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Yardımcı Gereçler Merkezi. CPAP, Ödünç Alma Şartları   
 
Ödünç Alma Şartları   
Yardımcı gereç Västmanland Bölgesinden ödünç alınır. Ödünç alma dönemi içinde ödünç alınan 
yardımcı gereçten siz sorumlusunuzdur. 
 
İlk CPAP-denemesinde bir defaya mahsus olmak üzere 500 SEK ücret ödersiniz. Bu ücret, 
yardımcı gereci satın aldığınız anlamına gelmez, yardımcı gerecin sahibi halen Västmanland 
Bölgesidir.  
 
Bölge idare meclisi CPAP-cihazlarının ücretine ilişkin yeni bir karar aldığında bu ödünç alma 
şartları geçersiz olur. 
 
Reçeteyi yazan doktorunuz tedaviyi sonlandırırsa ya da artık yardımcı gereci 
kullanmayacaksanız, bunu iyice temizleyip Akciğer Hastalıkları Bölümüne, Yardımcı Gereç 
Merkezine veya bağlı olduğunuz sağlık ocağına geri bırakmanız gerekir.   
 
Tedavinin yetersiz kalması halinde Akciğer Hastalıkları Bölümü ile irtibat kurunuz. 
 
Yardımcı gereç kusurluysa ya da yeni kullanım malzemelerine ihtiyacınız olduğunda Yardımcı 
Gereç Merkezi ile irtibat kurunuz. 
 
 
Yardımcı gereç sigortası hakkında bilgiler 
Yardımcı gereci ödünç alacağınızda sigorta şirketinizle irtibat kurmanız ve ev sigortanızın ödünç 
alınan yardımcı gereçleri kapsayıp kapsamadığından emin olmanız tavsiye olunur. Bunun için ek 
sigorta yaptırmanız gerekebilir. 
 
Yardımcı gereç ödünç alıyorsanız:  

• Sigorta şirketinizle irtibat kurmanız ve ev sigortanızın ödünç alınan yardımcı gereçleri 
kapsayıp kapsamadığını sormanız gerekir. Bunun için muhtemelen özel bir sigorta 
yaptırmanız gerekebilir. 

• Sigorta primini kendiniz ödersiniz.  
 
Yardımcı gereçler özel kullanımınız içindir. Bunlar, birçok sigorta şirketinde taşınır mal 
kategorisine girer. Bu durumda öncelikle hırsızlık ve yangın durumlarında sigorta kapsamında 
olup ödeme yapılır. Bunun için ek sigorta gerekebilir.  
 
Birşey olursa: 
Yardımcı gereciniz hatalıysa, çalındıysa ya da bulamıyorsanız yeni bir tane ödünç almak için 
reçeteyi yazan doktorunuzla irtibat kurun. Bir başka alternatif ise yardımcı gereç arızalıysa, 
reçeteyi yazan doktorunuz teknisyene onarım siparişi yazar. Yardımcı gereç arızalıysa, Yardımcı 
Gereç Merkezi ile kendiniz irtibat kurabilirsiniz.  
 
Yardımcı gereciniz çalındıysa bunu polise bildirmelisiniz. Suç duyurusu Yardımcı Gereç 
Merkezine gönderilmez.  
 
Dikkatsizlik ve ihmal durumunda yardımcı gereci tazmin etmekle yükümlü olabilirsiniz, ödeme 
talebine ilişkin inceleme yapılması söz konusu olabilir.  
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Bu olay, örn., uçak seyahati ya da gezi hizmeti gibi seyahat ve taşınma sırasında olmuşsa, hasar 
bildirimi doğrudan nakliyatçı şirkete de yapılmalıdır. Uçak seyahati sırasında oluşan hasar 
durumlarında bildirimin doğrudan havalimanında yapılması önemlidir. Yardımcı gerecin  
Västmanland Bölgesi Yardımcı Gereç Merkezine ait olduğunu belirtin.  
 
 
 
Yapılan bildirimlerin kopyaları ya da nakliyat şirketinin verdiği hasar bildirim numarası şuraya 
gönderilir: Inköpsavdelningen, Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, 72331 Västerås.  
 
Yeni bir yardımcı gereç ödünç almak için reçeteyi yazan doktorunuzla irtibat kurunuz. 
 
Tedavi sonlandırıldığında 
Reçeteyi yazan doktorunuz tedaviyi sonlandırırsa, yardımcı gereci mümkün olan en kısa süre 
içinde geri bırakmanız gerekir. Yardımcı gereci geri bırakmamanız durumunda, bunun değeri 
kadar bir ücret ödersiniz. 
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