Vážená paní, vážená slečno,
máte ve svém okolí kamarádku, přítelkyni, příbuznou,
které byste ráda pomohla k rodičovství darováním svých vajíček?
Nebo i ženám, Vám zcela neznámým, pro které jsou dárkyně jedinou možností k rodičovství?

Na pracovišti Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
v Centru asistované reprodukce
na Gynekologicko-porodnické klinice v Apolinářské ulici 18 na Praze 2,
Vás s možným postupem rádi podrobně seznámíme.

Kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle 224967418.

INFORMACE PRO DÁRKYNĚ VAJÍČEK
KDO SE MŮŽE STÁT DÁRKYNÍ:
-

Váš věk je mezi 18 - 34 lety
Váš zdravotní stav je velmi dobrý
Vaše BMI nepřesahuje 30

SPLŇUJETE-LI VÝŠE UVEDENÉ:
1) Domluvíte si návštěvu našeho pracoviště na uvedeném kontaktu
2) Průběh 1.návštěvy
- Požádáme Vás o zodpovědné vyplnění dotazníku s údaji o anamnéze rodinné a anamnéze
Vaší
- Lékař jednotlivé body dotazníku posoudí, a budou-li odpovídat požadovanému zdravotnímu
stavu dárkyně, odešle Vás k dalším vyšetřením, která se sestávají z odběrů krve na genetické
vyšetření, vyšetření na onemocnění HIV, syphilis, žloutenky typu B…
3) Budou-li výsledky vyšetření bez patologických změn
- Budete vyzvána k další návštěvě, kdy bude zahájena stimulace vaječníků podáváním léků,
které vedou k dozrávání oocytů ve vaječnících
- Jejich dozrávání se kontroluje ultrazvukovým vyšetřením
- Den odběru stanoví lékař
4) Odběr vajíček
- Provádí se v krátkodobé narkóze, abyste necítila žádnou bolest
- Pod kontrolou ultrazvukem se poševní cestou odsají vajíčka
- Odebraná vajíčka lékař ihned předává do laboratoře našeho pracoviště
- Po odběru jste uložena na lůžko, kde je sledován 1-2 hodiny podrobně Váš zdravotní stav
- Poté jste přeložena do místnosti s křesly, kde si Vás vyzvedne doprovod
Před propuštěním Vás lékař seznámí s doporučeným chováním po malém výkonu a
sledováním svého zdravotního stavu. Též pak s postupem, pokud by došlo k jeho náhlé
změně
- Celková doba pobytu na klinice jsou přibližně 4 hodiny

Po celou dobu Vám bude poskytnuta ta nejlepší možná péče, abyste se v průběhu
procesu darování cítila bezpečně a co nejpříjemněji.
Darování vajíček je bezplatné, bude Vám však poskytnuta náhrada
účelně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním,
maximálně do výše 25 000,- Kč.
Veškeré Vámi sdělené údaje budou chráněny v souladu se Zákonem č.101/2002Sb. O ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR),.
do tzv. zvláštní kategorie osobních údajů dle článku 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a proto vyžadují vyšší míru zabezpečení.
Veškeré Vámi sdělené údaje budou chráněny v souladu se

