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Bevezető 

trans (latin): át, közt 

planto (latin): ültet, helyez 

Szervátültetés témájáról egyre többet hallani a mé-
diában, filmekben, újságokban. Mégis, számtalan 
tévhit övezi ezt a területet. A bonyolult transzplan-
tációs operáció, és maga a szervcsere ugyanúgy or-
vosi csúcsteljesítménynek számít, akár az agysebé-
szet. És csak a kiválasztottak részesülhetnek benne. 
Szó szerint, mivel hosszas vizsgálatok, és procedúrák 
után állapítják meg, hogy az illető egyáltalán alkal-
mas-e az átültetésre, vajon javít-e majd az életkilátá-
sain. Majd amikor erre igen a válasz, még akkor is 
legalább egy évet kell várni, de talán többet, mire jön 
az első riasztás. És ha jön a riasztás, még akkor sem 
biztos, hogy alkalmas az adott szerv. És ha alkalmas, 
még akkor sem biztos, hogy a szervezet befogadja… 

Évente Magyarországon több mint 8000 ember hal 
meg májbetegségekben. Sokuk számára az egyetlen 
esély a túlélésre a transzplantáció. A májtranszplan-
tációs várólistán nagyjából 160-an várnak, és évente 
kb. 40-45 átültetésre kerül sor. Ez a szám ijesztően 
kevés, és tapasztalatból tudom, hogy nem mindenki 
éli meg, hogy megérkezzen a várva-várt segítség. 
Igaz ugyan, hogy számomra is az utolsó percben jött, 
de így is a szerencsések közé tartozom. 

Májbetegséget nem kizárólag alkohol és drog 
okozhat, ahogy páran hiszik. Ezerféle oka és fajtája 
lehet: vírusos májgyulladás (hepatitis A, B C, vagy 
más ritkább vírusok), cisztás és tumoros elváltozá-
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sok, mérgezéses állapotok, autoimmun májgyulla-
dás. A cirrózis, avagy májzsugor állapot lehet járu-
lékos májkárosodás eredménye, vagy egy másik 
alapbetegség folyománya is. 

Magyarországon szervadományozás kérdésében a 
feltételezett beleegyezés elvét alkalmazzák. Ha valaki 
életében nem nyilatkozott írásban, hogy halála esetén 
szerveinek és szöveteinek transzplantációs célú fel-
használását megtiltja, akkor a szervkivétel elvégez-
hető. Kiskorú elhunyt esetén viszont a törvényes 
képviselő hozzájárulása szükséges. Természetesen, 
az orvosok és az egészségügyi dolgozók kötelesek a 
végsőkig mindent megtenni a rájuk bízott beteg éle-
tének megmentéséért. Transzplantációs célú szerv-
kivételre csak akkor kerülhet sor, amikor minden 
életmentő törekvés eredménytelen volt, és egy há-
romtagú bizottság megállapította az agyhalál tényét. 

Mikor megtudtam, hogy májátültetésre lesz szük-
ségem, igyekeztem minél több információt gyűjteni 
róla. Nagyon féltem, és örültem, amikor találkozhat-
tam olyan emberekkel, akik már átestek rajta. Szá-
momra az ő beszámolóik sokkal hitelesebbek voltak, 
mint bármilyen száraz orvosi leírás. Olyan jó volt 
hallani egy hús-vér, élő személytől, hogy túl lehet ezt 
élni, hogy igenis van remény, csak ki kell tartani. A 
személyes tapasztalatot semmi nem helyettesíti. 
Ebben a könyvben elmesélem a saját történetemet a 
kezdetektől a májátültetésig, és azon is túl, apró kis 
anekdotákkal fűszerezve. 

 
Jó szórakozást és ragyogó egészséget kívánok 

minden kedves olvasónak! 
 

Szeretettel: 
Az író 
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dig, hogy elhittem, hogy igaziak! Mindene
felejtem el, hogy a nagypapa leszedett nekem pár 
csillagot az égről! :-) 

  

  

Cicák 
Kiskoromtól nagyon 

szerettem volna macskát 
tartani, de a szüleim sose 

engedték. Egyszer a 
barátnőmmel fogtunk egyet, 

de jelentkezett érte a tulaj 
másnap, és vissza kellett

adnunk. :(

Lady 
Volt egy szép skótjuhász 

kutyusunk, Lady volt a neve 

Szotyievős lóversenyek
Nagybátyámékkal és az 
unokatesómmal sokat 
jártunk lóversenyekre,
ahol mindig remekül 

éreztük magunkat

Sakk 
Imádtam sakkozni, 

általánosban az egyik 
legjobb játékos voltam 

a suliban :) 

dig, hogy elhittem, hogy igaziak! Mindenesetre sose 
agypapa leszedett nekem pár 

 

 

 

 

Kiskoromtól nagyon 
szerettem volna macskát 
tartani, de a szüleim sose 

engedték. Egyszer a 
barátnőmmel fogtunk egyet, 

de jelentkezett érte a tulaj 
másnap, és vissza kellett 

adnunk. :( 

Szotyievős lóversenyek 
Nagybátyámékkal és az 
unokatesómmal sokat 
jártunk lóversenyekre, 
ahol mindig remekül 

unkat 
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Igazi kisördög voltam, és gyakran bajba kevered-
tem. A számtalan csíny miatt nagyon sokszor meg-
kaptam, hogy rossz vagyok. Vigyázni kell azzal, mit 
ismételget az ember a gyereknek, mert a meggondo-
latlan, dühös szavak gyakran beteljesítik magukat. A 
gyermeki elme olyan, mint a szivacs, és idővel én 
magam is kezdtem elhinni, hogy rossz vagyok. És aki 
rossz, az ugye büntetést érdemel… 

Körülbelül tíz éves lehettem, és a harmadik osz-
tályt fejeztem be, amikor megfordult velem a világ. 
Év végén áthelyeztek egy másik osztályba. Az isko-
lavezetés létre akart hozni egy új osztályt, ahova az 
eddigi kettőből kerültek át gyerekek. Engem a ma-
gatartásom miatt tettek át, így mondták, és én le 
voltam taglózva. Igaz, hogy virgonc voltam, de ál-
momban sem hittem, hogy ennyire renitensnek te-
kintenek. 

Ezen a nyáron történt az is, hogy a nagyszüleim 
eladták a nagy családi házukat, ahol annyi boldog 
napot töltöttem a barátaimmal. A skótjuhász ku-
tyánkat elajándékozták egy fiatal nőnek, egy faluba, 
mondván, hogy ott majd jobb sora lesz. Az emeletes 
házba, ahová költöztek, már nem tudták magukkal 
vinni. A kutyus még kis korában szopornyicát ka-
pott, és néha rángatózós rohamok törtek rá. Ilyenkor 
injekciózni kellett. Falun nem lett jobb sora, pár hó-
napra rá elpusztult. Hogyne pusztult volna… Any-
nyira kötődött hozzánk, és mi is nagyon szerettük. 
Rengeteget rimánkodtam, hogy ne adják másnak, 
majd’ megszakadt a szívem utána. 

Még ugyanezen a nyáron vették észre, hogy a 
májfunkcióim látványosan rosszabbodtak, a máj 
gyulladásos folyamata felgyorsult. Emiatt hetente 


