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EFCNIst

Üleeuroopaline vastsündinute tervise kaitse sihtasutus (EFCNI) on esimene üleeuroopaline 
enneaegsete ja vastsündinute ning nende perede huvisid esindav organisatsioon. Ühing toob 
kokku vanemad, erinevad tervishoiuspetsialistid ja teadlased, kelle ühine soov on parendada 
enneaegsete ja vastsündinute tervist tagades parima ennetuse, ravi, hoolduse ja toe.

Rohkem informatsiooni leiate aadressilt  
www.efcni.org

GLANCEst

Ülemaailmne liit vastsündinute tervise kaitseks (GLANCE) on ülemaailmne koostöövõrgustik, mis 
esindab laste ja nende perede huve, kes on sündinud liiga vara, liiga väiksena või liiga haigena. 
Olles algatatud ja koordineeritud EFCNI poolt, on GLANCE eesmärk kaasata vanemaid üle kogu 
maailma, et vahetada teadmisi ja kogemusi. GLANCE soovib vähendada nende enneaegsete ja 
haigete vastsündinute ning nende perede koormat ning aidata neil keerulised ajad üle elada.

Rohkem informatsiooni leiate aadressilt  
www.glance-network.org

Vanemate jõustamine
• Igal ajal väärtustama, kaasama, koolitama ja jõustama vanemaid kui laste 

peamiseid hooldajaid
• Võimaldama vanematele ligipääsu emotsionaalsele, psühholoogilisele, vaim-

sele ja rahalisele toetusele

Järelkontroll ja hoolduse jätkamine haiglast väljakirjutamisel
• Pakkuma haiglast väljakirjutamisel, järelkontrolli ning jätkuva hoolduse osas 

toetust lastele, kes sündisid liiga vara, liiga väiksena või liiga haigena või kellel 
on seonduvad terviseprobleemid, et kaasa aidata pikaajalisele heale elu- ning 
tervisekvaliteedile

• Kindlustama lastele ja nende vanematele järjepideva ligipääsu meditsiinilise-
le, rahalisele, hariduslikule, emotsionaalsele ja psühholoogilisele toele kodus 
ja kogukonnas

Uuringud ja andmete kogumine
• Panema paika indikaatorid, mis hindavad arendusi ning pikaajalisi tervise 

tulemeid ning looma hindamisvahendid, mis võimaldaksid võrdlusuuringute 
tegemist

• Toetama emade ja vastsündinute tervise uuringuid, arendama ja rakendama 
kliinilisi juhendeid ja protokolle, et kindlustada tõenduspõhine hooldus, 
vähendada haigestumust ja suremust ning tõsta elukvaliteeti

Juhendid ja strateegiad
• Välja töötama ja ellukutsuma rahvuslikud ja rahvsuvahelised strateegilised 

raamistikud, mis aitavad vähendada riske sünnitusel ja sünni järgselt

Ülemaailmne üleskutse vastsündinute tervise kaitseks



Üleskutse

GLANCE esindab laste ja nende perede huve, kes on sündinud liiga vara, liiga väiksena või 
liiga haigena. Liidu eesmärk on parendada vastsündinute ja emade tervist ülemaailmselt, 
kindlustada hooldusvõimalused kõikjal ning võimaldada igal tüdrukul, naisel ja vanemal teha 
hästi informeeritud valikuid ning otsuseid raseduse eelselt, raseduse ajal ning sünnitusel ja 
järelkontrolli ajal ning samuti tagada jätkuv hooldus haiglast välja saamise järel.

Seetõttu kutsub GLANCE üles:

Tüdruktue ja naiste reproduktiivtervis 
• Pakkuma vanusele vastavat, standardiseeritud, tõenduspõhist ja teaduslikult 

täpset ning põhjalikku seksuaalharidust igale noorukile ja täiskasvanule
• Kindlustama, et igal tüdrukul ja naisel on oma seksuaalsuse, raseduse eelse aja, 

raseduse ning vanemlusega seonduvalt ligipääs tasuta terviseinformatsioonile 
ja taskukohastele tervishoiuteenustele, mis toetavad tema heaolu, väärikust ja 
eneseaustust

Tervislik rasedus
• Arendama ja levitama informatsiooni kõikide teemade osas, mis on seotud 

tervisliku rasedusega
• Vastu võtma meetmeid, mis kindlustavad, et kõikidel rasedatel naistel on ligi-

pääs taskukohasele ning kõrgekvaliteedilisele tervishoiuteenusele

Turvaline ja väärikas sünnitus
• Pakkuma igale naisele turvalise keskkonna ja austava ning toetava hoolduse 

sünnituse ajal
• Õpetama, koolitama ja varustama tervishoiuteenuste osutajaid, et kindlustada 

kõrgetasemeline hooldus

Hooldus
• Võimaldama igale lapsele, kes sünnib liiga vara, liiga väiksena või liiga haigena 

kõrge kvaliteediga hooldus kõigil tervishoiutasandil, et tagada parim algus ja 
toetada nende täielikku arengupotentsiaali

• Looma haiglates eeskirjad, mis suhtuvad 0-tolerantsiga laste ja vanemate eral-
damisesse ning pakkuma peresõbralikke teenuseid

• Edendama tervishoiutöötajate järjepidevat koolitamist ning pakkuma vanema-
tele võimalust olla kaasatud igas hoolduse osas

Toetatud
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COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
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