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  טופס הסכמה מדעת לבדיקת סקר גנטי מורחב לגילוי נשאים למחלות גנטיות 

Family Genetix  

Family Genetix  טופס זה סוקר את היתרונות והמגבלות של  של מחלות גנטיות רבות. ותנשא אתרסקר שנועדה ל בדיקתהינה
  החלטה ומתן הסכמתכם לביצוע הבדיקה.  קבלתבדיקה זו. אנא קראו טופס זה בעיון בטרם 

או במידה והתקבלו  ל מחלות או תסמונות גנטיות במשפחתך,במקרה שיודגש כי הסבר זה והבדיקה שתבוצע אינם מהווים ייעוץ גנטי. 
ייעוץ גנטי  תקבלל פנותל מומלץמצביעים על אפשרות למחלות או תסמונות גנטיות בעובר, אשר  ,ההריוןממצאים חריגים בבדיקות 

  מטפל/ת. הלרופא/ה ליועץ גנטי או טרם מתן הסכמה על גבי טופס זה. לעניין זה עליך לפנות 

  מטרת הבדיקה

ימצא בדנ"א (החומר הגנטי) שלך. נוכחות בוחנת פגמים ייחודיים המכונים "מוטציות" שעלולים לה Family Genetixבדיקת 
את הסיכון לכך שילדיך יירשו מחלה גנטית. מידע זה עשוי לסייע לך בקבלת החלטות הנוגעות לתכנון  המוטציות מסוימות מגביר

אודות המחלות, כגון תיאורן, מהלכן והטיפולים האפשריים בהם, באתר שלנו, בכתובת על משפחה. ניתן למצוא מידע 

www.familygenetix.co.il .  

הסיכון למחלה גנטית בילדים קיים רק אם שני ההורים נשאים של  Family Genetixברוב המחלות הגנטיות הנבדקות בבדיקת 
חומרת המחלה עשויה להשתנות, אפילו בין בני משפחה עם עם זאת, מוטציה בגן האחראי למחלה (דגם הורשה אוטוזומלי רצסיבי). 

הפגם הגנטי (לדוגמה הורה אחד נושא את גם כאשר רק בתורשה בבדיקה זו מועברות מחלות הנבדקות קטן מהחלק מוטציה זהה. 

  . המחלה תופיע רק בגיל המבוגר (למשל מחלת גושה)ייתכן כי  . במחלות מסוימותהמועברת מאם נשאית) השביר X -תסמונת ה

  הבדיקהעריכת אופן 

 Counsylלמעבדות של חברת  או מי מטעמה , אשר תישלח באמצעות טבעאו רוק לצורך ביצוע הבדיקה תילקח ממך דגימת דם
) לכישלון טכני של הבדיקה (עקב העדר 10%במידה והבדיקה תבוצע באמצעות דגימת רוק, קיימת אפשרות (בסבירות של  בארה"ב.

   ילת הדגימה.אפשרות להפיק מן הדגימה רצף דנ"א כנדרש). במצב כאמור, יהיה צורך לחזור על תהליך נט

  וצאות הבדיקה ופענוחת

על המוטציה(ות) הספציפית(ות) הקיימת(ות) טבע אם יש לך היסטוריה משפחתית של אחת המחלות הנבדקות, עליך ליידע את 
  . , על מנת שטבע תעדכן את המעבדה בהתאםבמשפחתך

  : ואופן מסירתן להלן תיאור של התוצאות האפשריות

. מחלה זווכי הנך נשא/ית של למחלה מסוימת מוטציה בגן אצלך שזוהתה מצביעה על כך תוצאה חיובית  נשא (תוצאה חיובית): •
אחת. נשאים בדרך כלל אינם סובלים מתסמיני המחלה. כאמור, מרבית המחלות מחלה ייתכן כי תזוהה/י כנשא/ית של יותר מ

