Bakım Rehberi

Senin yönün. Senin yolun.
Remscheid`de kültürel değerlere duyarlı
yaşlı yardımı

Içerik:

			

Plötzlich pflegebedürftig:

				
				

Sevgili okuyucular,

bakım konusu yaşlılık dönemimize kadar nerdeyse hiç
karşımıza çıkmıyor veya dikkatimizi çekmiyor. Ne zamanki bir
aile bireyinin veya kendimizin bakıma ihtiyaci olana kadar.
Bu zorluklar karşisinda aklımızda bir çok soru oluşuyor.
Bakım broşürümüz aracılığı ile aklınızda oluşan sorulara
cevap vermek istiyoruz.
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Acil bakıma ihtiyaç duyduğunuzda:
Size kim yardımcı olabilir?
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Bakım başvurusu ve değerlendirilmesi:
Müracatta nelere dikkat etmelisiniz?
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Bakım derecesi:
Neyi ifade eder?
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Bakım yardım desteği:
Ne kadar alabilirsiniz ve ne için verilir?
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Bakım türleri:
Size hangi seçenekler sunuluyor?

18		

Hastaya bakan bireylere:
Hangi destekler sunuluyor?
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Remscheid`de danışma ve destek noktaları
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Bir bireyin bakıma ihtiyaci olduğunda kendisi ve ailesi büyük
zorluklarla karşılaşır
Bu süreçte bakım ile ilgili oluşan soruların çözümü için sağlık
sigortaları size danışmanlık hizmeti sunar ve yapmanız gerekenleri
anlatır. Bakım sigortaları sağlık sigortaları ile aynı çatı altında
bulunmaktadır.

Bir çok sağlık sigortası size kendi evinizde
danışma imkanları sunar.
Kendi sağlık sigortanızın dışında Remscheid`de farklı danışma ile
destek noktaları bulunur.

Acil bakıma ihtiyaç
duyduğunuzda:
Size kim yardımcı olabilir?
44

Bu Broşürün sonunda size Remscheid`deki danışma ile destek
noktalarını tanıtacağız.
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Bakım başvurusu ve
değerlendirilmesi:
Müracatta nelere dikkat etmelisiniz?

Başvurudan karara kadar uzanan süreç
Bakım desteği için sigortanıza başvurun. Gelen Formları doldurup
sigortanıza geri yollayın.
Sigortanız değerlendirme için sağlık hizmetleri (medizinischer
Dienst) ile iletişime geçecektir.

Bakım sigortanız size çeşitli yardımlar sunar. Değerlendirme
Uzmanı (ekspertiz) evinize gelerek bakım ihtiyaclarınızı belirler.
Değerlendirme sonucu, alabileceğiniz destekler konusunda
önemli bir ilk adımdır. Bu adımı atmadan önce sağlık
sigortanızdan bakım desteği Formu (Antrag auf Pflegeleistungen)
başvurusunda bulunmanız gerekir. Bu başvuru için sağlık
sigortanızı arayıp formu posta ile de yollanması talebinde
bulunabilirsiniz.

Sağlık hizmetleri sizinle irtibata geçerek randevu tarihini
bildirecektir.  Aynı zamanda size önemli evraklar konusunda bilgi
verip doğru hazırlanmanızı sağlayacaktır.
Sağlık hizmetlerinden geleçek ekspertiz bakım ihtiyacınızı
belirleyecek, derecenizi sınıflandıracaktir ve uzman raporunu
sağlık sıgortanızla paylaşacaktır.
Bu bilgiler kapsamında sigortanız hangi destekleri alabileceğinize
karar verir ve akabinde size bilgilendirmeyi posta yolu ile iletir.

Önemli!
Bakım derecesi sınıflandırılmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınır:
Bireyin günlük hayatını desteksiz ve bağımsız bir şekilde
yürütüp yürütememesi, ayrıca fiziksel ile zihinsel yetenekleri ve
bozuklukları dikkate alınır.
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Sağlık hizmetleri bakıma muhtaç
olan bireyin evine gelir. Bu bireyin
kişisel durumu hakkında bilgi alır ve
değerlendirme yapar.

