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ي يصعب الوصول إليها أو لنقل المر�ض ذوي الحاالت الحرجة ع�ب مسافات طويلة. وهناك 
ي المناطق ال�ت

ي تقديم المساعدة للأشخاص �ض
سعاف �ض تُفيد مروحيات االإ

نقاذ عىل الجبال وحرس السواحل. ي السويد، إىل جانب مروحيات خدمة االإ
حالًيا سبع مروحيات إسعاف �ض

يحظـــى�الســـو�ديون�بأعمـــار�أطـــول��شـــ�ل�
م��ايـــد.�حيـــث�يبلـــغ�متوســـط�عمـــر�ال�ســـاء�83.7�

عاًمـــا�والرجـــال�80.1�عاًمـــا.�و�رجـــع�ذلـــك�إ�ـــ��حـــٍد�
مـــا�إ�ـــ��انخفـــاض�معـــدالت�الوفيـــات�الناجمـــة�

عـــن�األزمـــات�القلبيـــة�والســـكتات�الدماغيـــة.��ـــ��
عـــام�2013،��ان�19.4��ـــ��املائـــة�مـــن��عـــداد�

الســـ�ان��ـــ��البلـــد��عمـــر�65�عاًمـــا�أو�أك�ـــ�.�وھـــو�
مـــا��ع�ـــ��أن�الســـو�د�تضـــم�مجموعـــة�مـــن�أك�ـــ��

مجموعـــات�الســـ�ان�املســـن�ن��ـــ��أورو�ـــا.�وع�ـــ��
ا��انـــب�اآلخـــر،�فـــإن�الســـو�د��شـــهد�ز�ـــادة��ـــ��

عـــدد�املواليـــد�منـــذ�أواخـــر��ســـعينات�القـــرن�
املا���.

الرعايــة الصحية:

تكافؤ فرص العلج - أساس المحافظة عىل صحة 
ض السويدي�ي

ي ظل نظام ُممول من قبل دافعي  ي الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية �ض ي السويد بفرص متكافئة �ض يحظى الجميع �ض
ض بقدٍر عاٍل من اللمركزية. وكما هو الحال مع العديد من الدول االأخرى، ُتواجه السويد تحديات عديدة، 

ائب ويتم�ي ال�ض
مثل تمويل خدمات الرعاية الصحية وجودتها وكفاءتها.
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كة المسؤولية المش�ت
تتقاســـم�ا���ومـــة�املركز�ـــة�ومجالـــس�

ا��افظـــات��والبلديـــات�مســـؤولية�ال��ـــة�
والرعايـــة�ال��يـــة��ـــ��الســـو�د.�وُ�نظـــم�قانـــون�

ا��دمـــة�ال��يـــة�والطبيـــة�مســـؤوليات�
مجالـــس�ا��افظـــات�والبلديـــات،�و�منـــح�

ا���ومـــات�ا��ليـــة�حر�ـــة�أك�ـــ���ـــ��ھـــذا�ا��ـــال.�
و�تمثـــل�دور�ا���ومـــة�املركز�ـــة��ـــ��إرســـاء�
املبـــادئ�والتوجيهـــات�اإلرشـــادية�وتحديـــد�

جـــدول�األعمـــال�السيا��ـــ��للرعايـــة�ال��يـــة�
والطبيـــة.�وھـــي�تحقـــق�ذلـــك�مـــن�خـــالل�القوان�ـــن�
واملراســـيم�أو�بإبـــرام�االتفاقيـــات�مـــع�ا��معيـــة�

الســـو�دية�للســـلطات�ا��ليـــة�
واألقاليـــم(SALAR)،�وال�ـــ��تمثـــل�مجالـــس�

ا��افظـــات�والبلديـــات.

