




 
 

 

 

 

                                                               
  

 

 

 

 

          

                            
   

 

              
              

          

            
         

          
       

        
           

           
              

               
           

       

             
               
         

           
              

          
          

            

                
           

              
      

             

           
            

            
       

Drogie czytelniczki,
Dilek Kolat Drodzy czytelnicy, 
Senator ds. zdrowia, 
opieki i równouprawnienia 

Jeśli zapytamy się osób wymagających opieki, gdzie chcieliby być pod opieką, najczęściej pada wyraźna 
odpowiedź: chcą jak najdłużej jak jest to możliwe pozostać we własnym mieszkaniu i pomimo 
konieczności opieki samemu decydować o prowadzeniu swojego życia. 

Berlin już wcześnie wytyczył działania związane z priorytetową opieką ambulatoryjną i rozbudowano 
możliwy do przyjęcia system doradztwa i wsparcia. Z powodzeniem: około 3/4 wszystkich osób 
wymagających opieki żyje tak jak wcześniej w domu – nieproporcjonalnie wysoka liczba. Przy około 2/3 
opiekują się nimi członkowie rodziny. Do tego dochodzi około 625 ambulatoryjnych służb pielęgniarskich, 
blisko 20 ośrodków opieki krótkotrwałej i ponad 90 ośrodków opieki dziennej, bez których dla wielu osób 
wymagających opieki życie we własnych czterech ścianach nie byłoby możliwe. 

Również na szczeblu federalnym uległy poprawie warunki ramowe szczególnie dotyczące opieki w domu. 
Do 01.01.2017 wprowadzono drugą ustawą o wzmocnieniu opieki nowe pojęcie potrzeby opieki i nową 

metodę oceny. Wraz z nimi psychologiczne i duchowe schorzenia mają być uwzględnione tak samo jak 
niesprawność fizyczna. W dotychczasowym systemie to było niewystarczające. Spełniają one także 
specyficzne potrzeby np. osób chorych na demencję. 

Jak mogę pomimo potrzeby opieki decydując sam prowadzić dalej życie? Z jakimi zmianami muszę się 

liczyć? Kto zapłaci za moją opiekę? Jak zachowam się, kiedy moja matka zachoruje na demencję? Jak 
znajdę dobrą służbę pielęgniarską? Gdzie mogę zrobić dobry kurs opieki? 

Opieka przez członków rodziny lub profesjonalne służby pielęgniarskie – osoba wymagająca opieki i 
członkowie rodziny stawiają sobie wiele pytań. Odpowiednia oferta dostosowana do potrzeb usług służb 
pielęgniarskich jest więc informacją i wsparciem. W Berlinie jest 35 poradni opieki, które Państwu 
doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące opieki i wieku. Poza tym dwanaście ośrodków 
kontaktowych wspiera zaangażowania w opiekę, towarzyszący opiece wolontariat i samopomoc. 

Opieka prowadzi do głębokich zmian w życiu osób wymagających opieki i tych, którzy się nimi opiekują. 
Broszura, „Co będzie, jeśli…? daje przegląd tego, co na Państwa spadnie w przypadku opieki nad sobą 

lub w przypadku opiekowania się krewnym. Za pomocą typowych scenariuszy dowiedzą się Państwo, co 
należy załatwić, jak można praktycznie zorganizować codzienność, do jakich świadczeń ustawowych 
mają Państwo prawo i jakie instytucje i służby służą radą i pomocą przy opiece w domu. 

Opieka domowa jest ze zrozumiałych względów często związana z ograniczeniami, obciążeniami, 
strachem i bezsilnością. Jak rzeczywiście przebiega codzienna opieka zależy zasadniczo od tego, w 
jakim stopniu uda się dokonać wszelkich niezbędnych zmian, aby dostosować nasze własne 
oczekiwania, a przede wszystkim przyjąć pomoc i wsparcie. 

3 





 
 

 
 

 
   

                                                                                                    
           

 
     

         
            
  

          
             

 
        

          
 

           
           
 

                                                                                                                
          

 
    

 

             
 

          
            

       
             

 
          

           
 

           
            

  
        

             
 
 
 
 

SPIS RZECZY 

Ogólne pytania 
1.	 Początek opieki 

Jak i gdzie uzyskam informację? 09 

2.	 Początek opieki
 
Jakich mogę spodziewać się obciążeń i jak sobie
 

z nimi poradzę? 11
 

3.	 Chorzy na demencję żyją często we własnym świecie. 

Jak zachować się, kiedy moja matka zachoruje na demencję? 13
 

4.	 Jak długo matka może pozostać we
 
własnym mieszkaniu? 16
 

5.	 Mogę się nią opiekować sam/a, czy musi przyjeżdżać
 
służba pielęgniarska? 18
 

6.	 Co należy przestrzegać przy podejmowaniu i po podjęciu
 

decyzji odnośnie służby pielęgniarskiej? 19
 

Pytanie dotyczące ubezpieczenia pielęgnacyjnego 
i finansowania opieki 
7.	 Kto płaci za opiekę? 23
 

8.	 Co musi zrobić moja matka, um aby
 

otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? 25
 

9.	 Zaklasyfikowanie do stopnia opieki.
 
Jakie warunki musi spełnić moja matka? 26 


10.	 Co się dzieje po złożeniu wniosku o świadczenia
 

z ubezpieczenia pielęgnacyjnego? 32
 

11.	 Na czy polega różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym, rzeczowym
 

świadczeniem pielęgnacyjnym a świadczeniem kombinowanym? 34
 

12. Co oferuje jeszcze ubezpieczenie pielęgnacyjne, aby
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Tak nie może dalej być 

Kiedy potrzeba opieki 
powstaje wolno 

Fachowa porada może być dużą pomocą 

Marianne E. pracuje na cały etat. Od lat wspiera swoją teraz 93 letnią matkę, pomagające jej. Chodzi z nią na 
zakupy. Sprząta regularnie schody i myje okna. Zajmuje się także wyczerpującymi pracami domowymi takimi jak 
zmiana pościeli. Raz na tydzień pomaga swojej matce w kąpieli. Zauważa, że jej matka coraz bardziej zaniedbuje 
codzienną pielęgnację ciała. Wydaje jej się także, że jej matka ma nietrzymanie moczu. Kiedy pyta o to matkę, 
zaprzecza ona oczywistej lekkiej inkontynencji (nietrzymaniu moczu). Marianne E. zastanawia się, jak to dalej będzie 
z matką. 

Na tym przykładzie potrzeba wsparcia staruszki rozwija się raczej powoli. Pani E. ma zatem czas, bez 
presji czasu uzyskać informacje na rozważenie własnych możliwości i granic i omówić z rodziną i ze 
specjalistami, jak można ewentualnie wraz z innymi radzić sobie dalej z sytuacją. Można już na tym 
wczesnym etapie przygotować rozwiązania potencjalnych problemów. 

Gertrud T. i jej mąż są na emeryturze. Od kiedy stwierdzono u męża T. demencję, oboje bardzo dużo przeczytali o tej 
chorobie i uzyskali porady w stowarzyszeniu Alzheimera. Zauważyli chorobę dwa lata temu, kiedy Pan T. coraz 
bardziej zapominał. W ciągu dwóch lat po diagnozie oboje zmienili swoje życie. Pozbyli się swojego samochodu, 
wyjechali na urlop i spędzili więcej czasu ze swoją rodziną. Od kilku tygodni Gertruda T. zauważyła, że jej mąż staje 
się obcy i ma złą orientację np. w ruchu drogowym. Martwi się o niego i chciałaby mu wszędzie towarzyszyć, gdzie 
jest to tylko możliwe. Jej mąż odmawia i chce jak zwykle sam jechać na wieczór gry w skata. Pani T. obawia się, że 
może wsiąść do złego autobusu lub pije za dużo alkoholu. 

Ten przykład pokazuje wyzwania, do których muszą ustosunkować się wszystkie uczestniczące w tym 
osoby, kiedy członek rodziny zachoruje na demencję. Pełzająca utrata osobowości, malejące zaufanie we 
własne umiejętności i partnera, to wszystko zmiany, które coraz bardziej określają codzienność. 
Nierzadko chorzy odczuwają oferty pomocy jako przesadną opiekę. Cała rodzina zaczyna znaczniej 
odczuwać stresy emocjonalne. Dla rodziny T. nadszedł czas, aby zwrócić się o pomoc i odciążenie. 
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Po udarze wszystko jest inaczej 
Kiedy matka z dnia na dzień stanie się osobą 
wymagającą opieki 

Matka Petry H. mieszka sama. Ma 78 lat. Lubi podróżować i regularnie chodzi do teatru i na koncerty. W przyszłym 
roku Pani H. zastanawia się nad ewentualną przeprowadzką do domu, gdzie jest oferowana opieka. Tylko dla 
bezpieczeństwa, ponieważ chce jeszcze długo możliwie samodzielnie prowadzić swoje życie i decydować o sobie. 
Dużo mieszkanie staje się dla niej powoli za duże. Podczas jednej z wizyt Petra H. znajduje swoją matkę na 
podłodze w korytarzu. Staruszka nie może mówić i nie może się poruszać. Petra H. natychmiast wzywa lekarza 
pogotowia ratunkowego. Jej matka zostaje zabrana do szpitala. Tam zostaje stwierdzony udar. Co dalej? 

Na tym przykładzie Pani H. musi wkrótce zadecydować wraz z matką, co dalej i co należy zrobić. Gdzie 
jej matka ma mieszkać w przyszłości? Kto ją będzie wspierać? I co musi zrobić Pani, H, kiedy matka nie 
będzie mogła już za siebie decydować? 

> Widzą Państwo: we wszystkich przykładach członkowie rodziny mają duże zmartwienie i stawiają sobie 
wiele pytań. I to niezależnie od tego, w jakim zakresie, czy opieka nad ich matką musi być podjęta nagle 
i nieoczekiwanie lub powoli i będzie coraz bardziej rozległa. 
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PYTANIE 1 

Początek opieki 
Jak i gdzie uzyskam informację? 

Na każdego może przypaść zadanie przejęcie opieki nad bliskimi. 

Wielu członków rodziny wdraża się pomału w temat opieki. Najpierw okazują niewielką pomoc w 
gospodarstwie domowym. Z biegiem lat dochodzi coraz więcej obowiązków dotyczących pomocy i opieki. 
Nie jest to często świadoma decyzja. Nie rozmawia się także o życzeniach, oczekiwaniach i strachu w 
związku z opieką. Pierwsze konieczne pomaganie nie są w większości problemem. I nikt nie spodziewa 
się, ze osoby potrzebujące opieki mogą kiedyś wymagać opieki przez całą dobę. Tak dzieje się często 
przy osobach chorych na demencję. 

Członkowie rodziny mogą przez noc stać się osobą wymagającą opieki. 
Wszyscy członkowie rodziny muszą nagle zająć się opieką bliskiej osoby np. z powodu udaru. Następnie 
członkowie muszą z dnia na dzień dostosować się do nowej sytuacji życiowej. Przyjmują wtedy całkiem 
naturalnie często opiekę w domu, nie zdając sobie sprawy z rozmiarów tego zadania. Trzeba zastanowić 

się nad tyloma rzeczami, trzeba podjąć wiele decyzji, częściowo natychmiast. Często nie ma czasu, aby 
się bardziej gruntownie radzić sobie z sytuacją. 

Wczesna informacja jest najlepszym przygotowaniem. 
Zaleca się więc, zająć się tematem opieki, zanim stanie się aktualny. Kto jest dobrze poinformowany, 
radzi sobie lepiej ze zmienioną sytuacją życiową, która wynikła z potrzeby opieki. Informacji udzielają np. 
Berlińskie ośrodki wsparcia ds. opieki. Należy także rozmawiać ze swoimi członkami rodziny o 
życzeniach, oczekiwaniach i obawach a także o ewentualnej śmierci. 
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Proszę skorzystać z Państwa prawa do indywidualnego doradztwa dotyczącego opieki 
Jeśli Państwa matka składa pierwszy wniosek o świadczenia pielęgnacyjne, ma prawo do bezpłatnej 
indywidualnej porady. Jej kasa opiekuńcza musi ją o tym niezwłocznie poinformować i zaproponować 

termin u konsultanta ds. opieki albo musi wystawić jej zaświadczenie, upoważniające ją do doradztwa, z 
którego może skorzystać w wyznaczonej poradni. W Berlinie udziela się porad w sprawie opieki 
najczęściej w ośrodkach wsparcia ds. opieki. 

Na życzenie doradztwo może odbyć się także w domu lub w ośrodku, w którym mieszka. Należy 
uwzględnić członków rodziny i inne osoby. Doradztwo służy do tego, aby jak najlepiej zorganizować 

opiekę w domu. Jeśli pierwsze konsultacje nie wystarczą, Państwa matka może uzgodnić następne 
terminy konsultacji. Jeśli jest ubezpieczona prywatnie, to porady udziela przedsiębiorstwo „compass 
private pflegeberatung“ – Compass – prywatne doradztwo ds. opieki. Telefonicznie można się 

skontaktować z firmą COMPASS pod numerem 0 800 101 88 00. 

