Hiến Chương ICPCN
Hiến Chương ICPCN tạo nên tiêu chuẩn chăm sóc quốc tế mà là quyền của tất cả các trẻ em đang
sống với những bệnh hiểm nghèo hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng, và gia đình của các em.
HIẾN CHƯƠNG ICPCN VỀ QUYỀN CHO TRẺ EM BỊ BỆNH HIỂM NGHÈO
1. Mỗi trẻ nên nhận được chăm sóc giảm nhẹ mang tính cá nhân, phù hợp với văn hoá và độ tuổi
dựa theo định nghĩa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Nhu cầu riêng biệt của các trẻ vị thành
niên nên được xem xét và chuẩn bị trước.
2. Chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ và gia đình nên bắt đầu vào lúc chẩn đoán và tiếp tục đồng hành bất
kỳ chữa trị nào trong quá trình bệnh của trẻ, khi tử vong, và sự đau buồn sau đó. Mục tiêu của
chăm sóc giảm nhẹ là để giảm đi sự đau đớn và đẩy mạnh chất lượng cuộc sống.
3. Phụ huynh hoặc người giám hộ cho trẻ nên được thừa nhận là người chăm sóc chính và là thành
viên đồng hành trong tất cả các vấn đề về chăm sóc và quyết định liên quan đến trẻ.
4. Mỗi trẻ nên được khuyến khích tham gia vào những quyết định gây ảnh hưởng tới sự chăm sóc
của chính mình, tuỳ theo độ tuổi và sự hiểu biết.
5. Cách tiếp xúc nhạy cảm nhưng chân thật sẽ là nền tảng cho tất cả sự truyền đạt thông tin với trẻ
và gia đình của trẻ. Họ nên được đối xử với phẩm cách và có được sự riêng tư không kể khả năng
vật chất hay hiểu biết.
6. Mỗi trẻ nhỏ hay trẻ vị thành niên nên có quyền được giáo dục và bất cứ ở đâu có thể thì nên
được cho cơ hội để vui chơi, giải trí, tiếp xúc với anh chị em, bạn bè, và tham gia vào các hoạt
động thiếu nhi bình thường.
7. Bất cứ ở đâu, trẻ và gia đình nên có được cơ hội để tham vấn với một chuyên gia nhi khoa với
hiểu biết cụ thể về căn bệnh của trẻ, và nên được điều trị bởi một bác sĩ chuyên nhi khoa hay
bác sĩ nào với kinh nghiệm và hiểu biết về nhi khoa.
8. Trẻ và gia đình nên có quyền được ấn định một nhân viên y tế then chốt trong việc tạo nên, phối
hợp, và duy trì hệ thống hỗ trợ phù hợp bao gồm đội ngũ chăm sóc đa khoa và các nguồn lực
cộng đồng phù hợp.
9. Nhà của trẻ vẫn nên là nơi trọng tâm của việc chăm sóc bất cứ khi nào có thể. Việc điều trị bên
ngoài nên nằm trong một môi trường lấy trẻ là trọng tâm bởi các nhân viên và tình nguyện viên
được đào tạo về chăm sóc giảm nhẹ cho trẻ em.
10. Mỗi trẻ và thành viên trong gia đình trẻ, bao gồm anh chị em, nên nhận được sự giúp đỡ về mặt
lâm sàng, biểu cảm, tâm lý xã hội, và tâm linh phù hợp với văn hoá để đáp ứng nhu cầu cụ thể
của mỗi người. Sự hỗ trợ sau khi tử vong cho gia đình trẻ nên có sẵn bất kỳ bao lâu được cần
đến.

