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Byl založen v květnu 2010 v New
Yorku a slaví se ve více než 50 zemích.
Klade si za cíl zvýšit povědomí o před-
časně narozených dětech a jejich rodi-
nách, jejich obavách, protože předčas-
ně narozené děti představují největší
skupinu dětských pacientů.  Neonatal
Trust i v letošním roce organizoval
řadu aktivit.

Rozsvícení fialové
Na podporu Světového dne nedonoše-
nosti se po celém světě „rozsvěcují“
orientační body, aby zvýšily povědomí
o 15 milionech předčasně naroze-
ných dětí každý rok.
V mnoha zemích je možné vidět nasví-
cené orientační body, které jsou na
počest tohoto dne osvětleny fialově. 

Každý rok se celosvětově narodí téměř
30 milionů nemocných a předčasně
narozených novorozenců, kteří potře-
bují zvláštní péči, aby přežili. Pro kaž-
dou matku a dítě je důležitý zdravý
začátek od těhotenství, porod a první
měsíce po narození. Bez specializova-
né léčby mnoho nově narozených
ohrožených novorozenců nepřežije

jejich první měsíc života. 
Každý rok během prvních 28 dní živo-
ta zemře 2,7 milionu dětí a více než
milion dětí přežívá s postižením.
Téměř 2/3 dětí, které zemřou, se naro-
dily předčasně.  Hlavními příčinami
úmrtí novorozenců jsou komplikace
předčasného porodu (36 %), infekce
(23 %) a intrapartální komplikace (23
%). Mnoha z těchto úmrtí je možné
předejít. 
Aby se zabránilo úmrtí a postižení

novorozenců, vyžaduje systém zdravot-
ní péče pro všechny novorozence na
rodinu zaměřenou péči, opožděný
podvaz pupečníku, kangaroo péči,
podporu kojení a vysoce kvalitní
ústavní péči. Přibližně 1 milion nedo-
nošených a nemocných novorozenců
přežívá s dlouhodobým postižením. 
Do roku 2030 by se mohlo zabránit
téměř 68 % úmrtí novorozenců
pomocí jednoduchých opatření,
jako je: výlučné kojení; kontakt kůží
na kůží mezi matkou nebo otcem
a dítětem; léky a základní vybavení;
přístup k dobře vybaveným zdravot-
nickým zařízením s kvalifikovanými
zdravotníky.  Další opatření, jako je
resuscitace dítěte, nebo opožděné
přerušení pupečníku-může také ušetřit
miliony.
Podle zprávy WHO svět nedosáhne
globálního cíle-Zdraví pro všechny,
pokud každý novorozenec nedostane
adekvátní péči. Bez rychlého pokroku
některé země nesplní tento cíl. Chce-
me-li zachránit novorozence, zpráva
doporučuje:
� Vzdělávání zdravotních sester, které

poskytnou praktickou péči v part-
nerství s rodinami.

� Využívání pomoci rodičů a rodin
tím, že je učí, jak pečovat o dítě, což
snižuje stres, zlepšuje přírůstky na
váze a podporuje vývoj mozku.

� Poskytování kvalitní péče by mělo
být součástí politiky dané země
s celoživotními investicemi pro ty,
kteří se narodili nedonošení nebo
nemocní.

� Sledování počtů všech nedonoše-
ných a nemocných novorozenců
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