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Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει επικυρωθεί από 196
χώρες και διακηρύσσει ότι “το παιδί, λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανωριμότητας,
χρειάζεται ειδική προστασία και μέριμνα, συμπεριλαμβανόμενης και της νομικής προστασίας, τόσο πριν όσο και μετά τη γέννησή του”. Το άρθρο 6 επιβεβαιώνει ότι κάθε παιδί έχει το
δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη. Επιπλέον, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να
φροντίζονται από τους γονείς τους και δεν πρέπει να αποχωρίζονται από αυτούς, στο μέτρο
του δυνατού (άρθρα 7 και 9). Ωστόσο στην πραγματικότητα, η διατήρηση των Δικαιωμάτων
του Παιδιού παραμένει μια μεγάλη πρόκληση.
Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φροντίδας για τη Νεογνική (European Standards of Care for Newborn
Health) Υγεία βοηθούν στην υποστήριξη αυτών των δικαιωμάτων από την αρχή της ζωής,
χρησιμεύοντας ως αναφορά για την ανάπτυξη και εφαρμογή δεσμευτικών προτύπων και
κατευθυντήριων οδηγιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι Ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς
χάραξης πολιτικής, οι διαχειριστές των νοσοκομείων, οι ασφαλιστές, οι ενώσεις επαγγελματιών και ασθενών και η βιομηχανία θα πρέπει να συνεργαστούν για να εφαρμόσουν
τα πρότυπα και να εξασφαλίσουν ποιότητα, ισότητα και αξιοπρέπεια για τους μικρότερους.

Ως εκ τούτου, κάνουμε έκκληση για δράση ώστε να:
Εντοπίζετε νωρίς τις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο
πρόωρου τοκετού και να αποφεύγετε τις μεταφορές που έχουν
ως αποτέλεσμα αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα και τον
αποχωρισμό της μητέρας και του μωρού παρέχοντας θεραπεία σε
εξειδικευμένα περιγεννητικά κέντρα όπου η μητρική και η νεογνική
φροντίδα συνυπάρχουν.
Δεσμευτείτε σε τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας παρέχοντας
σύγχρονη τεχνολογία υγείας και επαρκές προσωπικό. Εύκολα
κατανοητές πληροφορίες για τους γονείς σχετικά με τη θεραπεία και
τις διαδικασίες φροντίδας πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες.
Παρέχετε επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό, ιδιαίτερα νοσηλευτές και μαίες, για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη φροντίδα για τα
μωρά.
Υποστηρίξετε τους γονείς των νεογέννητων μωρών στο ρόλο
τους ως πρωταρχικούς φροντιστές από την εισαγωγή στο νοσοκομείο, να προωθήσετε την βρεφική και οικογενειο-κεντρική
αναπτυξιακή φροντίδα και να εξασφαλίσετε στους γονείς 24ωρη
πρόσβαση στο μωρό τους.

Ακολουθήσετε τις οδηγίες και τις συστάσεις σχετικά με το νοσοκομειακό περιβάλλον και την εσωτερική αρχιτεκτονική ώστε
να μειωθούν τα αγχωτικά γεγονότα για το ευάλωτο μωρό και να
διευκολυνθούν γονείς και οικογένειες που είναι ευαίσθητοι στις
ανάγκες τους και να τους επιτραπεί η ιδιωτική ζωή με το μωρό τους.

Δημιουργήσετε εθνικά πλαίσια για στρατηγικές ώστε να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη
γέννηση.

Καταστήσετε διαθέσιμους επαρκείς πόρους για να υποστηρίξετε
τη βέλτιστη διατροφική φροντίδα που ικανοποιεί τις ατομικές
ανάγκες του μωρού από την πρώτη μέρα της ζωής. Το γάλα της
μητέρας πρέπει να είναι πάντα η πρώτη επιλογή και ο θηλασμός
πρέπει να υποστηρίζεται.

Καθορίσετε δείκτες για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για την
υγεία και την ανάπτυξη και δημιουργήσετε εργαλεία μέτρησης
ποιότητας για να επιτρέψετε τη συγκριτική αξιολόγηση εντός και
μεταξύ νοσοκομείων και χωρών.

Προωθήσετε την από κοινού λήψη αποφάσεων μεταξύ των
επαγγελματιών υγείας και των γονέων σε ηθικά δύσκολες
καταστάσεις. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τόσο στους γονείς όσο και στους επαγγελματίες της υγείας
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Υποστηρίξετε συντονισμένες, εξειδικευμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες παρακολούθησης και συνεχούς φροντίδας για
βρέφη και παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο για μεταγενέστερες
αναπτυξιακές δυσκολίες` καθώς και για τις οικογένειές τους.
Αυτό παρέχει στοχευμένα και τεκμηριωμένα προληπτικά μέτρα για τη
βελτιστοποίηση της υγείας και της ανάπτυξης του παιδιού ως σημαντική βάση για την υγεία και την ευημερία ολόκληρης της οικογένειας.
Εξασφαλίσετε την ασφάλεια των ασθενών και την τήρηση των
πρακτικών υγιεινής, παρέχοντας τεκμηριωμένες πληροφορίες,
εξοπλισμό και εκπαίδευση για το προσωπικό, τους γονείς και τους επισκέπτες. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κουλτούρας αναφοράς σφαλμάτων χωρίς το φόβο της επίρριψης ευθυνών ώστε να
βελτιωθεί η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και να προληφθούν
ανεπιθύμητες δράσεις των διαδικασιών φροντίδας και θεραπείας.
Καθορίσετε και παρέχετε σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο
συγκρίσιμα σύνολα δεδομένων σχετικά με την εγκυμοσύνη, τη
γέννηση, τη μητρική, τη νεογνική και την παιδική φροντίδα υγείας
από τη σύλληψη μέχρι την ενηλικίωση.
Διασφαλίσετε συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους
τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη μητρική και
τη νεογνική φροντίδα υγείας, συμπεριλαμβανομένων τακτικών
ενημερωμένων προγραμμάτων σπουδών και κατάρτισης στην ευαίσθητη επικοινωνία και την ανοικτή αλληλεπίδραση με τους γονείς.

Υποστηρίξετε την έρευνα για την μητρική και νεογνική υγεία,
αναπτύξετε και εφαρμόσετε κλινικές κατευθυντήριες γραμμές
και πρωτόκολλα για τη διασφάλιση τεκμηριωμένης περίθαλψης,
τη μείωση της θνησιμότητας και νοσηρότητας και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής.

Το πραγματικό μέτρο
οποιασδήποτε κοινωνίας
μπορεί να βρεθεί στο πώς
αντιμετωπίζει τα πιο
ευάλωτα μέλη της.
(Μαχάτμα Γκάντι)
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Σχετικά με το EFCNI
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών (European Foundation for
the Care of Newborn Infants, EFCNI) είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός οργανισμός
και δίκτυο συνεργασίας για την εκπροσώπηση των συμφερόντων των πρόωρων
βρεφών, των άρρωστων νεογνών και των οικογενειών τους. Συγκεντρώνει γονείς,
επαγγελματίες υγείας και άλλους ενδιαφερόμενους από διαφορετικούς κλάδους με
κοινό στόχο τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης υγείας των πρόωρων και νεογέννητων παιδιών, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή πρόληψη, θεραπεία, φροντίδα
και υποστήριξη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στο
www.efcni.org
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