Bakım Kasasının Ödemelerine ve Bakım Derecelerine Genel Bakış
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Yaşlılar ve Bakım
Danışmanlık
Bürosu Höxter
Bakım konusuyla alakalı sorularınız mı var?
Sizlere memnuniyetle danışmanlık hizmeti
veriyoruz. Telefon 05271 / 965-3130

Bürokratik olmayan bireysel destek
Höxter Yaşlılar ve Bakım Danışmanlık Bürosu bakıma muhtaç kişilere ve yakınlarına ücretsiz ve bağlayıcı olmayan
bilgiler verir ve şahsi durumunuza uygun bakım alanındaki hizmetlerin seçiminde size destek olur.

Sıkça sorulan sorular
Hangi bakım çeşitleri mevcut?
Uygun bakım hizmet servisini nasıl bulabilirim, Kısa dönem bakım yerleri veya bakım yurtlarını kim sunuyor?
Bakımı üstlenen yakınıma herhangi bir yardım yapılıyor mu?
Hangi bakım derecesine tabiyim ve bu ne zaman verilir?
Bakım derecesinin belirlenmesi için nereye başvurabilirim?
Bakım kasası ne kadar ödeme yapar ve kalan kısmını kim öder?
Hangi para ve eşya yardımları yapılıyor?
Yük hafifletme parası nedir?

www.pflegeberatung.kreis-hoexter.de

01.01.2017’den itibaren, bakım derecesinin tespiti için muhtaçlık derecesi göz önünde
bulunduruluyor. Hastalık kasaları bu alandaki sağlık hizmetlerini altı farklı alanda puanlandırıyor.
Bu puanlamanın sonucu bakım derecesini belirliyor.

Bakım Derecesi 1:

Düşük seviyeli muhtaçlık			

12,5 ve 27 puan arası

Bakım Derecesi 2:

Yüksek seviyeli muhtaçlık			

27 ve 47,5 puan arası

Bakım Derecesi 3:

Ağır seviyeli muhtaçlık			

47,5 ve 70 puan arası

Bakım Derecesi 4:

En ağır seviyeli muhtaçlık			

70 ve 90 puan arası

Bakım Derecesi 5:

En ağır seviyeli muhtaçlık ve özel 		
bakım personeline ihtiyaç duyulması

90 ve 100 puan arası

Bakım Derecesi

Bakım derecesinin tespit edilmesi:

Bakım kasasının ödemeleri

Para ödemesi
Eşya ödemesi
Hastane masrafı ödeme miktarı
Yük hafifletme ödemesi

Bakım
Bakım
derecesi 1 derecesi 2
--316 Euro
--689 Euro
125 Euro
770 Euro
125 Euro
125 Euro

Geçici bakım
Kısa süreli bakım
Gündüz ve gece bakımı
Bakım araç ve gereçleri
Çevre durumunu iyileştirici düzenlemeler
Mukim grup ek ücreti

------40 Euro
4.000 Euro
---

1.612 Euro
1.612 Euro
689 Euro
40 Euro
4.000 Euro
214 Euro

Bakım
derecesi 3
545 Euro
1.298 Euro
1.262 Euro
125 Euro

Bakım
derecesi 4
728 Euro
1.612 Euro
1.775 Euro
125 Euro

Bakım
derecesi 5
901 Euro
1.995 Euro
2.005 Euro
125 Euro

1.612 Euro
1.612 Euro
1.298 Euro
40 Euro
4.000 Euro
214 Euro

1.612 Euro
1.612 Euro
1.612 Euro
40 Euro
4.000 Euro
214 Euro

1.612 Euro
1.612 Euro
1.995 Euro
40 Euro
4.000 Euro
214 Euro

Bakım konusuyla alakalı sorularınız mı var? Biz memnuniyetle sizi bilgilendiririz!
Telefon 05271 / 965-3130
Yakınlarınız tarafından bakılma durumunda ödeme

Yakınlarınız tarafından bakıldığınız takdirde (veya özel bakım personeli tarafından) size bakım parası ödenir. Bakım
kalitesi düzenli olarak bakım sağlık servisi tarafından denetlenir. Bakım derecesi 2 ve 3 için kontroller altı ayda bir
yapılırken bakım derecesi 4 ve 5 için ise üç ayda bir yapılması mecburidir.

Eşya yardımı / Profesyonel bakım personeli tarafından bakım

Bakım için eşya yardımı ayakta tedavi durumunda sağlık hizmeti tarafından (tüm/kısmı olarak) hesaplanır. Uzman bir
bakım personeli sizin ikamet ettiğiniz yere/adrese gelir ve bakıma muhtaç kişinin bireysel ihtiyaçları tespit edilir ve ona
göre bakılır. Bunlar sözleşmeyle belirlenmiştir ve giderler Bakım Kasası tarafından üstlenilir.

Hastanede yatılı kalınca ödenen bakım miktarı

Ev ortamında bakım eğer mümkün değilse bazen bir bakım merkezinde yatılı kalıp gün boyunca bakım hizmeti almanız
mümkündür.

Yük hafifletme miktarı

Bakım derecesine bakılmaksızın, bakıma muhtac kişilere amacına uygun Yük Hafifletme Parasi ödenir. Bu para kısa
dönemli bakım, günlük bakım veya bakım ve ev işlerinde yük hafifletme ödemelerinde kullanılır.

Geçici bakım

Eğer özel bakım personeliniz gelemiyorsa, bakım kasasına başvurarak geçici bakım hizmeti alabilirsiniz. (Ayakta tedavi, kısmen yatılı, yatılı).

Kısasüreli bakım

Bakıma muhtaçlık seviyesi 2‘den yüksek olanlar yılda toplam 28 güne kadar yatılı kalabilir.

Gece ve gündüz bakım
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Bakım personelinin yükünün hafifletilmesi ve bakılan kişinin sosyal becerilerinin korunması açısından bir gündüz veya
gece bakım tesisi ziyaret edilinebilir.

Geri kalan kısmı kim öder?

Başka sorularınz mı var?
Biz sizin için buradayız!

Eğer Bakım Kasasının ödediği miktar, geliriniz ve mal varlığınız ve
eşinizin geliri ve mal varlığı bakımından masraflara yetmiyorsa ek
olarak sosyal yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.
İlk temel sosyal yardım başvurusu (bakım için yardım) her an ücretsiz
olarak www.pflegeberatung.kreis-hoexter.de adresinden yapılabilir.

Lütfen dikkate alınız:
Sosyal yardım ancak başvuru tarihinden itibaren
ödenir.

Kreis Höxter
Senioren- und Plfegeberatungsstelle
Moltkestraße 12
37671 Höxter
pflegeberatung@kreis-hoexter.de

www.pflegeberatung.kreis-hoexter.de

