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 11ورقة المعلومات رقم 

 رعاية التمريض الكاملة

إذا لم تعد الرعاية المنزلية أو شبه التمريضية كافية، فقد يكون من الضروري االنتقال إلى منزل تمريض. الشرط األساسي 
 مستوى من رعاية من أجل رعاية التمريض. إلدراج بمنزل التمريض هو وجود

هناك مرافق تقدم مفاهيم خاصة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في الرعاية والدعم، على سبيل المثال بالنسبة لألشخاص 
 الذين يعانون من الخرف أو أشخاص في غيبوبة أو األمراض الخاصة.

 ما هي التقديمات المطلوبة؟

 ل خدمة الرعاية الكاملة من السلطة المختصة تقديم طلب للترخيص من أج (1
 تأمين رعاية التمريض،

 تقديم طلب بمكتب استقبال المنزل المطلوب و   (2

 إذا كان ذلك ممكنا، تقديم طلب لتعويض ما تم سداده في مكتب الرعاية االجتماعية للسلطة المختصة. (3

 

 ما هي تكلفة المكان بالمنزل؟

التمريض من تكلفة اإلقامة، وتكاليف التمريض، والوجبات، وتكاليف االستثمار، وإذا لزم األمر، تكونت التكلفة اإلجمالية لدار 
بيئة التدريب. طبقاً لمستوى الرعاية، يتولى صندوق الرعاية المصروفات المتعلقة بالرعاية، ونفقات الرعاية االجتماعية ونفقات 

 فوائد خدمات العالج الطبية بمبلغ:

  مستوى الرعاية

 يورو 125 1ستوى الرعاية م

 يورو 770 2مستوى الرعاية 

 يورو 1.262 3مستوى الرعاية 

 يورو 1.775 4مستوى الرعاية 

 يورو 2.005 5مستوى الرعاية 

باإلضافة إلى مقدار الفوائد المكتسبة من التأمين على الرعاية الطويلة األجل، يساهم المتطوعون في تكاليف الرعاية الثابتة. هذه 
 ( متساوية بغض النظر عن مبلغ الرعاية لجميع المواطين في دار التمريض. EEEالوحدة اإلعدادية )

 تحديد المساهمة الخاص

في المائة من الرسوم اإلضافية، بالتعاقب بعد مدة  5إلى  2وفقا لنموذج قانون التمريض، يتم الحصول على موارد الرعاية من 
 اإلقامة.

 

   5٪  صة في تكاليف التمريض خالل السنة األولى،من المساهمة الخا 
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 25٪ ،من المساهمة الخاصة في تكاليف التمريض إذا قضيت أكثر من عام بالمنزل 

 45٪ من المساهمة الخاصة في تكاليف التمريض إذا كنت قضيت أكثر من عامين و 

 70٪  وات.سن 3من المساهمة الخاصة في تكاليف التمريض إذا كنت تعيش بالمنزل ألكثر من 

 

يجب تقديم المبلغ اإلجمالي للتكاليف المنزلية )ناقص فوائد صندوق الرعاية( من إيرادات وأصول األشخاص المحتاجين للرعاية، 
 إذا لزم األمر، يمكن طلب الدفعة اإلضافية الالزمة من مكتب الرعاية االجتماعية.

)التزام الدعم لألطفال من قِبل  34رقم )مساعدة الرعاية من قبل مكتب المقاطعة( و  37ورقة المعلومات رقم  انظر أيضا 
 أولياء األمور(. 

 

 كيف يمكن العثور على المنزل المناسب؟

)قائمة المراجعة دار التمريض(   12لخاصة بنا رقم في العديد من المرافق، هناك عرض لتجربة السكن. تقدم ورقة المعلومات ا
 المساعدة في اختيار مكان المنزل أيضا.

 ما الذي يجب مراعاته بالعقد المنزلي؟

يجب أن يحتوي العقد المنزلي على جميع االتفاقات، بما في ذلك التكاليف. تجدر اإلشارة إلى أن النفقات والتكاليف الخاصة 
 ارة طوعا مدرجة بانتظام. بالمزايا اإلضافية المخت

يجب أن تتم كتابة العقد وفقاً لالستيعاب الجيد و القراءة بعناية.  من المنطقي إشراك شخص ذو ثقة واالستفسار في أي حال من 
عدم وضوح. يجب هذا العقد من قبل ساكن المنزل المستقبلي. إذا لم يكن هذا ممكنا، يجب على ممثل مخول أو شخص قانوني 

 العقد. من المهم التأكد من أن سعر مهمتهم يشمل إبرام العقد المنزلي وسعر الشقة. أن يوقع

 

 

 

 

 نحن موظفي مراكز دعم الرعاية و نسعد بتقديم المشورة

 59 500 59 0800 رقم الخدمة المجانية:

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

 الداعمون لمراكز تمريض الرعاية هم مدينة برلين و شركات التأمين و الرعاية الصحيه ببرلين

https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/wp-content/uploads/2019/01/D-IB-37-Hilfe-zur-Pflege-vom-Bezirksamt-Mai-2021.pdf
https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/wp-content/uploads/2019/01/D-IB-34-Unterhaltspflicht-Kinder-gegeenueber-pflegebedrftigen-Eltern-2.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

