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Bakımı üstlenen yakınlar ve hastalar için bilgiler ve açıklamalar
Bakıma muhtaçlık ve hastalıklar günlük yaşamda ve gelecek planlarında büyük değişikliklere 
neden olabilir. Çoğu zaman en kısa zamanda çözüm bulunmalıdır.

Yardıma ve bakıma muhtaç olan kişilere hizmet etmek pek zorlu bir görevdir. İcabında birçok şeye 
dikkat edilmelidir ve birçok şey yoluna konulmalıdır. Kavramlar, hak talebi şartları, aynı zamanda 
muhatap kişiler konularını daha kolay anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Bu nedenle ilerideki 
dizgimizi bu sıralamada okumanızı tavsiye ediyoruz.

Bilgileri başka dillerde de bulabilirsiniz.

Ocak 2017'de Bakım Hizmetini Destekleme Yasası 2'nin (Pflegestärkungsgesetz - PSG II) başka 
kısımları yürürlüğe girdi.

Artık üç yerine beş bakıma muhtaçlık derecesi var. Bakım sigortalarının bazı bakım hizmetleri 
değişti. Federal Sağlık Bakanlığı'nın bakım konusundaki bilgilerini buradan inceleyebilirsiniz.

1. Bakım ihtiyacı nasıl ortaya çıkar?
Bakım ihtiyacı,

• çoğu zaman kalp krizi, inme veya düşme gibi acil bir olay nedeniyle
• örneğin ilerleyen bir bunama hastalığından veya başka hastalıklardan dolayı çoğu zaman 

yavaş
• yaşlanma sonucunda vücut fonksiyonları azaldığında (örneğin hareket etmede, yeme ve 

içmede, yer ve zaman oryantasyonunda)
• çocuklarda ve gençlerde örneğin doğumdaki komplikasyonlardan, kronik hastalıklardan, 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen.html


kazalardan sonra
oluşur.

Bakıma ihtiyaç duyulmadan önce, çoğu zaman ev işlerinde (örneğin alışverişte, yemek pişirmede, 
evin temizliğinde, çamaşır yıkamada) destek gereklidir.

2. Önemli şeyleri açıklığa kavuşturalım
Önemli adımlar ve kararlar tüm muhataplarla görüşülmelidir. Sorunsal, bir kişinin ne kadar yardıma 
ihtiyaç duyduğunu öğrenmek ve tüm taraflar için hangisinin en iyi çözüm olabileceğini bulmaktır. 
Tüm taraflar dikkate alınmalıdır. Çoğu kişi bakıma muhtaç iken bile evinde kalmak ve yakınlarının 
kendisine bakmalarını istiyor. Yine de bakım işinin bölünmesinin mümkün ve mantıklı olup 
olmayacağı üzerinde düşünülmelidir. Uygun olmayan ev ortamında veya sosyal izolasyonda, 
örneğin yatılı bakım hizmeti kuruluşu, ayakta hizmet verilen ev birliği gibi başka bir bakım şekli 
mantıklı olabilir.

3. Hastanede yatış sırasında
Hastanede doktorlar, aynı zamanda sosyal hizmetler ya da bakım üst yönetimi adlı birim veya 
tedavi eden servisin Vaka Yöneticisi (Casemanager) ile görüşmek çok önemlidir. Sorularınız ve 
ihtiyaçlarınızla tam olarak kimin ilgilendiğini sorunuz.

Yakınınızın en son bakım durumunun nasıl olduğu ve hastaneden taburcu olduktan sonra hangi 
destek imkânlarının bulunduğu hakkında bilgi veriniz.

Bakım ihtiyacı ilk kez hastanede tespit edilirse, bakıma muhtaçlık derecesi hakkında bilirkişi 
raporunu hastane talep edecektir. Ancak klinikteki rapor sadece geçici bir bakım derecesine karar 
verir, nihai bakım derecesi tespiti ise evde yapılır.

Tedavi eden hekimlerle müteakip bir Rehabilitasyonun (Reha-Aufenthalt) veya Tamamlayıcı 
tedavinin (Anschlussheilbehandlung) aydalı olup olmadığı düşünülmelidir. Evinizdeki olanaklardan 
daha fazla bakıma ve desteğe ihtiyacınız varsa, Kısa süreli bakım (Kurzzeitpflege) için bir geçici 
bakım servisinde kalmanız da gerekebilir.

Bakım ihtiyacınızı azaltmak veya (tekerlekli sandalyeye muhtaç kalmanız gibi) gelecekteki 
durumunuzla baş edebilmeniz için daha yaşlı olan akut hastalara özel akut-geriatri bölümüne sahip
bir kliniğe sevk belki de daha mantıklı olabilir.

Hastaneden taburcu olurken kontrol listesi

Hastaneden taburcu olmadan önce

Hastaneden taburcu olurken hasta hâlâ yardıma ve desteğe ihtiyaç duyuyorsa, gerekli medikal 
ürünler ve ihtiyaç duyulan tedavi servisleri zamanında organize edilmelidir. Bu nedenle, her şeyin 
organize edilebilmesi için evdeki bakım durumunu erkenden görüşün.

Öncelikle hastanedeki personel (bakıcılar, doktorlar), hasta ve yakınları ya da ilgili kişiler ile, günlük
yaşamın hangi alanlarında evde bakıma ve desteğe ihtiyaç duyulduğu üzerinde düşünülmelidir.

Desteğin gerekli olduğu konular:

• Hareketlilikte (mobilitede), örneğin kalkarken/yatarken, yürürken ve evde merdiven çıkarken
• İletişim kurarken ve anlarken, örneğin yerel ve zamansal oryantasyonda, 

tehlikeleri algılarken, konuşmaları anlarken
• Örneğin geceleri huzursuzluk, korkular ve savunma tutumu gibi belirli davranış şekillerinde 

ve psikolojik problemlerde
• Örneğin yıkanma ve giyinme, yeme içme gibi öz bakım becerilerinde
• Tuvalete giderken
• Örneğin ilaç alma, kan şekerini ölçme, medikal ürünleri kullanma, kendi başına aile 

hekimine gitme gibi hastalığa veya tedaviye bağlı gerekliliklerin ve zorlukların üstesinden 
gelmek için

• Günün akışını kendi başına düzenleme, başka insanlarla iletişim kurma gibi, günlük yaşamı



ve sosyal temasları şekillendirirken
• Evden çıkma ve tekrar eve dönme, eve giden merdivenleri çıkma gibi ev dışı aktivitelerde
• Ev işleri, alışveriş, yemek pişirme, bulaşık, temizlik, çamaşır yıkama/hazırlama, ütüleme, 

yerleştirme, yatak hazırlama gibi ev idaresi işlerinde

Gerekli olan medikal ürünleri ve / veya yardımcı bakım maddeleri:

Örneğin bakım yatağı, tekerlekli sandalye, hasta tuvaleti, tekerlekli yürüme desteği, banyo küveti 
lifti, yetişkin bezi, idrar torbası

Yardım ve destek ihtiyacının mevcut olduğu durumlar:

Ayakta bakım hizmetleri tarafından evde yardıma ve desteğe ihtiyaç duyulacağı kesinleştiği 
zaman, Bakım Sigortası Kurumuna, bakım sınıflandırması veya gerektiğinde kademe yükseltme 
için başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru hastane tarafından yapılabilir.

Bakım Sigortası Kurumuna sınıflandırma başvurusunda bulunduysanız veya zaten bir bakım 
derecesine sınıflandırıldıysanız, hastaneden taburcu olduğunuzda yetkili Bakım Sigortası 
Kurumunun bir Bakım danışmanı (Pflegeberater) size eşlik edebilir. 

Hangi yardım hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor - ev işleri / bakım?

Bu hizmetleri, önerilen kalitede ve gerekli güvenilirlikle kim sağlıyor? Erkenden ayakta bakım 
hizmeti veya istediğiniz başka mobil tedavi servisleriyle zamanında iletişime geçin (örneğin "Mobil 
Yemek" veya "Eve Acil Ambulans Hizmeti"). Yakınlarınızın veya komşularınızın destek vererek 
yanınızda yer alıp alamayacaklarını açıklığa kavuşturun. 

Düzenli aralıklarla yapılacak ev ziyaretleri çerçevesinde de (aile hekimi tarafından) tıbbi müdahale 
sağlanabilir mi?

Aile hekiminize bilgi verin ve kısa hekim mektuplarını, raporları, ilaç planlarını, röntgenleri de 
unutmayın. 
 

İhtiyaç durumunda terapistlerden (fizyoterapi, logopedi, ergoterapi) faydalanabilir miyiz? 
Mobil yemek veya eve acil ambulans ihtiyacınız var mı?

Aile hekiminiz veya hastanedeki hizmet birimleri size adresler verebilir. Bunun için gerekli doktor 
reçetesini aile hekiminizden alabilirsiniz.
 

Evde tadilat düzenlenmeleri gerekli midir?

Buna sadece yapı işleri değil, aynı zamanda mobilyaların yerlerinin değiştirilmesi, yatağın başka bir
odaya alınması ve benzeri değişiklikler de dâhildir. Bu konuyu hastanede dile getiriniz.
 

Yetkilere ilişkin bilgiler

• Vaka Yönetimi (Casemanagement) / Bakım Üst Yönetimi / Hastanede Sosyal Hizmetler
Evde hasta bakımına ilişkin sorular, bakım hizmetleri ve terapistler için aracılık ve adresleri, 
sigorta ve bakım sigortası kurumlarındaki başvurular (örneğin bakım sınıflandırması), 
tekerlekli sandalye, bakım yatağı ve benzeri yardımcı gereçlerin temini. Ardıl tıbbi 
tedavilerin / rehabilitasyon faaliyetlerinin veya kısa süreli bakımın organize edilmesinde.