Ön hazırlık listesi
Günlük hayatınızda kendi başınıza yapabildiklerinizi
ve hangi durumlarda desteğe ihtiyacınız olduğunu
not alın.
Sağlık hizmetlerinin evinizde değerlendirme yapacagı
gün, yanınızda sizi günlük yaşantınızda destekleyen
biri bulunsun.
Güncel sağlık raporlarınız veya hastane raporlarınız
varsa bunları hazır tutun.
Önceden hangi ilacları kullandığınıza dair bir liste
yapın.
Bakım ile ilgili destek alıyorsanız, belgelerinizi hazır
tutun.
Mümkünse belgelerin kopyalarını hazırlayın.
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Bakım derecesi:
Neyi ifade eder?
Sağlık hizmetleri bakıma muhtaç olan bireyin çesitli yaşam
alanları hakkında durum belirlemesi yapar. Bu değerlendirme
bakım derecesini belirlemekte kolaylık sağlar ve böylelikle sigorta
ihtiyaç sahibinin muhtaç olduğu bakım desteğine karar verir.
Mevcut beş bakım dereceleri:
Bakım derecesi
1
2
3
4
5

Bakım ihtiyacı
Günlük hayatı etkiliyen küçük kısıtlamalar  
Günlük hayatı etkiliyen önemli kısıtlamalar
Günlük hayatı etkiliyen ağır kısıtlamalar
Günlük hayatı çok ağır bir şekilde etkileyen
kısıtlamalar
Günlük hayatı etkiliyen çok ağır kısıtlamalar
ve hasta bakıcının özellikle yerine getirmesi
gereken hasta talepleri

Bakım derecesini belirleyen kriterler
Hareketlilik kabiliyeti
Zihinsel ve iletişimsel yetenekleri
Davranış şekilleri ve psikolojik durumu
Desteksiz günlük yaşamı sürdürebilmek
Tibbi ve bakım önlemlerinin üstesinden gelmek
Günlük yaşamın düzenlenmesi ve sosyal ilişkiler
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Bakım sigortasinin
maddi destekleri
Bakım maaşı (aylik)
Dışarıdan alınan
profesyonel bakim
(aylık)

Bakım yardım desteği:
Ne kadar alabilirsiniz ve ne için verilir?

Bakım
derecesi
1

Bakım
derecesi
2

Bakım
derecesi
3

Bakım
derecesi
4

Bakım
derecesi
5

-

724 €

1363 €

1693 €

2095 €

-

316 €

545 €

728 €

901 €

Günlük Bakım Evi
(aylık)

-

689 €

1298 €

1612 €

1995 €

Kısa vadeli bakım
(senelik)

-

1774 €

1774 €

1774 €

1774 €

Önleyici bakım
(senelik)

-

1612 €

1612 €

1612 €

1612 €

Yatılı bakım (aylık)

günlük işlerinde
yardım için maddi
destek (aylık)

-

125 €

770 €

1262 €

1775 €

2005 €

125 €

125 €

125 €

125 €

Bu tabela size maddi konularda verilen çeşitli bakım
modelleri hakkında bilgi veriyor. Bunlar bakım derecesine
bağlıdır. (Tarih: 01.01.2022)

Bakım yardımına sadece bakım derecesi kabul görmüş bireyler
başvurabilir. Bakım desteği evlerinde veya bakım kurumlarında
alınabilir. Bakım sigortasi tarafından verilen mali destek sadece
bakım ile ilişkili konularda kullanılabilir.  
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Bakım türleri:
Size hangi seçenekler sunuluyor?
Siz aile bireyi veya aile dostu olarak evde bakımı üstlenebilirsiniz
veya profesyonel bakım hizmeti alabilirsiniz.

Birey tarafindan yapilan bakim
Bakım yapan bireyler yakın cevrenizdeki insalardan oluşabilir.
Bu kişiler aile bireyleri, arkadaşlar veya size yakın olan bir kişi de
olabilir. Bu durumlarda bakım sigortası, bakım derecesi 2 ve üstü
olan kişilere aylık bakım maaşı ödüyor. Aylık ödenen bakım maaşı
bakıma muhtaç olan bireye gönderilir.

Profesyonel Bakım
Konutta değişiklik uyarlamaları
Konutta değişiklik uyarlamaları bakıma muhtaç veya engelli
bireyler tarafından gerçekleştirebilir. Bu uyarlamalar günlük hayatı
kolaylaştırmak amacıyla revize edilir. Bu değişiklikler ihtiyacı olan
bireyin bakım evine gitmesini önleyebilir veya daha uzun bir
süre kendi evinde yaşamasına imkan sağlar. Konutta değişiklikler
bu şekilde olabilir: Teknik yardım, mobilyada değişim veya
ufak tadilatlar. Imkan dahilinde engelsiz – ulaşımı kolay bir eve
taşınma talebinde bulunabilirsiniz.
Remscheid`deki konut danışma noktası size bu konularda
yardımcı olacaktır. Bu destek ile engeli ve bakıma muhtaç
bireylerin özel ihtiyaçları tedarik edilebilir. Konut danışma noktası
başvurularında ve finansman konusunda size yardımcı olacaktır.

