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 STANDARDY – SPECIFICKÁ ČÁST  
N. Postup při žádosti o vyhledání dárce                  

N.1. Obecně   
N.2. Předběžné vyhledání potenciálního dárce = výpis potenciálních dárců (preliminary 

search) 
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N.  POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O VYHLEDÁNÍ DÁRCE   
N.1. Obecně    
 

N.1.1 Vyhledávání dárce pro specifického pacienta je členěno do 3 základních kroků: 
         N.1.1.1 Předběžné vyhledání potenciálního dárce = výpis potenciálních dárců (preliminary  
          search) 

N.1.1.2. Formální aktivace dárce – žádost o verifikační typizaci (VT), případně žádost o 
podrobnější typizaci z DNA depozitáře 
N.1.1.3  Příprava dárce k odběru krvetvorných buněk = work-up dárce. 

 
N.1.2. Vyhledávání dárce (search) koordinuje a zodpovídá ze něj výhradně koordinační centrum (KC) 
ČNRDD. Týká se to jak vyhledávání dárce ČNRDD, tak vyhledávání dárce jiného registru pro 
transplantační centrum (TC), jež si registr pro tuto činnost kontrahovalo. 
N.1.3. Průběh vyhledávání dárce a všechny potřebné formuláře jsou součástí Standard ČNRDD 
a/nebo příslušných specifických SOP a jsou dostupné na oficiálních www stránkách ČNRDD 
(www.kostnidren.cz). 
N.1.4. Veškerá komunikace mezi registry nebo mezi registrem, TC, dárcovskými centry (DC) či jinými 
subjekty musí probíhat dokumentovanou formou pomocí oficiálních formulářů a to buď v papírové 
formě či elektronicky. Některé z formulářů, které slouží především vnitřní komunikaci mezi KC a 
příslušnými DC lze přímo generovat z databáze. 
N.1.5. Veškerá komunikace mezi registry nebo mezi registrem, TC, dárcovskými centry (DC) či jinými 
subjekty musí být archivována minimálně po dobu 30 let.   
 
N.2. Předběžné vyhledání potenciálního dárce = výpis potenciálních dárců (preliminary search) 

 
N.2.1 Předběžný search smí KC provést výhradně na základě žádosti transplantačního centra nebo 
jiného registru.   

N.2.2 O předběžný search musí být požádáno standardizovaným formulářem /CNRDD N01/ nebo 
standardizovaným formulářem žádajícího registru nebo prostřednictvím EMDIS 
N.2.3 Žádost o search musí obsahovat: 

- jmého pacienta, rodné číslo /event. datum narození/, pohlaví, zdravotní pojišťovnu (u 
nemocných z ČR) 

- diagnozu 
- název transplantačního centra nebo registru 
- HLA typizaci / minimálně HLA-A, B a DRB1/ 

N.2.4. Všechny údaje ze žádosti musí být manuálně přepsány do počítačového systému registru. 
Search pro nemocného z ČR je označen NN a pětimístné číslo, pro nemocného ze zahraničí CC a 
pětimístné číslo 

N.2.5. KC musí písemně odpovědět žadateli o předběžný search /formulář CNRDD N02/ nejdéle do 1 
pracovního dne 

http://www.kostnidren.cz/
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N.2.6. V případě, že transplantační centrum nebo jiný registr žádá o opakovaný search, musí poslat 
novou žádost standardizovaným formulářem /CNRDD N01/ nebo standardizovaným formulářem 
žádajícího registru nebo prostřednictvím EMDIS 
 

 
ZMĚNY/REVIZE: 

 

datum: revidoval/schválil: podpis: revize/změna*: 

01.01.2012 Steinerová/KS  Přidána tabulka „Změny/revize“. Kapitola Q doplněna o 
sledování po DLI., zrušen F05 formulář. 

01.01.2013 Steinerová/KS  
 Výroční revize, změny uvedeny ve formuláři 
E13.Vznik verze 03. 

01.01.2014 Steinerová/KS  
 Výroční revize, změny uvedeny ve formuláři 
E13.Vznik verze 04. 

01.09.2016 Steinerová/KS  
 Výroční revize, změny uvedeny ve formuláři 
E13.Vznik verze 05. 

20.01.2018 Steinerová/KS  
 Výroční revize, změny uvedeny ve formuláři 
E13.Vznik verze 06. 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

* silně vyznačeny pravidelné výroční revize 

 
 

 


