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ENOC ziņojums par bērnu psihisko (garīgo)

veselību Eiropā

Pieņemts 22. ENOC ģenerālajā asamblejā 

2018. gada 21. septembrī, Parīzē

Tiesībsarga konference 
2018.gada 12.decembris

ENOC bērnu psihisikās (garīgās)

veselības definīcija

«Labklājības stāvoklis, kas bērniem ļauj attīstīties un 
apzināties savu unikālo personību, veidot savu 
identitāti, īstenot savu potenciālu, tikt galā ar 

pieaugšanas izaicinājumiem; justies droši, mīlētiem un 
pieņemtiem kā unikāliem indivīdiem, kā arī justies 

laimīgiem, spēlēties, mācīties un līdzdarboties ģimenē 
un kopienā»
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Valsts

Izglītības 
iestāde

Ģimene

Bērna 
veselība

ENOC rekomendācijas

• Nacionālās pamatnostādnes bērniem

• Rīcības plāns bērnu psihiskās (garīgās)
veselības uzlabošanai

1. Nacionālā 
stratēģija bērnu 

jomā 

• Standarti un labā prakse, sniedzot  
pakalpojumus

• Bērna tiesības būt informētam par 
ārstniecību un paust savu viedokli 

2. Cilvēktiesībās 
balstīts tiesiskais 

regulējums un 
standarti
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• Pierādījumos balstīta informācija

• Atbalsta programmas vecākiem

3. Mazināt 
aizspriedumus un 
veicināt izpratni

• Bērnu tiesībās balstītas iekļaujošas 
skolas

• Sociālo un emocionālo prasmju apguve 
skolu mācību saturā 

4. Bērniem 
drošas un 

iekļaujošas 
izglītības iestādes

• Pierādījumos balstīti aprūpes pakalpojumi

• Starpnozaru sadarbība

• Agrīna diagnostika

• Tiesību akti par medikamentu izrakstīšanu 
bērniem

5. Sabiedrībā 
balstīti 

pakalpojumi

• Kopīgi rādītāji visā Eiropā 

• Atbalstīt uz tiesībām balstītu pētniecību 

7. Ieviest kopējos 
Eiropas rādītājus
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6.Bērnu tiesības stacionārās aprūpes iestādēs

• Bērna informētā piekrišana stacionārai ārstēšanai un bērna aktīva 
līdzdalība ārstniecības procesā

• Bērnam, kurš stacionēts pret savu gribu, tiek nodrošināta tiesiskā 
aizsardzība

• Pārtraukt praksi uzņemt bērnus pieaugušajiem paredzētās iestādēs

• Bērna un viņa vecāku tiesības saņemt informāciju par ārstniecību

6. Bērnu tiesības stacionārās aprūpes iestādēs

• Bērnu stacionārās aprūpes pakalpojumu standarti 

• Stingrs regulējums par ierobežojošo līdzekļu 
izmantošanu bērniem

• Vecumam atbilstošu uzraudzība un saskarsme ar 
tuviniekiem

• Piekļuve vispārējai un profesionālajai izglītībai

• Stacionārā ārstēšana ir daļa no nepārtrauktas  
veselības aprūpes
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