د عمر طبی تشخیص

– په داسی توګه دا تر سره کیږی
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تا په سویډن کی د پناه غوښتنه کړی ده ،او ته باید خپل هویت وښیی .ستا
نوم ،ته څه وخت زږیدلی یی او ته د کوم ځای نه یی داسی برخی دی چه
ښکاروی چه ته څوک یی – ستا هویت.
ته چه د پناه غوښتنه کوی او عمر د له  18کلو نه ټیټ دی ،د سویډن د قانون په اساس ماشوم حسابیږی.
په دی توګه ته خاص حقوق لری ،له نورو نه پرته د یوه کفیل ،روغتیایی خذمتونو او د مکتب حق لری.
کله چه لویان د ستا په هکله پریکړی کوی ،دوی باید دی ته پاملرنه وکړی چه ته په دی هکله څه وایی.
که ته داسی اسناد نلری چه ستا عمر وښیی ،نو ته دا امکان لری چه د عمر طبی تشخیص وکړی چه د
هغه عمر چه تا ویلی دی یو تایید وګرزی.

په سویډن کی تر 18
کلو نه الندی ټول
کسان حق لری چه مکتب ووایی.
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هو یا نه
د عمر طبی تشخیص په خپله خوښه کیږی .دا په دی مانا ده چه که چیری ته دا نه غواړی نو ته مجبور نه
یی چه دا وکړی .که ته غواړی د عمر د طبی تشخیص معاینه وکړی نو ته باید یوه لیکونکی موافقتنامه
چه تا او ستا کفیل  god manالسلیک کړی وی ،ورکړی.
ته کوالی شی خپل تصمیم بدل کړی او خپله موافقتنامه بیرته واخلی .که ته غواړی خپل تصمیم
بدل کړی نو ستا کفیل به د کډوالو د اداری  Migrationsverketسره تماس ونیسی .ته او ستا
کفیل کوالی شۍ دا کار هر وخت چه وغواړی وکړۍ ،البته تر هغه وخته پوری چه عدلی طب
 Rättsmedicinalverketخپل ځواب ،د عمر په هکله استنباط د کډوالو اداری ته وسپاری.

دوی معاینی
د عمر د طبی تشخیص د اساس لپاره به ته دوی معاینی کوی.
ته به د غاښو یوه کلینیک ته ځی او هلته به ستا د عقل د غاښونو د اکس رییز په وسیله عکس اخلی .په
عکسونو کی د غاښو ډاکتر وینی چه ستا غاښونو تر کومی اندازی پرمختګ کړی دی.
ته به د اکس رییز یوه کلینیک ته ځی او هلته به د مقناطیسی کامری په وسیله د ستا د زنګون مفصل
معاینه کیږی .د اکس رییز ډاکتر به ګوری چه آیا ستا زنګون په پوره توګه لوی شوی دی که نه.
دا معاینه ستا لپاره هیڅ کوم مصرف نلری.
د دی معاینی په وخت کی اکثرا کوم ترجمان ته اړتیا نه وی .که چیری بیا هم تا ترجمان ته اړتیا درلودله،
نو د معاینی لپاره د وخت نیولو په وخت کی دا ووایه.
د عقل د غاښونو د اکس رییز عکس او
د مقناطیسی کامری په وسیله
د زنګون عکس د عمر په طبی
تشخیص کی شامل دی.

3

قضاوت
که ستا عمر د  18کلو نه زیات دی نو اکثرا ستا د عقل غاښو په پوره توګه پرمختګ کړی او ستا د
زنګون مفصل په پوره توګه لوی شوی دی .که چیری ستا عمر د  18کلو نه ټیټ دی نو د بدن دغه برخی
هنوز هم د پرمختګ په حال کی دی.

د عدلی طب استنباط
د عقل د غاښونو او د زنګون د مفصل د معاینو او قضاوت نه وروسته د عدلی طب یو ډاکتر د ستا د عمر
په هکله ځواب ترالسه کوی .دغه ځواب ته د عمر په هکله د عدلی طب استنباط وایی.
دا امکان نه لری چه سړی ووایی چه په دقیقه توګه ته څو کلن یی .دا استنباط د دی قضاوت دۍ چه آیا ته
د  18کلو نه پورته یا الندی یی.
عدلی طب د عمر په هکله خپل استنباط د کډوالو اداری ته استوی.