الرعاية الصحية الالمركزية
تؤول�مسؤولية�توف���الرعاية�ال��ية���الس�

ا��افظات�وا���ومات�ا��لية�����عض�
ا��االت.�ومجالس�ا��افظات�ھي�ھيئات�

سياسية�يتم�انتخاب�ممثليها�من�قبل�الس�ان�
ا��لي�ن��ل�أر�ع�سنوات����نفس�اليوم�الذي�
ُتجرى�فيھ�االنتخابات�العامة�الوطنية.�تنص�

السياسة�السو�دية�ع���أن�مجالس�ا��افظات�
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يتع�ن�عليها�تزو�د�الس�ان�بالرعاية�ال��ية�
والطبية�عالية�ا��ودة،�والعمل�ع����عز�ز�
ال��ة�ا��يدة�ل�افة�الس�ان.�كما�تتحمل�

مجالس�ا��افظات�مسؤولية�تقديم�خدمات�
العناية�باألسنان�للس�ان�ا��لي�ن�ح���عمر�

20�عاًما.

كة الرعاية الطبية المش�ت
تنقسم�السو�د�إ���290�بلدية�و20�مجلس�

محافظة.�ُ�عرف�ثالثة�من�مجالس�ا��افظة،�
�(Skåne)�وس�ونھ�(Halland)�وھي�ھاالند

و�وتالند�الغر�ية�(Västra Götaland)،�إ���
جانب�بلدية�يوتالند،�با��الس�اإلقليمية�

وھي�تتو���مسؤولية�التنمية�اإلقليمية�من�
الدولة.

ول�ست�ھناك�عالقة��سلسل�ھرمي�ب�ن�
البلديات�ومجالس�ا��افظات�واألقاليم.�

و�ختص�ما�يقرب�من�90����املائة�من�عمل�
مجالس�ا��افظات�السو�دية�بالرعاية�

ال��ية،�بيد�أنها�ت�ناول�أيًضا�مجاالت�أخرى�
مثل�الثقافة�والب�ية�التحتية.

تضطلع�البلديات����السو�د�بمسؤولية�
رعاية�املسن�ن����املنازل�أو����أماكن�اإلقامة�

ا��اصة.�و�شمل�ھذه�املهام�أيًضا�رعاية�
األ��اص�ذوي�اإلعاقة�ا��سدية�أو�

االضطرابات�النفسية�وتقديم�الدعم�
وا��دمات�ملن�يتوقفون�عن�تلقي�الرعاية����

املس�شفيات�إ���جانب�الرعاية�ال��ية�
2 |
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لطالب�املدارس.�وتفرض�األمراض�املزمنة�
ال���تتطلب�املتا�عة�والعالج�وتناول�األدو�ة�

ملدة�طو�لة�متطلبات�خاصة�ع���النظام.

التعاون الدولي
إن�ز�ادة�تنقل�مواط���االتحاد�األورو�ي�قد�

أدت�إ���ا��اجة�للتعاون�ع���صعيد�الرعاية�
الطبية�وال��ية.�إذ�تتعاون�السو�د��ش�ل�

�شط����تقديم�الرعاية�املتخصصة�وتحس�ن�
سالمة�املر����و�عز�ز�حالة�املر�ض.

سالمة المر�ض
ت�ناول�جهات�أخرى�باملناقشة�أيًضا�ا��دمات�

ال��ية�والطبية�خارج�االتحاد�األورو�ي،�ال�
سّيما،�منظمات�مثل�منظمة�ال��ة�العاملية�

ومنظمة�التعاون�االقتصادي�والتنمية�
ومجلس�أورو�ا�ومجلس�وزراء�بلدان�الشمال.�

وتواجھ�بلدان�أخرى�العديد�من�التحديات�
ال���تواجهها�الرعاية�ال��ية����السو�د،�

وھي��شمل�مشكالت�توف���الرعاية�وا��ودة�
والكفاءة�والتمو�ل.

