
 

Bilgi Broşürü No. 36  

01/22 itibariyle geçerli  Sayfa 1 / 4 
 

Bilgi broşürü No. 36  
 

Ayakta Tedavi Ücretleri 2022               
(Bakıma ilişkin Berlin hizmet kompleksleri - oryantasyon değerleri) 
 

No. Hizmet kompleksi (LK) Açıklama LK başına 
giderler 

1 Genişletilmiş sınırlı vücut bakımı 1. Yatağa yatmada veya yataktan kalkmada yardım 
2. Giyinme/soyunma  
3. Kısmi yıkama 
4. Ağız ve diş bakımı 
5. Saç tarama 

18,70 € 

2 Sınırlı vücut bakımı 
 

1. Giyinme/soyunma  
2. Kısmi yıkama 
3. Ağız ve diş bakımı 
4. Saç tarama 

12,47 € 
 

3 Genişletilmiş kapsamlı vücut bakımı 1. Yatağa yatmada veya yataktan kalkmada yardım 
2. Giyinme/soyunma 
3. Yıkama/duş/banyo 
4. Tıraş olma 
5. Ağız ve diş bakımı 
6. Saç tarama 

a) 28,09 €  
Banyo yok 
 
b) 37,41 € 
Banyo ile 
 

4 Kapsamlı vücut bakımı 1. Giyinme/soyunma 
2. Yıkama/duş 
3. Tıraş olma 
4. Ağız ve diş bakımı 
5. Saç tarama 

24,94 € 

5 Yatırma/yatak yapma 1. Yatırma, yatak yapma/düzeltme  
2. Yatakta mobilize etme 

6,23 € 
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6 Beslenme yardımı 1. Yemek yerine gitme ve geri dönmede yardım 
2. Yeme ve içme esnasında yardım/gözetim 
3. Beslenme ile ilgili hijyen 

15,62 € 

7 a  Büyük ve küçük tuvalet yardımı Büyük ve/veya küçük tuvalet giderme esnasında yardım/destek, dışkının bertarafı 4,96 € 

7 b Büyük ve küçük tuvalet yardımı 
 

1. Giyinme/soyunma 
2. Büyük ve/veya küçük tuvalet giderme esnasında yardım/destek, örn.  
    inkontinans bakımı, tuvalete götürme, dışkının bertarafı 
3. Cinsel bölge bakımı 

12,47 € 

8 Eve girip çıkarken yardım 1. Eve girme ve çıkma ile ilgili   
    soyunma ve giyinme 
2. Merdiven çıkma  

4,36 € 

9 Ev dışında refakat Şahsen bulunmanın gerekli olduğu ve ev ziyaretinin mümkün olmadığı aktivitelerde 
refakat (yürüyüşler, kültürel etkinlikler hariç) 

37,41 € 

10 Konutun ısıtılması 1. Evdeki bir depodan ısıtma malzemelerinin getirilmesi 
2. Yakma artıklarının bertarafı 
3. Isıtma 

7,26 € 

11a Evi toplama Atıkların ayrıştırılması/imhası, bulaşık yıkama/evi toplama 5,45 € 

11b Evi temizleme Atıkların ayrıştırılması/imhası, banyo, tuvalet, mutfak, oturma ve yatak odası temizliği, 
süpürme/ıslak temizleme, bulaşık yıkama/toz alma 

16,34 € 

11c Evi temizleme Tadilattan sonra/uzun süre aradan sonra/bahar temizliği gibi özel durumlarda zaman 
alan toplama (temizleme yok) 

72,64 € 

12 Çamaşırların   
ve giysilerin değiştirilmesi ve 
yıkanması 

Çamaşırların ve çarşafların değiştirilmesi, çamaşırların ve giysilerin bakımı (örn. 
ütüleme, tamir) çamaşırların yerleştirilmesi?? 

