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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas dárce/dárkyně 
 
 
 

 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
jako svéprávný jedinec máte nezadatelné právo být před Vaším definitivním rozhodnutím věnovat buňky z krve pro 
vědecko-výzkumné účely podrobně informován(a). 
 
 
Jaký je důvod a smysl darování buněk z krve pro vědecko-výzkumné účely: 
Při realizaci některých vědecko-výzkumných projektů, na jejichž řešení se podílí týmy Fakultní nemocnice Ostrava 
a Ostravské univerzity, je nezbytné pracovat přímo s lidskými buňkami, včetně genetických manipulací a provádění 
experimentů. Konkrétně se jedná o projekty zaměřené na vývoj léčiv, kdy vlastním léčivem mají být geneticky 
upravené imunitní buňky označované jako T lymfocyty. Tyto imunitní buňky, tedy bílé krvinky běžně se vyskytující 
v krvi, je možné geneticky upravit tak, aby byly schopné v organismu vyhledávat některé typy nádorových buněk 
a usmrcovat je (eliminovat nádorové buňky). Geneticky upravené imunitní buňky se mohou být velmi účinným 
léčivem a takové buňky se u některých onemocnění již v klinické medicíně používají.  
 
Postupy genetických úprav buněk je nejprve zapotřebí vyvinout a dopady těchto úprav na bezpečnost a účinnost 
upravených buněk je nejprve nutné velmi pečlivě testovat. Pro tyto účely není možné používat buňky získávané od 
laboratorních zvířat, protože se od lidských buněk zásadně liší, rovněž není obvykle možné používat buňky pacientů, 
protože jejich imunitní buňky bývají různě poškozené či ovlivněné samotným onemocněním nebo jeho léčbou. 
A proto nejlepší a často jedinou možností je využívat pro zmíněné účely buňky získávané od zdravých dárců krve.  
 
Při odběru plné krve pro transfuzní účely je krev zpracovávána tak, že bílé krvinky se oddělují od ostatních krevních 
složek, jsou obsaženy ve vrstvě označované jako „buffy-coat“(vyslovujeme „bafikout“), a jako nepotřebné se likvidují. 
Jsou tedy ve svém důsledku odpadem vznikajícím při zpracování krve pro účely transfuzního lékařství. V případě 
Vašeho souhlasu s jejich použitím pro vědu a výzkum budou Vaše bílé krvinky dále smysluplně využity. 
 
 
Jaký je postup při výkonu: 
Pracovníci Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava vytipují před odběrem plné krve vhodné dárce, které 
požádají o souhlas s darováním bílých krvinek. Pokud dárce souhlas udělí, pak je krev zpracovávána zcela 
standardním způsobem, pouze vrstva obsahující bílé krvinky („buffy-coat“) není likvidována, ale je přepuštěna do 
neoznačeného vaku a předána vědecko-výzkumnému týmu Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 
a Ostravské univerzity. Neoznačení vaku s buňkami znamená, že jejich použití pro vědecko-výzkumné účely je 
anonymní a identita dárce buněk není pro vědecko-výzkumné pracovníky dohledatelná a zjistitelná. 
  
 
Závěrečné poznámky: 
Použití odebraných lidských buněk pro vědecko-výzkumné účely je v souladu s českou i evropskou legislativou, 
jedná se především o aplikaci §80 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Pokud nebudou Vaše buňky použity pro vědecko-výzkumné účely, pak budou bez zbytečných odkladů podle 
standardních postupů Fakultní nemocnice Ostrava a v souladu s platnou legislativou zlikvidovány. Vědecko-
výzkumné postupy mohou zahrnovat zejména tyto manipulace: promývání, centrifugace, imunomagnetická selekce 
buněk (MACS), fluorescencí aktivovaná selekce buněk (FACS), testování účinnosti ve směsných kulturách, 
genetické manipulace ve smyslu vypínání genů („knock-out“) a vnášení nové genetické informace do buněk, množení 
buněk v buněčných kulturách, testování protinádorové účinnosti upravených buněk na modelu laboratorního zvířete 
(laboratorní myši), testování genetické stability buněk. 
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Identifikační údaje dárce/dárkyně: 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
Plánovaný výkon: 

Darování buněk z krve pro vědecko-výzkumné účely 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 

 
Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace darování buněk z krve pro vědecko-výzkumné účely. Měl(a) jsem možnost zeptat 
se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k darování buněk zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem 
porozuměl(a).  
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informovala ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, 
včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, 
o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro 
poskytování zdravotních služeb a nezatajila jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou 
překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací 
 
Na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte) 
s darováním buněk získaných z mé krve pro vědecko-výzkumné účely. 
 
