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Csöngettek: új vesét kapok
Zsuzsa szervezetét egy autoimmun betegség támadta meg, egyik napról a másikra művese 
kezelésre lett szüksége - másfél év dialízis után kapott új vesét.A hosszú, terápiával töltött hónapok 
nem teltek egyszerűen, csakis pozitív életszemléletének köszönheti, hogy kitartott. Ma már 20 éve 
a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért elnöke. 

Egy nagyon ritka betegséggel,  
Wegener-granulomatosis-szal élsz 
élsz együtt. Ha jól tudom, már a diag-
nózisig rögös út vezetett.
1992 őszén kezdődtek a rosszulléteim, 
előtte nem voltak tüneteim. Abban az év-
ben a János kórházba kerültem kideríteni 
az okát, de négy hónap alatt sem találták 
meg. Ezalatt csak rosszabbodott az álla-
potom, lett három szívinfarktusom, tüdő-
embóliám, kivették a lépemet és a bal 
szememre megvakultam. A veseprob-
lémáról azt gondolták, hogy akut, amit 
dialízissel kezeltek, majd hazaengedtek 
abban a reményben, hogy a kezelések 
sikeresek voltak. Olyan állapotban tértem 

haza, hogy járni sem 
tudtam. Hamar kide-
rült, hogy nem leszek 
jobban, és a további vizsgá-
latok mutatták meg az eredendő 
bajt. Az itteni labor Bécsbe küldte a vé-
remet, ahol megszületett a diagnózis: 
egy autoimmun betegség támadta meg 
a vesémet. Külkereskedelemmel foglal-
koztam, sokat utaztam, tárgyalásokra jár-
tam, aktív életet éltem. A dialízis mellett 
mindez lehetetlenné vált.

Hogyan élted meg ezt az időszakot, 
a nyomást, azt, hogy  dialízis nélkül 
nem élhetsz?

 Én nem vagyok töprengő típus, könnyen 
el tudom fogadni a dolgokat, és ez a hoz-
záállás segített. Azt vallom, mindenben 
meg kell keresni a jót. A dialízist úgy fog-
tam fel, szerencsés vagyok, hogy a vesém 
lett beteg és nem más szervem, mert erre 
van életben tartó készülék. Heti három al-
kalommal jártam dialízisre, ami több órán 
át tartó kezelés volt. Ezt az időt kihasznál-
tam arra, hogy olvassak, pihenjek. 

Mennyi idő elteltével kaptál új vesét?
Eleinte azt mondták nem kaphatok szer-
vet, mert megtámadhatja a betegségem, 
de szerencsére a kezelőorvosom nagyon 
alapos volt, és utánajárt, volt-e példa az 
ellenkezőjére.Kiderült, hogy Amerikában 
már többször végeztek sikeresen műté-
tet Wegener-granulomatosis betegeken. 
Mivel magát az autoimmun betegséget 
az immunszuppressziós gyógyszerrel 
vissza lehet szorítani, ami a transzplan-
tált embernek is az állandó kezelése, így 
kordában lehet tartani. Így kerülhettem 
fel a várólistára. Felkészültem arra is, 

hogy 10-15 évet járok majd dialízis-
re, míg vesét kapok, de végül 

csak másfél évet vártam rá. 
 
Hogyan kaptad a hírt, 
hogy műtenek?
1994 karácsonyán reg-
gel csöngettek. Akkor 
még nem volt mobil, 
nekünk mg vezetékes 

telefon sem. Ott állt a 
mentős az ajtóban és 

mondta, csomagoljak ösz-
sze, mert visz a kórházba, 

riadóm van, lehet, hogy megmű-
tenek. Rajtam kívül még két recipienst 

hívtak be a kórházba, mivel azt választ-
ják ki, aki a legmegfelelőbb. Végül a leg-
több egyezés nálam volt, így én kaptam 
a vesét.

Tudod, hogy kitől kaptad a szervet?
Egy 43 éves férfitől, aki agyvérzésben 
halt meg. Többet nem tudok róla.Nekem 
lelkileg nem okozott problémát elfogad-
ni, hogy valaki más szervével élek. Első 
pillanattól a helyén kezelem: ez a fiatal-

ember sajnálatos, hogy meghalt, de nem 
értem halt meg. Amióta az Eurotransz- 
planthoz csatlakozott hazánk, megszapo-
rodotta a transzplantációk száma, és né-
mileg a szabályok is. Semmit sem monda-
nak a donorról.