• Aile hekimi
Reçeteler ve doktor tavsiyeleri: Örneğin evde hasta bakımı, tedavi bakımı (örneğin 
enjeksiyonlar, ilaç kontrolü, yara bakımı), tedaviler için reçeteler (örneğin hasta jimnastiği, 
ergoterapi), yardımcı malzemeler (örneğin yürüme destekleri, idrar kaçırma destekleri), 
ilaçlar, başka tedaviler.

• Ayakta bakım hizmetleri
Hastanedeki yatıştan sonra bakıma ihtiyacını belirlemek için daha hastanedeyken bir 
görüşme yapılmalıdır. Ayrıca hastaneyle eve sorunsuz geçişi, örneğin doktorun reçete 
ettiklerinin temin edilmesini organize ediyor. Bakım hizmetlerinin, olası değişiklikleri dile 
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getirmek için evi önceden incelemesi yararlı olur. Elde edeceği bilgiler ışığında, bakım 
hizmetleri, evde bakım sürecine başlamadan, bakım için gerekli yardımları ve tedbirleri 
içeren bir bakım planı hazırlar.

• Bakım Sigortası Kurumu
Bakım Sigortası Kurumu, bakıma muhtaçlık derecesinin belirlenmesine ve yükseltilmesine 
yönelik başvurular, yardımlardan yararlanma hakları ve (örneğin kısa süreli bakım, evde 
bakım, gündüz bakımı için) masrafların karşılanması, ev tadilatına yönelik nakdi destekler 
ve benzer konularda yetkilidir.

Taburcu olmadan hemen önce
Şunları unutmayın: 
İlaç kullanım kartları / karneler (diyabet, kalp pili, Marcumar vs.), ilk donanım setleri (örneğin 
stoma, sonda setleri vs.), sigorta kartı, bulgular, doktor raporu, nakil raporu, reçeteler, nakil belgesi,
ilaç kullanım çizelgesi, değerli eşyalar.

Hafta sonlarından veya tatil günlerinden önce taburcu olduğunuzda ilaçlarınızı ve gerektiğinde 
pansuman malzemesi isteyiniz.

4. Maddi yardım talepli bakıma muhtaçlık ne zaman söz konusudur?
Bakıma muhtaçlık için bağımsızlığın derecesi belirleyicidir. Demans hastası veya bedensel 
engelleri olan insanlarla ilgili olmasından bağımsız olarak, asıl soru kişinin hâlâ kendi başına neler 
yapabileceğidir ve nerede desteğe ihtiyaç duyduğudur.

Bu sırada şu alanlar dikkate alınır:
• Mobilite
• Algısal yetiler ve iletişim yetileri (ör. yer ve zaman oryantasyonu, sohbetlere katılma)
• Davranış biçimleri ve psikolojik sorunlar
• Öz bakım becerileri (ör. duş alma, giyinme ve soyunma)
• Hastalığa ve tedaviye bağlı gereksinimleri yerine getirme
• Günlük yaşamı ve sosyal ilişkileri şekillendirme becerisi (ör. dinlenme ve uyuma, insanlarla 

iletişim)

Bakıma muhtaçlık tahmini olarak altı aydan fazla sürmelidir. Bakıma muhtaçlık (ör. bir ameliyattan 
sonra) altı aydan kısaysa Evde hasta bakımı (Häusliche Krankenpflege) talep edilebilir.

5. Hangi bakıma muhtaçlık dereceleri var ve bu dereceler nasıl ödenir?
2017'den itibaren şu bakıma muhtaçlık dereceleri vardır:

Bakıma muhtaçlık derecesi 1: Bağımsızlığın az kısıtlanması
Bakıma muhtaçlık derecesi 2: Bağımsızlığın oldukça kısıtlanması
Bakıma muhtaçlık derecesi 3: Bağımsızlığın çok kısıtlanması
Bakıma muhtaçlık derecesi 4: Bağımsızlığın çok fazla kısıtlanması
Bakıma muhtaçlık derecesi 5: Bağımsızlığın aşırı kısıtlanması ve özel ihtiyaçların birleşimi

Bakım Sigortası Kurumu şu hizmetleri öder:

Bakıma muhtaçlık derecesi Bakım parası Ayni hizmet Destek tutarı
1 125,00 €*)
2 316,00 €    689,00 € 125,00 €
3 545,00 € 1.298,00 € 125,00 €
4 728,00 € 1.612,00 € 125,00 €
5 901,00 € 1.995,00 € 125,00 €

*) Bakıma muhtaçlık derecesi 1'de sadece aylık 125,00 Euro'ya kadar destek tutarı verilir.
Bakımı üstlenen yakınların yüklerinin azaltılmasına yarar ve ayrıca şu amaçlar için kullanılmalıdır:

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/pflegeleistungs-helfer/sonderfall-pflegegrad-1.html
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• Gündüz ve gece bakımın, kısa süreli bakımın masrafları
• Günlük hayatta destek sağlayan hizmetler

Bavyera Eyalet Çalışma ve Sosyal, Aile ve Entegrasyon Bakanlığı geniş bilgi sunuyor 
Daha fazlası

6. Gerçekten bakıma ihtiyaç duyulduğunu kim belirliyor?
Önce hastanın sağlık sigortasının bulunduğu (Bakım) Sigorta(sı) Kurumuna bakım hizmetleri 
başvurusu yapılmalıdır. Bunun yazılı şekilde olması şart değildir, bu telefonla da yapılabilir.

Bu durumda yasal sigortalı olanlarda Sağlık Sigortası Tıbbi Hizmeti (MDK - Medizinischer Dienst 
der Krankenversicherung) bir görüşme randevusu belirleyecektir ve hangi bilgi ve belgelerin faydalı
olacağını bildirecektir. Bu husus çocuklar için de geçerlidir.
Özel sigortalılarda muayene MEDICPROOF şirketi ya da özel bakım sigortasının görevlendirilmiş 
bir bilirkişisi tarafından yapılır.
Bir Bakım günlüğünün (Pflegetagebuch) tutulması, aynı zamanda başka kişilerin (örneğin aile 
üyelerinin veya bakımı üstlenen kişilerin) randevuya katılmaları faydalı olacaktır.
Bilirkişi uygun Yardımcı bakım maddelerine (Pflegehilfsmittel) ilişkin danışmanlık da verebilir ve 
evdeki engelsiz yaşamı iyileştiren Tadilat çalışmalarına (Umbaumaßnahmen) yönelik önerilerde 
bulunabilir.

2016 yılında bakım kademesi verilmiş kişilere Bakım Sigortası Kurumu tarafından 2017 itibariyle 
yeni bakıma muhtaçlık dereceleri ve maddi yardımlar hakkında otomatik olarak bir bildiri 
gönderilecektir.

7. Bakım Sigortası Kurumu bildirisi
Bakım Sigortası Kurumu bilirkişi raporundan sonra incelemenin sonucu hakkında bir bildiride 
bulunur. Bu konuda kurum, başvurudan en geç beş hafta sonra yazılı olarak, bir kişinin bakıma 
muhtaçlık derecesine dâhil edilip edilmediğini ve hangi derecede sınıflandırıldığını yazılı olarak 
bildirmek zorundadır.

►   Bakım sigortasında bilirkişi raporları sürelerine ilişkin daha fazla bilgi   

Sınıflandırmanın sonucundan memnun değilseniz, bildiriyi aldıktan sonra, 4 hafta içinde yazılı 
olarak itirazda bulunabilirsiniz. 
Bakım derecesinin artık yeterli olmadığını düşünüyorsanız aile hekiminizle veya ayakta bakım 
hizmetleriyle bunu görüşmelisiniz ve yükseltme için başvuruda bulunmalısınız.

8. Demans
Demans hastalığı yavaş gelişir. "Yaşa bağlı hafıza kayıplarının" veya bir depresyonun ilk belirtilerini
ayırt etmek kolay değil. Demans semptomları hastalığın türüne bağlıdır. Sadece bir hekime giderek
demans olup olmadığı öğrenilebilir ve varsa demansın hangi türü söz konusu olduğundan emin 
olunabilir.

Demans kavramının Latinceden birebir tercümesi "akıldan uzak" veya "akılsız" anlamına 
gelmektedir. Bununla bunama hastalıklarının önemli özellikleri zaten tarif ediliyor, yani zihinsel 
yetilerin kötüleşmesinden kaybedilmesine kadar.

Bunama hastalıkları ve ön safhaları toplumumuzda gittikçe artıyor. Bunamanın en sık nedeni 
Alzheimer hastalığıdır. Bunama hastalıkları, özellikle yakınlar için çoğu zaman oldukça zorlu bir 
görev teşkil ediyor.

Demansa benzer özelliklere sahip depresyondan ayırt etmek için (uzman) hekimin incelemesi 
önemlidir.

Demansın belirtileri neler olabilir?

