
1 

 

Výroční zpráva o činnosti Tkáňového zařízení KHO FNO – 2014 

 

Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava předkládá Výroční zprávu tkáňového 

zařízení za rok 2014 v souladu s požadavky Vyhlášky o stanovení bližších požadavků pro 

zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka č. 

422/2008 Sb. 

Předmět činností tkáňového zařízení:  

 opatřování, zpracování, vyšetřování, propouštění, skladování krvetvorných buněk z 
periferní krve pro autologní použití 

 opatřování, propouštění mononukleárních buněk z periferní krve pro výrobu léčivého 
přípravku moderní terapie pro autologní a alogenní 

 
Tkáňové zařízení provádělo v roce 2014 pouze autologní transplantace separovaných 

periferních kmenových buněk, skladování a následnou transplantaci. 

 

Přehled tkáňových a buněčných přípravků (leukaferéz) připravených a aplikovaných 

v TZ FNO 

Počet dárců žijících 16 

Počet odběrů žijících dárců 34 

Počet zpracovaných tkáňových a buněčných přípravků 34 

Počet propuštěných tkáňových a buněčných přípravků 33 

Počet nepropuštěných tkáňových a buněčných přípravků 1 

Počet distribuovaných  tkáňových a buněčných přípravků nejsou distribuovány 

Počet vyvážených tkáňových a buněčných přípravků nejsou vyváženy 

Počet skladovaných propuštěných  tkáňových a buněčných přípravků 
na konci roku 2014 15 

Počet skladovaných nepropuštěných  tkáňových a buněčných přípravků 
na konci roku 2014 1 

Počet vyřazených tkáňových a buněčných přípravků 0 

Celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků 13 

Počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí 0  

Počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce 0  
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Přehled převzatých tkáňových a buněčných přípravků (kryovaků) z jiných TZ 

 

 

Přehled převzatých tkáňových a buněčných přípravků (kryovaků) z jiných TZ 
zemřelých dárců 
 

  TZ FN Hradec Králové 

Počet převzatých tkáňových a buněčných přípravků  13 

Počet využitých tkáňových a buněčných přípravků  3 

Počet skladovaných   tkáňových a buněčných přípravků na konci roku 2014 10 
 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D. 

Tkáňové zařízení FN Ostrava 
Klinika hematoonkologie 
FN Ostrava 
17. listopadu 1790 
Ostrava-Poruba, 708 52 

 
  

TZ FN Hradec 
Králové TZ FN Brno 

Počet dárců žijících 9 2 

Počet převzatých tkáňových a buněčných přípravků  44 5 

Počet transplantovaných tkáňových a buněčných přípravků ve TZ FN 
Ostrava 27 2 

Počet skladovaných propuštěných  tkáňových a buněčných přípravků 
na konci roku 2014 17 3 

Celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků 8 2 

Počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí 0 0 

Počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce 0 0 


