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Признанија

Посебна благодарност до Основачкиот комитет на Glance за 
нивната поддршка и совети, како и на Стефанија Димова и Др. 
Денис Ал Кхалили кои го преведоа документот од англиски на 
македонски јазик.

© GLANCE 11/2019. Сите права се задржани.

За EFCNI

Европската Фондација за Грижа за Новородени (EFCNI) е првата пан-европска организација 
и мрежа која ги претставува интересите на предвремено родените и терминските 
новороденчиња и нивните семејства. EFCNI ги поврзува родителите, здравствените 
експерти од различни дисциплини и научниците со заедничка цел, да го подобрат 
долгорочното здравје на предвремено родените и новородените деца. Визијата на EFCNI е 
обезбедување на најдобар почеток во животот за секое бебе.

За повеќе информации, посетете нè на: 
www.efcni.org

За GLANCE

Глобалната алијанса за грижа за новородените (GLANCE) е глобална мрежа која ги 
претставува интересите на предвремено родените бебиња, на бебињата кои се раѓаат 
мали или болни, и нивните семејства. Иницирана и координирана под капата на EFCNI, 
GLANCE има за цел да ги вклучи родителите од сите делови на светот во размена на знаења 
и искуства. GLANCE се стреми да го намали товарот на погодените семејства и нивните 
предвремено родени и болни новороденчиња за да им помогне на бебињата квалитетно да 
растат, а не само да преживеат.

За повеќе информации, посетете нè на: 
www.glance-network.org

Глобален повик за акција за грижа за новородените

Охрабрување на родителите  

• Вреднувајте ги, вклучете ги, научете ги и охрабрете ги родителите како 
постојани клучни даватели на нега на нивните бебиња

• Обезбедете пристап до емоционална, психолошка, духовна и финансиска 
поддршка за родителите

Следење и континуирана нега по испуштање од болница

• Обезбедете засебно водење на исписот, следењето и континуираната 
грижа за предвремено родените, малите и болни новородени и за оние 
со здравствени потешкотии, за да промовирате долгорочно здравје и 
квалитет на животот

• Обезбедете постојан пристап до медицинска, финансиска, едукативна, 
емоционална и психо-социјална поддршка на овие деца и нивните 
семејства во домот и во заедницата

Истражување  и прибирање на податоци

• Идентификувајте индикатори за следење на развојот и долгорочното 
здравје и овозможите мерење преку создавање на соодветни алатки за 
проценка

• Поддржете ги истражувањата кои се однесуваат на здравјето на мајките 
и новороденчињата, развивајте и спроведете клинички упатства и 
протоколи за обезбедување грижа заснована на докази, намалување на 
морталитетот и морбидитетот и подобрување на квалитетот на животот

Рамка и Стратегии

• Развивајте и воспоставете национални и меѓународни рамки и 
стратегии за намалување на ризиците пред породување, за време на 
породувањето и по породувањето



Повик за Акција

GLANCE ги застапува интересите на предвремено родените, малите или болни бебиња и 
нивните семејства. Целта е да се подобри здравјето на новороденчињата и мајчиното здравје 
во целиот свет, да се обезбеди соодветна нега за развој на бебињата во најразлични услови, 
да овозможи секоја девојка, жена и родител да донесува одлуки и да избира врз основа на 
добра информираност пред забременувањето, во текот на бременоста и породувањето, како 
и во текот на следењето и континуираната нега по отпуштањето од болница.

Затоа, GLANCE Ве повикува:

Репродуктивно здравје кај девојките и жените  

• Обезбедете сеопфатно сексуално образование кое е соодветно на возраста, 
стандардизирано, научно точно и засновано на докази, за сите адолесценти 
и возрасни

• Осигурете се дека секоја девојка и жена има пристап до бесплатни 
здравствени информации и достапни здравствени услуги за поддршка 
на нејзината благосостојба, достоинство и самопочитување во однос на 
периодот пред забременувањето, сексуалноста, бременоста и родителството

Здрава бременост   

• Развивајте го и пренесувајте го знаењето за сите теми кои се однесуваат на 
здрава бременост 

• Усвојте мерки за да се осигурате дека сите бремени жени имаат пристапат 
до достапна и висококвалитетна здравствена заштита

Безбедно и достојно породување

• Обезбедете ѝ на секоја жена безбедно опкружување и достојна нега и 
поддршка во текот на бременоста и породувањето

• Едуцирајте ги, обучувајте ги и опремете ги давателите на здравствени 
услуги за да може да обезбедат високо-квалитетна нега

Грижа на новороденото 

• Без разлика на околностите, обезбедете му на секое предвремено родено 
бебе, мало или болно новородено висококвалитетна нега, за најдобар 
почеток во животот и развој до максималниот потенцијал 

• Воспоставете политика на нераздвојување на мајката и бебето во 
болниците и прилагодете ги објектите кон потребите на семејството

• Промовирајте ја континуираната обука на давателите на здравствени 
услуги и понудете им на родителите да се вклучат во сите аспекти од негата
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COORDINAMENTO NAZIONALE
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