Хто ми і що ми робимо
Центр HeartGift – це некомерційна організація, що об`єднує спеціалістів в
області серцевої хірургії, педіатрів та добровольців, чиї дії напрямлені на те, щоб
життєво-необхідні операції стали можливими для дітей з країн, що
розвиваються, без сплати зі сторони їх сімей. У світі живе 5 з половиною
мільйонів дітей, що потребують хірургічного втручання. Але, на жаль, в багатьох
країнах належне лікування просто неможливе. Саме з цієї причини багато дітей
помирає, а багато вимушені жити неповноцінним життям.

Наш головний хірург, доктор Кеннет Фокс, лікує дитячі серця, подаючи надію батькам на те, що їх
дитина виросте нормальною і в неї буде повноцінне життя. Дитяча хірургія серця – це постійна
праця на кожному етапі лікування. Наші лікарі, які працювали по деяким з найпрестижніших
програм в світі, готові забезпечити дітей HeartGift цілодобовою та всебічною підтримкою
хірургічною підтримкою.
HeartGift – це не лише добровільна організація, але й центр комплексного
лікування. Від початку і до кінця компетентний персонал оточить пацієнтів та
їх опікунів постійною турботою. Персональне обслуговування включає в себе
зустріч в аеропорту, розташування у приймаючої родини, емоційну
підтримку та післяопераційне лікування.
HeartGift відвідали діти з Домініканської Республіки, Сирії, Нікарагуа, Белазу,
Камеруна, Палестини та Мексики. Наша головна мета – розширити область дії. Це можливо лише за
умови належного направлення пацієнта і саме в цьому нам потрібна ваша допомога.
Наша організація хоча створити ланцюг добровольців, які допоможуть неповноцінним дітям з країн, що
розвиваються, отримати необхідну медичну допомогу. Направлення – це його перша ланка. Без
відповідного медичного направлення дитина не зможе отримати належного лікування.

Критерії відбору дітей
Оскільки місія HeartGift – надати дитині можливість повернутись додому і жити повноцінним життям,
ми встановили деякі критерії:
1.
2.
3.
4.

Дитина має бути не старше 14 років.
У дитини не повинно бути хромосомних відхилень (наприклад, синдром Дауна, СНІД и т.п.)
Дитина повинна потребувати бі-вентикулярного (одноетапного) лікування.
Дитина має жити в країні, що розвивається, де належне лікування є неможливим.

Рекомендації щодо направлення
Якщо ви вважаєте, що ваша дитина відповідає описаним критеріям, будь ласка, надішліть наступну
інформацію у якості вашого направлення:
ОБОВ’ЯЗКОВО
1.
2.
3.
4.
5.

Повне ім’я дитини
Дата народження
Стать
Країна проживання
Ехокардіограма (сонограма серця, зроблена за останні три місяці) на VHS
чи CD/DVD

БАЖАНО
1. Умови проживання/соціальна історія (наприклад, чи живе дитина з обома батьками? чи є в неї
рідні брати чи сестри? історія серцевих захворювань родичів)
2. Результати тестування на СНІД/ВІЛ
3. Ступінь насищення киснем
4. Історія хвороби (наприклад, чи робились операції? які? чи робили каутеризацію чи шунт? )
ДОДАТКОВА інформація буде дуже корисною
1. Історія вакцинації дитини
2. Рентгенівский знімок грудної клітки
3. Фотографія дитини
Будь ласка, надішліть всі ці дані за адресою:
The HeartGift Foundation
1010 West 40th Street
Austin, TX 78756
U.S.A.

