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Tkáňová ústředna Fakultní nemocnice Hradec Králové CZ000427 

Sokolská třída 581, 500 05 Hradec Králové, 

vedoucí: Mgr. Miroslava Jandová 

 

Odběrové místo: Porodnická a gynekologická klinika Fakultní nemocnice Hradec 

Králové, přednosta: prof. MUDr. Jiří Špaček Ph.D., IFEPAG 

 

Informovaný souhlas dárkyně s výkonem: 

Odběr a konzervace pupečníkové krve pro alogenní (příbuzenské) 

použití 
 

 

POUČENÍ O VÝKONU: Odběr a konzervace pupečníkové krve pro 

alogenní (příbuzenské) použití 

ÚČEL VÝKONU 

Účelem výkonu je získání tzv. zárodečných kmenových buněk krvetvorby pro transplantaci u 

vlastního dítěte v budoucnu. Zárodečné kmenové buňky krvetvorby se normálně vyskytují 

v kostní dřeni, lze je však získat v dostatečném počtu i z pupečníkové krve, především pro léčbu 

dětských pacientů. Z těchto odebraných buněk dojde po přípravné chemoterapii k obnovení 

krvetvorby. Pupečníková krev se odebírá po ukončení porodu dítěte z pupečníkových cév do 

speciálního vaku.   

 

JAK OVĚŘÍME, ŽE BUDE DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ BUNĚK PRO ÚSPĚŠNOU LÉČBU 

PŘÍJEMCE A ŽE PUPEČNÍKOVÁ KREV BUDE K DISPOZICI V PRŮBĚHU LET AŽ 

DESETILETÍ   

Odebrané buňky pupečníkové krve se odešlou do tkáňového zařízení, kde se zmrazí za pomoci 

speciálních látek, které brání jejich poškození. Lze je uchovávat ve zmrazeném stavu při velmi 

nízkých teplotách, tj. v kapalném dusíku, až do doby použití.  

Z odebraného koncentrátu buněk se odeberou vzorky na speciální laboratorní vyšetření, kterým 

se ověří, že počet zárodečných krvetvorných buněk je dostatečný pro léčbu předem určeného 

příjemce.  

 

JAKÉ JSOU MOŽNÉ KOMPLIKACE A VEDLEJŠÍ REAKCE   

Odběr pupečníkové krve se provádí po porodu dítěte a přestřižení pupečníku, tedy bez jakékoliv 

změny ve vedení porodu. Pro dárkyni a novorozence odběr nepředstavuje žádné riziko a 

nemohou ani vzniknout vedlejší reakce.  

 

OPATŘENÍ PŘED A PO VÝKONU   

Je nezbytné, abyste plně informovala porodníka či porodní asistentku o Vašem zdravotním 

stavu i případných změnách, které by trvale či dočasně bránily Vašemu dárcovství pupečníkové 

krve a mohly by ohrozit příjemce Vaší tkáně.  
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Já, níže podepsaná potvrzuji, že jsem byla ošetřujícím lékařem srozumitelně seznámena s mým 

zdravotním stavem a se zdravotním stavem mého dítěte. Byla jsem poučena o možnostech léčby 

různých onemocnění pomocí alogenní pupečníkové krve. Byly mi zodpovězeny všechny mé 

otázky, a to srozumitelně, včetně rizik či komplikací odběru. Byla jsem informována o možnosti 

kdykoliv výkon odmítnout a o nutnosti o tomto rozhodnutí informovat ošetřujícího lékaře. 

Prohlašuji, že jsem lékařům ani porodním asistentkám nezamlčela žádné údaje o svém 

zdravotním stavu, mně známé, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé 

okolí, zejména rozšířením přenosné choroby. Dávám tímto svůj souhlas k odběru a následné 

konzervaci pupečníkové krve, která bude sloužit pro případnou léčbu onemocnění vzniklého u 

člena rodiny. Současně dávám svůj souhlas k odběru krve na sérologické vyšetření. 

 

Informovaný souhlas s navrhovaným výkonem:   

 

Jméno a podpis dárkyně:                  

 

V Hradci Králové, dne ……………… v ………….hod.. 

 

Jmenovka a podpis lékaře/lékařky: 

 

 

 


