
Pahintulot para sa Nakabatay-sa-Dugo na 
Molekular na Pag-profile
Pakibasa nang mabuti at talakayin sa inyong manggagamot. I-email ang nakumpletong form sa 
PatientNavigator@CarisLS.com, o i-fax sa 866-479-4925.

Tungkol sa Molekular na Pag-profile
Tinatasa ng komprehensibong molekular na pag-profile mula sa Caris Life Sciences® (Caris) ang mga biomarker na matatagpuan 
sa inyong tumor, na nagpapakita ng molekular na blueprint upang matulungan ang inyong doktor na gumawa ng may kabatiran 
at nakatuon sa indibidwal na mga desisyon sa paggamot na partikular sa inyong kanser. Pagkatapos makumpleto ang pagsusuri 
at maibigay ang ulat sa gumagamot na doktor sa inyo, sisirain ang ispesimen ng inyong dugo sa loob ng 60 araw. Maaari ninyong 
malaman ang higit pa tungkol sa kung paano ginagamit at pinoprotektahan ng Caris ang inyong datos sa pamamagitan ng 
pagbisita sa www.CarisLifeSciences.com/privacy-us.

Tungkol sa Henetikong Pagsusuri 
Ang molekular na pag-profile mula sa Caris ay maaaring kabilangan din ng henetikong (germline/hereditary) pagsusuri para sa 
kanser, na maaaring makapagbigay ng impormasyon tungkol sa inyong panganib na makapagmana ng iba pang uri ng kanser 
o iba pang problema sa kalusugan. Depende sa mga resulta ng inyong pagsusuri, ikaw o ang mga miyembro ng iyong pamilya 
ay maaaring i-refer sa ibang tagapagbigay ng serbisyo para sa karagdagang pagsusuri at/o pagpapayo kaugnay ng henetiko. 
May mga batas ng pederal at estado na nagbibigay ng ilang mga proteksyon laban sa diskriminasyong kaugnay ng henetiko ng 
mga employer at tagapagbigay ng segurong pangkalusugan, ngunit hindi nalalapat ang mga batas na ito sa lahat ng sitwasyon. 
Maaari mong bisitahin ang www.genome.gov/10002328 para sa impormasyon tungkol sa Genetic Information Nondiscrimination 
Act, isang batas ng pederal na nagpoprotekta sa impormasyon sa henetiko.

Mga Limitasyon ng Henetikong Pagsusuri  
Hindi matutukoy ng mga henetikong pagsusuri ang lahat ng mga mutasyon sa henetiko at lahat ng may taglay ng kondisyon. 
Posible na isa kang may taglay ng hindi karaniwang mutasyon ng henetiko na hindi matukoy ng pagsubok na ito. Ang mga 
variant ng germline ng hindi alam ang klinikal na kahalagahan (VUS) ay hindi iniuulat maliban kung partikular na hiniling.

PAHINTULOT NG PASYENTE

Sa pagpirma sa ibaba, sumasang-ayon ako sa sumusunod:

• Pinapahintulutan ko ang Caris na magsagawa ng pagsusuri sa aking ispesimen upang masuportahan ang aking 
manggagamot sa paggamot sa aking kanser, o ang pasyente na legal akong awtorisado na magbigay ng pahintulot.  

• Naiintindihan ko ang impormasyong ibinigay sa form ng pahintulot na ito, pinayuhan ako tungkol sa pagkakaroon at 
kahalagahan ng pagpapayo kaugnay ng henetiko, at alam kong maaari kong kontakin ang Caris kung mayroon akong mga 
karagdagang tanong. 

• Nakatanggap ako ng impormasyon tungkol sa pagsusuri na ito at tinalakay ko ito sa aking tagapagbigay ng paggamot, 
kabilang ang mga layunin nito, ang pagiging maaasahan ng resulta ng pagsusuri at ang antas ng katiyakan na maaaring 
magsilbi ang resulta bilang isang tagapahiwatig ng isang sakit o kondisyon. Nagkaroon ako ng pagkakataong magtanong at 
nasagot na ang aking mga katanungan. 

• Naiintindihan ko na maaari kong malaman na pwedeng may taglay akong namamanang kondisyon o mailantad o magkaroon 
ng ibang uri ng kanser, at maaari kong hilingin na isaalang-alang ang karagdagang independiyenteng pagsusuri para sa aking 
sarili at/o mga miyembro ng aking pamilya. 

• Pinapahintulutan ko ang Caris na kumilos para sa akin patungkol sa pagpapasya, pagtanggi at/o anumang kinakailangang 
apela na may kaugnayan sa saklaw ng mga serbisyo sa laboratoryo na ibinigay ng Caris, at pinahihintulutan ko rin ang Caris 
at mga ikatlong partido na mga Magbabayad na ilabas ang alinman sa aking protektadong impormasyon sa kalusugan (PHI) 
para sa layunin na paglutas sa aking paghahabol at/o apela.

Pangalan ng Pasyente (i-print): _________________________  Araw ng Kapanganakan: ____________  Petsa: _______________

Pasyente o Awtorisadong Pipirma: ________________________________________________________ Petsa: ________________
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