
Χάρτης Δικαιωμάτων του 
Παιδιού στο Νοσοκομείο

Στέλλα Τσίτουρα, Παναγιώτης Σπυρίδης, Δημήτριος Καφετζής

Β΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών



Σκοπός του Χάρτη Δικαιωμάτων του 
Παιδιού στο Νοσοκομείο

1. Να παρουσιάσει με απλό τρόπο τις 
ουσιαστικές διατάξεις της Σύμβασης ώστε να 
προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών 
που εισάγονται στο νοσοκομείο.

2. Να δημιουργήσει ερεθίσματα για 
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας 
ώστε να περιφρουρήσουν αποτελεσματικά 
τα δικαιώματα παιδιού.



1. Έχω δικαίωμα στην καλύτερη υγεία

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
να απολαμβάνουν το 
καλύτερο δυνατό επίπεδο 
υγείας, χωρίς καμία διάκριση 
οποιασδήποτε μορφής 
(άρθρα 24.1, 2.1)



2. Έχω δικαίωμα να με φροντίζετε όσο το
δυνατόν καλύτερα, με αγάπη και σεβασμό

Όλα τα παιδιά έχουν το 
δικαίωμα για συνολική 
φροντίδα (άρθρο 24)



3. Έχω δικαίωμα στα καλύτερα 
φάρμακα και στην καλύτερη θεραπεία

Όλα τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα για άριστη 

θεραπεία και φροντίδα 

(άρθρο 24)



4. Έχω το δικαίωμα να με φωνάζετε με 
το όνομά μου

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα για 

σεβασμό χωρίς καμία διάκριση φυλής, 

χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, 

πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων δικών 

τους ή των γονέων τους ή της εθνικής, 

εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής 

τους, της περιουσιακής τους 

κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της 

γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης 

κατάστασης (άρθρο 2)



5. Έχω το δικαίωμα όταν υπάρχει 
δυνατότητα να νοσηλεύομαι σε ένα δικό 
μου χώρο

Κανένα παιδί δεν πρέπει να 
υφίσταται οποιαδήποτε 
αυθαίρετη ή παράνομη 
παραβίαση της ιδιωτικής του 
ζωής (άρθρο 16)



6. Έχω το δικαίωμα να κρατήσω κάποιο μυστικό 
από τους γονείς μου. Παρακαλώ να μην 
αποκαλύψετε σε άλλους αυτά που σας 
εμπιστεύομαι



7. Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω από 
ποια αρρώστια πάσχω

Τα παιδιά και οι έφηβοι 
έχουν δικαίωμα στην 
ενημέρωση που πρέπει να 
τους παρέχεται με τρόπο 
που να λαμβάνονται υπόψη 
οι γλωσσικές και 
επικοινωνιακές ανάγκες τους 
(άρθρο 17δ)



8. Έχω δικαίωμα να σας πω αν συμφωνώ 
με τη θεραπεία που μου δίνετε

Το παιδί που έχει ικανότητα 
κρίσης, έχει το δικαίωμα 
ελεύθερης έκφρασης της 
γνώμης του σχετικά με 
οποιοδήποτε θέμα που το 
αφορά. Οι απόψεις του 
παιδιού λαμβάνονται υπόψη 
ανάλογα με την ηλικία και το 
βαθμό ωριμότητάς του 
(άρθρο 12)



9. Έχω το δικαίωμα να σας πω αν 
συμφωνώ με τις καινούριες θεραπείες

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
να εκφράζουν συγκατάθεση 
ή διαφωνία για τη 
συμμετοχή τους σε κλινικά 
ερευνητικά – πειραματικά 
προγράμματα (άρθρο 12)



10. Έχω το δικαίωμα να σας πω εάν 
αισθάνομαι καλά στο Νοσοκομείο

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν 
ανησυχία και ταλαιπωρία. Έχουν το δικαίωμα 
για τις λιγότερο επιθετικές και επώδυνες 
θεραπείες (άρθρα 12, 19)



11. Έχω το δικαίωμα να προστατευθώ
από όλες τις μορφές κακοποίησης

Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν 

δικαίωμα στη σωματική και ατομική 

τους ακεραιότητα. Όλες οι υπηρεσίες 

πρέπει να διασφαλίσουν προστασία 

από κάθε μορφή βίας, προσβολής, 

ψυχικής ή σωματικής κακοποίησης, 

παραμέλησης ή εκμετάλλευσης 

συμπεριλαμβανομένης και της 

σεξουαλικής κακοποίησης (άρθρο 19)



12. Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω πώς
μπορώ να θεραπευθώ στο σπίτι

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
να διδαχθούν πώς θα 
φροντίζουν τον εαυτό τους 
όσο το δυνατόν πιο 
ανεξάρτητα (άρθρο 17)



13. Έχω το δικαίωμα να ενημερωθώ 
προσωπικά για θέματα που αφορούν στην 
υγεία και τη ζωή μου



14. Έχω το δικαίωμα στη βελτίωση του 
νοσοκομείου

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα 
ελεύθερης έκφρασης της 
γνώμης τους σχετικά με 
οποιοδήποτε θέμα που τα 
αφορά (άρθρο 12)



15. Έχω δικαίωμα στο παιχνίδι, την ψυχαγωγία, 
τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες ακόμα και όταν είμαι 
άρρωστος/η

Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
προσφορά κατάλληλων και 
ίσων ευκαιριών για 
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές 
και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες και για 
δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου (άρθρο 31)


