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Szilvia nagyon szereti az általa gondozott elesett embereket, házigondozóként 

mindent tőle telhetőt megtesz értük. Most azonban neki is támaszra lenne 

szüksége: halálos kórral kell megküzdenie.

Aki ránéz Simon Szilviára, az egy csinos, mosolygós, életerős fiatalasszonyt lát. Ha a látszat nem

is csal teljesen, a harminchét éves, három gyermekes kölesdi családanya nagyon beteg. A baj

váratlanul, hirtelen jött. Tavaly szeptemberben, egy rutin vérvétel során derült ki, hogy igen

alacsony a fehérvérsejt száma.

A csontvelővizsgálat a leukémiát kizárta, hamarosan azonban kiderült, hogy Szilvia egy 
mielodiszplázia nevű, rosszindulatú vérképzőszervi betegségben szenved, amely gyakran fordul 
át leukémiába. A gyógyuláshoz az egyetlen esélye az őssejt beültetés. Ellenkező esetben egy-két
éven belül végzetesen leromlik az állapota.

Szilvia tárgyilagosan és feltűnően szakszerűen beszél a betegségéről. Ehhez alapot ad 
egészségségügyi végzettsége, illetve az, hogy nagyon alaposan utánaolvasott a témának. – Az a
típusú beteg vagyok, aki mindent tudni akar. A bizonytalanságnál nincs rosszabb – magyarázza.
Szilvia tehát tisztában van az esélyeivel, és azzal is, hogy mi vár rá, ha küzdeni akar az életéért.  

A családtagjait még decemberben megvizsgálták, közülük senkinek a vére nem alkalmas arra, 
hogy őssejteket nyerjenek ki belőle Szilvia számára. A fiatalasszony január 28-án került fel az ún. 
transzplantációs listára. Azóta keresik neki a megfelelő donort, akinek őssejtjei révén Szilvia 
meggyógyulhat.

Az orvosok azt mondták, 3-6 hónap alatt valószínűleg sikerül találni megfelelő donort. Onnan 
kezdve rendkívül kemény megpróbáltatás, nem csupán lelki, hanem igen erős fájdalmakkal járó 
fizikai szenvedés is vár Szilviára.

A budapesti Szent László Kórházba fekszik majd be. Néhány napon át sugárkezelést és 
kemoterápiás kezelést kap. Az őssejt beültetés utáni első száz nap a legkritikusabb. Ebből 
legalább egy hónapot a kórházban, steril szobában tölt majd. Ha ott minden rendben lesz, és 
hazaengedik, akkor még hosszú ideig otthon is steril szobában kell élnie.

Bonyolult és drága a terápia, Szilvia végleges gyógyulásához az egyetlen esély az őssejt beültetés Fotó: M. D.

Gyakorlatilag ott sem érintkezhet senkivel, közben pedig rendkívül szigorú higiéniai szabályokat 
kell betartani. Hetente Budapestre kell majd járnia kontrollra. Hogy ezt steril körülmények között 
miképpen lehet megoldani, még nem tudja.  



– Azt mondják rólam, nagyon kemény vagyok – mondja a fiatalasszony. – Vannak jó és rossz 
napok. Szilveszterkor volt a legrosszabb, akkor mindent elsirattam. Aztán azt mondtam, hogy 
2011. a „carpe diem!”, az „élj a mának” éve lesz, mert csak a „ma” a biztos. A fájdalomtól érdekes 
módon nem félek. A leginkább azért aggódom, hogy mi lesz a családdal.  

A nagyobbik, tizenöt éves lányom például májusban fog ballagni. És miként fogadják majd, ha 
hazajövök kihullott hajjal, lefogyva, rossz állapotban? És az is aggaszt, hogy hogyan tudjuk az 
anyagiakat előteremteni.

Az otthoni ápoláshoz ugyanis tökéletesen fertőtleníthető fürdőszobára és egy hasonló szinten 
tisztán tartható steril szobára van szükség. A család fürdőszobáját ehhez kompletten fel kellene 
újítani. A steril szobát már leválasztották, de annak aljzatát és a nyílászáróit is ki kellene cserélni. 
Ennyi pénzük pedig nincs. 

Férje gépkocsivezetőként dolgozik, Szilvia házigondozó Kölesden. Bár mostanában már 
fáradékonyabb, a mai napig dolgozik, napi nyolc órában. Táppénzre nem akar menni, mert 
nagyon szereti a gondozottait és az állását is félti. Munkája során pedig, miközben elesetteket 
istápol, kevesebbet foglalkozik a saját bajával.  
   
Segítséget kérni mindig a legnehezebb dolgok közé tartozott

– Nagyon nehéz az embernek kitárni az életét mások előtt. A „kérlek” pedig az egyik 
legnehezebben kimondható szó – állapítja meg Szilvia. Ezzel együtt elismeri, hogy ezúttal nekik 
van szükségük segítségre. Van is, ahonnan már kaptak. Az őssejt kezelés előtt szükséges 
góckutatás a fogakra is kiterjed.  

Dr. Halász Zsolt szekszárdi fogorvos egy segítségkérő levél után azonnal telefonált: Szilvia 
mehet hozzá, rendbeteszi a fogait, grátisz. Simonék nagyfia a kölesdi focicsapatban futballozik, 
az egyesület felajánlotta, hogy a Népújság Kupa Kölesd-Szedres mérkőzésének bevételét 
felajánlja Szilvia gyógyulására. A fiatalasszony édesanyja segít majd lánya otthoni lábadozásánál,
barátok is felajánlották segítségüket, és a családtagok is „be lesznek fogva”. A fürdőszoba és a 
steril szoba kialakítása azonban még függőben van. A család bármilyen segítséget szívesen 
fogad.
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