
 

 

  
 
 
 

 صحيفة المعلومات
 

 المساعدات/منتجات رعاية التمريض 18رقم.

 
 المواد المساعدة هي األشياء التي تعادل األضرار الجسدية. 

ويتم تمويل المواد المساعدة عن طريق خزينة التأمين سواء بشكل كلي أو جزئي وذلك بغرض  هناك اختالف بين المساعدات ومنتجات رعاية التمريض
 في عالج المرض وتخفيف اآلالم أو تقويم إعاقة أو تجنبها.  المساعدة

مويلها ومن المفترض أن تعمل الواسائل التمريضية المساعدة على تسهيل التمريض وتخفيف اآلالم أو التمكين من ممارسة الحياة بشكل مستقل ويتم ت
 بشكل كلي أو جزئي عن طريق خزينة التمريض. 

 
  المساعدات

 يمكن تقسيم المساعدات إلى المجموعات اآلتية: بنود التي تعوض اإلعاقة الجسدية.المساعدات هي ال
 

 المساعدات الطبية )مثال، جهاز اإلستنشاق( •
 ( ، مركزات األكسجينمساعدات التواصل )مساعدات اإلبصار أو السمع أو النطق •
 (الكراسي المتحركةمساعدات العظام )مثال، األعضاء الصناعية،  •
 سلس البول، مثل نماذج سلس البولالمساعدة في  •
 ( المساعدة في قرحة الفراش، وسادات الجلوسمساعدات الرعاية العالجية )مثال، المراتب الطبية،  •
 (.ألواح االنزالقمساعدات الحركة )مثال، مشاية، مرفاع،  •
 

 
 
 
 
 

 كيف يمكنني التقدم للمساعدة الصحيحة؟
 ر بصرف وسيلة مساعدة. يمكن لطبيب المنزل أو الطبيب المتخصص األم

ال يلزم الحصول على أمر صرف من الطبيب إذا أوصت هيئة الرعاية الطبية التابعة لشركة التأمين الصحي بضرورة وجود وسيلة  2017وبداية من عام 
 مساعدة في عملية التمريض.

والمحيط المكاني كل على حدة. ُينصح بالحصول مسبقًا على  ويتم موائمة وسائل المساعدة حسب حجم الجسم والحالة الشخصية التي يعاني منها الشخص
 استشارة بهذا الخصوص. 

 
 التمويل

 تتحمل خزينة التأمين الصحي من حيث المبدأ التكاليف الخاصة بالوسائل المساعدة.
ومن أجل اتخاذ باإلتفاق على أسعار محددة. عادًة، لن تحتاج إلى دفع مقابل المساعدات بنفسك. بالنسبة لبعض المساعدات، قامت جمعية مزودي التأمين 

يورو  5بحد أدنى  قرار بشأن وسيلة مساعدة غالية القيمة يجب أن تتحمل بنفسك المبلغ الزائد عن قيمة المبلغ الثابت المخصص لهذه الوسائل المساعدة.
 اية العظام يجب إضافيًا دفع قيمة الشيء المستخدم.يورو، لكن ليس أكثر من تكاليف وسيلة المساعدة. ومع األحذية الخاصة بحم 10وحد أقصى 

 

 Vمن القانون التشريعي اإلجتماعي األلماني  33المادة 
 

عية واألطراف الصناعية ومساعدات العظام والمساعدات " األشخاص المؤمن عليهم يستحقون الحصول على المساعدات البصرية والمساعدات السم
ليومية، أو األخرى المطلوبة بشكل فردي من أجل ضمان نجاح العالج أو تعويض إعاقة، طالما أن هذه المساعدات التُعتبر أشياءاً تُستخدم في الحياة ا

 ."34ُمستثناة بموجب المادة 

 



 2صفحة  /18صحيفة المعلومات رقم 
 

 
 

 منتجات الرعاية التمريضية 
 مساعدات الرعاية التمريضية هي بنود تقوم بدعم الرعاية التمريضية أو المساعدة في تقليل األعراض. تتضمن هذه المساعدات:

