
   



 Nosicielstwo aberracji chromosomowych

  Obciążony wywiad rodzinny (proszę podać ewentualnie wyniki badań  
cytogenetycznych członków rodziny, opis wad)

  Nieprawidłowa budowa i/lub funkcja organów płciowych,  
sugerująca np. zespół Turnera lub Klinefeltera.

  Upośledzenie umysłowe i/lub cechy dysmorficzne  
(proszę podać typ oraz stopień upośledzenia) 

.................................................................................................................................................................





 Inne - proszę podać jakie:

 Wiek ciężarnej powyżej 35 r. ż. 

  

kariotyp:......................................................................................................................................................

  

  Stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą 
uwarunkowana monogenetycznie lub wieloczynnikowo

  
biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej 
lub wady płodu (podać ryzyko) 
 • Ryzyko wystąpienia trisomii chr. 13 ............. 
 • Ryzyko wystąpienia trisomii chr. 18 ............. 
 • Ryzyko wystąpienia trisomii chr. 21 ............

 inne - proszę podać jakie:

WSK A Z ANIA DO WYKONANIA BADANIA *proszę zaznaczyć właściwe

Imię, Nazwisko Pacjenta

Miejsce zamieszkania / oddział szpitalny

Dane do kontaktu (np. tel., e-mail)

Rozpoznanie kliniczne / Otrzymywane leki

PESEL (lub nazwa i numer dokumentu tożsamości)

Płeć 
   Mężczyzna 

    Kobieta  

Transfuzja ostatnie 3 miesiące

Przeszczep szpiku

dc        tc       

  TAK 

  TAK  

PŁATNIK

    Kontrahent INVICTA             NFZ              Pacjent            INVICTA 
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Skierowanie na badania genetyczne                     

KOD ZLECENIA     

D D / /M M R R R R

D D / /M M R R R R

D D / /M M R R R R G G : M M D D / /M M R R R R G G : M M

podpis i pieczątka lekarza zlecającego                                     czytelny podpis Pacjenta                                    

Do wykonania badania genetycznego niezbędna jest świadoma zgoda pacjenta, która znajduje się na drugiej stronie skierowania.
           VERTE / str. 1/2

Data i godzina pobrania materiału Data i godzina przyjęcia do Laboratorium INVICTApodpis osoby pobierającej materiał podpis osoby przyjmującej materiał

data urodzenia

data wystawienia skierowania

Pieczątka, nazwa jednostki zlecającej badania REGON, telefon
 
 

  

  

 Diagnostyka prenatalna aneuploidii chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22  
 

  

   
(badanie wykonywane tylko na zlecenie lekarza) 

  Badanie chromosomów: 13, 15, 16, 18, 21, 22, X, Y - (QFPCR)  







 Inne ..........................................................................................................................................

RODZAJ MATERIAŁU

 Krew żylna
 Płyn owodniowy
 Trofoblast



  
POBRANIE

 pobrane jałowo (sala zabiegowa)*



ZLECONE BADANIA GENETYCZNE            C I T O

  SUMA BADAŃ

Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk , T: 58 58 58 804, www.invicta.pl, www.medipoint.pl

Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA

*Informujemy, że do badania przyjmujemy wyłącznie kosmówkę lub skrawki parafinowe tkanki płodowej. Nie przyjmujemy do badania całych zarodków (płodów)!



DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA BADANIA GENETYCZNE

Wypełnia Pacjent

1.   

Oświadczam, że:

1. 

2.  
wykorzystane do genetycznych badań naukowych mających na celu poszerzenie wiedzy na temat molekularnego podłoża chorób 
genetycznych. 
  
one stanowić podstawę rozpoznania choroby genetycznej lub zwiększonego jej rozwoju.

3.  

4.  -

5.  -
nieczność wykonania badań uzupełniających. 

6.  
badanej rodziny, może dojść do niewłaściwej interpretacji wyniku badań.

7.  Zostałam/em poinformowana/y, że uzyskany wynik badania może wskazywać na konieczność pobrania materiału biologicznego 
od innych członków rodziny. 

8.  
wydaniem wyniku konieczne będzie podpisanie przez niego formularza „Deklaracja Świadomej Zgody”.

9. 
te informacje.

10. -
jąca materiał nie ma możliwości sprawdzenia przy odbiorze jego jakości ani określenia możliwości wykonania badania.

11. 
treść skierowania/zlecenia, które zostało wystawione przez lekarza.

12. Jestem świadoma/y, iż w przypadku braku oczekiwanego wyniku, w związku z kosztami diagnostyki, jakie poniosło Laboratorium 
Medyczne Invicta opłata za badanie nie będzie podlegała zwrotowi.

13. 
chromosomowych ani przypadków mozaikowatości.

14. Wskazania  do amniopunkcji opracowano na podstawie Programu Badań Prenatalnych NFZ. Wskazania te mogą ulegać zmianie 

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonicznego oraz adresu e-mail, otrzymywanie za pośrednictwem telefonii 
-

16. 

18. Badanie genetyczne jest wykonywane po raz pierwszy:   tak     nie

17. Wyrażam zgodę, jeżeli zajdzie potrzeba na transport i wykonywanie badania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:   tak     nie

 
 

Wcześniej wykonano badanie genetyczne: ................................................................................... 

Powyższe badanie wykonano w: ......................................................................................................

19. 

*Niepotrzebne skreślić 

(rodzaj badania)

data                              

data                              

imię nazwisko pacjenta/opiekuna prawnego

Podpis lekarza
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