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Félezernél is több új esély
Az ábra a tavalyi szervátültetések számát és faj-
táját mutatja. Összesen több mint félezer szerv 
került beteg emberekbe, akiknek ez jelentette 
az egyetlen esélyt az életben maradásra

Legelső
Melinda elő-
ször vesz 
részt a bala-
toni tábor-
ban, szüleivel 
együtt csoda-
ként éli meg

Együtt nyaralnak a transzplantáció után gyógyuló tinik 

BALATONSZEMES — Ragyo-
gó arccal lubickoló apróságok, 
tangót tanuló szülők, kirán-
dulások, Éhenkórász, a tábori 
teknős etetése, kajakozás, ren-
geteg a program a boldogan 
nyaraló családoknak. Mind 
olyanok, mint bármelyik csa-
lád, mégis mások, a kicsik ha-
sán, hátán már gyógyult mű-

téti hegek tanúskodnak arról, 
hogy egykor életükért retteg-
tek.

A Transzplantációs Alapít-
vány a Megújított Életekért 
minden esztendőben táboro-
zást szervez a sokszor mások 
halálának köszönhetően vagy 
hozzátartozójuktól kapott új 
szervekkel élő gyerekek szá-
mára. Az itt nyaraló apukák, 
anyukák ma már mosolyog-
nak, de nem is olyan régen 
szembe kellett nézniük a leg-
rosszabbal, amit egy szülő átél-
het: hogy talán elveszítik gyer-
meküket.  Scherer Zsuzsa

A Jászai Mari-díjas, érdemes 
művész a főiskola után fiatal 
színésznőként szembesült az-
zal, hogy veséje felmondja a 
szolgálatot. 21 éve került sor 
Börcsök Enikő (a képen balra) 
első transzplantációjára, 15 éve 
végezték el rajta a második si-
keres szervát ültetést, de soká-
ig nem beszélt erről. – Tapasz-
talatból tudom, mit jelent a be-
tegség, az aggódás, hogy kilö-
kődik-e az új szerv, ahogy azt 
is: valaki halála a betegeknek 
az életet jelent i. Adj szervet, adj 
életet! – hirdeti a színésznő, aki 
évek óta visszatérő önkéntes 
táborlakó és segíti a gyógyuló-
félben lévő gyerekeket.

Új életet kaptak
a szervátültetett 
gyerekek
 Itt minden család 
átélte azt az érzést, 
hogy elveszthetik a 
gyermeküket

A kisbaba még édesanyja hasá-
ban volt, ultrahanggal születé-
se előtt megállapították, hogy 
ciszták vannak a veséjében. 
– Először nem akarták haza-
engedni a szülészetről, de cso-
dák csodájára nem mutatkozott 
baj, így pár hét után már ott-
hon voltunk. Három hónapo-
san kapott védőoltást, rögtön 
ezután egy csúnya szepszist ka-
pott. Hiába adtak antibiotiku-
mot, nem evett, nem ivott, egy 
hónapig a gyerekklinikán alta-
tásban tartották. Hároméve-
sen újabb szepszist kapott, ak-
kor a hasüregében már folyadé-
kot találtak, a mája is beteg lett 
– idézte fel az anyuka.

– Csodagyerekként tartot-

ták számon, mert a kezelés 
után minden újra jó lett. 2013-
ban, nőnapon kaptuk az érte-
sítést, hogy találtak megfele-
lő olyan donort, akinek a mája 
és a veséje is jó. Egyszerre ül-
tették be a szerveket, Domi pár 
nap múlva már játszott a kór-
házban. Azóta egészséges a fi-
unk, aki ugyanúgy éli az éle-
tét, mint más gyerekek. Egyet-
len bánata, hogy a transzplan-
táció miat t nem lehet focista – 
mondja Viktor, az édesapa, aki 
szerint sokat segíthetnek ta-
pasztalataikkal egymásnak, 
mert transzplantációra váró 
családok is nyaralnak a tábor-
ban, ahogy korábban a műtét 
előtt  ők maguk is.

Hurrá! „Mi is   
nyaralunk!”
Ez a neve a különleges tábornak, 
ahol idén 92 apróság egészséges 
testvéreivel és szüleivel töltött el egy 
hetet. – Legtöbben vese- vagy máját-
ültetésen estek át, de az utóbbi évek-
ben egyre több szív- és tüdőátülte-
tett gyermek táborozik velünk. 30 
önkéntes gondoskodott  arról, hogy 
a családok hasznos és örömteli hét 
után térhettek haza – mondja Szala-
manov Zsuzsa, a kuratórium elnöke, 
aki maga is szervátültetettként 1996 
óta motorja az alapítványnak. Nagy 
szükségük van a programjaink fenn-
tartásához adományokra és a sze-
mélyi jövedelemadóból utalható egy 
százalékokra.