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/b/begutachtungsfristen.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/b/begutachtungsfristen.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/u/umbaumassnahmen-wohnungsanpassung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegehilfsmittel.html
http://www.medicproof.de/
https://www.mdk-bayern.de/versicherte/pflege/pflegebegutachtung.html
https://www.mdk-bayern.de/versicherte/pflege/pflegebegutachtung.html
http://www.stmas.bayern.de/fibel/sf_p025.php


Örneğin şunlar olabilir:
• Evin kontrolsüz terk edilmesi (örneğin ebeveynleri veya çocukları sokakta arama).
• Tehlike oluşturan durumları tanımama veya bunlara neden olma (örneğin trafikte).
• Tehlikeli veya tehlike potansiyeli barındıran maddelerin kural dışı kullanımı (ör. bozulmuş 

gıda maddelerinin yenilmesi, uygunsuz ilaç alımı)
• Durumun yanlış anlaşılması sonucunda agresif fiziksel veya sözlü davranışlar (ör. küfür, 

hakaret, vurma, tekme atma, ısırma)
• Duruma uygun olmayan davranışlar (ör. aşırı faaliyet ve hareket dürtüsü)
• Kendi fiziksel veya ruhsal duygularını ve ihtiyaçlarını algılamaması (örneğin açlık, susuzluk,

ağrı, küçük ve büyük tuvalet güdüsü)
• Günlük hayatın üstesinden gelmede sorunların yaşanmasına yol açan hafızadaki olumsuz 

etkiler ve muhakeme gücünün zayıflaması (örneğin konuşma yeteneğinin kaybolması, 
kişinin kendi odasını bulamaması, hatırlama yeteneğinin kaybolması)

• Gündüz / Gece ritminin bozulması (uyanık olma ve uyuma saatlerinin kayması)
• Günün akışını kendi başına planlama yetersizliği (örneğin kahvaltı gibi günlük işlerin 

yapılması)
• Günlük rutin durumların yanlış algılanması (örneğin zehirlenme korkusuyla yemeğin 

reddedilmesi, televizyondaki insanların kendisini takip ettiğini veya hırsızlık mağduru 
olduğunu düşünmesi)

• Belirgin ölçüde dengesiz ve kontrolsüz duygusal davranışlar (örneğin duruma uygun 
olmayan, sık ve ani ağlama nöbetleri)

Bakım sigortasının destek tutarı

Bakıma muhtaçlık derecesi 1 (Pflegegrad 1) üzeri hastalar Bakım Sigortası Kurumundan aylık 125 
Euro'ya kadar destek tutarı alabilirler. Bakıma muhtaçlık derecesi 2'den itibaren bu tutar bakım 
parasına veya ayni bakım yardımına ek olarak ödenir. Genel bir nakdi yardım değil, şu amaçlara 
bağlıdır:
• Gündüz ve gece bakımı
• Kısa süreli bakım
• Genel bakımın özel hizmetleri söz konusu olduğu sürece yetkili ayakta bakım görevlileri 
tarafından destek

Federal Sağlık Bakanlığı sayfalarında Demans (Demenz), ayrıca Demansı anlama (Verstehen von 
Demenz) hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Alzheimer ve demans hakkında başka Genel bilgileri (Allgemeine Informationen) Federal Aile, 
Yaşlılar, Kadınlar ve Gençler Bakanlığı sunuyor.

Önemli bilgileri bulabileceğiniz diğer internet adresleri

• http://www.agm-online.de/ 
• http://www.deutsche-alzheimer.de/ 
• http://www.wegweiser-demenz.de/ 

9. Danışmanlık ve destek olanakları
Önce yetkili Bakım Sigortası Kurumuna danışmalısınız. Her bakım sigortası kurumu kendi yasal 
Danışmanlık görevine (Beratungsauftrag) sahiptir. Bakıma muhtaç kişiler, bakım danışmanı 
tarafından kendilerine özel danışmanlık ve yardım hizmeti alma hakkına sahiptir. Bakım 
danışmanları size, sosyal hizmetleri, aynı zamanda bakım, besleme veya destek ihtiyacına yönelik 
başka yardım olanaklarını seçmede ve bunlardan faydalanmada yardımcı olurlar. Münih'te bu 
konuda çok sayıda olanak mevcuttur.

Esas olarak danışmanlıktan ilgili Bakım Sigortası Kurumu sorumludur. Bakıma muhtaç kişilerin ve 
ailelerinin bilgilendirilmesi, danışmanlığı ve desteklenmelerine ilişkin ayrıntılı bilgileri burada  . 
burada bulabilirsiniz.

VdK Sosyal Birliği (Sozialverband VdK) de Almanya'da diğer bir başvuru merkezidir.

Çocuklar ve gençler:

http://www.vdk.de/deutschland/
http://www.zqp.de/index.php?pn=care
http://www.zqp.de/index.php?pn=care
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegeberaterinnen-und-berater.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegeberaterinnen-und-berater.html
http://www.wegweiser-demenz.de/
http://www.deutsche-alzheimer.de/
http://www.agm-online.de/
http://www.wegweiser-demenz.de/startseite.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-demenz/entscheidungs-und-verstehenshilfen/demenz-verstehen.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-demenz/entscheidungs-und-verstehenshilfen/demenz-verstehen.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-demenz/krankheitsbild-und-verlauf.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/pflegeleistungs-helfer/sonderfall-pflegegrad-1.html


Bakıma muhtaç çocukların ve gençlerin yakınları için de çeşitli danışma merkezleri mevcut.

Çocuk bakım kılavuzu (Kinder Pflege Kompass) konuya ilişkin bilgileri ve destek olanaklarını 
derliyor ve burada tüm ilgilenen kişilerin kullanımına sunuyor. 10.10.2010 tarihinde kurulmuş çocuk
bakım ağının hayata geçirdiği projelerden biridir (aşağıya bakınız).

Verein "Frühchen München e.V." derneği ebeveynlere günlük hayata yönelik tavsiyeler veriyor, aynı
zamanda engelli çocukların ebeveynlerine danışmanlık ve destek sunan çeşitli kuruluşlara ve 
organizasyonlara ilişkin bilgiler sağlıyor.

Çocuk bakım ağı (Kinder Pflege Netzwerk) tüm çalışmalarını kronik, ağır veya nadir bir hastalık 
veya engellilik sebebiyle bakıma ve yardıma muhtaç olan çocuklara ve gençlere odaklamıştır.

Federal Engelliler ve Çoklu Engelliler Örgütü "Çocuğum engelli – bu yardımlar var (Mein Kind ist 
behindert – diese Hilfen gibt es)" başlıklı broşürü yayımlamıştır.

Ayakta Çocuk Hospisi Münih AKM (Ambulantes Kinderhospiz München-AKM) Münih'te ve tüm 
Bavyera'da bulunan, tedavi edilemeyen ve hayati tehlike arz eden ağır hasta olan doğmamış 
bebeklerin, yenidoğanların, çocukların, gençlerin ve genç yetişkinlerin ailelerine hizmet veriyor.

Oskar Yardım Hattı (Sorgentelefon Oskar) hayatlarını kısaltan hastalıkları olan çocuklara ilişkin tüm
sorularınızda bilgi veriyor. Almanya'daki tüm ilgili kişiler için bir başvuru yeridir.

Yetişkin insanlar:

Münih'te özellikle daha yaşlı insanlar için yaygın bir danışmanlık hizmeti ağı mevcuttur.

Evde Bakım Merkezleri (Fachstellen häusliche Versorgung) yetişkinlere yönelik destek ve 
danışmanlık hizmetleri sunuyor ve arzu edildiğinde ev ziyaretlerinde de bulunuyor.

Yaşlı ve Servis Merkezleri (Alten- und Service-Zentren) her semtte yardım faaliyetlerine aracılık 
yapıyor ve bunları organize ediyor. Seminer ve kurslar dışında yaşlı insanlara ve yakınlarına 
yönelik danışmanlık veriyor, aynı zamanda (demans hastası insanların ruh sağlığının korunması 
amacıyla) grup etkinlikleri de sunuyorlar. Kapasiteye göre gönüllü yardımcılar gönderiliyor. 

Yaşlı insanlara ve yakınlarına yönelik danışmanlık merkezleri (Beratungsstellen für ältere 
Menschen und Angehörige) ve Bakım Ağı içinde bakımı üstlenen kişilere yönelik uzmanlık 
merkezleri (Fachstellen für pflegende Angehörige im Netzwerk Pflege) Münih’te yaşlılara yönelik 
ayakta bakım, kısmen yatılı bakım ve yatılı bakım hizmetleri hakkında kapsamlı bilgilendirme ve 
danışmanlık hizmetleri veriyor. İhtiyaç halinde kişiye özel bakımın ve ev türlerinin bulunması, ayrıca
eğitimli demans yardımcılarına aracılık yapılması da bu hizmetler arasında yer alıyor.

Münih Bakım Borsası 'nın (Münchner Pflegebörse) internette güncel olarak boş, kısa süreli ve 
sürekli yatılı bakım kontenjanları hakkında bilgi veriyor.

Semt Çalışmaları Derneği (Verein Stadtteilarbeit) yaşlı insanları evlerinde kapsamlı değişikliklerde 
ve/veya tadilat işlerinde destekliyor. Federal Sağlık Bakanlığı'nın Evin uyarlanması 
(Wohnungsanpassung) için nakdi yardımlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Çeşitli danışma 
merkezlerine buradan ulaşabilirsiniz.

10. Bakım servisi çeşitleri
Bakıma muhtaç insanlara artık çok çeşitli bakım servisi çeşitlerinde destek verilebiliyor. İsteklere ve
ihtiyaçlara, ancak gerekli bakım giderlerine de bağlı olarak çeşitli olanaklar mevcuttur. 

