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Farmakogenetik (PGx) Tarama Testi Formu 

Pharmacogenetics (PGx) Screening – Test Requisition Form (TRF) 
 
 

Hasta 
PATIENT (write in capital letter or stick a label) 

 Talep eden doktor 
ORDERING PHYSICIAN 

Adı 
First name* 

 Müşteri Kodu  

Client ID* 3654 
 

Soyadı 
Last name* 

 Kurum adı 
Name Hospital/Laboratory/Clinic * 

 

Doğum tarihi (g / m / y) 
Date of birth* (day/month/year)    

 Doktor adı 
Name Physician * 

 

Cinsiyet 
Gender*     K   E 

 Email             Tel 
 

Adres 
Address 

 

 Adres                         Fax 

Telefon 
Phone 

  
Additional physician (copy)   FAX 

 
 

Talep edilen test  
REQUESTED TESTS 

 Örnek Türü 
SAMPLE TYPE*: 

 8707  MyPGx®  
(Geniş Panel, 33 anahtar gen; kişisel profil) 

(Broad Panel, 33 key genes; personal profile) 
      1 tüp EDTA’lı  kan  (1 tube blood EDTA) 

    DNA at conc:____ 
     EDTA’lı kan emdirilmiş FTA kart                            
(1 FTA-Card with EDTA drop blood) 

 8710  MyPSY  
(Antidepresanlar, Antipsikotikler, Anksiyolitikler, DEHB) 
(Antidepressants, Antipsychotics, Anxiolytics, ADHD) 

 

 8711 MyRHUMA  
(Anti-inflamatuarlar, Analjezikler, Antipiretikler) 
(Anti-inflammatories, Analgesics, Antipyretics) 

 Kan alım tarihi  
DRAW DATE:* (day/month/year)   

 8712 MyCARDIO  
(Antiaritmikler, Antikoagülanlar, Antihipertansifler,Antiplatelets) 

(Antiarrhythmics, Anticoagulants, Antihypertensives, 
Antiplatelets) 

  

 8751 MyGASTRO  
Antienflamatuarlar, Analjezikler, Proton pompa inhibitörleri, 
Gastrointestinal Hastalıklar, Obezite ve Diyabet ilaçları) 

(Anti-inflammatories, Analgesics, Proton-pump inhibitors, 
drugs for Gastrointestinal Disorders, Obesity and Diabetes) 

 Rapor dili 
REPORT LANGUAGE*: 

 
 Diğer:                                 

  İngilizce    İtalyanca    Fransızca  

 
 
Hasta Etnik köken 
PATIENT’S ETHNIC ORIGIN 

  

Anne 
mother 

Baba  
father 

 
Ek Bilgiler 
ADDITIONAL INFORMATION  
will increase the accuracy of the test results 

HAYIR 
No 

EVET 
Yes 

Afrika 
African (black)  

   Sigara   
Current smoker    

Arab 
Arab  

   Alkol  
Alcohol intake (U/week)  
>14 (female) or > 21 (male) 

  

Asya 
Asian  

   Normal Böbrek Fonksiyonu 
Normal Renal Function 

  

Hindistan 
Indian  

   Kan Nakli (son 6 ay) 
Blood transfusion (in the past 6 month)     

Beyaz Avrupa 
Caucasian  
(white European) 

   Kemik İliği Nakli  
Bone marrow transplantation   

* Zorunlu alan 
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BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAY 

 
Bu formu imzalayarak, testin amacı ve olası riskleri ve sınırlamaları hakkında tıp doktorumdan (veya tıp doktorum tarafından atanan bir 
kişi) danışmanlık aldığımı kabul ediyorum. Bana sahip olduğum tüm soruları sorma fırsatı verildi; Tüm sorularıma cevaplar aldım ve 
bilgilerin üzerinde düşünmek ve bu testlerden geçme kararı vermek için yeterli zaman verildi. Onay vermek zorunda olmadığımı ve 
opsiyonel ve tamamen isteğe bağlı olduğunun farkındayım. Ancak, bize açık onay vermezseniz, numunenizi alıp kişisel verilerinizi istenen 
testi gerçekleştirmek için işleme koyamayız. 
 
