Ulotka nr 36
Wynagrodzenie w sektorze opieki ambulatoryjnej 2021
(zestawienia usług związanych z opieką w Berlinie – wartości
)

orientacyjne)

Nr Zestaw usług

Opis

Koszty na
każdy zestaw
usług

1 Rozszerzona niewielka higiena

1. Pomoc podczas kładzenia się i wstawania z łóżka
2. Ubieranie/rozbieranie
3. Częściowe mycie
4. Pielęgnacja jamy ustnej i zębów
5. Czesanie

18,25 €

2 Niewielka higiena osobista

1. Ubieranie/rozbieranie
2. Częściowe mycie
3. Pielęgnacja jamy ustnej i zębów
4. Czesanie

12,16 €

3 Rozszerzona duża higiena

1. Pomoc podczas kładzenia się i wstawania z łóżka
2. Ubieranie/rozbieranie
3. Mycie/prysznic/kąpanie
4. Golenie
5. Pielęgnacja jamy ustnej i zębów
6. Czesanie
1. Ubieranie/rozbieranie
2. Mycie/prysznic
3. Golenie
4. Pielęgnacja jamy ustnej i zębów
5. Czesanie

a) 27,40 €
bez kąpania

osobista

osobista

4 Duża higiena osobista

b) 36,49 €
z kąpaniem
24,33 €
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5 Układanie/układanie w łóżku

1. Układanie, ścielenie/przygotowywanie łóżka
2. Poruszanie się w łóżku

6,08 €

6 Pomoc przy przyjmowaniu

1. Pomoc podczas podchodzenia i odchodzenia z miejsca jedzenia
2. Pomoc/nadzór podczas jedzenia i picia
3. Higiena związana z przyjmowaniem pokarmu

15,23 €

7 Wypróżnianie jelit i pęcherza
a
7 Wypróżnianie jelit i pęcherza
b

Pomoc/wsparcie podczas wypróżniania jelit i/lub pęcherza,
usuwanie ekskrementów

4,84 €

1. Ubieranie/rozbieranie
2. Pomoc/wsparcie podczas wypróżniania jelit i/lub pęcherza, np.
Opieka w zakresie nietrzymania, prowadzenie do toalety, usuwanie ekskrementów
3. Higiena intymna

12,16 €

8 Pomoc podczas wychodzenia i

1. Ubieranie i rozbieranie podczas wychodzenia lub
powrotów do mieszkania
2. Wchodzenie po schodach

4,25 €

9 Towarzyszenie poza domem

Towarzyszenie podczas czynności, które wymagają osobistego stawienia się, wizyta w domu nie jest możliwa (nie
dotyczy spacerów, imprez kulturalnych.

36,49 €

10 Wprowadzanie się do

1. Pobieranie środków opałowych z zapasów w domu
2. Usuwanie pozostałości ze spalania
3. Ogrzewanie

7,09 €

11a Sprzątanie mieszkania

Segregacja/wyrzucanie odpadów, zmywanie/sprzątanie

5,31 €

11b Czyszczenie mieszkania

Segregacja/wyrzucanie odpadów, czyszczenie łazienki, toalety, kuchni, salonu i sypialni, odkurzanie, sprzątanie na
mokro, zmywanie/wycieranie kurzów
Wymagające dużych nakładów sprzątanie (nie odgracanie) przy specjalnych okazjach, takich jak:
po remoncie/dłuższej nieobecności/wiosenne porządki
Zmiana bielizny, również pościeli, pielęgnacja bielizny i odzieży (np. prasowanie, naprawianie) oraz układanie prania

15,94 €

Tworzenie planu zakupów i posiłków, kupowanie artykułów spożywczych oraz innych produktów do użytku
osobistego, a także układanie zakupionych artykułów
1. Gotowanie

14,17 €

pokarmu

powrotów do mieszkania

mieszkania

11c Czyszczenie mieszkania
12
13

Zmiana oraz pranie bielizny i
odzieży
Zakupy

14

Przygotowywanie ciepłych
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68,26 €
28,34 €

15,94 €

posiłków w domu osoby
wymagającej opieki
(nie dotyczy dostarczanych
ciepłych posiłków)
15 Przygotowywanie pozostałych
posiłków w domu osoby
wymagającej opieki
(m.in również dostarczanych
ciepłych posiłków)
16a Pierwsza wizyta
16b Kolejna wizyta

17

Ryczałt za pracę

(18)1

Opieka na podstawie
§ 37 ust. 3 kodeksu
społecznego XI

1

2. Podgrzewanie obiadów mrożonych
3. Zmywanie naczyń stosowanych podczas posiłków
4. Czyszczenie miejsca pracy
1. Przygotowywanie dostarczanego ciepłego jedzenia lub innych posiłków
2. Zmywanie naczyń stosowanych podczas posiłków
3. Czyszczenie miejsca pracy

