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                                    ŢIADOSŤ O GENETICKÉ VYŠETRENIE. 

  
Meno a priezvisko:                                                                                  Rod. číslo:  
    
Adresa:                                                                                        Zdravotná poisťovňa:   
 
Diagnóza slovom:                                                                    MKCH:    
 
Vyšetrovaný materiál:                                                                     

 
 
 
Pečiatka lekára:  

 
IZOLÁCIA A ARCHIVÁCIA DNA/RNA                                                   DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY 

        Izolácia a archivácia zaslaného materiálu Lesch-Nyhanov syndróm 

 Renálne hypourikémie   

CILIOPATIE                                                                                                     Glykogenózy (typ I – IXb) 

 Autozómovo recesívne polycystické                      Deficit adenylosukcinátlyázy     

           ochorenie obličiek (ARPKD)                                                                        

            Nefrotický syndróm                                                                               LYZOZÓMOVÉ PORUCHY                     

            Nefronoftíza                                                                                                    Nieman-Pickova choroba typ C1/C2               

            Autozómovo-dominantné tubulointesticiálne 

            ochorenie obličiek                                                                                 INÉ TYPY ZRIEDKAVÝCH CHORÔB    

           Bardet-Bield syndróm                                                                                      Silver-Russel syndróm   

           Joubertov syndróm                                                                                           Beckwith-Wiedemann syndróm    

           Primárna ciliárna dyskinéza                                                                              22q11 delečný syndróm        

                                                                                                                                         

RENÁLNE TUBULÁRNE A METABOLICKÉ                                         MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM                   
OCHORENIA                                                                                                            Kvantitatívne stanovenie mutovaných   

            Gitelmanov syndróm                                                                                        klonov  po alogénnej transplantácií     

            Cystinóza                                                                                                          krvotvorných buniek 

            RCAD (syndróm renálnych cýst a diabetu)                                                         

                                                                                                                           LYMFOBLASTOVÝ LYMFÓM              
NEFROLITIÁZY                                                                                                     Vyšetrenie mutácií v géne NOTCH1     

            Cystinúria                                                                                                        Vyšetrenie genomických zmien       

            Xantinúria                                                                                                        v oblasti 6q                                                                                                                                                   

                                                                                                                                       

                                                                                                                                  
Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so spôsobom a účelom molekulovo-genetického vyšetrenia vzorky mojej DNA/RNA 

a súhlasím s tým, aby: DNA/RNA bola použitá pre určenie genotypu a štúdia mutácií v géne ...........................alebo pre budúce možné 

vyšetrenie doposiaľ neznámeho génu súvisiaceho s objasnením diagnózy,vzorka genómovej DNA/RNA bola uchovávaná v genómovej 

banke a pri zaistení ochrany osobných údajov bola použitá pre ďalšie vyšetrenia a štúdium mutácií, výsledky vyšetrení vrátane 

zodpovedajúcich informácií o mojom zdravotnom stave zistené v súvislosti s molekulovo-genetickým vyšetrením mohli byť bez 

uvedenia mena a ďalších identifikačných údajov použité pre diskusiu a prípadnú dokumentáciu v odborných vedeckých kruhoch 

a časopisoch.  

S horeuvednými bodmi súhlasím dobrovoľne                                                                                                                                

Podpis probanda (zákonného zástupcu):........................................   v Bratislave dňa ....................................                               

Údaje o pacientovi              

Odosielajúci lekár                         Indikujúci lekár:  

Vyšetrenia sú predmetom výskumnej a grantovej činnosti  

Informovaný súhlas  

mailto:genlab@dfnsp.sk
http://www.detskaklinika.sk/

