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  الصحیةإرشادات الرعایة 

  يقدمللرعاية كما ھو الحال بالنسبة ألقاربهم و إرشادات الرعاية الصحية لكل محتاج توجه ت

 

 :حولمعلومات و إرشادات 

 

  لرعاية الصحيةاخدمات تامين  •

التدبير المنزلي نطاق الرعاية الصحية و مساعدات في  ،في المحيط األسري، على سبيل المثالعروض المساعدة المتوفرة تعدد  •

 المنزلية.نداء الطوارئ  ووحدات االكل على العجالت"، "في ھاجن) دمات اإلسعافخ(

 تلك بالمدى القصير.اليومية و  أيضا الرعاية الصحية ملة و شاالسريرية الللرعاية الصحية  ةالعارضالمؤسسات في عروض  •

 تمويل عروض المساعدة المختلفة. •

و ما إلى رفع المرحاض  كرسي متحرك،الرعاية الصحية أو سرير شراء الرعاية الصحية، على سبيل المثال وسائل استخدام  •

  غير ذلك.

  دعممساعدة و 

  

 التموين الحاد.و  الصحية الطارئةالرعاية  حاالتفي  •

 الرعاية الصحية الفردية.و المساعدة احتياج  بالغعند  •

  الرعاية الصحية الفرديةلخدمات تقديم الطلب عند  •

 المساعدات الضرورية.تنفيذ تنسيق و  •

 سعافية.اإلالجزئية والرعاية الرعاية الصحية الشاملة، اإلجتماعية عند المساعدة تقديم الطلب لدى عند  •

 

  

 الصحية رعايةتامين ال

  

  للرعایة الصحیةالحاجة 

مEEEن قEEEانون الضEEEمان  1الجEEEزء  14المEEEادة  بمقتضEEEى تEEEامين العنايEEEة الصEEEحيةحكEEEام وفقEEEا ألالرعايEEEة الصEEEحية  محتEEEاجو

و لهEEEذا ھEEEم الEEEذات علEEEى إلعتمEEEاد ل القEEEدرة  عEEEدمأوصEEEحية معوقEEEات يظهEEEرون ھEEEم األشEEEخاص الEEEذين  ،11 االجتمEEEاعي

بسEEEEبب نفسEEEEي أو ذھنEEEEي أو  جسEEEEدي،ضEEEEعف أشEEEEخاص ذوي ال بEEEEد أن يكونEEEEوا . مسEEEEاعدة مEEEEن طEEEEرف آخEEEEريتطلبEEEEون 

ن ويسEEEEEتطيع المحتEEEEEاج .االتغلEEEEEب عنهEEEEE تعويضEEEEEها أويسEEEEEتطيعون مشEEEEEروطة، الEEEEEذين ال  صEEEEEحية إجهEEEEEاد أو متطلبEEEEEات

مEEEا يسEEEمى بفوائEEEد اإلسEEEتفادة بالEEEذين يEEEتم رعEEEايتهم فEEEي المنEEEزل،  ،)5-1درجEEEات الرعايEEEة (للرعايEEEة الصEEEحية مEEEن جميEEEع 

لEEEذلك و خصيصEEEا يEEEتم اسEEEتخدام ھEEEذا المبلEEEغ . 125,00 € قيمEEEةإلEEEى تخفيEEEف العEEEبء شEEEهريا يبلEEEغ مبلEEEغ  العEEEبء.تخفيEEEف 
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 الم���دى قص���يرةال الرعاي���ةألج���ل تموي���ل الرعاي���ة الص���حية اليومي���ة و الليلي���ة أو ف���ي ظ���روف اخ���رى اس���تخدامه يمك���ن 

 الرعاية اإلسعافية.في أو أيضا 

  

  

  تقدیم الطلب

للرعاي���ة اإلحتي���اج إثب���ات ن ت���م أم���ا بع���د  ،بع���د طل���بص���ندوق الرعاي���ة الص���حية م���ن ط���رف  دفعاتھ���ذه ال���تق���ديم ي���تم 

ع��ن  الص��حي التحقي��ق م��ن ط��رف الخدم��ة الطبي��ة للت��اميني��تم . للت��امين الص��حيالخدم��ة الطبي��ة  م��ن ط��رف   الص��حية

يس���اعد ھ���ذا  ذوي المحت���اجين للرعاي���ة.ممرض���ين متخصص���ين ف���ي مس���كن و أطبي���ب م���ن  ومراجع���ة طري���ق فح���ص

