
1. Кожна дитина та підліток з медичними або ментальними проблемами має право на отримання 
освіти в лікарні або вдома, у тому числі в період перебування або лікування за кордоном. 

2. Мета підтримки освіти дітей та підлітків з медичними або ментальними проблемами полягає у 
безперервності освіти, що дозволяє учню виконувати свою повноцінну роль. 

3. Освіта у лікарні формує спільноту дітей та підлітків, й нормалізує їх повсякденне життя. При 
необхідності допомога в здобутті освіти надається в індивідуальному порядку або біля ліжка. 

4. Отримання освіти в лікарні або вдома надається з урахуванням потреб та можливостей дитини або 
підлітка у співпраці зі школою, до якої зарахований учень. 

5. Умови та засоби навчання повинні бути адаптовані до потреб   дітей та підлітків з медичними або 
ментальними проблемами, також повинні використовуватися сучасні комунікаційні технології для 
запобігання соціальної ізоляції. 

6. Навчання має здійснюватися з використанням різноманітних методів викладання та ресурсів.   Зміст 
включає не тільки стандартну освітню програму, а також питання, пов'язані з особливими 
потребами, зумовленими хворобою чи госпіталізацією. 

7. Працівники з питань освіти надають допомогу хворим учням як у лікарні, так і вдома, мають повну 
кваліфікацію для надання освіти, і у разі потреби отримують подальшу підготовку. 

8. Працівники з питань освіти дітей та підлітків, що мають медичні або ментальні проблеми, є 
повноправними членами багатопрофільної команди і встають сполучною ланкою між дитиною та 
підлітком, що перебувають на лікуванні у лікарні, та школи за місцем проживання дитини. 

9. Батьки мають бути проінформовані про права на освіту та можливості її отримання дітям та 
підліткам з медичними або ментальними проблемами. Вони мають бути активними та 
відповідальними партнерами навчального процесу. 

10. Повинно дотримуватися право на недоторканність дітей та підлітків, включаючи їх особисті 
переконання та збереження конфіденційної медичної інформації.
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