5,31 €

Wywiad lekarski, informacje i porady,
planowanie opieki oraz oferta umowy w sprawie opieki
Zestaw usług 16 b rozliczany jest w następujących sytuacjach:
1. Znaczna zmiana stanu opieki
2. Niezbędne przeanalizowanie konieczności opieki,
co z reguły wymusza zmianę umowy w sprawie opieki.
a) poniedziałek – piątek, godz. 6 – 22.
b) poniedziałek – piątek, godz. 22 – 6,
w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
W przypadku jednoczesnej opieki nad dwoma lub kilkoma osobami wymagającymi opieki w jednym domu lub we
wspólnocie mieszkaniowej,
rozlicza się niezależnie od podmiotu finansującego osoby wymagającej opieki jeden ryczałt za pracę na dzień
wykonywania pracy.
W przypadku pracy w domach mieszkalnych, wspólnotach mieszkaniowych oraz w rezydencjach dla seniorów,
domach seniorach lub podobnych placówkach nie można rozliczyć ryczałtu za pracę, jeśli placówka opieki społecznej
w tym samym miejscu korzysta z pomieszczeń.
Określenie „to samo miejsce” oznacza, że dom osoby wymagającej opieki (miejsce świadczenia usługi) ma ten sam
adres i znajduje się w tym samym budynku.
W przypadku opieki i leczenia we wspólnotach mieszkaniowych osób wymagających opieki chorych na demencję
(zakres usług 19) nie można rozliczyć ryczałtu za pracę.
Wizyta związana z poradą w ramach ubezpieczenia pielęgnacyjnego u pacjentów, którzy otrzymują opiekę prywatnie
od krewnych. Osoby wymagające opieki, u których stwierdzono znaczne zapotrzebowanie nadzorowania zgodnie z §
45 kodeksu społecznego XI, są upoważnione, skorzystać dwa razy w roku na koszt kasy opiekuńczej z doradztwa w
wymienionych powyżej okresach.

41,34 €

Uwaga szczególna: Usługa istnieje, jednak obecnie nie ma zestawu usług.
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17,72 €

3,84 €
7,68 €

Koszty pokrywa
kasa
opiekuńcza.

20
Świadczenia (kilkakrotnie
nowe rozliczanie w jednej
interwencji)

Wskazówka: obowiązująca do 31.12.2016 ulotka LK 20 została rozszerzona. LK20 nowa ulotka obejmuje szersze,
5,91 €
nie do końca zdefiniowane spektrum świadczeń dotyczących opieki w zakresach: towarzyszenie: np. na spacerach,
wsparcie: np. przy grze i zainteresowaniach – nadzór: to znaczy np. obecność, aby zagwarantować
bezpieczeństwo, - pomoce: np. przy planowaniu dnia – wsparcie przy korzystaniu z usług: np. organizacja wizyt.

Czynności wymienione w zestawach usług stanowią „wybór“ możliwej zawartości całego zestawu. Nie wyklucza to po uzyskaniu porozumienia
możliwości skorzystania z kolejnych usług, które mogą się zmieścić w łącznych ramach pozycji. Niepotrzebne poszczególne czynności mogą zostać
przy tym usunięte. Należy pamiętać, że nie powstaje samodzielny zestaw usług, który mieści się już w zakresie odpowiedniej pozycji. Zasadniczo
pojedyncze pozycje można rozliczać razem lub kilka razy dziennie, chyba, że wprowadzono specjalne uregulowania.
Jeśli w uzasadnionych pojedynczych przypadkach wymagana jest praca dwóch opiekunów przy jednej osobie wymagającej opieki, należy
postępować tak jak poniżej: Po otrzymaniu uzasadnionej informacji od placówki opieki społecznej kasa opiekuńcza sprawdza zasadność,
ewentualnie razem ze służbą medyczną ubezpieczenia zdrowotnego (MDK). Po zatwierdzeniu pracy dwóch opiekunów rozlicza się dane świadczenia
(LK 1- 9) włącznie z ryczałtem za pracę (LK 17) zgodnie z ilością zatrudnionych opiekunów. Zaświadczenie wykonania usługi należy odpowiednio
oznaczyć.

Nr. Zestawy usług za usługi uzupełniające według kodeksu społecznego XII i dla osób płacących samodzielnie
31- Od 01.01.2017 nie będzie zestawów usług 31-38 i kompletnie przechodzą do innych zestawów usług.
38

Nr Zryczałtowane zestawy usług dla osób we wspólnotach mieszkaniowych

Koszty na
każdy
zestaw usług

19a Opieka i leczenie osób wymagających opieki chorych na demencję we wspólnotach mieszkaniowych.

134,75 €

19b W przypadku czasowej nieobecności osoby wymagającej opieki przez ponad 6 godzin dziennie rozlicza się pół stawki dziennej.

67,38 €
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Wysokość w kosztów inwestycji wystawianych na rachunku dodatkowo przez służbę pielęgniarską wynosi średnio 2, 5 procent wykonanych usług.
Kasa opiekuńcza nie pokrywa kosztów inwestycji, należy je opłacić prywatnie. Jeśli są założenia finansowe i służba pielęgniarska zawarła
porozumienie z krajem związkowym Berlin, to urzędy ds. opieki społecznej przejmą koszty. Aby każda osoba wymagająca opieki mogła ją sobie
kształtować jeszcze bardziej indywidualnie, placówki opieki społecznej muszą oprócz istniejących zestawów usług świadczyć również pomoc
czasową. Obejmuje ona nie tylko opiekę podstawową i czynności domowe, ale również ogólne świadczenia opieki.
Koszty tych usług należy ustalić indywidualnie z kasami pielęgnacyjnymi i krajem związkowym Berlin. Należy o nie zapytać służbę pielęgniarską.

Informacji chętnie udzielą pracownicy poradni opieki
Bezpłatny numer serwisowy: 0800 5950059
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Podmiotami zarządzającymi punktami wsparcia w zakresie opieki są kraj związkowy Berlin oraz kasy chorych i kasy opiekuńcze w Berlinie.
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