و ك��م قيمته��ا  المادي��ةدفعات أي ش��كل م��ن ال��  حالق��رار لم��ن ج��لأل س��ندكص��ندوق الرعاي��ة الص��حية الع��ادة ف��ي التقري��ر 

 تامين الرعاية الصحية. طرف من

ص���ندوق الرعاي���ة الص���حية ك���افي م���ن ط���رف محت���اجين الرعاي���ة) ق���رار غي���ر عل���ى حس���اب رأي رف���ض أو(ف���ي حال���ة 

ل��م يعت��رف ب��ه م��ن ط��رف إن ك��ان االعت��راض  ص��ندوق الت��امين الص��حي.ل��دى رف��ع اعت��راض  قب��ل ك��ل ش��يء  فيج��ب

 معلوم���ات ح���ول ح���ق اإللغ���اء.إعط���اء كتابي���ا م���ع ب���الغ االعت���راض  عل���يهم بع���ث فيتوج���ب ،ص���ندوق الرعاي���ة الص���حية

  اإلعتراضي. القرار ھذاضد اإلجتماعية قضية لدى المحكمة رفع  يمكن إذا اقتضى االمر

 

  

  الصحیة صندوق الرعایة خدمات نظرة عامة عن 

 

 صندوق الرعایة الصحیة عند الرعایة الصحیة المنزلیة/ اإلسعافیة.خدمات 

تقري��ر المص��ير ف��ي المح��يط اإلعتي��ادي حري��ة ف��ي اس��تقاللية و  تهمبأس��لوب حي��االمس��نين رغب��ة م��ن أج��ل التواف��ق م��ع 

 في المنزل عند اإلحتياج للرعاية الصحية، يوجد عروض متنوعة لمساعدات حسب الحاجة.

مس���اعدة م���ن ط���رف  مكاني���ةإأيض���ا و جي���ران الرعاي���ة الص���حية م���ن ط���رف اف���راد العائل���ة، أص���دقاء، بجان���ب يمك���ن 

أج���ل ض���مان القط���اع الخ���اص م���ن  ف���ي لمق���دمي الرعاي���ة الص���حيةو الخيري���ة  للمنض���مات خ���دمات الرعاي���ة الص���حية

  .للدخول لدار الرعايةالتاخير أو على األقل  االيواءالمنزلي، لكي يتم تفادي المحيط البقاء في 

 الرعاية الصحية المنزلية )1

  

  )11 االجتماعيمن قانون الضمان  37(بمقتضى المادة  مال الرعاية  )أ

م��ن ط��رف العناي��ة المنزلي��ة األساس��ية الض��رورية و الص��حية، إن تم��ت الرعاي��ة ي��تم دف��ع م��ال الرعاي��ة 

  .أو جيرانافراد العائلة، أصدقاء 

 .لمحتاجي الرعاية الصحيةيحق مال الرعاية 

 رعاية.لل المحتاجيقرره الشخص للشخص الراعي به، إعطائه  يتم  كيف و إلى أي مدى
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  للرعايةالمحتاجين  يبلغ  قيمة مال الرعاية الصحية

 

  316,00 €         2الرعاية الصحية درجة 

   545,00 €         3درجة الرعاية الصحية 

  728,00 €         4درجة الرعاية الصحية 

   901,00 €         5درجة الرعاية الصحية 

 

، (درج���ات الرعاي���ة) الص���حية عل���ى درج���ة الحاج���ة للرعاي���ة ص���ندوق الرعاي���ة الص���حية دفع���اتقيم���ة تعتم���د 

 تقرير طبي.من خالل للتامين الصحي تتحدد من طرف الخدمات الطبية التي 

  )11 االجتماعيمن قانون الضمان  36(بمقتضى المادة  العينية دفعاتال  )ب

ل���دى خ���دمات  تخصص���ينمممرض���ين الص���حية م���ن ط���رف الرعاي���ة اس���تخدام  العيني���ة دفعاتال���يفه��م م���ن 

 الرعاية الصحية.

