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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

Pitad 1 	 Itrato	it	kada	babaye	ngan	bag-o	na	anak	na	bata	hin	mayda	kaluoy,	respeto	ngan	dignidad,	 waray pisikal, 
yakan ngan emosyonal nga abuso kundi paghatag hin sakto ngan talwas, sensitibo nga pag-atiman nga mayda pagrespeto han 
kada usa nga batasan, kultura, tradisyon, kustombre ngan katungod pag ekspresar han iya kalugaringon, ngan pagpasabot han 
ira pagpipiplian nga mayda respeto han ira pribado na kinabuhi.

Pitad 2	 Respetuha	an	kada	babaye	katungod	na	mangita	ngan	makakarawat	hin	waray	diskriminasyon	ngan	libre	o	
barato	ngan	maupay	nga	kalidad	hin	pagmangno	hasta hit iya    panganak , nga may pag-intindi ngan waray babaye o 
bata nga ig didiri pag mangno o diri pagpauli ha ira hit oras na paggawas tungod la kay kulang hira hin ibarayad.

Pitad 3	 Maghatag	hin	pag-atiman	an	NanayAnak-Pamilya	Maternity	Care	hin	modelo	nga	nasasakopan	hit	praktis	
ngan	pilosopiya	nga pwede magamit han aton propesyunal na mga partira  ha bisan ano na kabutang ngan ha tanan nga 
lebel hit paghatag hin pag-atiman.

Pitad 4  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.

Pitad 5		 Paghatag	hin	pamaagi	nga	diri	nagamit	hin	medisina	para	maibanan	o	mawara	an	kaul-ol	samtang	
nagleleybor	para han una hit katalwasan. Kun mayda or mangaro man an nagleleybor hin medisina dapat hiya sumatan hit 
benepisyo ngan risgo o epekto han medisina para ha iya ngan han iya anak.

Pitad 6	 Paghatag	hin	mayda	basehan	nga	ebidensya		ha	mga	ginhihimo	nga	epektibo	ngan	nakakabenepisyo	para	
hit	NanayAnak-Pamilya	hangtud hit kabug-usan han iya pagburod.

Pitad 7		 Diri	paghimo	hin	mga	nakakaraot	na	pamaagi	ngan	mga	gawi	nga	waray	sakto	na	ebidedensya	kon	ano	it	
magigin	benepisyo	o	risgo	ha bisan ano na normal na pagburod, pagleybor, panganganak, katapos panganak ngan pag-
atiman hit bag-o na anak na bata.

Pitad 8		 Pag	implementar	hin	mga	butang	na	makakabulig	pagpa-upay	hit	lawas	ngan	pag-iwas	ha	mga	sakit an 
NanayAnak-Pamilya, upod an maupay nga nutrisyon, malimpyo na tubig, kalimpyo han libong, paglimpyo hit lawas, pagplano 
han pamilya, pag-iwas ha mga sakit ngan komplikasyon ngan paghatag hin sakto na edukasyon ha babaye san-o magburod 
ngan kahuman pagburod.

Pitad 9	 Paghatag	hin	sakto	nga	pag-atiman	han	burod	ngan	bag-o	na	anak	ngan	kun	mayda	mga	diri	malilikayan	
nga	panhitabo	nga	maasikaso	dayon.	Ginsisigurado na an mga empleyado maaram ngan abtik ha pagkilala hit delikado 
nga kondisyon ngan komplikasyon ug maghatag hin epektibo nga tambal ngan paghatag hin maupay na konsultasyon, talwas 
ug epektibo nga  sistema  han pagbalhin han pasyente ngadto ha mas hitaas na lebel han hospital kun kinahanglan.

Pitad 10	Magkamay-	ada	pagsuporta	ha	mga	tawo	nga	natrabaho	pinaagi	hin	palisiya	han pamiling ngan pagbilin han 
mga empleyado nga mayda paghigugma ngan pag-ugop han ira trabaho,  paghatag hin seguridad, talwas ngan ginrerespeto 
para makahatag liwat hira hin sakto, maupay nga serbisyo ngan maupay nga sabot ngan tim-os nga pag-atiman ha mga  
babaye (nanay)  ngan bag-o na anak dida han positibo nga lugar pantrabahuan.

Pitad 11	 Magkamay-ada	padayon	ngan	papreho	nga	pag-atiman	ha	pasyente	an tanan nga naghahatag hin serbisyo 
panlawas, institusyon, ngan organisasyon nga mayda establisado nga  plano ngan maupay nga komunikasyon, konsultasyon, 
ngan sistema han pagbalhin han pasyente ha mas hitaas nga pasilidad ha ngatanan nga lebel han pag-atiman.

Pitad 12 Maabot	o	maipatuman	an	10	na	pamaagi	han	bag-o	na	Baby-Friendly	Hospital	Initiative	(2018).  Para 

maprotektahan, mapaudwag, masuportahan an pagpapasuso han mga  pasilidad nga naghahatag hin Pagpaanak na serbisyo.

Alayon pag akses han bug-os na dokumento han ICI ha www.internationalchildbirth.com para mabasa
an 12 nga pitad ngan mabaruan Pa hin hilarom an gintikangan, prinsipyo ngan panuyo han inisyatibo.




