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Lara még nem mehet társaságba
SZÖGI ANDREA
2009.09.25. 10:19

Szegvár - Orvosai szerint megfelelıen mőködik a kis Lara új szíve – a legutóbbi
ellenırzés leletei is megnyugtatók. A kétéves, Szegváron élı kislány két hónapig
még biztosan nem mehet emberek közé, de édesanyja minden délután sétál vele
egy kicsit a faluban.
Hírlevél feliratkozás
A legutolsó kontrollvizsgálat szerint teljesen rendben
van Bóta Lara Szonja szíve. A szentesi kislány május
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
végén kapta meg az új szervet – betegségérıl, kórházi
amelyben megerısítem a
ápolásáról, a transzplantációról és utókezelésérıl
feliratkozást.
folyamatosan beszámoltunk lapunkban. Larát augusztus
név
elején engedték haza a fıvárosi kardiológiai intézetbıl,
és édesanyjával, Csentes Évával együtt Szegvárra
e-mail cím
költözött – az önkormányzattól ugyanis ingyen kaptak
OK
egy felújított bérlakást. Éva önerıbıl nem tudott volna
olyan otthont teremteni, ahol a kislány megfelelı
Milyen a legutóbbi hírlevél?
körülmények közt lábadozhat, hiszen korábban is
albérletben laktak, és a kétéves Larát egyedül neveli.
Éppen ezért szerveztük azt az akciót, amelyben olvasóink közel 1,3 millió forintot
győjtöttek nekik.

A kicsit háromhetente kell ellenırzésre vinni a budapesti kardiológiai intézetbe, ahol
legutóbb emelték ugyan a gyógyszeradagját, de minden lelete megnyugtató. És bár
egy vírusfertızés miatt egy hétre visszaköltöztek a kórházba még augusztusban,
azóta Lara szerencsére nem kapott el semmilyen betegséget. Az új influenza
terjedése kapcsán az orvosok nem adtak semmilyen különleges instrukciót, hiszen a
kislány a szívmőtét miatt egyébként sem mehet emberek közé még legalább két
hónapig.

Lara legjobban édesanyja karjában érzi magát.
Fotó: Tésik Attila
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Ami Lara mindennapjait illeti, Éva elmesélte: kislánya elég sokat sír, van, hogy egész
nap alig lehet megnyugtatni. Legjobban édesanyja karjában érzi magát, így Évának
nagyon kevés ideje jut a háztartásra. Fızni mindennap szokott, már csak azért is,
mert Lara most már nemcsak bébiételt, de villával összetört rakott krumplit,
bolognai spagettit és fasírtot is szívesen eszik. Délutánonként pedig rendszeresen
sétálnak a faluban. Larához hetente egyszer házhoz jön egy gyógytornász, de ahhoz,
hogy a teste erısödni, mozgása pedig fejlıdni tudjon, hetente kétszer szüksége van a
Dévény-módszer szerinti foglalkozásra is Szentesen. Ez 2500 forintba kerül
alkalmanként, így most különösen jól jön az az összeg, amelyet olvasóink győjtöttek.
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