
       Výroční zpráva za rok 2011 

       Tkáňového zařízení – Kostní banky Krajské zdravotní a. s., 
se sídlem Sociální péče,   3316/12 A, 401 13 Ústí nad Labem

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 PHA 10 vydává dne 9. 12. 2010 povolení činností tkáňového zařízení 

pro typy tkání a buněk:

1. Tkáně pacienta /dárce/ odstraněné při náhradě kyčelního kloubu pro alogenní použití při léčbě přijemce.

2. Kalva pro autologní použití.

Krajský úřad Ústeckého kraje, 

Velká Hradební 3113/48, 400 02 Ústí nad Labem vydává dne 19. 7. 2011 Souhlasné rozhodnutí 

s personálním a věcným vybavením pro ostatní zdravotnickou činnost: Tkáňová kostní 

banka pro KZ a. s., se sídlem Sociální péče 3316/12 A, 401 13 Ústí n/L

Krajská hygienická stanice,

Moskevská 15, 400 01 Ústí n/L schvaluje dne 10. 6. 2011 Provozní řád

Tkáňové kostní banky KZ a. s. se sídlem Sociální péče 3316/12 A, 401 13 Ústí n/L.

Ad 1:   Tkáně pacienta /dárce/ odstraněné při náhradě kyčelního kloubu pro alogenní 

            použití při léčbě příjemce.

Počet dárců – odběrů:            15

V karanténě:                               7

Propuštěných – použitých:       4

Vyřazeno a likvidováno:            4     -     2  dárci se nedostavili na kontrolní odběry

- 2 pro pro serolog. pozitivitu anti – HB c



Pro potřebu alogenní transplantace jsme nakoupili:

- 18 štěpů od Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno, 
pracoviště Bohunice

- po 1. 11. 2011 jsme nakoupili 4 štěpy od Národního tkáňového 
centra a. s., Palachovo nám. 726/2, Brno.

Během roku 2011 nedošlo při alogením použítí kostních štěpů k žádné nežádoucí reakci

nebo podezření na ni, ani k žádné nežádoucí události ani podezření na ni.

Ad 2:  Kalva pro autologní použití

Celkový počet dekompresních kraniotomií: 52 48 úrazové  4 plánované

Reimplantováno: 21

V karanténě: 29

V individuálním karant. boxu: 1      -pro serolog.  pozit . anti – hav

Transport na Nerochirurgii Zlín: 1

Během roku 2011 nedošlo při autologním použití kostních štěpů k žádné nežádoucí reakci nebo 
podezření na ni, ani k žádné nežádoucí události nebo podezření na ni.

Žádný tkáňový přípravek nebyl do našeho zařízení přivezen ze zahraničí.

v Ústí nad Labem dne 11. 1. 2012

vypracoval MUDr. Vladimír Beneš 

odpovědná osoba Tkáňového zařízení Krajské zdravotní a. s. Ústí nad Labem

Ing. Eduard Reichelt

statutární zástupce Krajské zdravotní a.s.  Ústí nad Labem
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