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Tờ Thông Tin Số 17 

Sử dụng các đồ dùng hỗ trợ nhất định 

Để sử dụng các đồ dùng hỗ trợ nhất định dành cho vệ sinh thông thường, bảo vệ người 
chăm sóc và đơn giản hóa việc chăm sóc. Vì những tính chất thực tế hoặc lý do vệ sinh, chỉ 
có thể sử dụng các đồ dùng đó một lần. 

 

Có thể sử dụng đồ dùng hỗ trợ nào? 

 Găng tay dùng một lần 

 Chất vệ sinh bàn tay và chất khử trùng bề mặt 

 Lớp lót hút bảo vệ giường - sử dụng một lần 

 Thiết bị bảo vệ miệng 

 Bao ngón tay  

 Tạp dề bảo vệ - dùng một lần 

Ai đủ điều kiện nhận đồ dùng hỗ trợ? 

Người có nhu cầu chăm sóc ở tất cả các cấp độ chăm sóc có quyền nhận được đồ dùng 
hỗ trợ nhất định đến mức tối đa € 60,00 mỗi tháng. Nếu chi phí cao hơn, có thể phải tự chịu 
các chi phí bổ sung. 

Bệnh nhân nhận được sự hỗ trợ nào? 

Có thể nộp đơn trực tiếp tại cơ sở của chuyên gia phục hồi hoặc cửa hàng vật tư y tế họ 
chọn; ở đó quý vị có thể thảo luận chi tiết về những gì mình cần. Đơn sau đó được gửi cho 
quỹ chăm sóc để thanh toán chi phí. Khi có sự phê duyệt của bảo hiểm chăm sóc, quý vị sẽ 
nhận được đồ dùng hỗ trợ từ cơ sở của chuyên gia phục hồi hoặc thông qua các cửa hàng 
vật tư y tế. 

Hóa đơn được gửi cho quỹ chăm sóc bằng cách nào? 

Cùng với việc đảm nhận chi phí, quý vị gửi hóa đơn cho quỹ chăm sóc của mình. Họ sẽ 
hoàn tiền tối đa € 60,00 mỗi tháng. Một số nhà cung cấp trực tiếp gửi hóa đơn cho quỹ 
chăm sóc; trường hợp này quý vị phải ký tên vào bản tuyên bố chỉ định. 

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  
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