حت���ى مبل����غ محت����اجين للرعاي���ة الص���حية للالتك���اليف ش���هريا الرعاي����ة الص���حية ص���ندوق ل���ذلك يتحم���ل 

  اقصى

  

 698,00 €        2درجة الرعاية الصحية 

 1298,00 €        3درجة الرعاية الصحية 

 1612,00 €        4درجة الرعاية الصحية 

  1995,00 €        5درجة الرعاية الصحية 

 

حال���ة حس���ب ف���ي  الص���حية.وف���ق ق���انون الت���امين للرعاي���ة الم���ذكورة س���ابقا  دفعاتال���ھ���ذه قيم���ة ي���تم تحدي���د 

خ���دمات الرعاي���ة الص���حية، فيج���ب عل���ى م���ن ط���رف  خ���دماتالناتج���ة ع���ن ، أخ���رىح���دوث تك���اليف  المث���ال

المس���اعدات  ل���دى مادي���ة إعان���ات اإلس���تفادة م���نإذا ل���زم األم���ر بنفس���هم ويمك���ن تحمله���ا  المحت���اجين للرعاي���ة

 اإلجتماعية.

 التشكيلية دفعاتال  )ت

  

م����ا يس����مى العيني����ة،  دفعاتال����المادي����ة و  دفعاتال����اإلس����تفادة م����ن  باإلض����افةالرعاي����ة يمك����ن لمحت����اجي 

ف����ي كلت����ا الحق����وق نس����بيا الص����حية ف����ي حال����ة ذل����ك ص����ندوق الرعاي����ة  حس����بيالتش����كيلية.  دفعاتبال����

  .مجاالتال
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  و اللیلیة - نھاریةالالرعایة  – یةئالجز الرعایة السریریة دفعات

ف���ي إل���ى غاي���ة خمس���ة أي���ام  الع���ادة نه���اراف���ي العناي���ة بمحت���اجي الرعاي���ة ة نهاري���الص���حية الف���ي مؤسس���ات الرعاي���ة ي���تم 

 الرعاي����ةخ����دمات م����ن ط����رف  العناي����ة و الرعاي����ة ي����تم ض����مان، و نهاي����ة األس����بوع ف����ي س����اعات اللي����ل .األس����بوع

 أقارب، أصدقاء أو جيران.اإلسعافية، 

 أخ���رى ألس���بابيحت���اج أن���ه لدي���ه ش���غل أو  راع���يك���ان الش���خص التقريب���ا إذا  نهاري���ةي���تم تق���ديم العناي���ة ف���ي الرعاي���ة ال

 . نهارا من الرعاية الصحيةتخفيف العبء إلى 

ق��د تم��ت م��ن ط��رف ، الت��ي الص��حية رعاي��ةدرج��ة احتي��اج ال ل��ىالص��حية عم��ن ص��ندوق الرعاي��ة  ل��دفعاتقيم��ة اتتعل��ق 

فيس���ري ح���ددت للرعاي���ة المنزلي���ة، ق���د إن كان���ت درج���ة الرعاي���ة  عب���ر تقري���ر طب���ي.للت���امين الص���حي الخدم���ة الطبي���ة 

(بم���ا ف���ي ذل���ك المش���روطة تك���اليف الرعاي���ة  ص���ندوق الرعاي���ة الص���حية ىالليلي���ة. يت���ولأو  نهاري���ةھ���ذا أيض���ا للرعاي���ة ال

  شهريا.أقصى إلى مبلغ  تكاليف السفر)

 

 689,00   €    2 درجة الرعاية الصحية

 1298,00  €    3درجة الرعاية الصحية 

          1612,00  €       4 درجة الرعاية الصحية

  1995,00  €              5 درجة الرعاية الصحية

 

ل����ذلك اس����تخدام ايض����ا يمك����ن لكن وبنفس����هم،م����ن ط����رف المحت����اجين للرعاي����ة و الطع����ام دف����ع تك����اليف المس����كن يج����ب 

للرعاي����ة اإلعان����ة المادي����ة  اإلس����تفادة م����نإن اقتض����ى الح����ال االع����بء. يمك����ن لمحت����اجي الرعاي����ة تخفي����ف  دفع����ات

 حصته الشخصية.ته لدفع في حالة عدم قدر اإلجتماعية

 

  

 القصیرة المدى الصحیةفي حالة الرعایة اإلستفادة 

اإلي��واء فبإمك��ان محت��اجي الرعاي��ة زمني��ة مؤقت��ة غي��ر ممكن��ة، لفت��رة الص��حية ف��ي المح��يط المنزل��ي إن كان��ت الرعاي��ة 