Kasa opiekuńcza Państwa matki informuje ją zawsze także o najbliższym ośrodku wsparcia ds. opieki i 
udostępnia jej listę świadczeń i cenową listę porównawczą. Lista zawiera informacje o rodzaju, treści i 
zakresie jak i kosztach usług licencjonowanych zakładów opieki jak i oferty dotyczące opieki i odciążenia, 
ulżenia opiekunom. Jest co kwartał aktualizowana w Internecie, ale można ją także zażądać. 

Od 01.01.2016 każdy opiekun, który jest członkiem rodziny ma prawo do indywidualnego nadzorowania 
przypadku i do porady odnośnie opieki przez kompetentną kasę opiekuńczą, jeśli życzy sobie tego osoba 
wymagająca opieki. 

Kasy opieki muszą zapewnić doradztwo odnośnie opieki nie tylko przy pierwszych wnioskach, lecz muszą 

je oferować także przy następnych wnioskach jak nowa klasyfikacja lub zmiana rodzaju świadczenia. 

Dalsze informacje 

Informacje o prawnych warunkach ramowych ubezpieczenia opiekuńczego można w każdej chwili 
uzyskać pod telefonem Federalnego Ministerstwa Zdrowia: od poniedziałku do piątku 030/340 60 66-02. 

W internecie podane są na stronie Kasy Wypadkowej Nadrenii-Westfalii www.beim-pflegen-gesund-
bleiben.de pomocne wskazówki dotyczące ochrony zdrowia, dzienne plany jak i listy i karty kontrolne 
dotyczące nagłych przypadków. 
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PYTANIE 2     


Początek opieki 
Jakich muszę się spodziewać obciążeń i jak sobie z 
nimi poradzę? 

Kiedy myśli o opiece, wiele osób ma obawy, że będzie im ciężko, wspierać innego człowieka w 
pielęgnacji ciała albo nawet całkowicie ją przejąć. Rzeczywiście wstyd i wstręt może stać się problemem, 
ale okazuje się, że większość opiekunów wkrótce relatywnie bez uprzedzeń radzi sobie z pielęgnacją 
ciała.  

Zamiast tego obciążenia odnośnie opieki w domu są kwestią dostosowania Państwa codzienności do 
konieczności opieki, może się zmienić Państwa stosunek do matki a także może mieć to wpływ na 
Państwa kontakty z innymi ludźmi w związku z codziennością związaną z opieką. 

Muszą Państwo np. prawdopodobnie być stale do dyspozycji. Muszą Państwo reagować na nastroje 
Państwa matki, uspokajać ją głaskać i pocieszać. Próbują Państwo dać matce, wszystko, co najlepsze. A 
często myślą Państwo, że to nie jest wystarczające. Oczywiście miło jest być potrzebnym i móc oddać 

matce trochę tego, co otrzymaliśmy od niej w przeszłości. Jednak stała gotowość może być dużym 
obciążeniem. To występuje szczególnie, kiedy Państwa matka choruje na demencję. 

Proszę zwracać uwagę na swoje ograniczenia 
Państwo jako opiekun myślą o sobie na koniec w takich ekstremalnych sytuacjach. Właśnie kobietom, 
które w rzeczywistości najczęściej opiekują się chorymi, trudno uwolnić się od przypisanej ich roli, bycia 
dla innych. Dodatkowym obciążeniem może być pogodzenie pracy zawodowej i opieki. Tutaj znajdą 
Państwo informacje i propozycje odpowiedzi na PYTANIE 15. 

Prawdopodobnie Państwa matka chce, aby opiekowała się nią zawsze ta sama osoba, mianowicie 
Państwo. To może wiązać się z tym, że boi się zmian w znanym życiu i przebiegu dnia codziennego. 
Prawdopodobnie odrzuca najpierw wszystko, co jest dla niej nowe, co jej Państwo zaproponujecie. Nie 
chce, aby opiekowała się nią obca osoba a także nie chce przebywać w ośrodku dziennej opieki, 
ponieważ znane otoczenie i znany przebieg dnia oznaczają dla Państwa matki bezpieczeństwo.  

Naturalnie będą Państwo próbowali uwzględnić potrzeby Państwa matki. Pomimo tego powinni Państwo 
skorzystać z pomocy, aby ktoś Państwa odciążył. 

Tylko tak długo jak Państwu się powodzi, dobrze się Państwo czują, będzie się dobrze czuć w tych 
okolicznościach Państwa matka. Jeśli Państwo się nadwyrężą i dostaną zapaści, to Państwa matka nie 
będzie miała nic z tego. Proszę się więc nie bać, przyznać sobie i innym, kiedy osiągną Państwo swoje 
granice. 
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Proszę mówić o swoich odczuciach 
Proszę pomyśleć o tym, że potrzebują Państwo jako opiekun także czasu dla siebie. Proszę się spotkać 

znowu ze swoimi przyjaciółmi, podzielić się opiniami z innymi ludźmi. Proszę jak tylko jest to możliwe 
pielęgnować swoje hobby. Tylko tak nabiorą Państwo nowych sił. 

Wielu opiekunów będących członkami rodziny zostaje poprzez opiekę odizolowanych, ponieważ prawie 
nie mogą pielęgnować swoich przyjaźni i znajomości i są wyjałowieni psychicznie. Dlatego tak ważna 
jest rozmowa z przyjaciółmi i znajomymi o sytuacji i wspólne poszukiwanie możliwości utrzymywania 
kontaktów socjalnych. 

Bardzo przydatne może okazać się nawiązanie kontaktu z grupą dyskusyjną dla opiekunów. Tam znajdą 

Państwo rozmówców, którzy rozumieją Państwa sytuację. Tam zauważą Państwo, że nie są Państwo 
sami ze swoimi kłopotami i wątpliwościami np., że także inni ludzie walczą z poczuciem winy i powierzają 
swoich bliskich przejściowo w inne ręce. 

Wykorzystywanie możliwości wsparcia i odciążenia/ulżenia opiekunowi 
Jeśli grupa dyskusyjna nie wchodzi dla Państwa w rachubę i nie mają Państwo nikogo, komu mogą i chcą 

Państwo zaufać, mogą się Państwo w zaufaniu zwrócić do centrum doradztwa i skarg „opieka w 
potrzebie“. Wskazówki znajdą Państwo w PYTANIU 21. Jako członek ustawowej kasy chorych mogą 

Państwo otrzymać poza tym bezpłatnie na życzenie także anonimowo na stronie www.pflegen-und-
leben.de wsparcie osobiste i psychologiczne. Telefon ds. opieki BMFSFJ także oferuje także wsparcie 
pod numerem 030 / 20179131 zainteresowanym od poniedziałku do czwartku między godziną 9 i 18, 
kiedy występują problemy lub są sytuacje przeciążenia przy opiece. 

W Berlinie do dyspozycji opiekunów, którymi są członkowie rodzin jest dostępnych mnóstwo możliwości 
wsparcia i odciążenia. Do tego należą np. mobilne służby pomocnicze, wolontariusze odwiedzający 
chorych w domu, „posiłki na kółkach” i wzywanie pomocy do domu. 

Niech Państwo skorzystają ze wszystkich możliwości. Niech Państwo na przykład sprawdzą, czy wchodzi 
w rachubę w przypadku Państwa matki ubiegania się o legitymację osoby niepełnosprawnej i czy 
przez to mogą Państwo korzystać z tak zwanej służby przewozów specjalnych. 

Przegląd wszystkich ofert oferują poradnie opieki lub także poradnie kontaktowe zaangażowania w 
opiekę dla działających w opiece wolontariuszy i samopomocy. 
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PYTANIE 3
 

Chorzy na demencję żyją często we własnym świecie. 
Jak zachować się, kiedy moja matka zachoruje na 
demencję? 

Chorzy na demencję tracą stopniowo zdolność, radzenia sobie samemu z obowiązkami dnia 
codziennego, także ich osobowość znacznie się zmienia. To jest bolesne dla wszystkich, którzy w tym 
uczestniczą – zarówno dla członków rodziny jak i dla samego chorego. Rozmowy z matką są coraz 
trudniejsze i Państwa matka zachowuje się w taki sposób, którego nigdy wcześniej Państwo u niej nie 
zaobserwowali. Zaniedbuje higienę osobistą, myli odzież letnią z zimową i traci orientację w 
gospodarstwie domowym.  

Jej nastrój podlega dużym wahaniom: w niektóre dni jest Państwa matka w dobrym nastroju i przyjazna, 
uprzejma, w inne dni jest jednak niepewna i niekiedy agresywna w stosunku do Państwa. 

Co należy wtedy robić?
 
Jak zachować się poprawnie? 


Demencja nie należy do normalnego z gehört procesu starzenia się. 
Najpierw trzeba wiedzieć kilka podstawowych rzeczy o schorzeniu, jakim jest demencja: 

Demencja jest schorzeniem, które rzuca się w oczy w momencie pogorszenia się pamięci i myślenia jak i 
poprzez dalsze sygnały ostrzegawcze. Nie można stawiać w żadnym wypadku schorzenia na tym samym 
poziomie z normalnym procesem starzenia, stąd w przypadku wątpliwości nie powinni się Państwo 
zadowalać wypowiedziami typu: w wieku 80 lat jest to normalne, i tak nie można nic zrobić. Przy 
podejrzeniu demencji potrzebna jest diagnoza lekarza specjalisty (neurologa). 

Niech Państwo najpierw porozmawiają z lekarzem rodzinnym. On skieruje Państwa do neurologa lub na 
kliniczne godziny badania pamięci. 

Ponieważ nie rozchodzi się o to, czy w ogóle jest demencja, lecz także o jaką formę demencji 
rozchodzi się. Demencja jako schorzenie jest według naszego stanu medycyny nie do wyleczenia, 
można jednak opóźnić przebieg choroby i mieć na nią wpływ. Można przez to ułatwić pracę opiekunom. 
Lekarz musi jednak wiedzieć, o jaki rodzaj demencji rozchodzi się. 

Pomaga wyraźna diagnoza 
Wyraźna diagnoza umożliwi Państwu jako opiekunowi na koniec obchodzenie się z chorym z większym 
zrozumieniem. Ponieważ dzięki diagnozie mogą Państwo także później zrozumieć niejasne do tej pory i 
obraźliwe zachowania Państwa matki jako następstwa schorzenia. Na bazie diagnozy mogą Państwo 
uzyskać poradę od doświadczonych specjalistów jak obchodzić się ze zmarłą matką jak i uzyskać 

informacje odnośnie możliwości odciążenia Państwa w związku z codzienną opieką. Szczególnie w tym 
zakresie jest w Berlinie wiele ofert.  
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Jak może oddziaływać demencja? 
Ludzie, którzy zachorowali na demencję dostrzegają w początkowym stadium rozpoczynający się proces 
choroby. Zaczynają się bać i może to prowadzić do wycofania się, depresji a także do zachowania, kiedy 
coś wymagają, do czego nie przywykliśmy. Z jednej strony może być jeszcze wiele dobrych dni, które 
przypominają o dobrych czasach i wtedy nie dostrzega się choroby. Z drugiej strony Państwa matka 
będzie Państwa w niektóre dni podejrzewać, że ukradli jej Państwo pieniądze. Może chcieć stale uciekać 

albo będzie mieć nadmierny apetyt. Może chcieć jeździć samochodem lub na rowerze, chociaż nie jest 
już w stanie. Szczególnie obciążające jest wtedy, kiedy przy postępującej demencji nie rozpoznaje już 
Państwa a Państwo nie wiedzą, jak mają się Państwo zachowywać w stosunku do niej. Nawet w 
zaawansowanym stadium choroby będą Państwo przeżywać i móc dzielić się pięknymi momentami np. 
letzem, jaki zaczynają mieć chorzy na demencję. 

Proszę pozostać na równej stopie 
Niestety nie ma żadnych ogólnych reguł, jak należy obchodzić się z ludźmi chorymi na demencję. Należy 
podchodzić indywidualnie w zależności od tego, jacy są chorzy i przebiegi chorób. To, co działa na 
chorych na demencję uspokajająco, może wywołać u innych chorych niepokój. Najlepiej niech Państwo 
postępują zgodnie z zasadą „prób i błędów”, aby dowiedzieć się, co jest najlepsze dla Państwa matki. 
Jest jednak kilka zasad. Proszę zachowywać się z szacunkiem. To znaczy: rozmawiać twarzą w twarz, 
także wtedy, kiedy czują Państwo, że Państwa matka właśnie Państwa nie rozumie. Proszę „nie wytykać” 
swojej matce wad i słabości. 

Może zauważą Państwo, że np. Państwa matka trzyma szczoteczkę w ręku i nie wie, co ma z tym zrobić. 
Wtedy lepiej pokazać jej mycie zębów niż niecierpliwie przypominać jej o poprawnym używaniu 
szczoteczki do zębów.  

Włączenie do podejmowanie decyzji – jak długo jest to możliwe 
Demencja jest stale postępującym schorzeniem, które ciężko narusza zdolność oceny i podejmowania 
decyzji przez chorego. Dlatego ważnym jest, aby uregulować wcześniej pewne sprawy i podjąć z chorym 
i ważne decyzje, jak długo są w stanie to zrobić. 