تأ�ي�سالمة�املر����ضمن�األولو�ات.����
أوائل�عام�2011،�س�ت�السو�د�قانوًنا�جديًدا�

لسالمة�املر����يمنح��ل�من��شملھ�الرعاية�
ال��ية�من�املر����واملستهلك�ن�وأفراد�
األسرة�فرًصا�جديدة�للتأث���ع���محتوى�

الرعاية�ال��ية.�و�هدف�ذلك�ل�سهيل�
n�.اإلبالغ�عن�حاالت�العالج�ا��اطئ

ي منازلهم.
ي تلقي الرعاية الصحية �ض

ي السويد بالحق �ض
يحظى المسنون �ض

تعرف عىل المزيد

رسوم المريض
ال�تز�د�رسوم�اإلقامة����املس�شفى�عن�100�كرونة�

سو�دية����اليوم�الواحد.�وت��اوح�رسوم�املر�ض�عن�
الرعاية�األساسية�ب�ن�100�كرونة�سو�دية�و300�كرونة�

سو�دية�بحسب�مجلس�ا��افظة.�و�ال�سبة�للز�ارات�
التخصصية،�يبلغ�ا��د�األق����للرسوم�350�كرونة�

سو�دية.

الحد االأقىص للتكلفة
�عد�سداد�املر�ض�مبلغ�ي��اوح�ب�ن�900�كرونة�سو�دية�

و1100�كرونة�سو�دية�(حسب�منطقة�اإلقامة)����
غضون�عام�واحد،�ت�ون�االس�شارات�الطبية�ال���تتم�

خالل�12�شهًرا�من�أول�اس�شارة�مجانية.�وھناك�حد�
أق����مماثل�لألدو�ة�املوصوفة،�بحيث�ال�يتكبد�أي�

��ص�مبلًغا�يز�د�ع���2200�كرونة�سو�دية�خالل�مدة�
12�شهًرا.

ونية الوطنية لك�ت الصحة االإ
تهدف�ال��ة�اإللك��ونية�الوطنية�إلصالح�وتحس�ن�
التعامل�مع�تكنولوجيا�املعلومات�ع���صعيد�ال��ة�

والرعاية�الطبية.�ومن�ب�ن�األمثلة�ع���ذلك���الت�
املر����اإللك��ونية�والوصفات�الدوائية�اإللك��ونية�

والبوابات�اإللك��ونية�ال���توفر�معلومات�الرعاية�
ال��ية.�ي�يح�قانون�بيانات�املر����ملوظفي�الرعاية�
ال��ية،��عد�موافقة�املر���،�إم�انية�الوصول�إ���

��الت�املر����اإللك��ونية�من�مختلف�موفري�الرعاية�
ع���ا��دود�املؤسسية.�وجميع�مجالس�ا��افظات�
مرتبطة�ع���شبكة،�مما�يجعل�ھذا�ا��ل�ھو�ا��ل�

الوط���األول�من�نوعھ�ع���مستوى�العالم.

االإجهاض
يمكن�ألي���ص����السو�د�ا��صول�ع���وسائل�منع�
ا��مل.�وإذا�حدث�حمل�غ���مرغوب�ألي�امرأة،�فيحق�
لها�التخلص�منھ�ع���اإلجهاض�قبل�األسبوع�18.�و�عد�

األسبوع�الثامن�عشر�يمكن�فقط�إجراء�اإلجهاض�عقب�
استصدار�قرار�من�ا��لس�الوط���لل��ة�والرعاية�

االجتماعية�و���حاالت�است�نائية�فقط.�

ض التدخ�ي
يتضاءل�عدد�املدخن�ن����السو�د�منذ�منتصف�ثمان�نات�

القرن�العشر�ن.�و�حسب�اإلحصائيات�ال��ية�
الصادرة�عن�منظمة�التعاون�االقتصادي�والتنمية�حول�
التدخ�ن�(2011)،�تضم�السو�د�أقل��سبة�من�املدخن�ن�

(13����املائة)�ب�ن�الدول�األعضاء.�بيد�أنھ�يجب�الر�ط�ب�ن�
تلك�ال�سبة�وتوافر�snus،�وھو�نوع�من�التبغ�بال�دخان�

�ستخدمھ�12����املائة�من�السو�دي�ن�إ���حٍد�ما.

