
V
incze Gabi 
kálváriája 
2015 decem-
berében kez-

dődött, amikor az ak-
kor nyolcéves kislányt 
májdaganattal diag-
nosztizálták.

– A betegségé-
nek nem volt ko-
molyabb előzmé-
nye – meséli Lil-
la, az édesanya. – 
Igaz, hogy tavasz 
óta picit sápadt-
nak meg gyen-
gébbnek tűnt,  
de a májusi la-
borvizsgálat nem mutatott 
semmi rendelleneset. Azon  
a nyáron viszont már fáradé-
konyabb volt, ősszel pedig fáj-
lalni kezdte a jobb vállát. Ami-
kor aztán novemberben egyik 
nap elaludt a nyelvtanórán, 
már sejtettük, hogy valami 
nincs rendben. Miután az  
őszi szünetben kipihente  
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nem levették a listáról, amikor 
az utolsó utáni pillanatban, az-
nap este jött a nyolcadik máj- 
riadó, és 2016. október 5-én  
a kislányom új szervet kapott. 
Azóta minden évben két szüle-
tésnapot ünnepelünk!

Újabb daganat, újabb kemó
A transzplantáció után Gabi 
egy úgynevezett fenntartó ke-
moterápián esett át. Az újabb 
baljós fordulat 2017 tavaszán 
következett be, amikor a kis-
lány vesefunkciós értékei rom-
lani kezdtek.

– Emellett többször erős hasi 
fájdalomra panaszkodott, de az 
orvosok nem tudták, hogy mi 
okozza a problémát. Mígnem 
az onkológus főorvos a vizsgá-
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lati eredményeket 
látva azonnali mű-
tétet javasolt. A tü-
neteket a poszt-
transz plantációs  
lymphoproliferatív 

betegség, a PTLD, vagyis nyi-
rokrendszeri daganat okozta  
– mondja az édesanya, majd 
tovább mesél, az újabb kemo- 
terápiáról és az azt kiegészítő 
szteroidos kúráról, új remé-
nyekről. – A 2018-as évünk 
nagyon jól telt, sőt a 2019-es  
is, egészen decemberig, ami- 
kor Gabi ismét hasi fájdalom- 
ra panaszkodott – folytatja. – 
Kiderült, hogy jóindulatú 
daganatok nőnek a pete-
fészkeiben. Karácsony 
előtt egy nappal megmű-
tötték, a jobb oldali pete-
fészket sikerült teljesen 
épen hagyni, a bal olda- 
li nagy részét is megmen-
tették az orvosok. Azóta 
rendszeresen jár(t)unk el-

lenőrzésre, és minden 
rendben volt Gabival, 
egészen mostanáig: 
sajnos nemrég az éves 
kontrollon újabb jóin-
dulatú daganatot talál-
tak nála, amit műteni 
kell – tájékoztat a fejle-
ményekről Lilla, aki 
egyébként egy éve  
a Transzplantációs 
Alapítvány kurátora-
ként tevékenykedik.

Tele van álmokkal
A mosolygó kiska-
maszon egy csep-
pet sem látszik, 
milyen hihetet-
len megpróbál- 
tatásokon ment 

keresztül az el-
múlt években.
– Két éve lovago-

lok! – újságolja ragyo- 
gó arccal. – Óvodáskorom 

óta ez volt az egyik vágyam. 
Csendben hozzáteszi: már 

azon is elgondolkodott, hogy 
felnőttként hivatásszerűen fog-
lalkozzon a lovakkal, de aztán 
kiderül, hogy ez egyelőre még 
ceruzás terv, merthogy mosta-
nában a szépségipar is érdekli. 
Azt mondja, lehet, hogy végül 
műkörmös lesz.

– Vagy fitneszedző. Vagy 
színésznő. Esetleg tanár... –  
sorolja a szóba jöhető lehető- 
ségeket. – De van még egy cso-
mó időm, hogy ezt eldöntsem! 

A lovaglás mellett zongorá-
zik is, amivel egy másik régi 
álma teljesült, a tavaszi karan-

ténidőszakban pedig elkezdett 
festeni, és az új hobbijában 
szintén tehetségesnek tűnik. 

Át kellett szervezni 
az életüket
Amikor Lillát és Balázst arról 
faggatom, hogy szülőként mi-
ként tudtak megbirkózni az 
emberpróbáló helyzetekkel, 
szinte egyszerre válaszolnak. 