A műtét után hogy érezted magad?
17 évig nem volt bajom, egészen 2011-ig. A 
vesém továbbra is jól működött, de az ízü-
leteim miatt elég rossz állapotba kerültem. 
Egy évig szteroid kezelést kaptam, aminek 
jelentkeztek a kellemetlen mellékhatásai. 
12 kg-ot híztam, az arcom megváltozott, 
de sikerült kezelni az autoimmun betegsé-
gemet. Azóta ismét jól érzem magam.

Miben más transzplantáltként az élet?
Az immunszuppressziós gyógyszert 
soha nem hagyhatjuk abba, minden 
nap szedni kell, de ezt leszámítva 
nincs különbség. Sportolok, ismét ak-
tívan élek, úgy, mint korábban. Hogy 
konkrét példát említsek, kétévente van 
a Transzplantáltak Világjátéka. 2007-
ben hatvanévesen 4 aranyat és 1 
ezüstöt szereztem Bankokban, három 
világcsúcsot úsztam. Azóta is úszom, 
de nem versenyszerűen. 

Közben azért változott az életed, hi-
szen 1996-ban te lettél az alapítvány el-
nöke. Milyen célkitűzéseitek vannak?
Az alapítványnak két fő feladata van. Az egyik 
az ismeretterjesztés, hogy senkinek ne kell-
jen Magyarországon szervhiány miatt meg-
halnia. Olyan felvilágosító munkát végzünk, 
ami segít, hogy elegendő donor legyen. Pél-
dául a kórházak minden potenciális donort 
jelentsenek, iskolába járunk előadásokat tar-
tani, kórházakban az intenzíves orvosokat lá-
togatjuk, felvilágosító filmjeink vannak, fotó-
kiállítást szervezünk művelődési házakban, 
kórházak aulájában. Értünk el eredményeket 
a programjainkkal, hiszen növekedés volt 
az élődonoros transzplantáció területén is.  
A másik feladatunk a rehabilitáció. 2004 óta 
a gyerekek és családjuk rehabilitációjával 
foglalkozunk. A gyerekek és családjuk reha-
bilitációjával foglalkozunk 2004 óta. Az ala-
pítvány pénzéből finanszírozunk különböző 
programokat, a többi között az éves „Mi is 
nyaralunk” tábort a Balatonon.  Nincs sze-
lektálás, a nyaralás a transzplantált és még 
műtétre váró gyerekeknek, testvéreiknek és 
12 éves kor alatti gyerek estén egy szülőnek 
is ingyenes. Önkéntesek segítik a tábori hét 
programjait, amelyek sokszínűek és reggeltől 
estig elfoglalja a résztvevőket. Van élményte-

rápiás program, családterápia szakértő pszi-
chológussal és ezeken kívül számos más. 
Évközben pedig három napos rendezvénye-
ket tartunk. Ezek között van családi és van 
csak szülőknek szóló. Sajnos előfordul, hogy 
szervátültetés után elveszítünk gyermeket. 
Ezt is fel kell dolgoznia a közösségnek. Ilyen 
esetben szülőterápiát szervezünk, azoknak, 
akiknek él a gyermeke és külön terápiát 
azoknak, akiknek meghalt. Ez egy erős kö-
zösség, ahol az újonnan érkezőket támogat-
ja a régebbi tag. A családok erőt merítenek 
egymásból. Megfigyeléseink szerinta transz- 
plantált gyerekek is igénylik a rehabilitáci-
ót, de főleg a szülőknek van rá szükségük. 
A félelemben töltött évek után szükséges a 
támogatás. 

Jellemző volt rád életed során a segí-
teni akarás?
Egészségesen rengeteget dolgoztam, 
nagy felelősséggel, sok pörgéssel. Soha 
nem jutott ennyi idő, de a kommunikáció 
mindig erősségem volt, ami most segít 
ebben a szerepben. Fontosnak tartom 
az alapítvány ügyét, és mindent megte-
szünk, hogy segítsünk.  

Gruber Rita




