
لطفا پس از مطالعه این متن، رضایت خود را مبنى بر اینکه شما از مزایا، محدودیت ها و خطرات احتمالى آزمایش Pillcheck مطلع هستید، 

اعالم نمایید.

 Pillcheck 1.آزمایش بهینه سازى دارویى

تندرستى و سالمتى کلى شما تا حدى توسط الگوى ژنتیکى شما تعیین مى  شود. همانطور که ژنتیک مى تواند رنگ چشم شما را تحت تأثیر 

قرار دهد، همچنین مى تواند بر پاسخ شما به داروها تاثیر بگذارد. به دلیل تفاوت هاى ژنتیکى، دو نفر مى توانند دوز یکسان از یک دارو را مصرف 

نمایند ولى پاسخ کامال متفاوت به آن دارو داشته باشند. به عنوان مثال، یک دارویى ممکن است به خوبى براى یک فرد کار کند، اما ممکن 

است براى فرد دیگر اصال کار نکند. یا یک دارو ممکن است عوارض جانبى براى یک فرد ایجاد کند، اما براى شخص دیگرعوارضى نداشته 

باشد.

 Pillcheck یک آزمایش فارماکوژنتیک است که مشخصات ژنتیکى شما را از نظر عوامل شناخته شده اى که برروى پاسخ به داروها تاثیر 

مى گذارند، ارزیابى مى کند. Pillcheck در مورد چگونگى پاسخ بدن شما به بسیارى از داروهاى رایج که براى شما تجویز مى شوند، به شما 

آگاهى مى دهد و براى هر دارویى که توسط این آزمایش پوشش داده مى شود، توصیه هاى شخصى و عملى ارائه مى دهد. بسیارى از بیمارى

 ها مى توانند بطور موثر با چندین داروى مختلف درمان شوند. بنابراین با کمک پزشک و داروساز خود، مى توانید از Pillcheck به منظور پیدا 

کردن داروهایى که بر اساس مشخصات ژنتیکى شما امن ترین و مؤثرترین مى باشند، استفاده نمایید. Pillcheck مى تواند دوره آزمایشى 

استفاده از یک دارو را کاهش دهد و به شما در دستیابى سریعتر به نتایج درمان دارویى کمک کند. این آزمایش شامل بررسى ژنتیکى به 

منظور تهیه گزارش Pillcheck شخصى محور شما است. 

 

در آزمایش Pillcheck فقط تغییرات ژنتیکى خاص و بخوبى شناخته شده مرتبط با پاسخ به داروها مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد. نتایج 

 Pillcheck به دست آمده براى تولید یک گزارش شخصى محور است که پاسخ پیش بینى شده بدن شما را به تمام داروهاى مورد بررسى

گزارش مى نماید. Pillcheck هیچ ژنى را از نظر خطر ابتال به بیمارى یا تشخیص بیمارى ارزیابى نمى کند و تنها یک ابزار براى کمک به 

شما و پزشک شما براى بهینه سازى داروهاى تجویز شده براى شما است. پس از تکمیل آزمایش، DNA باقى مانده بعد از 30 روز از بین 

برده خواهد شد.

خالصه داده هاى ژنتیکى مرتبط با پاسخ به داروها در سیستم هاى Pillcheck ذخیره خواهد شد تا گزارش ها در صورت نیاز به  روز  رسانى 

شوند تا جدیدترین رهنمودهاى بالینى و فهرست داروهاى جدید را که در طول زمان اضافه شده اند را ارائه دهند. زمانیکه به روز رسانى ها آماده 

شوند، به شما در مورد به روز شدن گزارش هاى خود از طریق ایمیل اطالع رسانى خواهد شد. 
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2. خطرات و محدودیت هاى احتمالى

شما باید از خطرات احتمالى زیر آگاه باشید:

   • در صورت عدم مشاوره با پزشک، برخى افراد ممکن است ماهیت خدمات فارماکوژنتیک را اشتباه درك کنند و نتایج آن�ها را اشتباه تفسیر 

نمایند.

   • سرویس Pillcheck بر اساس دانش کنونى در مورد تغییرات ژنتیکى دخیل در پاسخ به داروها بنا شده است. ممکن است تغییرات ژنتیکى 

دیگرى وجود داشته باشند که به طور بالقوه بر پاسخ شما به داروها اثر گذارند، ولى هنوز شناخته نشده اند.

   • خطرات دیگرى ممکن است وجود داشته باشند که در حال حاضر شناسایى نشده اند.

