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Σχετικά με το EFCNI

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών (European Foundation for the Care of

Newborn Infants, EFCNI) είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός οργανισμός και δίκτυο συνεργασίας για 
την εκπροσώπηση των συμφερόντων των πρόωρων βρεφών, των άρρωστων νεογνών και των 
οικογενειών τους. Συγκεντρώνει γονείς, επαγγελματίες υγείας και άλλους ενδιαφερόμενους από 
διαφορετικούς κλάδους με κοινό στόχο τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης υγείας των πρόωρων 
και νεογέννητων παιδιών. Το όραμα του EFCNI είναι να εξασφαλίσει το καλύτερο ξεκίνημα στη 
ζωή για κάθε μωρό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο 
www.efcni.org

Σχετικά με τη GLANCE

Η Παγκόσμια Συμμαχία για τη Φροντίδα των Νεογνών (GLANCE) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο που 
αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των παιδιών που γεννήθηκαν πολύ νωρίς, πολύ μικρά ή πολύ 
άρρωστα και των οικογενειών τους. H GLANCE ξεκίνησε και συντονίστηκε στο πλαίσιο του EFCNI 
και σκοπεύει να συμπεριλάβει γονείς από όλα τα μέρη του κόσμου για να ανταλλάξουν γνώσεις 
και εμπειρίες. Η GLANCE φιλοδοξεί να μειώσει την επιβάρυνση των οικογενειών που πλήττονται 
και των πρόωρων και άρρωστων νεογνών τους για να βοηθήσει στην ευημερία τους πέρα από την 
επιβίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο 
www.glance-network.org

Παγκόσμια Πρόσκληση για Δράση για τη Φροντίδα των Νεογνών

Ενδυνάμωση γονέων  

• Εκτιμήστε, συμπεριλάβετε, εκπαιδεύστε και ενδυναμώστε τους γονείς ως 
βασικούς φροντιστές των μωρών τους διαρκώς

• Παρέχετε πρόσβαση στους γονείς σε συναισθηματική, ψυχολογική, 
πνευματική και οικονομική υποστήριξη

Μακροχρόνια παρακολούθηση και συνεχής φροντίδα μετά το 
εξιτήριο

• Διαχειριστείτε την έξοδο από το νοσοκομείο, τη μακροχρόνια 
παρακολούθηση και τη συνεχή φροντίδα των παιδιών που γεννιούνται 
πολύ νωρίς, πολύ μικρά ή πολύ άρρωστα ή με συναφή θέματα υγείας, για να 
προάγετε τη μακροπρόθεσμη υγεία και την ποιότητας ζωής

• Παρέχετε συνεχή πρόσβαση σε ιατρική, οικονομική, εκπαιδευτική, 
συναισθηματική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε αυτά τα παιδιά και τις 
οικογένειές τους στο σπίτι και στην κοινότητα

Έρευνα και συλλογή δεδομένων

• Προσδιορίστε τους δείκτες έκβασης της αναπτυξιακής και μακροπρόθεσμης 
υγείας και δημιουργήστε εργαλεία που θα επιτρέψουν τη συγκριτική 
αξιολόγηση

• Υποστηρίξτε την έρευνα για τη μητρική και νεογνική υγεία, αναπτύξτε και 
εφαρμόστε κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα για τη διασφάλιση 
τεκμηριωμένης φροντίδας, τη μείωση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

Πλαίσιο και Στρατηγικές

• Αναπτύξτε και καθιερώστε εθνικά και διεθνή πλαίσια στρατηγικών για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη γέννηση



Πρόσκληση για Δράση

Η GLANCE αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των παιδιών που γεννήθηκαν πολύ νωρίς, πολύ μικρά 
ή πολύ άρρωστα και των οικογενειών τους. Στόχος του είναι να βελτιώσει τη νεογνική και μητρική 
υγεία παγκοσμίως, να διασφαλίσει την ολοκληρωμένη φροντίδα με στοργή σε όλους τους χώρους 
και να δώσει σε κάθε κορίτσι, γυναίκα και γονέα τη δυνατότητα καλά ενημερωμένων επιλογών 
και αποφάσεων πριν τη σύλληψη, κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, καθώς και κατά την 
παρακολούθηση και τη συνεχή φροντίδα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.

Ως εκ τούτου, η GLANCE ζητεί την ανάληψη δράσης ώστε να:

Αναπαραγωγική υγεία κοριτσιών και γυναικών  

• Παρέχετε κατάλληλη για την ηλικία, τυποποιημένη, επιστημονικά ακριβή, 
ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση για κάθε έφηβο και ενήλικα

• Βεβαιωθείτε ότι κάθε κορίτσι και κάθε γυναίκα έχει πρόσβαση σε δωρεάν 
πληροφορίες για την υγεία και σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας ώστε 
να υποστηρίξει την ευημερία της, την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό της 
σχετικά με τη σύλληψη, τη σεξουαλικότητα, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα

Υγιής εγκυμοσύνη   

• Αναπτύξτε και διαδώστε τη γνώση για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγιή 
εγκυμοσύνη 

• Υιοθετήστε μέτρα για να διασφαλίσετε ότι όλες οι έγκυες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε προσιτή και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη

Ασφάλεια και σεβασμός στον τοκετό

• Παρέχετε σε κάθε γυναίκα ένα ασφαλές περιβάλλον  και υποστηρικτική 
φροντίδα με σεβασμό σε όλη τη διάρκεια του τοκετού

• Εκπαιδεύστε, καταρτήστε και παρέχετε εφόδια στους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης για να εξασφαλίσετε υψηλής ποιότητας φροντίδα

Ολοκληρωμένη φροντίδα με στοργή 

• Παρέχετε σε κάθε μωρό που γεννιέται πολύ νωρίς, πολύ μικρό ή πολύ άρρωστο, 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, σε όλους τους χώρους, για το καλύτερο ξεκίνημα 
στη ζωή, ώστε να αναπτυχθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του 

• Καθιερώστε στα νοσοκομεία πολιτική μηδενικού διαχωρισμού παιδιού-γονέων 
και παρέχετε φιλικές προς την οικογένεια εγκαταστάσεις

• Προωθήστε τη συνεχή κατάρτιση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και 
επιτρέψτε τη συμμετοχή των γονέων σε όλες τις πτυχές της φροντίδας

Με την υποστήριξη
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COORDINAMENTO NAZIONALE
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