ורים להיות נשאים של המוטציה בגן האחראי למחלה, כדי הנבדקות מורשות בדגם הורשה אוטוזומלי רצסיבי, כלומר, על שני הה
מהמחלות הנבדקות עשויות לעבור בתורשה גם כאשר רק הורה חלק קטן  -כאמור מחלה. הלוקה בלהימצא בסיכון להולדת ילד 

הבדיקה במקרה ששני בני הזוג נבדקו, אך רק אחד מהם נמצא נשא למוטציה בגן מסויים, תוצאות  .הפגום אחד נושא את הגן
 .דואר אלקטרונית הודעבוהסבר ביחס למשמעותן יימסרו להם טלפונית על ידי יועץ גנטי מטעם טבע, וכן יישלחו 

במידה וגם בן זוגך נבדק ונמצא נשא של מוטציה באותו גן, הסיכון ללידת צאצא חולה  :שני בני הזוג נשאים של מוטציה באותו גן •
לבני הזוג תוצאות הבדיקה יימסרו במצב זה,  .רצסיבי אוטוזמליהורשה  דגםהמורשות במחלות ב כשמדובר) 25%( 1:4הינו 

אבחון לבצע בכל הריון  לך להמליץעשויים גנטי הייעוץ ב לייעוץ גנטי ללא תשלום נוסף. אותםאשר יפנה  יועץ גנטיטלפונית על ידי 
גם אפשרות לבצע  קיימת. 16קור מי שפיר החל משבוע או באמצעות די 10-12גנטי של העובר על ידי דגימת סיסי שליה בשבוע 

, ולהחזיר לרחם רק עוברים שאינם לוקים )IVF( ) של עוברים שהושגו בהפריה חוץ גופיתPGDאבחון גנטי טרום השרשה (
  במחלה. 

. הדבר מפחית נים שנבדקומוטציה בגאף שלא זוהתה על כך תוצאה שלילית מעידה  לא זוהו מוטציות (תוצאה שלילית): •
במקרה של קבלת תוצאה שלילית, . לחלוטין אך אינו שולל אפשרות זו, המחלהאת הסבירות שהינך נשא/ית של משמעותית 

     באמצעות דואר אלקטרוני. אליווכן יישלחו  ,נציג מטעם טבעטלפונית על ידי  לנבדקתוצאות הבדיקה יימסרו 
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לדווח, ברמת הביטחון הנדרשת, על תוצאה חיובית או שלילית,  היכולהמעבדה אינה תוצאת ביניים משמעה ש :תוצאת ביניים •
תוצאות הבדיקה יימסרו לנבדק במקרה של קבלת תוצאת ביניים, . המיושמים בהתוך שמירה על נהלי בקרת האיכות המחמירים 

   נציג מטעמה של טבע.על ידי 

באותו גן. בדרך כלל, משמעות  תוצאה זו מעידה על נוכחות של שתי מוטציות הגורמות למחלה :הומוזיגוט או הטרוזיגוט מורכב •
הנבדקות עשויות המחלות . עם זאת, חלק משהמחלה עלולה להופיע אצלך בעתידאו  היוםכבר מחלה לוקה בהדבר היא כי הנך 

יניים משמעותיים. במקרים נדירים, אדם עשוי תסמינים קלולא יופיעו אצלך , כך שייתכן בדרגת חומרה קלה או משתנהלהיות 
בעותק אחד של הגן, אך לא בעותק השני. זה מצב של נשאות ללא סיכון מוגבר של הפרט לשאת שתי מוטציות גורמות למחלה 

 במקרה של קבלת תוצאה מסוג בני משפחתו.הפרט ו/או ; מצב זה ניתן לזיהוי באמצעות בדיקות נוספות של ללקות במחלה בעצמו
לייעוץ גנטי ללא  את הנבדק, אשר יפנה יועץ גנטילפונית על ידי ט לנבדקהומוזיגוט או הטרוזיגוט מורכב, תוצאות הבדיקה יימסרו 

  תשלום נוסף.
  