Profesyonel bakım ayakta bakım hizmetleri karşılığında veriliyor.
Bakım sigortanız bu durumlarda ayakta bakım hizmetlerinin belirli
bir miktarını karşılıyor. Bu bakım derecesine bağlı olarak değişiyor.
 ücut bakımı (misal elbiseleri giydirmek çıkarmak, yıkanmak,
V
hareket kabiliyetinizi teşvik etmek, yürütmek, merdiven inip
cıkmak veya ayakta durmak)
 akım ile ilgili destek önlemleri (misal dişarıda yürütmek,
B
günlük yaşam ve sosyal faaliyetlerde eşlik etmek)
 v işlerinde destek olmak (misal çamaşır yıkamak, alışveriş
E
yapmak, yemek pişirmek, bulaşık yıkamak, ev temizligi)

Önemli!

Ayakta bakım hizmetleri karşılığında aldıgınız destek bakım
sigortanız tarafından hizmet verene ödenir. Bakıma muhtaç
bireyin ayakta bakım hizmetlerini verecek kişiyi seçme imkanı
vardır.
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Yatılı bakım
Yatılı bakım kendi evinde hizmet alma imkanı olmayan bireyler
içindir. Bu durumda profesyonel bakıcılar tarafından bakım ve
destek sağlanır. Olusan masraflar bakım sigortası tarafından
sübvanse edilir. Kalan miktar bakılan birey tarafından mümkün
ise ödenir. Ödeme sağlanamazsa sosyal yardım kuruluşuna
başvuruda bulunabilir. Bu durumda bakım derecesi belirleyici
olur. Remscheid`deki bakım danışma noktası veya yatılı bakım evi
çalışanları size başvuruda yardımcı olabilir.
Kısa vadeli bakım
Evde bakım veya günlük Bakım Evi yeterli gelmez ise bakıma
muhtaç bireyler bakım derecesi iki ve üstü olan, yatılı bakım
evlerinde geçici olarak yer alabilirler.
Günlük Bakim Evi
Günlük Bakım Evi gün içerisinde ihtiyaçı olan yaşlı bireylere
hizmet verir. Akşam saatlerinde bakılan bireyler yine evlerine
dönerler. Bu hizmetin masrafları farklı şekilde hesaplanabilir.
Bakım sigortası bakım derecesine göre ödeme yapar. Bakım
derecesi ikiden beşe kadar olan bireyler yarım günlük Bakım Evi
için başvuruda bulunabilir.
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Kısa vadeli bakıma aşagadaki durumlarda başvurabilirsiniz:
Hastaneden taburcu olduktan sonra
Bakım ihtiyacı arttığında
Bireye bakanlar bakımı artık üstlenemiyorlarsa
Oturulan dairede tadilat yapılması durumunda,tadilat
tamamlanıncaya kadar
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Önleyici bakım

Önemli!

Bireye bakan aile üyeleri veya yakın çevresindekiler çeşitli
sebeblerden dolayı bakımla ilgilenemiyorsa, önleyici bakım
kapsamında bakım sigortası altı haftaya kadar masraflarını
üstlenebiliyor. Bakım sigortası ön koşul olarak bakıma ihtiyacı
olan bireyin en az altı ay kendi evinde bakılmış olması ve bakım
derecesinin iki olması şartını arıyor.  

Sağlık sigortanız bakım riskini tamamen karşılamıyor. Masraflar
yüksek olur ise ve siz bunları karşılıyamıyorsanız, sosyal yardım
alabilirsiniz. Basvurunuzu Sosyal yardım kuruluşuna yapabilirsiniz.
Bu Formun ismi „Hilfe zur Pflege“:

Ön koşul olarak maddi ihtiyaçınızın olduğunu ispatlamanız
gerekir.
Bakım destek malzemeleri
Bakım destek malzemeleri
günlük yaşamda destekleyici
olarak kullanılan yardımcı
aygıtlardır. Sağlık hizmetleri
sizinle görüştüğünde bakım
ve destek malzemelerini
belirler ve sigortanıza bildirir.
Sigortanız masrafları karşılar.

Hesaplamada dikkat edilen hususlar: Bakıma ihtiyacı olan
bireyin ve eşinin geliri ile mal varlığı göz önünde bulunduruluyor.

Remscheid`deki bakım danışma noktası ilk irtibat noktası
olarak hizmet sunar ve tüm sorular hakkında tavsiyelerde
bulunur.
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Hastaya bakan bireylere:
Hangi destekler sunuluyor?

Bakım kursları
Bir bireye bakan kişi, bakıma muhtaç bireye, en doğru ve en iyi
şekilde bakmak ister. Bu durumlarda bakım kursları ve kişiye özel
eğitim kursları size yardımcı olabilir. Bu kurslar bakım sigortaları,
sosyal yardım kuruluşları, Volkshochschule veya eğitim dernekleri
tarafından organize edilmektedir.