Mogą Państwo ze swoją matką sporządzić dyspozycję opieki, pełnomocnictwo prewencyjne, 
pełnomocnictwo do konta i/lub rozporządzenie pacjenta odnośnie osoby opiekuna (patrz PYTANIE20). 
Te rozporządzenia i pełnomocnictwa dają Państwu potem bezpieczeństwo w postępowaniu i są wsparcie 
przypominającym o tym, co sobie życzyła Państwa matka. W ten sposób taki dokument może być dużą 

pomocą przy trudnych decyzjach i odciążeniem. Proszę skorzystać wcześniej z doradztwa w tej sprawie 
np. w ośrodku wsparcia ds. opieki. 
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Cierpliwość jest mile widziana – także w stosunku do siebie samego/siebie samej 
> Zasadniczo obowiązuje: proszę spróbować być cierpliwym. To się nie zawsze udaje, ale także w tych 
sytuacjach proszę zachować w stosunku do siebie cierpliwość. Proszę sobie także wybaczać złe dni i nie 
obwiniać się odpowiedzialnością na wahania nastroju swojej matki. Nie są Państwo nadczłowiekiem. 

Proszę się nauczyć jak postrzegają chorzy i nauczyć się z tym obchodzić. 
Ludzie z demencją postrzegają rzeczywistość często inaczej. Mogą np. widząc cień postrzegać coś 

przerażającego np. zwierzę. Proszę nie próbować wybić z głowy matce takiego postrzegania. To tylko 
zwiększy jej niepewność lub nawet rozzłości. Ponieważ dla Państwa matki jej postrzeganie jest 
rzeczywistością, jej strach jest w tym momencie realny. Nic nie da próba wyperswadowania jej tego. 
Proszę raczej spróbować odwrócić jej uwagę i rozproszyć jej strach. Proszę ją wziąć pod rękę i 
przeprowadzić delikatnie do innego pomieszczenia. Proszę zwrócić jej uwagę na coś innego, to w ten 
sposób uspokoi się. 

Szczególnie bolesne jest dla członków rodziny, kiedy Państwa matka Państwa nie rozpoznaje, a nawet 
żąda, aby Państwo opuścili mieszkanie lub ekstremalnie Państwa podporządkowuje sobie. Takie 
zachowania wiążą się z wcześniejszymi wspomnieniami. 

Państwa matka żyje prawdopodobnie właśnie w świecie wspomnień, w którym są Państwo jeszcze 
małym dzieckiem, które można i wolno odesłać z pokoju. Jeśli jest się samemu i polega się na samym 
sobie, to często trudno jest, wyjaśnić sobie możliwą przyczynę takiego zachowania matki. 

W rozmowie ze specjalistami z psychogeriatrycznej poradni i organizacji samopomocy np. z 
Towarzystwa Alzheimera lub Inicjatywy opiekunów-członków rodziny chorych na Alzheimera 
możliwe jest jednak, rozumienie zachowania i obaw chorych i można znaleźć wspólne sposoby, jak 
można się z tym obchodzić. Także takie rozmowy i kontakty odciążają, ponieważ dają możliwość 

pozbycia się własnych kłopotów, problemów i zmartwień. To obowiązuje także dla bólu i żałoby, które 
często są częścią powolnego pożegnania ukochanego człowieka. 

Uważać na samego/samą siebie 
Towarzyszenie osobom chorym i opieka nad krewnymi na demencję jest często ciężka i wyczerpująca. 
Będą Państwo często przeżywać sytuacje, w których będą Państwo wykończeni nerwowo. Proszę wtedy 
nie próbować poradzić sobie ze zmartwieniami samemu. 

> Proszę świadomie szukać odciążenia rozmawiając z rodziną, przyjaciółmi i innymi opiekującymi się 
krewnymi i specjalistami – podzielone cierpienie jest połową cierpienia.  

Na stronie www.wegweiser-demenz.de und www.alzheimer.de znajdą Państwo dalsze informacje. Mogą się 

także Państwo zwrócić bezpośrednio do ośrodka pomocy ds. opieki, stowarzyszenia Alzheimera -
Alzheimer Gesellschaft Berlin e. V. (www.alzheimer-berlin.de), inicjatywy opiekunów krewnych chorych na 
Alzheimera - Alzheimer Angehörigen-Initiative e. V. (www.alzheimer-organisation.de) lub do centrum 
kompetencji ds. wspierania opieki - Kompetenzzentrum Pflegeunterstützung (www.pflegeunterstuetzung-
berlin.de). Wiele grup dyskusyjnych i wskazówek znajdą Państwo w broszurze „Angebote für pflegende 
Angehörige“ – „Oferty dla opiekunów krewnych“ RAGA Berlin (patrz SŁOWNIK Poradnik o opiece w 
domu). 

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. (www.deutsche-alzheimer.de) - Niemieckie Stowarzyszenie 
Alzheimera, zarejestrowane stowarzyszenie założyło pod numerem telefonu 01803 / 171017 telefon 
ds. choroby Alzheimera. Można tam uzyskać porady od poniedziałku do czwartku od godziny 9 do 18 a 
w piątek od 9 do 15. Jeśli zachodzi taka potrzeba można uzgodnić termin doradztwa także poza tymi 
godzinami. Doradcami są profesjonalni, wyszkoleni pracownicy socjalni i pedagodzy socjalni. 
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PYTANIE 4 

Jak długo moja matka może pozostać w swoim 
mieszkaniu? 

Zasadniczo Państwa matka może żyć w swoim mieszkaniu jak długo chce. Dobre kontakty z sąsiadami i 
z rodziną to w tym wypadku zaleta. Możliwie w pobliżu powinna być osoba kontaktowa, aby móc szybko 
pomóc w nagłej sytuacji lub pomocnicy jak np. straż pożarna mogąca umożliwić dostęp do mieszkania. 

Wczesne zapobieganie/zabezpieczanie 
Wiele osób wymagających opieki żyje jeszcze samotnie, częściowo także bez krewnych w pobliżu. 
Wybierają różne strategie, aby móc zostać w swoim mieszkaniu. Np. dla orientacji umieszczają karteczki 
ze wskazówkami na drzwiach i szafach, każą sobie wbudować czujniki przeciwpożarowe lub 
zainstalować domowy alarmowy numer medyczny lub oddają klucz od domu do sąsiadów lub 
przyjaciół. Także pomoc domowa, służba pielęgnacyjna lub serwis dostawczy jak „Jedzenie na kółkach” 
mogą być pomocne. Socjalne kontakty przyczyniają się do tego, że osoba wymagająca opieki nie jest 
osamotniona. Jednak potrzeba kontaktów socjalnych jest tak samo różna u osób wymagających opieki 
jak u osób zdrowych. Jeśli ktoś przez całe życie chodził własnymi drogami, to kiedy będzie wymagać 

opieki wystarczy mu prawdopodobnie jego pomoc domowa jako osoba kontaktowa. 

Jeśli jest demencja, Państwa matka może pozostać tak długo w swoim mieszkaniu, jak długo nie 
zagraża sobie i innym. Sensowne jest jednak, porozmawiać z matką przy pierwszych oznakach demencji 
i wszystko uregulować na wypadek, kiedy Państwa matka już nie będzie mogła sama decydować. 
Wskazówki na ten temat znajdą Państwo w odpowiedzi na PYTANIE 20. 

Bezpieczeństwo w gospodarstwie domowym priorytetem 
Jeśli Państwa matka mieszka sama, mogą powstać ryzyka poprzez nieuwagę lub zapominanie. Przykład: 
wbudowanie urządzenia, które wyłącza kuchnię elektryczną przy przegrzaniu. Informacje na ten temat 
podają ośrodki wsparcia ds. opieki. 

Ostatecznie sprawy zajdą już tak daleko, że Państwa matka nie może już mieszkać sama. Chociażby, 
kiedy sama wyjdzie i nie potrafi już wrócić do domu. Lub kiedy przy śniegu i trzaskającym zimnie 
niedostatecznie ubrana wychodzi na ulicę. 
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Najpóźniej wtedy należy się zastanowić nad zmianą sytuacji mieszkaniowej Państwa matki. Może mogą 

Państwo wziąć ją do siebie do domu. Dalszymi możliwościami jest przeprowadzka do kompletnie 
stacjonarnego ośrodka opieki lub do wspólnoty mieszkaniowej dla chorych na demencję. Na stronie 
www.hilfelotse-berlin.de znajdą Państwo oferty w pobliżu. 

Jeśli zdecydują się Państwo na wspólnotę mieszkaniową, mają Państwo jako krewny/a lub 
opiekun/opiekunka prawo (a także obowiązek), współtworzyć życie we wspólnocie i przebiegi wydarzeń 

we wspólnocie mieszkaniowej. Jeśli przyjmą Państwo swoją matkę do domu, powinni Państwo 
zaplanować wolne przestrzenie dla siebie, aby mogli Państwo nabrać sił i mogli odpocząć. Proszę sobie 
także na czas zagwarantować pomoc/wsparcie z zewnątrz. 

Proszę koniecznie korzystać z grup dyskusyjnych, aby odreagować. Tam mogą się Państwo dużo 
dowiedzieć o obrazie choroby. I doświadczają Państwo, że nie są Państwo sami i otrzymują wskazówki, 
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

Proszę się dowiedzieć o tak zwanych ofertach wsparcia w życiu codziennym, np. grupach 
dyskusyjnych i wsparcia w środowisku mieszkalnym Państwa matki. Takie grupy dają czasami 
możliwość spotkania i przyprowadzenia chorych krewnych, którzy potem będą pod opieką wolontariuszy. 
Możliwość wymiany informacji z innymi opiekującymi się krewnymi osobami oferują przede wszystkim 
ośrodki kontaktu ds. zaangażowania w opiekę a przy demencji inicjatywa krewnych chorych na 
Alzheimera i Stowarzyszenie Alzheimera w Berlinie. 

Przegląd ofert wsparcia w życiu codziennym i oferty ośrodków kontaktu ds. zaangażowania w
 

opiekę znajdą Państwo na stronie: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de.
 

Dalsze informacje o wspólnotach mieszkaniowych znajdą Państwo w słowniku.
 

Także regularne odciążenie np. przez opiekę dzienną lub krótko-czasową powinni Państwo uwzględnić i 
zorganizować zawczasu. Wskazówki na ten temat znajdą Państwo w odpowiedziach do PYTAŃ 16 i 
17. Pasujące oferty mogą Państwo znaleźć z pomocą Berlińskich ośrodków wsparcia ds. opieki. 

> Decyzję zabrania matki do swojego mieszkania należy najpierw omówić z członkami rodziny. Dobrze 
byłoby, aby oni się zgodzili i uczestniczyli w nowym zadaniu np. w weekendy lub podczas urlopu. 
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PYTANIE 5
 

Mogę się nią zaopiekować sam/a
 
czy musi przyjeżdżać służba pielęgniarska?
 

Mogą się Państwo sami zaopiekować matką, jeśli ufają sobie Państwo pod względem fizycznym i 
psychicznym. Wszystkich potrzebnych umiejętności i technik mogą się Państwo nauczyć na kursie 
opieki. 

Kurs opieki nic Państwa nie kosztuje 
Kurs opieki jest dla Państwa bezpłatny i jest oferowany przez kasę opiekuńczą często we współpracy ze 
służbą pielęgnacyjną lub innymi kwalifikowanymi ośrodkami. Sensowne jest przygotowanie się, pójście 
na kurs opieki, ponieważ tam otrzymają Państwo wiele korzystnych informacji. Pomaga tutaj także 
wymiana informacji z innymi ludźmi, którzy są w podobnej sytuacji. Ponieważ wiele osób pielęgnujących 
krewnych mówi i ma rację, że „kto nie żyje w takiej sytuacji lub kto nie żył w takiej sytuacji, nie może w 
ogóle zrozumieć wielu problemów“. 

Jeśli nie mają Państwo okazji, pójścia na kurs opieki, mogą Państwo skorzystać z domowego szkolenia 
dotyczącego opieki w swoich czterech ścianach. Kilka kas opiekuńczych oferuje także online- kursy 
opieki. 

> Jeśli wchodzi w rachubę dla Państwa jedna z tych możliwości, proszę porozmawiać z kasą chorych 
Państwa matki z powodu pojedynczych kwestii. 

Mogą Państwo naturalnie także zlecić opiekę służbie pielęgniarskiej. To rozwiązanie może być także 
konieczne, ponieważ Państwo pracują lub nie mogą przejąć opieki fizycznej lub nie chcą z innych 
powodów np., ponieważ odczuwają Państwo wstyd i obrzydzenie przed ekskrementami lub muszą się 

Państwo przemóc, aby zmienić matce pieluchy. To lub inne zadanie, których nie są Państwo w stanie 
wykonać, mogą Państwo zlecić bez nieczystego sumienia służbie pielęgniarskiej. 
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PYTANIE 6 

Co należy przestrzegać przy podejmowaniu i po 
podjęciu decyzji odnośnie służby pielęgniarskiej? 

Opiekę ambulatoryjną oferują prywatne służby pielęgnacyjne i służby pielęgnacyjne stowarzyszeń 

dobroczynnych względnie ich organizacji członkowskich. 

Wszystkie służby pielęgnacyjne, które są dopuszczone przez kasę opiekuńczą, są ustawowo 
zobowiązane, zwracać uwagę na jakość oferty. Wszystkie służby pielęgnacyjne i całkowicie 
stacjonarne ośrodki opieki są co najmniej raz na rok odwiedzane, sprawdzane przez Medyczną 

Służbę Ubezpieczenia Chorych (MDK) na zlecenie kasy pielęgnacyjnej i przeprowadza się doradztwo. 
Te kontrole jakości odbywają się jako regularne kontrole, powtarzalne kontrole i kontrole z jakiejś okazji. 
Przy tym z reguły uczestnicy w nich co najmniej osiem osób wymagających opieki stopnia opieki 2-5. Od 
października 2016 kontrole z jakiejś okazji i kontrole regularne obejmują zawsze także rozliczenie 
świadczeń. 