אולם, בדומה לכל בדיקת סקר רפואית, קיים סיכוי לתוצאה חיובית כוזבת . היא בדיקת סקר אמינה ביותר Family Genetixבדיקת 
אינה קיימת. אשר למעשה זיהוי מוטציה בגן היא מצב בו תוצאת המעבדה מצביעה על או שלילית כוזבת. תוצאה "חיובית כוזבת" 

גם במצב בו שני בני קיימת. לכן,  תוצאה המצביעה שאין מוטציה בגן בעוד שלמעשה היא אמנםתוצאה "שלילית כוזבת" מתייחסת ל
 .(סיכון זה מכונה "סיכון שארי לצאצא חולה") , קיים סיכון קלוש ללידת צאצא חולהלמחלה כלשהי לא זוהו כנשאיםנבדקו והזוג 

שארי . מידע מפורט על הסיכון ה1:100,000 -ביחס לכל המחלות הנבדקות, ובמרבית המקרים אף נמוך מ 1:20,000 -סיכון זה נמוך מ

  . http://www.familygenetix.co.ilלצאצא חולה ביחס לכל אחת מן המחלות הנבדקות ניתן למצוא באתר האינטרנט: 

פענוח התוצאות מבוסס על המידע הזמין כיום בספרות הרפואית ובמאגרי מידע מדעיים. מאחר והספרות והידע המדעי מתעדכנים כל 

אינה  Counsylעל מנת לפענח את התוצאות שלך. חברת  נעשה שימושת המידע בו העת, מידע חדש עשוי להחליף או להרחיב א
  מבצעת, כעניין שבשגרה, ניתוח חוזר של תוצאות הבדיקות ואינה מפיקה דוחות בדיקה חדשים, ולא חלה עליה כל חובה לעשות כן.  

  יתרונות

, במיוחד אם תכנון המשפחהססות על מידע רב יותר לגבי לקבל החלטות מושכלות יותר, המבולך תוצאות בדיקת הסקר עשויות לעזור 
 לפני כניסה להיריון. כמו כן, התוצאות עשויות להועיל לבני משפחתך. אם תוצאת הבדיקה שלך היא חיוביתנערכת בדיקת הסקר 

סיכונים יתגלו ; בכך משפחתך יהיו אף הם נשאים של אותה מוטציהבני ש, קיימת סבירות גבוהה יותר לכך (כלומר, זוהתה מוטציה)
  שלא היו ידועים קודם לכן. 

מכיוון שלמציאת נשאות למוטציה יש השלכה אפשרית על שאר בני המשפחה, במידה ונמצאת נשא/ית, עליך ליידע על כך בהקדם את 
  לבדיקה.        בני המשפחה שעלולים אף הם להיות בסיכון לנשאות וללידת צאצאים חולים. מומלץ להפנותם בהקדם לייעוץ גנטי ו

  סיכונים

בו  שני בני הזוג מבצעים את הבדיקהבדיקה גנטית עשויה לחשוף מידע רגיש על בריאותך האישית או בריאותם של בני משפחתך. אם 
. תוצאות הבדיקה ובן/בת זוגשל  ף לתוצאות הבדיקהייחשה יימסרו להם במסמך אחד וכל אחד מבני הזוג זמנית, תוצאות הבדיק

חשוף ממצאים מקריים, שגילויים לא התבקש על ידי הנבדק. למשל, בדיקה זו עשויה לשלול אבהות, במקרים שבהם מתגלה עשויות ל
האב המוצהר של אדם מסוים אינו האב הביולוגי למעשה. למידע כאמור עלולות להיות השלכות אישיות ומשפחתיות משמעותיות  כי

  למזונות או לירושה. דמי ו למידע השלכות משפטיות כמו למשל בקשר לעל הנבדק וקרובי משפחתו. בנוסף, ייתכן שיהי

דגימות דם פשוטות אינן שכיחות,  נטילתתופעות הלוואי של  -במידה והבדיקה תבוצע באמצעות נטילת דגימת דם סיכונים גופניים: 
  עורי, ובמקרים נדירים זיהום. -אך עלולות לכלול סחרחורת, עלפון, כאב, דימום, שטף דם תת

 מגבלות הבדיקה

, של מוטציה הגורמת למחלה לתשומת לבך, בדיקת הסקר עשויה להקטין באופן משמעותי את הסבירות לכך שאת/ה נשא/ית •
כמו כן קיימת אפשרות קלושה שתתקבל תוצאה חיובית בבדיקה (כלומר זוהתה בוודאות כי אינך נשא/ית.  המבטיח האולם אינ

 מוטציה), על אף שהמוטציה שזוהתה אינה קיימת בפועל.

