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GLANCE  توجه خاص به نوزادان بسيار نارس، بسيار كوچک و بسيار ناخوش، 
� والدين آنها دارد. هدف او، ارتقاي س�مت نوزادان ومادران در �ا�  همچن��

جهان، اطمينان از پرورش و مراقبت نوزادان در همه جوامع، دستيا�� هر 
، زن، پدر و مادر به انتخاب آگاهانه جهت اتخاذ تصميم های صحيح قبل  دخ¡�

� استمرار  ی  و همچن�� � بارداری، زمان زايمان، ودر زمان پيگ¡� از بارداری، ح��
دريافت مراقبتهای §زم پس از ترخيص از بيمارستان است.

 بنابراين GLANCE برای اقدامات زير فراخوان    مى دهد:

بارداری سالم
̄® دهيد.•  كليه اط�عات مرتبط با س�مت بارداری را ارتقا و ن
̧� با هزينه مناسب و با كيفيت با§ اتخاذ كنيد.•  ی جهت اطمينان از دستيا�� زنان باردار به مراقبتهای بهداش تداب¡�

مانه  زايمان سالم و مح��
̧� درخ�ل لي¡� و زايمان زنان فراهم نماييد.•  ام و مراقبتهای حماي محيطى ايمن، توام با اح¡�
̧� به منظور ارائه خدمات با كيفيت را انجام دهيد.•  � ارائه دهندگان خدمات بهداش اموزش،تربيت و تجه¡�

ان و زنان س	مت باروری دخ��
̧� بر شواهد، متناسب با سن، برای هرنوجوان و بزرگسال فراهم •  دوره های آموزÂ® جنÁ جامع، استاندارد، علمى، دقيق و مبت

نماييد.
لت •  � ، م¡� �̧ ̧� با هزينه مناسب جهت حمايت از تندرس از دستيا�� رايگان هر دخ¡� و زن به اط�عات س�مت و �ويس های بهداش

 جنÁ، بارداری و زمان مادری اطمينان يابيد. 
Å

Æام به خود در دوران قبل از بارداری، زند و اح¡�

مراقبت پرور�� 
وع در •  ين �® � نماييد تا بتواند با به¡� مراقبت با كيفيت با§ در همه جوامع برای نوزاد بسيار نارس، بسيار كوچک ويا بسيار ناخوش تام��

، به تمام توانا�� های ذا�� خود در عمل دست يابند.
Å

Æزند
- صفر در بيمارستان ها بنا نهاده و امكانات دوستدار خانواده رافراهم كنيد.•  يک سياست جدا��
̧� را ارتقا دهيد و همراهى والدين را در ارايه كليه مراقبتها پيشنهاد دهيد.•  دوره های آموزÂ® مداوم ارائه دهندگان خدمات بهداش

توانمند سازی والدين 
والدين را بعنوان كليد ارائه مراقبت �� وقفه به كودكانشان گرامى بداريد،به حساب آوريد ،آموزش دهيد و توانمند سازيد. • 
Â والدين را به حمايت های احساÂ، روا�� ،روحى  و ماË فراهم نماييد. •  دس¡�

ی و ادامه مراقبتها پس از ترخيص از بيمارستان پيگ��
 نوزادان بسيار نارس، بسيار كوچک و بسيار ناخوش يا دارای مشك�ت • 

Å
Æس�مت طو§�� مدت و ارتقا كيفيت زند � به منظور تام��

يت نماييد.  ی و ادامه مراقبت كودكان را م¡� مربوط به س�مت،موضوع ترخيص، پيگ¡�
� كنيد.•  ، ماË، آموزÂ® ،احساÂ و روا�� اين كودكان و خانواده آنها را در خانه و جامعه تام�� تداوم حمايتهای ط̧�

انجام تحقيقات  و جمع آوری اط	عات 
� ابزارهای ارزيا�� ايجاد نماييد تا •  ش آنها رامشخص نماييد. همچن�� شاخص های مرتبط با پيامدهای طو§�� مدت س�مت و گس¡�

بتوانيد محک بزنيد. 
̧� بر شواهد، كاهش مرگ و م¡� •  از تحقيقات مرتبط با س�مت مادران و نوزادان حمايت كنيد، به منظور اطمينان از مراقبتهای مبت

ش دهيد و نهادينه كنيد.  ̧� را گس¡� ، گايد§ين ها و پروتكل های بالي
Å

Æو ارتقای كيفيت زند �̧ و موربيدي

دها چهارچوب و راه��
 • � دها�� به منظور به حداقل رساندن خطرات قبل، ح�� � راه¡� � الملÑ برای تبي�� توسعه و ايجاد چهارچوب های مÑ و ب��

و پس از تولد.

فراخوان جها�� برای اقدام جهت مراقبت از نوزادان
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