Kimlerin kısa süreli bakım hakkı vardır ?
Sağlık Sigortası Kurumunun Tıbbi Hizmetler
Bölümü tarafından herhangi bir bakım derecesine
dahil edilen herkesin kısa süreli bakım hakkı
vardır. Ayrıca bir kaza veya hastalık nedeniyle
aniden bakıma muhtaç duruma gelen kişiler de
kısa süreli bakım hizmetlerinden yararlanabilirler.

Daha başka sorularınız mı var ?
Size yardımcı olmaktan memnuniyet
duyarız .

Kısa süreli bakımın masrafları ne kadardır?

Allach / Untermenzing:
Hans-Sieber-Haus
Manzostraße 105
80997 München
Telefon: 089 14375-0
E-posta: allach-untermenzing@muenchenstift.de

Bakım kuruluşuna ödenecek ücret farklı parçalardan oluşur. Bakım sigortaları, yalnızca bakım
giderlerini üstlenirler, bu da yıllık 1.612 Euro’dur.
Geçici konaklama, beslenme, yatırım masrafları
payı ve meslek eğitimi maaşının bakıma ihtiyacı
olan kişi tarafından karşılanması gerekir.

Neuhausen:
Haus Heilig Geist
Dom-Pedro-Platz 6
80637 München
Telefon: 089 17904-0
E-posta: neuhausen@muenchenstift.de

Örnek: İki kişilik odada günlük masraf,
Bakım Hizmeti Derecesi 2
(Haus Heilig Geist; Ocak 2017 itibarıyla)
Bakıma ait masraflar:
65,92 Euro (Bakım Sigortası karşılar)
Geçici konaklama, beslenme, yatırım masrafları
payı ve meslek eğitimi maaşı: 42,89 Euro (bakıma
ihtiyacı olan tarafından ödenmesi gerekir)

Künye:
Yayınlayan:
Sorumlu:
Basım tarihi:
Fotoğraflar:
Tasarım:
Baskı:
Kağıt:
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Kısa süreli bakım
Bakımı üstlenen yakınların omuzlarındaki
yükün belli bir süre için hafifletilmesi

Evde bir yakınınıza bakıyorsanız, bakıma
muhtaç kişinin evde geçici olarak başkaları
tarafından bakımının gerçekten pek de iyi
olamayacağını mutlaka biliyorsunuzdur.
İlgili yasa, tam da bu durumlar için kısa süreli
bakım olanağını öngörmektedir. Bakımı
üstlenen yakının omuzlarındaki yükün belirli
bir süre için hafifletilmesi ve yakının
dinlenebilmesi için bakıma muhtaç kişinin
gerektiği gibi bakılması sağlanır.
Kısa süreli bakım ne anlama gelir ?
Bakıma muhtaç kişinin sınırlı bir süre için
bir bakım kuruluşunda bakılma ihtiyacı
oluşmasına kısa süreli bakım denir.

Kısa süreli bakıma aşağıdaki şu durumlarda
ihtiyaç duyulur:
O zamana kadar evde bakılan kişinin durumu,
hastaneye yatıp çıktıktan sonra henüz evde
bakılmaya elverişli değilse.
O zamana dek yalnız yaşayan yaşlı birinin, bir
hastalık veya kazadan sonra sınırlı bir süre için
profesyoneller tarafından bakılması gerekiyorsa.
Evde bakılan kişinin bakım ihtiyaçlarının
aniden artması ve bakımı üstlenen yakının
bu yeni duruma cevap vermesinin mümkün
olmaması halinde.
Bakıma muhtaçlığın aniden ortaya çıkması
ve önce evde bakım şartlarının oluşturulması için
zamana ihtiyaç duyulması halinde.
Bakımı yapan yakının kendisinin hastalanması
ve bakımı bir süreliğine devam ettiremeyecek
durumda olması halinde.
Bakımı yapan yakının üstlendiği psikolojik ve
fiziksel yükten dolayı biraz soluklanmak için bir
molaya ihtiyaç duyduğunda veya tatile çıkmak
istediğinde.
Bakıma muhtaç olan kişinin uzun süreliğine
bir bakım kuruluşuna yerleştirilmesi gerektiği
halde böyle bir kuruluşun henüz bulunamaması
veya boş yer olmaması halinde.

Uzun süreliğine bir bakım kuruluşu aranırken,
bir kuruluşun kısa süreli bakım çerçevesinde
“test edilmesi” söz konusu olduğunda.
“Kısa süreli bakım” ile “Mazeret
dolayısıyla bakım” arasındaki fark nedir ?
Kısa süreli bakım yılda 56 gün (8 hafta)
olarak belirlenmiştir. Bakım sigortaları, bir
yaşlılar bakım kuruluşunda verilen bakım
hizmetleri olarak yılda toplam 1.612 Euro
üstlenirler. Ancak kısa süreli bakımı ayrıca
“mazeret dolayısıyla bakım” olanağı ile birlikte
kullanmak da mümkündür.
Mazeret dolayısıyla bakım için yılda ayrıca 42
gün (6 hafta) daha hak tanınır ve bakım sigortası
bu tür bakım için de 1.612 Euro üstlenir. Böylece,
bir takvim yılı için geçerli olan süre 14 haftaya,
bakım giderleri de toplam 3.224 Euro’ya kadar
bakım sigortası tarafından karşılanır. Mazeret
dolayısıyla bakım evde de yapılabilir, kısa
süreli bakımın ise yalnızca uygun bir bakım
kuruluşunda yapılması öngörülmüştür.
Mazeret dolayısıyla bakım hakkı, bakıma muhtaç
yakınınıza o tarihe kadar en az 6 ay boyunca
evde bakmış olmanız halinde tanınır.

