
Levették a lélegeztetırıl a 18 hónapos Larát 

Szentes - Levették a lélegeztetıgéprıl a szentesi Bóta Lara Szonját, akinek 
február 26-án összeomlott a keringése, és újra kellett éleszteni. 

A több mint 100 napja mőszívvel élı csöppség állapota 
azóta javult, de még nagyon gyenge. Életét továbbra is 
csak egy új szív mentheti meg. Szegvár vezetése 
felajánlott egy önkormányzati lakást, ahová a 
transzplantáció után a gyermekét egyedül nevelı 
édesanya költözhet.  
 
Február 26-án összeomlott a keringése, és újra kellett 
éleszteni a szentesi Bóta Lara Szonját - adtuk hírül 
korábban. A több mint három hónapja mőszívvel élı 
csöppségnél egy fertızés okozta a bajt, amely 
kezelésének szövıdménye. Életfunkcióit akkor sikerült 
stabilizálni, szervezete azonban nagyon legyengült, és lélegeztetıgépre kellett 
kapcsolni, emiatt nem is transzplantálható, pedig az éleltét csak egy új szerv 
mentheti meg. 
 
-�Larát a napokban levették a lélegeztetırıl - mondta a jó hírt a kislány édesanyja, a 
26 éves Csentes Éva. - Állapota az elmúlt napokban javult, de még nagyon gyenge: 
sokat sír. Egyelıre vénásan táplálják, de azt vettem észre, hogy hízott egy kicsit, 
minhta kerekebb lenne az arca. Az orvosok folyamatosan biztatnak, én pedig 
remélem, hamarosan megmőtik a kislányomat, és oly sok szenvedés után végre 
meggyógyul - tette hozzá reménykedve a fiatal nı, akit a kezelıorvosok úgy 
tájékoztattak, ha most érkezik megfelelı szívfelajánlás, mérlegelik Lara állapotát, és 
ha azt megfelelınek tartják, elvégzik a beavatkozást. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Mint arról többször beszámoltunk: Lara két és fél hónapos volt, amikor elıször 
bekerült a szentesi Dr. Bugyi István Kórházba, majd a szegedi gyermekklinikán 
mentették meg az életét, innen szállították aztán Budapestre, a Gottsegen György 
Országos Kardiológiai Intézetbe, ahol már hónapok óta kezelik. A szívizom folyamatos 
pusztulása miatt a csöppség bal szívkamrája „alulmőködik", összehúzó képessége 
pedig egyre csökken. A tavaly november végén 8 órás mőtét során beültetett mőszív 
csak ideiglenes megoldás. A kezelés szövıdményei átlagosan fél év után 
jelentkeznek, ennyi idı alatt kell érkeznie az új szervnek. 
 
Önkormányzati segítség 
 
A transzplantáció után Lara teljes gyógyulásához megfelelı környezet szükséges, 
ezért Csentes Éva házat akar vásárolni gyermekkora színhelyén, Szegváron. A Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet korábban kedvezményes hitelt kínált az édesanyának: 
biztosítják a ház megvásárlásához szükséges összeget, amelynek visszafizetésést évek 
múlva is elkezdheti. 
 
– A gazdasági válság miatt most nem lenne szerencsés hitel törlesztésbe bonyolódni, 
ezért felajánlottunk egy önkormányzati lakást - tudtuk meg Gémes Lászlótól, a 
nagyközség polgármesterétıl. – Addig maradhatnak benne, amíg az édesanya nem tud 
saját otthont vásárolni. A lakbér – ha a képviselı-testület úgy dönt – jelképes összeg 
lesz vagy teljesen elengedjük. 
 
A körülbelül 50 négyzetméteres, felújított lakás megfelelı környezetet biztosít Lara 
szervátültetés utáni teljes gyógyulásához. Ráadásul annak az épületnek az emeletén 
van, ahol a település orvosai rendelnek, így baj esetén gyorsan érkezhet a szakszerő 
segítség. 
 
– Nagyon nagy segítség ez nekünk - mondta boldogan Éva. – A lakást már láttam 
egyszer, azonnal megszerettem, alig várom, hogy Larával együtt birtokba vehessem! 
A beköltözéshez szükséges papírokat a héten írom majd alá. 
 
Bóta Lara Szonja és édesanyja jövıbeli otthonának megvásárlására korábban a 
szegvári gyermekjóléti szolgálat és a Szegvár Egészségéért Közalapítvány szervezett 
adómánygyőjtést. Úgy tudjuk, az akció során összegyőlt pénzt átutalták a család 
bankszámlájára.  

Levették a lélegeztetırıl Larát 
Fotó: Tésik Attila
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