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Jól teljesít Lara új szíve
SZŐCS CSABA
2009.06.03. 03:00

Szentes - A héten levehetik a lélegeztetıgéprıl a szentesi Bóta Lara Szonját, akin
a hétvégén hajtottak végre szívátültetést az országos kardiológiai intézet
specialistái. A 21 hónapos kislány jól viselte a többórás mőtétet, állapota továbbra
is stabil.
Több mint három napja dobog új szív a 21 hónapos
szentesi Bóta Lara Szonja aprócska testében. Mint arról
lapunkban beszámoltunk: a 184 napig mőszívvel élı
kislányon május 31-én végezték el az életmentı
szervátültetést a Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet orvosai. A sokat szenvedett
csöppség komplikációk nélkül esett át a többórás
mőtéten, állapota pedig azóta is stabil.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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– Még altatják, de már mozgatja a kis kezét – újságolta
Milyen a legutóbbi hírlevél?
boldogan Lara édesanyja, Csentes Éva, aki naponta
kétszer egy-egy órára mehet be a különleges steril
szobában fekvı gyermekéhez. Éva még feszült, hangja pedig fáradt, nem is csoda,
hiszen a hosszú hétvégén szinte egy szemhunyásnyit sem aludt. – Hétfı éjjel
könnyebben jött már álom a szememre, tudtam pihenni egy keveset – mondta a 26
éves édesanya –, megnyugodni pedig csak akkor fogok, ha már otthon leszünk.
Remélem, erre nem kell sokat várnunk! – tette hozzá.

Csentes Éva folyamatosan kislányát figyeli. A fiatal édesanya nem sokat aludt az elmúlt
napokban.
Fotó: Schmidt Andrea

A szentesi kislány tavaly június végén került fel a szívtranszplantációs listára, két
hónapja pedig egy nemzetközi listára is. A várakozással teli hónapok során többször
felvillant gyógyulásának esélye, de a donorszervrıl sajnos mindannyiszor kiderült:
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valamiért nem megfelelı a 21 hónapos gyermeknek. A múlt hét végén azonban
megérkezett az életmentı szerv.
Szatmári Andrástól, az országos kardiológiai intézet gyermekszívközpontjának
szakmai igazgatójától megtudtuk: ha nem változik Lara állapota, néhány napon belül
leveszik a lélegeztetıgéprıl. Ezután átviszik egy másik, szintén steril kórterembe,
ahol a következı másfél hónapot tölti majd, legkorábban ugyanis ekkor hagyhatja el
a kórházat. Az igazgató hozzátette: a kislánynak egész életében kilökıdés elleni
gyógyszereket kell majd szednie, a szükséges mennyiséget a következı napokban
állítják be kezelıorvosai.
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