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Благодарности

Специални благодарности на Учредителния комитет на 
GLANCE за тяхната подкрепа и насоки, както и на Маргарита 
Габровска за превода на документа от английски на български 
език.
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За EFCNI

Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI) е първата паневропейска 
организация и мрежа, представляваща интересите на всички новородени и техните 
семейства. Тя обединява родители, здравни специалисти от различни области и учени, 
имащи като обща постигането на дългосрочни ползи за здравето на всички новородени.

За повече информация, посетете ни на  
www.efcni.org

За GLANCE

Глобалният алианс за грижа за новородените (GLANCE) е световна мрежа, представляваща 
интересите на бебета, родени преждевременно, с твърде ниско тегло или с влошено 
здравословно състояние, както и интересите на техните семейства. Иницииран и 
координиран под ръководството на EFCNI, GLANCE цели включването и обмена на опит 
между родители от всички части на света. GLANCE се стреми да намали последствията от 
преждевременното раждане върху семействата и техните недоносени новородени или 
бебета с влошено здравословно състояния и да подкрепи пълноценния им живот.

За повече информация, посетете ни на
www.glance-network.org

Глобален призив към действие за грижа за новородените

Овластяване на родителите  
• Уважение, включване, обучение и овластяване на родителите като ключови 

обгрижващи на тяхното бебе

• Осигуряване на достъп до емоционална, психологическа, духовна и 
финансова подкрепа за родителите

Проследяване и продължаваща грижа след изписването
• Координиране на изписването, проследяването и продължаващата грижа 

за деца, родени преждевременно, с ниско тегло, влошено здравословно 
състояние или придружаващи заболявания с цел осигуряване на високо 
качество на живот в дългосрочен план

• Осигуряване на продължаващ достъп до медицинска, финансова, 
образователна, емоционална и психосоциална подкрепа за децата и техните 
семейства както у дома, така и в общността

Изследвания и събиране на информация
• Идентифициране на индикатори за развитийни и дългосрочни здравни 

последствия и създаване на стандартизиране инструменти за оценка

• Подкрепа на изследванията в областта на майчиното и детско здраве, 
разработване и имплементиране на клинични насоки и протоколи, които да 
обезпечават грижата, базирана на доказателства, да намалят смъртността и 
да подобрят качеството на живот

Рамка и стратегии
• Разработване и въвеждане на национална и международна рамка със 

стратегии, целящи минимизиране на рисковете преди, по време и след 
раждането



Призив към действие

GLANCE представлява интересите на бебета, родени преждевременно, с твърде ниско тегло 
или с влошено здравословно състояние, както и интересите на техните семейства. Целта 
е подобряване на майчиното и детско здравеопазване в световен мащаб, гарантиране 
на откликваща на нуждите грижа и овластяване на всяко момиче, жена и родител в 
осъществяването на информиран избор и взимането на решения прeди бременност, 
повреме на бременността, при раждане, както и при проследяването и продължаващата 
грижа след изписване от болницата.

В този смисъл, GLANCE призовава към следните действия:
Репродуктивно здраве при момичета и жени    
• Предоставяне на подходящо за възрастта, стандартизирано, базирано на 

доказателства и научно валидирано сексуално образование за всяко подрастващо 
момиче и жена

• Осигуряване на достъп за всяко момиче и всяка жена до безплатна информация 
и достъпни здравни услуги, които да подкрепят благополучието, да съхраняват 
достойнството и самоуважението на момичетата и жените с оглед на живота им 
преди бременност, сексуалността им, периода на бременността и родителството

Здравословна бременност   
• Развитие и разпространение на знание по теми, свързани със здравословната 

бременност 

• Адаптиране на мерки, гарантиращи, че всяка бременна жена може да се 
възползва от достъпни и висококачествени здравни грижи

Безопасност и уважение на жената при раждане
• Осигуряване на безопасна среда, както и на подкрепяща и чувствителна към 

личността на жената грижа по време на раждането

• Наличие на обучени здравни специалисти и подходяща база за гарантиране на 
висококачествена грижа

Откликваща грижа 
• Осигуряване на висококачествена грижа на всички нива за всяко бебе, родено 

преждевременно, с твърде ниско тегло или влошено здравословно състояние, 
за да се гарантира неговият най-добър старт в живота и развитие на пълния му 
потенциал 

• Въвеждане на политики по нулево отделяне на семейството от бебето и 
отваряне на неонатологичните отделения към включване на семействата в 
грижата

• Насърчаване на продължаващото обучение на здравните специалисти и 
на обсъждането на възможностите за включване на родителите във всички 
аспекти на грижа за бебето
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