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Despre EFCNI

Fundaţia Europeană pentru Îngrijirea Nou-Născuților (EFCNI) este prima organizaţie pan-europeană 
şi prima reţea care reprezintă interesele prematurilor, ale nou-născuţilor și ale familiilor lor. Fundația 
aduce împreună părinţi, experţi din domeniul medical din diferite discipline, şi cercetători ştiinţi� ci 
care au ca scop comun îmbunătăţirea sănătăţii pe termen lung a prematurilor şi nou-născuţilor. 
Viziunea EFCNI constă în asigurarea celui mai bun start în viaţă pentru � ecare copil.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi-ne la  
www.efcni.org

Despre GLANCE

Alianţa Globală pentru Îngrijirea Nou-născutului (GLANCE) este o reţea globală ce reprezintă 
interesele copiilor născuți prematur, prea mici sau prea bolnavi şi ale părinţilor acestora. Iniţiată 
şi coordonată sub umbrela EFCNI, GLANCE are ca obiectiv includerea părinţilor din toate colţurile 
planetei pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. GLANCE își propune să reducă povara 
familiilor afectate, ajutând copiii prematuri și bolnavi nu doar să supraviețuiască, ci să și prospere.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi-ne la
www.glance-network.org

Apel Global la Acţiune pentru Îngrijirea Nou-născutului

Implicarea și susținerea părinţilor  
• Valorizarea, includerea, educarea şi implicarea părinţilor ca îngrijitori cheie ai 

copiilor lor în toate momentele
• Asigurarea accesului la suport emoţional, psihologic, spiritual şi financiar 

pentru părinţi

Urmărirea şi îngrijirea continuă după externare
• Asigurarea managementului la externare, urmărirea şi îngrijirea continuă a 

copiilor născuți prematur, prea mici sau prea bolnavi sau cu probleme de 
sănătate asociate naşterii pentru a promova sănătatea pe termen lung şi 
creşterea calităţii vieţii

• Asigurarea continuă a accesului la servicii medicale, � nanciare, educaţionale, 
emoţionale şi a suportului psihologic al acestor copii şi al familiilor lor, acasă 
sau în spaţii comunitare

Studierea şi colectarea datelor
• Identificarea indicatorilor de prognostic pentru dezvoltare şi de sănătate 

pe termen lung şi crearea instrumentelor de evaluare pentru analiză 
comparativă

• Susținerea cercetării pentru sănătatea mamei şi nou-născutului, dezvoltarea 
şi implementarea ghidurilor și protocoalelor clinice pentru a asigura o 
îngrijire bazată pe dovezi, pentru reducerea mortalităţii şi morbidităţii şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii

Cadru şi strategii
• Dezvoltarea şi stabilirea cadrelor naţionale şi internaţionale pentru strategii 

care să minimalizeze riscurile înainte, în timpul şi după naştere



Apel la Acţiune

GLANCE reprezintă interesele copiilor născuți prematur, ale celor prea mici sau prea bolnavi şi ale 
familiilor acestora. Alianța are ca scop îmbunătăţirea sănătăţii mamei şi a nou-născutului pretu-
tindeni în lume, asigurarea îngrijirilor atente în orice mediu și în orice circumstanţe şi susținerea 
� ecărei fete, femei sau părinte să facă alegeri şi să ia decizii care au la bază o bună informare înain-
te de concepţie, în timpul sarcinii şi al naşterii, precum şi în timpul urmăririi ulterioare a sănătăţii şi 
pe durata îngrijirilor continue după externarea din spital. 

Prin urmare, GLANCE face apel la acţiune pentru:

O sarcină sănătoasă  
• Dezvoltarea şi diseminarea tuturor cunoştinţelor referintoare la o sarcină sănă-

toasă
• Adoptarea de măsuri pentru ca � ecare femeie să poată accesa îngrijiri medicale 

de înaltă calitate şi la costuri rezonabile

Naştere în condiţii de siguranţă şi respect
• Asigurarea unui climat de siguranţă, respect şi îngrijire susținuță pentru � ecare 

femeie în timpul travaliului şi al naşterii
• Educarea, instruirea şi echiparea tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru 

a asigura o îngrijire de înaltă calitate

Sănătatea reproducerii fetelor şi femeilor    
• Furnizarea unei educaţii sexuale potrivită vârstei, standardizată, bazată pe dovezi şi 

acurată din punct de vedere ştiinţi� c, � ecărui adolescent şi adult
• Asigurarea accesului gratuit la informaţii privind sănătatea şi la servicii medicale 

accesibile � nanciar pentru susţinerea bunăstării, demnităţii şi a respectului de sine 
al � ecărei fete și femei legat de pre-concepţie, sexualitate, sarcină şi maternitate.

Îngrijire blândă
• Asigurarea unor îngrijiri de înaltă calitate, în orice mediu sau circumstanţă pen-

tru � ecare copil prematur, prea mic sau prea bolnav cu scopul de a-i asigura cel 
mai bun start în viaţă, pentru a se dezvolta la întregul său potenţial

• Stabilirea unei politici zero de separare în spitale şi asigurarea accesului familii-
lor la facilități prietenoase

• Promovarea formării continue a specialiştiilor din domeniul medical și oferirea 
posibilităţii de implicare a părinților în acordarea tuturor îngrijirilor
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