قياس الجودة
يقدم�االستطالع�الوط���للمر����قياًسا�سنوً�ا�آلراء�

املر����بخصوص�جودة�الرعاية�ال��ية.�وترتبط�
األسئلة�بالعالج�ومشاركة�املر�ض�والثقة����الرعاية�

واملعلومات.�وُ�ستخدم�النتائج�لتطو�ر�وتحس�ن�الرعاية�
بناًء�ع���وجهة�نظر�املر���.�مقياس�الرعاية�ال��ية�ھو�
استطالع��عكس�التوجهات�واملعلومات�والتوقعات�ذات�
الصلة�بالرعاية�ال��ية����السو�د.�وھو�ُيجمع�سنوً�ا����

�ل�مجلس�محافظة�وإقليم.
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ي مجال الرعاية 
الفاعلون �ض

الصحية
ھناك�العديد�من�الهيئات�واملنظمات�

العاملة����مجال�الرعاية�ال��ية�ع���
املستوى�الوط��.

ا��لس�الوط���لل��ة�والرعاية�
االجتماعية�(Socialstyrelsen)�يلعب�دوًرا�

أساسًيا�كهيئة�إشرافية�خب��ة�ل���ومة�
 املركز�ة.

socialstyrelsen.se/english

ا��معية�السو�دية�للسلطات�ا��لية�
واألقاليم�(SALAR)�تمثل�املصا���

ا���ومية�واملهنية�واملتعلقة�بأر�اب�العمل�
للبلديات�السو�دية�البالغ�عددھا�290�

بلدية�ومجالس�ا��افظات�البالغ�عددھا�20�
 مجلًسا�عالوة�ع���أر�عة�أقاليم.

english.skl.se

ال��نة�القضائية�لشؤون�الرعاية�ال��ية�
�Hälso-�och sjukvårdens)�والطبية

ansvarsnämnd)�ھي�ھيئة�ح�ومية�ُتحقق�

���االنتها�ات�ا��تملة�للمعاي���من�قبل�
 املتخصص�ن����الرعاية�ال��ية.

kammarkollegiet.se/node/126

ا��لس�السو�دي�لتقييم�تكنولوجيا�
�SBU)�الرعاية�ال��ية

�Kunskapscentrum för sjuk-�och

hälsovården)��س���لتحديد�أفضل�طرق�

العالج�للمر����واالستخدام�األك���فاعلية�
 للموارد.
sbu.se

مص��ة�استحقاقات�العناية�الطبية�
�Tandvårds-)�باألسنان�والعقاق���الدوائية

och läkemedelsförmånsverket)�ھي�

و�الة�ح�ومية�مركز�ة�ُم�ّلفة�بتحديد�ما�
إذا��ان�يجب�ع���الدولة�دعم�منتج�

 صيدال�ي�أو�إجراء�متعلق��عالج�األسنان.
tlv.se

مص��ة�األدو�ة�والعقاق���
(Läkemedelsverket)�ھي�السلطة�

الوطنية�املسؤولة�عن�تنظيم�ومراقبة�
تطو�ر�وتص�يع�و�سو�ق�األدو�ة�واملنتجات�

 الطبية�األخرى.
lakemedelsverket.se
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ض عىل القابلت السويديات ك�ي ال�ت
تقـــوم�الســـو�د�منـــذ�زمـــن��عيـــد�بتدر�ـــب�

القابـــالت�ا����فـــات.�وأظهـــرت�البحـــوث�أن�
ذلـــك�قـــد�أدى�إ�ـــ��انخفـــاض�حـــاد��ـــ��معـــدل�
الوفيـــات�ب�ـــن�ال�ســـاء�أثنـــاء�الـــوالدة.�ففـــي�

القـــرن�الثامـــن�عشـــر،��انـــت�ال�ســـبة�واحـــد��ـــ��
املائـــة�تقر�ًبـــا.�ومـــع�بدايـــة�القـــرن�العشـــر�ن،�

ھبطـــت�معـــدالت�الوفيـــات�لتصبـــح�250�
امـــرأة�لـــ�ل�100.000�مولـــود��ـــ�.

