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CALL TO

Stärka föräldrarollen
•
•

Värdesätt, inkludera och utbilda föräldrar för att ge dem större självförtroende
som vårdgivare för sina barn
Erbjud känslomässigt, psykologiskt, andligt och ekonomiskt stöd till föräldrar

Uppföljande och fortsatt vård efter utskrivning
•

•

Tillhandahåll utskrivningsrutiner, uppföljning och fortsatt vård till barn
som föds för tidigt, föds väldigt små eller föds sjuka eller till dessa tillstånd
relaterade hälsoproblem för att främja långsiktig god hälsa och livskvalitet
Tillhandahåll fortsatt tillgång till medicinsk, ekonomisk, utbildningsmässig,
känslomässig och psykosocial stöttning till dessa barn och deras familjer i
deras hem- och närmiljö

Forskning och insamling av data
•
•

Identifiera indikatorer för utveckling och långsiktig hälsopåverkan samt
skapa analysverktyg för att få riktvärden
Stöd forskning för mödrars och nyföddas hälsa. Utveckla och implementera
kliniska riktlinjer och regler för att säkerställa evidensbaserad vård, få ner
sjukligheten och antalet döda samt öka livskvaliteten

Ramverk och strategier
•

Utveckla och etablera nationella och internationella ramverk för strategier för
att minimera risker före, under och efter födsel

GLOBAL
ACTION

Om EFCNI
The European Foundation for the Care of Newborn Infants EFCNI, är den första paneuropeiska organisationen/nätverket som tar tillvara för tidigt födda och deras familjers intressen. EFCNI sammanför
föräldrar med experter inom olika vårddiscipliner och forskare med det gemensamma målet att
förbättra långsiktig hälsa hos för tidigt födda och nyfödda barn. EFCNIs vision är att säkerställa varje
barns bästa möjliga start i livet.
För mer information, besök oss på
www.efcni.org

Om GLANCE
The Global Alliance for Newborn Care GLANCE, är ett globalt nätverk som företräder barn som
föds för tidigt, föds väldigt små eller föds sjuka, samt deras familjer. Initierat och koordinerat
under EFCNI strävar GLANCE efter att sammanföra föräldrar från hela världen för att utbyta
erfarenheter och kunskap. GLANCE vill minska bördan för drabbade familjer och deras för tidigt
födda och sjuka barn att sträva bortom ren överlevnad.

FOR NEWBORN CARE
Det globala uppropet för vård till nyfödda

För mer information, besök oss på
www.glance-network.org
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european foundation for
the care of newborn infants

Med stöd av

Uppropet
GLANCE företräder barn som föds för tidigt, föds väldigt små eller föds sjuka, samt deras familjer.
GLANCE arbetar för att förbättra barnavården och mödravården i hela världen genom att säkra en
trygg omvårdnad i alla steg. Varje förälder ska ha möjlighet att fatta välinformerade beslut såväl
före och under graviditeten, som på de uppföljande återbesöken efter vårdtiden på neonatalavdelningen.
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GLANCE uppmanar därför till:
•
•
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COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
www.vivereonlus.com

n

añola d
E sp

e

diatría
Pe

Tillhandahåll åldersanpassad, standardiserad och evidensbaserad sexualundervisning för alla ungdomar och vuxna
Säkerställ tillgången till gratis hälsoinformation och ekonomiskt tillgänglig vård
som kan stödja kvinnors allmänna välmående och självaktning kopplad till sexualitet, graviditet och föräldraskap

Asociació

Reproduktiv hälsa
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En trygg och respektfull förlossning
•
•

Se till att varje födande kvinna med eventuella anhöriga får befinna sig i en trygg
miljö och får ett respektfullt och stöttande bemötande under förlossningen
Utbilda och träna vårdgivare för att säkerställa en högkvalitativ vård

Omvårdnad
•

•
•

Förse alla barn som föds för tidigt, föds väldigt små eller föds sjuka med högkvalitativ vård i alla instanser för att de ska få bästa möjliga start i livet för att kunna
nå sin fulla potential
Etablera en noll-separationspolicy på sjukhus och erbjud familjevänliga förlossningsrum och avdelningar
Stöd löpande vidareutbildning för vårdpersonal och erbjud föräldrar att vara
delaktiga i alla delar av vården

The Norwegian Pediatric Association

AS

1st Department of Pediatrics
Aristotle University, Thessaloniki,
Greece
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Utveckla och sprid kunskap om alla ämnen som hör till en hälsosam graviditet
Anta åtgärder för att säkerställa att alla gravida har tillgång till högkvalitativ och
ekonomiskt tillgänglig vård
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En hälsosam graviditet

OF

AT I O N

Y

O

G

F

NE

Asociación Española de Pediatría

