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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 

chirurgických pozůstatků: placenta pro alogenní použití 
 

Účel výkonu 

Účelem výkonu je získání plodových obalů z placenty za účelem jejich zpracování a 

konzervace pro účely použití při léčbě popálenin a jiných poranění kůže a sliznic. Dárkyně 

tkáně plodových obalů musí splňovat platná kritéria a dárcovství musí vycházet z její svobodné 

vůle.  

 

 Jak se docílí, že tkáň plodových obalů může být použita i po delším čase k transplantaci   

Odebrané plodové obaly z placenty se odešlou do Tkáňového zařízení, kde se zpracují, zmrazí 

a skladují při velmi nízkých teplotách až do doby použití.  
 

Jaké jsou možné komplikace a vedlejší reakce   

K odběru plodových obalů z porozené placenty dochází po porodu placenty, tudíž nedochází 

k žádným změnám ve vedení porodu, takže žádná rizika ani nepříznivé reakce nehrozí. 

    

Opatření před a po výkonu 

Je nezbytné, abyste plně informovala porodníka o Vašem zdravotním stavu i případných 

změnách, které by trvale či dočasně bránily Vašemu dárcovství placenty a mohly by ohrozit 

příjemce Vaší tkáně.  

 

 

 

Já, níže podepsaná potvrzuji, že jsem byla ošetřujícím lékařem srozumitelně seznámena 

s mým zdravotním stavem a jeho možným vývojem. Byla jsem poučena o možnostech léčby 

různých typů onemocnění nebo poranění pomocí konzervovaných dárcovských blan plodových 

obalů získaných z placenty. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a to srozumitelně. Byla 

jsem informována o možnosti kdykoliv darování odmítnout a o nutnosti o tomto rozhodnutí 

informovat ošetřujícího lékaře. Rovněž jsem byla seznámena se skutečností, že k tomu, aby 

přenos těchto tkání, získaných při porodu mého dítěte, byl pro příjemce co nejbezpečnější, je 

zapotřebí provést sérologické vyšetření z odebraného vzorku krve v době porodu a za 6 měsíců 

po něm. Prohlašuji, že jsem lékařům 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 placenty a jejímu použití k 

transplantaci. Současně dávám svůj souhlas k odběru krve na serologické vyšetření. 

 
 

Uděluji informovaný souhlas s výkonem. 
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Dne………………….v hod…………………….. 

 

 

Jméno a podpis pacientky-dárkyně    ……………………… 

 

 

 

 

 

Hradec Králové, dne ……………………………. v hod. …………………….. 

 

 

Jmenovka a podpis lékaře/lékařky: 

 

 

 

 

 


