Szeged - delmagyar.hu

1. oldal, összesen: 2

© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Vészesen fogy Lara ideje
SZŐCS CSABA
2009.05.26. 03:00

Szentes - Ma hat hónapja, hogy Bóta Lara Szonja mőszívvel él. A 21 hónapos
szentesi kislány versenyt fut a halállal, hiszen fél év után a lehetséges
szövıdmények kialakulásának esélye komoly mértékben növekedhet.
Lara életét csak egy új szív mentheti meg, ám egyelıre
nem találtak donort. A kislány élni akar! Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy sokat javult az
étvágya az utóbbi hetekben, a súlya is gyarapodott.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név
Amióta nemcsak itthon, hanem a legtöbb európai
országban keresik az új szívet a transzplantációra váró
e-mail cím
szentesi Bóta Lara Szonjának, többször felvillant már a
OK
sokat szenvedett kislány gyógyulásának esélye, de a
donorszervrıl sajnos mindannyiszor kiderült: nem
Milyen a legutóbbi hírlevél?
megfelelı a 21 hónapos csöppségnek. A gondot a
beültetésre váró szív mérete vagy pedig a donorral való
vércsoport különbség okozta. Így ezek a szervek más kisbetegek életét mentették
meg.

– Lara jól van, egyre többször és hosszabb idıre vehetem az ölembe, bár ez még egy
kicsit szokatlan a számomra – mondta a hat hónapja mőszívvel élı kislány édesanyja,
Csentes Éva. – Ilyenkor mesét nézünk, vagy békésen alszik a karomban – tette hozzá a
gyermekét egyedül nevelı fiatal nı, aki egyre nehezebben bírja a várakozással terhes
napokat. Ha Larára pillantok – mondta –, mindig új erıt kapok a folytatáshoz, a
kislányom élni akarása maga a csoda!

Csak reménykedni lehet abban, hogy hamarosan lesz Larának megfelelı mérető és vércsoportú
szív. Fotó: Tésik Attila

Az új szívre váró csöppség kedélyállapota ugyan változó, de ez érthetı, hiszen a nap
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24 órájában gépek veszik körül a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai
Intézet gyermekosztályán. Étvágya viszont az utóbbi hetekben sokat javult, amelynek
fényes bizonyítéka, hogy a novemberi mőszívbeültetéskor még 6,5 kilogrammos
kislány súlya mára közel 9 kilogrammra gyarapodott.
Mint arról lapunkban már többször beszámoltunk, Lara két és fél hónapos volt,
amikor elıször bekerült a szentesi Dr. Bugyi István Kórházba. Onnan a szegedi
gyermekklinikára vitték, ahol megmentették az életét. Innen szállították át a
fıvárosba, ahol már hosszú hónapok óta kezelik. A 2008. november 26-i 8 órás mőtét
során beültetett mőszív azonban csak ideiglenes megoldás, optimális esetben fél
éven belül kellene donorszívet találni a kislánynak.

Csentes Éva hónapok óta áll kislánya betegágya mellett.
Fotó: Tésik Attila

A hat hónap ma telik le, de ez nem azt jelenti, hogy a kislány már menthetetlen.
Szatmári András, az országos kardiológiai intézet gyermekszív központjának szakmai
igazgatója elmondta: fél év után a lehetséges szövıdmények kialakulásának esélye
komoly mértékben növekedhet. Ezek a fertızések vérzést idézhetnek elı, és emellett
vérrög keletkezhet. A szentesi kislánynál korábban már jelentkezett ilyen
szövıdmény: február végén egy fertızés miatt összeomlott a keringése, és újra
kellett éleszteni. Az igazgató hozzátette: nincs olyan meghatározott dátum, amelyen
belül muszáj érkeznie a donorszívnek.
Kritikus órák, percek
Annak a donornak, aki a szívét adja Larának, hat hónapos kor felett a szentesi
kislánnyal azonos vércsoportúnak kell lennie, valamint testsúlyban és magasságban is
megközelítıleg egyezniük kell. A szerv kiemelését követıen a beültetésre a
következı 4 óra áll rendelkezésre, egy ilyen beavatkozás viszonylag rövid: 1,5-2 órás
operáció. Az életmentı szívátültetés után a betegnek több hetet a kórházban kell
még töltenie, fennállhat ugyanis a szerv kilökıdésének veszélye. A rendszeres
kontrollvizsgálatok mellett pedig élete végéig gyógyszereket kell szednie. Azt, hogy
egy szívtranszplantáción átesett ember hány évet fog élni, nem lehet elıre
megjósolni, de a felmérések szerint a mőtétet követıen hosszú évtizedekig is élhet.
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