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Bilgi sayfası no. 18 

Yardımlar ve hemşirelik yardımları  

Yardımcı cihazlar, fiziksel bozuklukları telafi eden ve insanların daha bağımsız bir 
yaşam sürmelerine yardımcı olan öğelerdir. Hemşirelik raporunda tıbbi servis (MD) 
tarafından ve hemşirelik uzmanları tarafından yazılı olarak tavsiye edilebilir veya bir 
doktor tarafından reçete edilebilirler. 

Yardımcı cihazlar aşağıdaki gruplara ayrılabilir: 

 Tıbbi teknoloji yardımcıları, örneğin solunum cihazları, oksijen yoğunlaştırıcılar 

 Görsel, işitme ve konuşma cihazları gibi iletişim yardımcıları 

 Ortopedik yardımcılar, örneğin tekerlekli sandalyeler 

 İnkontinans ürünleri, örneğin inkontinans pedleri 

 Dekübite karşı yardımcılar, örneğin anti-dekübit şilteler, koltuk minderleri 

 Hareketlilik yardımcıları, örneğin Silindirler, kayar tahtalar, rampalar 

Doğru yardım 

Yardımlar, vücut büyüklüğüne, bireysel engelliliğe ve mekansal çevreye göre bireysel 
olarak uyarlanır. Önceden kapsamlı bir konsültasyon önerilir.  

Fonlar / Finansman 

Sağlık sigortası genellikle öngörülen yardımların masraflarını karşılar. 
Bazı yardımlar için, sağlık sigortacıları vaka başına sabit miktarlar veya sabit oranlar 
üzerinde anlaşmaya varmıştır. Daha yüksek değerli bir yardım seçilirse, sabit miktarı 
aşan masraflar hasta tarafından karşılanmalıdır.  
18 yaşını doldurmuş sigortalılar, yardım masraflarının %10'unu, en az 5,00 EUR, en 
fazla 10,00 EUR, ancak yardımın maliyetinden fazla olmamak üzere ödemek 
zorundadır.  
Ortopedik ayakkabılar söz konusu olduğunda, ek bir kullanım payı ödenmelidir. 

Doğru bakım yardımı  

Hemşirelik yardımları şunları içerir: 

 Teknik yardımlar, örneğin kaldırıcı, hasta yatağı, ev acil çağrı sistemi 

 Banyo yardımcıları, örneğin duş oturağı, banyo asansörü 

 Konumlandırma yardımcıları, örneğin konumlandırma takozları  

 Harekete yardımcı araçlar, örneğin döndürme ve aktarma yardımcıları, 
kaldırıcılar 

 tüketim amaçlı yardımcılar (bkz. Bilgi formu no. 17) 

Bakım yardımları evde bakım ve kabul edilen bakım ihtiyacı için uygundur ve aile hekimi 
veya uzman tarafından reçete edilebilir. Bakım yardımı almanın ön koşulu, bakım 
sigortası tarafından bakıma muhtaçlığın kabul edilmesidir. (bkz. Bilgi formu no. 2) Ek 
olarak, bakım uzmanları bakım yardımcılarını yazılı olarak tavsiye edebilir, bu durumda 
tıbbi reçete gerekli değildir. MD çalışanları ayrıca bakıma muhtaçlık raporunda bir bakım 
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yardımı için tavsiyede bulunabilirler. Bakım sigortasına reçete yerine resmi olmayan bir 
başvurunun yeterli olup olmadığını sorun. 

Fonlar / Finansman 

Kural olarak, 18 yaşından büyük bakıma muhtaç kişiler, en fazla 25,00 Euro'ya kasdar 
teknik bakım yardımlarının masraflarının %10'unu ödemek zorundadır. Ayrıca bakım 
yardımları hakkında önceden tavsiye alınması tavsiye edilir. Bakım veya sağlık sigortası 
şirketi masrafları karşılamıyorsa veya bakım derecesi henüz tanınmadıysa, 
rehabilitasyon teknolojisi şirketlerinden veya tıbbi malzeme mağazalarından ücret 
karşılığında teknik (bakım) yardımları ödünç alınabilir. 

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. 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

