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CALL TO

Posilnenie postavenia rodičov
•

Povzbudzovať, oceňovať, viesť, vzdelávať a zapájať rodičov do starostlivosti o
ich deti v každom čase

•

Zabezpečiť rodičom emocionálnu, psychologickú, duševnú a finančnú
podporu

Následná starostlivosť po prepustení
•

Určiť podmienky prepustenia z nemocnice a poskytnúť predčasne
narodeným, veľmi malým, chorým novorodencom alebo deťom so
zdravotnými problémami následnú starostlivosť s cieľom zabezpečiť čo
najlepšiu kvalitu života a zdravie z dlhodobého hľadiska

•

Poskytovať týmto deťom a ich rodinám kontinuálny prístup k lekárskej,
finančnej, vzdelávacej, emocionálnej a psychosociálnej podpore doma aj v
komunitnom prostredí

Výskum a zber dát
•

•

Identifikovať ukazovatele pre sledovanie vývinu a zdravia z dlhodobého
hľadiska, vytvoriť možnosti hodnotenia a umožniť benchmarking (neustále
porovnávanie s najlepšími)
Podporovať výskum v oblasti zdravia matiek a novorodencov, vytvoriť a
implementovať klinické odborné usmernenia a protokoly s cieľom zabezpečiť
poskytovanie starostlivostizaloženej na dôkazoch, znížiť mortalitu a
morbiditu a zlepšiť kvalitu života

Rámce a stratégie
•

Vypracovať a zaviesť národné a medzinárodné postupy a stratégie na
znižovanie výskytu rizík v období pred pôrodom, počas a po pôrode

GLOBAL
ACTION

O nadácii EFCNI
Európska nadácia pre starostlivosť o novorodencov (EFCNI) je prvá celoeurópska organizácia
a sieť, ktorá zastupuje záujmy novorodencov, predčasne narodených detí a ich rodín. Spája
rodičov, zdravotníckych expertov rôznych špecializácií a vedcov v snahe dosiahnuť spoločný cieľ
– zlepšenie zdravia predčasne narodených detí a novorodencov z dlhodobého hľadiska. Víziou
nadácie EFCNI je umožniť všetkým deťom čo najlepší štart do života.
Viac informácií nájdete na stránke
www.efcni.org

O aliancii GLANCE

FOR NEWBORN CARE
Globálna výzva zameraná na starostlivosť o novorodencov

Globálna aliancia pre starostlivosť o novorodencov (GLANCE) predstavuje celosvetovú sieť
zastupujúcu záujmy predčasne narodených, veľmi malých alebo chorých novorodencov a ich
rodín. Aliancia GLANCE vznikla pod záštitou EFCNI a jej cieľom je zabezpečiť medzi rodičmi z
celého sveta výmenu svojich poznatkov a skúseností. Aliancia GLANCE si dáva za cieľ znížiť záťaž
dotknutých rodín a ich predčasne narodených a chorých novorodencov a pomôcť im nielen
prežiť, ale umožniť čo najlepšiu kvalitu života.
Viac informácií nájdete na stránke
www.glance-network.org
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european foundation for
the care of newborn infants

Podporili

Výzva
Aliancia GLANCE zastupuje záujmy predčasne narodených, veľmi malých alebo chorých
novorodencov a ich rodín. Jej cieľom je zlepšovať zdravie novorodencov a matiek na celom svete,
zabezpečiť dôslednú starostlivosť v každom prostredí, umožniť každému dievčaťu, žene a rodičovi
na základe správnych a dostupných informácií prijímať rozhodnutia v období pred počatím, počas
tehotenstva a pôrodu, ako aj následnej starostlivosti po prepustení z nemocnice.
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Aliancia GLANCE vyzýva k nasledovným krokom:
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Bezpečný a dôstojný pôrod
•

Zabezpečiť všetkým ženám bezpečné prostredie a dôstojnú podporujúcu
starostlivosť počas celého pôrodu

•

Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie, školenie a vybavenie zdravotníkov s cieľom
zaistiť poskytovanie prvotriednej starostlivosti

Komplexná starostlivosť
•

Zabezpečiť všetkým predčasne narodeným, veľmi malým alebo chorým
novorodencom prvotriednu starostlivosť v každom prostredí a umožniť im tak
čo najlepší vstup do života a maximálny rozvoj ich potenciálu

•

V rámci nemocničnej starostlivosti budovať systém, keď matka a dieťa nemusia
byť od seba oddelení a zabezpečiť podmienky priateľské k rodinám

•

Podporovať kontinuálne vzdelávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a
zapájať rodičov do všetkých aspektov zdravotnej starostlivosti
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1st Department of Pediatrics
Aristotle University, Thessaloniki,
Greece

The Norwegian Pediatric Association
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BELGISCHE VERENIGING
VOOR KINDERGENEESKUNDE
SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE

IA

Prijať opatrenia zabezpečujúce prístup k finančne dostupnej a vysokokvalitnej
zdravotnej starostlivosti pre všetky tehotné ženy
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•

BELGISCHE VERENIGING
VOOR KINDERGENEESKUNDE
SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE

O

Rozvíjať a šíriť poznatky o všetkých témach týkajúcich sa zdravého tehotenstva
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Zdravé tehotenstvo
•
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Asociación Española de Pediatría

OF

Zabezpečiť bezplatný prístup k zdravotným informáciám a finančne dostupnej
zdravotnej starostlivosti týkajúcej sa obdobia pred počatím, sexuality,
tehotenstva a rodičovstva pre každé dievča a ženu, s rešpektovaním ich
dôstojnosti a sebaúcty

COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
www.vivereonlus.com
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Zabezpečiť vekovo primeranú, štandardizovanú, vedecky podloženú,
zrozumiteľnú sexuálnu výchovu založenú na dôkazoch pre všetkých
mladistvých a dospelých
diatría
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Reprodukčné zdravie dievčat a žien