لمحت���اج ايك���ون مقب���وال عل���ى س���بيل المث���ال بع���دما أن ك���ان ھ���ذا  عل���ى الم���دى القص���ير. مؤسس���ة الرعاي���ة الص���حية ف���ي

فيه���ا مؤقت���ا الرعاي���ة الت���ي ال يمك���ن أخ���رى، أزم���ات أو ف���ي حال���ة مباش���رة إقام���ة س���ريرية ف���ي المستش���فى ف���ي للرعاي���ة 

 كافية.غير في المنزل أو 

 

عل���ى الرعاي���ة الص���حية قص���يرة فه���ذا يس���ري أيض���ا  للرعاي���ة المنزلي���ة، ق���د أثبت���ت درج���ة الرعاي���ة الص���حيةإن كان���ت 

 المدى.
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 لم���دة تص���ل إل���ى غاي���ة ثماني���ة أس���ابيع تك���اليف الرعاي���ة الص���حية القص���يرة الم���دى تتحم���ل ص���ناديق الرعاي���ة الص���حية

  1612,00 € يصل إلىإلى حد مبلغ إجمالي سنة تقويمية ولكن لكل 

 3224,00 € بقيمةالرعاية الوقائية مع  أقصى تحت التصرف بتشكيل يوضع مبلغ 

إمكاني���ة طل���ب اإلعان���ة بنفس���ه أو إن اض���طر األم���ر تك���اليف المس���كن و الطع���ام الش���خص المحت���اج للرعاي���ة   يتحم���ل

  لدى مكتب الضمان االجتماعي. المالية

 

  الرعاية الصحية القصيرة المدى

 1612,00 €        5-2درجة الرعاية الصحية 

  

  إعاقة الشخص المكلف بالرعایة

مؤقت����ا، التكل���ف بالرعاي����ة ق����د من���ع لس����بب م����رض  أن����هأو عطل���ة  ف����ي المكل���ف بالرعاي����ة الش����خص الخ����اص إن ك���ان

، م���ا يس���مى لك���ل س���نة تقويمي���ة س���تة أس���ابيعمكل���ف رعاي���ة ب���ديل لم���دة الت���امين للرعاي���ة الص���حية تك���اليف فيتحم���ل 

ال مختص���ين. م���ن ط���رف  ف���ي حال���ة الرعاي���ة الص���حية 1612,00 € إل���ى مبل���غ أقص���ى يص���ل إل���ىالرعاي���ة الوقائي���ة، 

 الش����خص الراع����ي بع����دما يعتن����ي لك����ن و ، اإلحتي����اج للرعاي����ة الص����حية ابت����داءعن����د الح����ق ف����ي ذل����ك ف����ورا يك����ون 

 ستة أشهر. على األقلمحيطه المنزلي المحتاج للرعاية في  بالشخص

إل����ى مص����اھرة  ذات ص����لة قراب����ة أوال����ذين ھ����م بالرعاي����ة الص����حية، الع����املين البديل����ة م����ن ط����رف إن تم����ت الرعاي����ة 

 إنف����اق ص����ندوقف����إن تش����ارك للمس����كن، ف����ي  الص����حيةك����انوا يعيش����ون م����ع المحت����اج للرعاي����ة الثاني����ة أو إن درج����ة ال

الص����حية، ي����تم للرعاي����ة ش����هريا المبل����غ الم����دفوع ض����عف  1,5  أقص����ىي����تم بح����د  مب����دئيا مح����دودة. الرعاي����ة الص����حية

ش���امل (فائ���دة الرعاي���ة الص���حية لح���د مبل���غ و لك���ن إض���افيا،  فق���دان ال���دخلو   و المثب���ة التنق���ل القائم���ةتك���اليف تع���ويض 

  1612,00 € بقيمة تكاليف التنقل)و 

 

  يةلالوقائية و العطالرعاية الصحية  

  الصحية البديلة الضروريةأسابيع في السنة للرعاية  6إلى غاية  تكاليف الرعاية الصحية

                                      

 من طرف اقارب                                                                       

 

 474,00  €            1612,00  €          2درجة الرعاية الصحية 

 728,00  €            1612,00  €          3درجة الرعاية الصحية 

 817,00  €            1612,00  €          4درجة الرعاية الصحية 

 1092,00  €           1612,00  €          5درجة الرعاية الصحية 
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  الكاملةمؤسسات الرعایة الصحیة السریریة الصحیة في الرعایة  دفعات

