Dr. Jeszenszky Dezső megint nagyot vállalt a magyar betegekért.
5 nap alatt 10 műtétet Debrecenben. A betegek oldaláról nézve: tíz álom valóra váltását.
Dr. Jeszenszky Dezső által végzett műtétsorozatra még nem is nagyon volt példa az elmúlt
év(tized)ekben Magyarországon. Hogy lesz-e folytatás még a jövő titka.
Jó volna egy kis zenei aláfestés, hogy érzékeltetni lehessen a sokféle érzelmet, ami ebben az öt
napban meghatározta ennek a csapatnak az életét.
Évi már veteránnak számít az operáltak között, gyakorlatilag "végigturnézta" dr. Jeszenszkyvel
Európát, most csak egy "kis nyaki műtétre" ugrott be. Anitának a korábbi műtétei utáni állapotát
korrigálták, s bár nagy fájdalmak árán, de remélhetőleg egy más minőségű életet élhet ezek után:
fájdalmak és deformitás nélkül. A hároméves Enikő amilyen fiatal, olyan ritka betegséggel
rendelkezik, szerencsére a műtéti megoldása nagyon egyszerűnek és rövidnek bizonyult, a felépülése
pedig még annál is gyorsabbnak. A tízéves Donát és 8éves Luca úgynevezett növekedő rendszert
kaptak a gerincferdülésük korrigálására és "kordában tartására", mindketten hősiesen tűrték és szüleik legnagyobb örömére - nagyon jól viselték a beavatkozást (igaz Lucának már volt tapasztalata e
téren). Zita szintén nagy reményekkel érkezett a korábbi - kevésbé jól sikerült - operációja után és
úgy tűnik minden álma válóra vált, vagy reméljük még annál is több! A hétéves Dóri is remekül viselte
a beavatkozást és megtiszteltetésnek vettük, hogy ott lehettünk az első felülésnél: onnantól a
felépülés már rohamos volt! Már négygyerekes anyukaként vállalkozott a műtétre Évi, s reméljük egy
egészen új anyuka tér haza a gyerekekhez a sikeres beavatkozás után. Velük együtt a szép műtéti
eredménynek örül Edit és Zsolt is. Mi pedig büszkék vagyunk, hogy ott lehettünk a nehéz és felemelő
pillanatoknál.
Nagy és hálás köszönet a prof. Bognár László vezette Debreceni Egyetem Idegsebészeti Klinikának,
amiért személyi és intézményes hátterét adták a műtéteknek. Köszönet dr. Ruszthi Péternek
(Debreceni Egyetem Idegsebészeti Klinika), a műtétek megszervezéséért, valamint a teljes orvosi
csapatnak, akik tanulni, segíteni érkeztek a műtétekhez: dr. Ruszthi Péteren és dr. Kiss Lászlón
(Debreceni Egyetem, Ortopédiai Klinika) kívül dr. Tunyogi-Csapó Miklós (Pécsi Egyetem Ortopédiai
Klinika) és dr. Fazekas Béla (Országos Gerincgyógyászati Központ) vett részt a műtétekben.
Természetesen sokszoros köszönet a professzori titkárságnak, az asszisztenseknek, ápolóknak,
nővéreknek és a teljes személyzetnek az odaadó segítségért!
Ám mindenek előtt 10 beteg nevében újra: köszönjük, dr. Jeszenszky Dezső!
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