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UPUTE ZA DARIVANJE AMNIJSKE MEMBRANE

Pismena obavijest se daje rodilji dan prije planiranog carskog reza, a prethodi njenom pismenom pristanku
Poštovana gospođo, darivanje amnijske membrane nakon poroda dobrovoljni je postupak kojime Vi
svojom dobrotom pomažete drugim ljudima u liječenju teške očne bolesti koja prijeti sljepoćom.
Što je amnijska membrana?
To je dio posteljice u kojoj je Vaše dijete boravilo do poroda.
• Treba li moje dijete posteljicu nakon poroda?
Nakon poroda Vaše dijete ne treba posteljicu koja bi, da nije darovana za liječenje, bila uništena u bolnici.
•

Mijenjaju li se tijek ili postupci poroda zbog toga što će posteljica biti darovana za
liječenje?
Ne, tijek poroda i sve što se događa potpuno je jednako kao da posteljicu niste darovali.
• Kada će posteljica biti uzeta?
Posteljica će biti uzeta tek nakon što porod bude gotov.
• Tko uzima posteljicu i zašto?
Posteljicu na obradu, testiranje i čuvanje uzima osoblje JSD oftalmologije i ona će služiti za liječenja barem petnest
bolesnika koji imaju teške očne bolesti i kojima druge terapije više ne pomažu.
• Što je moja obveza?
Na dan poroda bit će Vam uzeta krv i testirana na zarazne bolesti žuticu, sifilis i AIDS. Isti postupak bit će
ponovljen šest mjeseci nakon poroda.
• Što ako moji serološki testovi budu pozitivni na neku od zaraznih bolesti?
Informacija je strogo povjerljiva i o tome ćete biti izviješteni samo Vi i Hrvatski Zavod za javno zdravstvo
(sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske).
• Tko će znati da sam donirala posteljicu?
Svi Vaši podaci bit će čuvani kao tajna. S njima će biti upoznato samo osoblje Očne banke i ginekološkog odjela
koje Vas je porodilo, a oni su obvezani na šutnju.

Ukoliko medicinski testovi pokažu da posteljica kvalitetom ne odgovara tkivu za transplantaciju, ona
će biti uništena ili po odluci Etičkog povjerenstva bolnice upotrjebljena za istraživanje i edukaciju