د عدلی طب یو ډاکتر به د ستا
د عمر په هکله یو ځواب
ترالسه کوی .دی ته د عمر په هکله
د عدلی طب استنباط وایی.
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د مقناطیسی کامری په وسیله د ستا د
معایناتو د مخه مهم معلومات.
د ستا د زنګون د معاینی نه د مخه دا مهمه ده چه سړی خبر شی چه آیا ستا په بدن کی کوم فلزی شی
موجود دی که نه ،د مثال په توګه له عملیات نه وروسته کوم نټ یا فلزی ټوټی .په دی صورت کی د
مقناطیسی کامری په وسیله د معاینی نه کیدای شی خطرونه منځ ته راشی .د معاینی نه د مخه ته به د
پوښتنو یوه فورمه ډکه کړی.
دا معاینه ستا لپاره هیڅ کوم خطر نلری او دا کوم درد هم نکوی.
دا معاینه تقریبا  10 – 5دقیقی وخت نیسی .د دی لپاره چه دا معاینه په ښه توګه وشی ،دا مهمه ده چه ته
په پوره توګه آرام پروت وی .کله چه د ستا دغه معاینه کیږی ستا په بدن کی باید هیڅ کوم فلز موجود نه
وی .ته به خپل پطلون او بوټونه وکاږی .ښځی باید فلزی چنګک لرونکی سینه بند نه وی اغوستی.
ماشین لوړ غږ لری ،نو تا ته به داسی ګوشکی درکړ شی چه په هغه کی موسیقی ارویدل کیږی.

معاینو ته د تګ په وخت کی ته باید دغه د ځان سره واخلی.

•
•
•
•

ستا لپاره الرښوونه چه تا هغه په لیک کی په الس راوړه.
د مقناطیسی کامری په وسیله د معایناتو په وخت کی د پوښتنو ډکه شوی
فورمه.
خپل ال.ام.آ کارتLMA–kort
ستا کفیل باید د معاینو په وخت کی ستا سره هلته والړ شی او د هویت خپل
سند د ځان سره ولری.
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ګام په ګام:
د عمر طبی تشخیص

د کډوالو اداره وایی چه ته دا
امکان لری چه د عمر طبی
تشخیص وکړی.
ته ،د خپل کفیل سره به یا هو یا
نه وایۍ.

د کډوالو اداره د عمر د طبی تشخیص یو
فرمایش عدلی طب ته لیږی.
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د اکس ریز په وسیله ستا
د عقل د غاښونو عکسونه
اخیستل کیږی .ستا کفیل به
ستا سره ځی.
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که ته ووایی هو ،بیا به ته
یوه لیکل شوی موافقتنامه د
کډوالو اداری ته وسپاری.
ستا کفیل هم باید فورمی
السلیک کړی.

ته به د عدلی طب نه دوه لیکونه
په الس راوړی چه هغه ته
الرښوونی وایی.
هلته به لیکل شوی وی چه د
معاینی لپاره چیری او په کومه توګه وخت
ونیسی .ستا کفیل به هم دا لیکونه په الس
راوړی.
ستا کفیل یا ته پخپله د معاینو لپاره به وخت
نیسی.
دا په دوو بیلو بیلو وختونو کی کیږی.

د مقناطیسی کامری په
وسیله ستا یو زنګون
معاینه کیږی.
ستا کفیل به ستا سره ځی.

د غاښو دوه ډاکتران د ستا
د عقل د غاښونو عکسونه
ګوری او هر یو یی د
غاښونو د پرمختګ په هکله
خپل قضاوت کوی.

نتیجه یی په عدلی طب کی یوه
عدلی ډاکتر ته لیږل کیږی.
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عدلی طب خپل استنباط د کډوالو اداری ته استوی.

د اکس ریز دوه ډاکتران د ستا د زنګون عکسونه
ګوری او هر یو یی د ستا د زنګون د پرمختګ
په هکله خپل قضاوت کوی.

عدلی ډاکتر مواد او هغه قضاوتونه چه شوی دی
ګوری .له دی نه وروسته عدلی ډاکتر د عدلی
طب یو استنباط کوی د داسی قضاوت سره چه
آیا ته د  18کلو نه الندی یا
پورته یی.
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د کډوالو اداره د ستا د عمر په هکله د عدلی طب
د استنباط څخه او د هغه معلومات
څخه چه تا د خپل عمر په هکله
ورکړی دی ،استفاده کوی تر څو د
ستا د پناه دغوښتنی په دوسیه باندی
غوراو قضاوت وکړی.

د عمر د طبی تشخیص په
هکله یو فلم په
 www.rmv.seکی وګوره.
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