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KOD KRESKOWY - SIF
NAKLEIĆ TUTAJ

FOR LABARATORY USE ONLY ORDER NUMBER LAB ID NUMBER KIT LOT NUMBER

COMMENTS DATE & TIME OF RECEIPT (DD/MM/YY HH:MM) RECEIVED BY

SAMPLE INFORMATION FORM
FORMULARZ DANYCH PRÓBKI

Składając podpis pod niniejszym formularzem:
1.      Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Świadomej Zgody Pacjenta, dołączonej do niniejszego formularza, i rozumiem jej treść.
2.     Oświadczam, że miałam/em możliwość skorzystania z konsultacji z lekarzem kierującym mnie na badanie VERAgene i omówienia z lekarzem wszystkich aspektów  
        badania oraz niniejszego formularza, w tym korzyści, ryzyk i ograniczeń związanych z badaniem VERAgene, jak również przyczyn przeprowadzenia badania i dostęp 
        ności alternatywnych metod badania.
3.     Upoważniam niniejszym mojego lekarza kierującego do pobrania próbek krwi oraz przekazania niniejszego formularza i przetransportowania próbek krwi do 
        laboratorium NIPD Genetics w celu przeprowadzenia badań wskazanych w treści formularza.
4.     Upoważniam NIPD Genetics do wykorzystania w całości lub w części pobranej próbki krwi w celu przeprowadzenia badań wskazanych w treści formularza.
5.     Upoważniam NIPD Genetics do przekazania wyników badań mojemu lekarzowi kierującemu.
6.     Potwierdzam, że wszystkie dane podane w niniejszym formularzu są prawdziwe zgodnie z moją najlepszą wiedzą.
Pana/i wyniki badań oraz niewykorzystany materiał biologiczny może pomóc NIPD Genetics w poprawie i rozwijaniu jakości, dokładności i skuteczności diagnostyki oraz 
rozszerzeniu zakresu badań genetycznych. Dlatego też NIPD Genetics chciałaby wykorzystać Pani/a wyniki badań oraz niewykorzystany materiał biologiczny po jego 
anonimizacji i deidentyfikacji (tzn. usunięciu wszelkich danych osobowych, umożliwiających Pani identyfikację).

W powyższym zakresie, wyrażam zgodę ączenie wyników moich badań do bazy danych NIPD Genetics w celu kodowania, przechowywania i wykorzystania 
materiału biologicznego. 

CLINICIAN ATTESTATION / POŚWIADCZENIE LEKARZA

Niniejszym zaświadczam i zapewniam, że:

1.      Pacjent/ka został/a poinformowany/a, że badania zostaną przeprowadzone wyłącznie pod kątem choroby (chorób) wskazanej (wskazanych) w treści niniejszego  
        formularza, a także uzyskał/a wszelkie niezbędne informacje na temat badania, jak i dane konieczne w celu udzielenia świadomej zgody, w tym informacje o 
        korzyściach, ryzykach i ograniczeniach związanych z badaniem VERAgene. 
2.     Udzielono pacjentce/ pacjentowi odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące badania VERAgene. 
3.     Niniejszy formularz został wypełniony zgodnie z życzeniem i zaleceniami pacjentów.
4.     Uzyskano świadomą zgodę pacjentki/ pacjenta oraz zweryfikowano prawdziwość ich podpisów.

