INFORMOVANÝ SOUHLAS  
(PROFYLAXE HEMOLYTICKÉHO ONEMOCNĚNÍ NOVOROZENCE) 
Vážená paní, 
každý člověk má geneticky danou krevní skupinu (KS) a Rh faktor. Variantami jsou Rh pozitivita, která znamená přítomnost genu D (asi 85 % lidí) a Rh negativita (zbývajících asi 15%), u níž se gen D nevyskytuje. Během porodu, operačních výkonů v dutině děložní v těhotenství, krvácení z dělohy v těhotenství a u operačních výkonů v dutině břišní (např. při zjištěném mimoděložním těhotenství) může dojít k přestupu červených krvinek plodu, obsahujících informaci o KS a Rh faktoru dítěte, do Vašeho krevního oběhu. Pokud bude mít Váš plod Rh faktor pozitivní a Vy budete Rh negativní, pak Váš imunitní systém začne během několika dní produkovat protilátky anti D, které ve Vašem organizmu budou přítomny mnoho let. Bude-li Vaše následující dítě Rh pozitivní, pak tyto Vaše protilátky mohou ničit červené krvinky tohoto plodu, a tak mohou způsobit již v druhé polovině těhotenství vážné poškození plodu, v krajním případě až jeho nitroděložní úmrtí (tento proces se označuje jako hemolytické onemocnění novorozence). Hemolytické onemocnění novorozence je závažnou příčinou fetální a novorozenecké nemocnosti a úmrtnosti a opakovaných těhotenských ztrát (habituálního potrácení). Toto onemocnění, které je důsledkem imunizace (= v tomto případě vytváření protilátek v krvi matky proti krvinkám ještě nenarozeného plodu), se vyskytuje pouze u Rh negativních těhotných. Imunizaci lze ve velké většině případů zabránit včasným podáním anti-D imunoglobulinu. Pokud došlo u ženy k imunizaci, nelze jí v současnosti dostupnými metodami vyléčit. Imunizace svým trvalým charakterem může ženě zabránit v porodu zdravého novorozence i v následujících graviditách. Těmto komplikacím zabráníme aplikací  anti-D globulinu již během gravidity – zhruba ve 28. týdnu těhotenství nebo do 72 hodin po porodu, operačním výkonu. Aplikovaný anti-D globulin zničí proniknuvší červené krvinky plodu do Vašeho oběhu a tímto zabrání tvorbě vlastních protilátek anti-D. Anti-D globulin je v injekční formě a podává se do svalu. Po podání přípravku může dojít k alergické reakci (anafylaktickému šoku), proto je nutno po aplikaci injekce zůstat asi 20 minut pod kontrolou ve zdravotnickém zařízení. Po aplikaci se může objevit reakce jako je například zimnice, horečka a pocit na zvracení. Protože se tento přípravek vyrábí z lidské plazmy, nelze zcela vyloučit riziko přenosu infekčních agens. 
INFORMOVANÝ SOUHLAS S PODÁNÍM ANTI-D  
PROFYLAXE HEMOLYTICKÉHO ONEMOCNĚNÍ NOVOROZENCE 
Byla jsem srozumitelně před podáním injekce lékařem seznámena s problematikou hemolytického onemocnění novorozence a možností této komplikaci předcházet. Měla jsem dostatek času na položení doplňujících otázek, které mi byly jasnou a srozumitelnou formou zodpovězeny, takže jsem celé problematice porozuměla a žádám o aplikaci injekce obsahující látku k anti-D profylaxi.  
Prohlašuji, že své rozhodnutí činím zcela svobodně, při plném vědomí a po zvážení všech možných důsledků a potvrzuji je svým vlastnoručním podpisem. 
Jméno, příjmení (pacientky) Rodné číslo 
S aplikaci Anti-D imunoglobulinu souhlasím:  
Datum                          		 Podpis pacientky 
Jméno lékaře 		 Podpis lékaře 
S aplikaci Anti D-imunoglobulinu  nesouhlasím: 
Datum 			 Podpis pacientky 
Jméno lékaře 		 Podpis lékaře 