أيض���ا الرعاي���ة الص���حية اليومي���ة و الليلي���ة  ف���ي حال���ة الض���رورةالرعاي���ة المنزلي���ة، الرعاي���ة اإلس���عافية و تك���ن ل���م إن 

يتحم����ل ص����ندوق الرعاي����ة  .الص����حية دار الرعاي����ةالس����ريرية ف����ي الرعاي����ة الص����حية  عموم����ا فتح����دث غي����ر كافي����ة، 

ع���ن ھ���ذه المب���الغ يتعل���ق األم���ر ھن���ا  .الص���حية بمختل���ف القيم���ة و الدرج���ة لمحت���اجي الرعاي���ة تك���اليف ھ���ذه الالص���حية 

 بالمبالغ القصوى.

جزئي���ة أال و مب���الغ  3إل���ى  الص���حيةدار الرعاي���ة لمحت���اجي الرعاي���ة م���ن ط���رف  ض���بطها المبل���غ ال���ذي ي���تم قس���م ھ���ذي

  المسكن والطعام.كاليف تو أيضا الوظيفية نفقات ال ،الصحية نسبة الرعايةھي 

 

 الرعاية الصحية السريرية الكاملة

  شهريا تكاليف الرعاية الصحية

 )2016قبل في القائمين من للرعاية للمحتاجين حماية البقاء (

 770,00  €                2درجة الرعاية الصحية 

 1298,00  €              3درجة الرعاية الصحية 

 1775,00  €              4درجة الرعاية الصحية 

 2005,00  €               5درجة الرعاية الصحية 

 

م���ن ط���رف ت���امين الرعاي���ة الص���حية،  دفعات المادي���ةقيم���ة ال���دخل و ال��� ر الرعاي���ةل���دا التك���اليف الش���املةإن اجت���ازت 

التك���اليف رف���ع طل���ب أو  رف���ع طل���ب م���ن أج���ل االس���تفادة م���ن اإلعان���ة اإلجتماعي���ةالش���خص المحت���اج للرعاي���ة ك���ان إمفب

  .الصحيةلفائدة السكن للرعاية االستثمارية 

  

 

  الوصولإمكانية الموقع و 

 قسم الشباب و الشؤون االجتماعية

  السكنالصحية و  الرعاية استشارة 

 ھاجن 58089 ،22برلينا پالتس 

 

  2080-207 02331 تليفاكس:
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 الموظف المسؤول

  

 ) BügelAmبي�ل  (فقط أمكابل/ باتاي، بوال محافظة  •

  اختبار اإلحتياج للرعايةالتقييم و في الرعاية الصحية ألجل ممرضين مختصين 

 A 116السيدة أغمولد، الغرفة 

 5064-207 02331 رقم الهاتف:

 ھيلفا، فالي ، إكزاي، غمبرݣ،محافظة ألتن ھاجن •

 A 114غايص الغرفة. -السيدة بنتهاوس

 5700-207 02331رقم الهاتف: 

  ھيربك ھالدن/غومنول، برييوراي/دال، ھوونلمبورغ، (بدون أم بو>ل)، بولهايدا، بوال محافظة برشوم،  •

 A 115سكاريا ، الغرفة ->اتسوخالسيدة 

 5742-207 02331رقم الهاتف: 

 تيكينغ، كوالكامپ، إمستڤستاباور، >ڤيكا، ڤيرن�هاوزن،  محافظة ھاسبي، •

 A 116السيدة شولتهايس الغرفة 

 3477-207 02331رقم الهاتف: 

  إپنهاوزن فورھاال،>ارنفيلد،  زلبكا،محافظة أيلبي/ •

 A 115، الغرفة  السيدة شتاتليندغ

 3681-207 02331رقم الهاتف: 

  محافظة وسط المدينة، حي فاليا •

 A 117السيدة ڤايغاوخ ، الغرفة  

  3478-207 02331رقم الهاتف: 

 

 وسائل المساعدات الرحيل و إرشادات  •

 A 105السيدة موݣ، الغرفة 

 5044-207 02331الهاتف: 

 

 بعد تحديد موعد.نحن نرشدكم                              

 . 9:30 إلى الساعة 8:30الجمعة من الساعة  من اإلثنين إلىھاتفيا من المناسب االتصال بنا 

 ھذا الوقت على جهاز الرد اآللي.خارج يمكنكم ترك رسالة صوتية 

 بكل سروربكم سوف نتصل                            


