
Genovital s.r.o., sídlo: Plzenská 2, 080 01 Prešov,            
prevádzka: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov
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OBJEDNÁVKA / INFORMOVANÝ SÚHLAS

Objednávam prenatálny skríningový test  VERACITY

Meno a priezvisko: ………………………………………………………………………………………...

Adresa:……………………………………………………………………………………………………….

tel. číslo:……………………………………………………………………………………………………...

e-mail:………………………………………………………………………………………………………..

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 VERACITY
prenatálnych skríningových 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 periférnej  krvi,  alebo 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 VERACITY 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
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRENATÁLNOM GENETICKOM TESTOVANÍ

Test VERACITY:  VERACITY je  neinvazívny prenatálny test  /NIPT/,  ktorý môžu podstúpiť tehotné ženy v
priebehu, alebo po desiatom týždni tehotenstva na vyšetrenie genetického stavu vyvíjajúceho sa plodu pred jeho
narodením. Test VERACITY odhaľuje prítomnosť extra chromozómu - genetickej poruchy nazývanej trizómia –
na chromozómoch č. 13, 18 a 21. VERACITY ponúka aj možnosť testovania zmien v počte chromozómov X a Y
(aneuploidia  pohlavných  chromozómov)  a  výskytu  subchromozomálnych  delécií  (strata  časti  chromozómu).
Pomocou testu VERACITY vieme tiež zistiť pohlavie plodu, ak ho chcete poznať. 

ODOBERANIE VZORKY: Váš ošetrujúci lekár Vám odoberie vzorku krvi z ruky štandardným flebotomickým
spôsobom a pošle ju do laboratória NIPD Genetics na analýzu.  Odobratie krvi nepredstavuje žiadnu závažnú
fyzickú ujmu pre Vás, ani pre Váš plod. V prípade, že dôjde k oneskoreniu dodania vzorky, rozbitiu ampuly,
degradácii, či kontaminácii vzorky, alebo ak bola vzorka odobratá, či doručená nesprávne, môže byť potrebná
nová vzorka. 

PRIEBEH TESTOVANIA: V krvi tehotnej ženy je prítomný genetický materiál (DNA) z placenty vyvíjajúceho
sa  plodu.  Za  pomoci  špeciálneho  vybavenia  a  softvéru  sa  pri  metóde  testu  VERACITY používa  inovatívna
patentovaná technológia  cieleného obohacovania na izoláciu DNA plodu a  zistenie  zvýšeného rizika výskytu
aneuploidie alebo mikrodelécie. Ak je množstvo DNA plodu (cffDNA) v krvnej vzorke príliš malé na presnú
analýzu, musí sa odobrať ďalšia vzorka. Vo výnimočných prípadoch existuje tiež možnosť, že výsledok sa nedá
získať z dôvodu nedostatku genetického materiálu. 

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV NIPT:  Výsledky  testu  budú  oznámené  priamo  Vášmu  poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti do 4 -7 pracovných dní. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý objednal tento
test, je zodpovedný za to, aby rozumel špecifickému použitiu a obmedzeniam testu, aby Vám sprostredkoval tieto
informácie  a  zodpovedal  Vaše  prípadné  otázky.  VERACITY testuje  a  informuje  len  o  testoch  vybratých  v
informačnom formulári. VERACITY netestuje iné ochorenia, ako napr. triploidie (3 kópie každého chromozómu),
mozaicizmus (niektoré bunky majú normálny počet chromozómov a niektoré abnormálny), parciálnu trizómiu,
alebo translokáciu (chybné usporiadanie  chromozómov).  Test  neidentifikuje  všetky delécie  spojené s každým
mikrodelečným  syndrómom.  Negatívny  výsledok  sa  udáva  ako  VEĽMI  MALÉ  RIZIKO  výskytu  daného
ochorenia a znamená, že možnosť, že plod má toto ochorenie, je veľmi nízka. Pozitívny výsledok sa udáva ako
VEĽMI VYSOKÉ RIZIKO výskytu  daného  ochorenia  a  znamená,  že  možnosť  ochorenia  plodu  je  zvýšená.
Výsledok VEĽMI VYSOKÉ RIZIKO u dvojičiek znamená veľmi vysoké riziko, že minimálne jeden z plodov je
postihnutý týmto ochorením. Výsledok tohto testu nevylučuje možnosť prítomnosti iných genetických porúch, ani
nezaručuje,  že  dieťa  sa  narodí  zdravé.  Keďže  VERACITY je  skríningový  test,  pozitívny  výsledok  je  vždy
potrebné overiť diagnostickým testom, napr. amniocentézou. Výsledky, ďalšie kroky a lekárska starostlivosť sa
musia vždy posudzovať v kontexte ďalších klinických kritérií a prediskutovať s Vaším poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti. 

