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Επεξεργασίας Βιολογικού ∆είγµατος & ∆ιενέργειας ∆ιαγνωστικών Εξετάσεων
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▶
Όνοµα Επώνυµο Ηµερ. γέννησης  Τόπος Γέννησης

Α∆Τ Ηµ. Έκδοσης Εκδότρια Αρχή   

▶
Όνοµα Επώνυµο Ηµερ. γέννησης  Τόπος Γέννησης

Α∆Τ Ηµ. Έκδοσης Εκδότρια Αρχή   

▶
Κύριο Πρόσωπο Επικοινωνίας

Κατοικία, Οδός  Αριθµός

Τ.Κ. ∆ήµος

Τηλ. Κατοικίας Κινητό Τηλέφωνο

email Επικοινωνίας

▶
Εναλλακτικό Πρόσωπο Επικοινωνίας

Κατοικία, Οδός  Αριθµός

Τ.Κ. ∆ήµος

Τηλ. Κατοικίας Κινητό Τηλέφωνο

email Επικοινωνίας

▶
Αναµενόµενη Ηµεροµηνία Τοκετού

Κλινική που προγραµµατίζεται ο τοκετός

 Έχει προγραµµατισθεί Καισαρική; ☐ Ναι ☐ Όχι

 ∆ίδυµη κύηση;  ☐ Ναι ☐ Όχι

▶
Υπεύθυνος Μαιευτήρας

Οδός  Αριθµός

Τ.Κ. ∆ήµος

Τηλ. Ιατρείου Κινητό Τηλέφωνο

email Επικοινωνίας

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

Με σκοπό την κρυοσυντήρηση - 
φύλαξη βλαστικών κυττάρων από: 

Υπογραφή δίπλα σε ό,τι ισχύει:

▶ Οµφαλοπλακουντιακό Αίµα (ΟπΑ)
____________________________

▶ Πλακούντα 
____________________________

▶ Ιστό Οµφαλίου Λώρου (Ουσία Wharton) 

____________________________

του τέκνου µου

2. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι ήδη πριν από την υπογραφή της 
παρούσας εντολής ενηµερώθηκα πλήρως, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 18 v. 3984/201 και 13 π.δ. 26/2008, 
για τον σκοπό και τη φύση της προµήθειας, τις συνέπειές 
της, τη διαδικασία αφαίρεσης και φύλαξης του ΟπΑ, τα 
δυνητικά οφέλη και κινδύνους της, τα πιο πρόσφατα δεδοµένα 
της επιστήµης σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης ΟπΑ για 
θεραπευτικούς σκοπούς, τις κλινικές αναλύσεις και τη λήψη 
των επιβεβαιωµένων αποτελεσµάτων τους, την καταγραφή 
και προστασία των στοιχείων µου, το ιατρικό απόρρητο και 
τις διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία µου, τα 
αναµενόµενα οφέλη της αυτόλογης χρήσης σε αντιδιαστολή µε 
τα οφέλη της αλλογενούς και ιδίως τη διάκριση των τραπεζών 
ΟπΑ σε ιδιωτικές και δηµόσιες και τη διάκριση της φύλαξης 
ΟπΑ για αυτόλογη και αλλογενή χρήση, συγγενική ή µη, για την 
οικονοµική επιβάρυνσή µου, για το ότι απαιτείται η υποχρεωτική 
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.
∆ηλώνω επίσης ότι είχα και έχω τη δυνατότητα να λάβω σχετικές 
συµβουλές από ειδικευµένο επιστήµονα της εµπιστοσύνης και 
επιλογής µου.

“Παρακαλούµε να συµπληρώσετε και να παραδώσετε το παρόν έντυπο είτε ιδιοχείρως είτε µε fax στον αριθµό 210 7790788  το αργότερο µέχρι την αποστολή του δείγµατος στο εργαστήρια-γραφεία της 
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3. Με την παρούσα παραδίδω το βιολογικό υλικό 
του τέκνου µου, δηλώνω ρητώς τη συναίνεσή µου 
για τον έλεγχό του και εγκρίνω όλες ανεξαιρέτως 
τις ενέργειες της Biohellenika επί του παραδοθέ-
ντος βιολογικού υλικού, όπως και το πόρισµα του 
ελέγχου.

4. Η Biohellenika θα πληροφορήσει τους 
γονείς για την ποσότητα και την ποιότητα 
των κυττάρων που θα φυλαχθούν και θα 
παραδώσει γραπτώς τα αποτελέσµατα των 
σχετικών αναλύσεων (πόρισµα). 
Oι εξετάσεις, αριθµός εµπύρηνων ερυθρών, RPR 
carbon test, ABO/Rhesus είναι ενδεικτικές στα 
πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου του εργαστηρίου.
Σε περίπτωση θετικού RPR test και για την επι-
βεβαίωση οµάδας αίµατος του νεογνού απαιτείται 
επανέλεγχος σε µεταγενέστερο χρόνο. 
Αναγνωρίζω πως η Biohellenika δεν υπέχει καµία 
ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν ζηµίες, σφάλµατα, 
πληµµέλειες ή παραλείψεις άλλων, έως την 
παραλαβή του δείγµατος από εξουσιοδοτηµένο 
προσωπικό της.

