
european foundation for
the care of newborn infants

www.efcni.org 1

Опис на проектот
Европски стандарди за грижа за здравјето на новородените претставува 
интердисциплинарна соработка за развивање на стандарди за клучните сегменти кои 
влијаат на здравјето на новороденчето. Инициран и управуван од страна на  EFCNI, овој 
проект ги обединува знаењетo и искуствoто на повеќе од 220 лица од 35 различни држави, 
со цел да развијат тематски базирани Европски референтни стандарди. Во проектот 
учествуваат медицински експерти од областите акушерство, неонатологија, педијатрија и 
психологија, претставници на родителите, партнери од индустријата (компании) и трети 
лица кои се заинтересирани за здравјето на новороденчињата.

Во рамки на проектот, родителите и здравствените работници работат заедно како 

партнери - градат отворено партнерство и меѓусебна почит, со што го отвораат патот кон 

промената.

Здравствени 
работници

Партнери од 
индустријата

Трети лица

Родители



www.efcni.org2

Мотив и цел

Опсег на проектот

Организирањето на грижата, едукацијата на здравствените работници, структурата и 

обезбедувањето на нега се разликуваат насекаде низ Европа. Во моментов не постојат 

упатства за здравјето на новороденчињата кои важат во цела Европа. Проектот Европски 

стандарди за грижа за здравјето на новородените ги намалува овие разлики преку 

развивање на стандарди за голем број теми од оваа област. Во фокусот на проектот се 

поставени третманот и негата на предвреме родените и болните новородени во болниците 

и понатаму како што тие растат. Токму затоа, грижата за здравјето на новородените е 

поделена на 11 теми и од страна на група експерти се развиваат стандарди за секоја тема. 

Овие стандарди се изградени врз веќе постоечки насоки и треба да служат како Европски 

референтни стандарди.

Во рамки на проектот, ќе бидат развиени стандарди за многу теми поврзани со здравјето 

на новороденчињата. Токму затоа, грижата за здравјетно на новородените е поделена 

на 11 теми. За секоја од овие теми има по една Тематска експертска група – која развива 

стандарди за таа тема. Стандардите започнуваат од перинаталниот период и продолжуваат 

понатаму, опфаќајќи го и периодот по испис на бебето од болница и во текот на раното 

детство.
Раѓање и транспорт

Медицинска нега и 
клиничка пракса

Процедури во тек на 
грижата

Нега насочена кон 
бебето и семејството

Дизајн на Единицата 
за неонатална 

интензивна нега

ИсхранаЕтички одлуки

Следење и 
континуирана 

нега

Безбедност на 
пациентот и 

хигиена

Собирање на 
податоци и 

документирање

Образование и 
обука
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European Standards of 

Care for Newborn 
Health
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Структура на проектот
Процесот на развивање на стандардите е поделен на неколку фази. Започнува со 

изготвување на предлог стандарди во рамки на Тематската експертска група. Во оваа 

фаза, членовите на експертските групи кои доаѓаат од различно опкружување, работат 

на изготвување предлог-стандарди за нивната тема. Доколку е потребно, може да се 

консултираат со Родителскиот Форум за да се запознаат со перспективата на корисниците, 

за одредени специфични прашања. Откако стандардите во Тематската експертска група 

ќе бидат готови, тие се приложуваат пред Извршниот комитет за понатамошна дискусија 

и одобрување на истите. Одобрените стандарди се испраќаат до сите организации кои го 

поддржуваат процесот за обезбедување на поддршка и се објавуваат на веб-страната на 

проектот.

Организации 
поддржувачи

ги поддржуваат 
стандардите 

Извршниот 
комитет

дискутира за 
сите предлог 

стандарди 

Тематски Експертски Групи

развиваат и предлагаат 
стандарди

Родителски 
форум

може да биде 
консултиран 
за одредени 

прашања

Повеќе информации може да најдете на интернет:

Погледнете ја веб-страната на проектот за повеќе информации во врска со 
позадината, методите, темите и луѓето кои се вклучени во проектот. По објавувањето, 
тука ќе може да ги најдете и да ги превземете стандардите. 
Посетете не на: www.newborn-health-standards.org 
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Регистрирана непрофитна организација 

сертифицирана од Минхенската даночна 

канцеларија како погодна за поддршка, 

сертификат од 26.08.2016, даночен број 

143/235/22619

Организации кои го поддржуваат проектот
Европските и националните професионални здруженија и организациите на родители го 

поддржуваат развојот на стандарди во рамките на проектот Европски стандарди за грижа за 

здравјето на новородените. Сите овие организации имаат можност да придонесат во текот 

на фазата на консултации во рамки на проектот. Голем број поддржувачки организации со свои 

членови се активно вклучени во процесот на изработка на стандардите.

Ви благодариме
Се заблагодаруваме на членовите на проектот и на организациите поддржувачи за соработката.

Исто така се заблагодаруваме на компаниите AbbVie, Baxter, Nestlé Nutrition Institute,            

Philips Avent и Shire за поддршката. Благодарност до  Dräger за поддршката на проектот од   

2013 до 2015 година.

Особена благодарност до Др Милица Ранковиќ-Јаневски за нејзината поддршка во 

уредувањето и на Др Денис Ал Кхалили за преводот на оваа информативна брошура. 

Лулка се заблагодарува на URIAGE и ВИОЛЕТА за поддршката при печатење на оваа брошура.

За EFCNI

Европската фондација за грижа за новородени (EFCNI) е првата пан-Европска организација и мрежа која ги претставува 
интересите на предвреме родените бебиња и нивните семејства. Таа ги здружува родителите, здравствените експрети 
од различни области, и истражувачите, со заедничка цел да се подобри здравјето на предвреме родените и 
терминските бебиња, преку обезбедување на најдобра можна превенција, лекување, грижа и поддршка.

За повеќе информации посетете не на: www.efcni.org




