
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

هل تود معرفة المزيد عن جمعية دعم مرضى الُسماك، أو مرض السماك ، أو طرق العالج 
    ؟

 هل تريد محاضرة عن مرض السماك؟
 

 هل تود أن تصبح عضوًا في الجمعية أو ترغب في الحصول على مواد تحوي معلومات؟
 

  اإللكتروني ،راسل الجمعية عن طريق البريد ، والبريد
 أو االتصال الهاتفي

 
  يمكنكم استخدام موقعنا على الويب لالطالع على مزيد من المعلومات

  
هيلين روترفال:  وآيلة الجمعية   

 
 
  

 
 
 

 
---------------------------------------------------- 

الطابع
  

Iktyosföreningen 
  1386 Box  

172 27 Sundbyberg 
 
 
 
 
 

IKTYOSFÖRENINGEN 
Box 1386 (Sturegatan 4 c) 

172 27 Sundbyberg  
  51 546404-08 :تلفن

 0556-5668بانک متعلق به انجمن 
www.iktyos.se 

 
 

 تنوه
 وهي جمعية 1988شكلت جمعية دعم مرضى السماك في عام                                            

نية باإلعاقة ألولئك الذين لديهم نمط ما من أنماط المرض الجلدي السماك و أمراض جلدية وطنية مع
آخرى ذات الصلة ، وغيرهم ممن يدعمون أهداف الجمعية

                                

بوع  ة األس ة نهاي ع عطل ل عام  بالتزامن م يقعد آ
الد         ي الب ا ف ان م  معين اجتماع سنوي في مك

 

ى         ة عل ن الجمعي ماك الصادرة ع ة الس وي مجل تحت
اث         ارير عن أبح ة، و تق طة الجمعي ار عن أنش أخب

م األعضاء         تي ته ور ال ن األم ا م  علمية حديثة وغيره

 

ة   روع       12 إن لجمعي ك الف م تل ًا و تنظ ًا إقليمي  فرع
ي         رات ف دة م دة أو ع رة واح ة م ات إقليمي اجتماع

نة   الس

                

 



 يم األفرع األقليمية و أشخاص اإلتصالتقس
البريد / اإلتصال الهاتف 
اإللكتروني

أشخاص اإلتصال الفرع

 الهاتف80 0431-283 
agneta@ganemo.se 

Agneta Gånemo 
Ängelholm 

1 الفرع
Skåne, Blekinge 

الهاتف 90 08 035-13
 

Marie Högdin  
Halmstad 

  2 الفرع
Halland 

 اتف اله13 34 011-16
catharina.johansson @ 

edu.norrkoping.se 

Nina Johansson 
Norrköping 

  3 الفرع
Småland, Gotland,  Öland, 

Östergötland  

الهاتف 47 57 031-93
bernlof@hotmail.com 

Solveig Bernlöf 
Särö 

  4 الفرع
Gothenburg (031-omr), 

BohuslÃn 
الهاتف 24 0502-105

sjogren@live.se 
Synöve Sjögren  

Tidaholm 
  5 الفرع

Västergötland 
الهاتف 54 41 054-53

karin_lowgren@hotmail.com
Karin Löwgren 

Karlstad 
 6 الفرع

Dalsland, Värmland 
الهاتف .49 10 016-35  

eivor.rudin@eskilstuna.se 
Eivor Rudin  

Eskilstuna 
 7 الفرع

Närke, Sörmland 
  الهاتف02 27 08-767

kerstin.alexandersson @ 
swipnet.se 

Kerstin 
Alexandersson 

Lidingö 

 8 الفرع
 Stockholm (08-omr) 

 الهاتف 13 08 018-71 
anja.jo@telia.com 

Anja Johansson 
Uppsala 

  9  الفرع
Västmanland, Uppland 

 الهاتف 19:34 026-27
eva.fransson@lg.se 

Eva Fransson 
Sandviken 

 10 الفرع
Dalarna, Gästrikland 

Härjedalen, Hälsingland 
,Medelpad 

 070-2800119 Maria Sandström 
Sundsvall,  11الفرع  الهاتف 

Jämtland, Ångermanland 

 الهاتف0953-10398
 eva4038@hotmail.com 

Eva Åberg 
Malå 

 12 الفرع
Västerbotten, Norrbotten, 

Lappland 

---------------------------------------------------- 
مرض   جمعية دعم مرضى السماك                 أود الحصول على المزيد من المعلومات حول

 السماك
 

 اإلسم  _____________________________________
  _____________________________________العنوان

  _____________________________________العنوان البريدي
 _________________ البريد اإللكتروني  _________________ الهاتف

 

 
 
 

  جمعية دعم مرضى السماك
 

 مجلس ادارة الجمعية : 
وينتخب . ويتألف المجلس من خمسة أعضاء ثابتين و عضو مندوب و على رأسهم رئيس لمجلس الجمعية

مايو من آل عام/ جمعية الذي يعقد في أمكنة مختلفة في البلد قبل نهاية أيار المجلس في االجتماع السنوي لل  

  
  األهداف

 
أن تكون منظمة داعمة لألطفال والبالغين الذين يعانون من أنماط مختلفة من المرض الجلدي سماك وأمراض 

      جلدية آخرى ذات الصلة
ى  المرض الجلدي سماك و مرضى أمراض العمل من أجل تحسين العالج والرعاية وفرص العمل لمرض 

  جلدية آخرى ذات الصلة
     العمل على توفير فرص الحصول على تعويض عن التكاليف اإلضافية الناجمة عن هذا المرض   

     العمل على تعزيز الوعي حول سماك وأمراض جلدية آخرى  ذات الصلة 
ض جلدية آخرى ذات الصلةالعمل على تشجيع البحوث العلمية حول السماك وأمرا     

   العمل على تعزيز التعاون مع منظمات آخرى سعيًا لتحقيق األهداف المشترآة 
  

 العضوية
-بأمكانك أن تسجل عضويتك في الجمعية من خالل دفع الرسم السنوي على رقم الحساب المصرفي التالي  

يتم تعيين الرسم في االجتماع السنوي. 0556-5668  
لمشارآة في اجتماعات الجمعية على الصعيد الوطني واإلقليمي ، و آذلك تحصل على مجلة يمكنك آعضو ا 

ويتم شراء دليل و فيلم وثائقي بسعر األعضاء. الجمعية ونشرات مجانية  
 

 
تستطيع دعم الجمعية من خالل تقديم تبرع لمساندة البحـث  

العلمي و األنشطة الموجهة إلى األطفال و الشباب و غيرها على 
 الحساب المصرفي للجمعية

Bankgiro 5668-0556
 

 


