
Arabiska 

 

 أال تريد االحتفاظ بالعيّـنة التي قّدمتها؟
ـنات يمكـن ن   يجري االحتفاظ ببعض العيّـنات بشكل روتيني للتمكن من االستفادة منها في رعايتك ومعالجتك في المستقبل. كمـا ن  العيـّ

عيّـنة التي قّدمتها نو بإتالفها نو بجعلهـا مجهولـة إنك ننت صاحب القرار فيما يتعلق باالحتفاظ بال تكو  ذات نهمية كبيرة للبحوث الطبية.

 الهوية.

ـ ب ب.ـا  تحـّد مـن اسـتمدا على االحتفاظ بالعيّـنة أو إذا كنـ  ريدـد أ   لم توافقاستخدم األرومة إذا  تتـف ُح ـنة ال بجانـ   Xضـ  إاـار   العيـّ

ـل األرومة بعد ذلك إلى العنوا  الُـككور يـأ أسـفل  م والتاردخ اختيارك أدناه، واذكي الُعلومات الُتعلقة بالعيّـنة ثم وقـِّّ  م  ذكي االس أرسِّ

 بانتظار األرومة موقـَّعة يإننا نتتفب بالعيّـنة التأ قدّمت.ا حتى إاعار آخي  األرومة 

 حاجة إلرسال األرومة!  فالإ  كن  روايق على االحتفاظ بالعيّـنة لكاية الغادات الُككور  أدناه،  مالحظة!

 

 [hänvisning]الُوق :  انظيُزدد عن قانو  البنك التيوي واالحتفاظ بالعيّـنات، لُعيية ال

 

 

   /Nej-talong/أرومة الرفض

 يمكن االحتفاظ بالعيّـنة بهدف الرعاية والعالج، ولكن ليس بهدف: 

/Provet får sparas för vård och behandling, men inte användas till/ 

   /forskning eller klinisk prövning/السيديدة  البتوث واالختبارات [  ]
   /utbildning, kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården/ التعليم وأعُال التطودي والتتسين يأ مجال اليعادة [  ]

   /Provet ska förstöras eller avidentifieras efter analys/ .بعد التحليل يجب إتالف العيّـنة نو جعلها مجهولة الهوية]  [ 

إ  جعل العيّـنة مج.ولـة ال.ودـة دعنـأ  ال دُكنك أ  رختار أحد األميدن رتددداً  –سيجيي إما إرالف العيّـنة أو جعل.ا مج.ولة ال.ودة 

ـنة  تـّم إتـالف بكنـ  لـى رككيـد إذا أردت التصـول ع اإلبقاء علي.ا، ولكن بعد رتليل.ا لن دكو  باإلمكا  معيية أنك أن  من رقدّم بالعيـّ

 الحب أن  لن دتّم إرالف نتيجة التتليل  يأ الُيب  أدناه  X، ض  إاار  العيّـنة نو جعلها مجهولة الهوية

   /Ja tack, skicka bekräftelse till min folkbokföringsadress/ نعم، أرسلوا لأ رككيداً على عنوانأ الُككور يأ قيد النفوس ]  [ 

   /Provuppgifter/نةت المتعلقة بالعيّـالمعلوما 

 دُكن ملء الُعلومات الُتعلقة بالعيّـنة بُساعد  العاملين يأ اليعادة الصتية  

 اذكي هنا الُعلومات التأ رتدّد العيّـنة الُقصود  )اكت  بوضوح!(: 

 ....................…......…………………………االسم: 
Namn 

 : ..........………....………………اليقم الشخصأ
Personnummer 

 ...........…….………… راردخ أخك العيّـنة / يتي  أخك العيّـنة: 
Provtagningsdag/-period 

  .......……………………..….الُستشفى / العياد :
Sjukhus/mottagning 

 

 /blodprov/عيّـنة دم  [  ]

 /cell- eller vävnadsprov/عيّـنة خلودة أو عيّـنة نسيجية [  ]

 /annat prov/وع آخي من العيّـناتن  [  ]

 )ليس ضيورداً(:   /Plats för streckkod/مكا  افي  األعُد 
 

 /Underskrift/التوقيع
   حامل حق الحضانةأو المتقّد  بالعيّـنة / المريض دج  أ  دوقـّ  على األرومة 

 ة، ييج  أ  دقوما معاً بالتوقي  إذا كان  األرومة رتعلق بطفل / قاصي م  وجود اخصين دتُال  حق التضان  مالحظة!

                                      التاردخ:

Datum 

                                                                       )التوقي (                                                                             التوقي :
(Underskrift) Underskrift 

 الُوقـِّّ  هو حامل حق التضانة  [  ]  أو الُوقـِّّ  هو الُتقدّم بالعيّـنة / الُيدض [  ]
 Undertecknad av vårdnadshavare Undertecknad av provgivare/patient 

 /Skickas till/: تـُرَسـل األرومة إلى 
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