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WYCIĄG

Artykuł 23
1. Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć

zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność,
umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka
w życiu społeczeństwa.

2. Państwa-Strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski i będą
sprzyjały oraz zapewniały, stosownie do dostępnych środków, rozszerzanie pomocy
udzielanej uprawnionym do niej dzieciom oraz osobom odpowiedzialnym za opiekę nad nimi.
Pomoc taka będzie udzielana na wniosek tych osób i będzie stosowna do warunków dziecka
oraz sytuacji rodziców lub innych osób, które się nim opiekują.

3. Uznając szczególne potrzeby dziecka niepełnosprawnego, pomoc, o której mowa w ustępie
2 niniejszego artykułu, będzie udzielana bezpłatnie tam, gdzie jest to możliwe,
z uwzględnieniem zasobów finansowych rodziców bądź innych osób opiekujących się
dzieckiem, i ma zapewnić, aby niepełnosprawne dziecko posiadało skuteczny dostęp
do oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki rehabilitacyjnej, przygotowania zawodowego
oraz możliwości rekreacyjnych, realizowany w sposób prowadzący do osiągnięcia przez
dziecko jak najwyższego stopnia zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju,
w tym rozwoju kulturalnego i duchowego.

4. Państwa-Strony będą sprzyjać, w duchu współpracy międzynarodowej, wymianie
odpowiednich informacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia medycznego,
psychologicznego i funkcjonalnego dzieci niepełnosprawnych, w tym rozpowszechnianiu
i umożliwianiu dostępu do informacji dotyczących metod rehabilitacji oraz kształcenia
i przygotowania zawodowego, w celu umożliwienia Państwom-Stronom poprawy ich
możliwości i kwalifikacji oraz w celu wzbogacenia ich doświadczeń w tych dziedzinach.
W związku z tym potrzeby krajów rozwijających się będą uwzględniane w sposób
szczególny.

Artykuł 24
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia

i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej. Państwa-Strony będą
dążyły do zapewnienia, aby żadne dziecko nie było pozbawione prawa do dostępu do tego
rodzaju opieki zdrowotnej.

2. Państwa-Strony będą dążyły do pełnej realizacji tego prawa, a w szczególności podejmą
niezbędne kroki w celu:

� zmniejszenia śmiertelności wśród noworodków i dzieci;
� zapewnienia udzielania koniecznej pomocy oraz opieki zdrowotnej wszystkim dzieciom, ze

szczególnym uwzględnieniem rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej;
� zwalczania chorób i niedożywienia, w tym - w ramach podstawowej opieki zdrowotnej -

przez wykorzystanie między innymi łatwo dostępnych technik oraz dostarczanie
odpowiednich pożywnych produktów żywnościowych i wody pitnej, z uwzględnieniem
niebezpieczeństwa i ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

� zapewnienia matkom właściwej opieki zdrowotnej w okresie przed i po urodzeniu dziecka;



� zapewnienia, aby wszystkie grupy społeczne, w szczególności rodzice oraz dzieci, były
informowane i posiadały dostęp do oświaty oraz otrzymywały wsparcie w korzystaniu
z podstawowej wiedzy w zakresie zdrowia dziecka i karmienia, korzyści z karmienia piersią,
higieny i warunków zdrowotnych otoczenia, a także zapobiegania wypadkom;

� rozwoju profilaktycznej opieki zdrowotnej, poradnictwa dla rodziców oraz wychowania
i usług w zakresie planowania rodziny.

3. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe i skuteczne kroki na rzecz zniesienia
tradycyjnych praktyk przynoszących szkodę zdrowiu dziecka.

4. Państwa-Strony zobowiązują się działać na rzecz sprzyjania i zachęcania do rozwoju
współpracy międzynarodowej w celu stopniowego osiągania pełnej realizacji praw uznanych
w niniejszym artykule. W związku z tym szczególna uwaga będzie zwrócona na potrzeby
krajów rozwijających się.

Artykuł 25
Państwa-Strony uznają prawo dziecka, umieszczonego przez kompetentne władze
w zakładzie w celach opieki, ochrony bądź leczenia w zakresie zdrowia fizycznego lub
psychicznego,do okresowego przeglądu leczenia dziecka i wszelkich innych okoliczności
odnoszących się do jego umieszczenia w zakładzie.


