
Članak 2
Hospitalizirana djeca imaju 
pravo tijekom cijelog boravka u 
bolnici uz sebe imati roditelja 
ili nekoga tko ga zamjenjuje.

Članak 1
Djecu je potrebno primiti 
u bolnicu samo ako im se 
potrebna njega ne može 
jednako dobro pružiti kod kuće 
ili u dnevnoj klinici.

Povelja o  

PRAVIMA  
DJETETA U BOLNICI

Povelju o pravima djeteta u bolnici 
usvojila je Europska udruga za djecu u 
bolnici 1988. u Leidenu u Nizozemskoj. 
Povelja sadrži popis prava za svu 
djecu u vezi s njihovim boravkom u 
bolnici, kao i prije te nakon boravka. 
Prava iz Povelje donesena su u prvom 
redu kako bi bila u najboljem interesu 
djece te poboljšala njihovu dobrobit. 
Primjenjuju se na svu djecu, bez 
ikakve diskriminacije te se odnose na 
svu djecu mlađu od 18 godina.

Osnovna prava djece za vrijeme 
boravka u bolnici 

Članak 3
(1) Svim roditeljima potrebno 
je ponuditi smještaj, treba ih 
ohrabriti i pomoći da ostanu uz 
dijete.

(2) Roditelje ne treba izlagati 
dodatnim troškovima ili 
dopustiti da gube osobna 
primanja.

(3) Da bi sudjelovali u brizi o 
svojem djetetu, roditelje treba 
informirati o bolničkoj rutini 
i ohrabrivati njihovo aktivno 
sudjelovanje u njoj.

Članak 4
(1) Djeca i roditelji imaju pravo 
biti informirani na način 
prilagođen njihovim godinama 
i razumijevanju.

(2) Potrebno je poduzeti 
određene korake da bi se 
smanjio fizički i emocionalni 
stres.

Članak 5
(1) Djeca i roditelji imaju pravo 
informirano sudjelovati u 
svim odlukama koje uključuju 
njihovu zdravstvenu zaštitu.

(2) Svako dijete treba biti 
zaštićeno od nepotrebnog 
medicinskog tretmana i 
pretrage.

Članak 6
(1) Djeca se trebaju njegovati 
zajedno s djecom koja imaju 
iste razvojne potrebe i ne bi 
trebala biti smještena u sobi s 
odraslim pacijentima.

(2) Ne smije biti dobnog 
ograničenja za posjetitelje 
djece koja su u bolnici.

Članak 7
Djeca trebaju imati 
mogućnost za igru, rekreaciju 
i obrazovanje prikladno 
svojoj dobi i stanju i u 
okruženju koje je dizajnirano, 
namješteno i opremljeno u 
cilju zadovoljavanja njihovih 
potreba, uz podršku osoblja.

Članak 8
Djecu njeguje osoblje čija 
izobrazba i vještine omogućuju 
da odgovore na fizičke, 
emocionalne i razvojne 
potrebe djece i obitelji.

Članak 9
Tim koji skrbi za dijete treba 
omogućiti kontinuiranu njegu.

Članak 10
Prema djeci se treba postupati 
s taktom i razumijevanjem, 
cijelo vrijeme poštujući njihovu 
privatnost.
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