Sprawozdania zapewniające przejrzystość zmieniają się 

Wyniki kontroli są publikowane jako tak zwane sprawozdania zapewniające przejrzystość względnie 
oceny opieki w internecie według ujednoliconego schematu z "ocenami". 

Oceny dotyczące opieki mogą obecnie nie wystarczająco porównawczo i przekonywująco przedstawiać 

jakość ośrodków i służb. Dlatego system ma być do roku 2018 gruntowanie zmieniony. Mogą Państwo 
jednak nadal oglądać sprawozdania zapewniające przejrzystość na następujących stronach: 

www.aok-pflegedienstnavigator.de 
www.bkk-pflegefinder.de 
www.pflegelotse.de 
www.der-pflegekompass.de 

Niektóre służby pielęgnacyjne mają także certyfikaty jakości, na które zwracają uwagę. Taki certyfikat nie 
powinien być jednak miarodajny, aby zdecydować się na określoną służbę pielęgnacyjną. 

Proszę sprawdzić zaproponowane oferty 
Zanim zaczną Państwo szukać odpowiedniej służby pielęgnacyjnej, powinni się Państwo dokładnie 
zastanowić, jakiej potrzebują Państwo konkretnie pomocy np. do pielęgnacji, prowadzenia domu lub 
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opieki. Na koniec powinni Państwo wyjaśnić, w jaki sposób uregulować płatność za konieczną pomoc. Co 
mogą robić członkowie rodziny lub sąsiedzi? Do czego potrzebują Państwo profesjonalnych opiekunów? 

Proszę to wykorzystać dla własnego orientacji i odnośnie sprawdzania istniejących list kontrolnych np. 

•	 biuletyn informacyjny „wybór służby pielęgniarskiej“ poradni opieki, który znajdą Państwo na 
stronie internetowej www.pflegestuetzpunkteberlin.de/index.php/informationsblaetter , lub 

•	 lista do wyboru ambulatoryjnej służby pielęgniarskiej centrali konsumentów w Berlinie pod 
adresem www.vz-berlin.de (rubryki: zdrowie + opieka, opieka ambulatoryjna, ambulatoryjna służba 
pielęgnacyjna: lista kontrolna do wyboru). 

Także wymienione powyżej nawigatorzy i osoby pilotujące mogą pomóc we wstępnym wyjaśniania spraw 
i szukaniu. Kilka informuje obok możliwości kontaktu o spektrum usług jak i o pielęgnacyjnych, fachowych 
punktach ciężkości w danych ośrodkach opieki. Nawigator AOK podaje nie tylko listę cen pojedynczych 
świadczeń pielęgnacyjnych, lecz także umożliwia przejściową ocenę kosztów. 

Informacje i pomoc mogą Państwo otrzymać w Państwa poradni opieki, w kasie opiekuńczej Państwa 
matki lub u lekarza rodzinnego. 

Podczas poszukiwań powinni się Państwo zapytać, jaka paletę świadczeń oferują pojedyncze służby. 
Pomoc w opiece w domu w formie opieki odnoszącej się do ciała, pielęgnowanie i opieka i pomoc w 
prowadzenie domu. Niektóre służby pielęgniarskie wyspecjalizowały się odnośnie niektórych chorób 
takich jak demencja i rak i mają odpowiednio przeszkolony personel. Inni kierują swoje oferty do ludzi, 
zwłaszcza ze środowisk imigracyjnych, na przykład z korzeniami tureckimi lub rosyjskim, lub zatrudniają 
opiekunów ze środowisk migracyjnych. 

Wiele służb pielęgniarskich oferuje dalsze rodzaje pomocy lub pośredniczy w tego rodzaju pomocach. 
Może to być bardziej awaryjny numer domowy, posiłki na kółkach, dodatkowe oferty wsparcia w życiu 
codziennym służby odwiedzające lub pomocy w mobilność i o wiele więcej. Dla Państwa jako 
opiekującego się krewnego może być pomocne, aby uzyskać szeroką ofertę wsparcia z jednego źródła. 

Zapoznawanie się z ofertami! 
> Proszę sięgnąć po więcej ofert odnośnie prawdopodobnych kosztów. W Berlinie rozliczało się do tej 
pory świadczenia opieki w domu poprzez tak zwane moduły świadczeń lub kompleksy świadczeń. 
Zestawione w moduły świadczeniach są u wszystkich oferentów taki same, różnice są w cenach. Od roku 
2017 część służb pielęgniarskich oferuje opiekę w domu także na bazie czasowego wynagrodzenia. 
Rozliczenie następuje według jednostek 5-cio-minutowych. Przegląd odnośnie kompleksów świadczeń i 
odnośnie pobieranego obecnie wynagrodzenia znajdą Państwo na stronie internetowej administracji 
senatu odpowiedzialnej za opiekę: 
www.berlin.de/sen/soziales/vertraege/sgb11/pambu/index.html 

Proszę kazać sobie wyjaśnić pojedyncze pozycje oferty cenowej przez służbę pielęgniarską i uzgodnić 

treść i zakres świadczeń jak i warunki rozliczenia w umowie o opiece. 

Przy podejmowaniu decyzji nie powinni się Państwo kierować tylko kosztami. Jeśli chcą Państwo 
skorzystać ze służby pielęgnacyjnej, proszę się zapytać, czy służba wysyła zawsze tych samych 
opiekunów/pielęgniarzy. To jest oczywiście możliwe tylko w pewnych granicach, ponieważ pomoc 
domowa i opiekunowie/pielęgniarze chcą wieczorami lub czasami w weekend mieć wolne. Jednakże, 
należy założyć, że do opieki Pańskiej matki może być czterech do pięciu opiekunów. 

W razie potrzeby proszę się zwrócić o pomoc do ośrodka ds. wspierania w opiece. 

Proszę sobie samemu wyrobić na ten temat zdanie 
Ważne jest także osobiste wrażenie o służbie pielęgnacyjnej. Proszę poszukać służby pielęgnacyjnej, 
porozmawiać z kierownictwem służby pielęgnacyjnej i zwrócić uwagę na sposób wzajemnego traktowania 
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się podczas pracy. Proszę się zastanowić przy podejmowaniu decyzji, czy czują Państwo, że doradztwo 
było wystarczające i odpowiada Państwu klimat pracy. 

Uczestniczenie w planowaniu opieki 
Jeśli zdecydowali się Państwo na służbę pielęgnacyjną, ważnym jest, aby omówić z Państwem, Państwa 
życzenia i możliwości samopomocy, określić Państwa potrzebę wsparcia i na tej bazie ustanowić 

osobiste planowanie opieki i umową o opiece. W planowaniu opieki uwzględnia się wszystkie 
indywidualne środki opieki. Jest przewodnikiem dla wszystkich zaangażowanych w opiekę. Istotne jest 
zatem, aby Państwa matka, Państwo ewentualnie dalszy krewni uczestniczyli w planowaniu. Planowanie 
opieki musi być stale sprawdzane. Jeśli w opiece następuje zmiana, trzeba ją naturalnie dostosować. 

Proszę nie podpisywać niesprawdzonej umowy o opiekę 

Środki podjęte na podstawie planowania opieki między Państwa matką i służbą pielęgnacyjną są 

ustalone na piśmie w umowie o opiece. Wskazówki, które zawsze powinny być zawarte, oferuje centrala 
konsumentów na stronie internetowej www.verbraucherzentrale.de (rubryki zdrowie i opieka, opieka 
ambulatoryjna).http://www.verbraucherzentrale.de/ Mogą sobie Państwo także kazać przesłać wzorcowe 
umowy przed będącymi do wyboru służbami pielęgniarskimi i porównać je. Oni powinni możliwie 
szczegółowo i jednoznacznie opisać rodzaj i zakres świadczeń, pojedynczo wykazać ceny i świadczenia, 
które Państwa matka ewentualnie musi zapłacić sama. Formularz umowy może Państwa matka i 
Państwo uzupełnić odręcznie odnośnie szczególnych życzeń i uzgodnień. Proszę w spokoju sprawdzić z 
matką i ewentualnie innymi członkami rodziny umowę, zanim Państwa matka ją podpisze. Jeśli mają 

Państwo jakieś wątpliwości proszę się skontaktować z lokalnym ośrodkiem ds. wsparcia w opiece, który 
chętnie Państwu pomoże. 

Zostawić dokumentację dotyczącą pielęgnacji, opieki w domu 
Wszystko co dotyczy opieki Państwa matki, zostanie wpisane do dokumentacji pielęgnacji. Ona pokazuje 
aktualny stan opieki i dotychczasowy przebieg i powinna być przechowywana u Państwa matki w domu. 
Oznaką dobrej współpracy jest to, że dokumentacja o opiece podaje informacje na temat w jaki sposób 
opiekują się krewni i jakie życzenia ma Państwa matka i krewni.  

Sprawdzanie dokumentów wykonania świadczenia/usługi 
Służba pielęgniarska będzie przedkładać Państwa matce regularnie tak zwany wykaz świadczeń. 
Państwa matka musi swoim podpisem potwierdzić, że otrzymała wymienione świadczenia. Jeśli nie jest 
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w stanie tego zrobić, mogą się Państwo za nią podpisać, jeśli mają Państwo do tego pełnomocnictwo lub 
ustawowo przejęli Państwo opiekę nad matką. Opiekunowie wpisują codziennie wykaz świadczeń czyli 
jakie świadczenia wykonali, w jakim czasie i parafują je każdorazowo. Wykaz jest podstawą obliczenia z 
kasą pielęgnacyjną Państwa matki i ewentualnie z urzędem ds. społecznych. Na świadczenia, które 
opłaca Państwa matka sama, otrzymuje rachunek. Proszę ze swoją matką dokładnie sprawdzić wykaz 
świadczeń jak i rachunek i wyjaśnić ewentualne niezgodności.  

Ofensywnie podchodzić do problemów 
We wrażliwym zakresie opieki jak pielęgnacja może naturalnie dochodzić do problemów i konfliktów. 
Wtedy należy najpierw porozmawiać ze służbą pielęgnacyjną. Czasami jest to tylko nieporozumienie, 
które szybko można wyjaśnić. Jeśli wyjaśnienie jest możliwe, proszę się zwrócić do kierownictwa służby 
pielęgniarskiej np. przy częstej zmianie osoby pielęgnującej, przy większych odchyleniach od 
umówionych godzin pielęgnacji lub przy niezgodnościach w rozliczeniu. Dobra służba pielęgniarka w 
każdym razie poważnie potraktuje Państwa skargi i spróbuje doprowadzić do zadowalającego 
rozwiązania. Jeśli to się nie uda, mogą się Państwo zwrócić do „opieki w potrzebie“, do kasy opiekuńczej 
Państwa matki i centrali konsumentów w Berlinie, w przypadku opieki we wspólnotach mieszkaniowych 
ewentualnie dodatkowo także do nadzoru domu przy Państwowym Departamencie Zdrowia i Opieki. 
Jeśli Państwa matka otrzymuje świadczenia do pomocy, to Państwa osobą kontaktową jest kompetentny 
urząd ds. opieki społecznej (patrz także PYTANIE 21). 

W przypadkach dotyczących naruszenia obowiązków wykonywania świadczenia (lub niedostatecznie 
świadczonych usług takie jak braki opieki pielęgniarskiej lub błędy) i problemów z rozliczeniem, należy 
poinformować i zaangażować w to kasę opiekuńczą oraz w stosownych przypadkach urząd do spraw 
socjalnych. Jeśli nie znajdzie się rozwiązania, Państwa matka musi zmienić służbę pielęgnacyjną. 
Zorientowane na praktykę rady i wskazówki znajdą Państwo w broszurze "Häusliche Pflege" - opieka w 
domu. Jak postępować przy błędach pielęgnacji, manipulowaniu rozliczeniami i przemocy?". 
Znajdą je Państwo w internecie na stronie www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-
rehabilitation/beschwerden. 
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PYTANIE 7
 

Kto zapłaci za opiekę? 

Koszty opieki są przejmowane w granicach ustalonych norm przez ubezpieczenie pielęgnacyjne. 
Warunkiem jest, aby Państwa matka otrzymała stopień opieki. Koszty, które nie zapłaci ubezpieczenie 
ds. opieki, muszą być zapłacone prywatnie. 

W pewnych okolicznościach Państwo przejmuje część kosztów. 
U osób wymagających opieki, które nie mogą pokryć udziału w kosztach opieki, pielęgnacji z własnych 
środków w określonych warunkach urząd ds. opieki Państwa okręgu opłaca z publicznych (z 
finansowanych podatkami) środków tak zwaną pomoc do opieki. Nie można wtedy przekroczyć ustalonej 
granicy dochodu. Przy przekroczeniu granicy majątkowej, majątek powinien być zużyty do finansowania 
opieki. Jeśli regularny dochód jest za wysoki, to część dochodu musi pokryć opiekę (patrz także PYTANIE 
23). O szczegółach informuje urząd ds. opieki. 

