PfiFf Sonderausgabe Corona Pandemie
Zu Leistungen der Pflegeversicherung
PfiFf Özel Baskı

Duyuru! Pandemi döneminde Bakım Sigortasının sunduğu
Hizmetlerindeki değişiklikler
Coronavirüs (Covid-19), nedeniyle zor bir süreç ten geçiyoruz. Bakımı üstlenen aile fertleri,
bakım esnasında farklı zorluklarla karşılaşabilir. Bu dönemde aile fertleri ve Hastalar karşılıklı
hassas ve duyarlı olmalıdır.
Federal Sağlık Bakanlığı, bakıma muhtaç olanlar, bakımı üstlenen ve tüm Sağlık sektöründe
çalışanları korumak (enfeksiyon riskini azaltmak) amacıyla Mart 2020 itibarıyla bakım
sigortasının sunduğu hizmetlerinde yeni düzenlemeler getirdi. Bu düzenlemeler 30 Eylül
2020'ye kadar geçerlidir.

Bakım Sigortasında geçici değişiklikler nelerdir
 Değerlendirme
Genelde Hastalarin bakıma muhtaçlık durumunu tespit etmek için denetleme hastanın
yaşadığı ortamda gerçekleşir. Bulunduğumuz durumdan dolayı denetlemeler telefonla
yapılacak. Denetlemenin sorunsuz yürümesi için Hazırlıklı olmanız gerekir. Başvuru
Fonunda görevliylen konusucak kişinin (Hasta, veya Aile ferti) Telefon numarasını bildirin.
En son Hastahane, Doktor raporunu,ilaç planını hazır tutun. Almancaniz yoksa denetlemeyi
güvendiğiniz ve Almanca konuşan biri ile yapabilirsiniz
 Başvuru işleme süreci
Bakım Sigortasi başvuruları kanunen 25 iş günu içerisinde işlenmesi gerekir. Bu süreç
istisnalar (bakıcı olmayan durumlar ve hasta yurdundan gelen ilk başvurular) haricinde 1
Şubat 2020'den 30 Eylül 2020'ye kadar askıya alındı.
 Tavsiye ziyaretleri ve ödenek
Bakım derecesine göre yapılan tavsiye ziyareti 01Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 tarihleri
arasında uygulanmıyacaktır. Bu zaman kavramında bakım parası kesintisiz devam
edilecektir. İsteğe göre tavsiye ziyaretleri telefonla gerçekleşebilir.
Yukarda sundugumuz açıklamalarla ilgili detayli bilgileri Bakım noktasından
(Pflegestützpunkte) alabilirsiniz.
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Bakım noktalarında danışmanlık hizmeti
Bakım noktalarında bireysel ve tarafsız bakım sigortasının hizmetleri hakkında bilgi
alabilirsiniz. Bu özel durumda bakım noktaları kapalı olsada telefonla bilgi alma imkanınız
var. Lütfen telefonla bilgi ve Tavsiye almakta çekinmeyin.
Telefon Berlin:
0800 59 500 59
Internet sitesi Berlin:
Internet sitesi Brandenburg:
Internet sitesi Mecklenburg-Vorpommern:

(Pazartesi – Cuma von 9 bis 18 Uhr)
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
www.pflegestuetzpunkte-brandenburg.de
www.pflegestuetzpunktemv.de

Dikkat!
Yukarıda belirttiğim gibi, bakıma muhtaçlık değerlendirmesi telefonla uygulanıyor.
Bu konu hakkındada bakım Noktaları (Pflegestützpunkte) sizlere tavsiyede bulunarak
destekleyebilir.

Coronavirüs (Covid-19), nedeniyle zor bir süreç ten geçiyoruz. Kendinize iyi bakin.
Kendinizi sorgulayin,sikintilarinizi görün ve dile getirin. Kendinize zaman ayırın. Sosyal
ağınızdan (Aile, Arkadaş, Akraba) dan desteğe ihtiyacınız olduğunu belirtin ve Bakım
sigortasinin sundugu hizmetlerden yararlanın.

Sağlıklı Kalmak icin EVDE Kal

Bakım ile ilgili daha detayli bilgileri internet sayfamızda https://aok-pfiff.de/
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