
 

 التبرع بالدم في السوید
 

 شكرا على إعرابك عن االھتمام بأن تصبح أحد المتبرعین بالدم في السوید.

لكي یتمكن المرء من أن یصبح متبرعا بالدم في السوید فإن األمر یتطلب أن یكون قادرا على التكلم باللغة السویدیة 
تفاھم من طرفك أو من طرفنا عند مراجعة  ءسبب ذلك إلى الرغبة في تجنب أي سو والقراءة وفھم اللغة السویدیة. یعود

تصریح الحالة الصحیة الخاص بك. إن الشيء الذي نعطیھ األولویة في المقام األول ھو الحصول على الدم اآلمن ولذلك 
 فإننا نحتاج إلى أن نفھم بعضنا بعضا بصورة تامة.

وأن تكون معافى صحیا وأن  للرقم الشخصي السویدي وشھادة معتمدة الثبات الھویة كما أنك ستحتاج إلى أن تكون حامال
سنة. في حالة عدم قدرتك على وضع عالمات في جمیع الخانات فنرحب بك للحضور  60 – 18یتراوح عمرك ما بین 

 إلینا في وقت آخر عندما تقدر على ذلك. 

بمنتجات الدم ولكن نرحب دائما بمتبرعي الدم الجدد وذلك للمحافظة على فاء ذاتي فیما یتعلق تإن السوید ھي دولة بھا اك
تمكن لك لكي نذالتوازن السائد حالیا. من المھم أن نتواصل مع أشخاص من ذوي الخلفیات العرقیة المختلفة كمتبرعین و

 .أیضا دائما من توفیر كل أنواع الدم المعتادة والنادرة

دم یتواجد معظمھا عند تبر بالمركزا لل 90وید بالتبرع بالدم سنویا. ھناك ما یزید عن یقوم ثالثة بالمائة من سكان الس
الدم من التبرع ب. كما انتقلت بعض مراكز المستشفیات وتدار من قبل التنظیمات النیابیة للمحافظات (الالندستینغ)

ي ما توجد حافالت للتبرع بالدم تعمل فالمستشفیات إلى مراكز المدن لكي توفرللمتبرعین بالدم راحة الوصول إلیھا. ك
 المدن والقرى في األریاف وتقوم أیضا بزیارة الشركات الكبرى.
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