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Конвенція ООН про права дитини була ратифікована 196 країнами і проголошує, що
«дитина в силу своєї фізичної і психічної незрілості потребує особливих гарантій і піклування, включаючи належний правовий захист, до і після народження». Стаття 6 підтверджує, що кожна дитина має право на життя, забезпечення життєздатності і розвиток.
Крім того, діти мають право на турботу з боку своїх батьків і не повинні бути відокремлені
від них, наскільки це можливо (статті 7 і 9). Однак, захист прав дитини насправді залишається серйозною проблемою.
Європейські стандарти догляду за здоров’ям новонароджених (European Standards
of Care for Newborn Health) допомагають підтримувати ці права з самого початку життя,
виступаючи в якості основи для розробки і впровадження обов’язкових стандартів
та керівних принципів на національному та міжнародному рівнях. Європейські та
національні політичні діячі, керівники лікарень, страхові компанії, професійні
асоціації та асоціації пацієнтів, і промисловість повинні працювати разом, щоб ввести стандарти в практику і забезпечити якість, справедливість і гідність для найменших.

Тому ми закликаємо до дії:
Виявляйте жінок, які перебувають у групі ризику передчасних пологів, і уникайте переношування, яке призводить до
збільшення захворюваності та смертності, а також відокремлення матері і дитини шляхом надання допомоги в спеціалізованих перинатальних центрах, де догляд за матір’ю та новонародженим проводиться разом.
Дотримуйтеся науково обґрунтованого медичного обслуговування, надаючи сучасні медичні технології і достатню
кількість персоналу. Увесь час повинна бути доступна легко зрозуміла інформація для батьків про процедури лікування і догляду.

Забезпечте достатній штат спеціалістів, зокрема, медсестер і
акушерок, щоб гарантувати оптимальний догляд за немовлятами.
Підтримуйте батьків новонароджених дітей в їхній ролі
основних осіб, які здійснюють догляд, від прийому в лікарню, сприяйте догляду за новонародженими і виходжуванню
новонароджених сім’єю і забезпечуйте цілодобовий доступ
батьків до їхньої дитини.

Дотримуйтесь керівництв і рекомендацій щодо клінічного
навколишнього середовища і дизайну інтер‘єру, щоб
зменшити стресові ситуації для вразливої дитини і надати
приміщення для батьків і сімей, які підходять для їхніх потреб і
дозволяють усамітнитися зі своєю дитиною.

Створіть національну систему стратегій мінімізації ризиків до,
під час і після народження.

Забезпечте достатні ресурси для підтримки оптимального
харчування, що відповідає індивідуальним потребам дитини
з першого дня життя. Власне молоко матері завжди має бути
на першому місці при виборі, і потрібно підтримувати грудне
вигодовування.

Визначте показники довготермінових результатів щодо
здоров’я і розвитку і створіть інструменти вимірювання
якості, що дозволяють проводити порівняльний аналіз на основі
еталонних показників всередині і між лікарнями та країнами.

Сприяти спільному прийняттю рішень між медичними
працівниками та батьками в етично складних ситуаціях.
Це включає в себе надання психо-соціальної підтримки як для
батьків, так і працівників в охороні здоров’я протягом усього
процесу.

Підтримуйте дослідження в області здоров’я матері і новонародженого, розробляйте і впроваджуйте клінічні керівництва
і протоколи для забезпечення догляду на основі фактичних даних,
зниження смертності та захворюваності і поліпшення якості життя.

Після виписки підтримуйте скоординовані, спеціалізовані,
ефективні послуги з догляду та розвиваючого підходу як для
немовлят і дітей, що мають ризики подальших ускладнень у
розвитку, так і для їхніх родин. Це забезпечує цілеспрямовані
та науково доведені превентивні заходи для оптимізації здоров’я і
розвитку дітей як важливої основи для добробуту всієї родини.
Забезпечте безпеку пацієнтів і дотримання гігієнічних норм
шляхом надання доказової інформації, обладнання та навчання
персоналу, батьків і відвідувачів. Це включає в себе створення
системи звітності про помилки без пошуку винуватих для поліпшення якості медичної допомоги та запобігання несприятливих
наслідків процедур догляду та лікування.

Справжню суть будь-якого
суспільства можна знайти в
тому, як воно ставиться до
своїх найбільш вразливих
членів.
Махатма Ганді (Mahatma Gandhi)

Визначте і застосовуйте національні та європейські зіставні
пакети даних про вагітність, пологи, материнство, новонароджених і охорону здоров’я дитини від зачаття до повноліття.  
Забезпечте безперервне навчання та професійну підготовку для всіх медичних працівників, які працюють в галузі
охорони здоров‘я матері та новонародженого, включаючи
регулярно оновлювані навчальні програми та тренінги у сфері
чутливої комунікації та відкритої взаємодії з батьками.

www.newborn-health-standards.org

Схвалення організаціями
Заклик до дії для забезпечення здоров‘я новонароджених дітей в Європі було схвалено такими установами та організаціями охорони здоров‘я:

Заклик до дії для забезпечення здоров‘я новонароджених дітей в Європі було схвалено такими батьківськими організаціями:

Подяки
Особлива подяка голові комітету за його підтримку і рекомендації, а також Короїд
Анастасії, яка переклала документ з англійської мови на українську мову.
Ми також дякуємо нашим промисловим партнерам по проекту
Аббвіе (AbbVie), Бакстер (Baxter), Нестле Нутрішин Інститут (Nestlé Nutrition
Institute) , Філіпс Авент (Philips Avent), Філіпс (Philips) і Шаяр (Shire).
Дякуєм компанії „Дрегер“ (Dräger) за підтримку проекту з 2013 до 2015 року.

Про EFCNI
Європейський фонд по догляду за новонародженими дітьми (European
Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI) є першою загальноєвропейською організацією і мережею, що представляє інтереси недоношених і
новонароджених дітей та їхніх сімей. Він об’єднує батьків, фахівців в області
охорони здоров’я з різних дисциплін і вчених із загальною метою поліпшення довгострокового здоров’я недоношених і новонароджених дітей шляхом
забезпечення найкращої профілактики, лікування, догляду та підтримки.
Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт
www.efcni.org
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