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JT Vaiko teisių konvenciją ratifikavo 196 valstybės ir joje skelbiama, kad „vaikui, atsi-
žvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, 
taip pat atitinkamos teisinės apsaugos, tiek iki gimimo, tiek ir po jo“. 6 straipsnyje 
įtvirtinama, kad kiekvienas vaikas turi teisę gyventi, išgyventi ir vystytis. Be to, vaikai 
turi teisę būti globojami savo tėvų ir, kiek tai įmanoma, neturėtų būti su jais išskiria-
mi (7 ir 9 straipsniai). Tačiau, vaiko teisių užtikrinimas realybėje išlieka dideliu iššūkiu. 

Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartai (European Standards of Care 
for Newborn Health) padeda užtikrinti šias teises nuo gyvenimo pradžios, tarnauda-
mi kaip rekomendacija privalomiems standartams ir gairėms kurti bei įgyvendinti 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Europos ir nacionaliniai politikos formuotojai, 
ligoninių valdytojai, draudimo kompanijos, profesinės ir ligonių asociacijos 
bei pramonės atstovai turėtų dirbti kartu įgyvendinant šiuos standartus praktikoje 
ir užtikrinant kokybę, teisingumą ir orumą mūsų mažiausiems. 

Todėl raginame:

Nustatyti, kurioms moterims gresia priešlaikinis gimdymas ir 
vengti perkėlimų, dėl kurių padaugėtų sergamumo bei mirtin-
gumo atvejų ir mama su kūdikiu būtų atskirti, suteikiant gydymą 
specializuotuose perinatologijos centruose, kuriuose priežiūra moti-
noms ir naujagimiams teikiama vienoje vietoje. 

Padėti naujagimių tėvams priprasti prie jų, kaip pagrindinių 
slaugytojų, vaidmens nuo pat patekimo į ligoninę, skatinti į 
vaiką ir šeimą orientuotą  priežiūrą ir užtikrinti, kad tėvai galėtų  
24 valandas per parą būti su savo kūdikiu. 

Teikti moksliniais įrodymais pagrįstą sveikatos priežiūrą, 
panaudojant modernias sveikatos priežiūros technologijas ir 
įdarbinant pakankamai personalo. Tėvai visada turi gauti lengvai 
suprantamą informaciją apie gydymo ir priežiūros procedūras. 

Įdarbinti pakankamai specialistų, ypatingai slaugytojų ir 
akušerių, kad būtų užtikrinta optimali kūdikių priežiūra.



Sukurti nacionalines strategijų, padėsiančių sumažinti riziką prieš 
gimdymą, jo metu ir po gimdymo, sistemas.  

Nustatyti ilgalaikės sveikatos ir vystymosi būklės rodiklius bei 
sukurti kokybės matavimo įrankius, leisiančius atlikti ligoninių ir 
valstybių lyginamąją analizę. 

Remti motinos ir naujagimio sveikatos tyrimus, sukurti ir įgyven-
dinti klinikines gaires ir protokolus, siekiant užtikrinti moksliniais 
įrodymais paremtą priežiūrą, sumažinti mirtingumą ir sergamumą bei 
pagerinti gyvenimo kokybę.

www.newborn-health-standards.org

Apie visuomenę geriausiai galima 
spręsti  iš to, kaip ji elgiasi su savo 
pažeidžiamiausiais nariais. 

(Mahatma Gandhi)

Laikytis klinikinei aplinkai ir vidaus įrengimui taikomų gairių bei 
rekomendacijų, kad pažeidžiamas kūdikis patirtų kuo mažiau 
įtampos, ir suteikti tėvams bei šeimoms sąlygas, atitinkančias jų 
poreikius ir išsaugančias jų ir jų kūdikio privatumą. 

Skatinti bendrą sprendimų priėmimą tarp sveikatos priežiūros 
specialistų ir tėvų etiškai jautriose situacijose. Tai apima ir psi-
chosocialinės pagalbos teikimą tiek tėvams, tiek sveikatos priežiūros 
specialistams viso proceso metu. 

Skirti reikiamus išteklius optimalios mitybos priežiūrai, atitin-
kančiai kūdikio individualius poreikius nuo pirmosios gyvenimo 
dienos. Motinos pienui visada turėtų būti teikiama pirmenybė, o 
žindymas skatinamas. 

Remti koordinuojamas, specializuotas ir veiksmingas tolesnes ir 
nuolatines priežiūros paslaugas kūdikiams ir vaikams, kuriems 
vėliau gali kilti vystymosi sunkumų, o taip pat jų šeimoms. Tai 
apima tikslines ir moksliniais įrodymais paremtas prevencines priemo-
nes, padedančias optimizuoti vaikų sveikatą ir vystymąsi, kaip svarbų 
pagrindą visos šeimos sveikatai ir gerovei.

Užtikrinti pacientų saugą ir higienos praktikos laikymąsi, su-
teikiant moksliniais įrodymais paremtą informaciją, įrangą ir moky-
mus personalui, tėvams ir lankytojams. Tai apima pranešimo apie 
klaidas nenumatant baudų kultūros sukūrimą, siekiant pagerinti 
sveikatos priežiūros kokybę ir išvengti priežiūros bei gydymo proce-
dūrų šalutinio poveikio.

Sudaryti ir pateikti nacionalinius ir bendrus Europos lyginamuo-
sius duomenų rinkinius apie nėštumo, gimdymo, motinos, naujagi-
mio ir vaiko sveikatos priežiūrą nuo pastojimo iki pilnametystės.

Užtikrinti nuolatinį švietimą ir mokymą visiems sveikatos prie-
žiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas 
motinai ir naujagimiui, įskaitant reguliariai atnaujinamus mokymo 
planus ir komunikacijos bei bendravimo su tėvais mokymą.  



Pritariančios organizacijos

Raginimui spręsti naujagimių sveikatos problemas Europoje pritarė šios sveikatos priežiūros draugijos ir organizacijos:

Raginimui spręsti naujagimių sveikatos problemas Europoje pritarė šios tėvų organizacijos:
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Dėkojame
Ypatingai dėkojame Pirmininkų komitetui už jų paramą ir patarimus, o taip pat  
Živilei Rosinienei, išvertusiai šį dokumentą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą.  
Dr. Rasai Tamelienei už korekcijas.
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Mes taip pat dėkojame mūsų projekto partneriams:
 „AbbVie“, „Baxter“, „Nestlé Nutrition Institute“, „Philips Avent“, „Philips“ ir „Shire“. 
Ačiū „Dräger“ už paramą projektui nuo 2013 iki 2015 metų.

Apie EFCNI

Europos naujagimių priežiūros fondas (EFCNI - European Foundation for the Care 
of Newborn Infants) yra pirmoji Europos masto organizacija ir tinklas, atstovaujantis 
neišnešiotų vaikų ir naujagimių bei jų šeimų interesus. Fondas telkia tėvus, įvairių 
sričių sveikatos priežiūros specialistus ir mokslininkus bendram tikslui – pagerinti 
neišnešiotų vaikų ir naujagimių ilgalaikės sveikatos būklę, užtikrinant jiems geriausią 
įmanomą prevenciją, gydymą, priežiūrą ir paramą. 

Daugiau informacijos rasite apsilankę  
www.efcni.org
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