Aşağıdaki konularda bilgilendirildim ve anladım: 
•Testler PGx ile ilgili genetik değişikliklerin öngörülmesi için özel olarak tasarlanmıştır; ;  
•Test sonuçları, ilacın değişmiş bir etkisini öngörebilir. Sonuçları kesin olarak doğrulamak için ek testler gerekebilir; 
•Öncelikli genler ve ürünleri hakkında hızla gelişen bilgiler ve kullanılan prosedürlerin teknik kısıtlamaları nedeniyle, ilaç tedavisinde 
değiştirilmiş bir tepkiye neden olabilecek DNA sekansındaki tüm değişiklikleri belirlemek mümkün olmayabilir; 
•Test sonuçlarını yorumlamanın mümkün olmadığı durumlar ortaya çıkabilir. Çok nadir durumlarda, test sonucu ayrıca farmakogenetik 
olarak ilgili olmayan koşulları veya yatkınlıkları gösterebilir; 
•Birkaç aile üyesinin test edilmesi durumunda, kullanılan prosedürler (babalık dışı dâhil) aile ilişkilerini ortaya çıkarabilir; 
•Kullanılan testler son teknolojidir ancak karmaşık ve oldukça karmaşık prosedürlerin kullanılmasına rağmen yanlış sonuçlar alınabilir; 
•Analizlerin karmaşıklığı ve olası sonuçlar nedeniyle, sonuçlar bir hekim veya başka bir sağlık çalışanı tarafından iletilmeli ve 
açıklanmalıdır; 
•Bir hekim veya başka bir uzman sağlık görevlisine danışmadan, tıbbi tedavimi sonuçlara göre değiştirmemeliyim 
 
 

 

GİZLİLİK POLİTİKASI 

 
 
