
 ( 2)  1 تعليمات 

 من 
ً
 النسخة -رقم الوثيقة  صالحة اعتبارا

2021-04-08 3-40869 

وط استعارة جهاز المساعدة عىل التنفس   شر
(CPAP)مركز وسائل المساعدة ، 

ن مورين/  ستير  Kerstin Mörénشير
ي/   Helena Dahlbergهيلينا دالير

 : عنصادرة 
 وافق عليها: 

ي نظام الوثائق 
 تأكد من حداثة النسخة بمقارنتها مع الوثيقة األصلية فن

 

 

 ARABISKAربية/اللغة الع

 

 

 

 

 شروط االستعارة 

 وسيلة املساعدة هذه هي استعارة من إقليم فاستمانالند. وأثناء فترة االستعارة تكون أنت املسؤول عن وسيلة املساعدة املستعارة.

 ملرة واحدة بمقدار  
ً
( للمرة األولى. وال يعني هذا الرسم  CPAPكرونة عند تجريب جهاز املساعدة على التنفس )  500أنت تدفع رسما

 أنك تشتري وسيلة املساعدة، بل إن اإلقليم ال يزال هو املالك. 

 آخر بشأن رسم جهاز املساعدة على التنفس
ً
خذ مجلس اإلقليم قرارا

ّ
 .ينتفي شرط االستعارة هذا في حال ات

مت الجهة الذي وصفت لك استعمال الجهاز بإنهاء العالج أو إذا كنت لم تُعد تستخدم وسيلة املساعدة، فيجب عليك في حال قا

 وإعادة تسليمها إلى عيادة أمراض الرئة أو مركز وسائل املساعدة أو املستوصف الذي تتبع له. 
ً
 تنظيفها جيدا

 إن كان العالج غير كاٍف، فاتصْل بعيادة أمراض الرئة. 

 حال وجود خلل في وسيلة املساعدة أو إذا كنت بحاجة إلى أدوات استهالكية، فاتصْل بمركز وسائل املساعدة. في

 معلومات عن تأمين وسائل املساعدة 

املنزلي يغطي   تأمينه  يتعامل معها ويتأكد من أن  التي  التأمين  نطلب من الشخص الذي يستعير وسائل املساعدة أن يتصل بشركة 

ستعارة. وقد تكون هناك حاجة الستكمال التأمين.
ُ
 وسائل املساعدة امل

 إلى من يستعير وسيلة مساعدة: 

ستعارة. وربما ينبغي عليك أن تتصل بشركة التأمين التي تتعامل معها و  •
ُ
تتأكد من أن التأمين املنزلي يغطي وسيلة املساعدة امل

 تحتاج إلى اقتناء تأمين منفصل. 

 أنت تدفع قسط التأمين.  •

وسائل املساعدة هي ممتلكات تكون في حيازتك لالستعمال الشخص ي. وهي تندرج ضمن األمتعة في التأمين املنزلي لدى معظم شركات  

 ين السرقة والحريق بالدرجة األولى. وقد تكون هناك حاجة الستكمال التأمين.التأمين. حيث يغطي التأم

 ما:  في حال حدوث أمر 

في حال تعّرضت وسيلة املساعدة للضرر أو السرقة أو الضياع، فاتصل بالجهة الذي وصفت لك استعمال الجهاز الستعارة وسيلة 

الجه استعمال  لك  وصفت  الذي  الجهة  تقوم  أو  جديدة.  وسيلة  مساعدة  في  خلل  وجود  حال  في  التقنيين  إلى  عمل  أمر  بإرسال  از 

 املساعدة. اتصل بنفسك بمركز وسائل املساعدة في حال وجود خلل في وسيلة املساعدة. 

 

وسائل   مركز  إلى  التبليغ  إرسال  عدم  يجب  الشرطة.  إلى  بذلك   
ً
بالغا تقّدم  أن  عليك  فيجب  للسرقة  املساعدة  وسيلة  تعّرضت  إن 

 املساعدة. 

 

 قد تكون عرضة لدفع تعويض في حال اإلهمال، وقد يكون هناك تحقيق بشأن املطالبة بالتعويض.
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 النسخة -رقم الوثيقة  صالحة اعتبارا

2021-04-08 3-40869 

وط استعارة جهاز المساعدة عىل التنفس   شر
(CPAP)مركز وسائل المساعدة ، 

ن مورين/  ستير  Kerstin Mörénشير
ي/   Helena Dahlbergهيلينا دالير

 : عنصادرة 
 وافق عليها: 

ي نظام الوثائق 
 تأكد من حداثة النسخة بمقارنتها مع الوثيقة األصلية فن

 

 

 

 

 

 

 إرسال بالغ إلى شركة 
ً
الراِفدة، فيجب أيضا أو بخدمة النقل  بالطائرة  املثال  ل، على سبيل  تنقُّ أو  أثناء سفر  في حال وقوع الحادثة 

النقل مباشرة. وفي حال كان الضرر قد وقع أثناء رحلة جوية فمن املهم أن يجري التبليغ في املطار مباشرة. واذكْر أن الجهة املالكة 

رَسل نسخ من البالغات أو رقم التبليغ عن الضرر من شركة النقل لوسيلة املس
ُ
اعدة هي مركز وسائل املساعدة، إقليم فاستمانالند.ت

 Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, 72331 Västerås إلى قسم املشتريات في مركز وسائل املساعدة:

 

 يلة مساعدة جديدة. اتصل بالجهة الذي وصفت لك استعمال الجهاز الستعارة وس

 

 عند انتهاء العالج 

بأسرع وقت ممكن. وفي  بإنهاء العالج، يجب عليك إعادة وسيلة املساعدة  في حال قامت الجهة الذي وصفت لك استعمال الجهاز 

 بدفع رسم يعادل قيمة وسيلة املساعدة.
ً
 حال عدم إعادتها فسوف تكون ُملَزما

 

 

 لقد اطلعُت على املعلومات الواردة أعاله

 

 

 

..……………………..………………………………………………… 

 

 التوقيع

 

..……………………..………………………………………………… 

 

 كتابة االسم بخط واضح

 

..……………………..………………………………………………… 

 

 الرقم الشخص ي 