Pomoc odnośnie opieki mogą otrzymać takie osoby, 

•	 które przypuszczalnie potrzebują opieki na mniej niż sześć miesięcy, więc mają przejściowe 
zapotrzebowanie na opiekę lub 

•	 których zapotrzebowanie na opiekę nie jest zaspokojone lub jest niewystarczające przez 
innych mocodawców świadczeń socjalnych (szczególnie ubezpieczenie kosztów środków 
opiekuńczych i ubezpieczenia chorobowego). 

Uwaga: urząd ds. opieki społecznej płaci tylko za uznany jako konieczny zakres pomocy. Zakres pomocy 
jest ustalany w ramach własnej procedury stwierdzającej taki zakres. Ponieważ świadczenia są 

przejmowane od momentu złożenia wniosku, Państwa matka powinna możliwie wcześnie złożyć wniosek 
o pomoc odnośnie opieki w urzędzie ds. opieki. Ponadto: urząd ds. opieki społecznej jest ustawowo 
zobowiązany dążyć do tego, aby opiekę w domu sprawowali krewni. Proszę się zastanowić, co mogą 

wnieść Państwo sami, inni członkowie rodziny lub może Państwa sąsiedzi. 

Jeśli zostanie złożony wniosek o służbę pielęgniarską wraz z opieką, to rozliczy ona opiekę jako 
świadczenie rzeczowe bezpośrednio z kasą opiekuńczą i ewentualnie z urzędem ds. opieki społecznej. 

Jeśli krewni sami zajmują się opieką to Państwa matka otrzymuje przy uznanym stopniu opieki od 2 do 5 
miesięczny zasiłek pielęgnacyjny (patrz PYTANIE11). Dzięki tym pieniądzom Państwa matka może 

23 



 
 

      
  

 
    

               
    

     
        

         
             

           

 

 

             
    

              
           

                
            

            
                

           

 

 

 

 

 

opłacić zwiększone nakłady, które powstają poprzez opiekę, albo otrzymują Państwo finansowe uznanie 
jako opiekun. 

Materiały do pielęgnacji/opieki 
Dla wszystkich, którzy mają stopień opieki, obowiązuje dodatek na materiały do opieki w wysokości do 40 
Euro miesięcznie (patrz PYTANIE 12). 

Krajowa ustawa o zasiłku opiekuńczym (Landespflegegeldgesetz(LPflGG) przewiduje ponadto, 
udostępnić niewidomym, niedowidzącym w wysokim stopniu i niesłyszącym w pewnych warunkach na 
wniosek zasiłek opiekuńczy do ryczałtowego wyrównania uwarunkowanych upośledzeniem dodatkowych, 
większych kosztów. Zasiłek opiekuńczy zgodnie z prawem krajowym ma na celu pomóc w zapewnieniu 
opieki długoterminowej i pomóc pozostać z rodziną, czyli we własnym domu. 

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do domowej opieki nad chorym, aby zaniechać pójścia 
do szpitala ewentualnie do zapewnienia leczenia lekarskiego. Takie świadczenie musi zapisać lekarz 
(lekarz w szpitalu, lekarz rodzinny względnie lekarz specjalista) i Państwa matka musi złożyć wniosek w 
swojej kasie chorych. Aby złagodzić sytuacje przejściowej pomocy z powodu ciężkiej choroby, 
szczególnie po pobytach w szpitalu, mogą Państwo od 01.01.2016 otrzymać dla swojej matki 28 dni w 
roku świadczenia opieki podstawowej i pomoc w gospodarstwie domowym. Od 01.01.2017 mogą 

Państwo jako alternatywa pozwolić opiekować się matką w ośrodku opieki krótko-czasowej po pobycie w 
szpitalu cztery do ośmiu tygodni. Budżet wynosi 1.612 Euro. Proszę się zapytać swojego lekarza lub w 
swojej kasie chorych albo pozwolić sobie doradzić w ośrodku ds. wsparcia w opiece. 
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PYTANIE 8 

Co musi zrobić moja matka, aby zatrzymać zasiłek 
pielęgnacyjny? 

Odnośnie świadczeń opiekuńczych jest odpowiedzialna kasa opiekuńcza Państwa matki 
Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, Państwa matka otrzymać stopień opieki. Wniosek o stopień opieki 
składa w kasie opiekuńczej. Kasa opiekuńcza jest ulokowana w kasie chorych, w której jest 
ubezpieczona. Wystarczy zadzwonić do kasy opiekuńczej i zostanie przysłany formularz wniosku. Także 
osoby ubezpieczone prywatnie są najczęściej ubezpieczeni odnośnie ubezpieczenia opiekuńczego u 
tego samego ubezpieczyciela. Tutaj rzucenie okiem na umowy ubezpieczeniowe daje przejrzystość. 
Formularz wniosku kasy opiekuńczej można z reguły łatwo wypełnić. 
Przy pytaniu, czy złożyć wniosek o 

• świadczenie pieniężne 

• świadczenie rzeczowe 

• świadczenie kombinowane, 

powinni Państwo skorzystać z doradztwa ośrodka ds. wsparcia w opiece, kasy opiekuńczej lub 
szpitalnej służby społecznej. Decyzję można ponownie zmienić w każdej chwili. 
Zasiłek opiekuńczy nie jest dochodem i nie musi być opodatkowany. 
Jeśli jako krewny chcą Państwo złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy dla matki, potrzebują Państwo 
pełnomocnictwo swojej matki. Jeśli nie ma pełnomocnictwa z powodu nieoczekiwanego zachorowania, to 
należy dla Państwa matki załatwić opiekę ustawową. 

Należy wcześnie pomyśleć o pełnomocnictwie! 
To jest bardzo ważne, aby na czas porozmawiać o pełnomocnictwach odnośnie takiej sytuacji i je 
załatwić (proszę przeczytać także odpowiedź na PYTANIE 20). Ponieważ niedopuszczalne jest 
podpisywanie się za rodziców lub małżonka, chociaż tak się często dzieje w praktyce. 
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PYTANIE 9 

Zaklasyfikowanie do stopnia opieki 
Jakie warunki musi spełnić moja matka? 

Osoby wymagające opieki mogą złożyć wniosek o ubezpieczenie pielęgnacyjne, jeśli opieka będzie 
prawdopodobnie trwała dłużej niż 6 miesięcy. Dzięki temu można wykluczyć, że świadczenia otrzymają 

osoby, które po wypadku lub operacji przez krótki czas wymagają opieki. Niewykluczeni są jednak osoby 
z długością życia poniżej 6 miesięcy np. ze względu na rak lub ciężki wylew. 

Nowa koncepcja opieki i nowy proces oceny 
OD 01.01.2017 obowiązuje nowe pojęcie potrzeby opieki. Uwzględnia ono schorzenia psychiczne i 
umysłowe jak i upośledzenia tak samo jak schorzenia fizyczne. W dotychczasowym systemie było to 
uwzględnione w niewystarczający sposób. Wraz z pojęciem potrzeby opieki zmienia się także metoda 
oceny. 

Nie jest więcej miarodajne do przyporządkowania stopnia opieki, ile minut pomocy potrzebuje Państwa 
matka przy wykonywaniu codziennych obowiązków. W centrum jest teraz, jak może poradzić sobie z 
wymaganiami dnia codziennego. Kluczowymi pytaniami są, jak długo może sama troszczyć się o siebie, 
jak jest mobilna, jakie posiada zdolności kognitywne i komunikacyjne i przy czym potrzebuje pomocy. 

Z dotychczasowych trzech stopni opieki powstało pięć stopni opieki. Stopnie opieki 1, 2 i 3 dla 
nieznacznego, istotnego i ciężkiego upośledzenia samodzielności. Stopień opieki 4 zawiera najcięższe 
upośledzenie a 5 przydziela się, kiedy dochodzą do tego szczególne wymagania odnośnie opieki 
pielęgniarskiej. 

Physical, mental and psychological limitations of independence now equally evaluated 
W centrum zainteresowania jest teraz samodzielność i zdolności/umiejętności osoby wymagającej opieki 
przy ocenie zgodnie z nowym pojęciem potrzeby opieki. Stopnie opieki zależą od tego, ile pomocy 
potrzebuje Państwa matka. Obok upośledzeń fizycznych Państwa matki uwzględnia się także na równi jej 
ograniczenia umysłowe i psychiczne. Aby określić, jak może jeszcze postępować sama, bierzę się pod 
uwagę sześć obszarów życia (modułów). 

1.	 Mobilność: (np. chodzenie do toalety, poruszanie się po mieszkaniu, wchodzenie po schodach) 

2.	 Zdolności kognitywne i komunikacyjne (np. rozumienie stanów faktycznych, rozpoznawanie ryzyka, 
rozpoznawanie osób z najbliższego otoczenia, komunikowanie się z innymi w zrozumiały sposób, 
orientacja przestrzenna i czasowa) 

3.	 Zachowania i problemy psychiczne (np. niepokój w nocy, obawy, strach, zachowanie szkodzące 
samemu sobie względnie zachowanie agresywne, odrzucanie środków opieki lub innych środków 
wspierających) 

4.	 Samowystarczalność (np. osobista higiena, prysznic i kąpiel, ubieranie się i rozbieranie się, jedzenie, 
picie, chodzenie do toalety; to obowiązywało do tej pory jako opieka podstawowa) 

5.	 Radzenie sobie i samodzielne obchodzenie się z uwarunkowanymi chorobą lub terapią wymaganiami 
i obciążeniami (np. zażywanie leków, leczenie ran, odwiedziny lekarzy, korzystanie z protezy) 

6.	 Organizacja codziennego życia i kontaktów socjalnych (np. wstawanie rano i chodzenie wieczorem 
do łóżka, organizacja przebiegu dnia i dostosowanie do zmian; pielęgnowanie kontaktów z rodziną, 
przyjaciółmi i sąsiadami) 
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Pojedyncze kryteria tych sześciu obszarów życia ocenia się każdorazowo punktami. Wartość punktu 
wynika z tego, jak dalece każdorazowo jest samodzielna Państwa matka. Po dodaniu punktów w danych 
modułach następuje ocena. 

Ocena następuje w następujący sposób: 

Zakres życia	 Ważność w % 
1.	 Mobilność 10 
2.-3.	 Zdolności kognitywne i komunikacyjne lub
 

sposoby zachowania i problemy psychiczne 15
 
4.	 Samowystarczalność 40 
5.	 Radzenie sobie i samodzielne obchodzenie się z
 

uwarunkowanymi chorobą lub terapią
 
wymaganiami i obciążeniami
 20 

6.	 Organizacja codziennego życia i kontaktów
 
socjalnych 15
 

Dodanie ocenionych punktów w sześciu zakresów życia daje razem wymiar potrzeby opieki jak i stopień 
opieki. Ponadto są jeszcze dwa dalsze zakresy życia: 

• Moduł 7: aktywności poza domem 

• Moduł 8: prowadzenie gospodarstwa domowego 

Pogorszenie samodzielności i zdolności w tych obszarach życia są także uwzględniane, ale nie są 

zaliczane do stopnia klasyfikacji zapotrzebowania na opiekę. Służą dostosowaniu planowania opieki i do 
zrozumienia zapotrzebowania na rehabilitację i prewencję. 

Jak funkcjonuje ocena biegłego? 
Metoda oceniania jest za kompleksowa, aby ją zrozumiale przedstawić w broszurze. Poniższe przykłady 
mogą pozwolić się tylko najpierw zorientować, na co zwraca się uwagę przy różnych stopniach opieki. 
Nie dadzą się one jednak przenieść bezpośrednio odnośnie Państwa sytuacji. Wszystko zależy od 
indywidualnych okoliczności każdego przypadku. 

W internecie znajdą Państwo „kalkulator stopnia opieki“ na stronie: www.smart-
rechner.de/pflegestufe/rechner. Mogą Państwo nim sprawdzić, jak MDK przeprowadza ocenę/ekspertyzę i 
jak klasyfikuje się stopień opieki. Kalkulator stopnia opieki jest w związku z tym dobrą pomocą, aby 
przygotować się na wizytę biegłego, ocenę stopnia opieki. Jak biegli postępują w pojedynczych 
przypadkach, opisała także dokładnie służba medyczna czołowego związku kas chorych na swoim 
nowym Portalu "portal informacyjny odnośnie oceny opieki od roku 2017" www.pflegebegutachtung.de). 

Dokładne informacje na temat oceny opieki znajdą Państwo w internecie na stronie www.mdk.de/324.htm w 
wielu językach lub na stronie www.medicproof.de. 

Dalsze informacje w internecie znajdą Państwo na stronie: 

• www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze: 

• www.bmg.bund.de/themen/pflege/pflegestaerkungsgesetze 

• www.pflege-grad.org 

• www.kv-media.de 

Proszę skorzystać z doradztwa ośrodka ds. wsparcia w opiece. 
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Stopień opieki 1
 
(małe pogorszenie się samodzielności)
 
Stopień opieki 1 jest przyznawany, kiedy jest potrzebne małe wsparcie, i można pozostać i mieszkać we 
własnych czterech ścianach. 

