
european foundation for
the care of newborn infants

Apel la Acţiune  
pentru Sănătatea 
Nou-născutului în Europa

Powered by



Convenţia ONU pentru Drepturile Copilului a fost ratificată de 196 de ţări şi proclamă: “copilul, 

datorită imaturităţii lui fizice şi mentale, are nevoie de protecţie şi îngrijire speciale, inclusiv 

protecţie juridică adecvată, atât înainte cât şi după naştere”. Articolul 6 afirmă că fiecare copil 

are drept la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare. Mai mult, copiii au dreptul să fie îngrijiţi de  

părinţii lor şi nu ar trebui separaţi de aceştia, pe cât posibil (Articolele 7 şi 9). Totuşi, chiar şi 

ţinând cont de Drepturile Copilului realitatea continuă să fie o mare provocare.

Standardele Europene de Îngrijire a Sănătăţii Nou-Născuţilor (European Standards of Care 

for Newborn Health) ajută la susţinerea acestor drepturi de la începutul vieţii servind drept 

referinţă pentru dezvoltarea şi implementarea standardelor şi ghidurilor la nivel naţional şi 

internaţionaţional. Factorii de decizie europeni şi naţionali, administratorii de spitale, 
asiguratorii, cadrele medicale, asociaţiile profesionale şi cele de pacienţi și industria 
medicală ar trebui să colaboreze pentru punerea în practică a standardelor şi pentru a  

asigura calitatea, echitatea şi demnitatea pentru cei mai mici.  

Aşadar, facem apel la acţiune:

Identificați devreme femeile cu risc de naștere prematură și 
evitați transferurile care duc la creșterea morbidității și mortali-
tății, și la separarea mamei și a copilului prin furnizarea îngrijirilor 
în centre perinatale specializate în care îngrijirea maternală şi cea a 
nou-născutului se află în același loc.

Sprijiniţi părinții nou-născuților în rolul lor de îngrijitori primari 
încă de la internarea în spital, promovaţi îngrijirea pentru 
dezvoltare centrată pe familiei şi nou-născut şi asiguraţi acces 
parinţilor 24 de ore/zi la bebeluşul lor. 

Angajaţi-vă să oferiţi asistență medicală bazată pe dovezi  
ştiinţifice, folosind tehnologii moderne completate de un număr  
corespunzător de personal. Informaţiile ușor de înţeles pentru 
părinţi cu privire la nevoile de tratament și procedurile de îngrijire 
trebuie să fie disponibile în orice moment.

Furnizați personal specializat suficient, în special asistente  
medicale și moașe, pentru a asigura o îngrijire optimă a bebeluşilor.



Stabiliţi planuri naționale strategice de minimizare a riscurilor 
înainte, în timpul și după naștere.

Definiţi indicatori pentru rezultatele pe termen lung ale sănătă-
ții și dezvoltării și creaţi  instrumente de măsurare a calității care 
să permită efectuarea de analize comparative în interiorul spitalelor,  
între spitale și între ţări.

Sprijiniţi cercetarea în domeniul sănătății materne și a nou-năs-
cutului, elaboraţi și implementaţi  protocoale clinice pentru asigu-
rarea îngrijirii bazate pe dovezi, reducerea mortalităţii și a morbidităţii 
și îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

www.newborn-health-standards.org

Măsura adevărată a oricărei  
societăți poate fi găsită în modul 
în care tratează membrii săi cei 
mai vulnerabili.

(Mahatma Gandhi)

Urmaţi ghidurile şi recomandările privind mediul clinic şi design- 
ul interior pentru a reduce incidenţa evenimentelor stresante 
pentru bebeluşul vulnerabil, furnizaţi facilităţi pentru părinţi şi 
familie potrivite nevoilor lor şi facilitaţi intimitatea familiei în preajma 
bebeluşului.

Promovaţi procesul decizional comun între cadre medicale și 
părinți aflaţi în situații dificile din punct de vedere etic. Aceasta 
presupune asigurarea suportului psiho-social atât pentru părinţi, cât 
și pentru cadrele medicale pe tot parcursul procesului.

Asigurați-vă de disponibilitatea resurselor adecvate pentru a 
sprijini şi facilita nevoile nutriţionale ale bebeluşului încă din 
prima zi de viaţă. Laptele mamei trebuie să fie întotdeauna prima 
alegere, iar alăptarea trebuie să fie sprijinită (susţinută).

Furnizaţi servicii de urmărire eficiente, specializate şi coordona-
te şi servicii medicale cu continuitate pentru bebeluşii şi copiii 
expuşi riscurilor unor dificultăţi ulterioare în dezvoltare, precum 
şi pentru familiile acestora. Acestea oferă măsuri de prevenţie 
ţintite şi bazate pe probe ştiinţifice pentru a optimiza sănătatea şi 
dezvoltarea copilului punând o bază solidă pentru sănătatea şi bu-
năstarea întregii familii. 

Garantați siguranța pacienților și respectarea practicilor de 
igienă prin furnizarea de informaţii, echipamente și seminarii pentru 
personalul medical, părinţi și vizitatori. Aceasta include crearea unei 
culturi de raportare a greşelilor fără blamare, pentru îmbună-
tăţirea calităţii asistenţei medicale și prevenţia efectelor adverse ale 
procedurilor de îngrijire și de tratament.

Definiţi şi furnizaţi baze de date  comparabile la nivel național și 
la nivel european privind sarcina, nașterea, maternitatea şi îngrijirea 
nou-născutului şi a copilului de la concepţie până la maturitate.

Asigurați  educație și formare continuă pentru toate cadrele  
medicale care lucrează în domeniul asistenței medicale materne 
și a nou-născuților, incluzând programe curriculare actualizate 
periodic și formare în comunicare sensibilă și interacţiune deschisă cu 
părinţii.



Organizaţii susţinătoare

Apelul la Acţiune pentru Sănătatea Nou-născutului în Europa a fost aprobat de următoarele societăţi și organizaţii de asistenţă medicală:

Apelul la Acţiune pentru Sănătatea Nou-născutului în Europa a fost aprobat de următoarele organizaţii de părinţi: 
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Mulţumiri
Mulţumiri speciale către Comitetul de Experţi pentru sprijinul şi sfatul lor, la fel ca 
şi Asociaţiei Unu şi Unu pentru traducerea acestui document din limba engleză în 
limba română. 
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Mulţumim, de asemenea, partenerilor noștri de proiect  din industrie 
AbbVie, Baxter, Nestlé Nutrition Institute, Philips Avent, Philips și Shire. 
Mulţumiri către Dräger pentru susţinerea proiectului din 2013 până în 2015.

Despre EFCNI

Fundaţia Europeană pentru Îngrijirea Nou-născuţilor (The European Foundation for 
the Care of Newborn Infants - EFCNI) este prima organizaţie și reţea pan-europeană 
care reprezintă interesele nou-născuţilor prematur, ale nou-născuţilor la termen și ale 
familiilor acestora. Reunește părinţi, experţi în domeniul sănătăţii din diferite discipli-
ne și oameni de știinţă cu scopul comun de a îmbunătăţi sănătatea pe termen lung 
a copiilor prematuri și a nou-născuţilor la termen, asigurând cea mai bună prevenţie 
posibilă, tratament, îngrijire și sprijin. 

Pentru mai multe informatii, vizitaţi-ne pe  
www.efcni.org
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