ASOCIAȚIA “SALVEAZĂ O INIMA”
Sediul social:sat Boscoteni Comuna Frumușica Jud.Botoșani
C.I.F: 31015982
E-mail: salveazaoinima@gmail.com
Website: www.salveazaoinima.ro
Facebook: www.facebook.com/salveazaoinima
Telefon: 0752.753.540

15.12.2014

COMUNICAT DE PRESĂ
Mama lui Eduard: “Este cumplit să îți auzi copilul de 3 ani întrebând de ce
nu poate sta în picioare și de ce nu are și el adidași”

Edi vrea să facă primii pași către Moș Crăciun
Îl cheamă Eduard Andrei, are numai 3 ani și 3 luni și nu a mers niciodată. Cu toate
că, în timpul ecografului, medicii i-au asigurat pe părinți că fiul lor este perfect sănătos,
minunea familiei Suditu a fost diagnosticată, după mai multe investigații, cu
Artrogripoză la picioare.
Și cum un necaz nu vine niciodată singur, familia lui Eduard a mai primit o veste
proastă atunci când au ajuns la Spitalul “Grigore Alexandrescu” din București. Pe lângă
malformațiile la picioare, copilul avea și o boală faringo-esofagiană. Din această cauză, medicii
care l-au consultat au afirmat că nu au curaj să intervină chirurgical la picioare, pentru lungirea
tendoanelor și îndreptarea tălpilor, până nu se rezolvă problema esofagiană.
“Ni s-a explicat că piciorul strâmb congenital sau varus equin este o deformaţie a
piciorului şi gleznei prezentă la naştere. Acesta este răsucit spre interior, iar vârful piciorului
orientat în jos. În cazul lui Edi, îi sunt afectate ambele picioare, tălpile sunt poziţionate faţă în
faţă, rotulele diferă ca mărime. Am mers de atunci la numeroşi specialişti de la spitale din
Craiova şi Bucureşti, însă toţi ne-au spus că nu au curaj să intervină chirurgical la picioare,
pentru lungirea tendoanelor şi îndreptarea tălpilor până nu se rezolvă problema esofagiană”,
explică mama lui Eduard.
Operația la esofag va fi realizată pe 10 ianuarie 2014, la Spitalul Clinic de urgență
pentru copii “Grigore Alexandrescu”, iar după o scurtă perioadă de convalescență, Eduard va fi
operat la piciorușe la Spitalul “Grigore Alexandrescu” sau la Spitalul “Marie Curie” din Capitală.
Costurile finale ajung la 5000 de Euro, pentru tratamentul operatoriu și recuperare.
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În acest sens, Asociatia “Salvează o inimă” a demarat de urgență o campanie de
strângere de fonduri, ce-l vor ajuta pe Eduard să meargă pentru prima dată, să se poată juca
alături de alți copii și să meargă la gradiniță. Donațiile pot fi realizate pe platforma de donații
online a Asociației, http://salveazaoinima.ro/campaigns/studitu-eduard/ sau în conturile
bancare RO11RNCB0138141754640001 (Lei),

RO 81RNCB0138141754640002 (Euro) și

RO54RNCB0138141754640003 (USD).
“După succesul extraordinar pe care l-am avut în urma campaniei Gemenii vor să vadă
zâmbetul mamei, ne dorim foarte mult să-l ajutăm pe Edi să meargă. Considerăm că românii
sunt uniți pentru o cauză nobilă, mai ales când e vorba de viața unui copil. Pe această cale
ținem să mulțumim tuturor persoanelor care au fost alături de noi și instituțiilor mass-media
care ne susțin în toate proiectele și campaniile organizate”, declară Vlad Plăcintă, președintele
Asociației “Salveză o inimă”.
Asociația “Salvează o inimă” a fost inființată pe data de 17 decembrie 2012, și își dorește să reunească
sub același acoperiș un număr cât mai mare de profesioniști din diferite domenii, oameni bine pregatiți și motivați,
oameni de bine, oameni simpli, cinstiți și onești, oameni care cu suflet și dedicare pot ajuta în campaniile și
proiectele noastre și astfel împreună să ne atingem scopul final de a lăsa copiilor noștri o moștenire valoroasă,
mărturie a faptului că noi oamenii, comunitatea în ansamblul ei, suntem tot ce trebuie și suficient pentru ca
lucrurile să meargă într-o direcție bună
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