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Na základě rozhodnuti Vašeho Ústavu, ze dne 10.3.2010, č.j. sukls51516/2010, kterým byla naši společnosti
povolena činnost tkáňového zařízení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, nám byla uložena m.j.
povinnost jednou za rok podat Vašemu Ústavu zprávu o léčebném použití tkání propouštěných tkáňovým
zařízením a shrnující výsledky léčebného použití těchto tkání u jejich příjemce.

Podáváme Vám tuto zprávu:

Tkáně pacienta (dárce) odstraněné při náhradě kyčelního kloubu pro alogenní použití při léčbě příjemce.
Počet dárců - odběrů: 34
V karanténě: 13
Propuštěných - použitých: 16
Vyřazeno a likvidováno: 5

-- 3 dárci se nedostavili na kontrolní odběry
-- 2 pro serolog. pozitivitu anti - HB c

Transport na jiné pracoviště: O

Pro potřebu alogenní transplantace jsme nakoupili 17 štěpů od Národního tkáňového centra a.s., Palachovo
náměstí 726/2, Brno.

Během roku 2012 nedošlo při alogenním použití kostních štěpů k žádné nežádoucí reakci nebo podezření na
ni, ani k žádné nežádoucí události či podezření na ni.

Kalva pro autologní použití:
Celkový počet dekompresních kraniotomií:

(z toho: 57 úrazové, plánované O)
Reimplantováno:
V karanténě:
V individuálním karant. boxu:
Vyřazeno a zlikvidováno:
Transport na jiné pracoviště:

57

13
23
O

21 (chyba v sérologickém vyšetření)
O

Během roku 2012 nedošlo při autologním použití kostních štěpů k žádné nežádoucí reakci nebo podezření na
ní, ani k žádné nežádoucí události či podezření na ni.

Žádný tkáňový přípravek nebyl do našeho zařízení přivezen ze zahraničí. 19 " ská zdravotnr, a.s.
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