Hart voor een Kinderhart .

Beleidsplan 2016

Doel:
Dit beleidsplan verstrekt informatie over de manier waarop de Stichting
“Hart voor een Kinderhart” in 2016 kinderen uit Oost Afrika cardiologische zorg
wil bieden.
Voor een meer specifieke beschrijving van de doelstelling van de stichting
wordt verwezen naar het jaarverslag 2015.
Activiteiten:
1.
We streven ernaar om ook dit jaar, in samenwerking met de Italiaanse
organisaties Amici di Ndugu Zangu ONLUS en “Mission Bambibi” minstens 20
kinderen of jong volwassenen een noodzakelijke hartoperatie te doen ondergaan
en de benodigde zorg hiervoor te krijgen.
De definitieve selectie van de patiënten wordt gedaan door de Keniaanse
organisatie Ndugu Zangu en in Zimbabwe door Fondazione “aiutare I bambini”
in nauw overleg met de meewerkende cardiologen en chirurgen. De uiteindelijke
verantwoordelijkheid ligt ook bij deze organisaties.
De operaties worden gratis uitgevoerd door een buitenlands specialisten team in
nauwe samenwerking met de Keniaanse staf van het universiteits ziekenhuis in
Nairobi.
Behalve het mogelijk maken van de hartoperaties wil de stichting ook
een bijdrage leveren aan de bijkomende kosten en de nazorg van de geopereerde
patiënten, zoals huisvesting tijdens de operatie periode, transport en medicatie.
2.
Het streven is om dit jaar de buitenpoli in Meru, bij Mount Kenia. verder
te ontwikkelen door een locatie te kiezen die beter bereikbaar is en ruim van te
voren plaats en data van de poli controle bekend te maken.
De inmiddels gestarte patiënten groepen kunnen hiervoor erg bruikbaar zijn.

3.
Wat betreft preventie is er in 2015 gestart met het opzetten van
patiëntengroepen, waarin patiënten elkaar onderling stimuleren ter verbetering
van medicatie inname, regelmatige INR controle ter controle van de antistolling
en preventieve maatregelen ter voorkoming van reumatische hartziekten.
We willen dit in 2016 verder uitbreiden.
4.
In Ndugu Zangu is Abdi Kinotti verantwoordelijk voor de zorg van de
hartpatiënten. Behalve de organisatie van het operatie programma houdt dit ook
de pre- en postoperatieve zorg in, waaronder de verantwoordelijkheid voor de
medicatie en de trombosedienst.
Aansluitend aan zijn, in 2015 met succes gevolgde echocardiografie cursus,
willen we hem in 2016 de mogelijkheid bieden om een vervolgcursus te volgen
om zijn echocardiografische vaardigheid verder te verbeteren.

5.

We willen meer aandacht geven aan het ontwikkelen van een
vertrouwensrelatie met cardiologen en cardiochirurgen in Kenia.
Het doel hiervan is de cardiologische zorg binnen 4 jaar grotendeels over te
dragen aan Keniaanse collega’s.
6.
De haalbaarheid van de aanschaf van een mobiel echo apparaat zal
onderzocht worden.

Publiciteit en Fondswerving:
1.

Het ontwikkelen van een informatie- en sponsor programma voor
middelbare scholen ten bate van “Hart voor een Kinderhart”.
In dit programma worden er naast sponsoractiviteiten, verschillende lessen
ontwikkeld gericht op de hartproblemen in Afrika.
2.

Het actualiseren en promoten van de website.

3.
Het ontwikkelen van andere vormen van fondswerving en publiciteit
met behulp van bijvoorbeeld de sociale media.
4.
Het uitbreiden van contacten met andere organisaties die passen binnen
onze doelstelling.

