ab
U6
Broşür
Önemli ölçüde „bakıma muhtaçlık“ durumu var – şimdi ne olacak?

antrag
Müracatta
bulunmak
stellen

Wenn Siegünlük
den Eindruck
haben, dass
Ihr Kind
bei dendiĝer
ge- aynı
Ҫocuĝunuzun
gereksinimlerini
yerine
getirmede,
nannten
Tätigkeiten
Hilfestellungen
benötigt,
die
deutlich
yaşıt ҫocuklarla karşılaştırdıĝınızda, daha fazla yardıma ve bakıma
über
dem Hilfeund Beaufsichtigungsbedarf
einesDerecesi`nin
gesunmuhtaç
olduĝunu
izlemliyorsanız,
ҫocuĝunuzun Bakım
den
gleichaltrigen
Kindes
liegen,
können
Sie
in
Erwägung
tesbiti iҫin Sağlık Kasasına müracatta bulunmayı düşünmelisiniz.
ziehen, eine Pflegestufe bei der Pflegekasse zu beantragen.

Daha fazla bakım gereksinimi duyulan ҫocuklar

Sevgili
Ebeveynler,

Olumlu sonuҫ
Yapılan incelemede, ҫocuĝunuzun daha fazla yardıma ve bakıma
die Prüfung ergibt, dass Ihrem Kind Leistungen aus
im positivenihtiyaҫWenn
durumunda
duyduĝu tespit edilirse, ҫocuĝunuz Bakım sigortasından

Fall
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der Pflegeversicherung zustehen, erhält es ein
aylık „Bakım Parası“ (Pflegegeld) alma hakkına sahip olabilir.
monatliches Pflegegeld und Sie als pflegende Angehörige
Ҫocuĝunuza
kişi olarak
sizde sigortanın
sunmuş olduĝu
können bakan
kostenlose
Unterstützungsund Beratungsangeyardım
ve
danışma
imkanlarından
ücretsiz
faydalanabilirsiniz.
bote in Anspruch nehmen.

ve danışma
konusunda
bir ҫok imkanlar
Diĝerweitere
Bilgiler In- Bilgi edinme
Sie haben
verschiedene
Möglichkeiten,
sich zu sunulmaktadır.
informieren

i

Bol şanslar!

Bol
şanslar!

www.berlin.de/pflege/
www.berlin.de/pflege/
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
www.kinderpflegenetzwerk.de
kinderpflegenetzwerk.de
www.menschenkind-berlin.de
www.menschenkind-berlin.de
www.rehakids.de
www.rehakids.de
u.a.
Sağlık Sigortasının yaptığı „Derecelendirme“ (Pflegestufe) devletin
Eine Pflegestufe bietet die Möglichkeit auf zusätzliche
sunduĝu bir sosyal haktır. Müracatta bulunmanız durumunda
sozialrechtliche Hilfen. Sehen Sie es als Chance, mit Hilfe
ihtiyacınız
olup olmadığı
Yapılan incelemeler
sonucu
der Leistungen
ausaraştırılacaktır.
der Pflegeversicherung
etwas leichter
hakkınız
yardımı almanız durumunda
ҫocuĝunuzun
mit olan
der Gesundheitsstörung
Ihres Kindes
zu leben.saĝlık
sorunlarını aşabilmenizde size maddi kolaylıklar saĝlayacaktır.
Aşaĝıda adı geҫen derneĝin iҫten destekleri ile

Gesicherte
Diagnosen
(ICD)

Abzuklärende Verdachtsdiagnosen
(Klartext oder ICD)

M97.3

Krankheit XYZ

Belkide 3. Numarada „hayır“ ı işaretledi?

Yardımlaşma
Sağlık-/Bakım
aĝları, Saĝlık
ve
beraten zuNoktaları,
lassen. Nutzen
Sie die Angebote
von PfleformationenBakımoder
Sosyalgestützpunkten,
Güvenlik Bakanlıĝı,
Sosyal
Pediatri
Merkezleri,
Sosyal
Kranken-/Pflegekassen, Senatsverwaltung
Dayanışma
Birlikleri, Kendi
KendineSozialpädiatrischen
Yardım Grubları ve Zentren,
für Gesundheit
und Soziales,
Organizasyonları,
Ҫocuk
Bakım
Servisleri
bir -organisationen,
ҫok diĝer
Sozialverbänden, Selbsthilfegruppenve
und
kurumların
sundukları
hizmetlerden
faydalanabilirsiniz.
Kinderkrankenpflegediensten u.a.

InternetInternetAdresler
Adresleri

ҫocuĝunuza bir ön tedbir muayenesi (Vorsorge
Untersuchung) yaptırdınız. Ҫocuk doktoru ҫocuĝunuzun
gelişiminde bazı özel tespitlerde bulundu ve 4. Numaraya
bir veya birkaҫ belirtiyi not etti?
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Saĝlık
Sorunları

Gesamteindruck:
Kind altersgemäß entwickelt

ja

nein

Yapılan tespitler ҫocuĝunuzun o anki gelişimindeki
sorunları belgeler. Bazı gelişim sorunları hedefe uygun
terapiler ve tıbbi tedbirlerin uygulunması sonucu ileri
gelişim sürecinde kaybolabilir veya azalabilir. Bazı gelişim
sorunları ise ҫocuĝunuzun uzun süre veya sürekli bakım
gereksinimine ihtiyaҫ duymasına sebebiyet verir.

