
Tkáňová ústředna Fakultní nemocnice Hradec Králové CZ000427 

Sokolská třída 581, 500 05 Hradec Králové, 

vedoucí: Mgr. Miroslava Jandová 

 

 

Odběrové místo: Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, 

přednosta: Doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. 

 

 

Informovaný souhlas dárce pacienta-dárce / příjemce s výkonem: 

Odběr a konzervace lebeční kostní ploténky pro autologní použití 
 

Účel výkonu 

Účelem výkonu je konzervace odebrané lebeční kostní ploténky, která byla odstraněna při 

neurochirurgickém výkonu, její konzervace a dlouhodobé uložení pro replantaci v budoucnu. 

  

Jak zajistíme, že lebeční ploténka bude k dispozici po měsících až letech 
    

Odebraná lebeční ploténka se zašle do tkáňové banky, kde se zmrazí a uchová při velmi nízkých 

teplotách až do doby použití.  
 

 
 

 

Jaké jsou možné komplikace a vedlejší reakce   

Odběrem tkáně pro následnou konzervaci nedochází k žádným změnám v technice operace, 

takže žádná rizika ani nepříznivé reakce nehrozí. 
   
 

 

Opatření před a po výkonu   

Pro plánovanou konzervaci odebrané lebeční ploténky nejsou zapotřebí žádná speciální 

opatření.  

 

Já, níže podepsaný/á potvrzuji, že jsem byl ošetřujícím lékařem srozumitelně 

seznámen/a s mým zdravotním stavem a jeho možným vývojem. Byl/a jsem poučen/a o 

možnostech vyšetření a léčby, spočívající v tom, že lebeční kostní ploténka, která mi bude 

odebrána v průběhu operace, může být zmražena a dlouhodobě uložena v tkáňové bance až do 

doby, kdy můj zdravotní stav umožní její opětovné vrácení na původní místo. Byly mi 

zodpovězeny všechny mé otázky, a to srozumitelně včetně rizik či komplikací. Byl/a jsem 

informován/a o možnosti kdykoliv výkon odmítnout a o nutnosti o tomto rozhodnutí informovat 

ošetřujícího lékaře. Prohlašuji, že jsem lékařům nezamlčel/a 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 lebeční kostní ploténky, která bude sloužit pro léčbu mého onemocnění 

v budoucnosti. Současně dávám svůj souhlas k odběru krve na sérologické vyšetření. 

 

 

Uděluji informovaný souhlas s výkonem. 

 

Dne ………..  v hod. ………. 

 

 

Jméno a podpis pacienta - dárce/příjemce     ……………………… 
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Hradec Králové, dne ……………………………. v  hod. …………………….. 

 

 

Jmenovka a podpis lékaře/lékařky: 

 

 

 

 

 

 


