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Notizen

 AWO Betreuungsverein
تولي الدعم القانوني والاستشارة / التدريب/المرافقة من طرف مشرفين 

متطوعين.
 Alleestraße 116, 42853 Remscheid

الهاتف: 
info@awo-kreis-mettmann.de :البريد الإلكتروني

Gerontopsychiatrische Beratungsstelle
تقديم الدعم/الاستشارة للمصابين والأقارب/الأشخاص الراعين في حالة المرض 

النفسي في سن الشيخوخة. جمعية بيت الصحة النفسية المسجلة مؤسسة 
تانينهوف. 

 Konrad-Adenauer-Straße 2-4, 42853 Remscheid
الهاتف: 

info@stiftung-tannenhof.de :البريد الإلكتروني

Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Remscheid
تقديم الاستشارة والدعم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية وأقاربهم. 

 Hastenerstr. 15, 42855 Remscheid
الهاتف: 

info@spz-remscheid.de :البريد الإلكتروني

Regionalbüro Alter/ Pflege /Demenz
دعم/استشارة مرضى الخرف والأقارب )المعنيين بالرعاية( لضمان عروض 

المساعدة المناسبة. 
 Friedrichstr. 1-3, 42655 Solingen

الهاتف: 
bergisches.land@rb-apd.de :البريد الإلكتروني

02191 16 3935 / 3941

02191 6080165

02191 60897 6619

0212 2336552
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المكاتب الاستشارية لريمشايد
» يمكن طلب مترجم لجميع الخدمات الاستشارية، وذلك بناء على اتفاق مسبق«.

 Pflegeberatung der Stadt Remscheid
تقديم الاستشارة المستقلة بشأن جميع الامور المتعلقة بموضوع الرعاية. 

 Alleestraße 66, 42853 Remscheid
الهاتف:  

 pflegeberatung@remscheid.de :البريد الإلكتروني

 Wohnberatung der Stadt Remscheid
إسداء الاستشارة بشأن جميع الامور المتعلقة بموضوع تجهيز المساكن لضمان 

الوضع السكني. 
 Alleestraße 66, 42853 Remscheid

الهاتف: 
 wohnberatung@remscheid.de :البريد الإلكتروني

 Betreuungsstelle der Stadt Remscheid
الاستشارة بشأن مواضيع توكيلات المعاش التقاعدي، ووصية المريض وتوكيل 

بالرعاية الصحية.
 Haddenbacher Straße 40، 42855 Remscheid 

الهاتف: 
betreuungsstelle@remscheid.de :البريد الإلكتروني

Sozialdienst für Erwachsene der Stadt Remscheid
تقديم المساعدة والاستشارة لضمان الرعاية المنزلية في حالات الطوارئ 

واستخدام مساعدة المرضى الخارجيين أو الداخليين عند الضرورة. 
 Haddenbacher Straße 40, 42855 Remscheid

الهاتف: 
 anke.plath@remscheid.de :البريد الإلكتروني

Sozialamt / Fachdienst Soziales und Wohnen der Stadt Remscheid
تقديم المساعدة المالية لكبار السن والمعاقين. 

 Alleestraße 66, 42853 Remscheid
الهاتف: 

HilfezurPflege@remscheid.de :البريد الإلكتروني

Seniorenbüro der Stadt Remscheid
تقديم الاستشارة والمعلومات لكبار السن في جميع الحالات. 

 Alte Bismarckstraße 4, 42853 Remscheid
الهاتف:

seniorenbuero@remscheid.de :البريد الإلكتروني

.Ökumenische Hospizgruppe Remscheid e.V
دعم ومرافقة الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة والمحتضرين وأقاربهم، 

طقوس الحداد والمحاضرات. 
 Elberfelder Straße 41, 42853 Remscheid

الهاتف: 
info@hospiz-remscheid.de :البريد الإلكتروني

EUTB
مكتب استشارة المشاركة الاجتماعية التكميلية المستقلة، استشارة مستقلة 

للأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم .
 Alte Bismarckstr. 8, 42853 Remscheid