و���عام�2011،�احتفلت�ا��معية�
السو�دية�للقابالت�بالذكرى�السنو�ة�

ا��مسة�وعشر�ن��عد�املائة�كمؤسسة�
مهنية�والذكرى�السنو�ة�الثالثمائة�لتدر�ب�

القابالت.�صدرت�اللوائح�األو���ال���تحكم�
مهنة�القابلة����1711،�وھي�تنص�ع���تدر�ب�
القابالت����ستوكهولم�وإخضاعهن�للتقييم�

وحلفهن�اليم�ن.
واليوم��عت���معدالت�وفيات�األمهات����
السو�د�من�أد�ى�املعدالت����العالم،�حيث�
يتو���أقل�من�ثالثة�مواليد�من�أصل�1000�

مولود�وأقل�من�أر�ع��ساء�من�أصل�
100.000�امرأة�أثناء�الوالدة.�وت��ز�رعاية�

األمومة����السو�د�كحالة�نجاح�ع���
املستو�ات�الدولية،�نظًرا�لتار�خها�الطو�ل�

n .من�املساھمات�الفعالة

الرعاية المتخصصة خلل 90 يوًما
ات االنتظار للحصول عىل الرعاية المخطط لها مسبًقا، مثل  طالما كان طول ف�ت

. وعىل إثر  ي استياء المر�ض
ض أو استبدال مفصل الورك، سبًبا �ض إعتام عدسة الع�ي

ي عام 2005.
ذلك، قدمت السويد ضمان الرعاية الصحية �ض

وھـــذا��ع�ـــ��وجـــوب�اتصـــال�جميـــع�املر��ـــ��
بمركـــز�الرعايـــة�ال��يـــة�ا��تمعيـــة��ـــ��نفـــس�

اليـــوم�الـــذي�يطلبـــون�فيـــھ�املســـاعدة�عـــالوة�ع�ـــ��
تحديـــد�موعـــد�مـــع�الطب�ـــب��ـــ��غضـــون�ســـبعة�
أيـــام.��عـــد�إجـــراء�الفحـــص�املبد�ـــي،�ال�ي�ـــون�

لزاًمـــا�ع�ـــ��أي�مر�ـــض�االنتظـــار�ملـــدة�تز�ـــد�ع�ـــ��
90�يوًمـــا�لتحديـــد�موعـــد�مـــع�أخصا�ـــي،�و90�يوًمـــا�
إلجـــراء�عمليـــة�أو�لتلقـــي�العـــالج،�بمجـــرد�أن�يتـــم�

تحديـــد�أن�الرعايـــة�مطلو�ـــة.�و�ـــ��حالـــة�تجـــاوز�
وقـــت�االنتظـــار،�فـــإن�املر��ـــ��يحصلـــون�ع�ـــ��

الرعايـــة��ـــ��مـــ�ان�آخـــر،�ع�ـــ��أن�يتحمـــل�مجلـــس�
ا��افظـــة�ت�لفـــة�ذلـــك،�و�شـــمل�أيـــة�ت�اليـــف�

االنتقال.
�شـــ���إحصائيـــات�عـــام�2013�أن��ســـعة�مـــن�

عشـــرة�مر��ـــ��يـــزورون�أخصائًيـــا�خـــالل�90�
يوًمـــا�و�تلقـــون�العـــالج�أو�يخضعـــون�لعمليـــات�
خـــالل�90�يوًمـــا�أخـــرى.�و�ـــ��ذلـــك�العـــام�أيًضـــا،�

�ـــ�ل�78��ـــ��املائـــة�شـــعورھم�بأنهـــم�يتلقـــون�
الرعايـــة�املطلو�ـــة.�و�ـــ��عـــام�2006،��انـــت�

n  .ال�ســـبة�74��ـــ��املائـــة
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(Umeå) أوميو

(Uppsala) أو�ـساال

(Stockholm) ستوكهولم

(Linköping) لي�شو��نغ
(Göteborg) غوتن��غ

(Örebro) أور���و

(Lund) لوند
(Malmö) ماملو

تعرف عىل المزيد

مناطق الرعاية الصحية الست
نظًرا�ألن�العديد�من�مجالس�ا��افظات�تضم�

مستجمعات�صغ��ة،�فقد�تم�إ�شاء�ست�مناطق�
للرعاية�ال��ية�لتوف���العناية�األك���تطّوًرا.�و�تم�

الت�سيق�ب�نها�من�قبل�ال��نة�الوطنية�للرعاية�الطبية�
املتخصصة�(Rikssjukvårdsnämnden)�تحت�إشراف�
ا��لس�الوط���لل��ة�والرعاية�االجتماعية.�وتمتلك�
ا��افظات�جميع�مس�شفيات�الطوارئ،�بيد�أنھ�يمكن�

االستعانة�بمصادر�خارجية�من�املقاول�ن�واملتعهدين�
لتوف���خدمات�الرعاية�ال��ية.

حقائق حول السويد  |  الرعاية الصحية

 1 كرونة سويدية =
 0.11 يورو أو 0.15 دوالر أمريكي

روابط مفيدة
barnmorskeforbundet.se ا��معية�السو�دية�للقابالت

english.skl.se ا��معية�السو�دية�للسلطات�ا��لية�واألقاليم

folkhalsomyndigheten.se و�الة�ال��ة�العامة����السو�د

government.se الدوائر�ا���ومية����السو�د

lakemedelsverket.se و�الة�املنتجات�الطبية

sbu.se sbu.se

socialstyrelsen.se ا��لس�الوط���لل��ة�والرعاية�االجتماعية

sweden.se/ar

قوائم انتظار العمليات أقل بفضل ضمان الرعاية الصحية.

تكاليف الرعاية
تمثل�ت�اليف�الرعاية�ال��ية�والطبية��سبة�
مستقرة�نوًعا�ما�من�الناتج�ا�����اإلجما������

السو�د�وھي��عادل�تلك�ا��اصة�بأغلب�الدول�
األورو�ية�األخرى.����عام�2012�حصلت�الرعاية�

ال��ية�والطبية�ع����سبة�7.5����املائة�من�الناتج�
ا�����اإلجما��.�و�تو���مجلس�ا��افظة�والبلدية�
دفع�ا��زء�األك���من�الت�اليف�الطبية����السو�د�
من�أموال�الضرائب.�ھذا�و�عت���املساھمات�من�

ا���ومة�الوطنية�مصدًرا�آخر�للتمو�ل،�ب�نما�
�غطي�الرسوم�ال����سددھا�املر�����سبة�قليلة�

من�الت�اليف.

الرعاية الأّولية هي الأعىل تـكلفة
بلغت�ت�اليف�القطاع�العام�للرعاية�ال��ية�

والطبية،�باست�ناء�عالج�األسنان،�238�بليون�
كرونة�سو�دية����عام�2012،�وھي�أع���ت�لفة�

فردية�تتحملها�ا���ومة.
وترجع�الز�ادة�األك������الت�اليف�إ���الرعاية�

األولية.�وقد�ساھمت�ت�اليف�الرعاية�الطبية�
العامة�وعالج�ا��االت�الطارئة����أغلب�ھذه�

الز�ادة.

