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 شروط االستعارة 
 

 شروط االستعارة للشخص الذي یستعیر أدوات المساعدة 
ال یسمح لك أن تقوم بإعارتھا أو  نأمل أن تستفید بأكبر شكل من أداة المساعدة التي تم إعارتھا لك. تم اختبار أداة المساعدة حسب احتیاجاتك. 

تحویل ملكیتھا إلى شخص آخر. تم تسجیل االستعارة لدى من یقدم لك الرعایة. إن من وصفھا لك ھو شخص ضمن قطاع الرعایة الصحیة قام  
 یم احتیاجاتك وقام باختبار أنھا مناسبة لك وتابع كیفیة عمل أداة المساعدة.بتقی

 
سكنك یحق لمقدم الرعایة أن یقوم بعمل المتابعة وتقییم الحاجة إلیھا، على سبیل المثال التغییر الذي یطرأ على حالتك الصحیة أو على ظروف م

ادات والتوجیھات أو في جالة تغییر القواعد الساریة بالنسبة لھا. یمكن أن یؤدي التقییم وإذا لم تكن تستخدم أداة المساعدة بشكل یتوافق مع االرش
 إلى قیام من وصفھا لك بتبدیل أداة المساعدة أو أنھ یتوجب علیك أن تقوم إرجاعھا. 

 
 إرشادات االستخدام والتوجیھات 

رشادات االستخدام والتوجیھات الفردیة من طرف من وصفھا یجب علیك أن تستخدم وترعى وتنظف أداة المساعدة الموجودة بحوزتك حسب إ 
 ال یسمح أن تقوم بتركیب الملحقات (بما في ذلك البرامج) والتجھیزات اإلضافیة أو أدوات المساعدة  لك لكي تعمل أداة المساعدة بأفضل شكل. 

 لتي استعرتھا.  الشخصیة على أداة المساعدة التي استعرتھا أو الجمع بینھا وبین أداة المساعدة ا
 

 إذا كانت أداة المساعدة بحاجة إلى التصلیح
أو الوحدة المذكورة أدناه. ال تستخدم أداة المساعدة إذا كنت تعتقد أن الخلل یمكن ألن  Hjälpmedelscentralenراجع مركز أدوات المساعدة 

 یؤثر على عوامل األمان. إذا كانت القضیة مستعجلة للغایة علیك التواصل مع الوحدة المذكورة أدناه.  
 

 تتحمل بنفسك التكالیف عن األمور التالیة: 
 ، مثال البطاریات واللمبات األسواق العامةمواد وقطع االستھالك التي یمكن شراءھا في  -
 تكالیف التشغیل، مثال الكھرباء -
 نقل أداة المساعدة خالل فترة اإلعارة -
 التصلیح خالل فترة التواجد في خارج البالد  -

 
 إذا كنت تخطط لالنتقال أو إذا أردت السفر خالل فترة طولیة 

بالتواصل مع الوحدة المذكور أدناه للحصول على معلومات عما ھي القواعد التي تسري إذا كنت تخطط لالنتقال أو السفر خارج   قم بوقت مبكر
 البالد لفترة طویلة. 

 
 متى یجب أن تقوم بإرجاع أداة المساعدة؟ 
راجع امھا أو إذا تمت مناشدتك أن تقوم بإرجاعھا. كاملة ومنظفة بشكل جید، عندما ینتھي لزوم استخدیجب أن یتم إرجاع أداة المساعدة مباشرة 

متى وأین یجب أن یتم إرجاع أداة   عنأو الوحدة المذكورة أدناه للحصول على المعلومات  Hjälpmedelscentralenمركز أدوات المساعدة 
 المساعدة.  

 
 یمكن أن یتم إلزامك بدفع تعویض في الحاالت التالیة: 

 المساعدة حسب إرشادات االستخدام ال یتم استخدام أداة  -
 ال یتم اتباع اإلرشادات الفردیة الصادرة عن الطرف الذي وصف لك أداة المساعدة  -
 لم تتم الصیانة و/أو التنظیف حسب اإلرشادات  -
 إصابة أداة المساعدة بتلف یزید عما یسري في حاالت االھتراء العادیة  -
 فقدان أداة المساعدة بسبب اإلھمال من طرفك -
 لم یتم إرجاعھا بعد استالم المناشدة بھذا الشأن من مقدم الرعایة  -
ھا، مثال قمت بلصق الالصقات علیھا أو المطاط الرغوي أو قمت بتلوین أداة المساعدة أو  إذا الحقت ضرر بأداة المساعدة التي استعرت  -

 رّكبت علیھا خطافات. 
 ھیزات إضافیة أو أدوات مساعدة شخصیة على أداة المساعدة إذا قمت بتركیب ملحقات مختلفة (بما في ذلك البرامج) وتج -
 

 نوصیك أن تقوم بمراجعة الحمایة التي توفرھا لك التأمینات الموجودة لدیك. 
 

 إذا كنت تتساءل حول أي شيء أو إذا تعرضت لواقعة ما أو حادث في أداة المساعدة علیك التواصل مع الوحدة المذكورة ھنا: 
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