
، Iktyosföreningenآيا مايل هستيد درباره 
ايکتيوزيس يا درمان آن بيشتر بدانيد؟

  
آيا مايل به برگزاری کنفرانسی با موضوع ايکتيوزيس 

هستيد؟
  

تمايل داريد عضو شويد يا به اطالعاتی نياز داريد؟
  

. از طريق پست، ايميل، يا تلفن تماس بگيريد
 

  .هيد يافتاطالعات بيشتر را در سايت ما خوا
  

 Helene Reuterwall :دادرس
 
 

 
  

 
 
 

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

Iktyosföreningen 
Box 1386 

172 27 Sundbyberg 

 

اطالع رسانی
 

Iktyosföreningen انجمن ملی ناتوانی با هدف حمايت از افراد 
ت پوستی مربوطه و مبتال به بيماری پوستی ايکتيوزيس و اختالال

همچنين افرادی که از اهداف انجمن حمايت و پشتيبانی می کنند، 
  . تاسيس شد1988در سال 

 جلسات   جلسه ی جمع بندی از هر ساله در نقطه ای از کشور
  . ساليانه برگزار می شود

Iktyostidningenدرباره فعاليت ها، گزارش هايی  اطالعاتی 
ير زمينه های مورد عالقه درخصوص پژوهش های فعلی و سا

.اعضاء ارائه می کند
Iktyosföreningen ناحيه می باشد که جلسات 12 دارای 

.  مربوط به آن ناحيه را يک يا چند بار در سال ساماندهی می کنند

IKTYOSFÖRENINGEN 
Box 1386 (Sturegatan 4 c) 

172 27 Sundbyberg  
  51 546404-08 :تلفن

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

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iktyos.nu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNkFiwRoD7i8Mpp3T03r5X8vO31A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iktyos.nu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNkFiwRoD7i8Mpp3T03r5X8vO31A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iktyos.nu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNkFiwRoD7i8Mpp3T03r5X8vO31A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iktyos.nu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNkFiwRoD7i8Mpp3T03r5X8vO31A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iktyos.nu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNkFiwRoD7i8Mpp3T03r5X8vO31A


 

Iktyosföreningen 
 

:اعضاء هيئت انجمن
هر ساله . افراد علی البدل و يک رئيس می باشداين هيئت متشکل از پنج عضو دائم و 

اين هئيت در جلسه ساليانه انجمن که در اقصی نقاط کشور، پيش از ماه می، برگزار می 
.شود انتخاب می گردند

 
اهداف

سازمانی برای حمايت از کودکان و بزرگساالن مبتال به انواع گوناگون بيماری  ●
 وطهپوستی ايکتيوزيس و اختالالت پوستی مرب

بهتر و بهره مندی از فرصت های  تالش برای مراقبت، درمان و ارائه خدمات ●
 ممکن برای افراد مبتال به بيماری ايکتيوزيس و اختالالت پوستی مربوطه 

● 
تالش در راستای بازنمودن ايکتيوزيس و اختالالت پوستی  ●

 تالش برای جبران هزينه های اضافی ناشی از اين بيماری
 مربوطه

به اهداف 

 
  عضويت 

 هش در زمينه ايکتيوزيس و اختالالت پوستی مربوطهترويج پژو ●
که باعث افزايش همکاری با سازمان های ديگر برای تحقق بخشيدن  ●

.مشترک می شود

Bg 5668-0556 اين هزينه در جلسه ساليانه .  می باشدهزينه ساالنه عضويت 
  .تعيين می شود

 ناحيه ای و ملی همواره شرکت می به عنوان يک فرد عضو شده در انجمن در سطوح
هزينه پرداخت . کنيد؛ و مجله انجمن و نيز بروشورهای رايگان به شما تقديم ميگردد

.برای دريافت کتاب راهنما و فيلم های اطالع رسانی به عهده فرد عضو شده می باشد
 
  

فعاليت های انجام کمک مالی خود به انجمن جهت انجام پژوهش و 
-5668به بانک جيرو  ران و جوانان و غيره مربوط به کودکا

. ارائه فرماييد0556
 
 

تقسيم بندی نواحی و فرد رابط
ايميل/ تلفن رابط نواحی

 80 283-0431 .1ناحيه 
agneta@ganemo.se 

Agneta Gånemo 
Ängelholm 

  
Skåne, Blekinge 

تلفن.2ناحيه  90 08 035-13
 

Marie Högdin  
Halmstad 

  
Halland 

011-16 34 13 تلفن .3ناحيه 
catharina.johansson @ 

edu.norrkoping.se 

Nina Johansson 
Norrköping 

  
Småland, Östergötland, 

Gotland, Öland  

تلفننواحی چهارم 47 57 031-93
bernlof@hotmail.com 

Solveig Bernlöf 
Särö 

.4. 
Göteborg (031-omr), 

Bohuslän 
تلفن.نواحی پنجم 24 0502-105

sjogren@live.se 
Synöve Sjögren  

Tidaholm 
 .5 
 Västergötland 

054-53 41 54   تلفن نواحی ششم
karin_lowgren@hotmail.com

Karin Löwgren 
Karlstad 

 .6 
Dalsland, Värmland 

 تلفننواحی هفتم 

 

35-1049016 صبح  
eivor.rudin@eskilstuna.se 

Eivor Rudin  
Eskilstuna 

.7 
Närke, Södermanland 

08-767 27 02 تلفن نواحی هشتم
kerstin.alexandersson @ 

swipnet.se 

Kerstin 
Alexandersson 

Lidingö 

.8 
Stockholm (08-omr) 

 018-71 08 13  تلفن نواحی نهم
anja.jo@telia.com 

Anja Johansson 
Uppsala 

.9 
Västmanland, Uppland 

026-27 19:34  Eva Fransson .10 تلفن نواحی دهم



eva.fransson @ lg.se Sandviken Dalarna, Gästrikland 
Härjedalen Hälsingland 

,Medelpad 

تلفن 070-2800119  Maria Sandström 
Sundsvall 

 11.نواحی يازدهم
Jämtland, Angermanland 

0953-103 1998 
eva4038@hotmail.com 

Eva Åberg 
Malå 

 12.نواحی دوازدهم
Västerbotten, Norrbotten, 

Lappland 

---------------------------------------------------- 
 مرا بيشتر راهنمايی Iktyosföreningen  يا ايکتيوزيسدرباره 
بفرماييد

  _____________________________________نام 
  _____________________________________آدرس

  _____________________________________آدرس پستی
 _________________ ايميل _________________تلفن 


