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Könyv készülhet Lara emberfeletti
küzdelmérıl
KUNSTÁR CSABA - SZŐCS CSABA
2009.06.01. 18:32

Budapest - A kórházban kerestük meg a csöppség édesanyját, Csentes Évát, aki
láthatóan nagyon kimerült volt, hiszen csak néhány órát aludt a hosszú hétvégén.
Hírlevél feliratkozás
– A mőtét alatt sem tudtam lefeküdni, fel s alá
járkáltam a kórházban. Most nagyon boldog vagyok, de
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
úgy érzem, soha nem fogok megnyugodni. Ez az eset
amelyben megerısítem a
mindig ott motoszkál majd bennem – mondta a fiatal
feliratkozást.
édesanya. A transzplantáció utáni elsı 72 óra kritikus a
név
betegek számára, hiszen fennáll a beültetett szerv
kilökıdésének veszélye, ezért az anya nem akarja
e-mail cím
elkiabálni a sikert. Annyit azonban elmondott
OK
lapunknak: naponta kétszer fél órára bemehet a
kislányához, akinek még soha nem volt ennyire
Milyen a legutóbbi hírlevél?
szüksége az édesanyjára. Hangja feszült volt, de
lehetett érezni a megkönnyebbülést is. A család nagyon
hálás a donor szüleinek, amiért felajánlották a gyermekük szívét, és ismeretlenül is
osztoznak a hozzátartozók, a rokonok, illetve a barátok fájdalmában – tudtuk meg
Lara nagymamájától.

– Rengeteg ember segített, idegenek keresnek meg telefonon, személyesen és emailben. Volt, aki ajándékot hozott Larának, mások pénzt hoztak. Volt, aki
bébiételekkel állított be a kórházba. Néhány nap múlva, ha már stabil lesz Lara
állapota, a költözésre is gondolnom kell. A holmim már az új lakásban van, de még
nem rendezkedtem be. Szüleim, barátaim, ismerıseim fognak ebben segíteni –
mondta Csentes Éva.

http://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2101238

NetSzemle archívum

Szeged - delmagyar.hu

2. oldal, összesen: 3

Csentes Éva: Sajnos soha nem fogjuk megtudni, kinek köszönhetjük.
Fotó: Schmidt Andrea

A fiatal édesanya elmondta, hónapok óta naplót vezet a kislány állapotáról, és
minden egyes eseményt lefotózott. Még az is lehet, hogy egy könyvben leírja az
emberfeletti küzdelem történetét. Arra a kérdésre, lehetséges-e hogy megtudják,
kitıl származott a szív, az édesanya és a mellette álló ápolónı egyértelmő nemmel
válaszolt. Sajnos soha nem fogjuk megtudni, kinek köszönhetjük – mondta az anya,
aki éppen vacsorához sietett, mert még semmit nem evett ma.
Megírtuk: 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 az országos kardiológiai intézetbe. A diagnózis szerint a
szívizom folyamatos pusztulása miatt az apróság bal szívkamrája alulmőködik,
összehúzó képessége pedig egyre csökken – életét csak egy új szív mentheti meg.
Lara állapota késıbb rosszabbra fordult, ezért 2008. november 26-án egy 8 órás
beavatkozás során mőszívet kapott a kislány. Ez azonban csak ideiglenes megoldást
jelentett. A kezelés szövıdményei átlagosan 6 hónap után jelentkeznek, azaz
optimális esetben ennyi idı alatt kell érkeznie a donorszervnek. A szentesi
csöppségnél azonban már 100 nap után megmutatkoztak az elsı szövıdmények:
február végén egy fertızés miatt összeomlott a keringése, és újra kellett éleszteni.
Lara tavaly június végén került fel a szívtranszplantációs listára, két hónapja pedig
egy nemzetközi listára is. Úgy tudjuk, hogy az életmentı szív Magyarországról
érkezett.

Lara és édesanyja a mőtét után. Fotó: Schmidt Andrea (galéria)

Lara állapota stabil
Ofner Péter, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fıigazgatója elmondta:
a kis Lara jól viselte a több mint 8 órás mőtétet, amely közben szerencsére nem
léptek fel komplikációk. A donorszerv kivétele és beültetése között 2 óra telt el, a
szív pedig gyorsan beindult. A fıigazgató hozzátette: a kislány állapota stabil,
különleges steril szobában fekszik, altatják és egyelıre lélegeztetıgépen van.
Bóta Lara Szonja a második gyermek, akin hazánkban mőszívbeültetést végeztek. Az
elsı beavatkozást október elején az akkor 2 és fél éves Mirjamon hajtották végre. A
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kislány végül november elsején sikeres szívtranszplantáción esett át. Állapota ezután
rohamosan javulni kezdett, és hat héttel késıbb már haza is vihették a szülei.
Bravúros mőtétek hétvégéje
A hosszú hétvégén nem csupán a szentesi Bóta Lara Szonján végeztek életmentı
beavatkozást a fıvárosi Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosai.
Szombaton egy 130 napja szívtranszplantációra váró 13 éves lány kapott mőszívet,
neki is stabil az állapota.
Hogyan segíthetnek olvasóink?
Nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt hónapokbanegy egészország szorított
Laráért.A szentesi kislányról szóló cikkek hozzászólásaiban olvasóink többször
hangsúlyozták, hogy segíteni szeretnének a családnak. A delmagyar.hurévén
hamarosan olvasóink isa találkozhatnaka súlyos mőtéten átesett kislány
édesanyjával. Csentes Évát, amint erre lehetıség nyílik, online interjúra várjuk a
szerkesztıségbe.
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