Irene M. potrzebuje ograniczonej pomocy odnośnie samowystarczalności, przy opuszczaniu mieszkania i 
przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Może sama chodzić do toalety. Umysłowo i psychicznie 
prawie nieograniczona. Trzeba jej jednak przypominać o zbliżających się terminach jak sprawy do 
załatwienia w urzędach i wizyty u lekarza i pomagać w ważnych sprawach finansowych. Bo już nie 
wygląda dobrze i z powodu reumatyzmu nie można wycisnąć z opakowania tabletki trzeba 
przygotowywać jej leki w dozowniku leków. Niezależnie od podanych powyżej punktów jest samodzielna 
i nie potrzebuje żadnej dodatkowej opieki i nadzoru. 

Duża część tych osób, którym przed rokiem 2017 nie przyznano żadnych świadczeń z opieki 
pielęgnacyjnej, mogą teraz otrzymać 1 stopień opieki. 

Dzięki 1 stopniu opieki Państwa matka może przy opiece w domu skorzystać z następujących świadczeń: 

•	 Doradztwo dotyczące pielęgnacji (patrz PYTANIE 1) 

•	 Akcje dotyczące doradztwa ds. opieki (patrz PYTANIE 13) 

•	 Dopłaty na środki pielęgnacji (patrz PYTANIE 12) 

•	 Dopłaty dla środków polepszających otoczenie mieszkaniowe (patrz PYTANIE 12) 

•	 Dopłata do grup mieszkaniowych w podlegających opiece ambulatoryjnej grupach 

mieszkaniowych (patrz SŁOWNIK pielęgnacyjne wspólnoty mieszkaniowe)
 

•	 Suma odciążająca (patrz PYTANIE 12 i w SŁOWNIKU) 

•	 Kursy opieki dla członków rodziny i opiekunów-wolontariuszy (patrz PYTANIE 4 i 11) 

Osoby wymagające opieki według nowego stopnia opieki 1 mają prawo do ważnych uzupełniających 
opiekę świadczeń ubezpieczenia pielęgnacyjnego. 

Świadczenie dotyczące zabezpieczenia opiekuna nie są jednak przewidziane przy stopniu opieki 1 (patrz 
PYTANIE12). 

Suma-ulga już od stopnia opieki 1 

Przy tym Państwa matka otrzymuje ze swojej kasy opiekuńczej przy opiece w domu tak zwaną sumę 
stalą, ulgę w wysokości 125 Euro miesięcznie (patrz PYTANIE 12 i SŁOWNIK suma odciążająca). 

Jeśli są Państwo upoważnieni do pomocy społecznej, mogą Państwo w razie potrzeby otrzymać 

świadczenia uzupełniające od urzędu ds. opieki społecznej. W stopniu opieki 1 urząd ds. opieki 
społecznej przyznaje jednak tylko w pilnych, koniecznych przypadkach świadczenia uzupełniające. 
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Stopień opieki 2
 
(małe pogorszenie się samodzielności)
 
Nowe pojęcie potrzeby opieki będzie traktować człowieka jako całość. Od stopnia opieki 2 klasyfikacja 
zależy także w większym stopniu od tego, czy jest ograniczenie zdolności umysłowych (poznawczych) 
lub czy są problemy psychiczne. Ograniczenie zdolności poznawczych ze względu na demencję, 
upośledzenie umysłowe lub schorzenie psychiczne może prowadzić do trudności przy samodzielnym 
radzeniu sobie z codziennymi zadaniami i wymaganiami, np. przy myciu się i jedzeniu, w gospodarstwie 
domowym i przy orientacji poza mieszkaniem. Jako wskazówkę można powiedzieć: im bardziej wyraźne 
ograniczenie poznawcze, tym mniejsze zapotrzebowanie na opiekę fizyczną, aby otrzymać stopień 
opieki. 

Aby wziąć pod uwagę złożoność przy ocenie, podaje się przy stopniu opieki 2 do 4 każdorazowo dwa 
przykłady - jeden z punktem ciężkości dotyczącym schorzenia fizycznego i drugi z punktem ciężkości 
odnośnie schorzeń kognitywnych i psychicznych. W praktyce będzie to najczęściej mieszanka ograniczeń 
w obu obszarach, która prowadzi do przyznania stopnia opieki. 

Kognitywne ograniczenia Irene K. są ograniczone ze względu na rozpoczynającą się demencję. 
Potrzebuje pięć do dziesięciu razy dziennie psychosocjalnego wsparcia, aby zorganizować sobie życie 
codzienne poprzez rozmowy, czytanie jej czegoś, zaangażowanie jej codzienne prace w gospodarstwie 
domowym lub propozycje zatrudnienia jak i pomoc w sprawach urzędowych i finansowych. Otrzymała 2 
stopień opieki, chociaż w zakresie samoopieki potrzebuje niewielkiego wsparcia; wystarczy ją dziesięć 

razy dziennie zmotywować, dawać jej krótkie instrukcje lub kontrolować podczas mycia, chodzenia do 
toalety i podczas jedzenia. Potrzebny na to czas, osiem do dziesięciu minut, rozkład się na cały dzień. 
Może więc w dzień poradzić sobie przez kilka godzin sama i w nocy nie potrzebuje z reguły pomocy. 

Vladimir P. nie ma w przeciwieństwie do swojej żony żadnego ograniczenia zdolności kognitywnych. Jest 
jednak bardzo ograniczony w poruszaniu się i wiele razy dziennie potrzebuje pomocy przy samoopiece 
np. przy higienie osobistej i chodzeniu do toalety. W nocy potrzebuje czasami trochę pomocy, ale nie 
potrzebuje opieki przez całą dobę. Sam może zorganizować sobie dzień. Jednak potrzebuje wsparcia 
przy załatwianiu spraw urzędowych i przy spawach finansowych, zwłaszcza przy pielęgnowaniu 
kontaktów z przyjaciółmi, rodziną i sąsiadami. Ponieważ Pan P żyje sam, uwzględniono przy ocenie jego 
zapotrzebowania na opiekę dojazdy opiekuna, nawet, jeśli Pan P. wymaga tylko przez krótki okres 
pomocy np. doprowadzenie do toalety z powodu niepewności w chodzeniu. 

Stopień opieki 3
 
(ciężkie pogorszenie się samodzielności)
 
Aida A. nie ma umysłowo i psychicznie żadnych ograniczeń. Po udarze pozostały jej jednak częściowe 
porażenia nóg i rąk i w związku z tym jest ograniczona ruchowo. Jeśli chodzi o higienę osobistą to może 
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się częściowo pielęgnować np. umyć sobie twarz i klatkę piersiową, umyć zęby i czesać włosy. Także je 
samodzielnie, jeśli jedzenie zostało dla niej przygotowane i pocięte na kęsy. Stać i chodzić może tylko za 
pomocą laski lub podtrzymując się; potrzebuje pomocy, aby pójść do toalety, przy higienie całego ciała i 
higienie intymnej. Poza tym potrzebuje pomocy przy załatwianiu wszystkich spraw urzędowych i 
finansowych jak i przy codziennych czynnościach. Opiekunowie muszą jej np. włączać i wyłączać 

odtwarzacz muzyki, przygotowywać pilota lub gazety lub grać z nią w gry towarzyskie. Ponieważ nie ma 
ograniczenia zdolności poznawczych Pani A. może obsługiwać telefon lub domowy numer alarmowy, 
może być w mieszkaniu kilka godzin sama. Nocą potrzebuje wsparcia, aby np. wymienić wkładki na 
inkontynencję. Potrzebuje także pomocy przy leczeniu np. przy zażywaniu tabletek, zastrzyków 
insulinowych i przy zmianie rajstop uciskowych.  

W przeciwieństwie do podanego przykładu Achmed S., u którego ze względu na upośledzenie umysłowe 
są znaczne ograniczenia umysłowe, nie ma żadnych ograniczeń w poruszaniu się. Pan S. nie ma 
problemów z higieną ciała i potrzebuje praktycznie trochę pomocy. Potrzebuje jednak dziesięć razy 
dziennie impulsu, aby iść do toalety lub zjeść. Poza tym potrzebuje pomocy przy dozowaniu lub zażywaniu 
leków i wstrzykiwaniu sobie insuliny. Także potrzebuje wsparcia przy organizacji dnia, sprawach 
urzędowych i finansowych. Poza tym cierpi na wewnętrzny niepokój i zachodzi zagrożenia 
samozagrożenia. Pan S. nie może więc pozostawać przez dłuższy czas sam, z wyjątkiem nocy, ponieważ 

wtedy twardo śpi. 

Tacy ludzie jak Pan S. żyją najczęściej we wspólnocie mieszkaniowej lub w specjalnym stacjonarnym 
ośrodku opieki. Opieka w domu jest najczęściej możliwa tylko dzięki dużemu zaangażowaniu opiekuna, 
służby pielęgniarskiej lub pomocy wolontariuszy.     

Stopień opieki 4
 
(najcięższe pogorszenie się samodzielności)
 
Christine M. z powodu ciężkiego stwardnienia rozsianego nie porusza się. Stąd potrzebuje obszernej 
pomocy przy wszystkich czynnościach codziennych. Umysłowo Pani M. nie jest ograniczona, cierpi jednak 
ze względu na chorobę na brak koncentracji i ma skłonności do silnych wahań nastroju. W dzień nie 
można jej zostawiać ma dłużej niż jedna godzina, w nocy musi być odwiedzana dwa do trzech razy, aby 
dać jej pić i wymienić pieluchy na inkontynencję. Może obsługiwać jeszcze samodzielnie domowy numer 
alarmowy, ale nie może już sama dzwonić. 

W przeciwieństwie do Pani M., Pani Christa T. ma demencję w połączeniu z Parkinsonem. Dlatego należy 
jej udzielać opieki, wsparcia obszernie we wszystkich obszarach codziennego życia. Także trzeba 
nadzorować rzeczy, które może jeszcze zrobić sama. Np. może jeszcze chodzić, ale istnieje znaczne 
zagrożenie upadkiem. Pani T. potrzebuje opieki przez całą dobę, która może także interweniować w 
krótkim czasie, aby zrekompensować błędy i zapobiec samozagrożeniu. 

Stopień opieki 5 (najcięższe pogorszenie samodzielności ze 
szczególnymi wymaganiami pielęgnacyjnymi) 

Oskar K. na ciężki rodzaj demencji i znaczne ograniczenia ruchu. Codzienne zaopatrzenie wywołuje u 
niego strach. Pielęgnacyjne czynności wymagają często zachęty i bardzo dużo cierpliwości i czasu. Pan 
K. bywa ze względu na swój strach, obawy agresywny w stosunku do innych osób. Pozza tym próbuje on 
często opuścić mieszkanie i uciec. Nocą jest bardzo niespokojny. 

Pan K. prawie nie czuje głodu i pragnienia. Z własnej woli nie troszczy się już o siebie i wymaga więc 
stałej opieki przez 24 godziny, nadzoru i opieki we wszystkich sześciu obszarach życia, które są 
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uwzględniane przy ocenie potrzeby opieki. Można się nim opiekować w domu, ponieważ mieszka razem 
ze swoją żoną, a pomaga jej intenwsywnie w opiece jej siostra. 

Gianni N. ma z powodu wypadku porażenie poprzeczne i nie może poruszać więcej rękami i nogami. 
Potrzebuje więc wsparcia przy wszystkich czynnościach życia codziennego np. przy higienie osobistej lub 
przy spożywaniu posiłków. Trzeba mu dostarczać i podawać leki, których potrzebuje. Także przy takich 
czynnościach jak telefonowanie, słuchanie radia i oglądanie telewizji jest skazany na pomoc. Pan N. nie 
może sam zmienić pozycji i potrzebuje cały czas pomocy także nocą. Ze względu na porażenie pęcherza 
musi być cewnikowanych kilka razy dziennie. Zdolności poznawcze pana N. nie są w zasadzie 
ograniczone, ale od momentu wypadku często cierpi na zaburzenia koncentracji.   
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PYTANIE 10
 

Co się dzieje, po złożeniu wniosku o świadczenia z 
ubezpieczenia pielęgnacyjnego? 

Jeśli Państwa matka złożyła wniosek o orzeczenie odnośnie opieki w celu otrzymania stopnia opieki, to 
odwiedzi ją jak najszybciej rzeczoznawca Medycznej Służby ds. Ubezpieczenia Chorobowego (MKD) 
lub firmy Medicproof GmbH, jeśli jest ubezpieczona prywatnie. Odnośnie orzeczenia są terminy: kasa 
chorych musi dokonać orzeczenia wraz z dostarczeniem wyników nie dłużej niż w ciągu 25 dni roboczych 
(pięciu tygodni) inaczej musi zapłacić kary. W roku 2017 to jednak zasadniczo nie obowiązuje ze względu 
na przejście na nowy system świadczeń. Możliwe jest skrócenie tego terminu w sytuacjach 
specyficznych, przede wszystkim, kiedy uwzględni się okres opieki lub okres opieki przez rodzinę. 
Orzecznik zgłasza się wcześniej i ustala z Państwa matką albo z Państwem termin. Ocenę, orzeczenie 
wystawia się w szpitalu lub zgodnie z aktami pacjenta tylko w wyjątkowych wypadkach w przy 
szczególnych okolicznościach. 

Dokładne informacje odnośnie wydania orzeczenia dotyczącego opieki znajdą Państwo w Internecie na 
stronie www.mdk.de/324.htm w kilku językach lub na stronie www.medicproof.de. 

