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ІНФОРМОВАНА ЗГОДА НА ПРОВЕДЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
Повне ім’я пацієнта:
Дата народження:
Контактний номер телефону
Електронна пошта

Стать:

Тип матеріалу для аналізу (будь ласка, поставте галочку у потрібному квадраті):
□ кров □ букальний епітелій □ інше (_____________________________________________)
Буде використаний в молекулярній діагностиці, котра базується на ДНК-аналізі з метою
виявити: _______________________________________________________________________
назва хвороби та гена На
Мені відомо, що:
Зразок буде використовуватися для аналізу щодо:
□Верифікації клінічного діагнозу;
□Визначення статусу носія;
□Визначення схильності до генетичних хворіб зазначених вище.
Виділена ДНК буде зберігатися за сприятливих умов та є ризик деградації ДНК (природній
процес). У зв’язку з цим існує невелика імовірність повторного забору.
У випадку, якщо я/дитина проходили переливання протягом 2 місяців до моменту відбору
проби для генетичного аналізу, зобов’язуюсь повідомити лабораторію про це.
Дисклеймер. Дослідження ДНК не є остаточним тестом в усіх осіб. Аналіз ДНК базується на технології ПЛР
(полімеразної ланцюгової реакції), яка є багатостадійним процесом, на кожному з яких є невелика ймовірність помилки.
Необхідно розуміти, що існують чинники, що можуть бути причинами помилки. Помилки можуть бути результатом
контамінації, рідкісних технічних погрішностей, рідкісних генетичних варіантів, що перешкоджають аналізу, та
альтернативним системам класифікації. Цей аналіз може бути одним з багатьох, які використовує медичний працівник,
щоб допомогти в діагностиці та плані лікування, але сам аналіз не є діагнозом. Цей тест був розроблений, і його
характеристики були визначені лабораторією відповідно до міжнародних вимог щодо складних досліджень та EQA. Цей
тест використовується для клінічних цілей.
Обмеження. Може бути неможливо повністю визначити деякі деталі щодо таких варіантів, як мозаїчність,
однобатьківська дисомія, часткова моносомія. Результат відображає аналіз генів отриманої проби ДНК. У дуже
рідкісних випадках (циркуляція лімфопроліферативних новоутворів, трансплантація кісткового мозку, недавнє переливання
крові) аналізована ДНК може не відображати структури генів. У випадку неповідомлення співробітникам про це
результати можуть бути невірними. При обстеженні родин неправильно надана інформація може спричинити невірну
інтерпретацію.

Я був повідомлений про необхідність обробки моїх персональних даних, у зв'язку з
виконанням генетичних тестів. Я надаю згоду на обробку моїх особистих даних, які
обробляються виключно для цілей, описаних вище, та відповідно до положень
законодавства України, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних». Божу
Славу! _______________________
_________________________________________
дата

Підпис та ПІБ відповідальної особи (батьків)
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Додаток 2
До Договору публічної оферти (приєднання),
затвердженого Наказом ФОП Макух Г.В.
від 21 листопада 2018 № 11
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до Договору публічної оферти (приєднання) про надання послуг
Договір публічної оферти (приєднання) про надання послуг (затверджено наказом № 11
від 21.11.2018) (надалі – Договір) укладається шляхом приєднання юридичної чи фізичної
особи (надалі – Замовник), що має намір отримувати послуги, до Договору в цілому.
Замовник не може запропонувати свої умови цього Договору, у відповідності до ст. 634
Цивільного Кодексу України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих
його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення.
Заява-приєднання заповнюється у двох примірниках українською мовою друкованими
літерами, що мають однакову юридичну силу. Якщо у Виконавця об’єднання немає
зауважень щодо чіткості та повноти заповнення Замовником заяви-приєднання, остання
приймається Виконавцем.
Замовник, підписавши Заяву, укладає з Виконавцем Договір, розміщений на Веб-сайті за
адресою leogene.com.ua (надалі – Сайт), шляхом приєднання до всіх його умов в цілому. З
моменту підписання Замовником Заяви та прийняття її Виконавцем, Замовник та Виконавець
набувають прав та обов’язків, визначених Договором та несуть відповідальність за їх
невиконання та/або неналежне виконання.
Електронний Договір, що затверджений Наказом Виконавця № 11 від 21.11.2018 та
розміщений на Сайті, є оригінальним примірником, має повну юридичну силу та не може
бути заперечений Виконавцем чи Замовником або визнаний недійсним лише через те, що
він має електронну форму.
Підписавши Заяву Замовник засвідчує те, що він:
- ознайомлений з усіма положеннями Договору, що розміщений на Сайті, повністю
розуміє його змісту, значень термінів і понять, всіх його умов;
- має вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до всіх його умов, шляхом
приєднання до нього в повному обсязі.
Замовник підтверджує правильність наведених нижче відомостей:
ПІБ
Місце проживання
ІПН
Номер телефону
Дата підписання Заявки
Надання послуг передбачає: ___________________________________________________.
Сторони узгодили вартість надання послуг у розмірі _______________________________.
Підписання Заяви свідчить про згоду Замовника на здійснення обробки його
персональних даних відповідно чинного законодавства України та умов Договору.
Інформована згода на проведення генетичного аналізу є невід’ємною частиною цієї заявиприєднання.
Замовник (підпис) ____________________________________________
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