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 تشخييص

 تنبؤي / ال توجد أعراض 
 قبل الوالدة1

لقد أطلعني طبيبي املعالج عىل الفحص املذكور أعاله وأهميته، وقد استوعبت ذلك. لقد كان لدي ما يكفي من الوقت للتفكري واملوافقة عىل الفحص الجيني.  نعم  ال

  نعم  ال
 أعلم أنه يجوز يل يف أي وقت إلغاء هذه املوافقة املمنوحة لطبيبي املعالج كتابيًا أو شفهيًا بأثر مستقبيل؛ وسوف يوثق عىل الفور اإللغاء الشفهي. وسيقدم أيًضا إىل املخترب املذكور 

ما يُثبت هذا اإللغاء دون تأخري.

أوافق عىل أنه ميكن عند اللزوم إرسال التكليف بالفحص إىل مخترب تعاوين طبي متخصص واإلبالغ بالنتائج الخاصة بالتقييم الطبي.  نعم  ال

أرغب يف االطالع عىل نتائج التحاليل الجينية. تم إعالمي بحقي يف عدم املعرفة.  نعم  ال

أرغب يف الحصول عىل معلومات حول النتائج العرضية والثانوية إذا كانت ذات صلة بصحتي الشخصية وصحة األقرباء بالدم.  نعم  ال

  نعم  ال
أوافق عىل إرسال نتائج التحاليل أيًضا إىل األطباء / األشخاص التاليني )االسم والعنوان(: ...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

أوافق عىل حفظ النتائج طوال الفرتة القانونية البالغة 10 سنوات دون أي مطالبة.  نعم  ال

أوافق عىل توثيق البيانات والنتائج الخاصة باملرض املعني بشكل ُمشفر ألغراض ضامن الجودة.  نعم  ال

  نعم  ال
 أوافق عىل عدم إتالف العينة الجينية )DNA( الخاصة يب عىل الفور مبوجب القانون، بل سيتم حفظها إلجراء اختبارات جينية الحقة. مبجرد االنتهاء من هذه الفحوصات متاًما، 

أنقل املادة الجينية املتبقية دون الكشف عن هويتها إىل املخترب القائم بالفحص لضامن الجودة وألغراض بحثية. 

1يف إطار اإليضاحات املتعلقة باإلجراءات سيُشار إىل املخاطر، خاصًة يف حالة الفحوصات الجائرة السابقة للوالدة. 
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اسم الطبيب املسؤول/الطبيبة املسؤولة بحروف كبرية 

   جنس المريض:

  ذكر               أنثى               غري محدد

  األصل العرقي ...............................................................................................................................

   التأمني الصحي أو ُمتحمل التكلفة

  اسم العالة، واالسم األول للمؤمن عليه

رقم املؤمن عليه    رقم الصندوق

التاريخ  رقم الطبيب   رقم املنشأة

الحالة

  ختم 

 املوافقة عىل الفحص الجيني 

 البرشي وفًقا لقانون تشخيص الجينات 

)GenDG(

يُرجى ملء النموذج بالكامل!

توقيع املريض/املريضة أو جميع املمثلني القانونيني توقيع الطبيب املسؤول/الطبيبة املسؤولة عن قانون GenDGاملكان، التاريخ 

مولود بتاريخ


