
   

Informationsblatt Nr. 1 

Kostenfreie Servicenummer: 0800 5950059  

 

      1ورقة المعلومات رقم 

      والرعاية المنزلية التمريض
 

  ��� .عيادة  أو، فال يجب في العديد من الحاالت بالضرورة تلقيه في مستشفى إلى عالج تمريضيفى حالة اإلحتياج 

 يمكن أيًضا توفير مثل هذا العالج في البيئة المنزلية عن طريق خدمات الرعاية الخارجية.

.نظيم األساس القانوني للتمريض المنزلي �قام ب  (SGB) V القانون االجتماعي   

وتشمل الرعاية التمريضية المنزلية الرعاية األساسية والعالج فضال عن تقديم المساعدة المنزلية، والتي يحددها الطبيب 
.المعالج  

فى الحاالت التالية ,الحصول على الرعاية المنزليةعليه  يحق للمؤمن  

أو إذا كان ذلك سيؤدي إلى تجنب أو تقصير العالج في متاح عالج في المستشفى ، ولكن هذا غير �� إحتياج انت هناك إذا ك .
.)المستشفى للمرضى الداخليين (تجنب رعاية المستشفى  

).الهدف من العالج الطبي (رعاية السالمةيحقق إذا كان التمريض  .  

المستشفى ، بعد الجراحة الخارجية أو بعد العالج اإلقامة فى خاصة بعد أو تدهور حاد في المرض ، عضال بسبب مرض  .
.)في العيادات الخارجية (الرعاية الداعمة  

.كجزء من رعاية الدعم  يتلقى المؤمن عليه الرعاية األساسية والرعاية المنزلية المطلوبة  

 الرعاية العالجية

 التمريضجهاز و ورعاية كبار السن  في التمريض المجازين قبل العاملين تشمل هذه التدابير التمريضية التي يتم تنفيذها من
: بالتعاون مع الطبيب المعالج ، مثل بالمستشفيات   

الضمادات غيير � -  

لعناية بالجروحا -  

لحقنا -  

العناية الالحقة للمريضتقديم نظيف األدوات و� -  

 الرعاية األساسية

على سبيل المثالوتشمل هذه ،  

الحميمةالبدنية دة في ارتداء المالبس والغسيل وكذلك المساعدة في النظافة 	��الم -  

و التخزينسرة األ -  

تناول الطعامالمساعدة عند  -  

على الوقوف و المشىساعدة الم -  

وقاية من التقرحاتال -  -(اإلستلقاء أوالقرحة الناقبة)  
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 توفير إحتيجات شئون المنزل

الشئون المنزلية و منها :نمط الحياة واستمرار ةإدار وهذا يشمل المساعدة في  

نظيف الشقة� -  

شراء مواد التدفئة وتدفئة الشقة  -  

والمالبسالمفروشات نظيف وصيانة � -  

عداد وجبات الطعامإ -  

وال يمكن بأنفسهم على القيام بالرعاية الالزمة  ينقادرلم يكونوا المتأثرين تلقي خدمات الرعاية المنزلية إذا للمرضى يمكن 
.ألي شخص آخر يعيش في المنزل أن يتولى هذا األمر  

طبية. كما يتحمل إحالة يورو لكل  10بالنسبة لخدمات الرعاية المنزلية ، تفرض شركة التأمين الصحي رسوًما إضافية بقيمة 
  .-يوًما في السنة التقويمية  28�
 بحد أق - ٪ من تكاليف اإلجراء 10الشخص المؤمن عليه 

من رسوم اإلحالة الطبية.ألشخاص المؤمنون الذين أو الذين يحتاجون إلى الرعاية المنزلية بسبب الحمل والوالدة ا �يتم إعفا  

التمريض المنزلي كمساهمة عينية. توفير يتم   

ديم خدمات استخدامها مباشرة مع التأمين الصحي. ال يجوز تقيتم توجيه وهذا يعني أن خدمة التمريض المستخدمة لهذا 
 التمريض المنزلي إال من خالل خدمات التمريض التي أبرمت عقد رعاية صحية مع صندوق التأمين الصحي

 تنبيه

 وذلكالعناية بالمنزل عن طريق خدمة التمريض ،  تفعيل يجب أن تقدم شركة التأمين الصحي التزاًما بتغطية تكلفة الخدمة قبل
التنظيمية السارية. وفقًا لالئحة  

، فيمكن للشخص المؤمن عليه االستفادة من  يصفي منزل المرتوفير خدمات التمريض المنزلي  لم يكن من الممكن  إذا
من أموال التأمين الصحي القانونية في مؤسسة مناسبة. يغطي التأمين الصحي تكاليف مثل اإلستفادة  الرعاية القصيرة األجل

).التقويمية يوًما في السنة 56يورو (يقتصر على  6121قدره  الرعاية على المدى القصير حتى مبلغ إجمالي  

 

هذا ضمن إذا كان المرضى يتلقون بالفعل فوائد التأمين على الرعاية الطويلة األجل ، يجب استخدام الرعاية قصيرة األجل 
8).اإلطار. (انظر ورقة المعلومات رقم   

��ن �قوموا بتقد�م المشورة لكن العاملین في مر�ز الرعا�ة التمر�ض�ة �سعدهم أ� �
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���في برلین�و الرعا�ة�ح�ومة برلین شر�ات التأمین�هة المسؤولة عن مر�ز دعم التمر�ض هيج�� �


