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GLANCE hájí zájmy předčasně narozených dětí, dětí s nízkou 
porodní váhou a dětí nemocných a jejich rodin. Cílem je celo-
světově zlepšit zdravotní stav novorozenců i matek. Dále pak 
zajistit každé dívce a těhotné ženě, všem budoucím rodičům, 
aby měli v případě hrozícího předčasného porodu, během něj 
a během hospitalizace jejich nedonošeného nebo nemocného 
miminka, dostatek informací k tomu, aby na jejich základě 
mohli ze své rodičovské pozice činit náležitá rozhodnutí. 
To platí i pro čas po propuštění z nemocnice.

Proto GLANCE vyzývá k akci: 

Zdravé těhotenství   
• Šiřte veškeré dostupné informace o zdravém těhotenství
• Zajistěte, aby všechny těhotné ženy měly přístup k dostupné kvalitní lékařské péči

Bezpečný a respektující porod 
• Zařiďte, aby se každá rodící žena cítila bezpečně a poskytněte jí ohleduplnou péči a podporu během 

porodu a také po porodu 
• Vzdělávejte a školte zdravotnický personál tak, aby mohl poskytovat vysoce kvalitní péči

Reprodukční zdraví dívek a žen  
• Poskytněte věkově přiměřenou, standardizovanou, na vědeckých důkazech založenou, přesnou a kom-

plexní sexuální výchovu, a to všem dospívajícím i dospělým
• Zajistěte, aby každá dívka a každá žena měla neomezený přístup k informacím o zdraví. Stejně tak 

dohlídněte na to, aby pro každou byly dostupné zdravotnické služby, které mohou podpořit její sebe-
vědomí a sebeúctu v oblasti sexuality, těhotenství a rodičovství a zamezte tak předsudkům, které by ji 
mohly ovlivnit

Přirozená péče 
• Poskytněte každému dítěti, které se narodí předčasně, příliš malé nebo nemocné tu nejlepší zdravotní péči 

ve všech zařízeních pro nejlepší začátek života s možností rozvoje veškerého jeho potenciálu
• Zaveďte v nemocnicích nulovou separaci dítěte od matky a vytvořte prostředí přijímající rodinu dítěte
• Podporujte vzdělávání poskytovatelů zdravotní péče a zapojujte do péče o dítě rodinu v co největším 

možném rozsahu 

Zplnomocnění rodičů  
• Posilujte pozici rodičů jako hlavního pečovatele o dítě. Veďte je k tomu, aby se mohli o své miminko 

starat
• Rodiče musí mít přístup ke všem druhům podpory. Podpořeni by měli být psychologicky, duchovně i 

� nančně

Sledování a péče po propuštění z porodnice
• Sledujte děti předčasně narozené, s nízkou porodní váhou a děti po porodu nemocné i po propuštění 

domů. Věnujte pozornost jejich zdravotnímu stavu v závislosti na okolnostech jejich narození. Podpoříte 
tak jejich dlouhodobé zdraví a kvalitu jejich života

• Zajistěte rodinám těchto dětí přístup k lékařské péči, � nanční podpoře, vzdělávání a poskytněte jim 
kontinuální psychosociální podporu v domácím prostředí 

Výzkum a sběr dat
• Nalezněte indikátory vývoje a dlouhodobých, či trvalých výsledků péče a vytvořte také nástroje k jejich 

sledování a srovnávání
• Podporujte a realizujte výzkumné práce zaměřené na zdraví matek a novorozenců. Tvořte a implemen-

tujte klinické postupy a protokoly k zajištění EBC, snížení úmrtnosti a nemocnosti a zlepšování kvality 
života 

Rámec a strategie 
• Vypracujte národní rámce pro strategii k minimalizaci rizik před narozením, během porodu a po něm 

Výzva k akci pro péči o novorozence
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