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Egy donor hét emberért

• Májtranszplantált anya gyermekével

Láthatjuk az immár egészségessé vált em-
berek sportolásat. családalapítását, hétköz-
napjait. Vagyis azokat a stációkat, amelye-
ken a végstádiumú szervelégtelenséggel
élő beteg a szervátültetésnek köszönhető-

en aktív, teljes életet élő emberré válik. A
kiállítás nézői is átélhetik e néhány kép se-
gítségével a transzplantáltak újjászületésé-
nek csodáját, azt, ahogyan az árnyékból a
fénybe lépnek: újra teljes életet élnek.

árnyé és fény

A Transzplantációs Alapítvány a többi közt
Esély az életre címmel térítésmentesen
megkapható könyvet adott ki, amely 31
szervátültetett ember történetén keresztül
nyújt ismereteket a transzplantációról.

Az esély könyve
Huszonöt perces dokumentumfilmet ké-
szítettek egy művesekezelt fiatal nő életé-
ről, gondolatairól. A film 2002-ben elnyerte
a Magyar Filmszemle Különdíját.
Mindemellett egészségügyi szakközép- és
föiskolákon vetítéssel illusztrált előadáso-
kat és beszélgetéseket tartanak a szervát-
ültetésről.
Az alkotó, Tarján Iván sok évtizede fotó-
zik, első kiállítása 1974-ben volt, akkor még
főleg szociofotókat készített. Jól ismeri a
szervátültetettek életét, a Transzplantáci-
ós Alapítvány munkatársaként az elmúlt
években sok képet készített ezen embe-
rekről, gondjaikról, örömeikről. tk
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Ujabb retinachip-beültetés Németországban

subrétinal subcutan ta
retrc-eurlcutar area

katársa fogja végez-
ni, dr. Lukáts Olga
és dr. Papp András
szemészek segítsé-
gével. A műtét egy
részét, a tápegység

Photod'JOde elhelyezését a fül
mögötti területen
dr. Répássy Gábor
professzor, a Fül-
Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti
Klinika igazgatója

végzi majd el. A klinikai vizsgálat vezetője
dr. Németh János professzor, a Szemészeti
Klinika igazgatója.
Az ideghártya alá beültethető készülék
1500 pixeles felbontást tesz lehetővé, és
jelenleg retinitis pigmentosa (szürküle-
ti vakság) betegség esetén alkalmazható.
A műtét után néhány nappal már meg is

eelseleral

A Tübingeni Egyetem Szemészeti Klini-
káján nemrég újabb retinaimplantátum-
(chip) -beültetést végeztek. A műtéten
számos külföldi vendég mellett részt vett
magyar szemész is.

Egyetemünkön a chip beültetését dr.
Resch Miklós, a Szemészeti Klinika mun-

kezdődhetnek a mindenki által izgalmasan
várt tesztelések. A tervek szerint, ahogy
korábban már beszámoltunk róla, idén
egyetemünkön is sorra kerülő első műté-
tekre jelenleg is lehet jelentkezni a Szemé-
szeti Klinikán, dr. Kusnyerik Ákosnál. tk

Liszt-est
A kétszáz éve született Liszt Ferencről
tart ünnepi megemlékezést a Harmó-
nia Orvosklub március 3-án 19 órai kez-
dettel a Semmelweis Szalonban (Üllői
út26.)
Házigazda: dr. Tulassay Zsolt, ven-
dégek: Császár Angela - színművész,
Halmai Katalin - énekművész és Ba-
log József - zongoraművész. Későb-
bi lapszámunkban cikket közlünk az
orvosklub parádés műsort bemutató ja-
nuár ő-i összejöveteléről.


