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COMUNICAT DE PRESĂ 

Visul Larisei de a merge normal stă în 

mâinile noastre  

 

Larisa-Elena Nicolae este o fetiţă superbă de numai 2 ani, foarte curioasă şi dornică 

să înveţe lucruri noi. Din păcate, la 8 zile după naştere, fetiţa a fost diagnosticată cu şold 

instabil de gradul II, iar după mai multe consultaţii şi cercetări, medicii au dat un verdict 

medical crunt: subluxaţie coxofemurală bilaterală, displazie acetabulară bilaterală şi 

sindrom hipoton de cauză centrală, o malformaţie care o împiedică să meargă normal. 

Timp de 2 ani, părinţii au dus-o la numeroase clinici din Bucureşti, iar toţi medicii le-au 

spus să aştepte ca Larisa să împlinească doi ani ca să vadă cum evoluează starea ei, însă 

situaţia s-a agravat în timp. La ultimul control pe care l-a efectuat de curând la Spitalul Monza din 

Bucureşti, medicul ortoped le-a recomandat să fie operată de urgenţă deoarece malformaţia are 

tendinţa să se complice şi mai mult. Larisa a fost programată pentru intervenţia chirurgicală, însă 

costurile sunt mult prea mari pentru posibilităţile financiare ale familiei, suma fiind de aproape 

6000 de Euro. 

 “Ne-a mişcat profund povestea micuţei şi ne-am decis să îi întindem o mână de ajutor ca 

să se facă bine. Nu acum mult timp, am mai sprijinit financiar operaţiile unei fetiţe cu o 

malformaţie asemănătoare. Este vorba de Elena Petică, care a fost operată tot de domnul doctor 

Alexandru Thiery, iar la ora actuală fetiţa merge normal şi îşi poate continua visul de a deveni 

balerină. Există şanse foarte mari ca Larisa să se facă şi ea bine, însă costurile operaţiei ajung la 

6000 de Euro, bani pe care sperăm să îi strângem cât mai rapid ca fetiţa să ajungă la operaţie”, 

declară Vlad Plăcintă, preşedintele Asociaţiei “Salvează o inimă”. 

În sprijinul fetiţei a venit Asociaţia “Salvează o inimă” care a demarat o urgentă campanie 

de strângere de fonduri pentru operaţia Larisei. Donaţiile pot fi făcute online, pe 

https://salveazaoinima.ro/campaigns/nicolae-larisa/ sau în conturile bancare ale Asociaţiei: 
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RO05BTRL00701205W82870XX (cont în Lei), RO28BTRLEURCRT00W8287001 (cont în Euro), 

RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont în Dolari). 

Asociația “Salvează o inimă”, înființată pe data de 17 decembrie 2012, a reușit să salveze, 

până în prezent, peste 100 de copii cu malformații grave. La campaniile umanitare organizate de 

Asociație, s-au alăturat peste 50.000 de persoane și companii românești și internaționale, 

înregistrându-se pe platforma online donații de peste 690.000 de Euro.  
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Transmite, 

Dr. Tănase Tasenţe 

Director General  
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