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Július végén hazaengedik Larát
SZŐCS CSABA
2009.07.17. 06:30

Szegvár - Legkésıbb két hét múlva hazamehet Szegvárra a gyermeknapon
szívátültetésen átesett Bóta Lara Szonja. A kétéves kislány napról napra jobban
van, a rehabilitációnak köszönhetıen pedig sokat fejlıdött az egyensúlyérzéke.
Lapunk a fıvárosban ismét meglátogatta Larát és édesanyját.
Fáradt és álmos kislányt toltak be szerda délelıtt fél
12-kor a budapesti Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet egyik liftjébe. A babakocsiban
bóbiskoló kétéves szöszke kislány a május 31-én
szívtranszplantáción átesett szentesi Bóta Lara Szonja
volt, akihez lapunk látogatóba érkezett.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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– A tornaterembıl jövünk: gyógytornáztunk – árulta el a
OK
pici édesanyja, a 26 éves Csentes Éva. – Eleinte a
kórteremben foglalkoztak vele a szakemberek, három
Milyen a legutóbbi hírlevél?
hete azonban már mindennap levisszük egyszer a
rehabilitációs terembe, ahol általában egy órát töltünk.
Emellett naponta háromszor megmasszírozzák a lábát és a kezét, a technikáját
nekem is megmutatták, úgyhogy ezt én is el tudom végezni. A gyermekét egyedül
nevelı fiatal nı elmondta: az az emberfeletti erı, amely eddig elkísérte Larát, most
sem hagyta el. Minden percben küzd, hogy teljesen felépüljön.
Korábban megírtuk: Lara két és fél hónapos volt, amikor kiderült, hogy beteg. A
diagnózis szerint a szívizom folyamatos pusztulása miatt a bal szívkamrája
alulmőködött, életét csak az átültetés menthette meg. Tavaly novemberben
mőszívet, május utolsó napján pedig új szívet kapott.

Igazi dacos kis hölgy lett Larából, aki minden percet édesanyjával szeretne tölteni.
Fotó: Tésik Attila
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Ablonczy Lászlótól, Lara kezelıorvosától megtudtuk: az új szív tökéletesen mőködik,
a kislány gyógyszeradagját is beállították már. Ennek ellenére továbbra is óvják
minden fertızésveszélytıl: szobájába csak orvosi engedéllyel, külön ruhában, orvosi
maszkban, mőtıssapkában, gumikesztyőben és cipıvédıben szabad belépni. A
gyermekkardiológus fıorvos elmondta, Lara akár már most elhagyhatná a kórházat,
de az intézmény, ahol a rehabilitációt végezték volna, nyárra bezárt, ezért a
gyógytornát egyelıre az országos kardiológiai intézet szakemberei végzik.
– Lara nagyon anyás, azonnal sír, ha leteszem, vagy kimegyek a szobából. A
nıvéreknek sem fogad mindig szót, dacos – mesélte csillogó szemmel Csentes Éva, aki
napközben csak kis idıre hagyja magára gyermekét. – Délután mindig szundikál
néhány órát, ilyenkor „szökök" meg enni, vásárolni és pihenni egy kicsit – folytatta
Éva. – Larának egyre jobb a kedve, sokat nevetgél, játszik, az étvágya is jó, bár a
nyári kánikula ıt is nagyon megviseli. A szabad levegıre is kimehet már, mindennap
este 7 óra után kitolom babakocsiban a kórház udvarára, és teszünk egy kiadós sétát,
természetesen steril ruhában – tette hozzá az édesanya. Most úgy tőnik, legkésıbb
két hét múlva végre hazamehetnek Szegvárra.

Lara már sokat nevet és játszik édesanyjával.
Fotó: Tésik Attila

Évára azonban komoly feladatok várnak még: igazi otthont kell teremtenie maguknak
a szegvári önkormányzattól kapott lakásban. – A helyiségeket már kifestették, a
holmink egy része is ott van már, most a szobák berendezésén a sor – mondta. –
Rengeteg a teendım, de nagyon sok segítséget kapok az emberektıl, amit nem lehet
elégszer megköszönni.
Komoly lemaradást hoz be
– Erısítjük az izmait, fejlesztjük az egyensúlyérzékét, ehhez bordásfalat és labdát
használunk, illetve különbözı játékos gyakorlatokat is végzünk – tudtuk meg Deutsch
Katalintól, Lara egyik gyógytornászától. – Komoly lemaradást kell behoznia – folytatta
a szakember. – Mindenesetre sokat javult az állapota, a fejét ülve már meg tudja
tartani, most tanítjuk állni.
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