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CALL TO

Empoderamento dos Pais
•
•

Valorizar, incluir, educar e capacitar os pais como principais cuidadores dos
seus bebés em todo o seu crescimento e desenvolvimento
Fornecer aos pais apoio emocional, psicológico, espiritual e financeiro

Acompanhamento e follow-up após a alta
•

•

Providenciar uma gestão adequada da alta, o acompanhamento e o followup das crianças nascidas muito cedo, muito pequenas ou muito doentes ou
com problemas de saúde, para promover a sua saúde e qualidade de vida a
longo prazo
Facultar acesso contínuo a apoio médico, financeiro, educacional, emocional
e psicossocial a estas crianças e suas famílias tanto no ambiente familiar,
como na comunidade

Pesquisa e Recolha de Dados
•

•

Identificar indicadores com vista ao desenvolvimento de ações que
potenciem a melhoria dos resultados em saúde a curto e longo prazo e criar
ferramentas de avaliação que permitam analisar dados comparativos
Apoiar a pesquisa na saúde materna e neonatal, desenvolver e implementar
diretrizes e protocolos clínicos para garantir cuidados baseados na evidência,
reduzir a mortalidade e a morbilidade, e melhorar a qualidade de vida

Estrutura e Estratégias
•

GLOBAL
ACTION

Sobre a EFCNI
A Fundação Europeia para o Cuidado do Recém-Nascido (EFCNI) é a primeira organização e
rede pan-europeia a representar os interesses dos bebés prematuros e recém-nascidos e das
suas famílias. Reúne pais, especialistas nas diferentes áreas da saúde e cientistas, com o objetivo
comum de melhorar a saúde a longo prazo dos prematuros e recém-nascidos. A visão da EFCNI é
garantir o melhor começo de vida para todos os bebés.
Para mais informações, visite-nos em
www.efcni.org

Sobre a GLANCE

FOR NEWBORN CARE
Global Call to Action para o Cuidado ao Recém-Nascido

A Aliança Global para o Cuidado ao Recém-Nascido (GLANCE) é uma rede global que representa
os interesses dos bebés nascidos muito cedo, muito pequenos ou muito doentes e suas famílias.
Iniciada e coordenada sob a égide da EFCNI, a GLANCE visa incluir pais de todas as partes do
mundo para troca de conhecimentos e experiências. A GLANCE tem como objetivo diminuir o
peso da doença nas famílias afetadas e nos seus recém-nascidos prematuros e doentes, de forma
a ajudá-los a progredir bem para além da sobrevivência.
Para mais informações, visite-nos em
www.glance-network.org

Desenvolver e estabelecer estratégias nacionais e internacionais para
minimizar riscos antes, durante e após o nascimento
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european foundation for
the care of newborn infants

Call to Action
GLANCE representa os interesses dos bebés nascidos muito cedo, muito pequenos ou muito
doentes e suas famílias. O objetivo é melhorar a saúde do recém-nascido e da mãe em todo o
mundo, garantir cuidados em todos os ambientes e permitir que todas as raparigas, mulheres e
pais façam escolhas e tomem as decisões bem informadas durante a pré-conceção, a gravidez e o
nascimento, bem como durante o acompanhamento e follow-up após a alta do hospital.
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Nesse sentido, o GLANCE pede ação para:
A Saúde Reprodutiva de raparigas e mulheres
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COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
www.vivereonlus.com
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Facultar uma educação sexual abrangente, adequada a cada idade, padronizada,
baseada na evidência e cientificamente comprovada, para todas as adolescentes
e adultas
Garantir que todas as raparigas e mulheres tenham acesso a informação de
saúde gratuita e serviços de saúde acessíveis para apoiar o seu bem-estar,
dignidade e auto-respeito em relação à pré-conceção, sexualidade, gravidez e
paternidade

Asociació
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Nascimento Seguro e de Respeito
•
•

Proporcionar a todas as mulheres um ambiente seguro e cuidados diferenciados
com o devido apoio durante e após o parto
Educar, treinar e equipar os profissionais de saúde para garantir um atendimento
de alta qualidade

Cuidados de Nutrição
•

•
•

Fornecer a todos os bebés nascidos muito cedo, muito pequenos ou muito
doentes cuidados de alta qualidade em todos os ambientes, para que o melhor
começo de vida se desenvolva em prol de todo o seu potencial
Estabelecer uma política de presença contínua nos hospitais e providenciar
instalações adaptadas às famílias
Promover a formação contínua dos profissionais de saúde e proporcionar o
envolvimento dos pais em todos os aspetos do cuidado ao seu bebé
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•

Desenvolver e disseminar conhecimentos sobre todos os tópicos relacionados
com uma gravidez saudável
Adotar medidas para garantir que todas as mulheres grávidas possam ter
acesso a cuidados de saúde acessíveis e de alta qualidade
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Asociación Española de Pediatría

