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 לבחינת דגימת רוק על ידי כלב מאולףטופס הסכמה 

 :)"הנבדק"( מאשר ומצהיר בזאת כדלקמן טופס זהבתחתית כמפורט החתום מטה שפרטיו הינם 

השירות כוללים איסוף  ."(החברה)להלן: " MIL220  PROGNOSE לקבל שירות מחברת מעוניןהלקוח  .1
על ידי כלב מאולף לפי השיטה הבלעדית  בדגימתו הימצאות תאים סרטנייםבחינת דגימת רוק מבית הלקוח ו

 .רפואית בדיקהאם קיים צורך בבתינתן המלצת החברה שעות ממועד מסירת הדגימה,  72בתום  .של החברה

 למען הסר כל ספק יודגש כי אין בשירות כדי להוות בדיקה ו/או אבחון רפואיים. .2

 מובנית לו היטב.השירות  ושמשמעות מנציג החברה מידע מפורט קיבלהוא מצהיר שהלקוח  .3

מתיר לחברה לעשות שימוש במידע שיאסף הלקוח  .עם החברה נעשית מרצונו החופשיהלקוח התקשרות  .4
( בחינת הדגימה על ידי הכלב 1לטובת ) כנגד התחייבות החברה לשמירה על הסודיות במסגרת השירות

 .בהיעדר הסכמה[ 2]מחק חלופה ( מחקריה וניסויה של החברה 2)-ו 1במסגרת מתן השירות בלבד

 בחתימתו על טופס זה הלקוח מסכים שפרטיו יכללו במאגר המידע של חברה. .5

 ואינ נשוא טופס זהשירות הוכי מגוון אמצעי האבחון להימצאות תאים סרטניים קיימים כי  ללקוח ידוע  .6
בדבר הצורך   ללקוח לספק אינדיקציה נועד שירות. הלהיוועצות רפואיתאמצעי אבחון ו/או למהווה תחליף 

בחינה על ידי במידה ותוצאת ה .חיוביתתהא  הבחינה על ידי הכלבבמידה ותוצאת  רפואית בדיקהלפנות ל
  אין בכך כדי להוות אינדיקציה לאי קימו של סרטן ו/או מחלה אחרת. –היא שלילית  הכלב

 ויודגש בשנית, ככל שהלקוח חושש לקיומו של סרטן ו/או מחלה אחרת עליו לפנות להיוועצות רפואית. .7

עם  בדקמצהיר שהלקוח  .סרטןהסוגי  כל של אינדיקציות לקיומם מאפשר זיהוי ואינהשירות כי ללקוח ידוע  .8
 .התקשרותו עם חברה למתן השירותבטרם  רועבוהשירות חברה את רלבנטיות נציג ה

 . 100%אינה מספקת וודאות של  על ידי הכלב חינהכי רמת האמינות של הבללקוח ידוע  .9

ושתיה מאשר בזה כי פעל בהתאם להנחיות החברה בטרם מסירת הדגימה, ובכלל זה נמנע מאכילה הלקוח  .10
 דקות לפני מסירת הדגימה. 30במשך 

תשלום  ,מסירת צילום של תעודה מזהה, מתן השירות מותנה בהזדהות על פי תעודת זהות או רישיון נהיגה .11
 זה. הסכמה על טופסהלקוח התמורה לנציג החברה וחתימת 

 הנזק הדגימילשליטת החברה תת מחוץ , ככל שבנסיבוומוסכם עליו כי במקרים חריגיםללקוח ידוע  .12
לקביעת מועד מסירת  עם החברה במקרה כאמור הנבדק ישתף פעולה יהיה צורך בדגימה נוספת. ,מקורית

 .דגימה חדשה ללא עלות נוספת מצידו

 

 תאריך: חתימה: :.ז.מס' ת שם מלא:

________ ________ ________ ________ 

 

  

                                                           
 חודשים 12למען הסר כל ספק יובהר כי החברה תשמור כל דגימה למשך  1
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 אישור של נציג החברה:

והוא  על פי תעודה מזהה לקוח בכתובת מגוריו _____________________מאשר כי זיהיתי את ההריני  .1

 ; חתם על טופס הסכמה זה לאחר שהסברתי לו את משמעות האמור בו

 על פי נהלי החברה. לתוך כלי סטרילי מסר את הדגימה בנוכחותי לקוחהריני מאשר כי ה .2

 

 תאריך: חתימה: :.ז.מס' ת שם מלא:

________ ________ ________ ________ 

 


