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 آنچه را شما نیاز دارید در باره وسیلۀ کمکی تان بدانید !

 

 

 اطالعات تماس تجویز کننده:
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 شمارۀ تیلفون:
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  (Hjälpmedelscenter) کننده وسیلۀ کمکی عرضهمرکز  در مورد اطالعات تماس

 بخش ارائه خدمات به مراجعین

 35 63 73 – 0455شماره تیلفون: 

 hjalpmedelscenter@ltblekinge.seایمیل )پست الکترونیک(: 

 آدرس برای مراجعه: 

Skrädderivägen 

371 55 Karlskrona 
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 مسئولیت شما

وسیله کمکی باید مطابق هدایت های داده شده در کتاب رهنما و همچنان مطابق معلومات ارائه شده توسط شخص 

 تجویز کننده به شما، مورد استفاده قرار بگیرد. 

 مراقبت، تمیزکاری و نگهداری آن نیز به همراه میباشد. برای با هر وسیله کمکی، مسئولیت 

و  نزدیکان شماشما، به عهدۀ نیز ریان مدت زمانی که شما وسیله کمکی را به امانت گرفته اید مسئولیت یاد شده در ج

 سرپرست تان میباشد. یا هم 

 ( میباشد.Landstinget Blekingeبلکینگی ) والیتمالک این وسیله کمکی شورای 

 . ایه دادن وسیله کمکی مجاز نیستفروش و یا هم به کر

هم ، توسط شما آسیب ببیند، گم شود و یا معرض استهالک و فرسایش غیرعادی قرار بگیرددر هرگاه وسیله کمکی 

به همین دلیل مهم است تا  میباشید. یا جبران خساره دزدیده شود در همه این حاالت شما مکلف به پرداخت غرامت

   پوشش بیمه خود را یکبار از نظر بگذرانید.

)امانت  شخص مریض سپسهمراه میباشد. به وسیله کمکی، مجموعۀ از مواد مصرفی نیز با آن تحویلدهی  در هر بار

 خودش مسئولیت مصارف ذیل را عهده دار میباشد: گیرنده(

 باتری ( هایA ,AA ,AAA , 9 ولت و باتری )برای ساعت ها 

  پرزه جات )قطعات اضافی( و ماسک برایCPAP 

  اداپتور های برقی برایTENS 

بازسازی خسارات وارده که در محیط اطراف شما مثالَ در منزل تان در ارتباط با استفاده از وسیله کمکی ُرخ میدهد، 

 نمیشود.  ( پرداختLandsting) والیتیشورای هم توسط شهرداری )کمون( یا 

 زیانمند شدن یا گم شدن

شخص تجویزکننده  ید بابا  وسیله کمکی تصادفات، خساره مند شدن و گم کردن/ به سرقت رفتن در صورت حادثات/

 در تماس شوید.

و با شرکت بیمه تان در تماس  گزارش داده شدهباید شما به پولیس نیز  همچنان در صورت سرقت شدن وسیله کمکی

 شوید.

 ترمیم و سرویس کردن 

صورت استهالک و فرسایش نورمال و معمولی به شکل رایگان صورت سرویس و ترمیم کردن وسیلۀ کمکی در 

 میگیرد. در قدم اول باید با شخص تجویز کننده تماس بگیرید.

صبح و  9ـ  8از روز های دوشنبه تا جمعه از ساعت  Hjälpmedelscenterهمچنان شما میتوانید با بخش تخنیکی 

  در تماس شوید. 35 63 73-0455بعد از ظهر با شماره تیلفون  2ـ  1از ساعت 

 tekniskservice.hmc@ltblekinge.seآدرس ایمیل )پست الکترونیک( : 
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 نقل مکان کردن 

ر آن سکونت دارید باید قبل از نقل مکان کردن در صورت نقل مکان کردن در داخل و یا به خارج از والیتی که شما د

سکونی تان نقل وقت مناسب با شخص تجویز کننده در تماس شوید. در صورتی که شما به خارج از والیتی م یک  در

شما میتوانید یک وسیله کمکی دیگر  بعداَ  وسیله کمکی را که به عاریت گرفته اید، دوباره بازگردانید. مکان میکنید باید

 از محلی که قرار است به آنجا نقل مکان نمائید بدست بیآورید. را 

هرگاه شما بدون تماس گرفتن، وسیله کمکی را با خود تان ببرید در آن صورت مسئولیت بازگرداندن آن به شورای 

 به عهده شما میباشد.  Landstinget Blekingeوالیتی بلکینگی 

 بازگرداندن 

شما با وجود  هرگاه را کامالَ تمیز نموده بازگردانید. آنوقتی ضرورت استفاده از وسیله کمکی به پایان میرسد باید شما 

 را باز نگردانید در آن صورت شما مکلف به پرداخت غرامت میشوید.  وسیله کمکیتقاضای شخص تجویز کننده 

 55 63 73-0455 شماره تیلفون ذیل در تماس شوید:  با Hjälpmedelscenterلطفاَ با شخص تجویز کننده و یا 

 

 

 

 