PODPIS MATKI (MATKA BIOLOGICZNA) DATA

PODPIS OJCA (OJCIEC BIOLOGICZNY) DATA

PODPIS LEKARZA DATA

NAME / IMIĘ SURNAME / NAZWISKO

DATE OF BIRTH (DD/MM/YY) /
DATA URODZENIA

ETHNICITY / POCHODZENIE 
ETNICZNE

ID

PHONE / TEL EMAIL

ADDRESS / ADRES

CITY / MIASTO               POST CODE / KOD POCZTOWY               COUNTRY / KRAJ           

PLEASE COMPLETE IN ENGLISH / PROSZĘ WYPEŁNIĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM

NAME / IMIĘ SURNAME / NAZWISKO

DATE OF BIRTH (DD/MM/YY) /
DATA URODZENIA

ETHNICITY / POCHODZENIE 
ETNICZNE

ID

PHONE / TEL EMAIL

ADDRESS / ADRES

CITY / MIASTO               POST CODE / KOD POCZTOWY               COUNTRY / KRAJ           

PATERNAL SPECIMEN / PRÓBKA OJCA
PLEASE COMPLETE IN ENGLISH / PROSZĘ WYPEŁNIĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM

REFERRAL INFORMATION / DANE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA
PLEASE COMPLETE IN ENGLISH / PROSZĘ WYPEŁNIĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM 

CLINIC NAME / NAZWA KLINIKI CLINIC ID PHONE / TEL FAX EMAIL

REFERRING CLINICIAN / LEKARZ KIERUJĄCY ADDRESS / ADRES

CITY / MIASTO                                        POST CODE / KOD POCZTOWY                       COUNTRY / KRAJ   

MATERNAL SPECIMEN / PRÓBKA MATKI

CONSENT / ZGODA

CLINICAL AND TEST DETAILS / DANE KLINICZNE I DOTYCZĄCE BADANIA

 TEST INDICATIONS / 
WSKAZANIA DO BADANIA
TICK APPROPRIATE BOX & ADD COMMENTS / 
PROSZĘ ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIE OKIENKO 
I DODAĆ UWAGI

CONSANGUINITY / ZGODNOŚĆ

OTHER / INNE

CLINICIAN COMMENTS / KOMENTARZ 
LEKARZA

REQUESTED TEST / BADANIE OBJĘTE SKIEROWANIEM

FOR SINGLETON PREGNANCIES / DLA CIĄŻ 
POJEDYNCZYCH

TRISOMIES 13, 18, 21; PRESENCE OF Y; ANEUPLOIDIES 
X,Y; MICRODELETIONS; 100 SINGLE GENE DISORDERS /

FOR TWIN/VANISHED TWIN PREGNANCIES / DLA CIĄŻ 
BLIŹNIACZYCH/ CIĄŻ Z ZANIKIEM PŁODU

TRISOMIES 13, 18, 21; PRESENCE OF Y; 
MICRODELETIONS; 100 SINGLE GENE DISORDERS /

TICK ONLY ONE BOX BELOW / ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ Z PONIŻSZYCH OPCJI 

IVF INFORMATION / DANE DOTYCZĄCE IVF
IVF PREGNANCY / 
CIĄŻA IFV: 

NUMBER OF FETUSES / LICZBA PŁODÓW
1 FETUS — VANISHED TWIN /
 1 PŁÓD - ZANIKAJĄCY BLIŹNIAK

DICHORIONIC / BLIŹNIAKI DWUJAJOWE            

1 FETUS / 1 PŁÓD

2 FETUSES MONOCHORIONIC

/ 2 PŁODY BLIŹNIAKI JEDNOJAJOWE     

Only self-egg IVF pregnancies; not valid 
for donor egg or surrogates / Tylko dla 
ci IFV z własnej komórki jajowej, nie dla 
ci z dawc  komórki jajowej i surogatek

Collect 4 weeks after the vanishing event 
/  Pobrać po 4 tygodniach

REDRAW TEST /
POWTÓRNY TEST:

CLINICAL INFORMATION / DANE KLINICZNE
COMPLETE ALL SECTIONS BELOW / PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻSZY FORMULARZ

MATERNAL INFORMATION / DANE MATKI

GESTATIONAL AGE / WIEK CIĄŻY 
(WEEK + DAY) / (T+D)

WEIGHT / 
WAGA (KG)

HEIGHT / 
WZROST (CM)

