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A GLANCE a túl korán, alacsony súllyal vagy betegen szüle-
tett babák és családjaik érdekeit képviseli. Célja világszerte 
az  újszülöttek és anyák egészségének javítása, a róluk való 
gondoskodó ellátás biztosítása minden környezetben, illetve 
lehetővé tétele annak, hogy minden leány, nő és szülőpár 
megalapozott döntéseket tudjon hozni a fogantatás előtt, a 
várandósság és szülés alatt, illetve a kórházból való hazatérést 
követő időszakban is. 

A GLANCE a következő területeket érintően adja közre cselek-
vésre ösztönző felhívását:

Egészséges várandósság  
• Az ismeretek fejlesztése és terjesztése az egészséges várandósságot érintő szempontok alapján
• Olyan intézkedések megtétele, amelyek biztosíthatják, hogy minden várandós nő hozzájuthasson meg-

� zethető és magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz

Biztonságos és tiszteletteljes szülés
• Biztonságos környezet és tiszteletteljes, támogató ellátás biztosítása minden nő számára a vajúdás és 

szülés alatt
• Egészségügyi szakemberek oktatása, képzése és felkészítése a magas színvonalú ellátás biztosítása 

érdekében

Leányok és nők reproduktív egészsége   
• Az adott életkornak megfelelő, standardizált, bizonyíték alapú és tudományosan alátámasztott, átfogó 

szexuális felvilágosítás biztosítása minden kamasz és felnőtt számára 
• Hozzáférés biztosítása ingyenesen elérhető egészségügyi információkhoz, valamint mindenki által 

meg� zethető egészségügyi szolgáltatásokhoz minden leány és nő számára, amellyel biztosíthatják 
egészségüket, méltóságukat és önbecsülésüket a fogantatást megelőző időszak, a szexualitás, váran-
dósság és szülői lét vonatkozásaiban

Gondoskodó ellátás 
• Magas színvonalú ellátás biztosítása minden korán, alacsony súllyal és/vagy betegen született baba 

számára, függetlenül attól, hol jönnek világra, hogy a lehető legjobb esélyekkel kezdhessék életüket, s 
kiteljesedhessenek annak során

• Zéró szeparációs politika bevezetése a kórházakban, valamint családbarát létesítmények létrehozásának 
ösztönzése

• Az egészségügyi szakemberek folyamatos képzésének támogatása, s az ellátás minden szempontját bele-
értve, a szülők részvételének lehetővé tétele gyermekük gondozásában

Szülők szerepének erősítése 
• A szülők gyermekeik kulcsfontosságú gondozóiként való elfogadása, bevonásuk gyermekük ellátásába, 

az ehhez szükséges oktatásuk, valamint ezen szerepükben történő megerősítésük 
• Érzelmi, pszichológiai, spirituális és pénzügyi támogatáshoz való hozzáférés biztosítása a szülők számára

Utógondozás és folyamatos gondozás a kórházból való hazatérést követően
• A kórházi elbocsátás menedzselése, utógondozás és folyamatos követés a túl korán, alacsony súllyal és|-

vagy betegen született, s ebből adódóan egészségügyi problémákkal küzdő babák számára, a hosszú 
távú egészségük és lehető legjobb életminőségük biztosítása érdekében

• Folyamatos hozzáférés biztosítása orvosi, pénzügyi, oktatási, érzelmi és pszichológiai támogatáshoz 
ezen gyermekek és családjaik számára otthoni és közösségi környezetben

Kutatás és adatgyűjtés
• A fejlődésbeli és hosszú távú egészségügyi kilátások indikátorainak azonosítása, valamint a kiértékelé-

sükhöz szükséges  eszközök biztosítása, létrehozása a benchmarking lehetővé tétele érdekében
• Az anyai és újszülött egészség területén végzett kutatások támogatása, klinikai irányelvek és proto-

kollok kialakítása a bizonyíték alapú ellátás, a mortalitás és morbiditás csökkentése és az életminőség 
javítása érdekében

Keretrendszer és stratégiák
• Az országos és nemzetközi keretek meghatározása és biztosítása a követendő stratégiákhoz, a születés 

előtti, alatti és azt követő kockázatok minimalizálása érdekében

Globális felhívás az újszülött ellátás érdekében
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