VHODNOSŤ POUŽITIA: 
1. Test je vhodný pre jednopočetné a dvojpočetné tehotenstvá po 10. týždni tehotenstva.
2. U dvojpočetného tehotenstva, pri ktorom došlo k zániku jedného plodu /miznúce dvojča/ sa testuje po 10.
týždni tehotenstva a 4 týždne po zániku plodu.
3. Pacientky so zhubným nádorom, alebo anamnézou rakoviny, pacientky s transplantáciou kostnej drene alebo
orgánu, alebo po nedávnej transfúzii krvi, nie sú vhodné na testovanie.
4. Dvojpočetné tehotenstvo a tehotenstvo so syndrómom miznúceho dvojčaťa po umelom oplodnení darovaným
vajíčkom nie je vhodné na testovanie.
5.  Dvojpočetné  tehotenstvo  a  tehotenstvo  so  syndrómom  miznúceho  dvojčaťa  nie  je  vhodné  na  testovanie
pohlavných chromozomálnych aneuploidií.
Vhodnosť testu VERACITY konzultujte so svojím poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti 

ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ: NIPD Genetics je plne akreditované najmodernejše laboratórium na genetické
testovanie. Zaviedlo všetky opatrenia na spoľahlivé vykonávanie testov podľa prísnych noriem. Aj keď je test
VERACITY vysoko  presný,  stále  existuje  možnosť  falošne  pozitívnych  a  falošne  negatívnych  výsledkov  z
technických a biologických príčin. Medzi zriedkavé javy, ktoré môžu spôsobiť nezhodné výsledky NIPT, patrí
napríklad mozaicizmus obmedzený na placentu (DNA placenty sa líši od DNA dieťaťa). Medzi ďalšie dôvody
nezhody môžu patriť iné typy mozaicizmu, chromozomálne abnormality matky, zvyšková cfDNA z miznúceho
dvojčaťa, alebo iné vzácne molekulárne výskyty. 
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Pred podpísaním sa presvedčte, že ste si prečítali a porozumeli informáciám obsiahnutým v tomto dokumente a že
ste presne vyplnili všetky príslušné informácie v SIF formulári, pretože nesprávne údaje môžu viesť k nepresným
výsledkom testu. Akékoľvek otázky prekonzultujte so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.  Ďalšie
informácie  nájdete  na  našej  webovej  stránke  www.nipd.sk ,  alebo  na  stránke  laboratória  NIPD  Genetics
www.nipd.com

Spoločnosť Genovital s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadne predĺženie doby dodania výsledku spoločnosťou
NIPD Genetics ani nezodpovedá za prepravu vzorky, ktorá je zabezpečená službou DLH Medical.

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 VERAgene a prediskutovať s ním
všetky aspekty testu VERAgene a tohto formulára, včítane výhod, rizík a obmedzení spojených s testom
VERAgene, ako aj dôvodov na vykonanie testu a dostupnosti alternatívnych možností testovania k mojej
spokojnosti; bolo mi umožnené aj klást otázky v predmetnej veci
3. splnomocňujem svojho odporúčajúceho lekára, alebo povereného zdravotníckeho pracovníka, aby mi odobral
potrebnú vzorku periférnej krvi, a/alebo 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 VERAgene 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 prenatálneho
skríningového testu.

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

                                                                                                                        podpis objednávateľa
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