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Bilgi sayfası no. 11 

Tam yatan hasta bakımı 

Evde veya kısmi yatan hasta bakımı artık yeterli olmadığında, bir huzurevine taşınmak 
gerekli hale gelebilir. Bir huzurevine kabul için ön koşul, yatan hasta bakımı için bir 
hemşirenin bulunmasıdır. 

Bakım ve bakımda özel gereksinimleri olan kişiler için özel konseptler sunan tesisler vardır, 
örn. demanslı kişiler, vejetatif/uyanık komadaki kişiler veya özel hastalıklar. 

Hangi başvurular gereklidir? 

1) sorumlu huzurevinde tam yatarak bakım için onay başvurusu 
hemşirelik bakım sigortası fonu, 

2) istenilen eve kabul için bir başvuru ve  

3) gerekirse, sorumlu sosyal yardım dairesine maliyet tahmini için bir başvuru. 

Bir evde bir yerin maliyeti nedir? 

Huzurevindeki bir yerin toplam maliyeti, konaklama masrafları, bakım masrafları, sabit oranlı 
yemek yardımı, yatırım masrafları ve varsa eğitim ödeneğinden oluşur. Bakım sigortası, 
bakım düzeyine bağlı olarak, bakımla ilgili masraflar, sosyal bakım masrafları ve tıbbi tedavi 
masrafları için bir sübvansiyon öder: 

Bakım seviyesi  

Bakım seviyesi 1 125 avro 

Bakım seviyesi 2 770 avro 

Bakım seviyesi 3 1.262 avro 

Bakım seviyesi 4 1.775 avro 

Bakım seviyesi 5 2.005 avro 

Huzurevi sakinleri, bakım sigortası kapsamındaki yardım tutarına ek olarak, yatarak tedavi 
masrafları için kişisel katkı payı öderler. Bu tesise dayalı katkı payı (EEE), bakım düzeyi ne 
olursa olsun, huzurevinde kalan tüm sakinler için aynıdır.  

Kendi katkısının sınırlandırılması 

Hemşirelik Bakımı Reformu Yasası uyarınca, 2 ila 5 arasındaki bakım seviyelerindeki 
huzurevinde kalanlar, kalış sürelerine göre derecelendirilen yüzde oranıyla yardım takviyesi 
alırlar. 

   İlk yıl içinde bakım masraflarına kişisel katkı payının %5'i, 

 1 yıldan fazla ise bakım masraflarına kişisel katkı payının %25'i, 

 2 yıldan fazla yaşıyorlarsa bakım masraflarının kişisel payının % 45'i ve 

 Evde 3 yıldan fazla yaşıyorlarsa, bakım masraflarının kişisel payının %70'i. 
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Bakımevi masraflarının toplam tutarı (bakım sigortası fonundan sağlanan yardımlar hariç) 
bakıma muhtaç kişinin gelir ve mal varlığından karşılanmalıdır; gerekirse sosyal yardım 
kuruluşundan gerekli ek ödeme talep edilebilir. 

Ayrıca bkz. Bilgi sayfası no. 37 (Bölge ofisinden bakım yardımı) ve No. 34 (Çocukların 
bakıma muhtaç ebeveynlere karşı nafaka yükümlülüğü).  

Doğru ev nasıl bulunur? 

Birçok tesis, bir evi deneme fırsatı sunar. 12 nolu bilgi sayfamız (Huzurevi kontrol listesi) de 
huzurevinde bir yer seçmenize yardımcı olabilir. 

Huzurevi sözleşmesinde nelere dikkat edilmelidir? 

Ev sözleşmesi, maliyetler dahil tüm anlaşmaları içermelidir. Burada, gönüllü olarak seçilen 
ek hizmetler için düzenli olarak ödenecek giderlerin ve maliyetlerin ayrı ayrı listelendiğine 
dikkat edilmelidir.  

Sözleşme anlaşılır bir şekilde yazılmalı ve iyice okunmalıdır. Güvenilir bir kişiyi dahil etmeniz 
ve herhangi bir belirsizlik hakkında soru sormanız önerilir. Ev sözleşmesi, müstakbel ev 
sakini tarafından bizzat imzalanmalıdır. Bu mümkün değilse, sözleşmeyi yetkili bir kişi veya 
yasal vesayet sahibi bir kişi imzalamalıdır. Sorumluluk alanlarının ev sözleşmesinin 
akdedilmesini ve evin feshini içermesi sağlanmalıdır. 

Bakım destek merkezinin personeli size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacaktır. 

Ücretsiz hizmet numarası: 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Bakım destek noktalarının sponsorları, Berlin eyaleti ve Berlin'deki bakım ve sağlık sigortası fonlarıdır. 

https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/wp-content/uploads/2019/01/D-IB-37-Hilfe-zur-Pflege-vom-Bezirksamt-Mai-2021.pdf
https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/wp-content/uploads/2019/01/D-IB-34-Unterhaltspflicht-Kinder-gegeenueber-pflegebedrftigen-Eltern-2.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