الهاتف: 
 info@eutb-remscheid.de :البريد الإلكتروني

02191 16 2740 & 02191 16 2744

02191 16 2639

02191 16 2376

02191 16 3724

02191 16 3343

02191 4497050

02191 4645350

02191 464705
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الأقارب القائمون بالرعاية: ما هو الدعم 
الذي سأحصل عليه؟

أي شخص يعتني بأقارب من درجة الرعاية 2 بجانب مزاولته للعمل، يحصل 
على المعاش التقاعدي والبطالة والتأمين ضد الحوادث. ولهذا الغرض، 
يجب على الشخص الراعي، رعاية الشخص المعني، لعشر ساعات في 

الأسبوع على الأقل، موزعة على يومين في الأسبوع على أقل تقدير، وذلك 
في منزل الشخص المحتاج للرعاية.

دورات تعليمية للرعاية

من يهتم بشخص مقرب، فإنه يريد أيًضا الاعتناء به جيًدا. تساعد دورات 
الرعاية والدورات التدريبية الفردية على مواجهة التحدي. تقدم هذه 

الدورات من صناديق الرعاية أو رابطات الرعاية الاجتماعية المجانية أو 
مؤسسات تعليم الكبار أو الجمعيات التعليمية.

محتوى الدورات

•  المعرفة الأساسية بالرعاية المنزلية، مما يخلق الراحة في 
الرعاية اليومية 

•  قانون الصحة والنظافة واستحقاقات الضمان الاجتماعي 
والرعاية

مجموعات المساعدة الذاتية
 

بالإضافة إلى الدورات العامة، هناك أيًضا عروض خاصة لمقدمي الرعاية 
في شكل مجموعات المساعدة الذاتية. في شكل جلسة للتحدث، يجتمع 

مقدمو الرعاية الذين هم في وضع حياتي مماثل على فترات منتظمة. 
يتحدثون عن تجاربهم، ويتبادلون المعلومات حول نصائح الرعاية ويرفعون 

من معنويات بعضهم البعض.
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الرعاية البديلة 

إذا لم يتمكن مقدمو الرعاية من الأقرباء من الاعتناء بالأشخاص مؤقًتا، فإن 
تأمين الرعاية يغطي تكاليف الرعاية البديلة حتى ستة أسابيع في السنة. 
الشرط الأساسي هو أن الشخص الذي يحتاج إلى رعاية تتم رعايته بالفعل 

في البيئة المنزلية لمدة ستة أشهر ولديه على الأقل درجة الرعاية 2.

وسائل التمريض 

وسائل التمريض هي أجهزة 
تساعد في الحياة التمريضية 
اليومية وتمكن المريض من 

عيش حياة أكثر استقلالية. 
يتم تحديد وسائل التمريض 

مباشرة أثناء التقييم من قبل 
الخدمة الطبية وتمويلها من 
طرف صناديق تأمين الرعاية 

التمريضية.

لا يغطي تأمين الرعاية الاجتماعية عواقب الرعاية بالكامل. وإذا كانت 
استحقاقاتهم غير كافية لتغطية التكاليف المتعلقة بالرعاية، يجوز للمعنيين 

بالأمر، تقديم طلب للحصول على مساعدة اجتماعية في شكل »مساعدة 
من أجل الرعاية« إلى مكتب الرعاية الاجتماعية في ظروف معينة:

يدفع تأمين الرعاية مبلًغا ثابًتا فقط لمتطلبات الرعاية.  •

•  إذا لم يكن هذا المبلغ كافيًا، فيمكن تغطية الحاجة الإضافية للرعاية 
من خلال »المساعدة في الرعاية« وذلك عن طريق تقديم طلب.

بيد أن الشرط المسبق هو إثبات الحاجة المالية للشخص المعني.  •

•  ويراعي حساب الاحتياجات دخل وأملاك الشخص الذي يحتاج إلى 
الرعاية ودخل الزوج أو الشريك المدني.