Kursların icereği

Günlük bakımı kolaylastıran temel bakım bilgileri  
 ağlık, hijyen, sağlık sigortası bilgileri ve bakım ile
S
ilgili hukuki bilgiler

Destek grupları

Işine ek olarak ikinci bakım derecesindeki bireylere bakan kişinin
emeklilik, -işsiszlik ve kaza sigortası ödenmektedir. Bireye bakan
kişi haftada en az 10 saat, haftanın iki gününden az olmamak
şartıyla bireyin evinde bakım ile ilgilenmesi gerekmektedir.
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Genel kursların yanı sıra kendi kedine yardım grupları vardır.
Benzer problemleri yaşayan kişiler düzenli aralıklarla buluşur
deneyimleri hakkında konuşurlar, sorunları hakkında fikir
alişverisinde bulunur ve birbirlerini teşvik ederler.
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Remscheid`de danışma ve destek noktaları
Tüm danışma ve destek noktalarını önceden arıyarak tercüme hizmetleri
talep edilebilir.
Pflegeberatung der Stadt Remscheid
Bakım ile ilgili bağımsız danışma ve destekleme noktası.
Alleestraße 66, 42853 Remscheid
Telefon: 02191 16 2740 & 02191 16 2744
E-Mail: pflegeberatung@remscheid.de

Seniorenbüro der Stadt Remscheid
Yaşlıları her türlü sorunlarında destekleyen ve danışmaya açık olan nokta.
Alte Bismarckstraße 4, 42853 Remscheid
Telefon: 02191 4645350
E-Mail: seniorenbuero@remscheid.de

Wohnberatung der Stadt Remscheid
Konutta değişiklik uyarlamaları ile ilgili danışma noktası.
Alleestraße 66, 42853 Remscheid
Telefon: 02191 16 2639
E-Mail: wohnberatung@remscheid.de

Ökumenische Hospizgruppe Remscheid e.V.
Ağır hasta veya hayata veda eden insanlara destek çıkma noktasi.
Ayrıca aile bireyleri için danışma noktasi.
Elberfelder Straße 41, 42853 Remscheid
Telefon: 02191 464705
E-Mail: info@hospiz-remscheid.de

Betreuungsstelle der Stadt Remscheid
Danışma konuları: Tedbir Vekaletnamesi, Kanuni Müşavirlik Tedbiri
ile Hasta Tasarrufu.
Haddenbacher Straße 40, 42855 Remscheid
Telefon: 02191 16 2376
E-Mail: betreuungsstelle@remscheid.de
Sozialdienst für Erwachsene der Stadt Remscheid
Acil durumlarda yetişkinler için yardim ve destek noktası.
Haddenbacher Straße 40, 42855 Remscheid
Telefon: 02191 16 3724
E-Mail: anke.plath@remscheid.de
Sozialamt / Fachdienst Soziales und Wohnen der Stadt Remscheid
Engelli ile yaşlı insanlar için mali konularda destek ve danışma noktası.
Alleestraße 66, 42853 Remscheid
Telefon: 02191 16 3343
E-Mail: HilfezurPflege@remscheid.de
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EUTB
Engelli insanlari destekleme ve hayata katılımlarını sağlamak. Ayrıca aile
bireyleri için danışma noktası.
Alte Bismarckstraße 8, 42853 Remscheid
Telefon: 02191 4497050
E-Mail: info@eutb-remscheid.de
AWO Betreuungsverein
Hukuki Müşavirlik Tedbiri ile ilgili danışma noktası.
Alleestraße 116, 42853 Remscheid
Telefon: 02191 6080165
E-Mail: info@awo-kreis-mettmann.de
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Notlar
Gerontopsychiatrische Beratungsstelle
Haus für seelische Gesundheit, EV. Stiftung Tannenhof
Yaşlılıkta psikolojik hastalığı gelişen bireyler ve aileleri için destek ve
danışma noktası.
Konrad-Adenauer-Straße 2-4, 42853 Remscheid
Telefon: 02191 60897 6619
E-Mail: info@stiftung-tannenhof.de
Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Remscheid
Psikolojik hastalığı bulunan bireyler için veya psikolojik bir hastaya bakan
aile bireyleri için destek ve danışma noktası.
Hastener Straße 15, 42855 Remscheid
Telefon: 02191 16-3935/ 3941
E-Mail: info@spz-remscheid.de
Regionalbüro Alter/ Pflege /Demenz
Demans hastası olan bireyler veya demans bir hastaya bakan aile bireyleri için destek ve danışma noktası.
Friedrichstr. 1-3, 42655 Solingen
Telefon: 0212 2336552
E-Mail: bergisches.land@rb-apd.de
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Stadt Remscheid
Fachdienst Soziales und Wohnen
Alleestraße 66
42853 Remscheid

Deine Richtung. Dein Weg.
Kultursensible Altenhilfe Remscheid

