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İlknur Okay, Pırıl Okay ve Prof. Dr. Eren Özek’e bu dökümanı 
İngilizce’den Türkçe’ye çevirdikleri için özel teşekkürlerimizi 
sunarız.
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EFCNI Hakkında

Avrupa Yenidoğan Bebek Bakımı Vakfı (EFCNI), erken doğan ve yenidoğan bebekler ile 
ailelerinin yararlarını gözeten Avrupa çapındaki ilk kuruluş ve iletişim ağıdır. Ebeveynleri, değişik 
disiplinlerden sağlık uzmanları ve bilim insanlarını; erken doğan ve yenidoğan bebeklerin uzun 
vadede sağlık seviyelerini iyileştirmek gibi ortak bir amaçla bir araya getirir. EFCNI'ın vizyonu her 
bebeğin hayata en iyi şekilde başlamasını sağlamaktır.

Detaylı bilgi için, www.efcni.org adresini ziyaret edin.

GLANCE Hakkında

Yenidoğan Bakımı Küresel Birliği (GLANCE); çok erken, çok küçük ya da çok hasta doğmuş 
bebeklerin ve ailelerinin yararlarını gözetmek için kurulmuş bir küresel ağdır. EFCNI'ın çatısı 
altında kurulan ve yönetilen GLANCE, bilgi ve deneyim paylaşmak amacıyla dünyanın dört bir 
yanından anne-babalarla iş birliği yapmayı hedefler. GLANCE, mağdur ailelerin ve onların erken 
doğmuş ve hasta bebeklerinin yükünü azaltmayı ve yaşamı sürdürmenin ötesinde bir gelişim 
sağlamalarını amaç edinir.

Detaylı bilgi için, www.glance-network.org adresini ziyaret edin.

Yenidoğan Bakımı Küresel Eylem Çağrısı

Anne-Babanın Güçlendirilmesi  

• Her zaman bebeklerin temel bakım sağlayıcıları olarak anne-babalara değer 
verilmeli, süreçlere dahil edilmeli, eğitilmeli ve güçlendirilmelidir

• Anne-babalar için duygusal, psikolojik, manevi ve finansal desteklere erişim 
sağlanmalıdır

Taburculuk Sonrası Takip ve Devam Eden Bakım

• Uzun süreli sağlık ve hayat kalitesini desteklemek için çok erken, çok küçük, 
çok hasta ya da bunlara bağlı sağlık sorunlarıyla doğan bebekler için 
taburculuk yönetimi, takip kontrolleri ve devam eden bakım sağlanmalıdır

• Bu çocukların ve ailelerinin; ev ortamında ve toplumsal ortamlarda tıbbi, 
finansal, eğitimsel, duygusal ve psikososyal desteğe sürekli erişimleri 
sağlanmalıdır

Araştırma ve Veri Toplanması

• Gelişimsel ve uzun vadeli sağlık sonuçları için göstergeler belirlenmeli 
ve kıyaslamayı sağlayabilmek amacıyla uygun değerlendirme araçları 
geliştirilmelidir

• Anne ve yenidoğan sağlığı için araştırmalar desteklenmeli; kanıta dayalı 
sağlık hizmetlerinin temini, mortalite ve morbiditenin azaltılması ve 
hayat kalitesinin arttırılması için klinik rehber ve protokoller geliştirilerek 
uygulamaya konulmalıdır

Çerçeve ve Stratejiler

• Doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasındaki riskleri en aza indirecek 
stratejiler için ulusal ve uluslararası çerçeve protokoller geliştirilmeli ve 
uygulanmalıdır



Eylem Çağrısı

GLANCE, çok erken, çok küçük ya da çok hasta doğmuş bebeklerin ve ailelerinin yararlarını gözetir. 
Evrensel düzeyde yenidoğan ve anne sağlığının iyileştirilmesini ve bebeklerin her ortamda  
büyüme ve gelişimini destekleyen bakım almasını amaçlar. Aynı zamanda her genç kız, kadın 
ve anne-babanın, gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası takip ve taburculuk sonrası 
bakım süreçlerinde, iyi bilgilendirilmiş olarak seçimler yapabilmelerinin ve kararlar alabilmelerinin 
sağlanmasını amaçlar.

Bu nedenle, GLANCE şu eylem çağrısında bulunmaktadır:

Genç Kız ve Kadınların Üreme Sağlığı  

• Her ergen ve yetişkin için yaşa uygun, standart, kanıta dayalı ve bilimsel olarak 
doğru, kapsayıcı bir cinsel eğitim sağlanmalıdır

• Her genç kız ve kadının; gebelik öncesi, cinsellik, gebelik ve annelik 
dönemlerinde sağlığını, onurunu ve öz saygısını destekleyecek ücretsiz sağlık 
bilgisine ve karşılanabilir sağlık hizmetlerine erişimi garantiye alınmalıdır

Sağlıklı Gebelik   

• Sağlıklı bir gebeliği kapsayan bütün konularda bilgilendirmeler geliştirlmeli ve 
dağıtımı sağlanmalıdır 

• Bütün gebe kadınların yüksek kaliteli  ve karşılanabilir sağlık hizmetlerine 
erişebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır

Güvenli ve Saygın Doğum

• Bütün kadınlara doğum eylemi ve  doğum süreci boyunca güvenli bir ortam ile 
saygın ve destekleyici bakım sağlanmalıdır

• Yüksek kalitede bakım temin edebilmesi için sağlık çalışanları eğitilmeli, 
yetiştirilmeli ve gerekli yetkinlikler ve ekipmanlarla donatılmalıdır

Büyüme ve Gelişmeyi Destekleyici Bakım 

• Çok erken, çok küçük veya çok hasta doğmuş bütün bebeklerin tam 
potansiyellerine ulaşabilmeleri amacıyla, hayata en iyi başlangıcı yapabilmeleri 
için tüm ortamlarda yüksek kalitede bakım sağlanmalıdır 

• Hastanelerde anne-baba ve bebek arasında sürekli birlikteliği sağlamak üzere 
hiç ayrılmama politikası yerleştirilmeli ve aile dostu olanaklar sağlanmalıdır

• Sağlık çalışanlarının devamlı eğitimi teşvik edilmeli ve bakımın her alanında 
anne-babaya dahil olma imkanı sağlanmalıdır

... tarafından desteklenmektedir
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