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Lara ismerkedik új otthonával
SZÖGI ANDREA
2009.08.13. 12:00

Szegvár - Ébren töltötte elsı szegvári éjszakáját a szívátültetésen átesett Bóta
Lara édesanyja, aki folyamatosan kislányát figyelte. Lara tegnap ismerkedett új
otthonával, lassan kezdi megszokni azt, ami másnak természetes: a csendet és
nyugalmat.
Rengeteg tennivaló várt a szívátültetett kislány, Bóta
Lara Szonja édesanyjára, miután kedd este végre
hazatérhettek szegvári otthonukba. A csöppség, aki a
születése óta eltelt két év nagy részét kórházakban
töltötte, 10 hete kapott új szívet, mostantól pedig –
ahogy arról tegnap beszámoltunk – otthon lábadozik
tovább. A kicsi lánynak és édesanyjának – akinek lapunk
olvasói közel 1,3 millió forintot győjtöttek – most át
kell állnia a kórházitól merıben különbözı életre. Nincs
állandó orvosi felügyelet, nem csipognak a gépek,
nincsenek mindenfelé monitorok, és nem tüsténkednek
a nıvérek sem.
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A szegvári önkormányzat által felajánlott bérlakás legbelsı szobája lett Lara
birodalma, benne takaros ágy, hinta és játékok várták gazdájukat. A berendezést
folyamatosan fertıtleníteni kell, és a kicsihez senki nem léphet be steril gumikesztyő
és szájmaszk nélkül. A kislánynak most meg kell szoknia új környezetét – érthetı,
hogy elsı otthon töltött reggelén nyőgösebb volt a szokásosnál, sokat sírt, és alig
lehetett megnyugtatni. Édesanyja, Csentes Éva pedig az elsı, kettesben töltött éjjel
nem aludt, figyelte Lara minden rezdülését, kétóránként pedig beadta neki a
gyógyszert. Hamarosan átállítják az adagokat, és akkor már csak nappal kap majd
gyógyszert a kislány.
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Larának most hozzá kell szoknia a teljesen új környezethez.
Édesanyja minden percét vele tölti. Fotó: Tésik Attila

Anyukája minden percét vele tölti, Lara természetesen nagyon ragaszkodik hozzá,
csak akkor nyugodt, ha látja ıt. A gyermekét egyedül nevelı Évának ugyanakkor a
lakást is ráncba kell szednie, hiszen két napja rengeteg csomaggal, gyógyszerrel,
babaápolási felszereléssel és ajándékkal tértek haza, most pedig mindennek helyet
kell találni, a takarításról nem is beszélve. Éva fıleg akkor tudja mindezt megoldani,
amikor lánya alszik. Lapunknak elmondta: tegnap délutánra kezdett kislánya
megnyugodni, most már érdeklıdve nézegeti játékait, és a mesék lekötik a figyelmét.

Az elsı nap a kórházon kívül.
Fotó: Tésik Attila
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