Хартія прав дітей, які перебувають у лікарнях
1.
Діти повинні лікуватися в лікарні тільки тоді, коли за ними не може бути організований
хороший і адекватний догляд в домашніх умовах або на денному стаціонарі.
2.
Діти, що знаходяться в лікарні, мають право на присутність батьків, або особи, котра їх
замінює, протягом усього лікування.
3.
Розміщення з дитиною має бути запропоновано всім батькам. Необхідно уживати заходів
для заохочення батьків у прийнятті рішень про перебування в лікарні разом з дитиною.
4.

Батьки не повинні нести додаткові витрати, а також втратити заробітки.

5.

Необхідно заохочувати активну участь батьків у піклуванні про свою дитину

6.
Діти і батьки повинні мати право на отримання інформації, у відповідності до їх віку та
рівня сприйняття інформації.
7. Повинні бути вжиті всі заходи для пом'якшення фізичного та емоційного стресу у дитини та її
батьків. Батьки мають право на на інформовану участь у прийнятті всіх рішень, що стосуються
здоров'я їхніх дітей.
8. Кожна дитина повинна бути захищена від непоказного лікування та обстежень. Діти повинні
перебувати на лікуванні разом з іншими дітьми, що мають ті ж потреби щодо розвитку, і не
повинні поміщатися в дорослі відділення лікарень.
9. Діти повинні мати всі можливості для ігор, відпочинку й навчання, що відповідає їхньому віку і
стану, вони повинні знаходитися у спеціально облаштованому середовищі, що забезпечене усім,
необхідним для задоволення їхніх потреб.
10. Персонал, котрий працює з госпіталізованими дітьми, повинен володіти знаннями і навичками,
що дозволяють йому реагувати на фізичні, емоційні та розумові потреби дітей і їхніх сімей.
11. Наступність і безперервність медичної допомоги повинна забезпечуватися за рахунок всієї
команди по догляду за дітьми.
12. До дітей необхідно ставитися з повагою тактом і розумінням, завжди має дотримуватися їх
право на приватне життя.
Хартія прав дітей, які перебувають у лікарнях, була схвалена на першій Європейській конференції з
прав госпіталізованих дітей, яка відбулась у травні 1988 року.

