
Bản thông tin Số 10 
Bệnh viện Lão khoa Ban ngày

Tiếp nối điều trị nội trú hoặc thay thế cho nội trú trong bệnh viện bệnh nhân có thể
được điều trị trong một Viện Lão khoa Ban ngày.

Bệnh viện Ban ngày là một cầu nối quan trọng giữa hai lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
ngoại trú và nội trú cho người già. Điều trị trong viện ban ngày có ý nghĩa nếu như có
thể giảm nhẹ gánh nặng trong phạm vi gia đình nhưng việc tiếp tục điều trị đầy đủ để
củng cố các kết quả đã đạt được hoặc tiếp nối các biện pháp phục hồi đã thực hiện
là điều cần thiết.     

Điều kiện để được nhận vào Viện ban ngày là khả năng chịu vận chuyển và có đủ
điều kiện chăm sóc buổi tối, ban đêm và cuối tuần. 

Về nguyên tắc, Viện lão khoa ban ngày có những dịch vụ sau 

 Chẩn đoán

 Chăm sóc

 Vật lý trị liệu

-     Lao động liệu pháp

 Luyện nói

 Điều trị tâm lý - tinh thần

 Trông nom tâm lý

 Dịch vụ xã hội

 Tư vấn và huấn luyện cho bệnh nhân và thân nhân.

Nhập viện lão khoa ban ngày có ích lợi nếu cần thiết nhiều loại điều trị đã nêu trên.
Việc điều trị tại Viện lão khoa ban ngày tiếp nối trực tiếp điều trị nội trú trong bệnh
viện hoặc được sự tán thành của thầy thuốc điều trị  .

 
Các trọng tâm điều trị:

 Các bệnh do sơ cứng động mạch và hậu quả, như tai biến mạch máu não, chứng
động mạch vành tim, suy giảm lưu thông máu ngoại vi, cung cấp các phương tiện
thay thế sau giải phẫu

 Các bệnh xương khớp và hậu quả  (như viêm khớp, loãng xương, gãy xương, 
thay thế bộ phận bên trong)

 Các bệnh nội khoa nói chung và thần kinh như chứng đái đường, đa sơ cứng 
(muliple sclerose), chứng Parkinson và ung bướu. 
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Viện lão khoa ban ngày có mục đích

 Khôi phục và/hoặc cải thiện khả năng tự lập và tự cung cấp

 Tránh các hậu quả kéo theo

 Giảm bớt hoặc ngăn chặn khả năng cần chăm sóc lâu dài

 Tránh hoặc giảm bớt điều trị toàn nội trú

 Giúp khả năng tự lo liệu.

Về nguyên tắc, quỹ bảo hiểm trả chi phí điều trị tại viện lão khoa ban ngày.   Những
trợ cấp của quỹ bảo hiểm chăm sóc như tiền chăm sóc hoặc trả dịch vụ chăm sóc
(chăm sóc do các cơ sở dịch vụ chăm sóc), không bị ảnh hưởng và có thể đồng thời
được cấp phát.

Cộng tác viên Trạm Tư vấn Chăm sóc chúng tôi sẵn sàng 
tư vấn Quý vị

www.pflegestuetzpunkteberlin.de

Chủ quản các Trạm Tư vấn Chăm sóc Berlin là các Quỹ Chăm sóc Berlin và  Bang Berlin.
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