صحيفة املعلومات

رقم 36.مدفوعات الرعاية الخارجية 2019
(مجموعات خدمة برلين للرعاية  -القيم القصوى)
الوصف

رقم.

مجموعة الخدمة

1

نشاطات نظافة شخصية قليلة  .1املساعدة في الدخول إلى السرير أو النهوض منه
ممتدة
 .2إرتداء/خلع املالبس

التكاليف لكل مجموعة خدمة
€ 16.92

 .3الغسل الجزئي
 .4نظافة الفم واألسنان

2

 .5تمشيط الشعر
نشاطات نظافة شخصية قليلة  .1إرتداء/خلع املالبس

€11.28

 .2الغسل الجزئي
 .3رعاية الفم واألسنان
 .4تمشيط الشعر

3

نشاطات نظافة شخصية كبيرة  .1املساعدة في الدخول إلى السرير أو النهوض منه
ممتدة
 .2إرتداء/خلع املالبس
 .3اإلغتسال /اإلستحمام
 .4الحالقة
 .5نظافة الفم واألسنان

أ) € 25.41
بدون إستحمام
ب) € 33.84
مع استحمام

 .6تمشيط الشعر

4

نشاطات نظافة شخصية كبيرة  .1إرتداء/خلع املالبس

€ 22.56

 .2اإلغتسال /اإلستحمام
 .3الحالقة
 .4نظافة الفم واألسنان
 .5تمشيط الشعر
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5

التخزين/ترتيب الفراش

6

املساعدة في تناول الطعام

a7

تفريغ األمعاء واملثانة

 .3النظافة خالل فترات تناول الطعام
املساعدة/الدعم أثناء تفريغ األمعاء و/أو املثانة،
إزالة اإلفرازات

€ 4.49

b7

تفريغ األمعاء واملثانة

 .1إرتداء/خلع املالبس

€ 11.28

8

املساعدة في مغادرة الشقة أو الرجوع
إليها

 .1التخزين ،ترتيب/تنضيد الفراش

€ 5.64

 .2الحركة أثناء تنضيد الفراش
 .1املساعدة في الذهاب إلى منطقة تناول الطعام ومغادرتها
 .2املساعدة/اإلشراف أثناء تناول الوجبات والشراب

€ 14.13

 .2املساعدة/الدعم أثناء تفريغ األمعاء و/أو املثانة ،مثال.
رعاية سلس البول ،الذهاب إلى املرحاض ،إزالة اإلفرازات
 .3النظافة النسوية
 .1إرتداء/خلع املالبس في إطار مغادرة الشقة أو الرجوع إليها
 .2صعود الساللم

€ 3.94

9

املصاحبة خارج املنزل

10

تدفئة املنزل

يتعذر القيام باملصاحبة أثناء األنشطة التي تحتاج إلى الظهور بشكل شخص ي وزيارة املنزل
(بدون تمشيات ،بدون مناسبات ثقافية).
 .1توفير مواد التدفئة من مخزن في املنزل

€ 33.84
€ 6.57

 .2إزالة مخلفات اإلحتراق
 11aترتيب الشقة
 11bتنظيف الشقة

 .3التدفئة
فصل /إزالة املخلفات ،الشطف/الترتيب

€ 4.93

فصل/إزالة املخلفات ،تنظيف الحمام واملرحاض واملطبخ ومنطقة املعيشة/النوم،
والتنظيف باملكنسة الكهربائية/التنظيف الرطب ،الشطف/مسح الغبار
ً
تغيير الغسيل وبياضات الفراش والعناية بالغسيل واملالبس (مثال ،الكي واإلصالح أيضا)
وتجنيب مالبس الغسيل.
وضع خطط للتسوق والوجبات ،شراء الطعام والبنود اليومية األخرى وتجنيب البنود
ُ
املشتراة

12

تغيير وغسل البياضات واملالبس

13

التسوق

14

إعداد وجبة دافئة في منزل الشخص
الذي يحتاج إلى الرعاية (ليس في حالة  .2تسخين الغداء املجمد
وجبات التوصيل)
 .3شطف األطباق املتسخة
 .1الطهي

€ 14.79
€ 26.28
€ 13.14
€ 14.79

 .4تنظيف منطقة العمل
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15

16a

تجهيز وجبة إضافية في منزل
الشخص املحتاج للرعاية
ً
(ممكن أيضا في حالة وجبات
التوصيل)
الزيارة األولى
الزيارات التالية

16b

 .1تجهيز طعام دافيء أو وجبة أخرى للتوصيل

€ 4.93

 .2شطف األطباق املستخدمة في الوجبة
 .3تنظيف منطقة العمل
السوابق واملعلومات واملشورة،
تخطيط الرعاية وتقديم العرض لعقد رعاية
يمكن فوترة  LK 16 bفي حالة:

€ 38.33
€ 16.43

 .1تغيير خطير في حالة الرعاية

17

املعدل الثابت للخدمات

()18

ً
خدمات الرعاية وفقا
للمادة  37القسم  3من القانون

التشريعي اإلجتماعي األملاني XI

 .2التحقق الالزم من مخاطر الرعاية ،والتي تحتاج بشكل عام إلى تغيير في عقد الرعاية
ً
ً
أ) من اإلثنين إلى الجمعة بين السادسة صباحا والعاشرة مساءا.
€ 3.56
ً
ً
ب) من اإلثنين إلى الجمعة بين العاشرة مساءا والسادسة صباحا،
€ 7.12
في عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية.
في حالة الرعاية املتزامنة لشخصين أو أكثر يحتاجون إلى الرعاية في مجتمعات شقق
مشتركة ،يمكن فوترة معدل ثابت لكل شخص مع يوم الخدمة ،بغض النظر عن من
يتحمل التكلفة.
في حالة الخدمات باملباني السكنية ومجتمعات الشقق املشتركة وأماكن إقامة املواطنين
املسنين ومجتمعات الشقق املشتركة للمواطنين املسنين أو املجتمعات املشابهة ،اليمكن
فوترة املعدل الثابت للخدمة ،إذا كانت خدمة الرعاية تستخدم املقرات في نفس املكان.
إنه نفس املكان ،إذا كان منزل الشخص الذي يحتاج للرعاية (موقع الخدمة) يحمل نفس
العنوان البريدي وإذا كان في نفس البناية.
اليمكن فوترة املعدل الثابت للخدمة والتمريض في مجتمعات الشقق املشتركة
لألشخاص املصابين بالخرف والذين يحتاجون إلى الرعاية (.)LK 19
زيارة إستشارية للمرض ى في إطار تأمين الرعاية الذي يتم بشكل خاص من ِقبل األقارب
مستوى الرعاية  Iو  IIنصف سنوي  -بحد أقص ى  21يورو
مستوى الرعاية  IIIبشكل ربع سنوي  31 -يورو
األشخاص الذين يحتاجون الرعاية ،والذين تم تحديد حاجة كبيرة لديهم لإلشراف العام

يتم تحمل التكاليف من ِقبل
تأمين الرعاية.

بموجب املادة  45من القانون التشريعي اإلجتماعي األملاني  ،XIيستحقون استخدام
خدمة اإلستشارة مرتين خالل الفترات املذكورة أعاله على حساب التأمين الصحي.
€ 5.48

20
خدمات الرعاية بموجب § 124
SGB XI

مالحظة :إن الهدف من خدمات الرعاية بموجب §  SGB XI 124هو دعم األنشطة في
البيئة املنزلية ،وخدمة أغراض اإلتصال وصيانة االتصاالت االجتماعية والدعم في بنية
وبشكل خاص املعونة الخاصة بتطوير وصيانة البنية اليومية،
الحياة املحلية اليومية،
ٍ
وأداء األنشطة التي تدفع الحاجة إليها واالمتثال لنسق نهاري/ليلي قائم على االحتياجات.

صحيفة املعلومات رقم  /36صفحة 4
ُ
األنشطة املدرجة في مجموعات الخدمة التعدو كونها "مجموعة" من املحتويات املحتملة للخدمات اإلجمالية .إن ذلك اليستثني إمكانية تواجد املزيد من الخدمات ،عند اإلتفاق،
ً
ٌ
حاجة لها .يتعين مالحظة أنه لن يتم إنشاء مجموعة خدمات فردية ،عندما تكون
بحيث تكون جزءا من اإلطار اإلجمالي للوضع .قد يتم استثناء بعض الخدمات إذا لم تكن هناك
ً
هناك خدمة ُمغطاة من خالل مجموعة مالئمة .بصفة عامة ،يمكن فوترة الخدمات الفردية تباعا باإلضافة إلى عدة مرات كل يوم ،مالم يتم اإلتفاق على خالف ذلك.
َّ
واحد يحتاج إلى الرعاية في حاالت فردية منطقية ،فيتوجب القيام بما يلي :يقوم تأمين الرعاية بمراجعة الضرورة بعد تلقي املعلومات
إذا تطلب األمر وجود موظ َفي خدمة
لشخص ٍ
ٍ
ً
املناسبة من خدمة الرعاية ،ربما من خالل استشارة  .MDKفي حالة الخدمة املوافق عليها لشخص ي رعاية ،يمكن فوترة مجموعات الخدمة ذات الصلة بمقدار مرة ونصف
ً
باإلضافة إلى ضعف معدل الخدمة الثابت .يتوجب مالحظة إثبات الخدمة وفقا لذلك.

19a

مجموعات خدمة بمعدل ثابت لألفراد املتواجدين في مجتمعات الشقق املشتركة
الرعاية والتمريض في مجتمعات الشقق املشتركة لألشخاص املصابين بالخرف واملحتاجين للرعاية.

€ 124.96

19b

ً
ً
إذا كان الشخص املحتاج للرعاية غائبا لفترة أكثر من  6ساعات يوميا ،فيمكن فترة نصف املعدل اليومي.

€62.48

ً
ً
ً
إعتبارا من  01.01.2013فصاعدا ،يكون لدى خدمات الرعاية أيضا خيار فوترة الفرد املحتاج للرعاية فيما يتعلق بتكاليف االستثمار .تقع هذه عند متوسط  %2.5من الخدمات
املنفذة لخدمة الرعاية .اليقوم تأمين الرعاية بدفع مقابل تكاليف االستثمار .مع ذلك ،فإن مكتب الخدمات اإلجتماعية يمكنه أن يقوم بالدفع (إذا كان لدى خدمات الرعاية
اتفاقية مع والية برلين).
ً
ً
ً
يتوجب أن تقوم خدمات الرعاية أيضا بتوفير املساعدة املعتمدة على الوقع بدءا من  2013إضافة إلى مجموعات الخدمة الحالية ،بحيث يتمكن كل شخص يحتاج إلى الرعاية من
ً
الترتيب للرعاية .التتضمن هذه األشياء الرعاية األساسية واألنشطة املنزلية فحسب ،بل تتضمن أيضا خدمات الرعاية العامة.
ً
يتوجب إعادة التفاوض حول تكاليف خدمات الرعاية هذه ،حيث إنه التتوافر معلومات محددة حاليا حول هذا الشأن.

إن موظفي مركز الرعاية سيكونون سعداء بتقديم املشورة لك

www.pflegestuetzpunkteberlin.de
الجهة املسؤولة عن مركز دعم التمريض هي شركات التأمين في برلين وحكومة برلين.
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arabisch

