
تدارک  برنامه 
پزشکی  تجهیزات 

 MEDICAL
 EQUIPMENT

 PROVISION
PROGRAM

مشخصات تماس تأمین کنندگان
حوزه بهداشت FRASER )فریزر(

CANADIAN RED CROSS
604-930-9049 تجهیزات پایه: 
604-930-9073 تحویل، نصب و بازگرداندن تجهیزات پیشرفته: 

تأمین کنندگان دیگر
BC Medequip Home Health Care Ltd

604-888-8811 Burnaby )برنابی( 

Selfcare Home Health Product
 Port Moody ،)پورت کوکیتالم( Port Coquitlam( مناطق ترای سیتی

 Pit ،)میشن( Mission ،)میپل ریج( Maple Ridge ،)پورت مودی(
 Meadows )پیت مدوز((

604-944-9644 شمال Fraser River )فریزر ریور( 
604-574-5801 Abbotsford )اباتزفورد( 

HME Mobility & Accessibility
604-535-5768 South Surrey )ساوث سوری( 

حوزه بهداشت منطقه ساحلی VANCOUVER )ونکوور(
CANADIAN RED CROSS

604-301-2566 تجهیزات پایه: 
604-270-4224 تحویل، نصب و بازگرداندن تجهیزات پیشرفته: 

تأمین کنندگان دیگر
BC Medequip Home Health Care Ltd

604-888-8811 Burnaby )برنابی( 

Selfcare Home Health Product 
604-990-9422 ساحل شمالی Vancouver )ونکوور( 
604-872-5800 Vancouver )ونکوور( 

HME Mobility & Accessibility
604-821-0075 Richmond )ریچموند( 

Coast Ability
604-747-4722 Sechelt )سچلت( 
604-489-4722 Powell River )پاول ریور( 

حوزه بهداشت منطقه جزیره VANCOUVER )ونکوور(
CANADIAN RED CROSS

 تحویل، نصب و بازگرداندن تجهیزات پایه و تجهیزات پیشرفته:
250-382-2043

تأمین کنندگان دیگر
G.T. Medical Care Equipment
)سیستم های زندگی حمایتی و حفظ حیات( 

0309-954-250 یا Parksville )پارکس ویل(  
1-800-224-8662

Island Mediquip Ltd.
0388-391-250 یا Victoria )ویکتوریا( 
1-800-231-7188

0151-597-250 یا  Duncan )دانکن( 
1-800-231-7188
0390-824-250 یا Nanaimo )نانایمو( 
1-800-231-7188
0366-871-250 یا Courtenay )کورتنی( 
1-800-231-7188
1073-346-778 یا Campbell River )کمپبل ریور( 
1-800-231-7188

HME Mobility & Accessibility
250-386-0075 )ویکتوریا(    Victoria

حوزه بهداشت داخلی
CANADIAN RED CROSS

250-765-3465 تجهیزات پایه: 
تحویل، نصب و بازگرداندن تجهیزات پیشرفته:

8443-491-250 داخلی 220

تأمین کنندگان دیگر
Kootenay Columbia Home Medical Equipment

6000-426-250 یا Cranbrook )کران بروک( 
1-800-661-4022
7772-365-250 یا Castlegar )کسلگار( 
1-866-515-7772
1-236-420-7288

PG Surg Med
2240-564-250-1 یا  Prince George )پرینس جرج( 
1-800-663-2963
7288-549-250-1 یا 1-866-942-7288 Vernon )ورنون( 
1235-425-236-1 یا 1-844-259-8576 Kamloops )کملوپس( 
1-236-420-7288 Kelowna )کلونا( 

حوزه بهداشتی شمال
CANADIAN RED CROSS

تحویل تجهیزات پایه و تجهیزات پیشرفته،
250-564-6566 نصب و بازگرداندن 

تأمین کنندگان دیگر
PG Surg Med

2240-564-250-1 یا  Prince George )پرینس جرج( 
1-800-663-2963

North Coast Home Medical Equipment
1301-638-866-1 یا  Terrace )ِترِاس(  
250-638-1301

 برای آگاهی از مشخصات تماس نزدیک ترین محل به خود از
 www.redcross.ca/bc  بازدید کنید
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برنامه تدارک تجهیزات پزشكى، تجهیزات پزشكى به بیماران 
و خدمات گیرندگانی در بریتیش کلمبیا ارائه می کند که از 

بیمارستان مرخص می شوند یا خدمات مراقبت های درمانی 
را در منزل دریافت می کنند. برای دریافت این تجهیزات، یک 
کارشناس بالینی سازمان بهداشت باید شما را ارزیابی کرده و 

تأیید نماید که برای بهبودی و یا حفظ ایمنی یا کاستن از جراحات 
مراقبت کننده خود نیاز فوری و کوتاه مدت به تجهیزات دارید.

کارشناس بالینی سازمان بهداشت در خصوص تهیه تجهیزات 
اجاره ای از Canadian Red Cross  یا سایر تأمین کنندگان 

در صورت اثبات  اینکه هیچ منبع تأمین بودجه دیگری ندارید 
کمک تان خواهد کرد.

کارشناس بالینی سازمان بهداشت مشخص خواهد کرد که مدت 
زمان اجاره تجهیزات برای شما چقدر خواهد بود.

 

چگونه می توانم تجهیزات مورد نیازم را دریافت کنم؟

کارشناس بالینی )مانند کارشناس کاردرمانی، فیزیوتراپی، یا 
پرستار( نیازهای شما را ارزیابی کرده و تجهیزات را تجویز 

خواهد نمود.

دو فرم دریافت خواهید کرد:
یک فرم ارجاع که مجوز اجاره تجهیزات از تأمین کنندگان 	 

است. تاریخ و محل برگرداندن تجهیزات در این فرم درج 
شده است.

یک فرم تجهیزات که مشخصات تجهیزات مورد نیاز شما در 	 
آن برای تأمین کنندگان قید شده است.

دستورالعملهای کارشناس بالینی خود را دنبال کنید:

 

 

 

تجهیزات پزشكى را چگونه باید برگردانم؟

شما موظف هستید تجهیزات را تا تاریخی که روی فرم ارجاع 
نوشته شده است به تأمین کننده تجهیزات برگردانید.

می توانید تجهیزات Canadian Red Cross را 	 
به هریک از مراکز انبار تجهیزات در بریتیش کلمبیا 

برگردانید. اطالعات بیشتر را در صفحات بعدی خواهید 
یافت.

تجهیزات سایر تأمین کنندگان باید به خود آن تأمین کنندگان 	 
پس داده شود.

اگر تجهیزات توسط تأمین کنندگان نصب شود، آنها باید 	 
برای بردن تجهیزات از منزل تان با شما تماس بگیرند. اگر 

هیچ تماسی دریافت نکردید یا مایل بودید تجهیزات زودتر 
برده شود، با یکی از شماره های صفحات بعد تماس بگیرید. 
شما موظف هستید که تجهیزات را در تاریخ تعیین شده و یا 
اگر دیگر به آنها نیاز دارید، زودتر از آن تاریخ برگردانید.

اگر درباره تجهیزات اجاره ای سؤالی داشته باشم و/یا الزم 
باشد تجهیزات را برای مدت طوالنی تری نگهدارم چکار 

باید بکنم؟

اگر درباره تجهیزات سؤالی دارید و یا می خواهید آنها را برای 
مدت طوالنی تری نگه دارید، پیش از تاریخ برگرداندن با 

کارشناس بالینی سازمان بهداشت تماس بگیرید.

مشخصات تماس کارشناس بالینی سازمان بهداشت:

 

دستورالعملهای تکمیلی:
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