
CLINIC NAME / ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ CLINIC ID

REFERRING CLINICIAN / ИЗПРАЩАЩ ЛЕКАР

PHONE / ТЕЛЕФОН FAX EMAIL

ADDRESS / АДРЕС

CITY / ГРАД POST CODE / ПОЩЕНСКИ КОД COUNTRY / ДЪРЖАВА

NAME / ИМЕ SURNAME / ФАМИЛИЯ

DATE OF BIRTH / ДАТА НА РАЖДАНЕ ID

PHONE / ТЕЛЕФОН EMAIL

ADDRESS / АДРЕС

CITY / ГРАД	 POST CODE / ПОЩЕНСКИ КОД 	 COUNTRY / ДЪРЖАВА

PATIENT INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА REFERRAL INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПРАЩАЩ ЛЕКАР

AFFIX  
BARCODE LABEL — SIF

HERE

Neas Engomis 31, Nicosia, 2409 Cyprus  
Phone: +357 22266888 Fax: +357 22266899

Web: http://www.nipd.com
Email: info@nipd.com

SAMPLE INFORMATION FORM

CLINICAL AND TEST DETAILS / КЛИНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

TICK ONLY ONE BOX BELOW / МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ САМО ЕДНА КУТИЯ
FOR SINGLETON PREGNANCIES /  
ЗА ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ

TICK APPROPRIATE BOX & ADD COMMENTS 
/ МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР 
И ДОБАВЕТЕ КОМЕНТАРИ

REQUESTED TEST / ИЗБОР НА ТЕСТ TEST INDICATIONS / ПОКАЗАНИЯ 
ЗА ТЕСТА

COLLECTION DATE (DD/MM/YY)

TEST INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕСТА
REDRAW TEST: YES NO

TRISOMIES 13, 18, 21
TRISOMIES 13, 18, 21; PRESENCE OF Y
TRISOMIES 13, 18, 21; PRESENCE OF Y; ANEUPLOIDIES X, Y
TRISOMIES 13, 18, 21; PRESENCE OF Y; ANEUPLOIDIES X, Y; 
MICRODELETIONS

FOR TWIN/VANISHED TWIN PREGNANCIES /  
ЗА БРЕМЕННОСТ С БЛИЗНАЦИ/ С ЛИПСВАЩ БЛИЗНАК
TRISOMIES 13, 18, 21
TRISOMIES 13, 18, 21; PRESENCE OF  Y
TRISOMIES 13, 18, 21; PRESENCE OF  Y; MICRODELETIONS

GESTATIONAL AGE (WEEK + DAY) HEIGHT (CM)WEIGHT (KG)

MATERNAL INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАЙКАТА

CLINICAL INFORMATION / КЛИНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
COMPLETE ALL SECTIONS BELOW / МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИТЕ ПО-ДОЛУ

IVF PREGNANCY: YES NO
SELF DONOR AGE AT EGG RETRIEVAL

IVF INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ ЗА IVF

SURROGATE: YES NO

IF IVF, EGG USED:

1 FETUS

MONOCHORIONIC  TWIN DICHORIONIC  TWIN

NUMBER OF FETUSES / БРОЙ НА ПЛОДОВЕТЕ

1 FETUS – VANISHED TWIN

2 FETUSES
Collect 4 weeks after the vanishing event

PLEASE COMPLETE IN ENGLISH / МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ НА АНГЛИЙСКИ PLEASE COMPLETE IN ENGLISH / МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ НА АНГЛИЙСКИ

CLINICIAN COMMENTS

PRIOR PREGNANCY RISK
ABNORMAL ULTRASOUND
ADVANCED MATERNAL AGE
SERUM SCREEN RISK

OTHER

T21 RISK SCORE:    1 IN 

T18 RISK SCORE:    1 IN 

T13 RISK SCORE:    1 IN 

FAMILY HISTORY

С настоящето давам съгласието си на изпращащия ме лекар за вземането и транспортирането на кръвна проба до лабораторията на NIPD Genetics. Освен това давам съгласието 
си на NIPD Genetics да използват тази кръвна проба, за да извършат тестовете, посочени в настоящия документ. 
Потвърждавам, че съм прочела или че ми е било прочетено Информираното съгласие на пациента и че го разбирам в пълния му обем. Имах възможността да се консултирам за 
теста VERACITY и да обсъдя по задоволителен за мен начин с лекуващия ми лекар всеки аспект от този формуляр за съгласие, включително ползите, рисковете и ограниченията 
на теста VERACITY, както и причините за извършване на теста и наличността на алтернативни опции за тестване. 
Съгласна съм изпращащия ме лекар да събере личните и клиничните ми данни, които са необходими за попълване на формуляра за информация относно пробата, и въпросните 
данни да се предоставят на NIPD Genetics за извършване на тест VERACITY. Потвърждавам, че предоставената информация е вярна и точна, доколкото ми е известно, и че няма 
да търся отговорност от NIPD Genetics за евентуални последици от даване на невярна или неточна информация. 
Упълномощавам NIPD Genetics да кодират, съхранят и използват останалите количества от пробата и данните от теста за повишаване на качеството и/ или за изследователски 
цели. 

Не упълномощавам NIPD Genetics да съхранят и използват кодираните проби и данните от теста, както се посочва по-горе.

