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OBJEDNÁVKA / INFORMOVANÝ SÚHLAS

Objednávam genetický skríningový test PreSENTIA (uveďte názov testu)………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

Služba  genetického  skríningu  sa  považuje  za  poskytnutú/splnenú  spoločnosťou  Genovital  s.r.o.  dňom,  kedy
objednávateľ obdrží  (od  spoločnosti  Genovital  s.r.o.,  alebo  od jej  zmluvného partnera)  výsledok genetického
skríningu v anglickom jazyku s prekladom interpretácie výsledku do slovenského jazyka, s čím objednávateľ
vyjadruje svoj súhlas svojim podpisom, ktorý je potvrdením súhlasu tejto objednávky. Dodávateľ PreSENTIA
testov  je  spoločnosť  NIPD  Genetics  so  sídlom  Neas  Engomis  31  Nicosia,  Cyprus  EU.  Svojim  podpisom
potvrdzujem,  že  beriem  na  vedomie  spracúvanie  mojich  osobných  údajov  poskytovateľom  služby  a
prevádzkovateľom - spoločnosťou Genovital s.r.o., v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom
pohybe  (ďalej  len  „GDPR“)  a  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov, na účel uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi mnou a spoločnosťou Genovital s.r.o., a to na
moju žiadosť, ako aj na účel plnenia záväzkov z takéhoto zmluvného vzťahu (vykonanie genetického skríningu,
ktorý bude vykonaný odobratím mojej vzorky bukálneho steru, prekladom a doručením výsledkov genetického
skríningu). Zároveň beriem na vedomie, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uvedeného
zmluvného vzťahu a plnenie zmluvného vzťahu je právnym základom spracovania osobných údajov v súlade s
GDPR  a  zákonom  č.  18/2018  Z.  z..  Svojím  podpisom  potvrdzujem,  že  dobrovoľne  udeľujem  spoločnosti
Genovital s. r. o. súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov – t.j. údajov týkajúcich sa zdravia,
resp. genetických údajov (ktoré sú výsledkom genetického skríningu), v rozsahu údajov uvedených v žiadanke, vo
výsledku skríningu, resp. v interpretácii výsledku skríningu. Beriem na vedomie, že osobitná kategória osobných
údajov (t.j. údajov týkajúcich sa zdravia vrátane údajov, ktoré sú výsledkom genetického skríningu) je spracúvaná
na základe mnou udeleného výslovného súhlasu s ich spracúvaním na vyššie opísaný účel (plnenie záväzkov zo
zmluvného  vzťahu).  Svojim  podpisom  potvrdzujem,  že  súhlasím  so  zasielaním  výsledkovej  správy  testu
PreSENTIA prostredníctvom e-mailu, na korešpondenčnú adresu zdravotníckeho zariadenia, ktoré vykonalo odber
vzorky, alebo na moju korešpondenčnú adresu. Svojim podpisom ďalej potvrdzujem, že pred podpísaním tejto
objednávky som si prečítal/a a porozumel/a všeobecným obchodným podmienkam uverejneným na www.nipd.sk
ako aj  informáciám o  ochrane  osobných údajov  uvedených na www.nipd.sk  v ktorých  sú  obsiahnuté  všetky
informácie o spracovaní mojich osobných údajov a všetky práva, ktoré mám ako dotknutá osoba v zmysle GDPR
a zákona č. 18/2018 Z. z. S textom Ochrana osobných údajov a SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA
ZÁKLADE  ZMLUVY A SÚHLASU  som  sa  riadne  oboznámil/a,  jej  obsahu  rozumiem  a  s  jeho  obsahom
súhlasím.  V  prípade  akýchkoľvek  otázok  v  spojitosti  so  spracúvaním  mojich  osobných  údajov  som
informovaný/á, že mám možnosť sa obrátiť na prevádzkovateľa na adrese info@nipd.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O GENETICKOM TESTOVANÍ