Rendelkezhetünk   
a szerveinkről
Szerveink Magyarországon csak ab-
ban az esetben transzplantálhatóa k 
szabadon, ha életünkben nem tet-
tünk nyilatkozatot ennek ellenkező-
jéről az Országos Transzplantációs 
Nyilvántartás számára. Vagyis csu-
pán egy végrendelet nem alkalmas a 
szervfelhasználás megtiltására. Bár a 
jogi szabályozás nem teszi lehetővé, 
de etikai okokból az agyhalál beáll-
takor az orvosok felteszik a kérdést 
a hozzátartozóknak: beszéltek vala-
ha a szervátültetésről? Gyakran a ro-
konok az elhunyt véleményét nem 
ismerve határozottan elutasítják, 
az orvosok ilyenkor nem veszik ki a 
több életet is megmentő szerveket.

Így kezdődött  
az itthoni sorozat
1962. december 21-én dr. Németh 
András és csapata sikeres élő dono-
ros veseátültetést hajtott végre Sze-
geden. Szabó Zoltán professzor 22 
évvel ezelőtt végezte az első szívát-
ültetést. 1994-ben megnyílik a fővá-
rosban a Transzplantációs és Sebé-
szeti Klinika. Elkezdődik a májátülte-
tés. 1996-ban a magyar betegek még 
csak Bécsben kaphatnak új tüdőt. 
11 éve Pécsett történt meg az első 
hasnyálmirigy-beültetés. Megsoka-
sodnak a szervátültetések. 2006-ban 
a gyermekek élő donoros máj-, egy 
évvel később szívátültetései is meg-
kezdődnek idehaza, amelyek sikeres 
sorozata azóta is tart.

Melinda apró termetű locsi-
fecsi lány, ahogy meglát, már 
boldogan mesél. 
– Az én édesanyukámtól kap-
tam új vesét tavaly szeptem-
ber 21-én – büszkélkedik, 
hozzátéve: színésznőnek ké-
szül. Melcsi a műtét óta két 

születésnapot ünnepel. – So-
ványka volt és fáradékony az 
iskolában, először azt hitték, 
vitaminhiányos, ám a vérvé-
telen kiderült, súlyos vese-
beteg a kislány. Egyszer csak 
összeesett, és a sürgősségi 
osztályon kötöttünk ki. Kide-

rült: már csak a transzplan-
táció segíthet. Nem volt idő, 
családon belül kerestünk do-
nort, a férjem és én is gondol-
kodás nélkül adtunk volna 
szervet a gyermekünknek. 
Akár az életünket is – mond-
ja Anikó, akit azonnal alkal-

masnak találtak, így indult az 
operáció. – Alig vártam, hogy 
betoljanak minket a műtőbe. 
Melinda az operáció után el-
kezdett hízni, visszanyerte 
erejét. Először vagyunk a tá-
borban, csodálatos a sorstár-
sainkkal nyaralni.

Beteg máj és vese: „Minek 
vitte haza ezt a gyereket?!”

Dominik focistakarrierje 
elmaradt, de egészséges

Márk hatévesen kapott vesét, 
hét évvel később májat. Azóta a 
transzplantált sportolók között 
Euró pa- és világbajnok úszó, csak 
a testén lévő hegek és a napi kilö-
kődést gátló gyógyszer szedése em-
lékezteti arra, hogy kisgyerekként 
többször is farkasszemet nézett a 
halállal. Gabriella csak kisfia há-
rom hónapos korában vette észre: 
furcsán nagy a baba hasa. Kiderült: 
Márk veleszületett vese- és májbe-
tegséggel jött világra. 

– Lemondtak róla, megkérdez-
ték az intenzív osztályon: ezt a 

gyereket minek vittem haza? Sok-
kolt a helyzet és ez a kérdés. Elő-
ször családon belül kerestünk do-
nort, a nagylányom jó lett volna, 
de egy csecsemőbe túl nagy volt a 
veséje, és nem rendelkezhetek jo-
gilag a gyerekem veséjével. Gyógy-
szerekkel az idegen donoros szerv 
beültetéséig hat éven keresztül si-
került életben tartani őt – mondja 
az édesanya. Márk a májátültetés-
re már emlékszik. 

– Nem féltem, az altatásra emlék-
szem, majd arra, hogy anyu és apu 
mosolyog rám, amikor felébredtem.

 Börcsök Enikő hosszú ideig titkolta

Pancsolás
Dominik 2013 
óta él új ve-
sével. Bánja, 
hogy nem le-
het focista, ám 
szüleivel vidá-
man lubickolt

Beillik a sorba
A büszke család: Dorina, Gabriella, 
Diána, Márk és Lajos (balról jobbra). 
Márk mára kiváló sportolóvá fejlődött
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Köszönet
Ebben a könnyfa-
kasztó levélben 
köszönte meg 
Melcsi anyukájá-
nak a kapott 
vesét
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Az életüket is odaadták volna, egy vese elég volt

Közös munka
Börcsök Enikő és 
férje önkéntesek 
a táborban