يعمل مكتب استشارة التمريض لمدينة ريمشايد كنقطة اتصال أولى 
ويقدم الاستشارة بشأن جميع الأسئلة المتعلقة بالرعاية.

مهم!
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الرعاية النهارية 

الرعاية النهارية لكبار السن هي عرض يتم فيه رعاية الأشخاص المحتاجين 
لذلك أثناء النهار ويقضون الليل في المنزل. تكاليف الرعاية النهارية 

تختلف. يتوقف مقدار التكاليف التي يغطيها تأمين الرعاية للرعاية النهارية 
على درجة هذه الأخيرة. يمكن للأشخاص الذين تتراوح درجة رعايتهم من 2 

إلى 5 الحصول على رعاية نهارية.

رعاية المرضى في القسم الداخلي 

رعاية المرضى في القسم الداخلي لدار رعاية المسنين مناسبة للأشخاص 
الذين لم يعد من الممكن رعايتهم في المنزل.  يتم رعاية متلقي الرعاية 
على مدار الساعة من قبل الممرضات المحترفات، في مرافق التمريض 

الثابتة. هناك إعانة ثابتة لتأمين الرعاية بالنسبة لتكاليف الرعاية. ويجب أن 
يدفع المؤمن عليه التكاليف المتبقية إذا كانت لديه أموال كافية أو تقديم 
طلب إلى مكتب الرعاية الاجتماعية لدفع التكاليف. درجات الرعاية مهمة 
هنا. يدعم مكتب الاستشارات للرعاية والمتخصصون في مدينة ريمشايد 

وكذلك دور رعاية المسنين في عملية تقديم الطلب.

الرعاية القصيرة الأجل 
إذا كانت الرعاية المنزلية أو الرعاية في مرفق نهاري أو ليلي غير كافية، 

فيمكن رعاية الأشخاص ابتداء من الدرجة 2 مؤقًتا في مرفق ثابت

ويمكن تقديم الرعاية القصيرة الأجل في الحالات التالية: 

بعد الخروج من العيادة   •
عندما تزداد الحاجة إلى الرعاية  •

عندما يصير الأقارب غير قادرين على توفير الرعاية   •
في حالة تدابير إعادة البناء في الشقة إلى أن يتم الانتهاء منها  •



1213

مهم!

يتم علاج موضوع فواتير خدمات التمريض من قبل صندوق التمريض 
مع مؤسسة خدمة التمريض الخارجية. يمكن اختيار هذه المؤسسة من 

قبل الاشخاص المحتاجين للرعاية.

أشكال الرعاية: ما هي 
العروض المتوفرة؟

يمكن أن تقدم لك الرعاية في شقتك إما من قبل أشخاص عاديين أو من 
خلال خدمات الرعاية المهنية.

ملاءمة مكان العيش 
 

يعني ملاءمة مساحة المعيشة والشقة حسب الاحتياجات الفردية بحيث 
يمكن للأشخاص المصابين بالمرض والإعاقة العيش بشكل جيد فيها. 

يساعد هذا على تأجيل، إن لم يكن منع، الانتقال إلى دار لرعاية المسنين. 
يمكن القيام بذلك بمساعدات تقنية، مع تغييرات في المعدات المنزلية، 

وإجراء إصلاحات أو عن طريق الانتقال إلى شقة مجهزة لذوي الاحتياجات 
الخاصة. الاستشارات السكنية لمدينة ريمشايد هي عرض مستقل وتقدم 

المعلومات حول المساعدة في شراء وإعادة بناء وتجهيز وصيانة شقة 
تلبي الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة أو كبار السن. بالإضافة إلى ذلك، 

تدعم الاستشارة السكنية عملية تقديم الطلبات لتمويل التدابير.

الرعاية من قبل شخص خاص 

يمكن أن يكون مقدم الرعاية شخصا عاديا من المقربين. ويشمل ذلك أفراد 
الأسرة أو الأصدقاء أو غيرهم من الأشخاص ذوي الصلة. في هذه الحالة، 
يدفع تأمين الرعاية إعانة رعاية شهرية ابتداء من درجة الرعاية 2. ويدفع 

صندوق الرعاية مباشرة للشخص الذي يحتاج إلى الرعاية.