المزيد من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة
أصبح�شراء�ا��دمات�من�مقدمي�الرعاية�

ال��ية�من�القطاع�ا��اص�ھو�األك���شيوًعا�
لت�مجالس� ��الس�ا��افظات،�وقد�موَّ

ا��افظات�12����املائة�من�ت�اليف�الرعاية�
ال��ية����عام�2013�ب�نما�وّفر�ھذه�ا��دمات�
مقدمي�الرعاية�ال��ية�ا��اصة.�وقد�تم�عقد�
اتفاقية�تضمن�تطبيق�نفس�اللوائح�والرسوم�

ال����سري�ع���مرافق�الرعاية�البلدية�ع���
n .���املر

قليمية السبع المستشفيات االإ
تضم�السو�د�61�مس�شفي�تقدم�الرعاية�املتخصصة�

وخدمات�الطوارئ�ع���مدى�24�ساعة�يومًيا.�ومن�ب�نها�
سبع�مس�شفيات�إقليمية�تتوفر�بها�الرعاية�عالية�

التخصص�وت��كز�بها�معظم�أعمال�التعليم�والبحث.��
بال�سبة�للرعاية�الطبية�ا��طط�لها�مسبًقا،�ھناك�العديد�
من�العيادات�ا��اصة�ال���يمكن���الس�ا��افظات�شراء�

خدمات�معينة�منها�إلكمال�ا��دمات�اُملقدمة�ضمن�
وحداتها.�و�عد�ذلك�عنصًرا�مهًما�ُيضاف�إ���ا��هود�

الرامية�لز�ادة�إتاحة�ا��دمات�ال��ية��والطبية.

FS 10 August 2014 :حقوق التأليف والنشر: ُ�شر�من�قبل�املعهد�السو�دي

جميع�ا��تو�ات�محمية�بواسطة�قانون�حقوق�التأليف�وال�شر�السو�دي. و�مكن�إعادة�����النص�أو�نقلھ�أو�عرضھ�أو��شره�أو�بثھ����أي 

وسيلة�إعالمية�مع�اإلشارة�إ�� sweden.se. ولكن�يحظر�استخدام�أي�صور�أو�رسوم�توضيحية.

املعهد السويدي The Swedish Institute SI: و�الة�عامة��عمل�ع����عز�ز�االھتمام�والثقة����السو�د�ع���الصعيد�العال��. و�س���املعهد�ا�� 

إقامة�التعاون�والعالقات�الدائمة�مع�الدول�األخرى�من�خالل�التواصل�االس��اتي���والتبادل����مجاالت�الثقافة�والتعليم�والعلوم�واألعمال. 

للمز�د�من�املعلومات�عن�السو�د: ير���مراجعة�املوقع sweden.se أو�السفارة�أو�القنصلية�السو�دية����بلدك�أو�مراسلة�املعهد�السو�دي 

si@si.se :الهاتف: 00 78 453 8 46+  ال��يد�االلك��و�ي Box 7434, SE-103 91 Stockholm, Sweden :��ع���العنوان�التا

www.si.se www.swedenbookshop.com www.swedenabroad.com

 M
E

LK
E

R
 D

A
H

LS
T

R
A

N
D

/IM
A

G
E

B
A

N
K

.S
W

E
D

E
N

.S
E
ة: 

ور
ص

ال

http://www.barnmorskeforbundet.se/english
http://english.skl.se
http://www.folkhalsomyndigheten.se/about-folkhalsomyndigheten-the-public-health-agency-of-sweden/
http://www.government.se
http://www.lakemedelsverket.se/english/
http://www.sbu.se/en/
sbu.se
http://www.socialstyrelsen.se/english
http://sweden.se/ar
http://sweden.se
http://www.si.se
http://www.swedenbookshop.com
http://www.swedenabroad.com
IMAGEBANK.SWEDEN.SE

