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Informace pro vydání placenty bezprostředně po porodu (čestné prohlášení rodičky)
Vážení rodiče chceme Vás informovat o tom, že vydání placenty po porodu není zcela běžné a v řadě
zdravotnických zařízení není umožněno. Vzhledem k tomu, že si vážíme toho, že jste si pro narození
Vašeho potomka vybrali právě Klatovskou nemocnici, a.s., chceme vyjít Vašim požadavkům
maximálně vstříc a umožníme Vám si placentu odnést domů v případě, že převezmete na sebe
veškerou zodpovědnost, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví. Tento biologický materiál podléhá
zvláštnímu režimu o nakládání dle jiných zákonů, než je zákon o odpadech. Placenta je z hlediska
provozu zdravotnických zařízení považována za biologický odpad a tudíž je s touto částí těla
nakládáno dle zákona č. 372/2011 o zdravotních službách § 91, zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví
a při její likvidaci je postupováno důstojně a způsobem neohrožujícím lidské zdraví. Tuto část lidského
těla nepředává Klatovská nemocnice, a.s. k dalším zdravotnickým, vědeckým ani výzkumným účelům
ani k jinému neobvyklému účelu. Při nakládání s placentou akceptujeme také nový občanský zákoník
89/2012 § 111, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
1

(Vyplní rodička před vstupem na porodní sál )
Já, níže podepsaná,
jméno, příjmení:
narozena dne:
bytem:

žádám o předání placenty po mém porodu a prohlašuji, že
•

zajistím vlastní dostatečně velkou uzavíratelnou nádobu na uložení placenty,

•

zajistím odnesení placenty nejpozději do dvou hodin od porodu z gynekologicko-porodnického
oddělení klatovské nemocnice,

•

nebudu požadovat uskladnění placenty na žádném jiném oddělení klatovské nemocnice,

•

budu nakládat s touto částí těla tak, abych neohrožovala zdraví své ani zdraví ostatních osob,

•

jsem byla informována o tom, že se jedná o biologický materiál, který po porodu podléhá
zvláštnímu režimu o nakládání s ním,

V Klatovech dne……………………

………………………………………
podpis

1

toto Prohlášení nesmí být starší 1 dne
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