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Vyjadrenie súhlasu pacienta:

Beriem na vedomie, že ak vzorka nespĺňa kritériá kvality potrebné na analýzu, bude potrebné zopakovanie odberu 
vzorky. V prípade, že je potrebné prevzorkovanie, nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Súhlasím so zaslaním 
výsledkov mojich testov môjmu ošetrujúcemu/objednávajúcemu lekárovi/poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo 
na ním uvedenú adresu.

Beriem na vedomie, že analýza je obmedzená na varianty génov dostupných pre vybranú možnosť testovania. Beriem 
na vedomie, že v dôsledku technických obmedzení, podmienok vzorky a individuálnych rozdielov sa môže vyskytnúť 
falošne pozitívny a falošne negatívny výsledok.

Beriem na vedomie, že moja vzorka alebo údaje môžu byť spracované a analyzované v laboratóriu BGI v Dánsku.

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie

Svojim podpisom dávam súhlas na genetický rozbor a potrebný odber vzoriek. Bol som poučený, že svoj súhlas 
môžem v celom rozsahu, alebo čiastočne kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu, bez akejkoľvek následnej ujmy      
a že mám právo nedozvedieť sa o výsledkoch testu (právo nevedieť).

Týmto potvrdzujem, že som si pozorne prečítal ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV BGI (dostupné na webovej 
stránke https://www.bgi.com/global/resources/privacy-policy/), ktoré sú súčasťou tohto súhlasu a že som si plne 
vedomý/á mojich práv podľa týchto zásad. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú spracované spoločnosťou 
BGI za účelom vykonania popísaného testu a na to, aby spoločnosť BGI rešpektovala svoje zmluvné záväzky a/alebo 
aby zohľadnila moje životné záujmy alebo záujmy osoby, ktorej som zákonným zástupcom

Som si vedomý/á toho, že po začatí testu ho môžem kedykoľvek zastaviť a môžem požiadať o zničenie neanonymného 
testovacieho materiálu vrátane všetkých získaných komponentov a všetkých dovtedy zhromaždených výsledkov. Ak 
však už došlo k spracovaniu vzorky v laboratóriu, nemôžem požiadať o vrátenie uhradenej sumy za test.

Meno, priezvisko testovanej osoby (paličkovým):
(alebo zákonného zástupcu): 

Podpis testovanej osoby (alebo zákonného zástupcu):

Dátum (dd/mm/rrrr):   

Vzťah zákonného zástupcu k testovanej osobe
(ak informácie vypĺňa zákonný zástupca):

Týmto potvrdzujem, že môj lekár, alebo osoba objednávajúca tento test mi vysvetlili účel, výhody a riziká testovania 
ColoTect uvedené vo formulári súhlasu.

Beriem na vedomie, že BGI Clinical Laboratories je zodpovedná iba za správu o genetickom teste. Tento test nie je 
určený na poskytnutie konečnej diagnózy a v prípade pozitívneho výsledku by sa naň nemalo spoliehať ako na jediný 
dôkaz pre diagnostický záver, alebo konečné klinické rozhodnutie.

Áno Nie 

Vyjadrenie súhlasu lekára:
Potvrdzujem, že vyššie uvedená testovaná osoba, alebo jej zákonný zástupca boli informovaní o výhodách, 
rizikách a obmedzeniach požadovaného laboratórneho testu. Na otázky tejto osoby som odpovedal najlepšie, ako 
som vedel. Na vykonanie testu som získal informovaný súhlas od pacienta (prípadne jeho zákonného zástupcu).

Meno lekára (paličkovým písmom):

Dátum (dd/mm/rrrr): Podpis:

Tento formulár musí vyplniť a podpísať objednávateľ testu (testovaná osoba), alebo jeho zákonný zástupca. Pred podpisom si 
všetky informácie pozorne prečítajte a prediskutujte so svojím ošetrujúcim/objednávajúcim lekárom/poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. Ošetrujúci/objednávajúci lekár musí vyplniť a podpísať čast "Vyjadrenie súhlasu lekára".

