Acord – Procedură testare
screening metabolic nou-născut
Dragi Părinți,
Vă felicităm pentru decizia de a efectua testarea screening metabolic pentru bebelușul dumneavoastră!
STEM SURE MEDICAL SRL, cu sediul social în Drumul Murgului, Nr. 8, Bloc H1, Parter, Ap. 4, Sector 3, Bucuresti, cu Punct de
Lucru în București, Sector 1, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr 81-85, Et. 1, Ap 2, Cod poștal 013812, înmatriculată la Registrul
Comerțului cu nr. J40/7867/2011, Cod Unic de Înregistrare 28704600, Tel/Fax + 40 (0) 21 326 60 30, având adresa de
corespondență în București, Sector 1, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr 81-85, Et. 1, Ap 2, Cod poștal 013812, e-mail:
office@stemsure.ro, reprezentată de Dr. Bogdan Ivanescu - Administrator, denumită în continuare Stem Sure Medical,
în parteneriat cu Laboratorul Synlab vă oferă posibilitatea efectuării testării Screening Metabolic neonatal cu ajutorul
căruia pot fi confirmate sau excluse cca 50 de tulburări metabolice congenitale, inclusiv defectele de oxidare ale acizilor
grași, tulburările aminoacizilor ori ale acizilor organici și altele (denumită în continuare “Screeningul” sau “Testarea”).
Vă rugam sa luați în considerare faptul că Laboratorul de Boli Metabolice Synlab Weiden este unul dintre cele 10 laboratoare
europene acreditate pentru acest test.
Pentru realizarea testării, vă rugăm sa luați la cunoștință urmatoarele cerințe și informații obligatorii:
•
la semnarea prezentului acord, Stem Sure Medical vă furnizează cardul pe care se vor recolta câteva picături de sânge
capilar al nou-nascutului, împreună cu instrucțiuni privind procedura de recoltare.
•
recoltarea se face în maternitate, de către asistenta medicală de neonatologie.
•
intervalul obligatoriu de recoltare: între 36-72 ore de la momentul nașterii Copilului.
Părinții sau asistenta medicală vor completa toate datele de identificare de pe card, specificate mai jos.
Îndoiți dedesubt partea cu hârtia de filtru pentru a o proteja atunci când completați cardul.
Completati:
• Numele și prenumele bebelusului
• Numele și prenumele mamei
• Adresa de email a mamei
• Data și ora nasterii
• Greutatea la naștere, în grame
• Vârsta gestațională
• Data și ora recoltării probei
•
după recolatare, cardul cu proba de sânge va fi lăsată să se usuce timp de 4 ore la temperatura camerei.
•
după uscare, dar nu mai târziu de 7 zile de data nașterii Copilului, plicul conținând cardul va fi trimis de Părinți prin
curier rapid la laboratorul Synlab din București, la urmatoarea adresa:
LABORATOR SYNLAB
Bld Tudor Vladimirescu, nr. 29, Et. 1, cod poștal 050881, Sector 5, București
Telefon: 0214107093 / 0374001587 / 0372711842
•
•
•
•
•

•

transportul plicului după recoltare este responsabilitatea exclusivă a Părinților.
Nu există condiții speciale de transport sau conservare!
Testarea se va realiza efectiv la Laboratorul de Boli Metabolice Synlab Weiden din Germania.
Veți primi rezultatul Screening-ului la adresa de e-mail specificată în prezentul acord, în cca 10 zile de la data ajungerii
plicului la laborator, sub condiția achitării prețului Testării.
nerespectarea intervalului de recoltare și a celorlalte indicații privind recoltarea probei, uscarea și transmiterea
acesteia către laborator, precum și a celorlalte instructiuni furnizate de Stem Sure Medical afectează posibilitatea
de efectuare a Testarii în mod corespunzator, cu exonarea Stem Sure Medical de orice răspundere privind realizarea
acesteia. De asemenea, Stem Sure Medical este exonerată de orice răspundere privind rezultatele analizei medicale
și privind comunicarea acestora, în situația în care unele sau o parte din informațiile de pe card nu sunt completate
sau sunt incorecte.
în caz de neefectuare a Testării din culpa Stem Sure Medical ori a partenerului său, Stem Sure Medical va rambursa
Părinților sumă achitată efectiv de către aceştia în contul prețului Testării. Această sumă reprezintă singura compensație
acordata Părinților pentru prejudiciul suferit.
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Prețul Testării:
•

prin semnarea prezentului Acord, Părinții se obligă să achite către Stem Sure Medical prețul specificat mai jos,
corespunzător tipului de Screening pentru care Părinţii optează. Descrierea tipurilor de Screening se regăsește pe
site-ul www.stemsure.ro și/sau în pliantul pus la dispozitie Părinților de către Stem Sure Medical, după cum urmează:

Screening ales

•
•
•

•
•

Tip screening

Preț

STANDARD

90 Euro

PLUS

115 Euro

EXTRA

125 Euro

EXTRA-PLUS

140 Euro

EXTINS

150 Euro

alegerea unuia dintre tipurile de screening metabolic al nou-născutului se face prin bifarea uneia dintre căsuțele
de mai sus. În cazul în care Părinţii nu au bifat niciun tip de screening metabolic, Stem Sure Medical va efectua
Screening-ul de tip STANDARD.
prețurile de mai sus includ cheltuielile privind efectuarea Testării pentru care Părinții au optat, precum și activitățile
administrative conexe acestora. În definirea prețului serviciilor au fost considerate taxele și impozitele aplicabile,
conform legislației în vigoare, la data semnării acestui Acord.
plata preţului pentru efectuarea analizei de screening metabolic va fi efectuată în contul bancar al Stem Sure Medical,
la banca BRD - sucursala Unirii, Bucuresti, cont IBAN RO06BRDE441SV76963204410 în RON, la cursul de schimb
EURO/RON comunicat de către Banca Națională a României pentru data de 1 a lunii în care se semnează prezentul
Acord, în termen de cel mult 7 zile de la semnarea prezentului Acord. Plățile contractuale se vor efectua direct în
temeiul Contractului, independent de emiterea și transmiterea de către Stem Sure Medical a documentelor financiarcontabile aferente (i.e. factura).
în caz de neefectuare a plăţii pana cel tarziu la data indicata mai sus, prezentul Acord va înceta, Stem Sure Medical nu
va mai efectua Screening-ul, iar, dacă este cazul, cardul cu proba de sânge primită de la Părinți va fi distrus.
în situația în care proba de sânge recoltat pe cardul pus la dispozitie de către Stem Sure Medical Părinților nu este
adecvată efectuării Testării, Stem Sure Medical va restitui Părinților suma achitată cu titlu de preț al Testării în termen
de 30 de zile de la nașterea Copilului.

Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal:
•
STEM SURE MEDICAL se obligă să asigure protecția tuturor datelor personale stocate în vederea derulării Acordului
în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, iar Părinții sunt de acord cu prelucrarea acestora în scop medical,
precum și cu transmiterea acestora către personalul implicat profesional în executarea prezentului Acord.
•
Totodată, Părinții au dreptul de a obține de la Stem Sure Medical, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea,
actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii; b) după caz, transformarea în
date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora
le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) și lit. b), dacă o asemenea notificare nu se
dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
•
Părinții au dreptul de a solicita ștergerea datelor după transmiterea rezultatelor Testării. Pentru exercitarea acestor
drepturi, Părinții se vor putea adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Stem Sure Medical.

Alte Clauze:
•
Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui atat de Stem Sure Medical, cât și de Părinți.
•
Solicitările/notificările/comunicările în legătura cu prezentul Acord se vor face în scris, la adresele de poștă electronică
indicate în prezentul Acord.
•
Acordul este supus integral prevederilor legii române.
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Noi, Părinții, am luat la cunoștință și suntem de accord cu toate prevederile prezentului Acord, obligându-ne să
le respectăm întocmai.

Numele mamei:____________________________			

Numele tatălui: _________________________

Domiciliu mamei:___________________________			

Domiciliu tatălui:________________________

_________________________________________			_____________________________________
_________________________________________			_____________________________________
CNP mama: _______________________________			

CNP tata: ______________________________

Adresa de e-mail pentru comunicare rezultate: _________________________________________________________
Data şi semnătura mamei: ____________________			

Data şi semnătura tatălui:___________________

Data semnării și semnătura reprezentantului legal al STEM SURE MEDICAL
___________________________________________________________
(plus ștampila Societății)
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