 (نظام االتصال في حالة الطواريء، ُمنتجات الرعاية التقنية )مثال، مرفاع، سرير تمريض، كرسي ُدش للُمقعدين •
 منتجات اإلستحمام )مثال، مقعد ُدش، مرفاع لحوض االستحمام( •
 ( إسفين الموضعة، مساعدات الموضع )مثال، وسادة، مرتبة طبية •
 مساعدات الحركة، مثل وحدات المساعدة في اللف والنقل، الرافعات •
  17ات رقم انظر نشرة المعلوم -حول استهالك وسائل مساعدة معينة  •

 
 
 
 
 
 

 كيف يمكنني التقدم لُمنتج الرعاية التمريضية الالزم؟
إن شرط تلقي ُمنتجات .  ويمكن طلبها عن طريق طبيب المنزل أو الطبيب المتخصص، XIمن القانون التشريعي اإلجتماعي األلماني  40بموجب المادة 

يارة صاحب الطلب في الرعاية التمريضية هو تقييم مزود تأمين الرعاية اإلجتماعية لحاجة الرعاية.  يقوم ُمقي ِّمو الخدمات الطبية لمزودي التأمين الصحي بز 
 (.XIتماعي األلماني تأمين الرعاية التمريضية، القانون التشريعي اإلج 2المنزل لعمل تقييم )أنظر صحيفة المعلومات رقم.

يمكن للخبير الفني هيئة الرعاية الطبية التابعة لشركة التأمين الصحي أن يوصي بوسيلة مساعدة أو وسيلة تمريض مساعدة في تقريره وهنا  2017بداية من 
  صيغة ثابتة بداًل من األمر الطبي.ال يصبح هناك ضرورة للحصول على أمر طبي بها. ويجب السؤال لدى خزينة التمريض إن كان يكفي تقديم طلب بال

 
 التمويل

ستقل.  عمومًا، يتطلب إذا تم تحديد حاجة أحد األشخاص للرعاية، يقوم تأمين الرعاية بتغطية منتجات الرعاية التمريضية المطلوبة للرعاية ولتعزيز العيش المُ 
مقدمي التأمين. عند اإلنطباق، يتعين عليك طلب معلومات لدى مزود تأمين األمر تقديم طلب بسيط للتأمين الصحي، ومع ذلك فإن هناك اختالفات بين 

النسبة الرعاية الخاص بك. يتعين أيضًا مالحظة أن التأمين الصحي سيستمر على التوازي بدفع مقابل المساعدات الالزمة لمعالجة مرض أو إعاقة. ب
يورو بحد أقصى.  25% من التكلفة أو 10سنة أو أكثر أن يقوموا عادًة بدفع  18عمر  لمنتجات الرعاية التمريضية الفنية، يتوجب على متلقي الرعاية

تغطية النفقات، ينطبق نفس األمر على المنتجات التمريضية: أحصل على المشورة الدقيقة. في حالة عدم قيام تأمين الرعاية التمريضية أو التأمين الصحي ب
 يده بعد، يمكن إستئجار المساعدات التقنية )التمريضية( مقابل رسم من مؤسسات إعادة التأهيل.أو في حالة كون مستوى الرعاية لم يتم تحد

 
 

 إن العاملين في مركز الرعاية التمريضية يسعدهم أن يقوموا بتقديم المشورة لك. 

Kostenfreie Servicenummer: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

في برلينالتأمين الصحى بع برلين وتأمين الرعاية ومراكز تقديم الدعم تت  
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 XIلماني من القانون التشريعي اإلجتماعي األ 40المادة 
 

"األشخاص المؤمن عليهم يستحقون منتجات رعاية تمريضية تدعم الرعاية أو تقوم بتسهيل الشكاوى الطبية لمتلقي 
الرعاية وتتيح المعيشة المستقلة إلى حد المساعدات غير المخصصة للمرض أو اإلعاقات التي يتعين تغطيتها بواسطة 

 ن اآلخرين."مزودي التأمين الصحي أو الدافعين المسؤولي