Účel 
Skríningový test BGI Sentis ColoTect CRC je neinvazívny, vysoko citlivý skríningový test na kolorektálny karcinóm
a prekancerózne lézie. Ľudská DNA je extrahovaná zo vzorky stolice, ktorá sa odoberie doma a použije sa na multiplexnú 
metylačne špecifickú PCR (polymérová reťazová reakcia). Miera citlivosti > 87 % a miera špecifickosti > 93 % zaisťuje vysokú 
presnosť a robustnosť tohto testu v porovnaní s metódou ako je napríklad kolonoskopia.

Postup 
Vzorky stolice odobraté podľa pokynov budú odoslané do laboratória BGI, kde sa DNA zo vzorky izoluje a analyzuje
na epigenomické zmeny súvisiace s rakovinou. BGI potom pošle podrobnú správu vášmu ošetrujúcemu/objednávajúcemu 
lekárovi/poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý vyhodnotí vaše osobné zdravotné informácie. Tieto informácie pomôžu 
vám a vášmu lekárovi určiť následný postup.

Limitácie testu
Vzhľadom na heterogenitu vzorky a iné nekontrolovateľné technické dôvody testovaná osoba berie na vedomie, že test môže 
poskytnúť falošne pozitívne, alebo falošne negatívne výsledky.
Tento test slúži na skríningové účely. Len málo pacientov s adenómom, alebo kolorektálnym karcinómom môže obdržať 
negatívny výsledok v dôsledku heterogenity nádoru a technickej citlivosti, ktorú test nedokáže detegovať.
Osobné údaje poskytnuté testovanou osobou musia byť pravdivé a platné. Testovaná osoba je zodpovedná za akékoľvek 
prerušenie testovania a nepresné výsledky testov zapríčinené nesprávnymi, nepravdivými a neplatnými informáciami.
Keďže výskum v tejto oblasti stále napreduje, testovaná osoba berie na vedomie a súhlasí s tým, že tento test sa poskytuje      
v súlade so súčasným stavom existujúcej technológie a podmienok, ktoré umožňujú získať údaje potrebné na testovanie.
Testovacia spoločnosť urobí všetko pre to, aby zabezpečila efektívnosť a bezpečnosť služby.

Upozornenie na riziká
Odber vzoriek na tento test vykoná testovaná osoba samotná a na prípadné škody z toho vyplývajúce sa toto oznámenie        
o informovanom súhlase nevzťahuje.
Ak prijatá vzorka nespĺňa požiadavky na testovanie, testovaná osoba musí aktívne spolupracovať pri prevzorkovaní,
v opačnom prípade nie je možné získať výsledky testu, ani vrátiť peniaze. Testovací cyklus sa musí predĺžiť od dátumu 
opätovného odberu vzoriek.
Testované osoby môžu po oboznámení sa s výsledkami testov prežívať určitú psychickú záťaž, lekári poskytnú poradenstvo
a vysvetlenie vzhľadom na situáciu.
Genetické informácie patria k súkromným informáciám testovanej osoby a jej rodiny. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
a testovacia spoločnosť budú prísne dodržiavať požiadavky predpisov a vykonávať náležitú starostlivosť s cieľom chrániť 
súkromie a bezpečnosť údajov testovanej osoby a snažiť sa vyhnúť možnosti úniku súkromia v dôsledku neodvrátiteľných 
faktorov.

Výsledok testu
Výsledky testu budú doručené ošetrujúcemu/objednávajúcemu lekárovi, alebo priamo testovanej osobe.
Výsledky tohto testu sú popísané objektívne a zodpovedajú len vzorkám zaslaným na tento test.
Tento test je skríningovou metódou a nemožno ho použiť pre oficiálne stanovenie diagnózy. Pozitívny výsledok testu 
nepredstavuje konečnú diagnózu a odporúča sa, aby testovaná osoba s pozitívnym výsledkom podstúpila diagnostickú 
kolonoskopiu na vylúčenie črevných lézií, alebo aby lekár určil ďalší plán stanovenia klinickej diagnózy.

Náhodný nález (nezahrnutý)

Ostatné
Vzhľadom k tomu, že výskyt a progresia ochorenia je dynamický výsledok, testovanie po určitom časovom intervale od odberu 
vzoriek (viac ako 3 mesiace) nereprezentuje skutočnú situáciu testovanej osoby v súčasnosti (v aktuálnom momente).

Informovaný súhlas s genetickým testovaním 
Neinvazívny test na diagnos�ku 
kolorektálneho karcinómu

Áno Nie




