
1. Kdo je opatrovníkem klienta?

V případě, že jde o klienta s omezenou svéprávností, je nutné o očkování
uvědomit opatrovníka, ať se jedná o tzv. soukromého opatrovníka (blízkou
osobu) či veřejného opatrovníka (obec nebo městskou část). Pokud je omezen
také ve svéprávnosti v oblasti zdravotních služeb, informovaný souhlas s
očkováním bude dávat kromě klienta také jeho opatrovník.    

2. Je klient omezen také v oblasti rozhodování o poskytování zdravotních služeb?

Rozsah omezení svéprávnosti vyplývá z výroku rozsudku. Ten by měl mít k dispozici kromě klienta
také jeho opatrovník a poskytovatel sociálních služeb. Pokud je klient omezen v oblasti rozhodování se o
zdraví, nelze jej očkovat bez informovaného souhlasu opatrovníka (resp. rozhodnutí soudu), ledaže není
pochyb o tom, že podávaným informacím rozumí. Součástí informovaného souhlasu musí být také
možnost doptat se na doplňující otázky. Podepsání souhlasu na dálku či udělení souhlasu přes e-mail
nepostačuje. Pokud klient v této oblasti omezen není, uděluje souhlas sám. 

3. Projevuje klient nebo jeho opatrovník nesouhlas s provedením očkování?

Pokud klient z důvodu svého postižení není vůbec schopen projevit svou vůli, lze
jej očkovat na základě souhlasu opatrovníka. Avšak v případě, že proti očkování
aktivně brojí, souhlas opatrovníka nepostačuje. Pokud naopak nesouhlasí s
očkováním opatrovník, může na základě návrhu klienta, opatrovníka,
zdravotníka, poskytovatele sociálních služeb či jiné osoby rozhodnout
opatrovnický soud. 
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Zdroje:

Článek 12 a 14 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
Článek 7 Listiny základních práva svobod
Článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
Ust. § 65, § 93 - § 193, § 466 Občanského zákoníku
Ust. § 47, § 48 a § 65 Zákona o zvláštních řízeních soudních
Ust. § 28, § 31, § 34, § 35, § 38 odst. 3 a 4 Zákona o zdravotních službách


