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Βασικές αρχές εφαρµογής των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού στον 
χώρο της Υγείας 
Μέσα από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, απορρέουν σηµαντικές 
αρχές που αφορούν την παροχή φροντίδας υγείας στα παιδιά, όπως:
• Όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε σχέση µε το παιδί πρέπει να βασίζονται,  
 πρωτίστως, στο συµφέρον του παιδιού. 
• Κάθε παιδί έχει δικαίωµα συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν,  
 αφού του δοθεί η κατάλληλη πληροφόρηση, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία και  
 τον βαθµό ωριµότητάς του.
• Κεντρική θέση στα δικαιώµατα των µικρών ασθενών κατέχει η αναγνώριση ότι 
 τα παιδιά έχουν δικαιώµατα και δεν είναι απλώς παθητικοί αποδέκτες της φροντί-
 δας και προστασίας των ενηλίκων.
• Τα παιδιά µπορούν και πρέπει να ασκούν τα δικαιώµατά τους, υπό ορισµένες   
 προϋποθέσεις, συµµετέχοντας στις διαγνωστικές ή και τις θεραπευτικές αποφά-
 σεις που αφορούν τα ίδια, κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
• Για να επέλθει ουσιαστική αλλαγή, πρέπει να υπάρξει συντονισµένη δράση εκ µέ-
 ρους όλων των επαγγελµατιών υγείας και των άλλων εµπλεκοµένων στην παρο-
 χή υπηρεσιών υγείας προς το παιδί.
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Ο ρόλος των επαγγελµατιών υγείας
Οι επαγγελµατίες υγείας, όπως και άλλοι εµπλεκόµενοι στην παροχή φροντί-
δας υγείας προς τα παιδιά, οφείλουν να µεριµνούν ώστε να διασφαλίζεται η 
εφαρµογή των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού στον χώρο της υγείας. Ένας τέτοιος 
στόχος µπορεί να γίνει εφικτός µέσω της εφαρµογής δράσεων που στοχεύουν 
τόσο στην ενηµέρωση του προσωπικού και του κοινού όσο και των ίδιων των 
παιδιών, όπως:
• Ανάπτυξη προγραµµάτων πληροφόρησης, επικεντρωµένων σε διάφορες  
 ηλικιακές οµάδες παιδιών, καθώς και σε διάφορες οµάδες κοινοτήτων για  
 παιδιά µε ειδικές ικανότητες.
• Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τα  
 αποτελέσµατα της εφαρµογής τους.
• ∆ιάθεση ικανοποιητικού χρόνου παροχής ολοκληρωµένων εξηγήσεων προς  
 τα παιδιά, κατά τρόπο που αρµόζει στην περίπτωση του κάθε παιδιού, για  
 την κατάστασή τους, για το τι τους συµβαίνει, ποια θεραπεία τους προτείνε-
 ται, ποιες προοπτικές θεραπείας είναι διαθέσιµες, ποιες είναι οι παρενέργειες  
 της αγωγής, όπως, επίσης, και το είδος και το µέγεθος του πόνου και της  
 ενόχλησης.
• Παροχή στο παιδί τού αναγκαίου χρόνου για να σκεφτεί τι θέλει.
• Ανάπτυξη τρόπων διαφύλαξης του απορρήτου.
• Ανάπτυξη τρόπων για συγκατάθεση στη θεραπεία, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας.
• Εµφανής ανάρτηση του ∆εκάλογου των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού σχετικά  
 µε την Υγεία, στους χώρους υποδοχής και παροχής υπηρεσιών υγείας προς  
 τα παιδιά.
• ∆ιαµόρφωση χώρων αναµονής, εξέτασης και θεραπείας, φιλικών προς τα  
 παιδιά, καθώς, επίσης, και πρόνοια για χώρους ψυχαγωγίας για παιδιά σε  
 κάθε ιατρικό κέντρο.

Αποτελέσµατα ενεργού συµµετοχής του παιδιού στη δική 
του φροντίδα υγείας
• Αύξηση του σεβασµού του ιδίου του παιδιού προς το άτοµό του.
• Η γνώση και κατανόηση της κατάστασής του µειώνει το άγχος του παιδιού,  
 κάτι που το βοηθά να αποδέχεται το θεραπευτικό σχήµα και να καθίσταται  
 απόλυτα συνεργάσιµο.
• Απόκτηση αυτοπεποίθησης, αφού εάν συµµετέχει στη διαδικασία λήψης  
 αποφάσεων σχετικά µε τη θεραπεία, δεν φοβάται ότι θα υποστεί κάτι που  
 δεν γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει.
• Αύξηση της υπευθυνότητάς του για τη δική του υγεία.
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∆ικαιώµατα του Παιδιού 
στον τοµέα της Υγείας

 «Το παιδί έχει δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης των απόψεών του σχετικά µε   
 οποιοδήποτε θέµα το αφορά, δίνοντας στις απόψεις του παιδιού το απαιτούµενο  
 βάρος σύµφωνα µε τον βαθµό ωριµότητάς του» (Άρθρο 12)

8. Έχω δικαίωµα να προστατευθώ από παραδοσιακές πρακτικές που βλάπτουν  
 την υγεία
 «Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέτρα για να  
 καταργηθούν οι παραδοσιακές πρακτικές που βλάπτουν την υγεία των παιδιών»  
 (Άρθρο 24)

