
 
 

*Câmpuri obligatorii
 

Formular de cerere - testare pentru boli genetice    

 

Originea etnică a pacientului
  

Mama
 

 
Tatăl

 
Pacientul a primit transplant de celule stem hematopoietice?*

  
D

  
N 

Pacientul a primit transfuzie granulocitară în ultimele două săptămâni  
 anterioare recoltării?*  

D
  

N 

Pacientul a mai fost testat genetic? D  N 
Pacientul este decedat?*  D  N 

 

 

 

Denumirea testului  
(Analiza Plus arată secvențierea + analiza CNV copy-number variant)  

Tip de probă:
[ ] 1 eprubetă sânge EDTA  

Data recoltării*: 
    /      /  

[ ] O genă Plus:  ___________________________________ 
 
[ ] Panel de gene Plus:  ___________________________________ 
 
[ ] Altele: ___________________________________ 
 
NOTĂ: pentru analiza întregului exom, folosiți formularul de cerere 
specific. 
 

Centrul de recoltare:  
 
 
 
[ ] ADN: 

(zi/lună/an) 

Motivul testării și datele clinic relevante: 
 
 
 
 
 
 
 

Arbore familial:  

 Synlab nu garantează rambursarea testului prin CNAS .  
Testul va fi efectuat de către Blueprint Genetics, Finland, folosind proceduri de lucru cu marcă CE- IVD.   
 
 

 

  SYNLAB ROMANIA - S.C. LABORATOARELE SYNLAB S.R.L.    

Nume, prenume*

Email                                                  Telefon

Adresa                                                Fax

Alt medic (copie rezultat)                    Fax 

GENETICS

PACIENT                                                                                                  

Prenume*

Nume*

Telefon

Adresa

Data nașterii     /     /                               Sex  □ M    □ F
(zi/lună/an)  

MEDICUL CARE PRESCRIE

Teste solicitate

Date de facturare

Etichetă cod de bare



Prin semnarea acestui formular, confirm că 
am beneficiat de consiliere din partea 
medicului meu (sau din partea unei persoane 
desemnate de medicul meu) cu privire la 
scopul testului și la posibilele riscuri și limitări 
ale acestuia. Mi s-a oferit posibilitatea de a 
pune toate întrebările pe care le aveam; am 
primit răspunsuri la toate întrebările și mi s-a 
oferit timp suficient pentru a reflecta asupra 
informațiilor și asupra deciziei mele de a 
participa la aceste teste. Înțeleg că nu 
trebuie să-mi dau consimțământul, acesta 
este opțional și pe deplin voluntar. Cu toate 
acestea, nu vom putea să vă recoltăm proba 
și să vă prelucrăm datele cu caracter 
personal în vederea efectuării testului 
solicitat dacă nu ne veți acorda 
consimțământul explicit.  
 
Am fost informat și înțeleg că:  
- este posibil ca rezultatele acestui test să 
arate că eu și/sau membrii familiei mele 
avem o boală ereditară sau prezentăm un 
risc sporit de a fi afectați de o boală genetică 
sau de a transmite respectiva boală 
descendenților. 
- în cazul testării mai multor membri ai 
familiei, este posibil ca procedurile utilizate 
să releve relații familiale (inclusiv 
non-paternitatea);  
- în funcție de rezultatele acestui test, 
medicul meu poate recomanda consiliere 
genetică sau testarea suplimentară a mea 
și/sau a membrilor familiei mele.  
- este posibil ca asigurarea mea medicală să 
nu acopere costul total al acestui test și ar 
putea fi necesar să plătesc eu însumi acest 
test.  
- Totodată, sunt conștient(ă) că rezultatele 
acestui test ar putea fi neconcludente în 
ceea ce privește statusul meu genetic. Deși 
anumite variații genetice sunt cunoscute ca 
fiind cauzatoare de boli, iar altele sunt 
cunoscute ca fiind benigne, o parte din 
variantele genetice descoperite au o 
semnificație incertă.  
 
Cine suntem 
S.C. Laboratoarele Synlab S.R.L., Bld. Tudor 
Vladimirescu, Nr. 29, Sector 5, București, 
România 
General: info.ro@synlab.com  
DPO: dpo.ro@synlab.com  
Synlab Suisse este un distribuitor autorizat al 
Blueprint Genetics Oy (din Helsinki, 
Finlanda). 
Synlab Suisse SA , 21 chemin d’Entrebois, 
1018 Lausanne, Elveția. 
General: genetics.ch@synlab.com  
DPO: wolfgang.sidler@synlab.com 

Blueprint Genetics Oy, Biomedicum 1,  

Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki, Finlanda.  
General: support@blueprintgenetics.com 
DPO: privacy@blueprintgenetics.com 

