
 

 18معلومات بورقة المعلومات رقم 
 1من  1صفحة   01/22غرفة تمريض 

 18معلومات بورقة المعلومات رقم 

 أدوات المعاونة و العناية 

تتم  األدوات هي األشياء التي توازن بين اإلعاقات الجسدية وتساعد الناس على تجربة نمط حياة مستقلة ذاتياً. يمكن أن ينصح بهم كتابياً أو
 (  في تقرير الرعاية ومرافق التمريض.MDالتوصية بهم طبياً من قِبل الخدمة الطبية )

 يمكن تقسيم األدوات إلى المجموعات التالية:

 األدوات الفنية الطبية، على سبيل المثال. . جهاز االستنشاق، مكثف األكسجين 

  مساعدات النطقمساعدات االتصاالت مثل المساعدات البصرية و السمعية و 

 مساعدات العظام، على سبيل المثال. الكراسي المتحركة 

 أدوات المعاونة  المتنقلة، على سبيل المثال، حفاضات سلس البول 

 أدوات ضد قرحة الفراش، على سبيل المثال، مراتب مكافحة الحشرات و وسائد المقاعد 

 ت، ساللم أدوات المعاونة المتنقلة، على سبيل المثال، بنطلونات، لوحا 

 أداة المعاونة الصحيحة

 يتم تعديل أدوات المعاونة بشكل فردي من حيث االرتفاع والضعف الفردي والبيئة المكانية. يُنصح باستشارة شاملة مسبقاً. 

 التمويل

 غالبا ما يتولى التأمين الصحي تكاليف أدوات المعاونة الموصوفة طبياً.
بالنسبة لبعض أدوات المعاونة، اتفقت شركات التأمين الصحي على مبالغ الثابتة أو محدودة. في قرارالحصول على مساعدة ذات قيمة 

 أعلى، يجب تحمل التكاليف التي تتجاوز المبلغ الثابت. 
يورو، ولكن ليس أكثر من  10.00يورو وحد أقصى  5.00٪ من التكاليف، على األقل 10عاما  18يجب أن يدفع المؤمن عليه أكثر من 

 تكلفة أدوات المعاونة.. 
 في أحذية العظام، هناك أيضا سلعة يتم الدفع من أجل الحصول عليها.

 أداة معاونة الرعاية الصحيحة 

 تشمل صناديق مساعدة الرعاية ما يلي:

 زلي.المعاونة الفنية، على سبيل المثال، المصعد و طاولة التمريض و نظام الترقيم المن 

  مالبس السباحة، على سبيل المثال، مقعد االستحمام و مصعد حوض االستحمام 

  أدوات معاونة التخزين ،على سبيل المثال، أسافين التخزين 

 أدوات المعاونة المتنقلة، على سبيل المثال، أدوات معاونة االنعطاف و المصعد 

  (17ورقة المعلومات رقم الستهالك بعض  أدوات المعاونة)أنظر 

ا من قبل الدار أو تؤخذ في االعتبار أموال مساعدة التمريض في الرعاية المنزلية والرعاية طويلة األجل المعترف بها. ويمكن وصفه
ورقة المتخصص. الشرط المسبق للحصول على مساعدة تمريض هو االعتراف بالحاجة إلى الرعاية عند مكتب استقبال الرعاية. )أنظر 

( باإلضافة لذلك، يمكن أن توصي فرق العناية  بأدوات معاونة و ذلك كتابياً، و حينها لن تكون الوصفة الطبية ضرورية. 2المعلومات رقم 
توصية للحصول على مساعدات تمريض مخصصة لغرض الرعاية. في استقبال الرعاية، يُرجى االستفسار ما  MDيمكن أن يقدم موظفو 

 إذا كان تقديم طلب بدون نموذج سيكون كافياً نيابة عن نظام التقديم المعتاد.

 التمويل

يورو من التكاليف.  25.00ى األكثر ٪، ولكن عل10عاماً قد يكون عادة  18للحصول على أموال مساعدة الرعاية الفنية، ألر من سن 
أيضا للحصول على أموال مساعدة الرعاية إذا كانت تنطبق، ينصح بأخذ الماشورة مسبقاً. إذا كانت شركة الرعاية أو التأمين الصحي ال 

المعاونة  التقنية )التمريضة(  تقبل التكاليف أو لم يتم الموافقة بعد عليها أو االعتراف بها من قبل مستويات الرعاية، يمكن استعارة أدوات
 مقابل رسوم لشركات تكنولوجيا إعادة التأهيل أو مخازن إمدادات الرعاية الطبية.

 نحن موظفي مراكز دعم الرعاية و نسعد بتقديم المشورة
 59 500 59 0800 رقم الخدمة المجاني

uetzpunkteberlin.dewww.pflegest 

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