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Lara túl van a kritikus 72 órán
MUNKATÁRSUNKTÓL
2009.06.04. 03:00

Szentes - A vártnak megfelelıen alakul a gyermeknapon szívátültetésen átesett
szentesi Bóta Lara Szonja állapota.
A 21 hónapos csöppség túl van a transzplantáció utáni
elsı 72 órán, amikor hatványozottan fennáll a
donorszerv kilökıdésének veszélye. A kislánynak egész
életében gyógyszereket kell majd szednie.

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

név
A hétvégén szívtranszplantáción átesett 21 hónapos
szentesi Bóta Lara Szonja egy újabb lépéssel közelebb
e-mail cím
került a teljes gyógyuláshoz: szerdán hajnali 4 órakor
OK
letelt ugyanis a beavatkozás végétıl számított elsı 72
óra, amikor hatványozottan fennáll a donorszerv
Milyen a legutóbbi hírlevél?
kilökıdésének veszélye. A budapesti Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet gyermekosztályán fekvı
csöppség állapota továbbra is a vártnak megfelelıen alakul.

- Idınként egy-egy pillanatra kinyitja a szemét, de az orvosok még altatják, és a
lélegeztetıgéprıl sem vették még le – tudtuk meg telefonon Lara édesanyjától,
Csentes Évától, akinek a hangja az elmúlt napokhoz képest már nyugodtabb volt. – A
kislányom nagyon gyenge, nem ez volt az elsı életmentı beavatkozása, és az elmúlt
több mint fél évben folyamatosan csak feküdt. Idıre van szükség, mire újra erıre kap
– tette hozzá a jövıjüket Szegváron elképzelı 26 éves anya.
Mint arról lapunkban már többször beszámoltunk: Lara két és fél hónapos volt,
amikor kiderült, valami nincs rendben vele. Eleinte csak köhögött, étvágytalanság
gyötörte. Orvosa ekkor egyszerő megfázásra gyanakodott, állapota azonban nem
javult, ezért édesanyja elvitte a szentesi kórházba. Mire beértek, a kislány keringése
felborult, életét késıbb a szegedi gyermekklinikán mentették meg. A szívizom
folyamatos pusztulása miatt az apróság bal szívkamrája alulmőködik, összehúzó
képessége pedig fokozatosan csökken – állapították meg az orvosok. A sokat
szenvedett, most 9 kilogrammos kislány több mint 6 hónapig élt mőszívvel, de azt,
hogy kinek a szíve dobog benne, kinek köszönheti az életét, soha sem tudja majd
meg. Információink szerint, a donorszerv nem külföldrıl, hanem Magyarországról
érkezett.
- A szervátültetésen átesett betegeknél a heveny kilökıdési reakció kockázata miatt
az elsı 72 óra kritikus – mondta Szatmári András, az országos kardiológiai intézet
gyermekszívközpontjának szakmai igazgatója. – Szívtranszplantáció esetében ez a szív
leállását, a keringés összeomlását okozza, ilyenkor pedig nagyon nehéz megmenteni a
beteg életét. A kis Lara ezen az idıszakon szerencsére már túl van, állapota stabil.
Az igazgató hozzátette: A szerv kilökıdésének veszélye a 21 hónapos csöppség egész
életét végig kíséri majd. Ez az elsı két hónapban még fokozottan fennáll, de a
következı két évben is különösen oda kell majd erre figyelnie az orvosoknak és a
családnak. A rendszeres kontrolvizsgálatokkal és a szükséges gyógyszerekkel azonban
hatásosan lehet csökkenteni a kilökıdés kockázatát.
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