Stopnie opieki pielęgnacyjnej i świadczenia Kasy Pielęgnacyjnej w skrócie
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Punkt doradztwa dla
seniorów i osób wymagających
opieki Powiatu Höxter
Macie Państwo pytania dotyczące opieki
pielęgnacyjnej? Chętnie Państwu
doradzimy! Telefon 05271 / 965-3130

Pomoc indywidualna i bezbiurokratyczna
Punkt doradztwa dla seniorów i osób wymagających opieki w Powiecie Höxter informuje wszystkie potrzebujące osoby,
jak również ich najbliższych bezpłatnie i niezależnie o wszystkich ofertach z zakresu opieki i pielęgnacji osób
wymagających pomocy i wspomaga ich przy wyborze właściwej oferty dopasowanej do ich indywidualnej sytuacji.

Często zadawane pytania:
Jakie formy opieki pielęgnacyjnej istnieją?
W jaki sposób znajdę odpowiednią firmę z branży pielęgnacyjnej, zwaną „Pflegedienst“,
oferty miejsc krótkotrwałej opieki stacjonarnej albo dom opieki?
Czy istnieje możliwość wsparcia moich członków rodziny lub opiekunów?
Który stopień pielęgnacyjny i od kiedy mi się należy?
Gdzie powinien zostać złożony wniosek o stopień zasiłku pielęgnacyjnego?
Ile płaci Kasa Pielęgnacyjna(Pflegekasse)?Kto płaci resztę?
Co to znaczy: świadczenie pieniężne(Geldleistung)
www.pflegeberatung.kreis-hoexter.de
świadczenie rzeczowe(Sachleistung)?
Co to jest kwota odciążająca(Entlastungsbetrag)?

Orzeczenie o stopniu pielęgnacyjnym(Pflegegrad):

Od dnia 01.01.2017 obowiązuje przy orzeczeniu o stopniu pielęgnacyjnym określenie samodzielności
w życiu codziennym. Komisja orzekająca przy Kasach Chorych (medizinische Dienst der Krankenkassen) przyznaje punkty w sześciu różnych obszarach. Na tej podstawie wyliczany jest ostatecznie stopień opieki pielęgnacyjnej(Pflegegrad).
Stopień opieki 1:

niewielkie zaburzenie samodzielności		

od 12,5 do poniżej 27 punktów

Stopień opieki 2:

większe zaburzenie samodzielności		

od 27 do poniżej 47,5 punktów

Stopień opieki 3:

ciężkie zaburzenie samodzielności		

od 47,5 do poniżej 70 punktów

Stopień opieki 4:

najcięższe zaburzenie samodzielności		

od 70 do poniżej 90 punktów

Stopień opieki 5:
		

najcięższe zaburzenie samodzielności		
od 90 do 100 punktów
ze szczególną sytuacją pielęgnacyjną				

Świadczenia Kasy Pielęgnacyjnej
Stopień opieki 1 Stopień opieki 2 Stopień opieki 3 Stopień opieki 4 Stopień opieki 5

Świadczenie pieniężne
Świadczenie rzeczowe
Świadczenie na pobyt stacjonarny
Kwota odciążająca
Opieka zastępcza
Krótkotrwała opieka stacjonarna
Opieka dzienna i nocna
Środki pielęgnacyjne
Poprawa warunków
mieszkaniowych
Dodatek do grup mieszkalnych

----125 Euro
125 Euro

316 Euro
689 Euro
770 Euro
125 Euro

545 Euro
1.298 Euro
1.262 Euro
125 Euro

728 Euro
1.612 Euro
1.775 Euro
125 Euro

901 Euro
1.995 Euro
2.005 Euro
125 Euro

------40 Euro
4.000 Euro

1.612 Euro
1.612 Euro
689 Euro
40 Euro
4.000 Euro

1.612 Euro
1.612 Euro
1.298 Euro
40 Euro
4.000 Euro

1.612 Euro
1.612 Euro
1.612 Euro
40 Euro
4.000 Euro

1.612 Euro
1.612 Euro
1.995 Euro
40 Euro
4.000 Euro

214 Euro

214 Euro

214 Euro

214 Euro

---

Macie Państwo pytania z zakresu opieki pielęgnacyjnej? Chętnie Państwu doradzimy!
Telefon 05271 / 965-3130
Świadczenie pieniężne/ Opieka przez członków rodziny lub opiekunów (Geldleistung)