TEST INFORMATION / DANE DOTYCZĄCE BADANIA

COLLECTION DATE / DATA 
POBRANIA (DD/MM/YY):

PATIENT/FAMILY HISTORY / 

ABNORMAL ULTRASOUND / 

ADVANCED MATERNAL AGE / 

SERUM SCREEN RISK /

WYWIAD RODZINNY

NIEPRAWIDŁOWE USG

ZAAWANSOWANY WIEK MATKI 

RYZYKO W TEŚCIE BIOCHEMICZNYM

YES/
TAK

NO
NIE

YES/
TAK

NO
NIE

T21 RISK SCORE/ RYZYKO: 1 IN

T18 RISK SCORE/ RYZYKO: 1 IN

T13 RISK SCORE/ RYZYKO: 1 IN

comprehensive NIPT
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comprehensive NIPT

NIPD G E N E T I C S

Tabela 1: Choroby uwarunkowane przez pojedyncze geny, 
wykrywane przy pomocy VERAgene

3-metylokrotonyloglicynuria 1

3-metylokrotonyloglicynuria 2

Abetalipoproteinemia

Artrogrypoza, opóźnienie umysłowe i napady drgawkowe

Autosomalnie recesywna wielotorbielowatość nerek

Zespół Bardeta-Biedla 12

Talasemia beta

Choroba Canavan

Pląsawica-akantocytoza

Zespół Criglera-Najjara, typ 1

Mukowiscydoza  

Niedobór czynnika XI 

Rodzinna dysautonomia   

Niedokrwistość Fanconiego

Nieketonowa hiperglicynemia

Choroba spichrzeniowa glikogenu typ 3

Choroba spichrzeniowa glikogenu typ 7 

Zespół GRACILE

Miopatia z ciałkami wtrętowymi, Typ 2

Acyduria izowalerianowa

Zespół Joubert, typ 2

Epidermolysis bullosa junctionalis, typ EB Herlitza

Wrodzona ślepota Lebera (związana z LCA5) poważne LCA5 (3)

Hipoplazja komórek Leydiga (oporność na hormon luteinizujący)

ęśniowa obręczowo-kończynowa, Typ 2E

Niedobór dehydrogenazy lipoamidowej [Choroba syropu klonowego typ 3]

Niedobór lipazy lipoproteinowej

Niedobór dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych

Choroba syropu klonowego, typ 1B

Acyduria metylomalonowa (związana z MMAA)

Mnogi niedobór sulfatazy

Neurohepatopatia Navajo [związany z MPV17 zespół
deplecji mitochondrialnego DNA] 

Ceroidolipofuscynoza neuronalna (związana z MFSD8) 

Zespół Nijmegen

Niedobór translokazy ornitynowej
[Zespół HHH (hiperamonemia–hiperornitynemia–homocytrulinuria)] 

Zaburzenia funkcji peroksyzomów ze spektrum zespołu Zellwegera (związane z PEX1)

Zaburzenia funkcji peroksyzomów ze spektrum zespołu Zellwegera (związane z PEX2)

Fenyloketonuria

Hipoplazja mostowo-móżdżkowa, Typ 2E

 Pyknodysostoza

Niedobór dehydrogenazy pirogronianowej (związany z PDHB)

Retinopatia (zwią

Retinopatia barwnikowa (związana z DHDDS)

