Dne 14.10.2017, Buchlov, zpracovala: R. Hüttelová

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok
Reprodukční buňky
Partnerské darování

Počet dárců

Spermie

Spermie pro
přímé použití
(IUI)

OPU
+kryo spermií
OPU
+kryo spermií

(vztaženo na cykly)

OPUvl. (vztaženo na
cykly)+ thawed oocyty

OPU+kryo (vztaženo na
cykly) + thawed (vztaženo

vlastní
Uvádí se počet oocytů

na straw/vials)

Počet použitých ve vlastním zařízení nebo
distribuovaných do jiného zařízení

Počet skladovaných na konci roku

OPU(vztaženo na cykly) +
thawed (vztaženo na
straw) + odeslané jinam
(vztaženo na jednotlivé
kryo)

Počet oocytů vl.
k 31.12.

Počet straws k 31.12.

Počet příjemců
Počet vyvezených do zahraničí
Počet dovezených ze zahraničí

Oocyty pro ICSI/IVF
+ zamrazené vl.
+rozmraz. vl. přeživší

AIH bez opak.

Testikulární tkáň

Ovariální tkáň

Počet pacientů na
TESE/MESA

Počet pacientek

Počet operací
TESE/MESA

OPUvlastní

(vztaženo na cykly)

Počet zpracovaných

Embrya

OPUvlastní
(vztaženo na pacietnku)

(vztaženo na pacienta)

Počet odběrů

Oocyty

Počet operací

Počet fertilizovaných vl.
Počet operací +
Čerstvé operace +
+ počet
rozmrazené
rozmrazené vzorky
rozmrazovaných vl.
vzorky
Počet transfer. embryí
+ počet zamrazených +
počet přeživších u KET
Počet 2PN až BC vl.
k 31.12.
Počet ET a KET
(vztaženo na pacientky)

Export straws
Import straws

Export oocytů
Import oocytů

Export 2PN-BC
Import 2PN-BC

Důvod

Ukončeno na žádost

Nezralé/nepoužité

Výsledek PGD/PGS

Důvod

Ukončeno pro ekspiraci

Nepřeživší po rozmrazení

Znehodnoceno nehodou

Ukončené pro ekspiraci

Počet straw
k 31.12.

Počet
rozmrazených
vzorků + počet
odeslaných
jinam
Počet vials
k 31.12.
Počet
transplantací

Počet vyřazených

Znehodnocené nehodou
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Nevyužito pro kvalitu
(včetně nepřeživších
rozmraz.)
Ukončeno na žádost/ pro
ekspiraci
Znehodnocené nehodou

Pro nevhodnost
k použit
Ukončeno na
žádost/ pro
ekspiraci
Znehodnocené
nehodou
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Nepartnerské darování
Počet dárců
Počet odběrů
Počet zpracovaných a propuštěných

Počet použitých ve vlastním zařízení nebo
distribuovaných do jiného zařízení
Počet skladovaných na konci roku
Počet příjemců
Počet vyvezených do zahraničí
Počet dovezených ze zahraničí

Spermie

Spermie pro
přímé použití
(IUI)

Oocyty

Dárci na kryo

OPU dárkyně

(vztaženo na osobu)

(vztaženo na osobu)

Dárci na kryo

OPU dárkyně

(vztaženo na odběr)

(vztaženo na cykly)

Počet propuš. dávek v
roce

OPU DO + kryooo DO
Počet dar. oocytů na
ICSI/IVF + počet
rozmraz. dar. oocytů
přeživších
Darované oocyty
k 31.12.

AID pro OPU (vztaženo na
cykly) + dávky předané
jinam
Počet straws k 31.12.

Embrya

Počet fertilizovaných
dar. oocytů s dárcem +
počet rozmrazených
DO s D
Počet transfer. emb. +
počet zamraz. + počet
přeživších u KET
pro DO s D
DO + D embrya k 31.12.

AID bez opak.
Export straws dárců
Import straws dárců

Export dar. oocytů
Import dar. oocytů

Důvod

Nepoužitelné pro výsl.
testů

Nezralé dar. oocyty

Důvod

Na žádost dárce

Export DO+D
Import DO+D

Počet vyřazených

Dar. oocyty nepřeživší
rozmražení
Nevhodné k použití pro
nové skutečnosti
Pro ekspiraci

Pro ekspiraci

Celkem

Dárci

Počet závažných nežádoucích reakcí
Počet závažných nežádoucích událostí
Názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly přípravky distribuovány
Názvy a adresy zdravotnických zařízení, ze kterých byly přípravky distribuovány
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Příjemci

Pro nevyh.
kvalitu/nepřeživší
rozmraz.
Ukončeno na žádost/ pro
ekspiraci
Nevhodné k použití pro
nové skutečnosti
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Spermie: uvádí se počet straw nebo kryozkumavek
Oocyty, embrya: uvádí se jednotlivé počty, nikoliv balení
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