GENETICKÉ TESTOVANIE

Genetické poruchy sú spôsobené určitými zmenami v DNA (mutáciami), alebo zmenami v štruktúre alebo počte
chromozómov.  Genetické  testovanie  má  za  cieľ  identifikovať  tieto  zmeny  v  chromozómoch,  alebo  v  DNA.
Výsledky genetického testovania môžu potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenie na genetické ochorenie, alebo pomôcť
určiť pravdepodobnosť vývoja alebo prenosu genetickej poruchy.
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PreSENTIA je založená na novej technológii, ktorej presnosť a správnosť bola potvrdená.

ODBER VZORIEK
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Vám urobí výter z ústnej dutiny podľa pokynov na odber vzoriek a pošle
vzorku  na  analýzu  do  laboratórií  NIPD  Genetics.  Niekedy  môže  byť  potrebná  ďalšia  vzorka,  ak  dôjde  k
oneskoreniu pri doprave, rozbitiu zariadenia na odber vzorky, znehodnoteniu vzorky, jej kontaminácii,  odberu
nevhodnej vzorky, alebo nesprávnemu odovzdaniu vzorky.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV
Výsledky budú oznámené Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti  obvykle  do 4 týždňov od prijatia
vzorky laboratóriom. V prípade ak by sa dodanie výsledku oneskorilo na strane dodávateľa PreSENTIA testov,
ktorým  je  spoločnosť  NIPD  Genetics  so  sídlom  Neas  Engomis  31  Nicosia,  Cyprus  EU,  distribútor  testov
PreSENTIA spoločnosť Genovital  s.r.o.  nenesie  žiadnu zodpovednosť za oneskorenie  výsledkov, pretože túto
skutočnosť nedokáže ovplyvniť. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý objednáva tento test, je zodpovedný
za to, aby rozumel konkrétnemu použitiu a obmedzeniam testu a aby Vás oboznámil s týmito informáciami a
zodpovedal akékoľvek Vaše otázky.

POPIS MOŽNÝCH VÝSLEDKOV TESTU:
1.  Pozitívny:  Pozitívny  výsledok  naznačuje,  že  v  géne  bol  identifikovaný  patogénny  alebo  pravdepodobne
patogénny genetický variant, alebo zmena chromozómu, ktorá súvisí so zvýšeným rizikom dedičnej rakoviny. Je
možné mať viacero pozitívnych testov na viac ako jednu genetickú zmenu. Výsledky by sa mali interpretovať v
kontexte klinických nálezov pacienta, biochemického profilu alebo rodinnej anamnézy.
2.  Negatívny:  Negatívny výsledok naznačuje,  že  na  vykonanom teste  nebol  identifikovaný žiadny  genetický
variant. alebo zmena chromozómu spôsobujúca ochorenie. Negatívny výsledok nevylučuje iné patogénne varianty
alebo zmeny chromozómov v oblastiach, ktoré neboli testované, alebo v oblastiach, ktoré mali príliš nízku úroveň
na  hodnotenie.  Negatívny  výsledok  nezaručuje,  že  jedinec  je  zdravý,  alebo  bez  genetických  porúch,  či
zdravotných ťažkostí.
3. Nepresvedčivý variant / variant neistého významu (VUS): Nález variantu s neistým významom naznačuje, že
bola zistená genetická zmena, ale v súčasnosti nie je známe, či je táto zmena spojená s genetickou poruchou, ktorá
sa  prejaví  teraz,  alebo  v  budúcnosti.  Ďalšiu  analýzu  môže  odporučiť  Váš  lekár.  Váš  lekár  môže  potrebovať
podrobné lekárske záznamy, alebo informácie od ďalších členov rodiny v kombinácii s klinickým poradenstvom
na objasnenie výsledkov. Interpretácia výsledkov je založená na aktuálne dostupných informáciách v lekárskej
literatúre a vo výskumných a vedeckých databázach.

