Εντολή

Επεξεργασίας & Εξετάσεων
Επεξεργασίας Βιολογικού ∆είγµατος & ∆ιενέργειας ∆ιαγνωστικών Εξετάσεων
Παρακαλούµε να συµπληρώσετε και να παραδώσετε το παρόν έντυπο το αργότερο, µέχρι την αποστολή του δείγµατος στα εργαστήρια-γραφεία της εταιρείας.
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Είτε ιδιοχείρως, είτε µε φαξ: •Θεσσαλονίκη 2310 474.285 •Αθήνα 210 77.90.788
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1. Παρακαλώ όπως προβείτε:
α. στη διαδικασία διαχωρισµού των
βλαστοκυττάρων
β. στη διενέργεια των παρακάτω εξετάσεων στο
αίµα του παιδιού
1. µέτρηση του αριθµού εµπύρηνων
κυττάρων
2. µέτρηση του αριθµού των αιµοποιητικών
βλαστοκυττάρων
3. µέτρηση του αριθµού των εµπύρηνων
ερυθρών αιµοσφαιρίων
4. µικροβιολογικό έλεγχο για ανίχνευση
αερόβιων, αναερόβιων µικροβίων και
µυκήτων
5. ταυτοποίηση µικροβίου και αντιβιόγραµµα
σε περίπτωση επιµόλυνσης
6. ABO/Rhesus
7. Ποιοτική ανίχνευση των ιών ηπατίτιδας Β
και C, CMV και ΗΙV µε τη µέθοδο PCR και
RPR Carbon Test στο αίµα της µητέρας και
εφόσον απαιτηθεί και στο αίµα του παιδιού
Σε περίπτωση µη φυσιολογικών αποτελεσµάτων
σε όλα τα παραπάνω, η µητέρα συναινεί ο
Ιατρικός ∆ιευθυντής να ενηµερώσει τον Ιατρό της.

Στην παρούσα φάση και µε την εντολή 2. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι πριν από την υπογραφή της παρούσας
αυτή συναινώ☐ ή δεν συναινώ☐ να
εντολής ενηµερώθηκα πλήρως από δύο διαφορετικούς ιατρούς
γίνει εξέταση ιστοσυµβατότητας του
συναφείς µε το αντικείµενο και σε χρονικό διάστηµα που απείχε
βιολογικού υλικού.Η εξέταση αυτή θα
3 µήνες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 48 ν. 3984/2011
γίνει στην περίπτωση χρήσης του
και 13 π.δ. 26/2008, για τον σκοπό και τη φύση της προµήθειας,
βιολογικού υλικού µε σκοπό την
τις συνέπειές της, τη διαδικασία αφαίρεσης και φύλαξης του
ΟΠΑ, τα δυνητικά οφέλη και κινδύνους της, τα πιο πρόσφατα
ταυτοποίηση του.
δεδοµένα της επιστήµης σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης ΟπΑ
για θεραπευτικούς σκοπούς, τις κλινικές αναλύσεις και τη λήψη
Με σκοπό την κρυοσυντήρηση των επιβεβαιωµένων αποτελεσµάτων τους, την καταγραφή και
φύλαξη βλαστικών κυττάρων από:
προστασία των στοιχείων µου, το ιατρικό απόρρητο και τις
Υπογραφή δίπλα σε ό,τι ισχύει:
διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία µου, τα
αναµενόµενα οφέλη της αυτόλογης χρήσης σε αντιδιαστολή µε
▶ Οµφαλοπλακουντιακό Αίµα (ΟπΑ)
τα οφέλη της αλλογενούς και ιδίως τη διάκριση των τραπεζών
____________________________
ΟπΑ σε ιδιωτικές και δηµόσιες και τη διάκριση της φύλαξης ΟπΑ
▶ Πλακούντα
για αυτόλογη και αλλογενή χρήση, συγγενική ή µη, για την
____________________________
οικονοµική επιβάρυνσή µου, για το ότι απαιτείται η υποχρεωτική
▶ Ιστό Οµφαλίου Λώρου (Ουσία Wharton)
συναίνεση, βεβαίωση και εξουσιοδότησή µου προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η αφαίρεση του ΟπΑ, καθώς και για κάθε άλλη
____________________________
πληροφορία που προβλέπεται στο νόµο ή που θέλησα να λάβω.
▶ VSELs
____________________________
του τέκνου µου
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Στην περίπτωση που ο ολικός αριθµός των
εµπύρηνων κυττάρων ή των CD34 κυττάρων είναι 7. Αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση που παραλάβω, αλλά
µικρότερος των αναφερόµενων στην αριθ Α3γ/
δεν επιστρέψω τον ασκό στη Biohellenika µε δική
οικ.18092 συναινώ να προχωρήσω στη φύλαξη
µου χρέωση εντός 15 ηµερών απο την
τους, επειδή οι ανώτερω προυποθέσεις δεν
προβλεπόµενη ηµεροµηνία τοκετού, η χρέωση
αποτελούν απαίτηση των διεθνών Standards της
είναι 150€ (εκατον πενήντα ευρώ).Το κόστος
6ης(τελευταίας έκδοσης) του NetCord-Fact.
παραλαβής του kit
είναι 100€ τα οποία
αφαιρούνται από το τελικό κόστος των
Έχω λάβει γνώση των ανωτέρω απαιτήσεων της
παρεχόµενων υπηρεσιών και δεν επιστρέφονται σε
τελευταίας έκδοσης των διεθνών standards του
περίπτωση αθέτισης της εντολής ακόµη και αν
NetCord-Fact
επιστραφεί το kit φαινοµενικά στην κατάσταση που
παρελήφθει.

Στοιχεία Έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών
▶

Όνοµα
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Πατρώνυµο

Επάγγελµα

Τρόπος Πληρωµής
Υπογράψτε αφού διαβάσετε προσεκτικά
Με την υπογραφή του παρόντος δίδεται η εντολή για
την επεξεργασία, ποιοτικό έλεγχο και την Κρυοσυντήρηση των βλαστικών κυττάρων.

_________________________________ _____/_____/________ ______

_______________________

_______________________
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