 

V Ostravě dne:    
 podpis dárce/dárkyně 
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Vážená paní, Vážený pane,

jako svéprávný jedinec máte nezadatelné právo být před Vaším definitivním rozhodnutím věnovat buňky z krve pro vědecko-výzkumné účely podrobně informován(a).





Jaký je důvod a smysl darování buněk z krve pro vědecko-výzkumné účely:

Při realizaci některých vědecko-výzkumných projektů, na jejichž řešení se podílí týmy Fakultní nemocnice Ostrava a Ostravské univerzity, je nezbytné pracovat přímo s lidskými buňkami, včetně genetických manipulací a provádění experimentů. Konkrétně se jedná o projekty zaměřené na vývoj léčiv, kdy vlastním léčivem mají být geneticky upravené imunitní buňky označované jako T lymfocyty. Tyto imunitní buňky, tedy bílé krvinky běžně se vyskytující v krvi, je možné geneticky upravit tak, aby byly schopné v organismu vyhledávat některé typy nádorových buněk a usmrcovat je (eliminovat nádorové buňky). Geneticky upravené imunitní buňky se mohou být velmi účinným léčivem a takové buňky se u některých onemocnění již v klinické medicíně používají. 



Postupy genetických úprav buněk je nejprve zapotřebí vyvinout a dopady těchto úprav na bezpečnost a účinnost upravených buněk je nejprve nutné velmi pečlivě testovat. Pro tyto účely není možné používat buňky získávané od laboratorních zvířat, protože se od lidských buněk zásadně liší, rovněž není obvykle možné používat buňky pacientů, protože jejich imunitní buňky bývají různě poškozené či ovlivněné samotným onemocněním nebo jeho léčbou. A proto nejlepší a často jedinou možností je využívat pro zmíněné účely buňky získávané od zdravých dárců krve. 



Při odběru plné krve pro transfuzní účely je krev zpracovávána tak, že bílé krvinky se oddělují od ostatních krevních složek, jsou obsaženy ve vrstvě označované jako „buffy-coat“(vyslovujeme „bafikout“), a jako nepotřebné se likvidují. Jsou tedy ve svém důsledku odpadem vznikajícím při zpracování krve pro účely transfuzního lékařství. V případě Vašeho souhlasu s jejich použitím pro vědu a výzkum budou Vaše bílé krvinky dále smysluplně využity.





Jaký je postup při výkonu:

Pracovníci Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava vytipují před odběrem plné krve vhodné dárce, které požádají o souhlas s darováním bílých krvinek. Pokud dárce souhlas udělí, pak je krev zpracovávána zcela standardním způsobem, pouze vrstva obsahující bílé krvinky („buffy-coat“) není likvidována, ale je přepuštěna do neoznačeného vaku a předána vědecko-výzkumnému týmu Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a Ostravské univerzity. Neoznačení vaku s buňkami znamená, že jejich použití pro vědecko-výzkumné účely je anonymní a identita dárce buněk není pro vědecko-výzkumné pracovníky dohledatelná a zjistitelná.

 



Závěrečné poznámky:

Použití odebraných lidských buněk pro vědecko-výzkumné účely je v souladu s českou i evropskou legislativou, jedná se především o aplikaci §80 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nebudou Vaše buňky použity pro vědecko-výzkumné účely, pak budou bez zbytečných odkladů podle standardních postupů Fakultní nemocnice Ostrava a v souladu s platnou legislativou zlikvidovány. Vědecko-výzkumné postupy mohou zahrnovat zejména tyto manipulace: promývání, centrifugace, imunomagnetická selekce buněk (MACS), fluorescencí aktivovaná selekce buněk (FACS), testování účinnosti ve směsných kulturách, genetické manipulace ve smyslu vypínání genů („knock-out“) a vnášení nové genetické informace do buněk, množení buněk v buněčných kulturách, testování protinádorové účinnosti upravených buněk na modelu laboratorního zvířete (laboratorní myši), testování genetické stability buněk.
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Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace darování buněk z krve pro vědecko-výzkumné účely. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k darování buněk zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). 



Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informovala ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb a nezatajila jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací
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