A projekt leírása
Az Európai Ellátási Standardok az Újszülöttek Egészségéért egy interdiszciplináris együttműködési program, amely során ellátási standardokat alkotnak az újszülött ellátás legfontosabb
témaköreiben.
Az EFCNI által koordinált kezdeményezés egyesíti mintegy 35 ország több mint 220 résztvevőjének tudását és tapasztalatait annak érdekében, hogy tematikus, európai szintű
referencia-standardokat fejlesszenek ki.
A projektben résztvevők között vannak a nőgyógyászat, neonatológia, gyermekgyógászat, és
pszichológia terén tevékenykedő egészségügyi szakemberek, szülői tanácsadók, üzleti partnerek
és közéleti személyek, akiket érdekel az újszülöttek egészsége.
A projektben szülők és egészségügyi szakemberek partnerként dolgoznak együtt, nyitott, és
tiszteletteljes viszonyt kialakítva, amely kikövezi a változás útját.
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Az információs anyag nyomtatása a Nemzeti Erőforrás Alap pályázati keretein belül valósult meg.

Minden adomány, bármilyen apró is,
segít elérni a célkitűzéseinket. Abban az
esetben,ha adományával segíteni szeretné
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Motiváció és cél
Európa szerte eltérő az ellátás szervezése, az egészségügyi szakszemélyzet oktatása, valamint
az ellátás struktúrája és pénzügyi helyzete. Jelenleg nincsenek Európa határait átszelő újszülött
ellátási irányelvek. Az Európai Ellátási Standardok az Újszülöttek Egészségéért projekt éppen
ezeket az egyenlőtlenségeket célozza meg úgy, hogy standardokat fejleszt ki a különböző témák
széles skálájára. A projekt fókusza a koraszülöttek és beteg újszülöttek kórházi ellátása, valamint
utógondozása, fejlesztése a későbbi időszakban. E célból az újszülött ellátást 11 témára
osztották, a standardokat pedig minden témában szakértői csoport dolgozza ki.

A projekt hatásköre
A standardok meglévő útmutatásokra épülnek, és európai referencia standardokként szolgálhatnak a jövőben. Az újszülött ellátást 11 témára osztották. Ezen témák mindegyike egy külön
munkacsoporthoz tartozik (a Téma Szakértői Csoportja), amelyik kifejleszti a standardokat a
saját témájában. A standardok a perinatális időszaktől kezdődnek, és jóval a hazaengedés utáni
időszakig – egészen a kora gyermekkorig - tartanak.
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www.efcni.org
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A projekt felépítése
A standardok kifejlesztése különböző stádiumokra van bontva. Először a Téma Szakértői
Csoportja elkészíti a vázlatot. Amennyiben szükségesnek látják, konzultálhatnak a Szülői Tudás
Fórummal, hogy felhasználói szempontból is specifikálják a kérdéseket. Amikor a standardok
elkészültek, továbbküldik őket az Elnöki Bizottságnak megvitatásra és jóváhagyásra. Innen a
standardok belépnek a megvitatási fázisába, ahol mindegyik támogatói szervezet felülvizsgálhatja a megfogalmazott standardokat. A konzultációs fázis után a standardokat benyújtják
jóváhagyásra, és publikálják a projekt weboldalán.
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További információk online:
Tekintse meg weboldalunkat további információkért az ügy hátteréről, módszereiről,
témáiról, valamint a résztvevőkről. Publikálást követően azonnal látni fogja az összes
standardot, valamint letölthetővé is tesszük őket. Látogasson meg minket:
www.newborn-health-standards.org

www.efcni.org
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Támogatóink
Európai és nemzetközi szakmai egyesületek és szülői szervezetek támogatják a standardok
fejlesztését az Európai Ellátási Standardok az Újszülöttek Egészségéért projekt keretein belül.
Mindegyik szervezet közreműködhet a projekt konzultációs fázisában. Sok támogató szervezetnek vannak olyan tagjai, akik aktívan részt vesznek a megfogalmazás fázisában is.

Köszönjük
Köszönjük a tagoknak, hogy velünk dolgoztak ebben a projektben, valamint a támogató
szervezeteknek a közreműködésükért.
Ezúton szeretnénk megköszönni üzleti partnereinknek támogatásukat : AbbVie, Nestlé Nutrition,
Philips Avent, Shire.

EFCNI
Az Európai Alapítvány az Újszülöttek Ellátásáért az első egész Európára kiterjedő szervezet és hálózat, amely a
koraszülöttek, újszülöttek és családjuk érdekeit képviseli. Szülőket, különböző tudományágak egészségügyi
szakembereit, valamint tudósokat foglal magába azzal a közös céllal, hogy javítsa a kora- és újszülöttek hosszú
távú egészségét úgy, hogy biztosítja a lehető legjobb megelőzést, gyógyítást, ellátást és támogatást.
További információért látogasson el a www.efcni.org weboldalra.

Hofmannstrasse 7A
81379 Munich, Germany
fon: +49 (0)89 890 83 26-0
fax: +49 (0)89 890 83 26-10
info@efcni.org
www.efcni.org
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