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Úmluva Spojených národů o právech dítěte byla podepsána ve 196 zemích a prohlašuje, že „dítě, z důvodu své fyzické a mentální nedospělosti, potřebuje speciální
ochranu a péči, včetně odpovídající právní ochrany před, stejně jako po narození.”
Odstavec 6 prohlašuje, že každé dítě má právo na život a rozvoj. Dále, děti mají
právo na péči od svých rodičů a neměly by od nich být, pokud možno, odlučovány
(články 7 a 9). Nicméně, dodržování této úmluvy v reálných podmínkách představuje nadále zásadní výzvu.
Evropské normy péče o zdraví novorozenců (European Standards of Care for Newborn Health) pomáhají podporovat tato práva od začátku života, odkazujíc se na
vývoj a zavedení závazných norem a pokynů na celostátní a mezinárodní úrovni.
Evropští a státní političtí činitelé, nemocniční správa, pojišťovny, profesní/
profesionální a pacientské spolky a průmysl by měli spolupracovat na zavedení těchto norem do praxe a zajišťovaní kvality, rovnoprávnosti a důstojnosti pro
nejmenší.

Proto vyzýváme k akci umožňující:
Časnou Identifikaci žen s rizikem předčasného porodu a vyhnutí se převozům, které mají za následek zvýšenou morbiditu a
mortalitu a odloučení matky od dítěte poskytováním ošetřeni ve
specializovaných porodních centrech, kde jsou péče o matku a dítě
řešeny společně.
Zavázaní se k zdravotní péči založené na důkazech (evidence-based) poskytováním moderních zdravotních technologií a
poskytnutím adekvátního množství personálu. Snadno srozumitelné informace pro rodiče o péči a léčebných procedurách musí být
neustále dostupné.
Zajištění vhodného specializovaného personálu, zejména
zdravotních sester a porodních asistentek, k zajištění optimální
péče o miminka.

Podporu rodičů novorozených dětí v jejich roli primárních
pečovatelů již od přijetí do nemocnice, prosazení novorozenecké
a rodinně orientované vývojové péče a zajištění 24 hodinového
přístupu rodičů k jejich miminku.

Plnění předpisů a doporučení týkajících se vnitřního a vnějšího
nemocničního prostředí, které povede ke snížení stresujících
událostí ovlivňujících zranitelné miminko a poskytne prostory
pro rodiče a rodiny, které budou vyhovovat jejich potřebám a
dovolí jim potřebné soukromí s jejich miminkem.

Zavedení národních strategických rámců pro minimalizaci rizik
před, během a po porodu.

Zajištění vhodných prostředků k podpoře optimální výživy,
která vyhovuje individuálním potřebám dítěte od prvního dne
života. Vlastní mateřské mléko by vždy mělo být primární volbou a
kojení musí být podporováno.

Definování ukazatelů dlouhodobých výsledků zdravotní a
vývojové péče a vytvoření mechanizmů pro měření kvality péče
umožňujících srovnání v rámci nemocnic, mezi nemocnicemi a mezi
jednotlivými státy.

Prosazení sdíleného rozhodování mezi zdravotními profesionály a rodiči v eticky náročných situacích. To zahrnuje
poskytování psychosociální podpory pro rodiče i zdravotníky během
celého období péče.

Podporu výzkumu v oblasti zdraví matek a novorozenců, vývoj
a zavedení klinických předpisů a protokolů k zajištění péče
založené na důkazech, snížení mortality a morbidity a zlepšení
kvality života.

Podporu koordinovaného, specializovaného a efektivního
sledování a následné péče pro novorozence, kojence a děti s
rizikem pozdějších vývojových komplikací, stejně tak pro jejich
rodiny. To zajistí cílená a na důkazech založená preventivní pravidla
k optimalizaci zdraví a vývoje dítěte, která jsou základem pro zdraví
dítěte a dobrý vývoj celé rodiny.
Zajištění bezpečnosti pacienta a dodržování hygienických
předpisů poskytováním informací, vybavení a vzdělávání pro
zaměstnance, rodiče a návštěvníky. To zahrnuje vytvoření kultury
chování využívající nahlašování chyb a omylů bez obviňování
tak, aby došlo ke zlepšení kvality zdravotnictví a eliminaci nežádoucích účinků zdravotní péče a terapeutických procesů.

Pravé měřítko jakékoli společnosti
lze nalézt v tom, jak zachází s jejími
nejzranitelnějšími členy.
(Mahátma Gándhí)

Definování a poskytnutí státních a celoevropských dat umožňujících porovnání údajů o těhotenství, porodu, péči o matky,
novorozence a děti od vzniku těhotenství až po dospělost.

Zajištění kontinuálního vzdělávání a výcviku pro všechny
zdravotníky pracující v oblasti péče o matku a dítě, zahrnující
pravidelně aktualizované vzdělávání a výcvik v citlivé komunikaci a
otevřené interakci s rodiči.
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Poděkování
Speciální poděkování patří předsedajícímu výboru za jejich podporu a rady, stejně
tak Adéle Melenové a Janu Janotovi, kteří přeložili tento dokument z angličtiny do
češtiny.
Také děkujeme partnerům našeho projektu: AbbVie, Baxter, Nestlé Nutrition Institute,
Philips Avent, Philips a Shire. Děkujeme firmě Dräger za podporu projektu od roku
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O EFCNI
Evropská Nadace péče o novorozence (European Foundation for the Care of
Newborn Infants, EFCNI) je první celoevropskou organizací a systémem pro
reprezentaci zájmů předčasně narozených dětí a novorozenců a jejich rodin.
Sdružuje rodiče, zdravotní experty z různých disciplín a vědce, jejichž společným
cílem je zlepšení dlouhodobého zdraví předčasně narozených dětí a novorozenců
zajišťováním nejlepší možné prevence, léčby, péče a podpory.
Pro více informací nás navštivte na
www.efcni.org
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