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CALL TO

Szülők szerepének erősítése
•

•

A szülők gyermekeik kulcsfontosságú gondozóiként való elfogadása,
bevonásuk gyermekük ellátásába, az ehhez szükséges oktatásuk, valamint
ezen szerepükben történő megerősítésük
Érzelmi, pszichológiai, spirituális és pénzügyi támogatáshoz való hozzáférés
biztosítása a szülők számára

Utógondozás és folyamatos gondozás a kórházból való hazatérést
követően
•

A kórházi elbocsátás menedzselése, utógondozás és folyamatos követés
a túl korán, alacsony súllyal és|vagy betegen született, s ebből adódóan
egészségügyi problémákkal küzdő babák számára, a hosszú távú egészségük
és lehető legjobb életminőségük biztosítása érdekében

•

Folyamatos hozzáférés biztosítása orvosi, pénzügyi, oktatási, érzelmi és
pszichológiai támogatáshoz ezen gyermekek és családjaik számára otthoni és
közösségi környezetben

Kutatás és adatgyűjtés
•

A fejlődésbeli és hosszú távú egészségügyi kilátások indikátorainak
azonosítása, valamint a kiértékelésükhöz szükséges eszközök biztosítása,
létrehozása a benchmarking lehetővé tétele érdekében

•

Az anyai és újszülött egészség területén végzett kutatások támogatása,
klinikai irányelvek és protokollok kialakítása a bizonyíték alapú ellátás, a
mortalitás és morbiditás csökkentése és az életminőség javítása érdekében

Keretrendszer és stratégiák
•

Az országos és nemzetközi keretek meghatározása és biztosítása a
követendő stratégiákhoz, a születés előtti, alatti és azt követő kockázatok
minimalizálása érdekében

GLOBAL
ACTION

EFCNI
Az Európai Alapítvány az Újszülöttek Ellátásért (European Foundation for the Care of
Newborn Infants, EFCNI) az első egész Európára kiterjedő szervezet, amelynek fő célkitűzése
a koraszülöttek, újszülöttek és családjaik érdekeinek hathatós képviselete. Ennek érdekében
szülőket, különböző szakterületek egészségügyi szakembereit, kiemelkedő tudós képviselőit
fogja össze a kora- és újszülöttek hosszú távú egészségének biztosítása érdekében, melynek
alapfeltétele, hogy a megelőzés, a gyógyítás, a szakellátás, valamint mindezekhez a megfelelő,
magas színvonalú szakmai tudás, anyagi és társadalmi támogatás mindenütt, egységesen
biztosított legyen. E legfőbb közös cél motiválja az EFCNI minden tagjának tevékenységét.

FOR NEWBORN CARE

További információért látogassa meg weboldalunkat:
www.efcni.org

GLANCE

Globális felhívás az újszülött ellátás érdekében

A Global Alliance for Newborn Care (Globális Szövetség az Újszülöttek Ellátásáért, GLANCE) a
túl korán, alacsony súllyal és/vagy betegen született babák és családjaik érdekeit képviselő, az
EFCNI, mint ernyőszervezet kezdeményezésére és általa létrehozott globális szervezet. A GLANCE
célja a szülők bevonása a világ minden részéről a tudományos ismeretek és tapasztalatok cseréje
érdekében. A GLANCE arra törekszik, hogy csökkentse az érintett családokra és koraszülött
vagy beteg újszülöttjeikre nehezedő terheket, hogy ne csak túléljenek, hanem minőségi életet
élhessenek.
További információért látogassa meg weboldalunkat:
www.glance-network.org
© GLANCE 11/2019. Minden jog fenntartva.

european foundation for
the care of newborn infants

Cselekvési felhívás
A GLANCE a túl korán, alacsony súllyal vagy betegen született babák és családjaik érdekeit
képviseli. Célja világszerte az újszülöttek és anyák egészségének javítása, a róluk való gondoskodó
ellátás biztosítása minden környezetben, illetve lehetővé tétele annak, hogy minden leány, nő és
szülőpár megalapozott döntéseket tudjon hozni a fogantatás előtt, a várandósság és szülés alatt,
illetve a kórházból való hazatérést követő időszakban is.

Támogatja

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

A GLANCE a következő területeket érintően adja közre cselekvésre ösztönző felhívását:
Leányok és nők reproduktív egészsége

COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
www.vivereonlus.com
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Hozzáférés biztosítása ingyenesen elérhető egészségügyi információkhoz,
valamint mindenki által megfizethető egészségügyi szolgáltatásokhoz minden
leány és nő számára, amellyel biztosíthatják egészségüket, méltóságukat és
önbecsülésüket a fogantatást megelőző időszak, a szexualitás, várandósság és
szülői lét vonatkozásaiban

MTÜ Enneaegsed lapsed

Biztonságos és tiszteletteljes szülés
•

Biztonságos környezet és tiszteletteljes, támogató ellátás biztosítása minden nő
számára a vajúdás és szülés alatt

•

Egészségügyi szakemberek oktatása, képzése és felkészítése a magas
színvonalú ellátás biztosítása érdekében

Gondoskodó ellátás
The Norwegian Pediatric Association

•

Magas színvonalú ellátás biztosítása minden korán, alacsony súllyal és/vagy
betegen született baba számára, függetlenül attól, hol jönnek világra, hogy a
lehető legjobb esélyekkel kezdhessék életüket, s kiteljesedhessenek annak során

•

Zéró szeparációs politika bevezetése a kórházakban, valamint családbarát
létesítmények létrehozásának ösztönzése

•

Az egészségügyi szakemberek folyamatos képzésének támogatása, s az
ellátás minden szempontját beleértve, a szülők részvételének lehetővé tétele
gyermekük gondozásában
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1st Department of Pediatrics
Aristotle University, Thessaloniki,
Greece

AS

BELGISCHE VERENIGING
VOOR KINDERGENEESKUNDE
SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE
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Olyan intézkedések megtétele, amelyek biztosíthatják, hogy minden várandós
nő hozzájuthasson megfizethető és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz
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•

Az ismeretek fejlesztése és terjesztése az egészséges várandósságot érintő
szempontok alapján
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Egészséges várandósság

Asociación Española de Pediatría
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•

Az adott életkornak megfelelő, standardizált, bizonyíték alapú és
tudományosan alátámasztott, átfogó szexuális felvilágosítás biztosítása minden
kamasz és felnőtt számára

Asociació

•