5. Εφόσον το πόρισµα του ελέγχου και η ανάλυση 
των αποτελεσµάτων από υπεύθυνο επιστήµονα 
του εργαστηρίου επιτρέπουν τη φύλαξη, 
δεσµεύοµαι ήδη µε την παρούσα να υπογράψω 
τη σχετική σύµβαση φύλαξης και να καταβάλω 
την αξία των υπηρεσιών. 

Συνεπώς µε την παρούσα εξουσιοδοτώ την 
Biohellenika να προβεί στην κρυοσυντήρηση και 
φύλαξη των αρχέγονων κυττάρων, εφόσον αυτά 
κρίνονται κατάλληλα προς φύλαξη. 
Με την θέση προς φύλαξη των κυττά-
ρων από τη Biohellenika, οι οφειλόµε-
νες εκ µέρους της εταιρείας υπηρεσίες 
έχουν παρασχεθεί πλήρως, εποµένως η 
οφειλή µου καθίσταται ληξιπρόθεσµη και πρέ-
πει να εξοφληθεί άµεσα.

6. Σε περίπτωση που τελικά δεν επιθυµώ την κρυο-
συντήρηση των βλαστικών κυττάρων, οφείλω να 
το δηλώσω αµέσως στη Biohellenika και να κατα-
βάλω την αξία για την αποµόνωση των βλαστικών 
κυττάρων και τη διενέργεια των διαγνωστικών 
εξετάσεων. 
Εφόσον όµως, δεν το δηλώσω εγκαίρως και 
η Biohellenika προβεί στην κρυοσυντήρηση 
και θέση προς φύλαξη των κυττάρων, τότε 
υποχρεούµαι να της καταβάλω το σύνολο της 
οφειλόµενης αµοιβής για τις παραχθείσες 
υπηρεσίες φύλαξης.

7. Αποδέχοµαι ότι σε περίπτωση που παραλάβω, 
αλλά δεν επιστρέψω τον ασκό στη Biohellenika 
µε δική µου χρέωση εντός 15 ηµερών από την 
προβλεπόµενη ηµεροµηνία τοκετού, η χρέωση 
είναι €150,00 (εκατόν πενήντα ευρώ).

8. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων περί 
προστασίας προσωπικών δεδοµένων, συναινώ 
µε το παρόν στη συλλογή, επεξεργασία και 
διατήρηση των προσωπικών δεδοµένων 
εµού, του παιδιού µου και κάθε εκ τρίτου 
συµβαλλόµενου προσώπου, καθώς και όλων 
των άλλων αναγκαίων στοιχείων για την 
παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται στην 
παρούσα εντολή και την οµαλή εκπλήρωση των 
εκατέρωθεν υποχρεώσεων. 
Επίσης συµφωνώ πως η Biohellenika δικαιούται 
να ανακοινώνει, σύµφωνα µε το νόµο 3758/2009, 
σε εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών που θα 
ενεργούν ως αντιπρόσωποί της, όσα προσωπικά 
δεδοµένα είναι αναγκαία για την εκτέλεση των 
όρων της παρούσας εντολής, ιδίως στοιχεία 
επικοινωνίας και στοιχεία σχετικά µε τυχόν 
ληξιπρόθεσµη οφειλή.

9. Η υπογραφή της παρούσας εντολής επέχει θέση 
υπεύθυνης δήλωσης µε την οποία βεβαιώνω 
υπεύθυνα και εν γνώσει των κυρώσεων 
που προβλέπονται στο νόµο την αλήθεια και 
εγκυρότητα όσων περιέχονται στην παρούσα 
καθώς και των πληροφοριών που χορήγησα 
ή θα χορηγήσω στην Biohellenika στο πλαίσιο 
εκπλήρωσης της παρούσας.

Στοιχεία Έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

▶
Όνοµα Επώνυµο Πατρώνυµο  Επάγγελµα

Οδός  Αριθµός Τ.Κ. Περιοχή

Α.Φ.Μ ∆.Ο.Υ

Τρόπος Πληρωµής
□ Μετρητά □ Πιστωτική Κάρτα □Τραπεζικός ∆ιακανονισµός (∆άνειο) □ Προσωπικές Επιταγές □ Συναλλαγµατικές

Τόπος _________________________________ _____/_____/________ ______

_______________________
Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή

Α’ Γονέας/Κηδεµόνας

_______________________
Ονοµατεπώνυµο και Υπογραφή

Β’ Γονέας/Κηδεµόνας

 Υπογράψτε αφού διαβάσετε προσεκτικά
Με την υπογραφή του παρόντος δίδεται η εντολή για

την επεξεργασία, ποιοτικό έλεγχο και την Κρυοσυντήρηση των βλαστικών κυττάρων.