כוללת הרבה יותר מחלות ומוטציות הבדיקה אף ש, הקשורות למחלות גנטיות. דנ"אהבדיקה מיועדת לגילוי מוטציות ידועות ב •
. לכן, בדיקת כוללת את כל הבדיקות הגנטיות האפשריות (ויש אלפים רבים כאלה)היא אינה הסקר הגנטי השגרתיות,  מבדיקות

Family Genetix כלומר . תוצאות שליליות זה לחלוטין , אך אינה שוללת סיכוןללידת צאצא חולה היא בדיקה המפחיתה סיכון)

ת בריאות צאצאיך. בדיקות נוספות עשויות להיות זמינות לך, אם ברצונך בריאותך או א אתאינן מבטיחות אי זיהוי מוטציה) 
להפחית עוד יותר סיכונים הקשורים ברבייה, בנשאות של בן/בת הזוג שלך או בהריונות פוטנציאליים. מידע לגבי האפשרות לבצע 



   

Family Genetix – Informed Consent 03.2017   4עמוד מתוך  3 
 

יעוץ גנטי מפורט יאו בפניה לקבלת  www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/genetestsתוכל/י למצוא באתר  נוספותלמחלות  בדיקות
 בנושא זה. 

, עלולים להשפיע על תוצאת הבדיקה ולפגוע במידת נערכו בעברגורמים ביולוגיים מסוימים, כגון השתלת מח עצם או עירויי דם ש •
 הדיוק של התוצאה.     

 להתרחש גם בשל בלבול או זיהום דגימות.  טעויות באבחון עלולות •

את הבדיקות מבצעים בדרך כלל פעם אחת בלבד. עם זאת, כיוון שלעיתים מתווספות מחלות נוספות או מוטציות נוספות שניתן  •
 יש להתעדכן לפני כל הריון עתידי ובמהלכו באשר לבדיקות חדשות ו/או מוטציות חדשות שנוספו.  –להיבדק אליהן 

  במידע ובשאריות הדגימותשימוש 

ו/או  לימודייתכן שדגימות מסוימות ומידע נוסף שהתקבל מהבדיקה, יישמרו לצורך הליכי שיפור בדיקות פנימיים ולצורכי תיקוף, 
  מחקר. הדבר יעשה אך ורק לאחר שהופרדו מהדגימות הפרטים המזהים באופן שלא ניתן יהיה לחזור ולזהות את הנבדק. 

מידע בלתי מזוהה (שהוסרו ממנו פרטים המאפשרים את זיהוי הנבדק/ת) יועברו למאגרי מידע מחקריים. לא תימסר  בנוסף, ייתכן כי
  לך הודעה על שימושים כאמור. 

על בחתימתך על מסמך זה, הינך מסכים/ה לשימוש בדגימה שלך למטרות האמורות לעיל, ובכלל זה, לצרכי מחקר. לא תקבל/י הודעה 
  פציפיים ולא תקבל/י שום שיפוי בגין שימושים אלה. אודות שימושים ס

ידי סימון תיבה זו, אני מבטל/ת את הסכמתי לכך שמידע גנטי בלתי מזוהה שלי יועבר למאגרי מידע מחקריים כאמור -על �
 לעיל. הדבר אינו משפיע בשום אופן על הבדיקה הגנטית המבוקשת. 

  

שימושים מסוג זה עשויים להוביל לפיתוח מוצרים ושירותים בעלי ערך מסחרי.  בחתימתך על מסמך זה הנך מאשר/ת כי ידוע לך כי

או החוקרים האחראים על ניתוח הנתונים, ולא תהיה לך או ליורשיך זכאות   Counsylמוצרים ושירותים אלו יהיו בבעלות חברת
  לפיצוי/שיפוי כלשהו.