Medyczna Służba ds. Ubezpieczenia Pielęgnacyjnego stwierdza zapotrzebowanie na opiekę. 
Zadaniem orzecznika jest ustalenie potrzeby opieki. Oceny dokonuje pielęgniarz, lekarz lub lekarka z 
reguły w mieszkaniu Państwa matki. Ponieważ po 01.01.2017 nabiera mocy nowy system orzekania, w 
którym zasadniczo rozchodzi się o stwierdzenie jeszcze istniejących zdolności i umiejętności, sprawności, 
to ocena składa się zasadniczo z rozmowy, podczas której stawiane są pytania wyznaczone ustawowo 
odnośnie sześciu zakresów życia (patrz PYTANIE 9). Podczas rozmowy osoby wymagające opieki, 
szczególnie osoby z demencją, są często przeciążone. 

Pańska matka ma prawo mieć obok siebie podczas rozmowy członka rodziny. Proszę to wykorzystać lub 
niech wykorzysta to zaufana osoba. Także biegli wyraźnie to popierają. Jeśli nie jest to możliwe w 
zaproponowanym terminie, proszę poprosić Medyczną Służbę ds. Ubezpieczenia Medycznego lub 
firmę Medicproof GmbH telefonicznie o zmianę terminu. 

Państwa matka powinna się przygotować do oceny, aby wspierać biegłego i zrobić możliwie bliskie 
rzeczywistości wrażenie odnośnie jej sytuacji pielęgnacyjnej. Wskazówki jak można się dobrze 
przygotować do takiej rozmowy znajdą Państwo w internecie na stronie 
www.pflegebegutachtung.de i www.medicproof.de/index.php?id=30 (patrz także PYTANIE 9). 

Należy przedłożyć wszystkie dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla biegłego. Bardzo przydatne do 
oceny jest prowadzenie dziennika opieki. Odpowiednie formularze otrzymają Państwo w swojej kasie 
pielęgnacyjnej, w centrali konsumenta lub w punkcie wspierania opieki. Tymczasem istnieją również 

aplikacje dla smartfonów z interaktywnymi pamiętnikami opieki. Proszę zapisywać przez tydzień 

wszystko, przy czym pomagają Państwo swojej matce: od pielęgnacji ciała do włączania telewizora i np. 
poprzez rozmowę telefoniczną z synek, który nie mieszka w Berlinie. Po dokonaniu oceny przez 
Medyczną Służbę ds. Ubezpieczenia Medycznego lub firmę Medicproof GmbH, kasa pielęgnacyjna 
zadecyduje, czy Państwa matka otrzyma stopień opieki. Ponadto otrzyma ona z kasy pielęgnacyjnej 
decyzję na piśmie i orzeczenie dotyczące opieki, o ile wyraźnie nie sprzeciwi się temu. 

Orzeczenie powinni Państwo, jeśli jest to możliwe przejrzeć wspólnie ze specjalistą np. z miejscowego 
ośrodka ds. wsparcia w opiece. Potem mogą Państwo zadecydować razem z matką, czy złożą 
Państwo sprzeciw przeciw decyzji kasy opiekuńczej. 
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Informacje na temat, co jest ważnego w ocenie, jak mają się Państwo przygotować do nadchodzącej 
wizyty i co Państwo mogą zrobić, kiedy wniosek Państwa matki został odrzucony, znajdą Państwo także 
w centrali konsumentów na stronie internetowej www.verbraucherzentrale.de (rubryki: tematy; zdrowie i 
opieka; ubezpieczenie pielęgnacyjne). 
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PYTANIE 11
 

Na czym polega różnica między zasiłkiem 
opiekuńczym, rzeczowym świadczeniem opiekuńczym 
i świadczeniem kombinowanym? 

Osoby wymagające opieki mogą wybrać pomiędzy zasiłkiem opiekuńczym, rzeczowym świadczeniem 
opiekuńczym lub świadczeniem kombinowanym. Te świadczenia są możliwe jednak dopiero od 2 stopnia 
opieki. 

Zasiłek pielęgnacyjny służy do wyrównania uwarunkowanych opieką kosztów dodatkowych 
Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany bezpośrednio Państwa matce, a mianowicie do wyrównania 
dodatkowych kosztów, które powstają, ponieważ wymaga opieki. Poza tym może ofiarować to jako 
materialne uznanie osobom, które się nią opiekują. Pieniądze przekazywana opiekunom, którzy są 

członkami rodziny lub bliskim osobom nie są w rozumieniu prawa podatkowego żadnym dochodem. 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego zależy od stopnia opieki: 

• Stopień opieki 2 316 Euro 

• Stopień opieki 3 545 Euro 

• Stopień opieki 4 728 Euro 

• Stopień opieki 5 901 Euro 

Rzeczowe świadczenia pielęgnacyjne są pielęgnacyjnymi pomocami wykonywanymi przez służbę 
pielęgnacyjną 

Przy wyborze opiekuńczego świadczenia rzeczowego Państwa matka decyduje się na pomoc służby 
pielęgniarskiej. Ona rozlicza swoje świadczenia bezpośrednio z kasą opiekuńczą. Suma świadczenia 
rzeczowego często nie wystarcza przy obszernej pielęgnacji. To Państwa matka musi opłacić z własnej 
kieszeni (patrz PYTANIE7). Przy potrzebach finansowych możliwe są uzupełniające świadczenia poprzez 
urząd ds. opieki społecznej. 
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Wysokość rzeczowego świadczenia pielęgnacyjnego zależy także od stopnia opieki: 

Stopień opieki 2 689 Euro 

Stopień opieki 3 1.298 Euro 

Stopień opieki 4 1.612 Euro 

Stopień opieki 5 1.995 Euro 

Możliwa jest kombinacja zasiłku pielęgnacyjnego i rzeczowego świadczenia pielęgnacyjnego 

Przy świadczeniu kombinowanym zasiłek pielęgnacyjny i rzeczowe świadczenie pielęgnacyjne są 

wypłacane równolegle. Jeśli np. Państwa matka ma stopień opieki 2 i raz na miesiąc przyjeżdża służba 
pielęgniarska, aby ją wykąpać, to nie zostaną wykorzystane miesięcznie rzeczowe świadczenia 
pielęgnacyjne w wysokości 689 Euro. Jeśli korzysta ona na tygodniową kąpiel z ok. 20 procent 
rzeczowego świadczenia pielęgnacyjnego, czyli wykorzystuje 137 Euro, to Państwa matka otrzymuje 
jeszcze 80 procent zasiłku pielęgnacyjnego więc około 254 Euro na konto. 
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PYTANIE 12 

Co oferuje jeszcze ubezpieczenie pielęgnacyjnie, aby 
wspierać osoby opiekujące się członkami rodziny? 

Oferty wpierające odnośnie codziennej opieki – suma odciążająca 

Ubezpieczenie pielęgnacyjne przewiduje dla wszystkich osób wymagających opieki od stopnia opieki 1 
ulgę-zasiłek w wysokości 125 Euro miesięcznie na oferty wspierania w życiu codziennym (§ 45a 
KODEKSU SPOŁECZNEGO XI). Ta ulga służy do tego, aby wspierać osoby wymagające opieki i 
krewnych w codziennej opiece. 

Państwa matka nie może jednak dobrowolnie rozporządzać sumą 125 Euro na miesiąc. Środki są 
przeznaczone na konkretny cel. Może je wykorzystać na 

1.	 Opiekę krótkotrwałą i zastępczą: podwyższenie przy regularnym świadczeniu; zwrot własnych 
udziałów (patrz PYTANIE 17), 

2.	 Opiekę dzienną i nocną: podwyższenie przy regularnym świadczeniu; zwrot własnych udziałów 
(patrz PYTANIE 16), 

3.	 Usługi ambulatoryjnych służb pielęgniarskich: w stopniach opieki 2 do 5 tylko dla usług odnośnie 
opieki i prowadzenia domu, przy stopniu opieki 1 dodatkowo do odnoszących się do ciała 
środków pielęgnacji (tak zwana higiena podstawowa), 

4.	 Usługi uznanych przez prawo związkowe ofert wspierania chorych w życiu codziennym. 

Jeśli Państwa matka otrzymuje usługi rzeczowe odnośnie opieki (od stopnia opieki 2), może wykorzystać 

do 40 procent swojej sumy usługi rzeczowej odnośnie opieki na uznane oferty wspierania chorych w 
życiu codziennym. 

Koszty odnośnie środków są zwracane po przedłożeniu rachunków kasie opiekuńczej. 

> Jeśli podpisują Państwo deklarację rezygnacji z ulgi, to z reguły dotyczy ona całej ulgi. Jeśli chcą 

Państwo skorzystać z dalszej oferty, muszą Państwo najpierw wycofać deklarację rezygnacji z ulgo, aby 
kasa opiekuńcza zwróciła Państwu wydatki. 

Kasa opiekuńcza Państwa matki, poradnia opieki lub centrum kompetencji wspierania opieki 
(www.pflegeunterstuetzung-berlin.de) chętnie udzielą Państwu informacji. 
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Ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i 
ubezpieczenie emerytalne 

Jako opiekun są Państwo ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 
Krewni, którzy opiekują się osobami wymagającymi opieki od stopnia opieki 2 co najmniej dziesięć godzin 
na tydzień w domu (podzielone, regularnie na co najmniej dwa dni w tygodniu) są ustawowo 
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. To obowiązuje także dla innych osób, które nie 
otrzymują żadnych dofinansować poza ustawowym zasiłkiem opiekuńczym. To znaczy, że są Państwo 
zabezpieczeni przeciw następstwom wypadków w pracy i drogowych jak i w przypadku prawnie uznanych 
chorób zawodowych, które są związane z opieką jak normalni pracownicy. Ubezpieczone są szkody na 
zdrowiu (nie szkody rzeczowe) opiekuna przy odnoszących się do ciała czynności związanych z opieką, 
pielęgnacyjne środki opieki i pomoce przy prowadzeniu gospodarstwa domowego jak i bezpośrednio na 
drodze do i od osoby wymagającej opieki. Czynności, które wykonują Państwo podczas opieki dla 
samego/samej siebie np. jedzenie i picie, spanie lub także przerwanie trasy z powodów prywatnych i 
spacery nie są ubezpieczone. 

Jeśli nie opiekujecie się matką w domu zarobkowo, to są Państwo ubezpieczeni przez kasę 

ubezpieczenia wypadkowego Berlin. Ochrona ubezpieczeniowa jest automatyczna, nie potrzeba tego 
zgłaszać. 

> Wyjątek: opiekunowie, którzy są zatrudnieni u osoby wymagającej opieki i otrzymują za to 
wynagrodzenie, które jest wyższe niż ustawowy zasiłek opiekuńczy, muszą (także jak zatrudnione 
pomoce domowe) być zarejestrowane przez prywatnego członka zarządu w kasie ubezpieczeń 

wypadkowych i muszą być ubezpieczone składką na cały rok. Jeśli wynagrodzenie regularnie w miesiącu 
nie przekracza 450 Euro, następuje rejestracja poprzez procedurę sprawdzania w centrali zatrudnienia w 
niepełnym wymiarze pracy. Przez to zostaną spełnione wszystkie obowiązki dotyczące zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego. Nie potrzeba w tym wypadku osobnego zgłoszenia do kasy ubezpieczenia 
wypadkowego. To przejmuje centrala pracy w niepełnym wymiarze godzin. Składki na ubezpieczenie od 
nieszczęśliwych wypadków zostaną obliczone i pobrane zgodnie z danymi z centrali pracy w niepełnym 
wymiarze godzin. Odnośnie dalszych informacji patrz: www.minijob-zentrale.de (rubryki, praca w niepełnym 
wymiarze godzin, prywatne gospodarstwa domowe, rejestracja i wyrejestrowanie, prace podobne do prac 
domowych). 

Jeśli podczas opieki będą Państwo mieli wypadek i skorzystają Państwo z pomocy lekarza, muszą 

Państwo powiedzieć lekarzowi, dentyście lub szpitalowi, że wypadek wydarzył się w trakcie opieki. Oni 
powinni zatroszczyć się o to, aby kasa ubezpieczenia wypadkowego otrzymała w ciągu trzech dni 
nieformalne zgłoszenie o wypadku. 

Są Państwo ewentualnie ubezpieczony emerytalnie. 
Ponadto są Państwo z powodu opieki w domu Państwa matki ewentualnie dodatkowo ubezpieczeni 
emerytalnie. Po radykalnie na nowo stworzonym prawie od roku 2017 decydujące jest to, czy opiekują się 

Państwo matką co najmniej 10 godzin na tydzień, które są podzielone regularnie na co najmniej 2 dni w 
tygodniu, czy Państwa matka, ma stopień opieki 2 do 5, i jaki procentowy udział opieki przypada na 
Państwa jako opiekuna. Dalszym warunkiem jest to, że Państwa matka pobiera zasiłek opiekuńczy 
ewentualnie wyłącznie świadczenie rzeczowe lub w ramach świadczenia kombinowanego pobiera 
zarówno zasiłek opiekuńczy jak i świadczenie rzeczowe z prywatnego ubezpieczenia opiekuńczego. 

Z powodu stosunkowo niskiego zakresu potrzeby opieki nie ma emerytalnego, prawnego zabezpieczenia 
dla opiekunów, którzy zajmują się osobami ze stopniem opieki 1. 