الرعاية من طرف مؤسسة متخصصة 

يتم توفير الرعاية المتخصصة من خلال خدمات مؤسسات رعاية المرضى 
الخارجيين. يدفع صندوق الرعاية خدمات الرعاية حتى مبلغ معين. 

وتشمل هذه التدابير ما يلي: 

•   تدابير الرعاية المتعلقة بالجسد )مثل لبس وخلع الملابس والغسل 
والاستحمام وتعزيز القدرة على الحركة مثل المشي وصعود 

السلالم والوقوف( 

•  تدابير الرعاية التمريضية )مثل الدعم أثناء القيام بفسحة، في 
تنظيم الحياة اليومية( 

•  مساعدات في إدارة الأمور المنزلية )مثل الغسيل والتسوق 
والطهي والشطف والتنظيف والترتيب(
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درجة 
الرعاية 5

درجة 
الرعاية 4

درجة 
الرعاية 3

درجة 
الرعاية 2

درجة 
الرعاية 1

الاستحقاقات

901 يورو 728 يورو 545 يورو 316 يورو - بدل الرعاية 
)شهريا(

2095 يورو 1693 يورو 1363 يورو 724 يورو - خدمات التمريض 
)شهريا(

1995 يورو 1612 يورو 1298 يورو 689 يورو - الرعاية النهارية 
)شهريا(

1774 يورو 1774 يورو 1774 يورو 1774 يورو - الرعاية القصيرة 
الأجل )سنوية(

1612 يورو 1612 يورو 1612 يورو 1612 يورو - الرعاية البديلة 
المؤقتة )سنوية(

2005 يورو 1775 يورو 1262 يورو 770 يورو - الرعاية الداخلية 
الكاملة )شهريًا(

125 يورو 125 يورو 125 يورو 125 يورو 125 يورو خدمات الرعاية 
والدعم )شهريًا(

الأداءات حسب درجة الرعاية: ما الذي 
سأحصل عليه؟

استحقاق الرعاية التمريضية مخول فقط للحاصلين على درجة رعاية 
معترف بها والذين يحصلون على ذلك في المنزل أو في مرافق التمريض. 

تستخدم الاستحقاقات النقدية والعينية لأغراض الرعاية.

يقدم الجدول لمحة عامة عن مختلف الاستحقاقات المالية منها والعينية 
حسب درجة الرعاية. إصدار 01/01/2022
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تأتي الخدمة الطبية 
للشخص المعني إلى المنزل 

حتى تتمكن من الحصول 
على فكرة عن وضعه الفردي

قائمة مرجعية للإعداد

اكتب ما يمكنك القيام به بشكل مستقل في حياتك اليومية 
وما تحتاج فيه إلى الدعم.

يجب أن يكون هناك شخص ليساعدك بانتظام في يوم 
المعاينة.

قدم أحدث التقارير الطبية وتقارير الخروج من العيادة.

سجل مسبقا الأدوية التي تتناولها بانتظام.

إذا جاءت إليك خدمة التمريض، فقم بتوفير وثائق التمريض.

جهز نسخا من جميع المستندات حتى تتمكن من تقديمها 
للخدمة الطبية.

درجة الرعاية: ماذا يعني ذلك؟
تحدد الخدمة الطبية درجة استقلالية الشخص الذي يحتاج إلى الرعاية في 

مختلف مجالات الحياة. هذا يجعل من الممكن تصنيف درجات الرعاية 
وبالتالي نطاق استحقاقات التأمين على الرعاية. 