 ותה עם חלוף פרק הזמן במהלכו היאא והיא רשאית להשמיד אינה מחויבת לשמור את דגימתך ללא הגבלת זמן, Counsyl חברת
  מחויבת, על פי חוק, לשמור את הדגימה.

  סודיות

וחברת טבע, לכל הפחות למשך תקופת השמירה הקבועה בדין, וזאת תוך שמירה על  Counsylתוצאות הבדיקה ישמרו על ידי חברת 
  חסיונן. 

נוספים המעורבים  גורמיםאו לו/בחתימתך על טופס הסכמה מדעת זה, הנך מתיר/ה את חשיפת תוצאות הבדיקה לרופא המפנה 
לצורך המשך הטיפול או או ליועץ גנטי או מכון ייעוץ גנטי, לפי בחירתך, בהתאם לפרטים שתציין/ני בשולי טופס זה, ו/ בטיפול בך

מאשר/ת העברת המידע לכל גורם אחר המצוין על ידך בשולי כתב הסכמה זה כמוסמך לקבל את פעולות רפואיות אחרות. בנוסף, הנך 
  . התוצאות

  . ,מוצפנות או מאובטחות הודעות דוא"לתוצאות הבדיקה יועברו ב
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 הסכמת הנבדק/ת

 בחתימתי על טופס הסכמה זה, הנני מצהיר/ה כדלהלן:

אם את/ה מוסמך/ת  -. לחלופין ולא הוכרזתי כפסול דין שנים לפחות 18הנני הנבדק/ת הנותן/ת את הדגימה, אני בן/בת  •
וכי הוא/היא  באופן חוקי לתת הסכמה מדעת זו בשם אדם אחר, את/ה מצהיר/ה כי הדגימה שניתנה שייכת לאותו אדם

 .שנים לפחות 18בן/בת 

 נמסר לי מידע מפורט על הבדיקה ומגבלותיה והבנתי את המידע שנמסר לי. •

י, ומרת המחלות עבורן אני נבדק/ת, תיאורי המחלות, פרוגנוזות ואפשרויות הטיפול הוסברו לי על ידי הרופא שלהבנתי את ח •

 .http://www.familygenetix.co.il: או באמצעות אתר האינטרנט בייעוץ גנטי

נאים וההוראות קראתי בעיון את ההסבר, והבנתי את האמור בו, והנני נותן/ת את הסכמתי לביצוע הבדיקה ולכלל הת •
 שבטופס הסכמה זה. 

 אני מבין/ה כי הבדיקה עשויה לחשוף מידע הנוגע לקשרי המשפחה שלי ואת ההשלכות שעשויות להיות לכך.  •

 מוצפנות ו/או מאובטחות. הודעות דוא"לאת העברת התוצאות בהנני מאשר/ת  •

או ליועץ גנטי או מכון  נוספים המעורבים בטיפול בך גורמיםאו לו/ המטפלמתיר/ה את חשיפת תוצאות הבדיקה לרופא הנני  •
  .לצורך המשך הטיפול או פעולות רפואיות אחרותייעוץ גנטי, לפי בחירתך, בהתאם לפרטים שתציין/ני בשולי טופס זה, 

  

  שם הנבדק/ת: _____________________________________________

  ת.ז. _____________________________________

  חתימת הנבדק/ת: ____________________________________________

  תאריך לידה: ______________________

  תאריך נוכחי: ________________________

  שם הרופא המפנה: ________________________________

  שם הרופא המטפל בקופת החולים: ______________________

  ______________________________יועץ גנטי/מכון גנטי: _

  נחתם בפני: ________________________________   

  גורם מוסמך מטעם הנבדק/ת לקבלת תוצאות הבדיקה: ______________________

   

        8361343-90נא להשלים הפרטים הדרושים, לחתום ולהחזיר אל פקס מס' 