– Minden alkalommal tud-
tuk: ez a feladatunk, ezt végig 
kell csinálnunk a gyermekün-
kért. Voltak nagy összeomlá-
sok – ismeri el az édesanya –, 
mert mindig, amikor azt hit-
tük, hogy túl vagyunk az adott 
problémán, és mostantól jobb 
lesz, jött a következő pofon. 
Mindeközben csak magunk- 
ra számíthattunk. Mi ketten 
annak idején egy-egy házas-
ságból léptünk ki ezért a sze- 
relemért, és ezzel sok embert 
megbántottunk magunk körül. 
Amikor Gabi betegsége kezdő-
dött, a körülöttünk élők is na-
gyon nehezen birkóztak meg 
ezzel a helyzettel.

– Teljesen át kellett szervez-
nünk az életünket – mondja  
az édesapa. – Mivel nekem  
van egy stabil munkahelyem,  
úgy döntöttünk a feleségem-
mel, hogy én továbbra is já- 
rok dolgozni, ő viszont felad- 
ja a saját vállalkozását azért, 
hogy Gabi mellett lehessen.  
És ez így volt végig: bármi  
történt is, Lilla mindig a kis- 
lányunk mellett volt.

– Te meg mindig mellettem 
álltál, és bennem ez tartotta  

a lelket – pillant Lilla  
a férjére. – Mi ketten 
itt voltunk egymásnak, 
és mindvégig egymás-
ba kapaszkodtunk  
a bajban. Nekem ez 
adott elég erőt ahhoz, 
hogy higgyek a kislá-
nyunk gyógyulásában.

SZŰCS ANIKÓ

A hatodik osztályos kiskamasz felnőtteket 

megszégyenítő türelemmel és kitartással 

küzdött a saját gyógyulásáért. Az orvosi 

segítség mellett a szülei végtelen szeretete 

és a mindhármuknak erőt adó egymásba 

kapaszkodás is nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy sikerült neki.

a szervezetét a kemó – magya-
rázza Lilla. – Háromhetente 
kapta a kezelést egy héten át,  
a köztes időt itthon tölthette. 
Naponta kétszer végigfertőtle-
nítettem és -takarítottam a la-
kást, emellett teljesen elszige-
teltük magunkat a külvilágtól, 
de így sem tudtunk kivédeni 
minden fertőzést.

Bár a kezelés hatására a da-
ganat összement 3-4 centisre, 
de az elhelyezkedése miatt to-
vábbra sem tudták eltávolíta-
ni, így a kemoterápiát követő- 
en derült ki, hogy májtransz-
plantációra van szükség.

– Felkerült a nemzetközi 
sürgősségi listára – teszi hoz- 
zá Balázs, az édesapa. – Attól 
kezdve versenyt futottunk az 
idővel, miközben a kislányunk 
tumormarkerértékei folyama-
tosan romlottak. A 74. napon 
az onkológus azt mondta, hogy 
a daganat kilépett a májból, és 
már nem operálható. Majd-

magát, úgy tűnt, hogy rendbe 
jött, ám december végén egyik 
pillanatról a másikra rosszul 
lett, elájult, rohannunk kellett 
vele az ügyeletre. Az ottani or-

vos a tünetek alapján vakbél-
gyulladásra gyanakodott, és 
beutalta a kórházba, ahol az- 
tán ultrahangvizsgálat kimu-
tatta, hogy Gabi májában egy 

10 × 15 centis daganat van,  
és már nyomja a többi szer- 
vet. Pár napra rá megtudtuk, 
hogy a kislányunk az egyik 
leggyakoribb gyermekkori 
májdaganatban, hepatoblas-
tomában szenved.

Versenyfutás az idővel… 
Mivel a tumort műtéttel 
nem lehetett eltávolítani, 
ezért Gabi kemoterápiás 
kezelést kapott.

– Csontsoványra fogyott, 
a haja és a szemöldöke már 
az első kezelés után kihul-
lott. Teljesen legyengítette  

a bajban” Gabi két éve lovagol  
az IRMÁK Lovardában

Egyik kedvenc 
időtöltésük a társasozás

Gabi 
többször  
legyőzte  

a gyilkos kórt
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„2016. október 5-én 
a kislányom új szervet  
kapott. Azóta minden  
évben két születésnapot 

ünnepelünk!”Együtt zenél a család


