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Tờ Thông Tin Số 9 

Chăm sóc ngoại trú 

Những ai có nhu cầu chăm sóc sẽ có lựa chọn được chăm sóc bên ngoài gia đình 
trong một phần thời gian trong ngày. Trong trường hợp này, dịch vụ chăm sóc bệnh 
nhân vào ban ngày có thể được cung cấp. Quyền được chăm sóc bệnh nhân vào ban 
ngày không bị giới hạn về thời gian. 

Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân vào ban ngày là thích hợp khi  

 nhu cầu chăm sóc tăng ngắn hạn 

 người chăm sóc cần dịch vụ chăm sóc thay thế 

 người chăm sóc muốn đi làm (bán thời gian) 

 bệnh nhân cần được giám sát vài giờ mỗi ngày 

 
Trong một cơ sở chăm sóc ban ngày, người lớn tuổi, lẽ ra sống trong nhà của mình, 
được chăm sóc, hỗ trợ và giám sát. Giả định rằng người sử dụng dịch vụ chăm sóc 
ban ngày có thể đi lại và không nằm liệt giường, và sự chăm sóc đó được thực hiện 
tại nhà của họ vào ban đêm, buổi sáng, buổi tối và cuối tuần được đảm bảo. 
Mỗi cơ sở chăm sóc ban ngày có một dịch vụ đưa đón bệnh nhân từ nhà vào buổi 
sáng và đưa họ về vào buổi chiều. Dịch vụ này là một phần của dịch vụ cơ sở chăm 
sóc ban ngày. 

Dịch vụ chăm sóc ban ngày mà các cơ sở cung cấp, ví dụ: 

 giám sát và chăm sóc bởi nhân sự có chuyên môn; 

 tiếp xúc xã giao với bệnh nhân khác; 

 các hoạt động và dịch vụ được điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân của bệnh 

nhân; 

 ăn theo nhóm; 

 dịch vụ chăm sóc thay thế cho người chăm sóc hàng ngày. 

Để sử dụng dịch vụ chăm sóc ban ngày, phải nộp đơn đăng ký dịch vụ điều dưỡng 
chăm sóc ban ngày, bao gồm chi tiết về tổ chức và tần suất sử dụng cho quỹ chăm 
sóc điều dưỡng phụ trách. Quỹ chăm sóc điều dưỡng có trách nhiệm thanh toán các 
chi phí liên quan đến chăm sóc và dịch vụ chăm sóc xã hội, tuy nhiên, không có trách 
nhiệm đối với chi phí khách sạn hoặc đầu tư khác. Điều này tạo ra một khoản khấu 
trừ, có thể được yêu cầu theo quỹ Dịch Vụ Chăm Sóc Điều Dưỡng Thay Thế (xem tờ 
thông tin số 4). Cơ sở chăm sóc ban ngày sau đó sẽ trực tiếp gửi hóa đơn cho quỹ 
chăm sóc điều dưỡng. 
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Ngoài trợ cấp chăm sóc điều dưỡng hoặc trợ cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, bảo 
hiểm chăm sóc điều dưỡng cung cấp khoản tiền hàng tháng sau đây: 

 
 

Cấp độ chăm sóc 

 

 

Quyền lợi 
 

 
1 

 
- 

 
2 

 
   689 € 

 
3 

 
1.298 € 

 
4 

 
1.612 € 

 
5 

 
1.995 € 

 

Nhân viên của tổ chức hỗ trợ chăm sóc sẵn sàng tư vấn cho quý vị.  

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Hỗ trợ cho các cơ sở chăm sóc được cung cấp bởi Tiểu Bang Berlin và cũng được cung cấp bởi các 
chương trình bảo hiểm chăm sóc và bảo hiểm sức khỏe ở Berlin 

  


