Žádanka na cytogenetické/molekulárně genetické vyšetření
Osobní data pacienta (štítek)
Jméno a příjmení:
Číslo pojištěnce:
Datum narození:
Pojištovna:
Po
Pohlaví:
muž
Adresa:

Indikující lékař:

Samoplátce
žena

(jméno, odbornost, IČP, pracoviště, razítko, podpis)

Diagnóza (MKN):
Primární vzorek/jiný materiál:
periferní krev (5 ml nesrážlivé krve v heparinu)

plodová voda

periferní krev (5 ml nesrážlivé krve v EDTA)

pohlaví
plodu
pohlaví plodu

izolovaná DNA z:
fixovaný cytogenetický preparát
sperma (100 µl)
jiný vzorek (prosím, specifikujte):

choriové klky

mužské
mužsk
é

ženské
ženské

pohlaví plodu
mužské
ženské
mužské
ženské
pohlaví
plodu
pupečníková krev (2 ml nesrážlivé krve v heparinu)

mužské
mužské

pohlaví plodu
pohlaví
plodu

ženské
ženské

pupečníková krev (2 ml nesrážlivé krve v EDTA)

Datum a čas odběru:

Datum a čas indikace (pokud se liší od data odběru):

Klinická data: (doplní odesílající lékař, pro vyšetření SNP array použijte, prosím, určený formulář)

☐ STATIM

Požadovaná vyšetření:
k

karyotyp z periferní krve

☐ array CGH

karyotyp z plodové vody

☐ SNP array
☐ FISH (prosím, specifikujte)

☐ karyotyp z choriových klků
☐ karyotyp z pupečníkové krve

vyšetření DNA fragmentace spermií (Halosperm)

☐ získané chromozomální aberace
(z periferní krve)

kultivace pro další účely

Informovaný souhlas* – pacient souhlasí s:
s vyšetřením vzorku
s využitím k interní/externí kontrole kvality

s uskladněním vzorku v bance
s využitím vzorku k výzkumným účelům

žádá o sdělení náhodných nálezů

žádá o likvidaci vzorku po vyšetření

*) Odesláním žádanky indikující lékař potvrzuje, že pacientem či zákonným zástupcem je podepsán IS, který je buď uložen v
dokumentaci pacienta nebo je přiložen k této žádance

Vyšetření provádí: GENNET, s.r.o., Laboratoře GENNET, Kostelní 9/292, 170 00 Praha 7, Tel.:222 313 000
Záznamy laboratoře:
Datum a čas přijmu vzorku/žádanky:

Vzorek/žádanku přijal(a):
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Informovaný souhlas s cytogenetickým/molekulárně
cytogenetickým vyšetřením
Souhlasím, aby můj vzorek byl vyšetřen v Centru lékařské genetiky a reprodukční medicíny
GENNET, s.r.o. (dále Centrum) na vyšetření:
SNP array
karyotyp z periferní krve
karyotyp z plodové vody

array CGH

karyotyp z choriových klků

FISH (prosím, specifikujte)

k karyotyp z pupečníkové krve

vyšetření DNA fragmentace spermií

získané chromozomální aberace

(Halosperm)

Ze vzorku tkáně: periferní krev, plodová voda, choriové klky, izolovaná DNA, jiný typ vzorku
(nehodící se škrtněte).

Potvrzuji svým podpisem, že jsem měl(a) možnost si toto prohlášení podrobně prostudovat a položit
lékaři jakékoli související otázky.
Moje otázky mi byly srozumitelně zodpovězeny k mojí spokojenosti. Prohlašuji, že nemám dalších
dotazů, prohlášení jsem dobře pochopil(a) a s provedením testů souhlasím, což níže stvrzuji svým
vlastnoručním podpisem.
Přeji si sdělení výsledků svého vyšetření
[ _ ] ANO
[ _ ] NE

Přeji si sdělení neočekávaných nálezů
[ _ ] ANO
[ _ ] NE

Souhlasím s uschováním svého vzorku v bance Centra za účelem eventuálního pozdějšího
dovyšetření v závislosti na pokroku ve výzkumu v této oblasti.
[ _ ] ANO
[ _ ] NE
Souhlasím s případným využitím svého vzorku k výzkumným účelům
[ _ ] ANO
[ _ ] NE
Souhlasím s případným využitím svého vzorku k interní/externí kontrole kvality
[ _ ] ANO
[ _ ] NE
Žádám likvidaci mého vzorku po ukončení vyšetření
[ _ ] ANO
[ _ ] NE
Jméno a příjmení vyšetřovaného: ………………………………….
Číslo pojištěnce/datum narození: …………………………………..
Datum a podpis vyšetřovaného: ……………………………………
_________________________________________________________________________________
Potvrzuji, že jsem vhodným způsobem poučil(a) vyšetřovaného, jak je výše uvedeno.
Jméno a příjmení lékaře: ……………………………………
Datum a podpis lékaře: ………………………………………
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