29,05 € 

13 Alışveriş yapma Alışveriş bütçesini ve yemek menüsünü hazırlama, yiyecekleri ve kişisel ihtiyaçlarla ilgili 
diğer ürünleri satın alma ve satın alınan ürünleri yerleştirme?? 

14,53 € 

14 Bakıma muhtaç kişinin evinde   
sıcak yemek hazırlama 
(evlere yemek servisinde geçerli 
değil??) 

1. Yemek pişirme 
2. Soğuk yemeği?? ısıtma 
3. Yemekte kullanılan bulaşıkları yıkama  
4. Çalışma alanını temizleme 

16,34 € 
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15 Bakıma ihtiyaç duyan kişinin evinde 
diğer yemeği hazırlama 
(evlere yemek servisinde de geçerli) 

1. Sıcak olarak teslim edilen yemeği veya diğer bir yemeği hazırlama 
2. Yemekte kullanılan bulaşıkları yıkama 
3. Çalışma alanını temizleme 

 

5,45 € 

16a 
 
16b 

İlk ziyaret 
 
Müteakip ziyaret 

Hastanın geçmişi, bilgi ve danışmanlık, bakım planlaması ve bakım sözleşmesi LK 16 b 
teklifi, normalde bakım sözleşmesinde değişiklik yapılmasını gerektiren aşağıdaki 
durumlarda 
 1. Bakım durumunun ciddi ölçüde değişmesi 
 2. Bakım risklerinin gerekli şekilde azalması??, 
hesaplanabilir??. 

42,37 € 
 
18,16€ 

17 Hizmet paket ücreti?? a) Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 6 ile 22 arasında. 
a) Pazartesi – Cuma günleri arasında saat 22 ile 6 arasında. 
    hafta sonlarında ve yasal tatil günlerinde. 
Evlerde, ortak apartmanlarda, bakıma ihtiyaç duyan iki veya daha fazla kişiye aynı anda 
bakılması, masrafları karşılayan kurumdan bağımsız olarak, bakıma ihtiyaç duyan kişi 
başına, hizmet verilen gün başına bir hizmet paket ücreti hesaplanabilir??. Bakıma 
muhtaç kişinin evi (hizmet yeri) aynı posta adresine sahipse ve aynı bina içinde 
bulunuyorsa, aynı yer kullanılıyor anlamına gelir. 
Bakıma ihtiyaç duyan kişinin evi (hizmet verilen yer) aynı posta adresine sahipse ve 
aynı binadaysa aynı yer söz konusudur??. 
Ortak apartmanlarda bakıma ihtiyaç duyan demans hastalarının bakımın bakımında (LK 
19) hizmet bakım ücreti hesaplanamaz??. 

3,93 € 
7,87 € 

(18)1 Bakım işi?? 
§ 37 Paragraf 3 SGB XI uyarınca 

Bakım sigortası kapsamında özel olarak yakınları tarafından bakımı yapılan hastalara 
danışmanlık ziyareti 
§ 45 SGB XI uyarınca genel bir denetim anlamında ciddi bir ihtiyaç duyulduğu belirlenen 
bakım ihtiyacı duyan kişiler, masrafları bakım sigortasına ait olmak kaydıyla, yukarıda 
belirtilen zamanlar dahilinde iki kez danışmanlık uygulamasından faydalanma hakkına 
sahiptir??. 

Masraflar 
bakım sigortası 
tarafından 
karşılanır. 

20 
yeni 

Danışmanlık hizmetleri (bir kullanımda birden fazla kez hesaplanabilir??)  
 

Not: 31.12.2016'ya kadar geçerli olan LK 20 genişletilmiştir. Yeni LK 20, aşağıdaki alanlarda geniş, fakat nihai olmayan bir danışmanlık hizmeti yelpazes in i  
kapsamaktadır: - Eşlik, örn. yürüyüşlerde, - Destek, örn. oyun oynarken ve hobi uygulamalarında, - Denetleme, yani, örneğin güvenliği sağlamak için 
mevcut olma, - Yardım, örn. günlük rutin aktivitelerin planlanmasında?? - Hizmetlerin kullanımında destek, örn. tarihlerin organizasyonu. 

