
CARTA EUROPEA DELS INFANTS  HOSPITALITZATS

(doc. A 2-25/86)

El Parlament Europeu....

4.Demana que la Carta dels infants hospitalitzats proclami en especial els següents
drets:

 A) Dret de l’infant a  ser  hospitalitzat només en  cas de  no poder rebre les cures
necessàries en el seu domicili o en un ambulatori  i  si es  coordinen  oportunament a fi
de què l’hospitalització sigui el més breu i ràpida possible.

 B) Dret de l’infant a l’hospitalització diürna  sense que això suposi una càrrega
econòmica addicional als  pares.

 C) Dret a  estar acompanyat dels  seus pares o de la persona que els substitueixi el
màxim de temps possible durant la seva permanència a l’hospital,  no com
espectadors passius sinó com elements actius de la vida hospitalària sense que això
comporti costos addicionals: l’exercici d’aquest dret no ha de  perjudicar  ni
obstaculitzar l’aplicació dels tractaments als que s’ha de sotmetre l’ infant..

 D) Dret de l’infant a rebre una informació adaptada a la seva  edat, al seu
desenvolupament  mental, al seu estat afectiu i  psicològic,   respectant el conjunt del
tractament mèdic al que està  sotmès  i   a les perspectives positives que aquest
tractament ofereix.

 E) Dret de l’infant a una recepció i seguiment individuals  destinant en la mesura
possible els mateixos  infermers  i  auxiliars per aquesta recepció  i  les cures
necessàries

 F) El dret a negar-se (per boca dels seus pares o de la persona que els substitueixin)
com  a subjectes d’ investigació  i  a  refusar  qualsevol   cura o examen  amb un
propòsit  primordialment educatiu o informatiu i  no terapèutic.

 G) Dret del seus pares o de les persones que els substitueixin  a  rebre totes  les
informacions relatives a la malaltia i al benestar de l’infant, sempre que el dret
fonamental  d’aquest respecte a la seva intimitat  no en resulti  afectat.

 H) Dret  dels  pares o de la persona que els substitueixi a expressar la seva
conformitat amb els  tractaments que s’apliquen a l’infant.

 I) Dret dels  pares o de la persona que els substitueixi a una recepció adequada   i  a
un seguiment  psicosocial a càrrec de personal  amb formació especialitzada

 J) Dret  a no ser sotmès a experiències farmacològiques o terapèutiques. Només els
pares o la persona que els  substitueixi, degudament advertits dels  riscos i dels
avantatges d’aquests  tractaments, tindran la possibilitat de concedir la seva
autorització, així com de retirar-la.

 K) Dret de l’infant hospitalitzat, quan estigui  sotmès a experimentació terapèutica, a
estar protegit per la Declaració de Helsinki de l’Assemblea  Mèdica Mundial  i les seves
subsegüents  actualitzacions.



 L) Dret a no rebre  tractaments mèdics inútils  i a no suportar sofriments físics i morals
que puguin  evitar-se.

 M) Dret (i mitjans) de posar-se en contacte  amb els seus  pares o amb  la persona
que els substitueixi en moments de tensió.

 N) Dret a ser tractat amb  tacte, educació i comprensió i a que es respecti la seva
intimitat.

 O) Dret a rebre, durant  la seva  permanència a l’ hospital, les cures a través d’un
personal qualificat que conegui perfectament les necessitats de cada grup d’edat tant
en el pla físic com en l’afectiu.

 P) Dret a ser hospitalitzat junt amb d’altres  infants, evitant la seva  hospitalització
entre adults.

 Q) Dret a disposar de locals  moblats i  equipats de manera que responguin a les
seves  necessitats en matèria de cures, d’educació i de jocs, així com a les normes
oficials de seguretat.

 R) Dret a continuar la seva  formació escolar durant la seva  permanència a l’hospital,
i  a  beneficiar-se de l’ensenyament dels  mestres i  del material didàctic que les
autoritats escolares posin a la seva disposició, en particular en el cas d’una
hospitalització perllongada, amb la condició de què aquesta  activitat  no causi
perjudicis al  seu benestar  i/o que no obstaculitzi els tractaments que es segueixen.

 S) Dret a disposar durant la seva permanència a l’hospital de joguines adequades a la
seva edat, de llibres i  mitjans audiovi suals.

T)  Dret a poder rebre estudis en cas d’hospitalització parcial ( hospitalització
diürna) o de convalescència en el seu  propi domicili.

U) Dret a la seguretat de rebre les cures que necessita -  fins i tot en el cas  que  fos
necessària la intervenció de la justícia - si els pares o la persona que els substitueixi
se’ls nega per raons religioses, de retard cultural, de prejudicis o no estan en
condicions de donar   els passos oportuns per a fer front a la urgència.

 V) Dret  de l’infant a la necessària ajuda econòmica i  moral, així com psicosocial, per
ser sotmès a exàmens  i /o tractaments que s’hagin d’efectuar necessàriament a  l’
estranger.

 W) Dret dels  pares o de la persona que els substitueixi a  demanar l’aplicació de la
present Carta en el cas de que el infant tingui  necessitat d’ hospitalització o d’ examen
mèdic en països que no formen part de la Comunitat Europea

5..

6. Valora la contribució que puguin aportar les associacions benèfiques en quant a l’
aplicació d’ un  bon nombre de  drets mencionats, així com en quant a la realització de
tasques complementàries inserides en el marc de l’ajuda als petits malalts
hospitalitzats.
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