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 17صحيفة المعلومات رقم.
 الوسائل المساعدة في التمريض

ط عملية تقديم الرعاية. نظراً للخصائص  الوسائل المساعدة في التمريضهذه الصحيفة تناقش استخدام  خاصة بالنظافة العامة ووقاية مقدمي الرعاية مما يُبس ِّ

مرةً واحدة ) استثناء: المراييل الواقية القابلة إلعادة االستخدام والبطانات السفلية  في المعتاد المادية أو ألسباب متعلقة بالنظافة، يُمكن استخدام هذه الوسائل

 صة الخاصة بالسرير والقابلة إلعادة االستخدام(. الواقية الما

 ماهي وسائل المساعدة المتاحة؟ 

  القفازات المتاحة لالستخدام مرة واحدة 

  ُمعقم اليد ومطهر األسطح 

  االستخدام مرة واحدة  -البطانات السفلية الواقية الماصة الخاصة بالسرير 

  واقي الفم 

   جراب األصابع 

  مرة واحدة استخدام  -المراييل الواقية 

  قابلة إلعادة االستخدام  -المراييل الواقية 

 مريلة يمكن التخلص منها 

 

 ال تحسب العناصر األخرى ، مثل كريمات العناية ومستحضرات العناية ، كأدوات مساعدة للرعاية االستهالكية. 

 للحصول على المساعدة المخصصة لالستخدام؟ من هو المؤهل

( يستحقون الحصول على وسائل مساعدة محددة بحد أقصى 0)بما في ذلك مستوى الرعاية درجات التمريض األشخاص المحتاجون للرعاية في جميع 

 شهرياً. إذا كانت التكاليف أعلى، يتم تحمل التكاليف اإلضافية بشكٍل فردي. € 40.00

 ؟  وسائل المساعدة في التمريضكيف يحصل المريض على 

. بعد ذلك، حدةيمكن تقديم الطلب مباشرة لدى متجر متخصص في اإلسعافات أو لدى اصيدلية تختارها أنت، ويمكن هناك معرفة ما تحتاج إليه بالضبط كل على 

 افات أوعبر الصيدلياتمتجر متخصص في اإلسعيتم إرسال الطلب إلى صندوق الرعاية للتكفل بالتكاليف. مع إقرار تأمين الرعاية، ستحصل على المساعدة من 

 كيف تتم فوترة صندوق الرعاية؟

بحد أقصى كل شهر.  يقوم بعض €  40.00مع التكفل بالتكاليف، تقوم بتقديم فواتيرك إلى صندوق الرعاية الخاص بك.  سيقوم صندوق الرعاية بسداد مبلغ 

 على بيان إحالة.المزودين بفوترة صندوق الرعاية بشكٍل مباشر؛ ولذلك يتوجب عليك التوقيع 

 يسعد فريق عمل  ُمنظمة دعم الرعاية بتقديم المشورة لك.

Kostenfreie Servicenummer: 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

 باإلضافة إلى برامج الرعاية والتأمين الصحي في برلينيتم تقديم الرعاية لمرافق الرعاية من قِّبل والية برلين 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