10.1. Ayakta bakım

Ayakta bakımda, bakım hizmeti evde veriliyor. Bakımı çoğu zaman yakınlar sağlıyor. Bakım 
Sigortası Kurumunun verdiği Bakım parası (Pflegegeld) esas olarak istenildiği gibi kullanılabilir ve 
bakımı üstlenen kişiye bir takdir göstergesi olarak verilebilir.

Bakımı üstlenen kişiler için ayakta bakım servisleri, yardım kuruluşları ve hastaneler seminerler 
sunuyor. Yatakta pozisyonlar, yatakta hareket ettirme veya yataktan sandalyeye oturtma gibi 
konular da ele alınıyor.

Ayakta bakım servisleri bakımı ve ev işlerini de üstlenebiliyor. Bu konuda ayakta bakım servisi 
doğrudan Bakım Sigortası Kurumuna fatura kesiyor (Ayni hizmet (Sachleistung)).

Ayakta bakım servisleri yakınlara (örneğin tedavi bakımı sırasında ya da duş aldırırken ve banyo 

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegesachleistungen.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegegeld.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/wohnungsanpassung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflege/leistungen/ambulante-pflege/wohnungsanpassung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflege/leistungen/ambulante-pflege/wohnungsanpassung.html
http://www.verein-stadtteilarbeit.de/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=6
http://www.muenchnerpflegeboerse.de/de/00_startseite.php
http://www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege_zu_hause/hilfen_angehoerige/ang_fachstellen.htm
http://www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege_zu_hause/hilfen_angehoerige/ang_fachstellen.htm
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Alter-und-Behinderung/Beratung-und-Hilfe.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Alter-und-Behinderung/Beratung-und-Hilfe.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/ASZ.html
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/FhV.html
http://www.oskar-sorgentelefon.de/
http://www.kinderhospiz-muenchen.de/
http://bvkm.de/wp-content/uploads/2016_Mein-Kind-ist-behindert-diese-Hilfen-gibt-es.pdf
http://bvkm.de/wp-content/uploads/2016_Mein-Kind-ist-behindert-diese-Hilfen-gibt-es.pdf
http://www.kinderpflegenetzwerk.de/
http://www.fruehchen-muenchen.de/info_links_behindertekinder.php
http://www.kinderpflegekompass.de/


yaptırırken) kısmen destek verebilirler. Bu sayede parası ile ayni hizmetler kombine edilebilir 
(Kombine hizmet (Kombi  nations  leistung)).

Bu bakım servisi, çeşitli sağlayıcıların sunduğu "Mobil Yemek" ve ayakta bakım hizmeti 
kuruluşlarının ve yardım organizasyonlarının da sunduğu "Eve Acil Ambulans Hizmeti" ile 
tamamlanabilir.
 

10.2. Kısmen yatılı bakım (gündüz ve gece bakımı)

Bakıma muhtaç kişi Gündüz ve gece bakım hizmeti (Tages- und Nachtpflege) kuruluşu tarafından 
evden alınır ve tarafların belirlediği bir süre için kuruluşta bakım hizmeti verilir, bu sayede bakımı 
üstlenen kişinin yükü birkaç saat ya da gün boyunca hafifletilebilir.

Münih Bakım Borsası gündüz bakımı, aynı zamanda gece bakımı kuruluşları hakkında bilgi veriyor.

10.3. Kısa süreli bakım

Evde bakımın mümkün olmadığı durumlarda, örneğin hastaneden çıktıktan hemen sonra Kısa 
süreli bakım (Kurzzeitpflege) söz konusu olabilir. Bu hizmet, bakımı üstlenen yakınların hastanede 
yatmaları gerektiği zamanlarda bakımı üstlenen yakınların yükünü hafifletebilir.

Özel bakıcı kişi tatile gittiğinde veya hastalık nedeniyle geçici olarak bakımı yapamadığında, bakım
sigortası yedek bakım hizmetinin masraflarını üstlenir. Yedek bakım hizmeti örneğin ayakta bakım 
hizmetleri, bakıcı personel, gönüllü bakıcılar veya yakınlar tarafından verilebilir. Buradan

Münih bakım borsası (Münchner Pflegebörse) üzerinden uygun bir kısa bakım yeri bulabilirsiniz.

10.4. Yatılı bakım

Bakımın evde mümkün olmadığı durumlarda, sürekli bakımı temin etmek üzere bakım evlerinde 
yatılı bakım imkânı bulunuyor.

Münchner Pflegebörse (Münih Bakım Borsası bakım yeri ararken size yardımcı olabilir.

Münih'teki yatılı bakım kuruluşlarının (bakım evlerinin) özetini Sosyal İşler Müdürlüğü listesinde - 
Liste des Sozialreferates (PDF, 137 KB) bulabilirsiniz.

10.5. İkamet

Henüz bakıma muhtaç olmayan, ancak sağlık nedenlerinden dolayı evde kalmak istemeyen kişiler, 
bir yaşlılara hizmet kuruluşuna (huzur evinde daireye veya yaşlıların oturduğu destekli bir tesise) 
taşınabilir. Kendi banyosu ve tuvaleti olan bir odada veya küçük dairede ev idaresi işlerini 
(temizliği, yemek servisini) kuruluş üstlenir. Bakıma ihtiyaç duyulduğunda kişinin yatılı bir bakım 
kuruluşuna taşınması gereklidir.

Destekli ev yaşamı, ev işlerini büyük ölçüde kendi başlarına yapabilen, ancak hasta olduklarında 
ve bakıma muhtaç hale geldiklerinde kendilerine bakılacağından emin olmak isteyen, daha yaşlı 
veya engelli insanlara yöneliktir. İnsanlar kendi başlarına ayrı bir dairede otururlar. Temel ve 
seçmeli hizmetlerden oluşan bakım hizmetleri sunuluyor:

• Temel hizmetler (danışmanlık, bilgilendirme, organizasyon ve aracılık hizmetleri, sosyal 
refakat / boş zamanlarda faaliyetler ve acil durum çağrısı) aylık sabit bir hizmet ücretine t
abidir.

• Seçmeli hizmetler (yemek servisi, temizlik ve çamaşır hizmetleri, bakım hizmetleri ve 
ulaştırma) ise verilen hizmete göre hesaplanır.

Bakım hizmetleri ayakta bakım hizmeti kuruluşları tarafından yerine getirilir.

10.6. Bakım servisinde yeni imkânlar

Genelde altı ila sekiz bakıma muhtaç insanın birlikte yaşadığı Ayakta bakım hizmeti destekli ev 
birlikleri (Ambulant betreute Wohngemeinsc  haften) yeni bir bakım hizmeti türüdür.

Kendi dairesinde veya küçük bir topluluk içinde yaşamak isteyen ve bakıma muhtaç olan insanlar 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/fachinformationen-pflege/ambulant-betreute-wgs.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/fachinformationen-pflege/ambulant-betreute-wgs.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/fachinformationen-pflege/ambulant-betreute-wgs.html
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:74934d42-3ea5-4079-b8ee-48d78c31897c/liste_vollstationaere_pflegeeinrichtungen.pdf
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:74934d42-3ea5-4079-b8ee-48d78c31897c/liste_vollstationaere_pflegeeinrichtungen.pdf
http://www.muenchnerpflegeboerse.de/de/00_startseite.php
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/leistungen-der-pflegeversicherung/leistungen-im-ueberblick/vollstationaere-pflege.html
http://www.muenchnerpflegeboerse.de/de/00_startseite.php
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/u/urlaubsvertretung-verhinderungspflege.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/k/kurzzeitpflege.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/k/kurzzeitpflege.html
http://www.muenchnerpflegeboerse.de/de/20_suche.php?typ=2
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/leistungen-der-pflegeversicherung/pflege-im-heim.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/k/kombinationsleistung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/k/kombinationsleistung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/k/kombinationsleistung.html


için, çeşitli semtlerde gittikçe artan oranda yeni imkânlar sunuluyor. Münih'teki iki belediye konut 
yapım şirketlerinde bu "Semtte Bakım (Versorgung im Viertel)" veya İkamet 50+ (Wohnen 50+)

11. Bakımın ücreti ne kadardır?
Aslında bakım masraflarının rakamsal olarak tam belirlenmesi zordur. Bakım servisinin çeşidine 
(örneğin evde, ayakta hizmet verilen ev birliği, yatılı bakım), gerekli bakımın kapsamına, aynı 
zamanda çeşitli sözleşme sistemlerine bağlıdır.

Ayakta bakım servisindeki karmaşık ödeme sistemi (çeşitli sözleşme sistemleri, farklı faturalama 
olanakları) nedeniyle tam tutarları vermek zordur. Ayrıca bakım son derece bireyseldir ve ilgili 
kişinin ihtiyaçlarına bağlıdır.

Yatılı bakımda giderler, örneğin hangi odanın kiralandığına (tek veya iki kişilik oda) bağlıdır.

Dolayısıyla sabit bir tutarın verilmesi mümkün değildir.

Karşılanmayan kalan masrafları (örneğin Bakım Sigortası Kurumunun ödemesi yeterli değilse) kişi 
kendi gelirinden (emeklilik, emekli maaşı vs.) veya mal varlığından ödemelidir. Kişinin kendi maddi 
olanakları bunun için yeterli değilse, başvuru ve inceleme yapıldıktan sonra, uygun olan masrafları 
yetkili Sosyal yardım kurumu (Sozialhilfeträger) (link zu Glossar einfügen ) karşılayabilir.

Ayakta bakım

Ayakta bakım hizmeti gerekli desteği veriyorsa, çeşitli hizmetleri fatura edebilir. Bu hizmetler ayrı 
ayrı destekleri içerir ve bunlara (sözleşme sistemine göre değişen) belirli tutarlar ödenir.

