lélek

Zelda

„A kislányom
egészsége volt a tét”
Tóth Szilvia életet adományozó szervdonorként nemrég neves
elismerésben részesült. A fiatal anyuka fejlődési rendellenességgel
született kislányának ajánlotta fel a mája egy részét...

A

majdnem négyéves Zelda bájosan csacsogva hívja fel a figyelmemet a csinos ruhácskájára. Az
életvidám gyerkőcön egy cseppet sem
látszik, milyen megpróbáltatásokon
ment keresztül az elmúlt években.

szilvi
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Szöveg: Szűcs Anikó, stylist: Baumann-Tóth Eszter, fotó: Eszenyi Zoltán (4)

Nem volt más megoldás...
– A kislányomat tíznapos korában szállították át a veszprémi kórházból a budapesti I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikára, ahol kiderült, hogy fejlődési rendellenességgel, epeút-elzáródással jött a világra – meséli Szilvia. – Először két hónaposan műtötték meg. A férjemmel az első
perctől kezdve bizakodtunk, és nagyon
reméltük, hogy az operációnak köszönhetően meggyógyul a kisbabánk. Egy ideig
úgy tűnt, hogy a műtét meghozta a várt
eredményt. Bár Zelda sokszor besárgult,
mégsem csüggedtünk, mert gyógyszerekkel vagy azok nélkül mindig szépen
helyrejött. Ezzel együtt az első három év
gyötrő bizonytalanságban telt, miközben
mindvégig bíztunk abban, hogy a gyerekünk elkerülheti a transzplantációt.
– Ám tavaly decemberben kritkussá
vált a helyzet: Zelda sárgasága két hónap
után sem múlt el, és a vérképe alapján
a doktor azt tanácsolta, ne várjunk tovább. Mivel a 15 kilogramm alatti gyerekek májátültetését külföldön végzik, így
Németországban került sor a beavatkozásra. Amióta a férjemmel megtudtuk,
hogy élő donorként felajánlhatjuk a saját

szervünket a gyermekünknek, mindket- csolva, csövekkel a kis testében, magateten azt mondtuk, ha a lányunk transz- hetetlenül fekszik az intenzív osztályon.
plantációra szorul, gondolkodás nélkül Két héttel később, amikor Zelda már tuvállaljuk a műtétet. Végül én lettem a do- dott beszélni, egyik reggel ébredés után
nor, mert az én vércsoportom azonos a gépek „pittyegését” hallva megkérdeza kislányoméval. Hosszadalmas kivizs- te: mik ezek a hangok? Én pedig azt kérgálás várt rám, ami alatt volt időnk felké- deztem, emlékszik-e arra, amikor a törtészíteni Zeldát az operációra. Ebben nagy netben Lucy a műtét után a kórházban
segítséget nyújtott az a könyv, amelyet feküdt... A kislányom bólintott, majd csila kinti kórházban kaptunk. Lucy új mája logó tekintettel megjegyezte:„Én is kapvolt a címe, és a kislányunknak borzasz- tam májacskát anyától!” Mondanom sem
tóan tetszett a történet. Naponta több- kell, mennyire meghatódtam ettől a monször kérte, hogy olvassuk el, közben datától.
pedig elmagyaráztuk neki, hogy rá is hasonló műtét vár, azzal a különbséggel, „Nehéz időszakon
vagyunk túl”
hogy neki anya fog májacskát adni...
– Az operáció során a májam egyharma- – A férjem mindvégig maximálisan meldát távolították el – magyarázza Szilvia. – lettem állt, ami nagyon sokat jelentett.
Jól viseltem a műtétet, azt viszont bor- Nehéz időszakon vagyunk túl, de moszasztó volt látni, ahogy a transzplantáció tanra megnyugodtunk. A kislányunk jól
után a gyerekem lélegeztetőgépre kap- van, bár érezhető, hogy lelkileg azért
megviselték a történtek – folytatja az
édesanya. – A májátültetés után Zelda
szemmel láthatóan „átalakult”: igazán
Tóth Szilvia
formás
kislány lett. Imád öltözködni, sőt,
(38)
gyakran nekem is megmondja, mit vegyek fel. Az arca pedig pirospozsgás! –
Az első három év gyötrő
mosolyodik el Szilvia, aki életet adomábizonytalanságban telt,
nyozó szervdonorként a Transzplantációs
Alapítvány jóvoltából nemrég miniszteri
miközben bíztunk abban,
Pro Vita díjban részesült.
hogy a gyerekünk elke– Nagyon jólesik ez az elismerés, akkor
rülheti a transzplantációt
is, ha számomra természetes volt, hogy
vállalom a műtétet, hiszen a kislányom
egészsége, élete volt a tét.
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