PATIENT CONSENT / СЪГЛАСИЕ НА ПАЦИЕНТА

CLINICIAN ATTESTATION / КЛИНИЧНА АТЕСТАЦИЯ
Удостоверявам, че пациентът е бил консултиран относно теста и е информиран за съдържанието на формуляра за информирано съгласие, включително 
ползите, рисковете и ограниченията на теста VERACITY, както и че съм получил/а информираното съгласие на пациента за извършване на теста VERACITY.  
Потвърждавам, че е необходимо да бъде направен тестът VERACITY, за да се установи рискът относно тризомии 13, 18, 21, а при заявка – анеуплоиди на 
X, Y, подбрани микроделеции (DiGeorge, Ip36 deletion, Smith-Magenis, Wolf Hirschhorn) и фетален пол, като част от медицинското обслужване на пациента. 

ПОДПИС НА ПАЦИЕНТА ДАТА

ПОДПИС НА СПЕЦИАЛИСТ ДАТА

FOR LABORATORY USE ONLY ORDER NUMBER LAB ID NUMBER KIT LOT NUMBER

COMMENTS RECEIVED BYDATE & TIME OF RECEIPT (DD/MM/YY HH:MM)

F–OPR–01–08–BG



NIPD Genetics Public Company Ltd, 31 Neas Engomis Street, 2409 Engomi, Nicosia, 
Customer service: Tel. + (357) 22266888; Fax. + (357) 22266899; Email: info@nipd.com; Web page: www.nipd.com

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ НА ПАЦИЕНТА

VERACITY е лабораторно разработен неинвазивен пренатален тест (NIPT) за тризомии 13, 18, 21, а 
при заявка – за анеуплоиди на X, Y, подбрани микроделеции (DiGeorge, Ip36 deletion, Smith-Magenis, 
Wolf Hirschhorn) и пол на плода. Тестът е безопасен, както за ембриона, така и за майката. 
Необходими са само две епруветки с венозна кръв (20 ml) от бременната жена. 

Тест VERACITY е подходящ както за едноплодна и многоплодна бремененост, така и за такава след 
ин витро оплождане след 10 –та гестационна седмица. Едноплодна бременност в резултат на ин 
витро оплождане (IVF), след донорство на яйцеклетки, също са подходящи за прилагане на теста. 
Бременност с близнаци, при която  е настъпила загуба на единия ембрион , също е подходяща за 
прилагане на теста след 10-та гестационна седмица и 4 седмици след настъпване на загубата на 
единия ембрион. Задължително е предоставянето на информация относно броя на ембрионите и 
статуса на ин витро оплождането, тъй като това влияе на теста. Бременности с близнаци и 
бременност, при която настъпва загуба на 1 ембрион, не са подходящи за тестване за X и Y 
анеуплоиди. Пациенти със злокачествено заболяване или с минала анамнеза за такова, както и 
пациенти с трансплантация на органи или костен мозък  също не са подходящи за прилагане на 
теста. Бременност с близнаци и бременност, при които е загубен единият ембрион, заченати чрез ин 
витро оплождане с донорство на яйцеклетка или сурогатна майка,  също не са подходящи за 
тестване. В малък брой случаи количеството на феталната ДНК, присъстваща в майчината кръв 
(фетална фракция), не е достатъчно за анализ и може да се наложи повторно вземане на кръв. 

Неинвазивният пренатален тест VERACITY не е предназначен и  за откриване на мозаицизъм, 
триплоидия, частична тризомия или транслокации. Положителен резултат при бременност с 
близнаци,  е показателен за висок риск за наличие на поне един засегнат плод. При бременност с 
близнаци установяването на У е показател за присъствие на поне една У-хромозома. Въпреки че 
тестът е с висока точност, съществува вероятностт за фалшиво положителен и фалшиво 
отрицателен резултат. Това може да се дължи на технически ограничения и/ или на биологични 
ограничения, на ограничен плацентен мозаицизъм или на други видове мозаицизъм, на структурни 
или соматични хромозомни аномалии на майката, на остатъчна безклетъчна ДНК от изчезнали 
близнаци или на други по-редки молекулярни събития. Тестът няма да открие всички делеции, 
свързани с всеки синдром на микроделеция. Този тест е валидиран при делеции на цели части и 
може да не е в състояние да открие по-малки делеции.  

Тест VERACITY не е диагностичен, а скрининг тест и резултатите трябва да се разглеждат в 
контекста на други клинични критерии. Изпращащият здравен специалист е отговорен за 
консултацията преди и след теста, както и за предоставянето на мнение относно необходимостта от 
допълнителни пренатални инвазивни генетични тестове. Препоръчва се положителните резултати да 
се потвърждават с  амниоцентеза.  

Събраните проби ще бъдат използвани за извършването на тест VERACITY, както се посочва във  
формуляра за информация за пробата. Никакви други клинични тестове няма да бъдат извършвани 
от NIPD Genetics. Възможно е след анализ да останат количества от пробите. Тъй като NIPD Genetics 
има нужда от проби и  данни за подобряване на качеството и/ или за продължаващите 
изследователски усилия, формулярът за информирано съгласие на пациента включва и опцията да 
се даде разрешение да се „кодира“ останалата проба и данните от теста за такава употреба. Това 
означава, че след приключване на теста всички лични данни и информация се отстраняват, като 
пробите и резултатите от теста стават анонимни. По този начин никаква лична информация няма да 
бъде публикувана в проучвания и публикации.

http://www.nipd.com/
http://www.nipd.com/

