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A) Dárci a odběry

Druh buněk / tkání Počet dárců Počet odběrů

celkem 220 220

Žijící dárci a odběry celkem 8 8

Druh buněk / tkání Počet dárců Počet odběrů

Zemřelí dárci a odběry celkem 304 1444

Žijící a zemřelí dárci  a odběry celkem 532 1672

B) Zpracované tkáně a buňky (ŠTĚPY)  
(štěpem se rozumí 1 balení, není-li uvedeno jinak)

ŠTĚPY VYDANÉ PRO TRANSPLANTACE

Druh Počet  štěpů vydaných Počet štěpů vrácených a znovu vydaných
muskuloskeletální štěpy 0 tato položka se opakuje, je rozepsána v řádku 107-

116

dermoepidermální cm2 926 0

perikard
bulbus
rohovka 200 0
skléra 2 0
limbální buňky
chlopně
cévy

amnion cm2 24 0

chondrocyty cm3 (ks)

keratinocyty cm2

melanocyty ml
kostní dřeň
periferní krevní kmenové buňky
pupečníková krev
čištěná spongioza (g) 166 0
kostní štěpy čestvě zmražené (diafýza femuru, 
diafýzy tibie, hlavice femuru, kondyl tibie 
proximální a distální, patela, trochanter, kondyl 
femuru, humerus, fibula, acetabulum)

927 0

meniskus 8 0
kalva 36 0
pánev
obratel
fascia lata 3 0
ligamentum patellae 180 0
Achillova šlacha 34 0
svalová šlacha 144 0
chrupavka žeberní 0 0

celkem 2 650 0

ŠTĚPY  NEPOUŽITÉ PRO TRANSPLANTACE

Druh Počet  štěpů Poznámka
muskuloskeletální štěpy * ( příloha 3)

dermoepidermální cm2

fascia lata
perikard 0
bulbus 0
rohovka 53
skléra 0
limbální buňky
chlopně
cévy 0
amniová membrána cm2 0
chondrocyty

keratinocyty cm2

melanocyty
další, rozepište

Celkem 53

Štěpy vyvezené mimo území ČR
Celkem 929

tabl. 5: Štěpy exspirované 

tabl. 1 :Žijící  dárci / odběry buněk a tkání pro autologní použití

tabl. 2: Žijící dárci / odběry buněk a tkání pro alogenní použití

tabl. 3 :Zemřelí dárci / odběry

tabl. 4: Štěpy vydané pro určeného příjemce