9. Έχω το δικαίωµα να προστατευθώ από όλες τις µορφές κακοποίησης
 «Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα νοµοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά 
 και εκπαιδευτικά µέτρα, προκειµένου να προστατευθεί το παιδί από κάθε µορφή  
 σωµατικής ή πνευµατικής βίας, τραυµατισµού ή κακοµεταχείρισης, παραµέλησης  
 ή πληµµελούς µεταχείρισης, βίαιης µεταχείρισης ή εκµετάλλευσης, συµπεριλαµ-
 βανοµένης και της σεξουαλικής κακοποίησης» (Άρθρο 19)

10. Έχω δικαίωµα σε ξεκούραση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, σε συµµετοχή σε πολιτι-
 στικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ακόµη και όταν είµαι άρρωστος/  
 άρρωστη
 «Το παιδί έχει το δικαίωµα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθε-
 ρου χρόνου, στην ενασχόληση µε ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που  
 είναι κατάλληλα για την ηλικία του και στην ελεύθερη συµµετοχή στην πολιτιστι-
 κή και καλλιτεχνική ζωή» (Άρθρο 31)

Τα δικαιώµατα των ασθενών προστατεύονται από τον Νόµο 
περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των ∆ικαιωµάτων 
των Ασθενών του 2004 (Ν1(Ι)/2005), ενώ ειδικά για την προ-
στασία των δικαιωµάτων των παιδιών η Κύπρος δεσµεύεται 
από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, την οποία
έχει κυρώσει µε την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων του περί της Συµβάσεως περί των ∆ικαιωµάτων του 
Παιδιού (Κυρωτικού) Νόµου του 1990 και του 2000. Η Σύµβα-
ση κατοχυρώνει τα πολιτικά, αστικά και κοινωνικά δικαιώµα-
τα του παιδιού που για σκοπούς της Σύµβασης, παιδί θεωρεί-
ται το άτοµο µέχρι την ηλικία των 18 ετών.

Σύµφωνα µε τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, τα 
κράτη µέλη της Σύµβασης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι όλα 
τα παιδιά αντιµετωπίζονται χωρίς καµία διάκριση, ότι έχουν 
προστασία, πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως εκπαίδευση και 
υγεία, ότι έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης της προσωπικότητάς 
τους, των ικανοτήτων και των ταλέντων τους, ότι µεγαλώ-
νουν σε ευτυχισµένο περιβάλλον µε αγάπη και κατανόηση, ότι 
λαµβάνουν πληροφόρηση και ότι συµµετέχουν σε ό,τι αφο-
ρά τα δικαιώµατά τους µέσα από προσιτές και κατανοητές 
για εκείνα διαδικασίες.   

1. Έχω δικαίωµα στην καλύτερη υγεία
 «Το παιδί έχει δικαίωµα να απολαµβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας  
 και να τυγχάνει διευκολύνσεων ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης της  
 υγείας του» (Άρθρο 24)

2. Έχω δικαίωµα να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
 «∆ιασφαλίζεται ότι κανένα παιδί δεν θα στερηθεί του δικαιώµατος να έχει πρό-
 σβαση στις υπηρεσίες υγείας» (Άρθρο 24)

3. Έχω το δικαίωµα να ενηµερωθώ προσωπικά για θέµατα που αφορούν την  
 υγεία και τη ζωή µου
 «Γονείς και παιδιά έχουν δικαίωµα σε πληροφόρηση που στοχεύει στην προαγωγή  
 της σωµατικής και πνευµατικής υγείας του παιδιού, καθώς και σε ενηµέρωση για  
 θέµατα όπως είναι η διατροφή, ο θηλασµός, η ατοµική υγιεινή, η καθαριότητα του  
 περιβάλλοντος, η πρόληψη από ατυχήµατα, η αντισύλληψη, η χρήση ναρκωτικών,  
 κ.ά» (Άρθρα 13, 17, 24, 33)

4. Έχω δικαίωµα να γνωρίζω από ποια αρρώστια πάσχω
 «Το παιδί έχει δικαίωµα στην ενηµέρωση που πρέπει να του παρέχεται µε τρόπο  
 που να λαµβάνονται υπόψη οι γλωσσολογικές ανάγκες των αυτοχθόνων παιδιών  
 ή των παιδιών που ανήκουν σε µια µειονότητα» (Άρθρο 17)

5. Έχω δικαίωµα να σας πω την άποψή µου για τη θεραπεία που µου δίνετε
 «Για το παιδί που είναι ικανό να σχηµατίσει τις δικές του απόψεις, να διασφαλίζε-
 ται το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης των απόψεών του σχετικά µε οποιοδήποτε  
 θέµα το αφορά, δίνοντας στις απόψεις του παιδιού το απαιτούµενο βάρος σύµφω-
 να µε την ηλικία και τον βαθµό ωριµότητάς του» (Άρθρο 12)

6. Έχω δικαίωµα να µην γίνοµαι αντικείµενο διάκρισης
 «Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώµατα χωρίς καµία διάκριση στη φυλή, το  
 χρώµα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις  τού  
 παιδιού ή των γονέων του ή των νόµιµων κηδεµόνων του ή την κρατική, εθνική, 
 ή κοινωνική καταγωγή τους, την περιουσιακή τους κατάσταση, την ανικανότητά  
 τους, τη γέννησή τους ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση» (Άρθρο 2)

7. Έχω το δικαίωµα να εκφράζω την άποψή µου για τη βελτίωση των υπηρε-
 σιών που µου προσφέρονται στο νοσοκοµείο

∆εκάλογος των ∆ικαιωµάτων
του Παιδιού  σχετικά µε την Υγεία


