Ποιός έχει δικαίωμα για βραχύχρονη φροντίδα;
Το δικαίωμα υφίσταται για άτομα που έχουν κατηγο-

ριοποιηθεί σε μια βαθμίδα φροντίδας από την ιατρική

υπηρεσία του ταμείου ασθενείας. Επίσης και άτομα

που ξαφνικά χρειάζονται φροντίδα που οφείλεται σε

ατύχημα ή μια ασθένεια, έχουν δικαίωμα γι´ αυτήν

την παροχή.

Τι δαπάνες υφίστανται;
Οι δαπάνες σ´ ένα κέντρο φροντίδας αποτελούνται

από διάφορους συντελεστές. Τα ταμεία φροντίδας

αναλαμβάνουν με το ποσό των 1.612 Ευρώ ετησίως

να καλύψουν μόνο το κόστος της φροντίδας. Οι

δαπάνες για διαμονή και σίτιση καθώς επίσης κι ένα

Έχετε άλλες ερωτήσεις;
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε:
Allach / Untermenzing:
Hans-Sieber-Haus
Manzostraße 105
80997 München
Τηλέφωνο: 089 /143 75-0
E-Mail: allach-untermenzing@muenchenstift.de
Neuhausen:
Haus Heilig Geist
Dom-Pedro-Platz 6
80637 München
Τηλέφωνο: 089 /179 04 -0
E-Mail: neuhausen@muenchenstift.de

ποσοστό των επενδυτικών δαπανών και η αμοιβή

μαθητείας επιβαρύνουν τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
Παράδειγμα: δαπάνες ανά ημέρα,
δίκλινο δωμάτιο, βαθμίδα φροντίδας 2
(Στο κέντρο Haus Heilig Geist –
τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2017)
Κόστος φροντίδας:
65,92 Ευρώ (αναλαμβάνει το ταμείο φροντίδας)
Διαμονή, σίτιση, επενδυτικές δαπάνες
και αμοιβή μαθητείας:
42,89 Ευρώ (πληρώνει ο ενδιαφερόμενος)

Στοιχεία εντύπου:
Εκδότης:
Υπεύθυνοι:
Έκδοση:
Φωτογραφίες:
Επιμέλεια:
Εκτύπωση:
Χαρτί:

MÜNCHENSTIFT GmbH
Severinstraße 4, 81541 München
μάρκετινγκ/επικοινωνία
05-0008-12-2016
Kerstin Groh, Marcus Schlaf και Jonas Gehrling
HOCH 3 . München
TypeSet Jürgen Borst e.K.
πιστοποιημένο με τον Blauer Engel (αρ. πιστ. 26950)

Υπηρεσία Σύντομης
Φιλοξενίας
Βραχύχρονη αποφόρτιση για συγγενείς
που φροντίζουν

Όταν φροντίζετε τα προσφιλή σας πρόσωπα
στο σπίτι, γνωρίζετε σίγουρα περιστάσεις όπου το
άτομο που φροντίζετε δεν είναι δυνατόν να του
παρέχετε την βέλτιστη φροντίδα. Ακριβώς για
τέτοιες περιστάσεις η νομοθεσία έχει προβλέψει τη
δυνατότητα της βραχύχρονης φροντίδας. Οι φροντιστέςσυγγενείς μπορούν να αποφορτιστούν παροδικά
από τα καθήκοντά τους, να ανακουφιστούν και να
ξεκουραστούν, ενώ οι συγγενείς τους που χρειάζονται
φροντίδα βρίσκονται σε καλά και κατάλληλα χέρια
φροντίδας αυτό το χρονικό διάστημα.

Τι σημαίνει υπηρεσία σύντομης φιλοξενίας;
Όταν ένα άτομο που χρειάζεται φροντίδα πρέπει να
φιλοξενηθεί για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα
σε ένα κέντρο φροντίδας, αυτό λέγεται υπηρεσία
σύντομης φιλοξενίας.

Η βραχύχρονη φροντίδα είναι απαραίτητη
ή έχει νόημα όταν:
ένα άτομο που χρειάζεται φροντίδα και το
φρόντιζαν στο σπίτι, δεν είναι σε καλή φυσική
κατάσταση για κατ´ οίκον φροντίδα μετά από
παραμονή σε νοσοκομείο.
ένας ηλικιωμένος που έμενε μόνος του,
χρειάζεται πλέον επαγγελματική φροντίδα για
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά από μια
ασθένεια ή ένα ατύχημα.
οι απαιτήσεις για τη φροντίδα των συγγενών
σας στο σπίτι έχουν αυξηθεί αιφνίδια και
ξεπερνάνε τις δυνάμεις σας.
η ανάγκη για φροντίδα παρουσιαστεί
αναπάντεχα και χρειάζεστε χρόνο για να
οργανώσετε τη φροντίδα κατ´ οίκον.
ο ίδιος ο φροντιστής αρρωστήσει ή παροδικά
δεν είναι σε θέση να φροντίσει το συγγενή του.
ο φροντιστής χρειάζεται ένα διάλειμμα,
για να αποφορτιστεί από την υψηλή ψυχική και
φυσική επιβάρυνση ή αν θέλει απλά και ο ίδιος
να πάει διακοπές.
ο συγγενής που χρειάζεται φροντίδα πρέπει να
εισαχθεί μακροπρόθεσμα σε κέντρο φροντίδας, αλλά
δεν έχει βρεθεί θέση ή δεν υπάρχει ελεύθερη θέση.
ένα κέντρο βραχύχρονης φροντίδας σκοπεύει
να λειτουργήσει ως «δοκιμή» για μόνιμη εισαγωγή
σε μέτρο φροντίδας.

Βραχύχρονη φροντίδα ή φροντίδα λόγω
κωλύματος – ποια είναι η διαφορά;
Η βραχύχρονη φροντίδα περιορίζεται σε 56
ημέρες (8 εβδομάδες) το χρόνο. Γι´ αυτό το χρονικό
διάστημα τα ταμεία φροντίδας αναλαμβάνουν τις
δαπάνες φροντίδας σ´ ένα ίδρυμα ηλικιωμένων
με προσφορά φροντίδας έως ένα συνολικό ποσό
της τάξης των 1.612 Ευρώ. Επιπλέον υπάρχει η
δυνατότητα να συνδυαστεί η βραχύχρονη φροντίδα
με μια φροντίδα λόγω κωλύματος.
Η φροντίδα λόγω κωλύματος μπορεί να εγκριθεί
για 42 ημέρες (6 εβδομάδες) το χρόνο και τα ταμεία
φροντίδας αναλαμβάνουν και σ´ αυτήν την περίπτωση
να καλύψουν δαπάνες έως και 1.612 Ευρώ. Μ´ αυτόν
τον τρόπο αυξάνεται το δικαίωμα παροχής στο
συνολικό ποσό έως και 3.224 Ευρώ και η διάρκεια
του δικαιώματος συνολικά έως και 14 εβδομάδες
ανά ημερολογιακό έτος.
Σε αντίθεση με την βραχύχρονη φροντίδα μπορεί
να γίνει η φροντίδα λόγω κωλύματος και στο σπίτι,
ενώ η βραχύχρονη φροντίδα απαιτεί την εισαγωγή
σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων.
Η φροντίδα λόγω κωλύματος θα εγκριθεί μόνο αν
έχετε ήδη φροντίσει για έξι μήνες τους συγγενείς
σας στο σπίτι.

