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Biuletyn informacyjny Nr 18  

Środki pomocy/środki pomocy związane z 
opieką 
 
Środki pomocy są przedmiotami, aby zrekompensować fizyczne uszczerbki na zdrowiu. 

Rozróżnia się środki pomocy i środki pomocy związane z opieką. Środki pomocy orzekane 
są w związku z leczeniem lub niepełnosprawnością, a ich koszty pokrywają w całości bądź 
w części kasy chorych.  
Środki pomocy związane z opieką stosuje się w celu ułatwienia opieki i zmniejszenia 
konieczności opieki. Koszty są pokrywane w całości bądź w części przez kasy opiekuńcze.  

Środki pomocy są całkowicie lub częściowo finansowane przez kasę chorych, aby 
wspierać leczenie chorego, łagodzić dolegliwości lub zrekompensować lub odwrócić 
upośledzenie.  

Pomoce pielęgniarskie powinny ułatwiać pielęgnację, opiekę, łagodzić dolegliwości i 
umożliwiać samodzielne prowadzenie życia i są całkowicie lub częściowo finansowane 
przez kasę opiekuńczą.  

Środki pomocy  

Środki pomocy to przedmioty kompensujące wady fizyczne. Można je podzielić na 
następujące grupy: 

 Środki pomocy techniki medycznej (np. inhalator) urządzenia do koncentracji tlenu 

 Komunikacyjne środki pomocy (urządzenia wspomagające widzenie, słyszenie i 
mowę) 

 Ortopedyczne środki pomocy jak np. wózki inwalidzkie 

 Pomoce przy nietrzymaniu moczu np. wkładki 

 Środki pomocy przeciw odleżynom, np.. materace przeciw odleżynom, poduszki do 
siedzenia 

 Urządzenia pomocnicze związane z poruszaniem (np. balkonik, podnośnik, 
podkładki przeciwpoślizgowe, rampa). 

Jak otrzymać właściwy środek pomocy? 

Na środki pomocy z reguły wymagana jest recepta. Może ją wystawić lekarz prowadzący, 
np. lekarz domowy lub specjalista. Od roku 2017 nie jest wymagana recepta od lekarza, 
jeśli służba medyczna ubezpieczenia chorobowego w orzeczeniu o potrzebie opieki zaleca 
środek pomocy.  
Ponieważ osoby różnią się pod względem wzrostu i stopnia niepełnosprawności, jest wiele 
środków pomocy, które należy dopasować do poszczególnych uszczerbków na zdrowiu 
oraz warunków przestrzennych. Zaleca się najpierw szczegółowe doradztwo. 
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Finansowanie 

Kasa chorych przejmuje zasadniczo koszty zapisanych środków pomocy. 

Na kilka środków pomocy kasy chorych uzgodniły stałe kwoty względnie ryczałty w 
zależności od przypadku.  Przy decyzji odnośnie środka o wyższej wartości trzeba 
zapłacić samemu koszty wykraczające poza stałą kwotę.  

Ubezpieczeni od 18 muszą dopłacać do środków pomocy 10% kosztów, co najmniej 5, 00 
euro i maksymalnie 10, 00 euro, jednak nie więcej niż koszty środka pomocy.   
Przy butach ortopedycznych płaci się dodatkowo udział za zużycie.  

Do środków pielęgniarskich należą: 

 Pomoce techniczne np. dźwig, specjalne łóżko do opieki, domowy system alarmowy 

 Środki pomocy do kąpieli: siedzisko pod prysznic, podnośnik do wanny 

 Środki pomocy do leżenia np. kliny 

 Pomoce dotyczące mobilności np. pomoce do obracania i przemieszczania 
chorego, dźwigi 

 Środki przeznaczone do zużycia – patrz biuletyn informacyjny nr  17 

Jak otrzymać potrzebne środki pomocy związane z opieką? 

Środki pielęgniarskie są brane pod uwagę tylko przy opiece w domu i może je 
zapisać lekarz domowy lub lekarz specjalista.  Warunkiem otrzymania środka 
pielęgniarskiego jest uznanie konieczności opieki przez kasę opiekuńczą (patrz 
biuletyn informacyjny nr 2) Od roku 2017 nie jest wymagana recepta od lekarza, jeśli 
służba medyczna ubezpieczenia chorobowego w orzeczeniu o potrzebie opieki zaleca 

środek pomocy. W kasie pielęgnacyjnej należy się zapytać, czy zamiast recepty 
wystarczy nieformalny wniosek. 

Finansowanie 

Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana jako wymagająca opieki, kasa opiekuńcza pokrywa 
koszty pomocy pielęgniarskich związanych z opieką. 

Za techniczne środki pomocy związane z opieką osoby wymagające opieki w wieku 
powyżej 18 lat płacą z reguły 10% kosztów, maksymalnie jednak 25 euro. Również w 
przypadku środków pomocy związanych z opieką należy zasięgnąć odpowiedniej porady. 
Jeśli kasa opiekuńcza lub kasa chorych nie pokrywa kosztów lub nie orzeczono jeszcze 
stopnia ograniczenia samodzielności, techniczne środki pomocy (związane z opieką) 
można wypożyczyć za opłatą w placówkach rehabilitacyjnych. 

Służymy Państwu radą i udzielamy informacji w poradni opieki  

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Poradnie opieki w Berlinie są finansowane przez berlińskie kasy opiekuńcze i kraj związkowy Berlin 
 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