Niedokrwistość sierpowata

Zespół Sjögrena-Larssona

Choroba Taya-Sachsa

Zespół Ushera, typ 1F

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA

VERAgene to opracowane laboratoryjnie nieinwazyjne badanie 
prenatalne (NIPT), które umożliwia wykrywanie trisomii 13,18,21, 
aneuploidii chromosomów X,Y, wybranych mikrodelecji 
(zespół DiGeorge’a, 1p36, zespół Smith-Magenis, zespół Wolfa-
-Hirschhorna) oraz określenie ryzyka wystąpienia u płodu 100 
chorób monogenowych (Tabela 1). Przeprowadzenie badania 
wymaga pobrania dwóch probówek krwi (20ml) od biologicz-
nej matki za pomocą standardowej procedury pobrania krwi 
oraz wymazu z policzka od biologicznego ojca. Próbki od 
obojga rodziców są niezbędne w celu wykonania badania - w 
przeciwnym razie wyniki nie są wiarygodne. Badanie VERAge-
ne można przeprowadzać w przypadku ciąż pojedynczych, jak 
i bliźniaczych, w tym ciąż z in vitro (IVF) najwcześniej w 10. 
tygodniu ciąży. Ciąże bliźniacze, w których doszło do utraty 
jednego z płodów (zanik płodu) kwalifikują się do badania po 
10. tygodniach od zapłodnienia i po 4. tygodniach od zaniku. 
Ciąże bliźniacze oraz ciąże bliźniacze, w przypadku których 
doszło do zaniku płodu, nie kwalifikują się do badania aneuplo-
idii X i Y. Badania VERAgene nie można przeprowadzać w 
przypadku ciąż, do których doszło w wyniku zapłodnienia 
plemnikami dawcy lub skorzystania z usług matki zastępczej. 
Do badania nie kwalifikują się pacjentki z nowotworem złośli-
wym, przebytym nowotworem złośliwym, po przeszczepie 
szpiku kostnego lub narządów, a także po niedawnej transfuzji 
krwi. W niewielkiej liczbie przypadków, ilość DNA płodu 
obecna w krwi matki (frakcja płodowa) jest niewystarczająca 
do analizy; konieczne może być ponowne pobranie krwi.

Nieinwazyjne badanie VERAgene nie służy do wykrywania 
mozaicyzmu, triploidalności, trisomii częściowej czy transloka-
cji, i nie zostało do tego celu zwalidowane. Wynik wskazujący 
na wysokie ryzyko w przypadku ciąży bliźniaczej sygnalizuje 
wysoki poziom ryzyka dla co najmniej jednego z bliźniąt. W 
przypadku ciąż bliźniaczych, wykrycie Y oznacza obecność co 
najmniej jednego chromosomu Y. Jakkolwiek test jest bardzo 
dokładny, zawsze istnieje możliwość uzyskania fałszywie 
dodatniego lub fałszywie ujemnego wyniku. Jest to związane z 
ograniczeniami technicznymi i/lub biologicznymi, w tym, 
między innymi, ograniczonym mozaicyzmem łożyska (CPM) 
lub innymi rodzajami mozaicyzmu, nieprawidłowościami struk-
turalnymi lub somatycznymi chromosomów matki, obecnością 
resztkowego cfDNA płodu, który uległ zanikowi, lub innymi 
rzadkimi procesami molekularnymi. Badanie nie prowadzi do 
rozpoznania wszystkich delecji związanych z danym zespołem 
mikrodelecji. Badanie zostało zwalidowane dla delecji całych 
regionów; delecje mniejszych obszarów mogą pozostać niewy-
kryte. Ponadto, VERAgene pozwala przeanalizować szereg 
patogenicznych/ potencjalnie patogenicznych mutacji związa-
nych z umiarkowanym lub ciężkim fenotypem, ale nie wszyst-
kie. Dlatego też wynik ujemny lub wskazujący na niewielkie 
ryzyko ogranicza, ale nie eliminuje możliwości obciążenia 
płodu lub występowania u niego mutacji. Badanie nieinwazyjne 
VERAgene nie jest badaniem diagnostycznym, ale przesiewo-
wym, a jego wyniki należy rozpatrywać w kontekście pozosta-
łych kryteriów klinicznych. Lekarz kierujący odpowiada za 
skonsultowanie pacjentki przed i po badaniu, włącznie z udzie-
leniem informacji w zakresie konieczności przeprowadzenia 
dodatkowego prenatalnego badania inwazyjnego. Wynik 
dodatni lub wskazujący na wysokie ryzyko choroby monoge-
nowej oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia tej 
choroby u płodu wynosi jeden do czterech. Zaleca się potwier-
dzenie wyniku wskazującego na wysokie ryzyko przy pomocy 
amniopunkcji.