6,05 € 
 

                                                 
1  Özellik: Bu hizmet mevcuttur, ancak hizmet kompleksinde bulunmamaktadır.  
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Hizmet kompleksinde sıralanan işler, genel kompleksin muhtemel içeriklerinin bir "seçimini" teşkil eder. Bu husus, mutabık kalınması durumunda 
kalemlerin genel çerçevesine denk gelen ek hizmetlerin alınmasını veya gerekli olmayan bazı işlerin çıkarılmasını engellemez. Burada dikkat edilmesi 
gereken, hâlihazırda mevcut olan bir kalem ile sağlanan bağımsız bir hizmet kompleksinin oluşturulmamasıdır. Temel olarak, özel bir şekilde 
düzenlenmemişse, münferit kalemler hem yan yana hem de günde birkaç kez hesaplanabilmektedir. 

Gerekçeli münferit durumlarda bakıma muhtaç bir kişi için iki bakıcının görevlendirilmesi gerektiğinde aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir: Bakım 
sigortası, bakıcının iletmiş olduğu gerekçeli bilgiler doğrultusunda bu gerekliliği inceler ve gerekirse MDK'den yardım alır. İki bakıcının çalıştırılması 
onaylandığında ilgili hizmetlerin ödemesi (LK 1 - 9) hizmet bakım ücreti (LK 17) dahil olmak üzere, çalıştırılan bakıcı sayısına uygun olarak 
yapılmalıdır??. Hizmet belgesi uygun şekilde işaretlenmelidir. 

No. SBG XII uyarınca ve ücreti kendisi ödeyenler için kapsamlı hizmetler hakkında hizmet kompleksleri   

31-
38 

31 – 38 hizmet grupları??, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçersizdir ve tümüyle diğer hizmet gruplarıyla birleştirilir??. 

 

No. Ortak apartmanlarda yaşayan insanlara yönelik götürü?? hizmet grupları  LK başına giderler 

19a  
 
19b 

Bakım derecesi 4 ve 5 olan bakıma ihtiyaç duyan kişilerin ortak apartmanlarda bakımı 
(bakım derecesi 4 ve 5 için duruma göre LK 20 ve 1-16 hizmet gruplarının tüm hizmetleri) 
 
Bakıma ihtiyaç duyan kişinin günde 6 saatten uzun bir süre günlük ücretin yarısı hesaplanabilir??. 

138,13 € 
 
  67,06 € 

Ek olarak bakım hizmetinin, yatırım masrafları arasında sayılması gereken miktarı, verilen hizmetlerin ortalama yüzde 2,5’ini oluşturur??. 

Bunlar bakım sigortaları tarafından üstlenilmez, özel olarak ödenmeleri gerekir. Finansal ön koşullar mevcutsa ve bakım hizmeti veren 
kuruluş?? Berlin eyaleti ile bir anlaşmaya vardıysa, sosyal yardım kurumları masrafları üstlenir. 

Bakıma muhtaç kişinin kendi bakımını daha bireysel olarak tasarlayabilmesi için bakıcıların, mevcut hizmet komplekslerinin yanında 

süreye bağlı yardımlar da sunması gerekmektedir. Bunlar, temel bakım ve ev işlerinin yanında genel bakım hizmetlerini de kapsar. Bu 
hizmetlerin masrafları bireysel olarak bakım sigortaları ve Berlin eyaleti ile müzakere edilir??. Bakım hizmeti veren kuruma?? sorulmaları 

gerekir. 

Bakım destek noktasının çalışanları size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklar  

Ücretsiz servis numarası: 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Bakım destek noktalarının sorumlu kurumları, Berlin eyaleti ve Berlin’deki bakım ve hastalık sigortalarıdır. 


