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Tavaly év végén a Nagyborosnyói Református Egyházközség gyűjtést kezdeményezett a
nagyborosnyói, féléves Szőcs Zsanettnek, akinek élő donoros májátültetésre lett volna szüksége.
Bár az adományozás elkezdődött, sajnos Zsanett életét már nem tudták megmenteni, de az áldozat
nem volt hiábavaló. Németh Zsuzsánna, a Nagyborosnyói Református Egyházközség tiszteletes
asszonya – aki a közösséggel együtt mindvégig segített Zsanett családjának – számolt be a
történtekről.
A gyűjtés és a betegséggel való küzdelem során több olyan beteg kisgyerek szüleivel kerültek
közelebbi kapcsolatba, akik szintén minden nap erejükön felül hoznak áldozatot. Zsanett szülei
ezért úgy döntöttek, a gyűjtés során begyűlt összeget hasonló sorsú családoknak adományozzák.

Az első kisgyerek, aki támogatásban részesült, a négy és fél éves, csíkszeredai Orbán Bence, akinek
a veséjében találtak daganatot, és a napokban esett át egy nagy műtéten. Zsanett szülei 10 ezer
lejt adományoztak Bence részére.
A marosvásárhelyi Tamás Adélka 6 éves, leukémiában szenved két éve, mára már jobban van, de a
folyamatos ellenőrzések szintén komoly anyagi költséggel járnak, erre a célra pedig Zsanett szülei 4
ezer lejt adományoztak.
A csíkszeredai, 2 és fél éves Kiss Anna családja még nem fordult a nyilvánossághoz adományokért,
hiszen csupán novemberben derült ki, hogy a kislánynak embrionális rákos daganata van. A Zsanett
műtétjére gyűjtött összegből a család 5 ezer lejt adományozott Annának.
Múlt hétvégén Zsanett szülei és a Nagyborosnyói Református Egyházközség lelkészházaspárja a
vámosgálfalvi Gergely Szidónia Angyalkát látogatták meg, aki 5 éves, és 2012 áprilisában
kezdődött hasmenéssel a betegsége, a marosvásárhelyi kórházban kezelték, majd kiderült, hogy 12
centis hasnyálmirigy-daganata van. Kemoterápiát is kapott, és augusztusra egyetlen lehetősége
maradt, a májátültetés, amit Belgiumban végeztek el. Ez 125 ezer euróba került, ami
adományokból és a család saját forrásából gyűlt össze.

Élő donoros transzplantációs műtétet végeztek, a szerv adományozója az édesanyja volt, mivel az
édesapja máján egy zsírfoltot találtak, ami miatt kiesett a donorlistáról. Pár kritikus hónap
következett, majd 2013 februárjában végre hazatérhetett a család. Szidónia szerencsére azóta jól
van, óvodába jár, de folyamatos gyógyszeres kezelés alatt áll, havonta a kolozsvári klinikára,
félévente pedig Bukarestbe kell visszatérjenek ellenőrzésekre, ami újabb anyagi nehézségeket okoz
a családnak, a román állam ugyanis semmilyen támogatást nem biztosít. Az édesapa sofőrként
keresi a kenyerét, munkája miatt másfél havonta jár haza, nagyon hiányzik a családjának. Zsanett
családja 10 ezer lejt adományozott a kezelési költségek fedezésére.
Németh Zsuzsánna tiszteletes asszony elmondta, az anyagi segítségen túl a lelki megerősítés is
nagyon fontos ebben a folyamatban, hiszen hasonló sorsú szülők és beteg gyerekek találkoznak
ezeken az alkalmakon, és együtt könnyebben átvészelik a nehéz pillanatokat. Mindezeken túl pedig
a tapasztalatcsere is nagyon fontos, hiszen az egészségügyi intézmények és a bürokrácia
útvesztőiben nehéz kiigazodni egy olyan időszakban, amikor amúgy is lelki fájdalom gyötri a
családot.
– Az adományok szétosztásában nagyon sokat segített a Csíki Anyák Egyesülete – emelte ki Németh
Zsuzsánna.
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