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معلومات االتصال بالموردين
FRASER HEALTH REGION )منطقة فريزر الصحية(

CANADIAN RED CROSS  )الصليب األحمر الكندي(
9049-930-604 المعدات األساسية:

9073-930-604  توصيل المعدات المتقدمة وتركيبها وإعادتها:

 موردين آخرين
BC Medequip Home Health Care Ltd

Burnaby  )8811-888-604 )برنابي
Selfcare Home Health Product 

 Port Coquitlam, Coquitlam, Portمجتمعات الثالث مدن )
Moody, Maple Ridge, Mission, Pit Meadows بورت( )

كوكويتالم، كوكويتالم، بورت موودي، ميبل ريدج، ميشن، بيت ميدوز(
North of the Fraser River )9644-944-604)شمال نهر فريزر

Abbotsford )5801-574-604)أبوتسفورد
HME Mobility & Accessibility

South Surrey )5768-535-604)جنوب سيوري

VANCOUVER COASTAL HEALTH REGION منطقة صحة(
ساحل فانكوفر(

CANADIAN RED CROSS  الكندي()الصليب األحمر
2566-301-604المعدات األساسية:

4224-270-604 توصيل المعدات المتقدمة وتركيبها وإعادتها:

 موردين آخرين
BC Medequip Home Health Care Ltd 

Burnaby )8811-888-604)برنابي
Selfcare Home Health Product 

Vancouver North Shore )9422-990-604)ساحل فانكوفر الشمالي
Vancouver )5800-872-604)فانكوفر

HME Mobility & Accessibility
Richmond )0075-821-604)ريتشموند

Coast Ability 
Sechelt (سيشيلت) 4722-747-604

Powell River )4722-489-604)باول ريفر

VANCOUVER ISLAND HEALTH REGION  منطقة صحة(
فانكوفر( جزيرة

CANADIAN RED CROSS الصليب األحمر الكندي((
 توصيل المعدات األساسية والمعدات المتقدمة،

2043-382-250 التركيب واإلعادة:
موردين آخرين

G.T. Medical Care Equipment 
)أنظمة أجهزة دعم الحياة والمساعدة الحياتية(

Parksville )أو 0309-954-250 )باركسفيل
1-800-224-8662

Island Mediquip Ltd.
Victoria )أو 0388-391-250 )فيكتوريا

1-800-231-7188

Duncan )أو 0151-597-250 )دنكان
1-800-231-7188

Nanaimo )أو 0390-824-250 )نانايمو
1-800-231-7188

Courtenay  )أو 0366-871-250 )كورتيناي
1-800-231-7188

Campbell River )أو  1073-346-778 )كامبل ريفر
1-800-231-7188

HME Mobility & Accessibility
Victoria )0075-386-250 )فيكتوريا

INTERIOR HEALTH REGION)منطقة الصحة الداخلية( 
CANADIAN RED CROSS )الصليب األحمر الكندي(

3465-765-250 المعدات األساسية:
وتركيبها وإعادتها:توصيل المعدات المتقدمة 

220داخلي  250-491-8443
 موردين آخرين

Kootenay Columbia Home Medical Equipment
Cranbrook )أو 250-426-6000 )كرانبروك

1-800-661-4022
Castlegar  )أو 7772-365-250)كاسلجار

1-866-515-7772
PG Surg Med 
Prince George )برنس جورج(

2963-663-800-1أو  1-250-564-2240
Vernon )7288-942-866-1أو  7288-549-250-1  )فيرنون

Kamloops )8576-259-844-1أو  1235-425-236-1  )كاملوبس
Kelowna )7288-420-236-1  )كيلونا

NORTHERN HEALTH REGION )منطقة الصحة الشمالية(
CANADIAN RED CROSS الصليب األحمر الكندي((

 األساسية والمعدات المتقدمة، توصيل المعدات
6566-564-250 التركيب واإلعادة:

 موردين آخرين
PG Surg Med 
Prince George )أو 2240-564-250-1 )برينس جورج

1-800-663-2963
North Coast Home Medical Equipment

Terrace )أو 1301-638-250 )تيراس
1-866-638-1301

لمعرفة تفاصيل االتصال ألقرب موقع إليك. www.redcross.ca/bcزر موقع 
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توفير المعدات 
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برنامج توفير المعدات الطبية المعدات الطبية للمرضى يوفر 
 والعمالء في بريتيش كولومبيا الذين يتركون المستشفى أو يتلقون

المعدات،  خدمات رعاية صحية في المنزل. للحصول على هذه
بتقييم حالتك ويكون لديك معالج من الهيئة الصحية يجب أن يقوم 

حتياج فوري للمعدات ولمدى قصير لكي تتعافى أو من أجل ا
سالمتك أو لتقليل اإلصابات التي يمكن أن يصاب بها مقدم الرعاية 

 لك.
سيقوم المعالج من الهيئة الصحية بمساعدتك على تأجير المعدات من 

وجود  تم تحديد عدمالصليب األحمر الكندي أو من أي مورد آخر إذا 
 .لك مورد تمويل آخر

سيحدد معالجك من الهيئة الصحية المدة التي تحتاجها لتأجير المعدات.

كيف يمكنني الحصول على المعدات 
 التي أحتاجها؟

سيقوم معالجك )مثل معالج التأهيل المهني، أو العالج الطبيعي أو 
 ( بتقييم احتياجاتك وتحديد المعدات التي تحتاجها.(ة)الممرض

ستستلم نموذجين:
تأجير المعدات من مورد  به الموافقة علىة نموذج إحال•

عادة المحدد إلتاريخ الللمعدات.  هذا النموذج يتضمن 
 المعدات ومكان إعادتها.

ونموذج للمعدات به اسم مورد المعدات وما هي المعدات •
 التي تحتاج إليها.

اتبع تعليمات المعالج الخاص بك:

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

كيف أقوم بإعادة المعدات الطبية؟

ويجب إعادتها في التاريخ  ،إعادة المعدات للمورد هي مسؤوليتك
 المذكور على نموذج اإلحالة.

يمكنك إعادة معدات الصليب األحمر الكندي إلى أي •
لومبيا. انظر المعلومات في مستودع في بريتيش كو

 الصفحات التالية.
يجب إعادة أي معدات من مورد آخر إلى نفس المورد •

 ذاته.
إذا تم تركيب أي معدات من قبل المورد، فيجب أن تتصل •

بهم لترتيب إزالة المعدات من منزلك.  إذا كنت ال ترغب 
في استقبال مكالمة هاتفية، أو تريد إزالة المعدات مبكراً، 

اتصل بأحد األرقام الموجودة على الصفحات التالية.  
إعادة المعدات في التاريخ المحدد أو قبله إذا كنت ال تحتاج 

إليها بعد، هي مسؤوليتك.

ماذا لو كان عندي سؤال عن تأجير 
بقاء المعدات استالمعدات و/أو أحتاج 

 لوقت أطول؟

المعدات  بقاءستتحتاج الأو  أسئلة عن المعداتأية إذا كان لديك 
لوقت أطول، اتصل بالمعالج الخاص بك في الهيئة الصحية قبل 

 التاريخ المحدد إلعادة المعدات.

معلومات االتصال للوصول إلى معالجك في الهيئة الصحية:

إرشادات إضافية:
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