
Ημερομηνία A/A περιστατικού

Το δείγμα αποστέλλεται σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής ασφάλειας στο ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ, για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης 
ανάλυσης, στα πλαίσια της διάγνωσης που αφορά σε ιατρικές πράξεις για τον προσδιορισμό παθογόνων αιτιών μολυσματικών ασθενειών και γενετικών νοσημάτων. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μοριακού / Κυτταρογενετικού

ykaryo.gr  M P N O S

Πιστοποιητικό διαπίστευσης Αρ.973

Αθήνα
Λεωφ. Μεσογείων 73 & ‘Ηλιδος 35 
(είσοδος, 4ος όροφος) Τ.Κ.: 11526

✉ athens@karyo.gr
T (+30) 210 64 100 54
F (+30) 210 64 100 58

Θεσσαλονίκη
Πλ. Αριστοτέλους με Ερμού 51 
(2ος όροφος) Τ.Κ.: 54623

✉ info@karyo.gr
Τ (+30) 2310 235 233
F (+30) 2310 235 232

Εξεταζόμενος

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Διεύθυνση

Παραπέμπων Ιατρός

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

 Σταθερό

Η/νία γέννησης

 Σταθερό

B Κινητό

ή Σφραγίδα:

Είδος Δείγματος

Κλινική Εικόνα 

___________________________________________________________________________________________

Οικογενειακό Γενετικό Ιστορικό - Κληρονομικά νοσήματα

___________________________________________________________________________________________

Αιτούμενη Εξέταση

___________________________________________________________________________________________

 □ Περιφερικό Αίμα  □ Ορός  □ Πλάσμα  □ Ιστός  □ Επίχρισμα 
________________

Γ



Δήλωση Συναίνεσης

1. Δηλώνω ότι συναινώ στην εκτέλεση των εξετάσεων, αφού έχω κατανοήσει 
πλήρως τους διαγνωστικούς περιορισμούς των αιτούμενων εξετάσεων. Όλα τα 
αποτελέσματα και οι λεπτομέρειες που προκύπτουν από την ανάλυση του υλικού 
μου αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες. Απαγορεύεται η άνευ εισαγγελικής 
παρέμβασης αναπαραγωγή της τελικής έκθεσης για οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς τη 
συγκατάθεσή μου.

2. Το γενετικό υλικό που έχει εξαχθεί από το δείγμα μου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για θέματα έρευνας, διακρίβωσης, και εκπαίδευσης από την ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ, μετά 
την ολοκλήρωση της εξέτασης μου και αφού αφαιρεθούν όλες οι προσωπικές 
πληροφορίες και δεδομένα. Αν αρνηθώ τη διάθεση του δείγματος μου για τους 
παραπάνω σκοπούς, αυτό δεν θα επηρεάσει την ολοκλήρωση της εξέτασης μου.

3. Περαιτέρω, δίνω τη συγκατάθεσή μου στην ΚΑΡΥΟ 
ΕΠΕ για την επεξεργασία των προσωπικών μου 
δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 
και αποκλειστικά για την παροχή των αιτούμενων 
υπηρεσιών.

Τα δεδομένα αυτά δεν θα χορηγούνται σε τρίτους 
πέραν των όσων εμπλέκονται στην διαδικασία 
υλοποίησης και εκτέλεσης της διαγνωστικής εξέτασης. 

Έλαβα γνώση της πολιτικής προστασίας προσωπικών 
δεδομένων της ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ όπως αυτή είναι δημόσια 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.karyo.gr.

□ Δέχομαι
□ Αρνούμαι

□ Δέχομαι
□ Αρνούμαι

Υπογραφή Εξεταζόμενου/ης
Ημερομηνία____/____/_____

Ζητήθηκε από το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο ΚΑΡΥΟ ΕΠΕ, να πραγματοποιήσει για λογαριασμό μου τις 
παραπάνω εξετάσεις σε δείγμα που προέρχεται από: __________________________________________

Όνομα

E-mail

 Σταθερό Τηλέφωνο

Επώνυμο

ΑΔΤ

B Κινητό Τηλέφωνο

Ιατρό

Νοσοκομείο

Ιδιωτική Κλινική

E-mail

E-mail

E-mail

Εξουσιοδοτώ 
για τη λήψη των 

αποτελεσμάτων που με 
αφορούν τον/την

4. Εξουσιοδότηση

5. Αντίγραφο

Αντίγραφο των 
αποτελεσμάτων μου να 

αποσταλεί στον 


