12 Steps

The International
Childbirth Initiative (ICI)

Ang (12) Labindalawang Hakbang (buod na bersyon) sa Ligtas at
Magalang na InaSanggol-Pamilyang Pagka-ina na Pagkalinga
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Step 8
Step 9

Tratuhin ang bawat babae at ang bagong silang nang may pagkahabag, paggalang at dangal nang walang
pisikal, salita o pandamdaming pang-aabuso, habang binibigyan ng kalinangang kaligtasan at sensitibong pangangalaga na
may paggalang sa isang indibidwal sa kanyang kaugalian, pagpapahalaga, karapatang magpahayag, ipabatid ang kagustuhan at
makapag-isa.

Igalang ang karapatan ng mga kababaihan na makipag-ugnayan at makatanggap nang walang pagtatangi
at malaya o abot-kayang pangangalaga hanggang sa makapanganak, na may pagkaunawa na hindi makasusumpong ang
babae o ang sanggol na tanggihan ng pagkalinga o ipakulong matapos makapanganak dahil sa kakulangan ng pambayad.

Karaniwang binibigyan ng modelong InaSanggol-Pamilya Inang Pagkalinga na makabuo ang mga
tagapagpaanak (manghihilot) ng kanilang saklaw ng pagsasanay at pilosopiya tna maaaring maisagawa ng lahat
ng propesyonal sa Inang Pagkalinga sa lahat ng tagpo at antas na itinadhana ng pangangalaga.

Kilalanin ang mga karapatan ng ina at suportahan sa panahon ng pagpapagal at panganganak at ipabatid
ang kanyang mga pakinabang at tiyaking matatanggap niya ang mga suporta mula sa mga tagapagkaloob at mga kaagapay na
kanyang pinili.
Mag-alok ng mga di-parmakolohikal o natural na kaginhawaan at mga hakbang upang maibsan ang
pananakit sa panahon ng pagpapagal bilang pangunahing kaligtasan. Kung ang mga parmakolohikal na pangkaginhawaan
ay handa at hinihingi, ipaliwanag at mga pakinabang at panganib na makukuha mula rito.

Maglaan ng mga pagsasanay na may batayang katibayan na kapaki-pakinabang para sa InaSanggol-Pamilya
sa panahon ng pagpapagal hanggang panganganak.

Iwasan ang maaaring mapanganib na paraan at pagsasanay na walang sapat na katibayan ng pakinabang na
nakahihigit ang pagbabaka-sakali para sa pangkaraniwan at madalas na paggamit  sa normal na pagbubuntis,
pagpapagal, panganganak at unang buwan ng sanggol (post-partum and neonatal).

Magpatupad ng mga hakbang na lilinang sa pangkalusugan at maagapan ang sakit para sa InaSanggol-Pamilya,
kasama na ang tamang nutrisyon, malinis na tubig, kalinisan, pangangalaga sa kalusugan, wastong pagpaplano ng pamilya, pagiwas sa nakakahawang sakit at komplikasyon at edukasyon bago at pagkatapos ng pagsilang.

Magbigay ng angkop na kaalaman ukol sa karunungan sa pagpapaanak (obstetrics), unang buwan mula
pagkasilang (neonatal), at pangunahing lunas kung kinakailangan. Siguruhin na ang mga kawani ay may sapat
na pagsasanay sa pagkilala sa mga mapanganib na kalagayan at komplikasyon at paglalaan ng mga epektibong lunas o
istabilisasyon, at pagkakaroon ng matatag na koneksyon para sa konsultasyon at ligtas at epektibong sistemang sanggunian.

Step 10

Magkaroon ng patakaran na sumusuporta sa human resource na panghalili para sa pangangalap at pananatili

Step 11

Magbigay ng patuloy na pangangalaga sa pakikipagtulungan sa lahat ng may kaugnayan sa mga tagapagbigay

Step 12

ng dedikadong kawani, at tiyakin na ang mga kawani ay ligtas, sigurado, iginagalang at may kakayahang magbigay ng mabuting
kalidad, kolaborasyon, personal na pangangalaga sa mga kababaihan at bagong silang na sanggol sa isang trabahuang may
positibong kapaligiran.
ng pangkalusugang pangangalaga, institusyon, at mga organisasyon na may matatag na mga plano at logistiko para sa
komunikasyon, konsultasyon at pagsangguni sa lahat ng antas ng pangangalaga.

Makamit ang 10 hakbang ng binagong Inisyatibo ng Sanggol-Friendly na Ospital (2018) - Pagprotekta,
pagtaguyod at pagsuporta sa pagpapasuso sa mga pasilidad na nagbibigay ng mga serbisyong panganganak.

Mangyaring mag akses ng buong dokumento ng ICI sa www.internationalchildbirth.com upang mabasa ang 12 hakbang
upang madagdagan pa ang kaalaman sa pinagmulan , mga prinsipyo at layunin ng inisyatiba.
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