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LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK KIVÁLASZTÁSA

KÉRJÜK, A BEFIZETETT
N-FIBRONTM - Neurofibromatózis genetikai meghatározás
– a betegség öröklődésével kapcsolatba hozott NF1 és NF2
gének teljes kódoló szakaszának meghatározásával.

CSEKKSZELVÉNYT
199.000 Ft

TŰZZE IDE!

A KÉRŐLAPOT KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!
A VIZSGÁLATKÉRÉS CSAK ALÁÍRVA TEKINTHETŐ ÉRVÉNYESNEK!
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Jelen vizsgálatkérő lap aláírásával önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásomat adom a Semmelwe is
Egészségügyi Kft. és az által meghatározott, kizárólag az eredményes laborvizsgálatok elvégzéséhez szükséges alvállalkozók (összességében
Laboratórium részére) hogy biológiai mintámat, személyes és különleges adataimat kezelje. A megadott adatokat a laboratórium semmilyen
célból nem adja ki. A megadott e-mail címre a Laboratórium esetenként vizsgálatokkal, szolgáltatással kapcsolatos információt juttat el.
Amennyiben a megkeresésünk zavarja Önt, akkor laboratóriumunk elérhetőségein a további információk eljuttatását letilthatja. A Semmelweis
Egészségügyi Kft. és megbízott alvállalkozói adatkezelésére a hatályos, jogszabályok, különösen az egészségügyi –és személyes adatok
védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. rendelkezései az irányadóak.

Munkatársainktól információt munkanapokon 08.00 és 16.00 óra között kérhet ingyenesen hívható
zöld számunkon: 06-80-69-69-69, vagy e-mailben: info@pentacorelab.hu

Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató Kft. PentaCore Laboratóriuma, 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a
1/2. oldal
telefon: +36–1-696-12-96
06-80-69-69-69
fax: +36-1-696-1298
email: info@pentacorelab.hu
web: www.pentacorelab.hu
www.semmelweiskft.hu

Tájékoztató genetikai vizsgálathoz

A laboratórium vállalja, hogy a leadott mintából, a vizsgálati díj befizetése után, a lehető legrövidebb idő alatt elvégzi a
megrendelt vizsgálatot és annak eredményét átadja a megrendelőnek, vagy a megrendelő által meghatalmazott személynek,
illetve a megrendelő által meghatározott módon eljuttatja a megrendelőnek. A laboratórium felelősséget vállal a vizsgálat
eredményének helyességéért a vizsgálati metodika megbízhatóságának határáig, ami ennek a vizsgálatnak az esetében 99%os biztonságosságot jelent. Amennyiben a vizsgálat eredményével kapcsolatban további kérdései merülnének fel, készséggel
állunk rendelkezésre. A laboratórium ugyanakkor – a vizsgálat eredményétől függetlenül - nem vállal semmilyen felelősséget a
felmerülő genetikai kockázat orvosi ellátásával kapcsolatban. A laboratórium az átadott eredményen kívül nem tesz semmilyen
lépést azért, hogy az esetleges genetikai eltéréssel kapcsolatban felmerülő kockázatot elhárítsák, ez teljes egészében a
megbízó felelőssége. A laboratórium a megrendelő részére a vizsgálat eredménye alapján nem ad tanácsot arra vonatkozóan,
hogy valamit tegyen vagy ne tegyen, ezért kizárja annak felelősségét, hogy a megbízó a vizsgálati eredmény tudatában
valamit tesz/tett vagy nem tesz/tett.
A vizsgálat kockázata, a minták kezelése
A laboratórium a vizsgálatot genomiális DNS-ből végzi. A vizsgálathoz szükséges mintát szájnyálkahártya kaparékból nyert
sejtekből végezzük, a mintavételnek szövődménye nem ismert.
Annak érdekében, hogy minden adat bizalmas maradjon, az összes mintát kettős kódolással látjuk el, és nem írunk semmilyen
személyes adatot a mintavételi csövek címkéjére. Az elemzések után megmaradó mintákat nem tároljuk, azokat a hatályos
jogszabályoknak megfelelően megsemmisítjük.
Megrendelő kijelenti, hogy a jelen tájékoztató tartalmát, az abban foglalt feltételeket, esetleges kockázatokat megismerte,
tudomásul vette, az általa megrendelt genetikai laborvizsgálatra vonatkozóan mindenre kiterjedő felvilágosításban,
kioktatásban részesült és fentiek tudatában jóváhagyólag írja alá jelen megrendelést. Megrendelő önkéntes, határozott és
megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja a Semmelweis Egészségügyi Kft. és az által meghatározott, kizárólag az
eredményes laborvizsgálatok elvégzéséhez szükséges alvállalkozók, hogy a biológiai mintáját, személyes és különleges adatait
kezeljék.

Budapest, 2013.
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