kinder Pflege Netzwerk e.V.
Ritterstr. 4 | 12207 Berlin
Tel. +49 30 76766452
Fax +49 30 76766453
info@kinderpflegenetzwerk.de
www.kinderpflegenetzwerk.de
Spendenkontonr. 1121644800
BLZ 430 609 67 | GLS Gemeinschaftsbank

KiNDER
Pflege netzwerk
Ҫocuĝunuz, bedensel, zihinsel veya ruhsal rahatsızlıĝından veya
engelinden dolayı, günlük gereksinimlerini yerine getirmede diĝer aynı
yaşıt ҫocuklarla karşılaştırdıĝınızda, daha fazla yardıma ve bakıma
muhtaç olduĝunu izlemliyorsanız, ҫocuĝunuzun Bakım Derecesi`nin
tesbiti iҫin başvuru yapmayı düşünmelisiniz. Ҫocuĝunuzun önemli ölҫüde
yardıma ihtiyacı en az altı ay sürmelidir.

Hareket edememe durumunda yapılabilecek
yardımlar:

„Ҫocuklarda
bakıma
muhtaçlık“

Ev idaresinde yapılan yardımlar

Ҫocuĝunuzun bedensel ve zihinsel gelişiminde aksaklıklar
söz konusu ise, Bakım Sigortasının sunduĝu hizmetlerden
faydalanma hakkına sahip olabilirsiniz.

Yardım
Gereksinim
Kataloğunda,
Yardım Gereksinim
Kataloğunda,
dikkate alınacak olan
dikkate
alınacak
olan
ihtiyaçlar,
şu
ihtiyaçlar, şu şekilde belirlenmişlerdir:
şekilde belirlenmişlerdir:
Vücut bakımına mahsus yardımlar
Örneğin elini yüzünü yıkamak • duş aldırmak • banyo yaptırmak
• dişini fırҫalamak • saҫını taramak • tuvalet ihtiyacında yardımcı
olmak mesela büyük ve küçük abdesten sonra temizlikte yardım
veya bez tutma zorunluĝu

Beslenme esnasında yapılabilecek yardımlar:
Örneğin yemeğini vermek • yemeği ağız büyüklüğünde
porsiyonlara ayırmak

Selbstständiges
Aufstehen und
Zu-Bett-Gehen
•
Örneğin kaldırmak/yatırmak
• elbisesini
giyindirmek
ve
Anund
Auskleiden
•
Gehen
•
Stehen
•
Treppensteigen
soyundurmak • yürütmek • ayakta durabilmesini sağlamak •
• Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung •
merdivenleri ҫıkabilmesinde yardımcı olmak • evden ayrılma
Arzt- und Therapiebesuche
ve tekrar eve dönebilmesinde yardımcı olmak • doktor ve
terapi uzmanlarına gidebilmesinde yardımcı olmak

Haben
Sie einen
pflegebedingten
Aufwand
Diğer bakım
yardımları
dışında evzusätzlichen
idaresiyle ilgili
beim:
Einkaufen
•
Kochen
•
Reinigen
der
Wohnung
çocuĝunuzun bakımından dolayı ilave ihtiyaçların olup
•olmadığına
Spülen • Wäsche
wechseln
und waschen
• Beheizen
da araştırılıp
bakılmaktadır.
Örneğin
alışveriş
der
Wohnung
yapmada • yemek hazırlamada • evi temizlemede • bulaşık
yıkamada • çamaşır deĝiştirme ve yıkamada • evi
ısıtmada

Bakımı zorlaştıran faktörler
Bakımı neler zorlaştırabilir: önemli ölҫüde gözetleme
Wird die Pflege erschwert durch:
zorunluğu •Bedarf
kol ve
eklemlerinin
sertleşmesi • sınırlı
erheblichen
anbacak
allgemeiner
Beaufsichtigung
hareketlilik
durumlarında
•
kas
sisteminin
şiddetli kasılması
aufgrund der Einschränkung der altersentsprechenden
durumunda,
örneğin
felç
sonrası
•
kolların
bacakların sakat
Alltagskompetenzen • hochgradige Spastikve
• Läholması durumunda
• kontrolsüz
hareketler durumunda
• sınırlı
mungen
• eingeschränkte
Sinneswahrnehmungen
•
eingeschränkte
körperliche
Belastbarkeit
• fehlende
dayanıklılık • yutma
zorluğu,
ağız haraketleri
ve nefes alma
oder
geringe Muskelspannung
• Kontrakturen
aksaklıklarında
• savunma tutumu
• engellilik großer
sonrasında
Gelenke
•
Fehlstellungen
der
Extremitäten
•
einschieoluşan eksik kooperasyon durumunda • sınırlı algılama
ßende
Bewegungen
• Abwehrverhalten
•
(duymaunkontrollierte
ve görme bozukluğu)
• ilaçlarla
geçmeyen şiddetli
uneinsichtiges oder aggressives Verhalten • nächtlichen
ağrılar durumlarında • geceleri bakıma muhtaç olma
Pflegeeinsatz • zeitaufwendigen Hilfsmitteleinsatz
• mekanın dar •olması
ve bakımı engellemesi
•durumunda
beengte Wohnverhältnisse
therapieresistente
gibi durumlarda • zaman harcayan yardımcı aletler
Schmerzen
kullanılması durumlarında bakım zorlaşabilmektedir.

