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PREISKOVANEC

ZAKONITI SKRBNIK: _____________________

Ime in priimek: _____________________________

Ime in priimek: _____________________________

Datum rojstva: _____________________________

Datum rojstva: _____________________________

1. Obveščen/a sem bil/a o namenu preiskave in se strinjam z odvzemom potrebnega biološkega materiala za
analizo vzorca z metodo sekvenciranja nove generacije.
Indikacija: _________________________________________________________.
2. Seznanjen/a sem, da bodo v izvidu poročani le rezultati, povezani z geni, ki so vzročno povezani z mojo
boleznijo, čeprav preiskava vključuje tudi analizo drugih, z mojo boleznijo nepovezanih genov.
3. Zavedam se, da moj rezultat analize temelji na podatkih, dostopnih v času testiranja. Lahko se zgodi, da bo
odkrita sprememba, katere pomen je trenutno nejasen (različica nejasnega pomena). Razumem, da se pomen
takšne različice lahko pojasni v prihodnosti.
4. Razumem, da bodo podatki pridobljeni s sekvenciranjem nove generacije v anonimni obliki shranjeni v
Laboratoriju za medicinsko genetiko UKC MB. Razumem, da bodo vključeni v strokovne mednarodne baze
podatkov z namenom doprinosa k napredku v znanju.
5. Če s preiskavo ožje usmerjenega nabora genov ne bo mogoče pojasniti vzroka bolezni, se strinjam s
pregledom razširjenega nabora genov.
DA

NE

6. Pri analizi se lahko odkrijejo različice v drugih genih, ki niso povezani z mojimi trenutnimi težavami, kljub temu
pa lahko imajo kliničen pomen zame in za moje sorodnike (naključne najdbe).
DA, želim biti obveščen/a o naključnih najdbah.
NE, ne želim biti obveščen/a o naključnih najdbah.
7. Zavedam se, da lahko privolitev v kateremkoli trenutku umaknem.
Kraj in datum: _____________________________ Podpis__________________________

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE
Preiskovancu/ki sem razumljivo razložil/a pomen in omejitve analize DNK z metodo sekvenciranja nove generacije.
Odgovorna oseba: _________________________________________________________
Kraj in datum: ____________________________ Podpis __________________________
Pripravila:
Iva Opalič, dr. med.
Barbara Stojanov, dr. med.

Pregledali:
dr.Boris Zagradišnik, dr. med., spec.
Andreja Zagorac, univ.dipl.biol., spec.
dr. Alenka Erjavec Škerget, univ.dipl.biol.,spec.
Doc.dr.Špela Stangler Herodež, univ.dipl.inž.kem.tehn.
as.dr.Danijela Krgović, univ.dipl. biokem.

Odobrila:
prof. dr. Nadja Kokalj Vokač,
univ. dipl. biol., spec.lab.med.genet.

Zapis se hrani trajno.
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