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 لوائح التشریعات المجمعة الخاصة
 بمجلس الخدمات االجتماعیة
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 لوائح التشریعات المجمعة الخاصة بمجلس الخدمات االجتماعیة
 

 )Eleonore Källstrand Nordمسؤول النشر: كبیر المحامیین إلیونور شالستراند نورد (

 
  تشریعات مصلحة الطب الشرعي

 األبوة؛بشأن أخذ العینات عند تحقیق 

 .2013مایو  13تم اتخاذ القرار بتاریخ 
 

) 1969:624من التشریع ( 6) على ما یلي استناداً إلى المادة Rättsmedicinalverketتنص مصلحة الطب الشرعي (
 بشأن فحص الدم وما إلى ذلك عند التحقیق في األبوة.

 
  

التشریعات المجمعة الخاصة یتم نشر تعلیمات المصلحة والنصائح العامة األخرى في لوائح 
 ).SOSFSبمجلس الخدمات االجتماعیة (

 وتجدر اإلشارة إلى أن التعلیمات ھي قواعد ملزمة. •
وتتضمن النصائح العامة توصیات بشأن الكیفیة التي یُمكن بھا تطبیق أحد التشریعات أو  •

شار إلیھا في كیفیة تطبیق ھذا التشریع، وال یتم استثناء وسائل أخرى لتحقیق األھداف الم
 التشریع.

 ویقوم مجلس الخدمات االجتماعیة بنشر قائمة سنویة بالتشریعات الساریة والنصائح العامة.
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 مجال التطبیق
) بشأن فحص الدم 1958:642قبل الفحص المشار إلیھ في القانون رقم (تكون ھذه التشریعات ساریة عند أخذ العینات §  1

 وما إلى ذلك عند التحقیق في األبوة.
 

 شھادة أخذ العینات
ینبغي على الشخص/الجھة المسؤولة عن أخذ العینات أن تقوم بإصدار شھادة أخذ العینات للشخص الذي سیقوم بتقدیم §  2

(شھادة أخذ العینات) ” Provtagningsintyg”عینة (ُمقدم العینة) وذلك قبل أخذ العینة. وینبغي إصدار الشھادة في استمارة 
 ).المرفقة(
 

 التحقق من ھویة ُمقدم العینة
قبل أن یتم أخذ العینة فإنھ ینبغي على الجھة التي تقوم بأخذ العینة التحقق من ھویة ُمقدم العینة. وینبغي أن تشتمل شھادة §  3

 أخذ العینات على الكیفیة التي تم بھا إثبات الھویة.
إذا تم إثبات ھویة ُمقدم العینة وینبغي على ُمقدم اللعینة إثبات ھویتھ من خالل التوقیع على الشھادة قبل أن یتم أخذ العینة. 

 بواسطة شخص آخر، فینبغي على ذلك الشخص أیضاً التوقیع باسمھ على الشھادة.
سنة، فإنھ ینبغي على أولیاء األمر أو الشخص الذي قام بإثبات ھویة ُمقدم العینة  18إذا لم یكن ُمقدم العینة قد بلغ سن 

 التوقیع على الشھادة.
 

 ینات وما إلى ذلكوضع العالمات على الع
قبل أن یتم أخذ العینات، ینبغي على الجھة المسؤولة عن أخذ العینة وضع عالمة/ملصق مكتوب علیھا اسم ُمقدم العینة §  4

 ورقمھ الشخصي أو رقم التنسیق الخاص بھ.
 
 عند أخذ العینة. ینبغي لف أنبوب االختبار عدة مرات بعد أخذ العینات. EDTAینبغي استخدام أنابیب اختبار §  5
 

SOSFS 2013:20 (M) 
 2013یونیو  4نص مأخوذ من الطبعة الصادرة بتاریخ 

 
 

SOSFS 
 التعامل مع العینات 2013:20

ینبغي إرسال العینة وشھادة أخذ العینة في نفس الطرد إلى مصلحة الطب الشرعي  6المادة 
)Rättsmedicinalverket.قسم الوراثة الشرعیة والكیمیاء الشرعیة في لینشوبینغ ،( 

 
 .2013أغسطس  1ودخل ھذا التشریع حیز التنفیذ اعتباراً من  .1
من خالل ھذا التشریع تم إلغاء التعلیمات والنصائح العامة لمصلحة الطب الشرعي  .2

)SOSFS 2002:3 األبوة.) بشأن أخذ العینات عند التحقیق في 
 

 )Rättsmedicinalverketمصلحة الطب الشرعي (
 

ERNA ZELMIN-EKENHEM 
 

Manólis Nymark 
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 المرفق
 

SOSFS 2013:20 
 

 [اكتب نص]

 شھادة أخذ العینات
 

تتم معالجة المعلومات الواردة في ھذه الشھادة من قبل 
) Rättsmedicinalverketمصلحة الطب الشرعي (

 ).1998:204الشخصیة (بموجب قانون البیانات 
 

 یتم إرسال الشھادة والعینة إلى

Rättsmedicinalverket 
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi Box 1383 

581 13 LINKÖPING 
 

 ُمقدم الطلب
 

............................................................. 
 

............................................................. 
 
 

 ُمقدم العینة
 الرقم الشخصي/رقم التنسیق اسم العائلة االسم األول

 یعود األصل إلى دولة خارج أوروبا
  نعم ال 

 ُمقدم العینة تاریخ أخذ العینة
 امرأة 

 
 طفل 

 
 رجل 

 
 شخص آخر 

 
 خاللتم إثبات ھویة ُمقدم العینة من 

 وثائق الھویة، ونوعھا 

 أن ُمقدم العینة معروف لدى المسؤول عن أخذ العینة 

 شخص آخر معھ وثائق ھویة، ونوعھا 

 
 نوع العینة

 
 

 بیانات أخرى

 
 

 
 

  عینة من الفم على بطاقةFTA (یُرجى االطالع على التعلیمات على كیس أدوات أخذ العینة) 

  عینة دم، أنبوب اختبار EDTA1 - 3 مل 

  أنواع العیناتنوع آخر من ..................................... 

  عینة من الفم على بطاقةFTA (یُرجى االطالع على التعلیمات على كیس أدوات أخذ العینة) 

  عینة دم، أنبوب اختبار EDTA1 - 3 مل 

 نوع آخر من أنواع العینات ..................................... 

 ال نعم  خضع ُمقدم العینة إلى عملیة زرع نخاع العظم 
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 التوقیعات

 توقیع ُمقدم العینة ولقبھ ُمقدم العینة/أولیاء األمر/توقیع أشخاص آخرین

 االسم بحروف واضحة االسم بحروف واضحة

 مكان أخذ العینة، والعنوان، ورقم الھاتف
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