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11ورقة معلومات رقم    

 العناية للمرضى الداخليين
  

حيث دار لرعاية المسنين.  لم تعد كافية، قد يكون من الضروري لالنتقال إلىأإلقامة الجزئية الرعاية المنزلية أو  ما كانت  إذا  
 قانون الرعاية منطلق من لذين يحتاجون إلى رعاية لامؤهلين لرعاية ناس أرعاية المرضى الداخليين بشكل رئيسي يقوم ب

ن.التمريض لرعاية المرضى الداخليي طويلة األجل وصنفت في درجة  
مفاهيم خاصة في الرعاية والدعم لذوي االحتياجات الخاصة ، على سبيل المثال، بالنسبة الخدمات ب هناك مؤسسات تقدم 

أخرى . معينة أو أمراضاليقظة الخرف، والناس في غيبوبة  حاالت لألشخاص الذين يعانون من  

 ما هى الطلبات المطلوبة ؟ 
طلب بالرغبة فى أإللتحاق بالعناية الداخلية يقدم لصندوق الرعاية المختص . . 1  
.العيادة الطبيةأطباء من المستشفى من قبل أو شهادة ترخيص من طبيب العائلة أو طبيب عام . 2  
منزل المطلوب وإلتحاق بالاستمارة طلب . 3  
لتحمل النفقات . مكتب الضمان االجتماعي المختصة إلى ء، طلبعند االقتضا. 4  

 كيف يمكن العثور على النزل المناسب ؟ 

مذكور أيضا فى ورقة نزل والمساعدة في اختيار مكان العن إقامه تجريبية .في العديد من المؤسسات، وهناك عرض 
(.مرجعية دار لرعاية المسنين) 12رقم المعلومات  ). 

 ما الذى يجب مراعاته فى عقد النزل ؟ 

النفقات المنتظمة إلى أن دفع  هنا  ينبغي أن يتضمن العقد المنزل جميع االتفاقات، بما في ذلك التكاليف. وتجدر اإلشارة
ى منفصل .اختيار طوع هى  وتكاليف الخدمات اإلضافية  

طلب تثقة ومحل شخص تستعين بيد أن . ومن المفو عناية  بدقة وقراءتهبطريقة مفهومة و أن تتم عقد أليجب أن يكتب 
من قبل المفوض قانونا أو . إذا لم يكن ذلك ممكنا، يوقع يتم توقيعه من قبل نزالء المستقبل نزلالعقد  .  توضيح في أي حالأل

 من قبل مقدم الرعاية قانونيا . فى هذا الصدد  يجب التأكد من أن النطاق يتضمن إبرام عقد النزل والتخلى عن  ألشقة .

 ماهى تكلفة المكان فى ألنزل ؟ 

و متطلبات تبعا لمستوى الرعاية ، ونفقات الرعاية االجتماعية والمنافع  صندوق الرعاية للنفقات المتعلقة بالرعايةيتحمل 
-: العالج الطبي للحصول منحة قدرها  
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رجة الرعاية د   

 

يورو 125   
 

1درجة رعاية   

 

يورو  770    

 

2درجة رعاية   

 

يورو  1262  

 

3درجة رعاية   

 

يورو  1775  

 

4درجة رعاية   

 

يورو  2005  

 

5درجة رعاية   

 
 مبالغ  نزل والمقيمينالالمقيمين و المقيمات فى تحمل يالتي تأمين الرعاية التي تدفع من قبل المساهمة باإلضافة إلى مبلغ 

المشترك في دار لرعاية المقدار مثل نفس  الجميع  دفعي  5-2 من درجة التمريض مساهمة في تكاليف الرعاية السكنية. فيك
فير يجب تو آلخر.تختلف من دار لرعاية المسنين و ألتى إلى ذلك تكاليف الغذاء والسكن واالستثمارات، يضاف المسنين. 

، إذا و ممتلكات متلقى الرعاية دخل مات صندوق التأمين الصحي( من خدقيمة  م خصالمبلغ اإلجمالي لتكاليف النزل )بعد 
 بالتحرى  مكتب الضمان االجتماعييقوم  .من مكتب الضمان االجتماعيالمدفوعات أإلضافية يطلب دفع يمكن لزم األمر، 

آلباء كبار أ من قبل  )التزام الحفاظ على األطفال رقم 34لزوجات واألطفال، وانظر أيضا أوراق المعلومات الحياة لبات لطتم
(.)المساعدة للرعاية التمريضية من مكتب المقاطعة 37 رقم سن( وال ) 

 

 العاملين و العامالت فى مراكز الرعاية يسعدهم تقديم الدعم و النصيحة

Kostenfreie Servicenummer: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

في برلينحى التأمين الصمراكز تقديم الدعم تتبع برلين وتأمين الرعاية و  