Bakım ve ev idaresi işleri alanında sıkça fatura edilen hizmetler örnek olarak şunlardır:

  Giyinme ve soyunma 2,66 €

• Kısmi yıkama 5,32 €

• Beslenmede yardım 13,30 €

• Kapsamlı ev işleri desteği 23,28 €

• Vücut bakım işleri (saat başına) 44,76 €

Bunlara sabit ulaşım ücretleri de eklenmelidir.
 

Ortaya çıkan masraflar bakım hizmetinden faydalanma sıklığına göre hesaplanır. Bakım Sigortası 
Kurumunun hizmetleri toplam masraflardan düşülebilir.

Karşılanmayan kalan masrafları ödemek için maddi kaynakları (geliri, mal varlığı) olmayan 
Münihliler yetkili Halk Evine (Sozialbürgerhaus) başvuruda bulunabilirler.

İşveren modeli – kişisel asistan

Münih'te kendiniz işveren olabilir ve bakım personeli çalıştırabilirsiniz. Örneğin sosyal sigorta 
dairesinin kabul ettiği saat ücreti, güncel olarak 12,27 Euro'dur ve buna işverenin sosyal sigorta 
prim payı eklenir. Ayrıntılı bilgileri burada ve Halk Evlerinde (Sozialbürgerhäuser) bulabilirsiniz.

Ayakta bakım servisli ev birliği

Ayakta bakım servisli ev birliğindeki masraflar konsepte bağlıdır ve bu nedenle çok farklı olabilirler. 
Giderler, kira/ev giderleri, ev idaresi masrafları (ör. gıda maddeleri), aynı zamanda bakım ve 
refakat giderlerinden oluşur. Burada tutar vermek mümkün değildir. Buna ilişkin bilgileri Girişimciler 
için Kılavuz (Leitfaden für Initiatorinnen und Initiatoren (P  DF, 154 KB), Sayfa 7'de bulabilirsiniz.

Gündüz ve gece bakımı

Giderler günlük ücret üzerinden hesaplanır ve (bakıma muhtaçlık derecesine bağlı olan) bakım 
ücretinden, yol masraflarından (evden kuruluşa gidiş-dönüş), yatırım giderlerinden ve kalındığı 

https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:d5468f0c-8a61-44c5-a68c-c64a9e64d8b1/Leitfaden-ambulante_WG_s.pdf
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:d5468f0c-8a61-44c5-a68c-c64a9e64d8b1/Leitfaden-ambulante_WG_s.pdf
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:d5468f0c-8a61-44c5-a68c-c64a9e64d8b1/Leitfaden-ambulante_WG_s.pdf
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/fachinformationen-pflege/ambulant-betreute-wgs.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialbuergerhaeuser.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Alter-und-Behinderung/Arbeitgebermodell_persoenliche_assistenz.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialbuergerhaeuser.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Alter-und-Behinderung/Pflege-Angehoeriger/Glossar.html
http://www.gwg-muenchen.de/mietwohnungen-fuer-muenchen/wohnen-in-muenchen
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Alter-und-Behinderung/Versorgung-im-Viertel.html


süre boyunca oluşan barınma ve yeme-içme (örneğin gündüz bakımında normalde kahvaltı ve öğle
yemeği) giderlerinden oluşur. Hizmet sağlayıcısına, bakıma muhtaçlık derecesine ve faydalanılan 
hizmetlere bağlı olarak giderler değişir.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 2 ila 5 arası bakıma muhtaçlık derecesine sahip sigortalılar gündüz
ve gece bakımı hakkına sahiptir. Bakıma muhtaçlık derecesi 1'deki kişiler bu amaçla destek 
tutarlarını kullanabilirler.

Esas olarak oluşan masraflar ve finans olanakları hakkında ilgili gündüz veya gece bakım tesisi 
sağlayıcısından ya da Bakım Sigortası Kurumundan bilgi edinmelisiniz. 

Karşılanmayan artakalan masrafları ödemek için maddi kaynakları (geliri, mal varlığı) olmayan 
Münihliler yetkili Halk Evinden (Sozialbürgerhaus) desteğin mümkün olup olmadığını sorabilirler.

Kısa süreli bakım ve Yedek bakım hizmeti

Burada yaklaşık yatılı bakımda geçerli olan aynı koşullar geçerlidir. Lütfen yatılı bakım için 
devamını okuyunuz.

Yatılı bakım
Giderleri tam hesaplayabilmek için çeşitli hizmet sağlayıcılarıyla temasa geçmeli ve gerektiğinde 
verilen ücret tekliflerini karşılaştırmalısınız. Oluşan masraflar ilgili bakım kuruluşuna ve tek ya da iki
kişilik odada kalmanıza bağlıdır. Bakım Sigortası Kurumunun yatılı bakım hizmetleri doğrudan 
bakım kuruluşuna havale edilir ve tutar farkını kendi imkânlarınızla ödersiniz.

Buna gücünüz yoksa Yukarı Bavyera (Bezirk Oberbayern) yönetimine başvurabilirsiniz.

12. Sosyal yardım çerçevesinde, yetkiye, danışmanlığa ve finansmana 
ilişkin genel esaslar

Gerekli bakımı garanti altına almak için çoğu zaman Bakım Sigortası Kurumunun maddi yardımları 
ve kendi maddi imkanlarınız (örneğin emeklilik, maaş, mal varlığı) yeterli olmayabiliyor. Sosyal 
yardım çerçevesinde (örneğin ayakta bakım hizmetlerinin faturası Bakım Sigortası Kurumunun 
verdiği paradan daha yüksekse) karşılanamayan artakalan masraflar için yetkili sosyal yardım 
kurumuna başvurulabilir.

Bakıma ihtiyaç duyan insanlar – bakım yardımı

Engelli insanlar – topluma kazandırma yardımı 

Bakıma ihtiyaç duyan insanlar – bakım yardımı

İlgili kişi, ev işlerine yardımı ve/veya bakım hizmetini finanse edemiyor ya da bakım sigortası 
hizmetleri yetersiz kalıyorsa, çeşitli başvuru yerleri var. Sosyal yardımı

• evde bakım için almaya
• gündüz bakımı kuruluşunda almaya
• ayakta bakım servisli ortak ev birliklerinde bakıma ve bakım servisli özel bir ev tipinde 

yaşamaya (örneğin yaşlılar sitesinde)
• bakım evinde (yatılı) bakıma

yönelik sorularınız için size aşağıda olası kurum ve kuruluşları belirtiyoruz.

İkamet ettiğiniz yerden bağımsız olarak, yetkili bakım sigortası kurumundan, bakım sigortası 
yardımları alabilirsiniz.

Münih
Bakım evde yapılacaksa, yetkili Halk Evine (Sozialbürgerhaus) başvurmanızı rica ederiz. Bakıma 
muhtaç kişinin ikamet ettiği bölgedeki Halk Evi yetkilidir. Bakım yardımıyla ilgili bilgileri buradan 
(hier) edinebilirsiniz.

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Pflege/Pflege.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Pflege/Pflege.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialbuergerhaeuser.html
http://www.bezirk-oberbayern.de/Soziales/Menschen-mit-Pflegebedarf/Station%C3%A4re-Pflege-in-Pflegeheimen
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegeheim.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/u/urlaubsvertretung-verhinderungspflege.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/k/kurzzeitpflege.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialbuergerhaeuser.html


Yaşlılar sitesinin 'dinç yaşlılar' bölümündeki yaşamla ilgili Sosyal Sigorta Dairesi (Amt für Soziale 
Sicherung) yetkilidir.

Münihli vatandaşlarımızın bakım evindeki kısa süreli bakım ve tam yatılı bakımla ilgili Yukarı 
Bavyera (Bezirk Oberbayern) muhatap kurumdur.

Ayrıntılı bilgiler için Danışma Merkezleriyle (Beratungsstellen) iletişime geçebilirsiniz.

Bavyera
Diğer şehirlerde ve belediyelerde, gerekli bilgileri internet sayfalarından ya da yerel yönetimden, 
aynı zamanda yetkili Bakım Sigortası Kurumundan edinebileceğiniz konuyla ilgili danışmanlık 
hizmetleri veriliyor.

Sosyal yardıma ilişkin sorularınızda, bakıma muhtaç kişinin ikamet adresi için yetkili belediyenin ya
da kaymakamlığın sosyal hizmetlerine danışabilirsiniz.

Bakım hizmeti (kısa süreli bakım, tam yatılı bakım) bir bakım evinde veriliyorsa, bakıma muhtaç 
kişinin en son ikamet ettiği yerdeki İlçe Sosyal İşler İdaresi (Bezirkssozialverwaltung) yetkilidir.

Bavyera dışında bakım servisi

Diğer şehirlerde ve belediyelerde, oradaki yerel yönetim ve yetkili Bakım Sigortası Kurumu 
hakkında bilgi edinebileceğiniz bakım destek noktaları mevcuttur.

Yukarıda belirtilen bakım servisi çeşitleri hakkında sorularınızda, bakıma muhtaç kişinin ikamet 
adresi için yetkili belediye ya da kaymakamlığın sosyal hizmetlerine başvurabilirsiniz.

Bakım hizmeti (kısa süreli bakım, tam yatılı bakım) bir bakım evinde veriliyorsa, yetkili resmi 
kurumu da bakıma muhtaç kişinin ikamet ettiği bölgedeki şehrin ya da kaymakamlığın sosyal 
hizmetlerinden sorabilirsiniz.

Münih'e taşınma

Bakıma muhtaç kişi, örneğin kendi ailesine daha yakın bir yerde bakım hizmetini almak için 
Münih’e taşınıyorsa, sosyal yardımlardan son ikamet ettiği yer ya da Bavyera’da ilgili İlçe Sosyal 
İşler İdaresi yetkilidir.

Bu konuda yetkili resmi kurumun masraf üstlenmesiyle ilgili mevzuatını bilmek önemlidir. 
Taşınmadan önce bağlı olduğunuz belediyeden olası yönergeler hakkında bilgi alınız. İcabında 
çeşitli yönetim birimleri kendi aralarında bilgi alışverişinde bulunarak masraf üstlenmesini kısa 
zamanda inceleyebilir.

Münih’te sosyal ikamet alanının tahsis edilmesi bir hak talebi listesine (örneğin ayakta bakım 
servisli ev birliklerinde yaşam, icabında belediyeye ait konut yapım şirketlerinde başvuru listesine) 
bağlıdır. Bu konuda yetkili Halk Evi (Sozialbürgerhaus) bilgi verebilir.

Engelli insanlar – topluma kazandırma yardımı

Engelli insanları topluma kazandırma yardımı hakkına belirli şartlar altında, bedensel fonksiyonları, 
zihinsel yetileri veya ruhsal sağlıkları etkilenmiş ya da bu tür bir engel riski bulunan kişiler sahiptir.

Topluma kazandırma yardımı çerçevesinde aşağıda örnek olarak verilmiş hizmetler finanse 
edebilir:

• Erken teşhis ve erken destek (henüz okula yazılmamış çocuklar için rehabilitasyon ve/veya 
psikolojik hizmetler)

• Özellikle genel eğitim zorunluluğu çerçevesinde ve - hazırlık dâhil - sonraki okula geçiş için 
uygun bir öğrenim konusunda destekler

• Çalışma hayatına katılım konusunda hizmetler
• Engelli insanlar için kabul görmüş atölyeler veya benzeri işletmelerde hizmetler
• Toplum hayatına katılmaya yönelik hizmetler, örneğin çevreyle iletişim kurmayı destekleyici 

yardımlar

Münih
Münih Belediyesi Engelliler Danışma Kurulu (Behindertenbeirat) ve Engelliler Temsilcisi 
(Behindertenbeauftragter) üzerinden bilgi edinebilirsiniz. Bakıma muhtaç kişi, hem ayakta bakıma 
hem de topluma kazandırılmaya ihtiyaç duyuyorsa, Münih’te yetkili Halk Evine (Sozialbürgerhaus) 
danışabilirsiniz.

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialbuergerhaeuser.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Behindertenbeauftragter.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Behindertenbeauftragter.html
http://www.behindertenbeirat-muenchen.de/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialbuergerhaeuser.html
http://www.bay-bezirke.de/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Alter-und-Behinderung/Beratung-und-Hilfe.html
http://www.bezirk-oberbayern.de/Soziales/Menschen-mit-Pflegebedarf
http://www.bezirk-oberbayern.de/Soziales/Menschen-mit-Pflegebedarf
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/SH-in-Senioreneinrichtungen.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/SH-in-Senioreneinrichtungen.html


Bavyera

Bavyera’da topluma kazandırma yardımı konusunda hem danışmanlık hem de hizmetler için 
sosyal yardım bölge kurumu olarak ilçeler yetkilidir. Yetkili İlçe Sosyal İşler İdaresine 
(Bezirkssozialverwaltung) buradan ulaşabilirsiniz.

Bavyera dışında

Engelli insanların topluma kazandırılması yardımına ilişkin yetkiler eyaletlerde birbirinden farklı 
düzenlenmiştir. Yerel sosyal yardım kurumunuza sorup nereye başvuracağınızı öğrenmeniz en 
doğrusu olacaktır. 

13. Medikal ürünler ve yardımcı bakım maddeleri
Medikal ürünlerin (tekerlekli sandalye, bakım yatağı, tuvalet oturağı yükseltmesi gibi) reçete 
edilmesi aile hekimiyle görüşülmelidir. Medikal ürün tedarikine ilişkin bilgileri Rehadat üzerinden, 
aynı zamanda Yasal Sağlık Sigortası Çatı Kuruluşu'nda (Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenversicherung - GKV) bulabilirsiniz.

Yetki

Bakıma muhtaç kişiler ve yakınları için yardımcı malzemelere ilişkin yasal hükümler çoğu zaman 
kafa karıştırıcıdır. Temel olarak şu prensip geçerlidir: Medikal ürünler için genelde sağlık sigortası, 
yardımcı bakım malzemeleri için ise Bakım Sigortası Kurumu yetkilidir.

Medikal ürünler nelerdir?

Esas olarak şu söylenebilir: Medikal ürünler, hastaların tedavi süreçlerinin başarılı olmasını 
sağlayan, engel riskini önleyen veya bir engeli dengeleyen ürünlerdir.

En yaygın medikal ürünler (Hilfsmittel) arasında inkontinans ürünleri, yani "yetişkin bezleri" yer 
alıyor. Kompresyon çorapları, ortopedik ayakkabılar ve tekerlekli yürüme destekleri de sıklıkla 
reçete ediliyor.

Yardımcı bakım malzemeleri nedir?

Yardımcı bakım malzemeleri (Pflegehilfsmittel) ise bakım işlerini kolaylaştırmaya, bakıma muhtaç 
kişilerin şikâyetlerini azaltmaya veya onlara daha bağımsız bir hayat idamesine olanak tanımaya 
yarar. En çok bilinen teknik yardımcı bakım malzemeleri bakım yataklarıdır. Tüketime yönelik 
yardımcı bakım malzemeleri örneğin yatak koruyucuları, dezenfeksiyon maddeleri ve tek 
kullanımlık eldivenler.

Koşullar

Medikal ürünler hekim tarafından reçete edilmelidir. Reçetede (= doktor tavsiyesinde) gerekli 
medikal ürün kesin ve detaylı olarak açıklanmış olmalıdır.

Doktor tavsiyesi/ reçeteyle nereye başvurulmalıdır?

Doktor tavsiyesi/ reçete alındıktan sonra, sağlık sigortasından hangi medikal ürün tedarikçileriyle 
anlaşmaları olduğunu öğrenip tedarikçiyle iletişime geçiniz. Ardından tedarikçi uygun ürünü seçer, 
gerektiğinde ölçü alır ve çoğu zaman bir fiyat teklifi de hazırlar. Tedarikçi fiyat teklifini ve reçeteyi 
sağlık sigortasına teslim eder. Sağlık sigortası, bunun üzerine gerekliliğini ve ekonomikliğini kontrol
eder; şartlar uygunsa masrafları üstlenir.

Yardımcı bakım malzemeleri nasıl alınır?

Yardımcı bakım malzemesini (ör. bir bakım yatağını) alabilmek için bakıma muhtaç olunmalı ve 
bakım evde yapılmalıdır. Yardımcı bakım malzemesi için, form kullanılmadan Bakım Sigortası 
Kurumuna başvurulabilir. Bu amaçla bir tıbbi raporun olması faydalıdır.

Katılım payı ne kadardır?

Yardımcı bakım malzemelerindeki katılım payı hakkında bilgilere burada bulabilirsiniz.
Kullan-at destek ürünleri (örneğin inkontinans ürünleri) için ek katkı payı %10, aylık ihtiyaç için en 
fazla 10 Euro'dur. Kullan-at olmayan yardımcı malzemelerde (örneğin kompresyon çoraplarında) 
katılım payı yine %10, ancak en az 5 ve en fazla 10 Euro'dur. Örneğin işitme cihazları gibi bazı 
medikal ürünler için sabit tutarlar geçerlidir.

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegehilfsmittel.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegehilfsmittel.html
https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/hmvAnzeigen_input.action
https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/home.action
https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/home.action
http://www.rehadat-hilfsmittel.de/de/
http://www.bay-bezirke.de/
http://www.bay-bezirke.de/


Bilgileri nereden alabilirim?

Medikal ürünler ve yardımcı bakım malzemeleri çoğu zaman birbirinden zor ayırt edilebiliyor. 
Örneğin yeniden kullanılabilen bir alez veya tek kullanımlık eldiven hem medikal ürün hem de 
yardımcı bakım malzemesi olabiliyor. Hastalar ve hasta yakınları çoğu zaman bunun üstesinden 
gelemiyorlar. Sağlık sigortaları kurumlarının çağrı merkezleri, bağımsız hasta danışma servisleri, 
bakım merkezleri ve VDK Eyalet Birlikleri size yardımcı olacaktır.

14. Bakımı üstlenen yakınlar kaza geçirdiğinde ne olur?
Bakımı üstlenenler kaza geçirdiğinde ve hastaneye yatmaları gerektiğinde yakınlar bakımsız 
kalabilir. Bu durum için yanınıza alabileceğiniz 'acil durum kontrol kartı' geliştirildi. Bu karta bakıma 
muhtaç kişinin adını ve acil durum kontrol listesinin nerede bulunabileceğini yazarsınız. Hastalığa, 
tedavi eden hekime vb. ilişkin kayıtlar yapmak mümkündür. 

İkisini de PDF dosyası olarak Kuzey Ren Vestfalya eyaleti kaza sigortası kurumunun www.beim-
pflegen-gesund-bleiben.de internet sayfasında bulabilirsiniz.

15. Hasta tasarruf yetkisi, hukuki danışmanlık
Bakıma muhtaç bir kişinin, psikolojik rahatsızlık veya bedensel, zihinsel veya ruhsal engeli 
olduğundan kendi işlerini tamamen ya da kısmen (artık) yerine getiremeyebilir.

Yakınları tarafından, hastanın faydasına olacak kararları vermelerini kolaylaştıracak düzenlemeler 
önceden bile belirlenebilir.

Bunların olabildiğince erken görüşülmesi ve kararların verilmesi mantıklıdır. Hasta tasarruf yetkisi 
ve bakım yetkisi burada çok yardımcı olabilir.

► Hasta tasarruf yetkisine ve hukuki danışmanlığa ilişkin ayrıntılı bilgi (Mehr zur 
Patientenverfügung und zur rechtlichen Betreuung)

16. Tıbbi bakımdan memnun değilsem ne olur?
Tüm bakım servisi çeşitlerinde tıbbi bakıma ilişkin sorular ve memnuniyetsizlik söz konusu olabilir. 
İlgili kişilerle sorunların zamanında görüşülmesi önemlidir. Sorunları kendi başınıza çözemiyorsanız
yardım almalısınız.

Sorularınız varsa veya hizmetten memnun değilseniz, ayakta bakım hizmetlerinde, gündüz veya 
gece bakım hizmetlerinde, kısa süreli bakım hizmetlerinde ya da bakım evinde görevli yetkili veya 
sorumlu kişiye (ekip yönetimine, servis yönetimine, bakım hizmetleri yönetimine, kurum 
yönetimine, genel müdürlüğe) başvurunuz. Kişisel görüşmelerinizden herhangi bir netice elde 
edemediğinizi fark ederseniz, esas itibariyle yetkili Bakım Sigortası Kurumuna başvurabilirsiniz.
 

Münih'te, ayakta bakım hizmetleri, gündüz ya da gece bakım veya yatılı bakım kuruluşlarıyla yaşlı 
bakımında yaşayacağınız sorunlarda size destek verebilecek Yaşlı bakımındaki sorunlar için yerel 
şikâyet merkezi (Städtische Beschwerdestelle für Probleme in der Altenhilfe) var.
 
Ayakta bakım servisli ev birlikleri, engellilere yönelik yardım hizmetleri kuruluşları, aynı zamanda 
huzur evlerinden Bakım ve Engelli Kuruluşları Uzmanlık Merkezi – Kalite Geliştirme ve Denetim 
(FQA) – (eski Huzur Evleri Genel Müdürlüğü (Heimaufsicht)) sorumludur.

Hermann Imhof, Bavyera Eyaleti Hükumetinin Hasta ve Bakım Sorumlusu (Patienten- und 
Pflegebeauftragte), hastaların ve bakıma muhtaç insanların haklarını destekleme görevini 
üstleniyor. Aynı zamanda doğrudan muhatap kişi olarak hizmetinizdedir ve problemlerinizle ilgili en 
iyisi kime başvurabileceğinizi de size söyleyecektir.

Münih ya da Bavyera dışında ilgili şehirlerde ve belediyelerde huzur evi denetim birimleri ve 
icabında başka başvuru merkezleri bulabilirsiniz.

http://www.patientenportal.bayern.de/patientenbeauftragter/
http://www.patientenportal.bayern.de/patientenbeauftragter/
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Heimaufsicht.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/Altenpflege-Beschwerdestelle/Ueber-uns.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Direktorium/Altenpflege-Beschwerdestelle/Ueber-uns.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Betreuungsstelle.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/Betreuungsstelle.html
http://www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de/
http://www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de/
http://www.vdk.de/deutschland/


17. İşin ve ailenin bakımının birbiriyle uyumu
Çoğu şirket ve organizasyon çalışanlarını, işlerini ve bakımı birbiriyle uyumlu hale getirmede 
destekliyor. İşvereninizden hangi imkânların olduğu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bakım süresi 

On beşten fazla çalışanı olan şirketlerde, altı ay süreye kadar ücretsiz izne ayrılma hakkına 
sahipsiniz.
İşletmede acil konular buna karşı durmuyorsa/engellemiyorsa, Bakım süresinde (Pflegezeit) 
kısmen izin de alabilirsiniz, yani 'part time bakım' şeklinde çalışabilirsiniz.

Aile bakım süresi

İşvereniniz aile bakım süresini uygulamaya koymuş da olabilir. Bu işverenin gönüllü bir hizmetidir. 
Aile bakım süresi, bir yakınınızın bakımı için haftalık çalışma sürenizi, en fazla 24 aylık süre için 15
saate kadar azaltmanıza olanak tanıyor. Aile bakım süresince işten çıkarılmaya karşı güvenceniz 
olur.

Aile bakım süresi hakkında ayrıntılı bilgiler (Familienpflegezeit) 

Toplu sözleşme

Sizin için geçerli toplu sözleşmeye göz atmanız faydalı olabilir. Burada, yasal düzenlemelerin 
dışında iş ve aile arasındaki uyumu sağlayacak hizmetler yer alabiliyor.

 Bakım destek ödeneği

Bakım sigortası Ocak 2015 itibariyle bakım destek ödeneği sağlıyor. Ödenek, yakınlarının bakımını
üstlenen kişilerin işten 10 günlüğüne ayrılmalarını telafi etmek için ödenen 'maaş telafi parasıdır'. 
Bakım destek ödeneği sadece başvuru üzerine sağlanır. Zaman kaybetmeden bakıma muhtaç 
kişinin Bakım Sigortası Kurumuna başvuruda bulunulmalıdır. Size orada ayrıntılı bilgi de 
verilecektir.

► Bakım destek ödeneğine ilişkin diğer bilgiler (Weitere Informationen zum 
Pflegeunterstützungsgeld) 

18. Ölmek ve ölüm
Ölmek ve ölüm konularıyla muhatap olunması, özellikle bakıma muhtaçlık durumunda er ya da geç
kaçınılmazdır. Münih’te hastalara ve yakınlarına, ilgili kişilere veya arkadaşlarına destek 
verebilecek çok sayıda kurum ve kuruluş bulunuyor. Bunların arasında örneğin hospis ve palyatif 
bakım kuruluşları ve destek dernekleri yer alıyor
Sağlık ve Çevre Dairesinin bu konuya ilişkin bilgilerini buradan okuyabilirsiniz.

19. Sözlük
Sözlükte, metinlerimizde kullandığımız belirli terimleri sizlere açıklamak istiyoruz.

Ayakta bakım veya evde bakım (Ambulante Pflege)

Ayakta bakımda, bakıma muhtaç olan kişiler alışkın oldukları ortamda yaşarlar. Çoğu zaman 
akrabaları veya yakın olan kişiler onlara bakarlar ya da ayakta bakım görevlileri gerekli olan ev 
işleri ve bakım hizmetlerini üstlenirler.

Ayakta bakım servisli ev birliği (Ambulant betreute Woghngemeinschaft)

Ayakta bakım servisli ev birliklerinde (Ambulant betreute Wohngemeinschaften) bakıma ya da 
refakate muhtaç kişiler, gerekli destek hizmetlerini birlikte organize etmek veya alışveriş yapmak 
için bir apartman dairesinde veya bir binada başka kişilerle birlikte bağımsız bir şekilde yaşamlarını
idame ettirirler. Bağımsız bir karar mekanizmasında birleşen kiracılar veya yakınları ya da onlarla 
ilgilenen kişiler, burada ortak yaşama ilişkin tüm kararları verirler. Gerekli olan hizmetler (ev 

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/fachinformationen-pflege/ambulant-betreute-wgs.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/a/ambulanter-pflegedienst.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Gesundheitliche_Versorgung/Hospiz_und_Palliativversorgung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegeunterstuetzungsgeld-als-lohnersatzleistung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegeunterstuetzungsgeld-als-lohnersatzleistung.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/f/familienpflegezeit.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegezeit.html


ekonomisi, refakat, bakım) dışarıdaki bir hizmet sağlayıcıdan satın alınır.

► Bakım hizmeti veren ev birliklerine (Pflege-Wohngemeinschaften) ilişkin bilgiler

Müteakip tedavi (Anschlussheilbehandlung - AHB)

Müteakip tedavi (AHB), hastanedeki tedavinin ardından veya kısa bir süre sonra sağlanan bir 
rehabilitasyon hizmetidir. Rehabilitasyon için belirli tıbbi şartlar geçerlidir. Belirli hastalık 
tablolarında hastalığı tedavi etmek, iyileştirmek ya da ilerlemesini engellemek amacıyla 
uzmanlaşmış hastanelerde ek tedavi tedbirlerine ihtiyaç duyulur.

Vaka yönetimi/ Bakım sürecine geçiş/ Hastanede sosyal hizmetler 

(Case-Management/Pflegeüberleitung/Sozialdienst im Krankenhaus)

Vaka yönetimi (= Case Management, Vaka koordinasyonu)

• hastane servislerinin sınırlarının dışına çıkarak profesyonel uyum sağlamayı ve bu sayede 
ayakta tedavi ile yatılı tedavi arasında bir ağ oluşturmayı hedefliyor. Amaç, ihtisas alanları 
ve mesleki yetkinlik arası etkileşime imkân veren kesintisiz bir tedavi sürecinin 
sağlanmasıdır. Evde hasta bakımı, bakım hizmetlerinin ve terapi uzmanlarının sağlanması 
veya iletişim bilgilerinin verilmesi, sağlık ve bakım sigortası kurumlarına başvuruların 
(örneğin derecelendirme başvuruları) yapılması, tekerlekli sandalye ve bakım yatağı gibi 
medikal ürünlerin tedarik edilmesi, müteakip tedavi/rehabilitasyon tedbirlerinin veya kısa 
süreli bakım hizmetlerinin organize edilmesi gibi sorular bu çerçevede ele alınıyor.

Bakım sürecine geçiş

• Hastanın yeni bir ortama girişinin kontrolünü ve refakatini (geçişini) kapsıyor. Hastalara, 
hastalıkla baş etmeleri ve şimdiye kadarki hayatlarının yeniden yapılandırılması konularında
destek veriliyor.

Sosyal hizmetler

• Hastalığın yol açtığı sonuçların üstesinden gelebilmeleri için, hasta ve hasta yakınlarına 
destek veriyor, danışmanlık sağlıyor ve refakat ediyor. Durumlarına uygun olası yardım 
haklarına, aynı zamanda tedbirlere ilişkin bilgi veriyor ve masraf üstlenmesini açıklığa 
kavuşturuyor. Bunun için, istekleri ve mevcut imkânları dikkate alınarak, hastaların onayı ve 
işbirliği gereklidir.

Demans (Demenz)

"Demans (Demenz)" ("idrak yitimi") kavramıyla tıp biliminde hatırlama, düşünme ve/veya başka 
beyin fonksiyonlarının olumsuz etkilendiği sürekli veya ilerleyen bir hal kastediliyor. Hastalığın 
başlangıcında kısa süreli bellek ve hatırlama yeteneği bozuklukları görülürken, ilerleyen 
aşamalarda uzun süreli bellekte saklanmış anılar da kaybolur; bunun sonucunda hastalar, hayatları
boyunca edindikleri yetileri ve becerileri giderek kaybederler.

Kısa süreli bakım (Kurzzeitpflege)

Yatılı bakım kuruluşunda verilen bir bakım çeşididir. Hastaların, hastanede yatıştan sonra yüksek 
derecede bakıma ihtiyaç duymaları veya başka kriz durumları (örneğin bakımı üstlenen yakınların 
tatile gitmeleri, aşırı yorulmaları veya hastalanmaları) nedeniyle evde bakımlarının hiç ya da yeterli 
derecede mümkün olmaması bu bakım türü için ön koşuldur.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 2 ila 5 arası bakıma muhtaçlık derecesine sahip bakıma muhtaç 
kişiler kısa süreli bakım hakkına sahiptir. Bakıma muhtaçlık derecesi 1'deki bakıma muhtaç kişiler, 
kısa süreli bakım hizmetlerini ödemek için ayda 125 Euro destek tutarını kullanabilirler.

Rehabilitasyon (Rehabilition))

Almanya'da Rehabilitasyon hizmetleri (Rehabilitationsleistungen) çeşitli sosyal sigorta 

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeber-krankenversicherung/medizinische-versorgung-und-leistungen-der-krankenversicherung/vorsorge-und-rehabilitation.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/k/kurzzeitpflege.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/d/demenz.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/2_Rente_Reha/02_Rehabilitation/02_leistungen/02_ahb/ahb_node.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflege-wohngemeinschaft.html


kuruluşlarının, yani zorunlu sağlık, emeklilik ve kaza sigortalarının görevidir. Rehabilitasyon, 
hastaların yerleşik doktorlar ve hastaneler tarafından tedavi görmelerinin yanı sıra tedavi zincirinin 
sabit bir halkasıdır.

Rehabilitasyonun amacı sadece hastaların fiziksel, mesleki ve sosyal yeteneklerinin muhafaza 
edilmesi veya geliştirilmesi değil, aynı zamanda hastalığın ve hayatın üstesinden gelmeye yönelik 
bireysel yetilerin ve olanakların da desteklenmesidir.

Sosyal yardım kurumları (Sozialhilfeträger)

Sosyal yardımları üstlenen kuruluşlar (sosyal yardım kurumları), geçim yardımı ve bakım yardımı 
gibi çeşitli yasal yükümlülüklerin masraflarını karşılıyor.

Yardımlar

• kişinin ihtiyaçlarına özeldir

• her zaman ikincildir (yani emeklilik sigortası ve Bakım Sigortası Kurumu gibi başka sosyal 
kuruluşlardaki haklar öncelikli olarak talep edilmelidir)

• gelire ve mal varlığına bağlıdır (ortaya çıkan masrafların kişinin kendisi veya yakınları 
tarafından hangi derecede karşılanabileceği kontrol edilir).

Şehirler ve belediyeler, ancak geniş idari bölgelerin yönetimleri de sosyal yardım kurumları olabilir. 
Bu husus eyaletlerde farklı farklı düzenlenmiştir.

Gündüz ve gece bakımı / Kısmi yatılı bakım (Tages- und Nachtpflege, teilstationäre Versorgung)

Bu hizmetlerle gün içerisinde bir kuruluşta (örneğin Gündüz ve gece bakımı (Tages- und 
Nachtpflege) gibi) belirli saatlerde verilen bakım kastedilir. Bakım Sigortası Kurumu, bakım 
masraflarını, sosyal danışmanlık giderlerini ve tıbbi bakım ve tedavi masraflarını üstleniyor. 
Kuruluşa ve eve dönüş ulaşım masrafları, aynı zamanda iaşe masrafları (çoğu zaman kahvaltı ve 
öğle yemeği) de dâhildir. Temel bakımın yanı sıra egzersiz, hafıza egzersizleri ve çok sayıda başka
somut terapi tedbirleri de uygulanabiliyor. Gündüz bakımı, bakımı üstlenen yakınların veya ayakta 
bakım servislerinin bakımını tamamlıyor ve yakınlar örneğin gün içerisinde çalışmak zorundan olan
bakıcıların yükünü hafifletiyor.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 2 ila 5 arası bakıma muhtaçlık derecesine sahip sigortalılar gündüz
ve gece bakımı hakkına sahiptir. Bakıma muhtaçlık derecesi 1'deki kişiler bu amaçla destek 
tutarlarını kullanabilirler.

Yatılı bakım (Stationäre Pflege)

Bakım evi (yatılı bakım kuruluşu) tek veya iki kişilik odalarda 24 saat boyunca kapsamlı temel 
bakım ve tedavi amaçlı bakım (kişisel temizlik, giyinme, beslenme, ilaçların verilmesi ve saire), üç 
öğün yemek, ev işleri yardımı ve sosyal hizmetler (etkinlikler ve uğraşlar) sunuyor.

Bakım Sigortası Kurumunun ücretsiz kullanıma sunduğu hizmet ve fiyat karşılaştırma listeleri, 
yetkili bakım evleri hakkında genel bilgi veriyor. Münih bölgesindeki boş kontenjanlara ilişkin 
bilgileri Münih Bakım Borsası (Münchner Pflegebörse) sunuyor.

Evde destek hizmeti / Destekli ev yaşamı / Bakıcı destekli yaşlılar evi

(Wohnen mit Service / Betreutes Wohnen / Betreutes Seniorenwohnen)

Hedef grubu, ev işlerini büyük ölçüde kendi başlarına yapabilen, ancak hasta olduklarında ve 
bakıma muhtaç hale geldiklerinde kendilerine bakılacağından emin olmak isteyen, daha yaşlı veya 
engelli insanlardır. İnsanlar kendi başlarına (mal sahibi veya kiracı olarak) ayrı bir dairede 
oturuyorlar. Site ve daire engelsiz yaşamı desteklemelidir. Bakım hizmetleri sunuluyor. Bunlar 
temel ve isteğe bağlı hizmetlerden oluşuyor.

• Temel hizmetler (danışmanlık, bilgilendirme, organizasyon ve aracılık hizmetleri, sosyal 
refakat / boş zamanlarda faaliyetler ve acil durum çağrısı) aylık sabit bir hizmet ücretine 
tabidir.

http://www.muenchnerpflegeboerse.de/de/00_startseite.php
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegeheim.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/leistungen-der-pflegeversicherung/leistungen-im-ueberblick/teilstationaere-leistungen.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/leistungen-der-pflegeversicherung/leistungen-im-ueberblick/teilstationaere-leistungen.html


• Seçmeli hizmetler (yemek servisi, temizlik ve çamaşır hizmetleri, bakım hizmetleri ve 
ulaştırma) ise verilen hizmete göre hesaplanıyor.

Bakım hizmetleri ayakta bakım hizmeti kuruluşları tarafından sağlanıyor. Destekli ev yaşamı, 
kısmen yatılı bakım kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak hizmete sunuluyor. Bu sayede konut sakinleri, 
ağır derecede bakım ihtiyacında bile, bakım evine taşınarak bakım güvencesini garanti altına almış
oluyor.

Diğer bilgiler
• Federal Sağlık Bakanlığı'nın bakım hizmetleri yardımcısına hoş geldiniz

• Alman Evde ve Dışarıda Güvenlik Danışma Derneği tarafından bakımı üstlenen yakınlar

için sağlanan bilgiler

• Ev işleri yardımcılarının ve bakım personelinin çalıştırılmasına ilişkin bilgiler 
• Özet halinde sosyal güvence 
• D  estek ve bakım 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/broschuere_unterstuetzung_und_pflege.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/broschuere_unterstuetzung_und_pflege.html
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Sozialamt/broschuere-soziale-leistungen-ueberblick.html
http://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/501_beschaeftigung_haushaltshilfen_und_pflegende.pdf
https://das-sichere-haus.de/sicher-leben/pflegende-angehoerige/
https://das-sichere-haus.de/sicher-leben/pflegende-angehoerige/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/pflegeleistungs-helfer.html
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