Siapa Kami dan Apa yang Kami Lakukan
Yayasan HeartGift merupakan organisasi nirlaba menurut Pasal 501(c)(3), yang
beranggotakan para dokter bedah kardiotoraks dan vaskuler, para dokter anak, serta
rumah sakit dan relawan yang mendedikasikan diri untuk memberikan layanan bedah
jantung untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang kurang beruntung di negaranegara berkembang tanpa memungut biaya kepada keluarganya. Diperkirakan ada lima
setengah juta anak-anak di dunia ini yang memerlukan tindakan bedah. Kenyataan yang
menyedihkan adalah bahwa di banyak negara seringkali tidak tersedia tindakan yang
memadai. Dari kenyataan ini, banyak anak yang meninggal dan lebih banyak lagi yang
terpaksa hidup sangat menderita.
Dokter bedah utama kami, Dr. Kenneth Fox, memperbaiki jantung anak-anak, memenuhinya dengan harapan dan
impian para orang tua yang menginginkan anak-anak mereka tumbuh dan berkembang secara normal dan dapat
hidup normal. Bedah jantung anak merupakan upaya dari tim di setiap tahap perlakuan. Para dokter kami, yang
pernah dilatih di berbagai program prestisius di dunia ini, memiliki komitmen untuk menyediakan layanan bedah
yang komprehensif dan progresif sepanjang waktu bagi anak-anak HeartGift.
HeartGift tidak hanya merupakan organisasi nirlaba saja, namun juga menyediakan proses tindakan yang
komprehensif. Mulai dari awal hingga selesainya proses, para staf kami akan menyediakan perawatan sepanjang
waktu bagi para pasien dan penjaganya. Perhatian yang bersifat personal ini meliputi semua persiapan medis,
penjemputan dari bandara, penyediaan akomodasi di keluarga tuan rumah, dukungan emosional, tindakan bedah,
hingga perawatan pasca-operasi.
HeartGift telah melayani anak-anak dari berbagai negara yaitu Republik Dominika,
Suriah, Nikaragua, Nigeria, Belize, Kamerun, Honduras, Palestina dan Meksiko.
Tujuan pertama kami adalah memperluas jangkauan layanan kami di dunia. Ini
hanya dapat dicapai dengan adanya rujukan pasien yang tepat, dan di sinilah kami
memohon bantuan dari Anda.
Organisasi kami ingin membangun rantai relawan yang memungkinkan anak-anak
yang kurang beruntung dari negara berkembang menerima perhatian medis yang
mereka butuhkan. Rujukan merupakan penghubung utama di dalam rantai. Tanpa rujukan dokter yang tepat, tidak
mungkin anak-anak yang kurang beruntung tersebut menerima bantuan medis.

Kriteria Pasien
Mengingat misi HeartGift adalah memberdayakan anak-anak agar dapat pulang ke rumah dan hidup normal, kami
telah menetapkan beberapa kriteria khusus bagi pasien:
1. Pasien harus berusia setinggi-tingginya 14 tahun
2. Pasien harus tidak memiliki abnormalitas kromosom (misalnya, sindrom Down, AIDS, dll.)

3. Pasien harus memerlukan perbaikan bi-ventrikular (satu tahap)
4. Pasien harus tinggal di negara berkembang dengan keterbatasan akses ke perlakuan yang layak

Panduan bagi Perujuk Pasien
Jika Anda yakin memiliki calon pasien yang memenuhi kriteria di atas, silakan kirim informasi berikut ini sebagai
rujukan Anda.
ANDA HARUS menyediakan–
1.
2.
3.
4.
5.

Nama lengkap anak yang sah
Tanggal lahir
Jenis kelamin
Negara asal
Ekokardiogram terbaru (sonogram jantung yang diambil dalam 3 bulan
terakhir) yang direkam pada VHS atau CD/DVD

ANDA SANGAT DISARANKAN menyediakan–
1. Situasi kehidupan/riwayat sosial anak (misalnya, apakah dia tinggal bersama kedua orang tuanya? apakah
dia memiliki saudara? bagaimana riwayat penyakit jantung keluarganya?)
2. Hasil uji AIDS/HIV
3. Laju kejenuhan oksigen
4. Riwayat tindakan medis sebelumnya (misalnya, apakah dia pernah dioperasi, dan untuk operasi apa?
apakah dia pernah dipasangi kateter atau bypass?)
INFORMASI TAMBAHAN yang sangat berguna bagi kami–
1. Riwayat vaksinasi anak
2. Roentgen dada
3. Foto anak
Setelah Anda mengumpulkan informasi di atas, silakan kirimkan ke:
The HeartGift Foundation
1010 West 40th Street
Austin, TX 78756
U.S.A.