Confidențialitate și protecția datelor  
Sunt de acord în mod explicit ca proba de 
sânge (sau ADN-ul din aceasta) și un 
exemplar complet al formularului de cerere și 
al formularului de consimțământ pentru acest 
test să fie transmise către Blueprint Genetics 
în Finlanda și ca rezultatele testului și datele 
mele cu caracter personal să fie prelucrate și 
stocate de Blueprint Genetics și Synlab 
Suisse. Înțeleg că proba și datele mele cu 
caracter personal vor fi stocate și prelucrate 
exclusiv în cadrul Spațiului Economic 
European și al Elveției. 
 Confirm că datele pot fi accesate 
de către administratorii și responsabilii cu 
protecția datelor din partea Blueprint 
Genetics și Synlab Suisse și că rezultatele 
testelor vor fi comunicate medicului 
(medicilor) menționat (menționați) în 
prezentul formular sau reprezentanților 
acestora.  
 Înțeleg că îmi pot exercita 
drepturile care îmi revin în temeiul articolelor 
15-22 din Regulamentul UE 2016/679 și am 
dreptul de a solicita accesul la, de a rectifica 
sau a șterge datele mele cu caracter 
personal, de a restricționa sau de a mă 
opune prelucrării datelor mele cu caracter 
personal și dreptul la portabilitatea datelor. 
Pot face acest lucru contactând responsabilii 
cu protecția datelor (RPD) din partea Synlab 
și/sau Blueprint.  
 Înțeleg și sunt de acord în mod 
explicit ca rezultatele anonimizate din acest 
test să poată fi utilizate în publicații științifice 
și/sau baze de date ale variantelor de ADN, 
pentru a îmbunătăți înțelegerea, 
diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor 
clinice asociate. Nu vor fi niciodată 
prezentate informații permit identificarea. 
 
Retragerea consimțământului  
Am dreptul de a-mi retrage consimțământul 
în orice moment, fără a afecta legalitatea 
prelucrării datelor mele cu caracter personal 
în baza consimțământului acordat înainte de 
retragere. Cu toate acestea, acest lucru nu 
va afecta prelucrarea probei mele biologice 
și/sau a informațiilor mele, care a avut loc 
deja. Îmi pot retrage consimțământul în orice 
moment, contactând Synlab Suisse. 
Totodată, sunt conștient(ă) că orice solicitare 
de a-mi exercita drepturile trebuie trimisă 
prin scrisoare recomandată cu confirmarea 
de primire a operatorului de date menționat. 

 

 
Transmitere către terți 
Sunt conștient(ă) și accept că, în cazul în 
care serviciul solicitat este acoperit de 
asigurarea mea, o parte din datele mele cu 
caracter personal pot fi divulgate societății de 
asigurare în scopuri de facturare.  

Declarația pacientului de consimțământ 
explicit și fără echivoc*  
(punctele 1-4 sunt necesare pentru efectuarea 
testului) 
Prin prezenta îmi dau consimțământul cu 
privire la:  
D - N 

 colectarea probei mele biologice; 
 prelucrarea și testarea genetică a 

probei mele biologice; 
 analiza probei mele biologice și a 

datelor mele cu caracter personal; 
 furnizarea și comunicarea 

rezultatelor testului meu către 
medicul/medicul care a eliberat 
prescripția; 

 furnizarea și comunicarea 
rezultatelor testului meu către 
societatea de asigurări de sănătate. 	

Stocarea probelor 
Îmi dau consimțământul ca, după finalizarea 
testului, orice probă de ADN sau de sânge 
rămasă : 

  să fie stocată timp de 1 an pentru 
analize viitoare în numele meu sau al 
membrilor familiei mele  

  D -  N  poate fi anonimizată și utilizată 
în mod anonim de laborator 
pentru asigurarea calității.  

sau 
 să fie distrusă (nu va fi posibilă 

testarea ulterioară).  
 
În cazul în care aleg să nu -mi dau 
consimțământul pentru cele de mai sus, 
acest lucru nu va afecta în niciun fel 
furnizarea serviciului solicitat.  
 
Stocarea probelor (2)  
Bifând căsuța relevantă de mai jos, îmi dau 
acordul cu privire la stocarea probei de ADN 
timp de cel puțin 3 ani în laboratorul de 
diagnostic Synlab, pentru a permite testarea 
altor membri ai familiei, la cerere. Fără 
această permisiune, proba va fi stocată 
după cum a fost selectat mai sus.  
D - N  

   Îmi dau acordul cu privire la stocarea 
probei timp de 3 ani pentru a permite 
testarea membrilor familiei.  

 

 

 
Semnătura pacientului (tutorelui/reprezentantului legal)*:  

 
În cazul în care nu se semnează de către pacient, vă rugăm să precizați relația cu pacientul: 

Data: /    /      (zi/lună/an)  
 
Semnând declarația pacientului de consimțământ de mai sus și, totodată, indicând alegerile mele în fiecare dintre căsuțele de mai sus, consimt în mod explicit și fără 
echivoc la colectarea și utilizarea probelor mele biologice și a datelor mele cu caracter personal pentru efectuarea testului, precum și pentru transmiterea rezultatelor pe 
care le-am solicitat.  
 
Semnătura medicului*:  
 
Data:        /    /      (zi/lună/an)  

Formular de consimțământ informat (pacient/tutore/ reprezentant legal)  *Câmpuri obligatorii

Prin semnătura de mai sus, medicul confirmă că a informat în mod complet pacientul cu privire la test, inclusiv cu privire la consimțământul în cunoștință de cauză
și întrebările spontane, în conformitate cu întreaga legislație relevantă
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