Aby zapoznać się z pełną listą chorób monogenowych wykry-
wanych przy pomocy badania VERAgene odwiedź stronę 
www.nipd.com/veragene100

Synevo Sp. z o.o.Warszawa 04-158,ul. Zamieniecka 80 lok.401.
Tel: 22 120 24 00    Email: kontakt@synevo.pl     Web: www.synevo.pl
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comprehensive NIPT

NIPD G E N E T I C S

SKRÓT INFORMACJI NA TEMAT 
PRYWATNOŚCI PACJENTÓW

Niniejszy dokument zawiera skrócone informacje na temat sposobu zbierania i przetwarzania danych 
osobowych w spółce NIPD Genetics Public Company Ltd (NIPD).
Prosimy o zapoznanie się z nim wraz z pełną polityką prywatności, w której przedstawiono więcej informacji 
na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w naszej spółce. Jej kopię można uzyskać online od 
lekarza kierującego.

1.   Ważne powiadomienia oraz informacje o nas
          NIPD Genetics jest administratorem państwa danych osobowych i podmiotem za nie  
           odpowiedzialnym. Spółka powołała inspektora ochrony danych (IOD). W przypadku pytań  
           związanych z niniejszym dokumentem lub naszą polityki ochrony danych, prosimy o kontakt z IOD.

          DANE KONTAKTOWE
               Pełna nazwa podmiotu: NIPD Genetics Public Company Ltd (HE 275644)
                Adres email: dpo@nipd.com
                Adres korespondencyjny: 31 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nikozja, Cypr
                Numer telefonu: + (357) 22266888

2.  Gromadzone przez nas dane osobowe
          Zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i przesyłamy następujące dotyczące
           państwa dane osobowe:          
           • Dane indentyfikacyjne. 
           • Dane kontaktowe.
           • Dane medyczne/kliniczne.

3.  W jaki sposób wykorzystujemy państwa dane osobowe
          Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu, a jakim zostały zebrane, tj.m.in:          
           • W celu zarejestrowania państwa jako nowego klienta. 
           • W celu przeprowadzenia państwa testu WIARYGODNOŚCI (VERAgene) oraz przetworzenia i  
              dostarczenia państwu jego wyniku.
           • Do zarządzania państwa relacją z nami.
           • Do kontaktowania się z państwem w sprawie państwa wyników i konsultacji.
           • Do wystawienia faktury lekarzowi kierującemu.

4.  W jaki sposób udostępniamy państwa dane osobowe        
           Udostępniamy państwa dane osobowe lekarzowi kierującemu w celu powiadomienia go o państwa    
           wynikach badań.
           Możemy również udostępniać państwa dane osobowe dostawcom usług opartych na chmurze, 
           ponieważ to właśnie tam przechowujemy pewne informacje. 

5.  Przekazywanie danych do innych krajów
           Nie przekazujemy, nie przechowujemy ani nie przetwarzamy państwa danych osobowych poza  
           Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że państwo lub państwa lekarz kierujący posiadają 
           siedzibą poza EOG.

6.  Przysługujące państwu uprawnienia
           W pewnych okolicznościach, mają państwo wynikające z regulacji dotyczących danych osobowych  
           prawa, w tym prawo do otrzymania kopii przechowywanych przez nas państwa danych osobowych, 
           prawo do usunięcia danych (‘‘prawo do bycia zapomnianym’’), prawo do ograniczenia przetwarzania  
           danych i prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NIPD Genetics Public Company Ltd, 31 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nicosia, Cyprus
Customer service: Tel. + (357) 22266888; Fax. + (357) 22266899; Email: info@nipd.com; Web page: www.nipd.com
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