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ها سپاسگزاری 

ن  تشکر ویژه از کمیته موسس GLANCE  برای حمایت ها و توصیه ها ، همچن�ی
تشکر از دک�ت محمد رضا زرکش برای ترجمه سند از انگلییس به فاریس

GLANCE 2019/11. تمامی حقوق محفوظ است.

 EFCNI درباره

نده کلیه کشورهای اروپا�ی است که توجه خاص به  ن نهاد و شبکه دربرگ�ی بنیاد اروپا�ی مراقبت از نوزادان )EFCNI( اول�ی
ن مراقبتهای بهداش�ت در رشته های  نوزادان، نوزادان نارس و خانوادهایشان دارد. این نهاد، خانواده ها، متخصص�ی

ک بهبود سالمت طوال�ن مدت نوزادان و نوزادان نارس  مختلف، و دانشمندان را در کنار هم گرد آورده است تا هدف مش�ت
 برای هر کودک است.

گ
وع  زند� ین �ش را دنبال کند. نگاه  EFCNI اطمینان از به�ت

، مارا در سایت زیرببینید برای اطالعات بیش�ت

www.efcni.org

GLANCE درباره

اتحاد جها�ن مراقبت از نوزادان )GLANCE( یک شبکه جها�ن است که توجه خاص به نوزادان بسیار نارس، بسیار کوچک و 
وع به کار کرده است و هماهنگ می شود.  ن والدین آنها دارد. این شبکه تحت حمایت )EFCNI( �ش بسیار ناخوش، همچن�ی
ن ن والدین از �ا� جهان جهت تبادل اطالعات و تجربیات است. GLANCE آرزودارد تا بارسنگ�ی هدف GLANCE در برگرف�ت

خانواده های آسیب دیده و نوزادان نارس و بیمارشان را کم کرده و به رشد فراتر از بقا ی انها کمک کند.

، مارا در سایت زیرببینید: برای اطالعات بیش�ت

www.glance-network.org

فراخوان جها�ن برای اقدام جهت مراقبت از نوزادان

توانمند سازی والدین 

والدین را بعنوان کلید ارائه مراقبت �ب وقفه به کودکانشان گرامی بدارید،به حساب آورید ،آموزش  
دهید و توانمند سازید. 

یس والدین را به حمایت های احسایس، روا�ن ،روحی  و مایل فراهم نمایید.   دس�ت

ی و ادامه مراقبتها پس از ترخیص از بیمارستان پیگ�ی

 نوزادان بسیار نارس، بسیار کوچک  
گ

ن سالمت طوال�ن مدت و ارتقا کیفیت زند� به منظور تام�ی
ی و ادامه مراقبت  و بسیار ناخوش یا دارای مشکالت مربوط به سالمت،موضوع ترخیص، پیگ�ی

یت نمایید.  کودکان را م�ی

، مایل، آموزیسش ،احسایس و روا�ن این کودکان و خانواده آنها را در خانه و تداوم حمایتهای ط�ب
ن کنید. جامعه تام�ی

انجام تحقیقات  و جمع آوری اطالعات 

ن  ش آنها رامشخص نمایید. همچن�ی شاخص های مرتبط با پیامدهای طوال�ن مدت سالمت و گس�ت
ابزارهای ارزیا�ب ایجاد نمایید تا بتوانید محک بزنید. 

از تحقیقات مرتبط با سالمت مادران و نوزادان حمایت کنید، به منظور اطمینان از مراقبتهای  
، گایدالین ها و پروتکل 

گ
مبت�ن بر شواهد، کاهش مرگ و م�ی و موربیدی�ت و ارتقای کیفیت زند�

ش دهید و نهادینه کنید.  های بالی�ن را گس�ت

دها چهارچوب و راه�ب

دها�ی به منظور به حداقل   ن راه�ب ن الملیل برای تبی�ی توسعه و ایجاد چهارچوب های میل و ب�ی
ن و پس از تولد. رساندن خطرات قبل، ح�ی

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  



Pantone  485

C = 5 M = 97 Y = 100 K=0

MTÜ Enneaegsed lapsed

A
so

ci
ac

ió

n Española de Pediatría

Asociación Española de Pediatría

BELGISCHE VERENIGING 
VOOR KINDERGENEESKUNDE

SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE 

BELGISCHE VERENIGING
VOOR KINDERGENEESKUNDE

SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE

1st Department	of	Pediatrics
Aristotle	University,	Thessaloniki,

Greece

 
The Norwegian Pediatric Association 

COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA

www.vivereonlus.com

 

ASSO
C

IA
T

IO
N

 
O

F

N E O N A T O L O

G
Y

 O
F

  G
E

O

RGIA

حمايت: تحت  ن� برای اقدام فراخوا

ن والدین آنها دارد. هدف او، ارتقاي  GLANCE  توجه خاص به نوزادان بسیار نارس، بسیار کوچک و بسیار ناخوش، همچن�ی
، زن،  ر همه جوامع، دستیاب� هر دخ�ت

ن
سالمت نوزادان ومادران در �ا� جهان، اطمینان از پرورش و مراقبت نوزادان د

پدر و مادر به انتخاب آگاهانه جهت اتخاذ تصمیم های صحیح قبل از بارداری، ح�ی بارداری، زمان زایمان، ودر زمان 
ن استمرار دریافت مراقبتهای الزم پس از ترخیص از بیمارستان است.  ی  و همچن�ی پیگ�ی

 بنابراین GLANCE برای اقدامات زیر فراخوان    می دهد:

ان و زنان سالمت باروری دخ�ت

شیس جنیس جامع، استاندارد، علمی، دقیق و مبت�ن بر شواهد، متناسب با سن، برای   دوره های آموز
هرنوجوان و بزرگسال فراهم نمایید.

ش�ت با هزینه مناسب جهت
گ

ن به اطالعات سالمت و �ویس های بهدا
ت

خ�ت و ز
ن ن
ن هر د

ت
از دستیاب� رایگا

حمایت از تندرس�، م�لت و اح�ام به خود در دوران قبل از بارداری، زند� جنیس، بارداری و زمان 
مادری اطمینان یابید. 

بارداری سالم

	 کلیه اطالعات مرتبط با سالمت بارداری را ارتقا و ن�ش دهید.

ی جهت اطمینان از دستیاب� زنان باردار به مراقبتهای بهداش�ت با هزینه مناسب و با کیفیت باال   تداب�ی
اتخاذ کنید.

مانه  زایمان سالم و مح�ت

ام و مراقبتهای حمای�ت درخالل لی�ب و زایمان زنان فراهم نمایید. 	 محیطی ایمن، توام با اح�ت

ن ارائه دهندگان خدمات بهداش�ت به منظور ارائه خدمات با کیفیت را انجام   اموزش،تربیت و تجه�ی
دهید.

ش�  مراقبت پرور

یم�ن  ر کوچک ویا بسیار ناخوش تا
ت
ای نوزاد بسیار نارس، بسیا

گ
در همه جوامع بر

ت
 مراقبت با کیفیت باال 

ش�وع در زند�، به تمام توانای� های ذا� خود در عمل دست یابند. نمایید تا بتواند با به�ین 

 یک سیاست جدای�- صفر در بیمارستان ها بنا نهاده و امکانات دوستدار خانواده رافراهم کنید.

شیس مداوم ارائه دهندگان خدمات بهداش�ت را ارتقا دهید و همراهی والدین را در ارایه   دوره های آموز
کلیه مراقبتها پیشنهاد دهید.
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