Kiitokset
Erityiskiitos GLANCE:n perustajatoimikunnan jäsenille heidän
tuestaan ja neuvoistaan, kuten myös Sanni Tiivola-Jurvaiselle
ja professori Liisa Lehtoselle, jotka käänsivät tämän asiakirjan
englannista suomeksi.

CALL TO

Vanhempien valtuutus
•

Osallistaa, opastaa ja valtuuttaa vanhemmat lapsensa ensisijaisiksi hoivaajiksi
syntymästä alkaen

•

Tarjota vanhemmille emotionaalista, psykologista, hengellistä ja taloudellista
tukea

Seuranta ja jatkohoito kotiutuksen jälkeen
•

Tarjota tukea kotiutukseen, seurantaan ja jatkohoitoon ennenaikaisena,
pienikokoisena tai sairaana syntyneille lapsille tavoitteena edistää pitkän
aikavälin terveyttä ja elämänlaatua

•

Tarjota lääketieteellisen, taloudellisen, koulutuksellisen, emotionaalisen ja
psykologisen tuen saatavuus näille lapsille ja heidän perheilleen kotona ja eri
yhteisöissä

Tutkimus ja tutkimustiedon keräys
•
•

Luoda kehitysennusteen ja pitkäaikaisterveyden mittarit ja arviointityökalut,
joilla voidaan tehdä tasapuolista arviointia ja vertailua
Tukea äitien ja vastasyntyneiden terveyden tutkimusta sekä kehittää ja
toteuttaa kliinisiä hoitosuosituksia, joilla turvataan tutkimusnäyttöön
perustuva hoito lapsikuolleisuuden ja sairastavuuden vähentämiseksi ja
elämänlaadun parantamiseksi

Viitekehys ja strategia
•

Kehittää ja vakiinnuttaa kansallinen ja kansainvälinen strateginen viitekehys,
jolla minimoidaan syntymään liittyvät riskit ennen sitä, sen aikana ja
syntymän jälkeen

GLOBAL
ACTION

Tietoa EFCNI:stä
The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) on ensimmäinen
eurooppalainen järjestö ja verkosto, joka edustaa ennenaikaisena syntyneiden lasten ja
muiden vastasyntyneiden lasten ja heidän perheidensä etua. Järjestö tuo yhteen vanhemmat,
terveydenhuollon eri alojen ammattilaiset sekä tutkijat, joilla on tavoitteena parantaa
ennenaikaisten ja vastasyntyneiden lasten pitkän aikavälin terveyttä. EFCNI:n visio on taata paras
mahdollinen alku elämään jokaiselle lapselle.
Lisätietoa:
www.efcni.org

Tietoa GLANCE:sta

FOR NEWBORN CARE

Maailmanlaajuinen pyyntö ryhtyä toimeen vastasyntyneiden hoidon parantamiseksi

Vastasyntyneiden hoidon maailmanlaajuinen yhteisö (GLANCE) on maailmanlaajuinen
verkosto, joka edustaa ennenaikaisena, pienikokoisena tai sairaana syntyneiden lasten ja
heidän perheidensä etua. GLANCE toimii kattojärjestönsä EFCNI:n alla. GLANCE:n tavoitteena
on tuoda vanhemmat ympäri maailman yhteen jakamaan tietoa ja kokemuksiaan. GLANCE
pyrkii vähentämään vaikeassa tilanteessa olevien perheiden taakkaa sekä edistämään heidän
ennenaikaisena ja sairaana syntyneiden lastensa terveyttä ja elämää alun vaikeuksien jälkeen.
Lisätietoa:
www.glance-network.org
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european foundation for
the care of newborn infants

Pyyntö ryhtyä toimeen
GLANCE edustaa ennenaikaisina, pienikokoisina tai sairaina syntyneiden lasten sekä
heidän perheidensä etua. Se tähtää parempaan vastasyntyneiden ja äitien terveyteen
maailmanlaajuisesti, sekä hyvään hoidon laatuun kaikissa olosuhteissa. Lisäksi tavoitteena on
parantaa jokaisen tytön, naisen ja äidin tietoisuutta omista valinnoistaan ja päätöksistään ennen
hedelmöittymistä, raskauden ja synnytyksen aikana sekä kotiutumisen jälkeen.

Tukijana

C = 5 M = 97 Y = 100 K=0
Pantone 485

Näistä syistä GLANCE esittää pyynnön ryhtyä toimiin
seuraavien asioiden puolesta:
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COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
www.vivereonlus.com
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1st Department of Pediatrics
Aristotle University, Thessaloniki,
Greece

Turvallinen ja potilasta arvostava synnytys
•

Taata jokaiselle naiselle turvallinen ympäristö sekä häntä arvostava ja tukeva
hoito synnytyksen aikana

•

Kouluttaa, valistaa ja varustaa terveydenhuollon toimijat tarjoamaan
korkealaatuista hoitoa

Vastasyntyneiden hoito
•

Tarjota jokaiselle ennenaikaisena, pienikokoisena tai sairaana syntyneelle
lapselle - ympäristöstä riippumatta - ensiluokkainen hoito heti ensihetkistä
alkaen kehitysennusteen optimoimiseksi

•

Luoda hoitokäytännöt, jotka estävät lapsen separaation vanhemmistaan, sekä
tarjota perheelle heidän läsnäoloaan tukevat puitteet

•

Edistää terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvaa koulutusta ja osallistaa
vanhempia mukaan hoidon eri vaiheisiin

The Norwegian Pediatric Association
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BELGISCHE VERENIGING
VOOR KINDERGENEESKUNDE
SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE
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Ottaa käyttöön keinoja, joilla taataan raskaana olevien naisten pääsy
kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten terveyspalveluiden äärelle
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BELGISCHE VERENIGING
VOOR KINDERGENEESKUNDE
SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE
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Tuottaa ja välittää normaaliin raskauteen liittyvää tietoa
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Normaali raskaus
•
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Asociación Española de Pediatría
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Taata jokaiselle tytölle ja naiselle oikeus ilmaiseen terveystietoon sekä
kohtuuhintaisiin terveyspalveluihin tukemaan ehkäisyyn, seksuaalisuuteen,
raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvää hyvinvointia, itsekunnioitusta sekä
ihmisarvoa
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Tarjota näyttöön perustuvaa, standardoitua, luotettavaa, kokonaisvaltaista ja
ikätason huomioivaa seksuaalikasvatusta jokaiselle nuorelle ja aikuiselle

diatría
Pe

•

R

Tyttöjen ja naisten lisääntymisterveys

