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1. Užpildykite FoundationOne Užsakymo formą
	
Norėdami gauti Užsakymo formą, kreipkitės į Roche atstovą arba Roche Klientų aptarnavimo centrą tel. 8 800 20505 arba
e-adresu Lithuania.foundationone@roche.com
2. Informuokite gydytoją patologą, kad norėsite užsakyti tyrimą
Gydytojas onkologas turi informuoti gydytoją patologą, kai nusprendžia užsakyti FoundationOne tyrimą.

3. E-paštu išsiųskite Užsakymo formą į Roche Klientų aptarnavimo centrą
	Užpildyta forma turi būti siunčiama adresu: lithuania.foundationone@roche.com. Kai užsakymas bus priimtas, gydytojai
onkologas ir patologas e-paštu gaus informaciją apie užsakymo patvirtinimą.
4. Paimkite tiriamosios medžiagos mėginį
	Gydytojas onkologas siunčia tiriamąją medžiagą gydytojui patologui mėginio paruošimui (ignoruokite šį žingsnį, jei gydytojas
patologas jau turi paciento tiriamąją medžiagą).
5. Paruoškite tiriamosios medžiagos mėginį
	Gydytojas patologas mėginį paruošia pagal Foundation Medicine nurodytas gaires. Mėginio paruošimo instrukcija
atsiunčiama gydytojui patologui e-paštu.
6. Užpildykite Paraiškos formą
	Paraiškos forma turi būti užpildyta ir įdėta į pakavimo dėžę kartu su tiriamuoju mėginiu. Paraiškos forma bus atsiunčiama
e-paštu. Paraiškos formoje yra nurodytas, atsekamumui svarbus, tyrimo ID. Jei pamestumėte Paraiškos formą kreipkitės
telefonu 8 800 20505, arba e-adresu Lithuania.foundationone@roche.com
7. Iškvieskite UPS kurjerį
UPS kurjerį galite iškviesti skambindami Roche Klientų aptarnavimo centro telefonu 8 800 20505.
8. Supakuokite mėginį ir perduokite jį UPS kurjeriui
	Mėginys turi būti tinkamai paruoštas gabenimui ir perduotas UPS kurjeriui laikantis Pakavimo instrukcijos. Pakavimo
instrukciją gausite e-paštu.
9. Mėginio tyrimai ir analizė
	
Mėginio ištyrimas, analizė, įvertinimas bei galutinio atsakymo paruošimas gali užtrukti 11-14 dienų nuo mėginio pristatymo į
Foundation Medicine laboratoriją.
10. Tyrimo atsakymo gavimas
Tyrimo atsakymas atsiunčiamas gydytojui onkologui Paraiškos formoje nurodytu e-paštu.

11. Tyrimo atsakymo aptarimas su pacientu
Gydantis gydytojas tyrimo atsakymą aptaria su pacientu.

12. Tiriamosios medžiagos likučio grąžinimas, (jei įmanoma)
	Audinys, kuris nebuvo panaudotas tyrimui, bus parsiunčiamas atgal gydytojui patologui Paraiškos formoje nurodytu adresu.
Tai bus daroma tokiu atveju, jei buvo siųsti tiriamosios medžiagos blokai.
Jei turite klausimų, kreipkitės į Roche Klientų aptarnavimo centrą: 8-800-20505. Centro darbuotojai bendrauja anglų kalba.
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