3. دسترسى و به اشتراك گذارى امن داده هاى شما

با امضاى این رضایت نامه شما موافقت مى کنید که آزمایشگاه ژنتیک پزشکى ساژن و سایر آزمایشگاه هاى واسط اجازه دسترسى به گزارش 

Pillcheck شما و اطالعات دارویى مرتبط به منظور بررسى دارویى خاص شما را داشته باشند. اگرشما از طرف پزشک، کلینیک یا داروخانه 

به ما ارجاع داده شدید، به ما اجازه مى دهیدکه گزارش شما را با طرف ارجاع دهنده به اشتراك بگذاریم. اگر در هر زمانى تصمیم گرفتید رضایت 

خود را پس بگیرید، مى توانید درخواست حذف سوابق خود را بکنید.

 4. شرایط این موافقت نامه:

 با امضاى این رضایت نامه، شما درك مى کنید که:

   • آزمایش Pillcheck با استفاده از روش هاى آزمایشگاهى معتبر و دریک آزمایشگاه تشخیصى بالینى انجام مى شود. همانند سایرآزمایش

 هایى که پزشکان براى کسب راهنمایى از آن ها استفاده مى کنند، Pillcheck اطالعاتى را به پزشکان و داروسازان ارائه مى دهد که به آن ها 

این امکان را مى دهد تا تصمیمات آگاهانه ترى در مورد بهینه سازى درمان، براساس صالح دید تخصصى خود بگیرند.

   • آزمایشگاه ژنتیک پزشکى ساژن توصیه پزشکى، تشخیصى و یا درمانى ارائه نمى دهد و جایگزین پزشک شما نمى�باشد. اگر سوالى در 

رابطه با وضعیت پزشکى خود دارید و همینطور قبل از شروع، متوقف کردن و یا تغییر دوز دارویى که براى شما تجویز شده است، همیشه با 

پزشک خود مشورت کنید.
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   • توصیه به تغییرات دارو و یا دوز ارائه شده توسط Pillcheck بر اساس دانش فعلى است. چنانچه دانشمندان نشانگرهاى ژنتیکى جدیدى 

را بیابند که بر پاسخ شما به داروها تاثیر بگذارند، ممکن است نیاز به تجزیه و تحلیل دیگرى باشد. نمونه اى که شما ارسال کرده اید ذخیره 

نمى شود و ممکن است نیاز به یک نمونه جدید جهت تجزیه و تحلیل مجدد باشد.

   • عوامل دیگرى نظیر مصرف سایر داروها یا مکمل ها، همچنین رژیم غذایى، سبک زندگى و سایر مشکالت مربوط به سالمتى در شما 

ممکن است بر پاسخ شما به داروها تأثیر بگذارد. توصیه هاى Pillcheck تاثیرات این عوامل خارجى یا محیطى را شامل نمى شود.

   • نژاد مى تواند دقت پیش بینى هاى ما براى ارزیابى هاى خاص را تحت تاثیر قرار دهد. از آنجایى که Pillcheck فقط تغییرات شناخته شده 

را مورد بررسى قرار مى دهد، افراد نژادهاى خاص ممکن است تغییرات ژنتیکى دیگرى در ژنوم خود داشته باشند که تجزیه و تحلیل هاى ما 

ارزیابى نکرده باشند.

   • دقت آنالیز DNA به عوامل متعددى خارج از حیطه کنترل آزمایشگاهى بستگى دارد، از جمله اینکه شما چگونه به  دقت دستورالعمل هاى 

آزمایشگاه ژنتیک پزشکى ساژن را براى جمع آورى نمونه مورد نیاز پیگیرى کرده اید. چنانچه مدت کمى قبل از جمع آورى نمونه سیگار بکشید، 

چیزى بخورید، بنوشید یا مسواك بزنید مقدار ناکافى DNA و نتایج نامناسب ممکن است پیش بیاید.

   • اطالعات ژنتیکى و اطالعات شناسایى هر فرد محرمانه است و بدون رضایت صریح شما و یا بدون دستور قانون، توسط آزمایشگاه ژنتیک 

پزشکى ساژن اعالم نخواهد شد.

5. موافقت براى استفاده از داده ها براى بهبود فرایند کارى

 با امضاى این رضایت نامه، شما موافقت مى کنید که آزمایشگاه ژنتیک پزشکى ساژن اطالعات ژنتیکى و سالمتى شما را بطور ناشناس، براى 

بهبود خدمات خود به شما و سایر مشتریان مورد استفاده قرار داده و به اشتراك بگذارد. 
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