Odpovědi SÚKLu na otázky definice pojmů ze semináře embryologů
dne 13.-14.10.2017 na Buchlově.
Vážení kolegové,
níže naleznete odpověď ohledně definicí některých rozdílně vnímaných pojmů tak, jak jsme je diskutovali na
podzimním semináři.
Pro úplnost a nezkreslování informace jsem ponechala původně položenou otázku a vepsanou odpověď od
MUDr. Koblihové tak, jak jsem obdržela emailem – odpovědí je žlutě podbarvený text a červeně vepsaný
komentář.
……
V souvislosti s tím, bychom s Vámi rádi upřesnili některé věci.
1. výroční zpráva, část nepartnerské darování:
kolonka „Počet zpracovaných a propuštěných“ pro spermie – jedná se o jeden údaj ve smyslu
„zpracované a propuštěné“ – pokud ano, tak pak se vztahuje na vzorky propuštěné v daném
kalendářním roce, bez ohledu na to, kdy byly zpracované? ANO, jde o jeden údaj „zpracované +
propuštěné“ v daném roce.
nebo se jedná o 2 údaje ve smyslu „zpracované“ a „propuštěné“ – pokud platí tato varianta, pak se
uváděná čísla budou od sebe lišit a budou vztažená na daný kalendářní rok.

2. výroční zpráva, část nepartnerské darování:
oddíl Embrya – tady je rozdílně chápán pojem „nepartnerské embryo“.
- část nás definuje nepartnerské embryo jako takové, kde bylo vajíčko dárkyně oplozeno
spermiemi dárce (obojí nepartnerské darování)
druhá část pak definuje nepartnerské embryo jako takové, kde byla alespoň jedna gameta
dárcovská (druhá gameta pochází od jednoho z partnerů, pro něž je embryo určeno) Pro účely
výroční zprávy se za „nepartnerské embryo“ považuje takové embryo, které obsahuje alespoň
jednu část buněk od nepartnerského dárce.
Která definice je z Vašeho pohledu přesnější a měla by být používána?
3. ZNU a ZNR – opět 2 pohledy a stejná otázka
První pohled:
ZNU – událost, která se jednorázově stala a mající svůj následek (porucha přístroje, záměna gamet,
záchyt poškození plodu)
ZNR – událost, která má časově omezený účinek/následek (OHSS, anafylaktický šok, alergická
reakce)
Druhý pohled: ANO
ZNU – událost, která nepřímo souvisí s dárcem/příjemcem (porucha přístroje, použití materiálu bez
CE?, záměna gamet detekovaná před transferem embryí)
ZNR – událost – ZNR=reakce u dárce/příjemce, která se přímo váže s dárcem/příjemcem (záchyt
poškození plodu, OHSS, alergická reakce, záměna gamet/embryí detekovaná po transferu embryí) vyplývá to z definic v zákoně.
Která definice by z Vašeho pohledu měla být používána? V závorkách pak uvádím příklady zřejmě
nejčastějších možných hlášení, které by mohly nastat. Můžete je případně také okomentovat?
……
Toť vše. Jiného komentáře k tomu se mi nedostalo. Pokud budete mít nějaké další podněty k diskusím na
našich dalších setkáních, dejte vědět a rádi diskusi připravíme, případně zajistíme odpovědi.
Zpracovala: RNDr. Renata Hüttelová, Ph.D., za výbor ARE