Za opiekę pielęgnacyjna poprzez członków rodziny lub opiekunów (lub przez inne osoby prywatne) wypłacany jest zasiłek pielegnacyjny (Pflegegeld). Jakość opieki jest regularnie kontrolowana poprzez pracowników uznanych firm pielęgnacyjnych (Pflegedienst). Przy stopniu opieki 2 i 3 kontrole przeprowadzane są w każdym półroczu roku, a przy stopniach opieki 4 i 5 kwartalnie.

Świadczenie rzeczowe (Sachleistung)/ Opieka poprzez profesjonalną firmę

Świadczenia rzeczowe z zakresu opieki pielęgnacyjnej są rozliczane przez profesjonalną firmę z branży opieki- tzw. Pflegedienst
(całkowicie/ lub częściowo). Profesjonalni pracownicy przychodzą do potrzebujących pomocy w ich własnych domach i świadczą
opiekę pielęgnacyjną dostosowaną do ich indywidualnych i wcześniej omówionych potrzeb. Świadczenie to udzielane jest na
podstawie umowy pomiędzy stronami i rozliczane bezpośrednio z Kasą Pielęgnacyjną.

Świadczenie opieki stacjonarnej (Vollstationäre Pflege)

Jeżeli opieka w domowych warunkach nie jest w sposób wystarczający zapewniona, można skorzystać z alternatywy jaką jest dom
opieki/ dom starców, gdzie potrzebujący pomocy otrzymują tzw. opiekę całodobową.

Zasiłek odciążający (Entlastungsbetrag)

Niezależnie od wysokości stopnia opieki, każdemu wymagającemu opieki należy się zasiłek odciążający, który może
być przeznaczony na ściśle określone cele. Może on być wykorzystany w przypadku krótkotrwałej opieki całodobowej,
dziennej opieki stacjonarnej jak również na potrzeby czynności związanych z opieką w gospodarstwie domowym.

Opieka zastępcza (Verhinderungspflege)

Jeżeli prywatna osoba nie może wykonywać czynności związanych z opieką, może zostać złożony wniosek w Kasie
Pielęgnacyjnej o opiekę zastepczą przebiegającą w warunkach domowych, częściowo stacjonarnych lub całkowicie
stacjonarnych.

Krótkotrwała opieka stacjonarna (Kurzzeitpflege)

Osoby wymagające opieki od stopnia 2 (Pflegegrad 2) mogą skorzystać z opieki stacjonarnej (czasowo ograniczona
do 28 dni w roku).

Dzienna i nocna opieka (Tages- und Nachtpflege)
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W celu odciążenia członków rodziny i osób opiekujących się, jak również w celu zachowania socialnych kompetencji
osób wymagających opieki, stoją do dyspozycji miejsca w placówkach opieki dziennej i nocnej.

Kto płaci resztę?

Macie Państwo pytania?
Jesteśmy do Państwa
dyspozycji!

Jeżeli środki Kasy Pielęgnacyjnej, własne dochody
i oszczędności lub dochody i oszczędności małżonka nie wystarczą,
by pokryć koszty opieki nad osobą chorą, można złożyć wniosek
o pomoc socjalną.
Formularz o przyznanie pomocy socjalnej (Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege)
można w każdej chwili bezpłatnie uzyskać pod adresem
www.pflegeberatung.kreis-hoexter.de

Proszę pamiętać:
Pomoc socjalna płacona jest dopiero od dnia
złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.

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

www.pflegeberatung.kreis-hoexter.de

