
european foundation for 
the care of newborn infants

GLOBAL 
CALL TO 

ACTION 
FOR NEWBORN CARE

תודות

תודה מיוחדת לוועדה המייסדת של ארגון ה – GLANCE על עצתם 
ותמיכתם, כמו גם לפרופ' ערן הדר על הסיוע בתרגום מסמך זה 

מאנגלית לעברית

© GLANCE 2019/11 כל הזכויות שמורות

 EFCNI אודות

The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)
הוא הארגון הפן-אירופי הראשון אשר מייצג את האינטרסים של פגים, יילודים ומשפחותיהם. הוא 
מאגד ביחד הורים, מומחים רפואיים מתחומים שונים ומדענים אשר חולקים מטרה משותפת לשי־
פור בריאותם ארוכת הטווח של פגים וילודים. החזון של EFCNI הוא להבטיח את נקודת ההתחלה 

הטובה ביותר בחיים לכל תינוק.

למידע נוסף, ניתן לבקר אותו באתר

www.efcni.org

GLANCE אודות

 The Global Alliance for Newborn Care (GLANCE)
מהווה ברית עולמית אשר מייצגת את האינטרסים של תינוקות הנולדו מוקדם מידיי, קטנים 

 European מידיי או חולים מידיי ואת משפחותיהם. היוזמה והארגון נעשים תחת החסות של
Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) מתוך מטרה לכלול הורים מכל רחבי 
העולם לשם החלפת ידע וניסיון. GLANCE שואף להפחית את עומס המשפחות והתינוקות אשר 

נפגעו ולסייע להם לשגשג מעבר להישרדותן הבסיסית.

למידע נוסף, ניתן לבקר אותו באתר

www.glance-network.org

קול קורא עולמי לפעולה למען הטיפול ביילוד

העצמה הורית

להעריך, להכליל, לחנך ולהעצים הורים כמטפלים העיקריים בתינוקות שלהם 	 
בכל עת

לספק גישה לתמיכה רגשית, פסיכולוגית, רוחנית וכלכלית להורים	 

מעקב וטיפול המשך לאחר השחרור

לספק תוכנית להמשך טיפול ומעקב לאחר השחרור עבור יילודים אשר נולדו 	 
מוקדם מידיי, קטנים מידיי,  חולים מידיי או עם בעיות רפואיות נלוות לקידום 

בריאותם ואיכות חייהם בטווח הארוך

לספק גישה מתמשכת לתמיכה רפואית, כלכלית, חינוכית, רגשית ופסיכולוגית 	 
ליילודים ובני משפחותיהם בסביבה בביתית והציבורית כאחד

מחקר ואיסוף מידע

לזהות סמנים לתוצאים התפתחותיים ובריאותיים אורכי טווח, וליצור כלי הער־	 
כה אשר יאפשרו קביעת אמות מידה ותבחינים השוואתיים

לתמוך במחקר רפואי לשם לקידום בריאות האם והיילוד, לפתח וליישם קווים 	 
מנחים ופרוטוקולים להבטיח טיפול מבוסס ראיות, להפחית תמותה ותחלואה 

ולשפר איכות חיים

מסגרת ואסטרטגיה

לפתח ולבסס מסגרות לאומיות ובינלאומיות לשם קביעת אסטרטגיות לצמצום 	 
סיכונים לפני, במהלך ואחרי לידה
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The Norwegian Pediatric Association 

COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
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נתמך על ידי קול קורא לפעולה

GLANCE מייצגת את האינטרסים של תינוקות הנולדו מוקדם מידיי, קטנים מידיי או 
חולים מידיי ואת משפחותיהם. כוונת הארגון היא לשפר את בריאותם של יילודים 

ואימהות בכל רחבי העולם, להבטיח טיפול מסור בכל סביבה ולאפשר לכל נערה, אישה 
והורה לעשות  בחירות מושכלות ולקבל החלטות לפני ובמהלך ההריון והלידה, כמו גם 

במעקב לאחר הלידה והשחרור מבית החולים.

קול קורא עולמי לפעולה למען הטיפול ביילוד

הריון בריא

	 לפתח ולהפיץ ידע על כל הנושאים הקשורים להריון בריא

 לנקוט אמצעים אשר יבטיחו כי כלל הנשים בהריון יוכלו לקבל גישה לשרותי 
בריאות במחיר סביר ובאיכות גבוהה

לידה בטוחה ומכבדת

	 לספק לכל אישה סביבה בטוחה ומכובדת יחד עם טיפול תומך במהלך הלידה

 לחנך, להכשיר ולצייד אנשי צוות רפואי בכדי להבטיח טיפול באיכות גבוהה

בריאות מינית של ילדות, נערות ונשים

להושיט חינוך מיני, מותאם גיל, מקיף וסטנדרטי, מבוסס ראיות ומדויק מדעית לכל 
מתבגרת ובוגרת

להבטיח כי לכל ילדה, נערה ואישה תהיה גישה למידע רפואי חינמי ולשרותי 
בריאות, במחיר סביר, אשר יתמכו ברווחתה, בכבודה והערכתה העצמית בכל 

הקשור למיניות, הריון והורות

טיפול וטיפוח

לספק לכל תינוק שנולד מוקדם מדי, קטן מדי או חולה מדי טיפול באיכות גבוהה 
בכל המסגרות, לשם התחלת החיים הטובה ביותר להגשמת מלוא הפוטנציאל

 לקבוע מדיניות אפס-הפרדה בבתי חולים ולאפשר  מתקנים ושירותים ידידותיים 
למשפחה

 לקדם הכשרה רציפה של צוותים רפואיים ולהציע מעורבות הורית בכל תחומי 
הטיפול
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