صحيفة المعلومات

رقم10 .

عيادة المسنين النهارية

يمكن معالجة المرضى في عيادة نهارية للمسنين بعد العﻼج في القسم الداخلي أو بدﻻً من إدخالهم إلى
المستشفى.
بالنسبة للرعاية الصحية للمرضى اﻷكبر سناً ،تمثل العيادة النهارية حلقة وصل مهمة بين العيادات الخارجية
والداخلية .ستكون إمكانية إخراج المريض إلى بيئة منزلية أمرا ً مفيداً ،إﻻ أنه يتعين أن يلي ذلك المزيد من
العناية المركزة بعد عﻼجات إعادة التأهيل السابقة أو الترسيخ القوي للنجاحات السابقة.
إن الشرط اﻷساسي للدخول إلى العيادة النهارية هو القدرة على النقل ووجود رعاية كافية لﻸمسيات والليالي
وعطﻼت نهاية اﻷسبوع
تتضمن خدمات العيادات النهارية للمسنين مايلي عادةً

-

وسائل تشخيصية طبية

-

تمريض

-

عﻼج طبيعي
عﻼج مهني
عﻼج نطق
عﻼج عصبي نفسي
رعاية نفسية
خدمات اجتماعية
تقديم اﻻستشارة والتدريب للمرضى واﻷقارب.

أمر هام ،عندما يستلزم اﻷمر وجود العديد من العﻼجات ال ُمدرجة المختلفة .يمكن إدخال المرضى مباشرة ً بعد دخولهم للمستشفى
إن الدخول إلى عيادة نهارية هو ٌ
أو بعد موافقة الطبيب المعالج.
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العﻼجات تركز على:

-

مرض تصلب الشرايين وعقابيله )مثال ،السكتة الدماغية أو مرض الشرايين التاجية ،أو إضطراب الدورة الطرفي( ،وتركيب
اﻷطراف الصناعية بعد البتر

-

أمراض العظام والمفاصل وعقابيلها )مثال ،الفُصال العظمي ،هشاشة العظام ،الكسور ،تقويم المفاصل(

-

اﻷمراض الداخلية العامة واﻷمراض العصبية العامة مثل السكري والتصلب المتعدد ومرض باركنسون واﻷورام.

تتضمن أهداف المستشفى النهاري

-

إستعادة و/أو تحسين اﻻستقﻼلية واﻻكتفاء الذاتي
الوقاية من اﻷذى المترتب
تقليل أو منع الرعاية الدائمة طويلة اﻷمد
تجنب أو تقليل العﻼج في اﻷقسام الداخلية
تقديم المساعدة للمساعدة الذاتية.

يتم تغطية تكاليف عﻼجات العيادة النهارية عادةً من ِقبَل التأمين الصحي .ﻻتتأثر بدﻻت التأمين ،مثل بدل الرعاية أو الرعاية العينية )خدمات رعاية برعاية(
ويمكن المطالبة بها في نفس الوقت.

إن العاملين في مركز الرعاية التمريضية يسعدهم أن يقوموا بتقديم المشورة لك.

www.pflegestuetzpunkteberlin.de
الجهة المسؤولة عن مركز دعم التمريض هي شركات التأمين في برلين وحكومة برلين.
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