No.2016 / 679 ("GDPR") Genel Verilerin Korunması Yönetmeliğinin 13. ve 14. Maddeleri uyarınca, Synlab Italia Srl, Via Martiri delle 
Foibe, 1 - 20900 Monza (MB) – İtalya’da kayıtlı ofisi ile (bundan sonra "Synlab Italia "veya" Şirket " olarak anılacaktır.), veri denetleyicisi 
olarak görev yapar ve işbu sözleşmeyi aşağıdaki hükümler hakkında size bildirir. 1. Veri işlemenin amacı ve yasal temeli. Bize vermiş 
olduğunuz veya bize bu farmakogenetik test talebinde bulunduğunuz sağlık merkezi tarafından sağlanan kişisel verileri, Sağlık 
durumunuzu ("sağlık verileri") ortaya koyan belirli verileriniz ve genetik verileriniz (ve ilgili biyolojik numuneler) yalnızca sizin talep 
ettiğiniz testi sağlamak ve testin sağlanması ile ilgili yasaların öngördüğü özel yükümlülük veya görevleri yerine getirmek için işlenir. 
Synlab Italia, kişisel verilerinizi yalnızca izninizle (GDPR Bölüm 6 (a) ve 9 (a) gerektirdiği şekilde) işleyecektir. Genetik verileriniz, İtalyan 
Gizlilik Otoritesi tarafından yayınlanan Genetik Verilerin İşlenmesi Genel İznine uygun olarak işlenecektir. 2. Veri işleme yöntemleri ve 
verileri tanıyabilecek konular. Kişisel verilerinizin işlenmesi hem otomatik hem de otomatik olmayan yöntemlerle gerçekleştirilir. İşleme 
doğrudan Synlab Italia personeli tarafından ve ayrıca üçüncü taraf laboratuvarlar (aynı zamanda Synlab Grubuna ait) tarafından ve veri 
işlemcileri olarak görev yapan veri denetleyicisine, idari, bilgi teknolojisi, laboratuvar veya raporlama hizmetleri sağlayan diğer harici 
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir. Veri işlemcisi olarak görev yapan üçüncü tarafların bir listesi Synlab Italia'dan istenebilir, 9. 
paragrafta belirtildiği gibi, kişisel veriler sadece mesleki gizlilik ve gizlilik yükümlülükleri ile bağlı olan yetkili çalışanlar tarafından işlenir. 
Şirket, testin gerçekleştirilmesi için biyolojik materyalin alındığı hastanın kimliğini benzersiz bir şekilde doğrulamak için özel önlemler 
koymuştur. Bu nedenle, test yapılmasını istediğiniz kişinin kimliğini veya kendi kimliğinizi göstermeniz istenecektir. 3. Uluslararası veri 
transferleri. Kişisel verileriniz yalnızca Avrupa Ekonomik Bölgesi sınırları dâhilinde işlenecektir. 4. Veri saklama süresi. Biyolojik 
numuneler raporlama tarihinden itibaren 2 gün süreyle saklanacak ve daha sonra imha edilecektir. Test sonuçlarını iki kez test etmek 
için ve test geçerliliği amaçlarıyla,  biyolojik numuneler ve DNA, rapor size verildikten sonra 60 güne kadar saklanacak ve daha sonra 
imha edilecektir. Her testle ilgili raporlar, test raporlama tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanacaktır. 5. Bilginin verilmesi ve 
reddedilmesi durumunda niteliği. Kişisel verilerinizin verilmesi ve test amacıyla işleme alınmalarının onaylanması zorunlu değildir, ancak 
talep ettiğiniz testi sağlamak için gereklidir. Kişisel verilerinizi vermeyi reddetmeniz veya işleme onay vermemeniz, talep ettiğiniz testin 
yapılmamasına neden olacaktır. Test sonuçları hakkında bilgilendirme isteyip istememek isteğe bağlıdır. Test sonucunu bilmek 
istemezseniz, testi alma ve sonucu elde etme imkânı hiçbir şekilde önyargılı olmayacaktır. Bununla birlikte, böyle bir durumda mutlaka 
raporun telim edilebilmesi için bir akraba veya üçüncü bir tarafa, check-in sırasında size bildirilecek olan suretlerle yetki vermeniz 
gerekecektir. 6. Sonuçlar ve beklenmedik haberler. Testten elde edebileceğiniz sonuçlar, bu bilgilerin ekli olduğu yukarıdaki genetik 
danışma ve Bilgilendirilmiş Onay Bildirimi’nde gösterilmiştir. Test sonucu bilinen hiçbir beklenmeyen haber yoktur. 7. Verilerin üçüncü 
şahıslara iletilmesi ve verilerin yaygınlaştırılması. Synlab Italia ve tıp merkezinin bağımsız veri denetleyicileri olarak sıfatıyla hareket 
ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Test raporunuz Synlab Italia tarafından testi talep ettiğiniz tıbbi merkeze gönderilecektir. Bu tıp merkezi, 
test talebi sırasında size tıp merkezi tarafından sağlanan gizlilik bildiriminde belirtilen usuller ile size sunar. Biyolojik numuneler, genetik 
veriler ve test raporları, özerk veri denetleyicileri görevi gören diğer üçüncü taraflara açıklanmayacak veya dağıtılmayacaktır. 8. 
Haklarınız. Verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak, herhangi bir zamanda, bir veri konusu olarak, GVKY ’nin 15-22. Maddelerinde belirtilen 
hakları ve özellikle de, henüz kaydedilmemiş olmamasına ve anlaşılır bir biçimde iletilmelerine rağmen sizinle ilgili kişisel verilerin var 
olup olmadığına dair onay alma hakkını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri alma hakkına sahipsiniz: a) kişisel verilerinizin menşei; b) 
işlemenin amaçları ve yöntemleri; c) elektronik araçlarla işlem yaparken uygulanan mantık; d) veri denetleyicisinin ve veri işlemcisinin 
kimlik detayları; e) Kişisel bilgilerin ifşa edilebileceği veya işlemden sorumlu veri işlemciler veya kişiler olarak bunlardan haberdar 
olabilecek konular veya kategoriler. Şunlar hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz: a) güncelleme, düzeltme veya uygun olan yerlerde 
verilerin entegrasyonu; b) verilerin toplanması veya sonradan işlenmesi amacıyla herhangi bir korumaya gerek duymayanlar da dâhil 
olmak üzere, hukuka aykırı olarak işlenmiş verilerin iptali, isimsiz formata dönüştürülmesi veya engellenmesi; (c)  kanıtlanmasının 
imkânsız olduğu veya korunma hakkına açıkça orantısız olan araçların kullanımını içerdiği durumlar hariç, (a) ve (b) noktalarında 
belirtilen işlemlerin, içeriği dâhil olmak üzere, verilerin iletildiği veya dağıtıldığı kişilerce bilindiğine dair beyan. Kan alma amacı ile ilgili 
olsa bile, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal nedenlerden dolayı kısmen veya tamamen itiraz etme hakkınız vardır. Genetik 
verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, her zaman meşru sebeplerden dolayı bu verilerin işlenmesine karşı çıkma hakkınız vardır. Genetik 
veri ulaştırılması ve biyolojik örneklerin transferini sınırlama hakkınız vardır. 9. Ayrıca, veri taşınabilirliği hakkının yanı sıra 
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denetleyiciden kişisel verilere erişim ve düzeltme ya da silme ya da veri konusuyla ilgili işlemlerin kısıtlanması ya da işlemden 
geçirilmesini isteme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, iptal işleminden önce verilen izne dayalı işlemlerin yasallığına halel getirmeksizin 
dilediğiniz zaman izninizi iptal etme hakkınız vardır. 10. Haklarınızı nasıl kullanırsınız GVKY’nin 15-22. Maddelerinde belirtilen hakların 
kullanılması ilişkin talepler, yukarıda belirtilen veri denetçisinin kayıtlı ofisine veya privacy@synlab.it  eposta adresine taahhütlü bir 
mektup ile gönderilmelidir. İtalyan Gizlilik Makamına şikâyette bulunma hakkınız olduğunu hatırlatırız - Kişisel verilerin korunması 
garantisi (http://www.garanteprivacy.it/). 
 
 
 
ONAY TALEBİ: 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 13 ve 14. Maddeleri uyarınca veri denetleyicisinin sağladığı bilgileri 
edinen ve bilhassa, işlemenin sağlık, biyolojik numuneler ve kişisel genetik veriler hakkındaki hassas verileri de kapsayacağının farkında 
olan, tıp merkezinin talep ettiği test ile birlikte sunulması ve test raporunun Synlab tarafından bu tıp merkezine testin iletilmesi amacıyla 
gizlilik bildiriminde belirtilen sınırlar, yükümlülükler ve amaçlar dâhilinde bu verilerin işlenmesine izin veren, 
_______________________, doğumlu _______________________________ adresinde ikamet etmekte olan,  
___________________________ adlı imza sahibi (***),  bu formu imzalayarak, test sonuçlarından haberdar olmayı; 
⧠ ONAYLAMAKTADIR                 ⧠ ONAYLAMAMAKTADIR   
 
Tarih ____________________   Okunaklı İmza   ________________ 
 
 
****** NOT: EĞER BU FORMU DOLDURAN KİŞİ, KENDİSİ İÇİN DEĞİL, ÇOCUK/ ÜÇÜNCÜ TARAF İÇİN TEST YAPTIRIYORSA BU 
BÖLÜMÜN DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR. *** 
İmza sahibi, yukarıdaki konuya ilişkin kişisel verileri sağladığını, yukarıda belirtilen onayları yasal olarak verebildiğini ve bu formu bu 
konu adına imzaladığını beyan eder: 

⧠ 1. HASTA     ⧠ VASİ       ⧠ DİĞER (belirtiniz): ____________________ 
AD: _______________________ SOYAD ______________________ doğum yılı ________________________,                       
tarihi _______________________, adres _____________________ 
 
Tarih ____________________  Okunaklı İmza________________ 
 
⧠ 2. HASTA     
ADI: _______________________ SOYADI ______________________ doğum yılı ________________________,                         
tarihi _______________________, adres  _____________________ 
 
Tarih ____________________  Okunaklı İmza ________________ 
 
 

 

Kaşe ve okunabilir doktor imzası __________________________________________________ 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

