Bakıma yönelik - Bilgi tek bakışta
Bakım sigortasının (Pflegeversicherung) 01.01.2019 den itibaren hizmeti
Bakım parası (Pflegegeld)
= eḡer bakıma muhtaç olan kişi herhangi biri
tarafından evde bakılıyorsa
Bakım derecesi
(Pflegegrad)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
PG 5

Ayda ödenen
Euro olarak
316
545
728
901

Nesnel yardım (Pflegesachleistung)
= eḡer bir bakım servisi (Pflegedienst)
bakıma muhtaç olan kişiye evde bakıyorsa
Bakım derecesi
(Pflegegrad)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
PG 5

Ayda ödenen
Euro olarak
689
1.298
1.612
1.995

Bakım parası (Pflegegeld) ve nesnel yardım
(Pflegesachleistung) kombine edilebilir. Bu
durumda kısmen ödeme yapılır.
PG 2 - 5'ten bakıma ihtiyaç duyanlar, bir ay
içinde herhangi bir bakım faydası
kullanılmamışsa, günlük yaşamda destek için
tanınan tekliflerin% 40'ını kullanabilirler.
Gündüz- ve gece bakım (Tages- und
Nachtpflege)
Bakım derecesi
(Pflegegrad)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
PG 5

Ayda ödenen
Euro olarak
689
1.298
1.612
1.995

Gündüz- ve gece bakımı tamamen bakım
parasının ve nesnel yardımın yanı sıra
kullanılabilir.

Yük azaltma tutarı (Entlastungsbetrag)
(Bütün dereceler için geçerlidir)
Bakıma muhtaç olan kişiler her ay 125,- €
kadar
yük
azaltma
tutarını
(Entlastungsbetrag)
taleb
edebilirler.
Bu miktar bir amaca baḡlıdır:






Gündüz veya gece bakımı
Kısa dönem bakımı
Bakım
servisinin
(Pflegedienst)
hizmetleri
Kabul edilmiş hizmet kurumlarının
gündelik hayatı desteklemesi
Yedek
bakıcının
masrafları
(Verhinderungspflege)

Yedek bakıcının masrafları
(Verhinderungspflege)
Bakıcı belirli bir süre bakıma muhtaç olan
kişiye bakamıyorsa örneḡin tatil yapmak
istediḡi için veya hasta olduḡundan
dolayı. Bu durumda yedek bakıcının
masrafları (bakım derecesi 2 – 5) bakım
sigortası tarafından ödenir.
Her takvim yılı için
 Bakıma muhtaç olan kişi 6 aya kadar
evde bakılmış olması gerekmekdedir.
 Yedek bakıcı için 1612,- € bakım
sigortası tarafından ödenmektedir.
Yedek bakıcı 2. dereceye kadar
bakıma muhtaç olan kişi ile akraba
olmamasını veya o kişi bakıma
muhtaç olan kişi ile aynı evde
oturmamasını öngörür.
 Yedek bakıcı akrabadan ise veya
bakıma muhtaç kişi ile yedek bakıcı
aynı evde oturuyorsa, onlar bakıma
muhtaç
kişiye
ödenen
bakım
parasından yukarıda belirtilen oranın
1,5 katı (Pflegegeld) faydalanabilirler.
Fazladan giderler (yol parası vs.)
1612 € ya kadar bakım sigortası
tarafından karşılanır.
 Kısa dönem bakımın (Kurzzeitpflege)
50% si yedek bakım için alınabilir.
(806,- € ye kadar fazladan taleb
edilebilir; yani 2418,- € kadar); bu
ödeme
kısa
dönem
bakımdan
(Kurzzeitpflege) çekilir.
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Yaşam alanının düzeltilmesi için önlemler
(Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen)

(Bütün dereceler için geçerlidir)
4 000 € ya kadar evde tamirat masrafları
karşılanır (örneḡin tuvalet/banyoda tadilat
gerekiryorsa, bariyersiz bir eve taşınma da
ödenir); evde bakıma muhtaç olanların sayısı
1 den fazla ise 16 000 € ya kadar evde
tamirat için taleb edebilirler .
Kısa dönem bakımı (Kurzzeitpflege)

Yatılı bakım – huzur evi
(Vollstationäre Pflege)
Bakımla ilgili masraflar ve tıbbi bakım tedavisi
için bakım kasası tarafından karşılanan.
Bakım derecesi
(Pflegegrad)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
PG 5

Ayda ödenen
Euro olarak
125
770
1.262
1.775
2.005

(2 - 5 dereceler)
Senede 8 haftaya kadar kısa dönem
bakımevinde kalmaya ödeme yapılır. Bunun
için 1612,- € kadar ödeme yapılmaktadır.
Yedek bakıcı hakkı kullanılmadıysa 3224,- €
kadar ödeme yapılmaktadır.
Bakımı kolaylaştıran yardımcı araçlar
(Pflegehilfsmittel)

(bütün dereceler için geçerli)
Bakıma muhtaç olan kişilerin bakımı
kolaylaştıran yardımcı araçlara hakları vardır.




Bakımı kolaylaştıracaksa veya
rahatsızlıḡını giderecekse veya
tek başına yaşamı münkün olacaksa

Yardımcı araçlar için bakım sigortasını
aramanız yeterli. Gereḡi Saḡlık Sigortasının
Tıbbi Hizmeti´ nin (MDK) de katılımı ile
araştırılır.
Yardımcı araçlarda katkı payı
(Zuzahlungen bei Pflegehilfsmitteln)
18. yaşını dolduran bakıma muhtaç olan
kişiler - yardımcı araçlar için 10% katkıda
bulunmaları, ama araç başına en fazla 25 €
ödemeleri gerekir. Teknik yardımcı araçlar
öncelikle ödünç olarak verilir.
Tüketim için bazı bakım ürünleri
(Zum Verbrauch bestimmter Hilfsmittel)
(örneḡin
yıkanabilecek
yatak
döşeǧi
koruyucusu, el dezenfektanı, tek kullanımlık
eldivenler) Bakım derecesi olan her kişiye
ayda 40 € ya kadar ödenmektedir.

Not: 01.01.2017 den bu yana her huzur
evinin bakıma muhtaç olan kişi için belirledigi
miktar (Eigenanteil) 2 den 5 derecelere kadar
aynıdır.
Bu miktara yatırım, konaklama,
yemek masraflarıda eklenir ve hasta
tarafından karşılanması gerekmektedir.
Bakım sigortası (Pflegekasse) engelli insanlar
için bakım ev giderlerinin 10% nu (2 – 5
bakım derecesi) karşılar.
Bakıma muhtaç olan kişiler için grup
halinde yaşanan evlerde (Wohngruppen)
ek hizmet
(Bütün dereceler için geçerlidir)
Örneḡin bakıma muhtaç olan kişi yaşlılar için
inşa edilmiş grup halinde bir evde
yaşıyorlarsa, bu kişilere her ay 214 € ödenir.
Yeni: Geçici bakım (Übergangspflege)
Eger kişiler bakıma muhtaç deḡilse ve
hastalık sigortaları (Krankenversicherung)
varsa, aḡır bir hastalık nedeniyle (örneḡin
hastaneden çıkınca, ayakta tedaviden (ambulanter OP) sonra)




evde bakım (häusliche Grundpflege)
ev işlerinde yardım
(hauswirtschaftliche Versorgung)
Kısa dönem bakımı (Kurzzeitpflege)

Bu durumda hastalık sigortaları (Krankenversicherung) 4 haftaya kadar ödeme yapar ve
hastane veya doktor tarafından onaylanması
gerekir.