هناك خمس درجات من الرعاية:

احتياجات الرعاية درجة الرعاية:
إعاقة طفيفة  1

إعاقة كبيرة  2
إعاقة شديدة 3

إعاقة أشد 4
إعاقة شديدة مع متطلبات خاصة للرعاية التمريضية 5

يتم تحديد درجة الرعاية على أساس المعايير التالية 

التنقل   •
المهارات الذهنية والتواصلية   •

السلوكيات والمشاكل النفسية   •
الاكتفاء الذاتي   •

إدارة التدابير التمريضية الطبية   •
تنظيم الحياة اليومية والتواصل الاجتماعي  •
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طلب الرعاية والتقييم: ما الذي يجب 
مراعاته الآن؟

يتم تغطية العديد من الخدمات من طرف تأمين الرعاية. يجب على 
الخبير)ة( تحديد الحاجة إلى الرعاية حتى يحصل الشخص على هذه 

الخدمات المختلفة. يجب دائما في بادئ الأمر تقديم طلب إلى شركة 
التأمين الصحي الخاصة بك للحصول على مزايا الرعاية. لهذا الغرض، 

يمكنك الاتصال بهم هاتفيا وطلب إرسال النماذج.

من الطلب إلى الإشعار في بضع خطوات

قدم الطلب للحصول على الرعاية. للقيام بذلك، أرسل النماذج المعبأة إلى 
صندوق الرعاية الخاص بك.

يقوم صندوق الرعاية الصحية الخاص بك بتكليف الخدمة الطبية لإجراء 
التقييم.

ستبلغك الخدمة الطبية بموعد للمعاينة. ستنبهك مسبًقا إلى الوثائق التي 
يجب عليك إعدادها.

سيزورك الخبير من الخدمة الطبية في منزلك ويتحقق من متطلبات 
الرعاية الخاصة بك، ويحدد درجة رعايتك ويرسل تقرير الخبير إلى صندوق 

الرعاية الخاص بك.

وبناء على رأي الخبراء، يقرر صندوق الرعاية حجم الخدمات. ثم يتم إرسال 
الإشعار إليك.

مهم!

يحدد مستوى الرعاية على أساس استقلالية مقدم الطلب. تؤخذ القدرات 
البدنية والعقلية والإعاقات بعين الاعتبار.
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فجأة في حاجة إلى الرعاية: إلى من 
أتوجه؟

عندما يصبح الشخص بحاجة إلى رعاية، فهذا يمثل تحدًيا كبيرًا له ولأسرته. 

فجأة تطرح العديد من الأسئلة حول رعايته. من حيث المبدأ، فإن شركات 
التأمين الصحي هي نقطة الاتصال الأولى. توفر كل شركة تأمين صحي 

استشاريين لتقييم الحاجة الفردية للرعاية وتوضيح الخطوات اللازمة.

تقدم العديد من شركات التأمين الصحي الاستشارة في المنزل.
يعد تأمين الرعاية جزًءا من شركة التأمين الصحي. بغض النظر عن شركة 
التأمين الصحي، هناك مراكز استشارية أخرى في مدينة ريمشايد يمكنك 

زيارتها.
 يوجد في نهاية هذا الكتيب لمحة عامة عن جميع مراكز الاستشارة.
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أعزائي القراء، 

لا يحظى موضوع الرعاية باهتمام كبير في حياتنا اليومية حتى تتولى رعاية 
أحد الأقارب أو حتى تصبح بنفسك في حاجة إلى الرعاية. عادة ما تطرح 

العديد من الأسئلة مع هذا التحدي الجديد. نود أن نقدم لك من خلال دليل 
الرعاية هذا إجابات أولية على الأسئلة الأكثر أهمية حول الرعاية. دليل 

الرعاية يساعدك في دربك.

المحتوى: 

فجأة في حاجة إلى الرعاية: إلى من أتوجه؟ 

طلب الرعاية والتقييم: ما الذي يجب مراعاته الآن؟ 

درجة الرعاية: ماذا يعني ذلك؟ 

الإعانات المادية حسب درجة الرعاية: ما الذي سأحصل عليه؟ 

أشكال الرعاية: ما هي العروض المتوفرة؟ 

الأقارب القائمون بالرعاية: ما هو الدعم الذي سأحصل عليه؟ 

المكاتب الاستشارية لريمشايد



اتجاهك.  طريقك.

دليل الرعاية 

رعاية المسنين المراعية للثقافة في ريمشايد

العربية