ZVEREJNENIE
Dodávateľ  testov  PreSENTIA spoločnosť  NIPD  Genetics  je  plne  akreditované,  moderné  laboratórium  na
genetické  testovanie.  Prijíma  všetky  potrebné  opatrenia,  aby  mohlo  spoľahlivo  vykonávať  testovanie  podľa
prísnych noriem. PreSENTIA je veľmi presné laboratórium, existuje však malá možnosť falošne pozitívnych a
falošne  negatívnych  výsledkov  z  technických  a  biologických  dôvodov.  Aj  keď  sú  tieto  dôvody  zriedkavé,
zahŕňajú, okrem iného: nesprávne označené vzorky, nepresné zaznamenanie klinických / lekárskych informácií,
zriedkavé technické chyby, alebo iné zriedkavé výskyty, ako napríklad prítomnosť zmeny/zmien v takom malom
percente buniek, že zmeny nemusia byť testom zistiteľné (mozaika). Analýza je špecifická podľa objednaných
testov. Tento test neodhalí všetky genetické zmeny v hodnotených génoch. Niektoré neodhalené genetické zmeny
môžu súvisieť s chorobami a PreSENTIA ich netestuje. Genetické testovanie je dôležitou súčasťou diagnostického
procesu.  Genetické  testy  však  nemusia  vždy  priniesť  definitívnu  odpoveď.  V niektorých  prípadoch  nemusí
testovanie  identifikovať  genetický  variant,  hoci  existuje.  Môže  to  byť  spôsobené  obmedzeniami  súčasných
lekárskych  poznatkov  alebo  testovacej  technológie.  Presná  interpretácia  výsledkov  testov  závisí  od  klinickej
diagnózy, alebo rodinnej anamnézy pacienta, a súvisí s tým, že všetky uvádzané rodinné vzťahy sú skutočnými
biologickými  vzťahmi.  Tento  test  nemá  schopnosť  zistiť  všetky  dlhodobé  zdravotné  riziká.  Môžu  byť  ešte
potrebné ďalšie diagnostické testy.

SÚHLAS OBJEDNÁVATEĽA

Svojím podpisom pripojeným nižšie: 
1. potvrdzujem že som si prečítal/-a alebo nechal/-a prečítať informovaný súhlas pacienta a že mu rozumiem;

2. vyhlasujem, že som dostal/-a príležitosť poradiť sa s lekárom ohľadom testu PreSENTIA a prediskutovať s ním
všetky  aspekty  testu  PreSENTIA a  tohto  formulára,  včítane  výhod,  rizík  a  obmedzení  spojených  s  testom
PreSENTIA,  ako  aj  dôvodov  na  vykonanie  testu  a  dostupnosti  alternatívnych  možností  testovania  k  mojej
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spokojnosti; 

3. splnomocňujem svojho odporúčajúceho lekára, alebo povereného zdravotníckeho pracovníka, aby mi odobral
potrebnú  vzorku  steru  z  ústnej  dutiny,  predložil  tento  formulár  a  nechal  zaslať  vzorky  do  laboratórií  NIPD
Genetics za účelom vykonania testov špecifikovaných v tomto formulári;

4. splnomocňujem spoločnosť NIPD Genetics na použitie ktorejkoľvek časti, alebo celej biologickej vzorky na
vykonanie testov špecifikovaných v tomto formulári;

5.  Súhlasím so  zaslaním výsledkov testu  PreSENTIA spoločnosti  Genovital  s.r.o.,  ktorá  zabezpečuje  preklad
interpretácie výsledku do slovenského jazyka.

Pred podpísaním sa presvedčte, že ste si prečítali a porozumeli informáciám obsiahnutým v tomto dokumente.

Svojim podpisom potvrdzujete, že ste porozumel/a obsahu a súhlasíte s objednávkou genetického skríningového
testu.

V………………………...dňa……………………..                            ………………………………

                                                                                                                                  podpis objednávateľa

3


