Подяки
Особлива подяка Засновницькому Комітету GLANCE за їх
підтримку та консультації, Ользі Козленко, а також Дмитру
Добрянському, які переклали цей документ з англійської
українською мовою.

CALL TO

Розширення прав і можливостей для батьків
•

Цінувати, інтегрувати, навчати та наділяти більшими правами та
можливостями батьків як ключових осіб, що піклуються про своїх дітей в
будь-який час

•

Надавати батькам доступ до емоційної, психологічної, духовної та
фінансової підтримки

Катамнестичне спостереження та подальша допомога після
виписки
•

•

Забезпечити організацію виписки, катамнестичне спостереження та
подальшу допомогу дітям, які народились передчасно, надто маленькими,
надто хворими або ж із пов’язаними проблемами зі здоров’ям, щоби
сприяти їх здоров’ю та якості життя в довгостроковій перспективі
Забезпечити постійний доступ до медичної, фінансової, освітньої,
емоційної та психосоціальної підтримки цим дітям та їх сім’ям вдома і в
суспільстві

Дослідження та збір даних
•

Визначити показники, що характеризують розвиток та здоров’я в
довгостроковій перспективі та створити інструменти їх вимірювання,
щоб уможливити порівняльний аналіз

•

Підтримувати дослідження з охорони здоров’я матері та новонародженої
дитини, розробляти і впроваджувати клінічні настанови та протоколи
для забезпечення науково-доказової допомоги, зниження смертності та
захворюваності та покращення якості життя

GLOBAL
ACTION

Про EFCNI
Європейська фундація підтримки новонароджених (EFCNI) це перша загальноєвропейська
організація та мережа, що представляє інтереси передчасно народжених та
новонароджених немовлят та їх сімей. Вона об’єднує разом батьків, експертів з охорони
здоров’я різних напрямків та науковців спільною метою покращення довготривалого
здоров’я передчасно народжених та новонароджених дітей. Візія EFCNI полягає в
забезпеченні найкращого початку життя для кожної дитини.
Для отримання додаткової інформації, відвідайте наш сайт за посиланням
www.efcni.org

Про GLANCE

FOR NEWBORN CARE
Глобальний заклик до дії щодо допомоги новонародженим

Глобальний Альянс щодо допомоги новонародженим (GLANCE) це глобальна мережа,
що представляє інтереси дітей, які народилися передчасно, надто маленькими або надто
хворими, а також їх сімей. Ініційований та координований під егідою EFCNI, GLANCE
спрямований на об’єднання батьків з усіх куточків світу для обміну знаннями та досвідом.
GLANCE прагне полегшити тягар зневірених родин та їх передчасно народжених та хворих
немовлят і допомогти їм успішно рости і розвиватися після виживання.
Для отримання додаткової інформації, відвідайте наш сайт за посиланням
www.glance-network.org

Програма та стратегії
•

Розробити і впровадити національні та міжнародні програми щодо
стратегій мінімізації ризиків до, під час та після народження
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Заклик до дії
GLANCE представляє інтереси дітей, які народились надто рано, надто маленькими або надто
хворими, а також їхніх сімей. Його мета – покращити здоров’я новонароджених дітей та їх
матерів у всьому світі, забезпечити надання дбайливої допомоги дитині в будь-яких умовах і
надати можливість кожній дівчині, жінці та матері робити інформований вибір та вирішувати
під час планування вагітності, виношування дитини, її народження, а також під час
катамнестичного і подальшого спостереження за здоров’ям дитини після виписки з лікарні.

За підтримки

C = 5 M = 97 Y = 100 K=0
Pantone 485

Тому GLANCE закликає до дії у таких напрямках:
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1st Department of Pediatrics
Aristotle University, Thessaloniki,
Greece

Безпечні та гідні пологи
•

Гарантувати кожній жінці безпечне середовище та шанобливе і
доброзичливе ставлення під час пологів

•

Навчати, тренувати й оснащувати надавачів медичних послуг усім
необхідним для забезпечення високоякісної допомоги

Дбайливе виходжування
•

Забезпечити кожну дитину, яка народилася передчасно, надто маленькою
або надто хворою, високоякісною медичною допомогою в будь-яких
умовах для найкращого початку її життя та повного розкриття її потенціалу

•

Встановити політику нероз’єднання батьків з дітьми у лікарнях та
забезпечити умови, сприятливі для перебування родини

•

Популяризувати постійне навчання надавачів медичних послуг та
пропонувати залучення батьків до усіх аспектів догляду

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

IA

Вживати заходів, щоб забезпечити доступ кожної вагітної жінки до
високоякісної медичної допомоги за прийнятними цінами.
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BELGISCHE VERENIGING
VOOR KINDERGENEESKUNDE
SOCIETE BELGE DE PEDIATRIE
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Розвивати та поширювати знання з усіх тем, що стосуються здорової
вагітності
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Здорова вагітність
•
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Asociación Española de Pediatría

OF

Забезпечити кожній дівчині та жінці доступ до безкоштовної інформації про
здоров’я та доступне медичне обслуговування для підтримки її здоров’я,
почуття власної гідності та самоповаги у питаннях планування зачаття,
сексуальності, вагітності та батьківства

COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA NEONATOLOGIA
www.vivereonlus.com
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Надавати адаптовану до вікових особливостей, стандартизовану, доказово
обґрунтовану та науково точну сексуальну освіту кожній дівчині-підлітку та
дорослій жінці
diatría
Pe

•

R

Репродуктивне здоров’я дівчат та жінок