Ponadto przy tym obowiązuje, że niepłacone są składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli opiekun 
otrzymuje pełną emeryturę z powodu wieku ewentualnie regularną emeryturę lub pracuje w tygodniu 
więcej niż 30 godzin. 
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Ochrona poprzez ustawowe ubezpieczenie emerytalne jest dla Państwa bezpłatna, Państwa składki na 
ubezpieczenie emerytalne płaci kasa opiekuńcza osoby wymagającej opieki. Do tego konieczne jest, aby 
zgłosili Państwo kasie opiekuńczej matki, że są Państwo opiekunem. Kasy opiekuńcze mają do 
zameldowania w ubezpieczeniu emerytalnym z reguły specjalne wydruki. Proszę się o to zapytać! 

Dokładne informacje znajdą Państwo na stronie 

•	 www.unfallkasse-berlin.de/pflegende-krewni i 
•	 www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de (rubryki: sytuacje życiowe, w środku życia, 

Emerytura & Ubezpieczenie emerytalne, wir dopieka nad członkami rodziny zostanie 
wynagrodzona). 

Świadczenia dotyczące polepszenia warunków życia 
Mają Państwo możliwość dostosowania mieszkania do potrzeb Państwa matki. Dostosowanie mieszkania
 

służy do tego, aby zwiększyć samodzielność osoby wymagającej opieki, umożliwić opiekę lub ją ułatwić.
 
Do dostosowania mieszkania dopłaca ubezpieczenie pielęgnacyjne.
 
Warunkiem jest przyznanie stopnia opieki.
 

Na zmiany w mieszkaniu, aby ułatwić opiekę, są dopłaty 
Na polepszenia warunków w domu otrzymuje się dopłatę tylko wtedy, kiedy osoba wymagająca opieki 
mieszka w nim przez długi czas. To może być własne mieszkanie lub mieszkanie krewnych, z którymi 
żyje osoba wymagająca opieki. Dopłata obowiązuje np. dla poszerzania drzwi, usuwania progów lub do 
wymiany wanny na płaski prysznic. Dodatek płaci się bez sprawdzania dochodu aż do wysokości 4.000 
Euro na działanie. Jeśli wiele osób wymagających opieki mieszka we wspólnym mieszkaniu np. we 
wspólnocie mieszkaniowej, to każdy z nich ma prawo do niego prawo, niezależnie czy jest właścicielem 
czy najemcą mieszkania. Na to przyznaje się w takich wspólnotach maksymalnie 16.000 Euro. 

Warto poradzić się w punkcie ds. wspierania opieki odnośnie dostosowania mieszkania. Tam doradzą 

Państwu nie tylko odnośnie wyboru odpowiednich środków i złożenia wniosku o dopłatę, lecz także 
pomogą Państwu uzyskać konieczne zezwolenia, które są konieczne do przeprowadzenia przebudowy. 
Wniosek o udzielenie zezwolenia dostosowania mieszkania należy złożyć u właściciela domu, spółdzielni 
mieszkaniowej, spółce budowlanej. W związku z tym mają Państwo możliwość dowiedzieć się o 
ewentualnym udziale w kosztach odnośnie przebudowy, które musi ponieść wynajmujący. Coraz więcej 
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osób wynajmujących mieszkania jest zainteresowanych przystosowaniem mieszkań, aby zapobiec 
wyprowadzkom długoletnich najemców. Poradnie opieki znają się także na technicznych środkach 
pomocniczych, które mogą ułatwić opiekę. 

> Wniosek o dofinansowanie do dostosowania mieszkania musi być złożony, zanim podejmą Państwo 
zobowiązania. Do wniosku należy dołączyć kosztorys. 

Dalsze informacje znajdą Państwo w centrali konsumentów na stronie 
www.verbraucherzentrale.de/Wohnen-im-Alter,w ulotce- dostosowanie mieszkania poradnie opieki na stronie 
www.pflegestuetzpunkteberlin.de (Rubryka: ulotki) lub otrzymają Państwo bezpośrednio w miejscowym 
punkcie ds. wspierania w opiece. 

Pielęgnacyjne środki pomocnicze 
Jeśli przyznano Państwa matce stopień opieki, ma prawo do zaopatrzenia w potrzebne do pielęgnacji i 
samodzielnego życia środki pomocnicze ze swojej kasy opiekuńczej. Równolegle do tego kasa chorych 
finansuje nadal środki pomocnicze, które są konieczne do leczenia choroby lub upośledzenia. (patrz 
PYTANIE14). 

Kursy opieki 
Kasy opiekuńcze powinny oferować opiekunom, ale także innym osobom zainteresowanym 
wolontariatem, opieką jako wolontariusz bezpłatne kursy opieki (§45 KODEKSU SPOŁECZNEGO XI). 
Nie potrzeba tu przedkładać stopnia opieki. Oferta jest w związku z tym skierowana do wszystkich 
obywateli. Kursy są najczęściej oferowane we współpracy z osobami trzecimi np. prywatnymi oferentami. 
stowarzyszeniami wolontariusz i uniwersytetami ludowymi. Oferują praktyczną instrukcję i informacje, 
lecz także doradztwo i wsparcie odnośnie wielu różnych tematów. Poza tym kursy dają możliwość, 
wymiany zdań z innymi i zawieranie kontaktów. Szkolenia mogą się także odbywać w domu. Ponadto 
coraz więcej kas oferuje kursy opieki online. Dalsze informacje otrzymają Państwo w swojej klasie opieki 
względnie w miejscowym punkcie ds. wspierania w opiece. 

Oferty informacyjne kas pielęgnacyjnych w internecie 
Odnośnie ambulatoryjnych służb pielęgnacyjnych i ośrodków częściowej i stacjonarnej opieki kasy 
opiekuńcze założyły portale internetowe. Tutaj mogą Państwo także uzyskać informację (patrz także 
PYTANIE 6): 

www.aok-gesundheitsnavi.de (AOK)
 
www.bkk-pflegefinder.de (BKK) 

www.der-pflegekompass.de (Knappschaft)
 
www.pflegelotse.de (vdek – towarzyszenie kas zastępczych)
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PYTANIE 13 

Co to są akcje doradztwa o opiece? 

Porady udzielane przez personel opieki są niezbędne i pomocne 
Jeśli opiekują się Państwo matką w domu i otrzymuje ona zasiłek pielęgnacyjny to Państwa matka może 
względnie musi korzystać z regularnych porad personelu opieki. W przypadku stopnia opieki 1 Państwa 
matka może korzystać z porad personelu opieki 1 na pół roku, ale nie musi. Przy stopniach opieki 2 do 5 
Państwa matka musi korzystać z doradztwa, aby nadal otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny. Przy stopniach 
opieki 2 i 3 Państwa matka musi złożyć wniosek o doradztwo raz na pół roku, przy stopniach opieki 4 i 5 
kwartalnie. 
Także, kiedy Państwa matka otrzymuje świadczenie kombinowane lub rzeczowe a więc służba 
pielęgniarska przychodzi do Państwa matki ma raz na pół roku prawo do doradztwa. Nie ma jednak 
żadnego obowiązku. 

Doradztwo polega na odwiedzinach pielęgniarza w celu wsparcia i zapewnienia opieki w domu. 
Przeprowadzane doradztwo ma umożliwić osobie, krewnemu opiekującemu się chorym w lepszym 
radzeniu sobie z obciążeniami fizycznymi i duchowymi podczas opieki. Powinni Państwu pomóc przede 
wszystkim w tym, zachować orientację i zestawić możliwie optymalną mieszankę odnośnie opieki. W 
Berlinie doradztwo przeprowadzają z reguły służby pielęgniarskie. Prawie wszystkie służby pielęgniarskie 
oferują tę usługę. Odwiedziny pielęgniarza są bezpłatne dla osób wymagających opieki. 

Państwa matka może wybrać doradcę to znaczy służbę pielęgniarską. Najlepiej, kiedy zaraz po 
przyznaniu stopnia opieki uzgodni pierwszy termin spotkania. Dzięki dobrej służbie pielęgniarskiej będzie 
mogła potem uzgodnić, aby przypominała jej o tym, że trzeba uzgodnić następną wizytę. Takie akcje 
powinna Państwa matka i Państwo jako opiekun powinni wykorzystywać do tego, aby uzyskać poradę 

odnośnie możliwych do wystąpienia problemów z opieką! Proszę przy tym przedstawić sytuację, taką, 
jaka jest. Wtedy można Państwu pomóc najlepiej. Uwaga: proszę się dowiedzieć poza praktycznymi w 
życiu codziennym pytaniami także o możliwe środki pomocnicze jak i dalsze oferty ulg dla krewnych 
opiekujących się chorymi! 

40 



 
 

  

 

 
 

       
          

                
    

    
                

           
       

                
           

           
              

    

            
        

       

               
       

         

 

 

 

           
        

           
  

    
    
         
      

              
      

PYTANIE 14
 

Moja matka nie może się już dobrze poruszać. 
Jak mogę ją posadzić z łóżka na krzesło? Jak mogę ją 
wykąpać lub jak może wziąć prysznic? 

Techniczne środki pomocnicze mogą odciążyć 

Są techniczne urządzenia pomocnicze, które umożliwią Państwu, pomóc podnieść Państwa matkę z 
łóżka lub fotela, aby się przy tym fizycznie nie nadwyrężyć. Najczęściej te pomoce, narzędzia do pomocy 
umożliwiają bezbolesne i ostrożne przesunięcie, przeniesienie Państwa matki. Są np. maty 
przeciwpoślizgowe, siedzenia obrotowe lub dźwigi (urządzenia do podnoszenia i transportu), jezdne lub 
zainstalowane na stałe, za pomocą, których Państwa matka może usiąść z łóżka na fotel. Proszę nie 
przeceniać zalet łóżka do pielęgnacji pacjenta. Łóżka do pielęgnacji chorych można dziś przestawiać 

elektrycznie tak, że Państwa matka może zmienić swoją pozycję w łóżku bez Państwa pomocy. Obudowa 
z drewna sprawia, że te łóżka są wizualnie bardziej atrakcyjne. Ponadto są dźwigi do wanny i jezdne 
krzesła pod prysznic jak i wiele innych technicznych środków pomocniczych dla różnych zakresów 
zastosowania. Częściowo mogą być przepisane takie techniczne środki pomocnicze przez lekarza 
rodzinnego na koszt kasy chorych nawet wtedy, jeśli nie ma już uznanej potrzeby opieki. Może to 
dotyczyć np. dźwigów do wanny. 

Środkami pomocniczymi, które ułatwiają lub umożliwiają opiekę mogą być udostępniane przez kasę 

opiekuńczą bez zalecenia lekarza. Wystarczy potwierdzenie pielęgniarza np. przy orzekaniu opieki służb 
medycznych lub doradców podczas wizyt o doradztwie. 

Przy środkach pomocy trzeba zapłacić własny udział w wysokości 10 procent kosztów, ale najwyżej 25 
euro za zalecany środek pomocniczy. To nie obowiązuje, jeśli środki pomocnicze są tylko wypożyczane 
jako to jest w przypadku łóżek do pielęgnacji pacjenta. 

Za stosowane do pielęgnacji środki pomocnicze (rękawiczki, środki dezynfekcyjne, rejestry medyczne 
itd.) przejmowane są wydatki w wysokości 40 Euro na miesiąc.  

Są także małe środki pomocnicze lub pomoce w życiu codziennym, 
jak np. 

• mata przeciwpoślizgowa, 
• płyta obrotowa do wspierania przy przesadzaniu, 
• maty poślizgowe do zmiany pozycji przy obłożnie chorych, 
• pas do podtrzymywania przy wstawaniu i siadaniu 

które może przepisać lekarz a może sfinansować kasa chorych. Proszę się dowiedzieć w kasie 
opiekuńczej lub w najbliższym punkcie ds. wspierania w opiece. 
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PYTANIE 15
 

Czy mogę pogodzić opiekę z moją pracą zawodową? 
Jeśli opieka nad Państwa matką wymaga coraz więcej czasu, to musieli będą Państwo pomyśleć o tym, 
czy nie zrezygnować z pracy. 

Praca zawodowa daje urozmaicenie 
Proszę jednak pomyśleć o tym, że praca zawodowa gwarantuje Państwa finansową egzystencję podczas 
starości i daje Państwu uznanie, socjalne kontakty, urozmaicenie i jest pewnego rodzaju impulsem. 
Proszę najpierw porozmawiać z Państwa pracodawcą, czy mogą Państwo bardziej elastycznie 
dostosować swoje godziny pracy. Wtedy mogą Państwo radzić sobie lepiej z nieprzewidzianymi 
sytuacjami w domu. Proszę się zapytać np. konkretnie, czy w południe mogą Państwo zajrzeć do matki, 
czy wszystko jest w porządku. Proszę poprosić o parking firmowy. Dzięki temu zaoszczędzą Państwo 
czas i nie będą musieli szukać parkingu, jeśli w międzyczasie będą musieli Państwo pojechać szybko do 
domu. Państwa matka może przebywać w ośrodku opieki dziennej, kiedy Państwo muszą być w pracy 
(patrz PYTANIE 16). Także można na godziny korzystać z opieki zastępczej. 

Mają Państwo jako osoba pracująca zawodowo możliwość, zareagować przez krótki okres na różne 
sytuacje dotyczące opieki. Ustawowe przepisy dotyczące czasu opieki i opieki nad rodziną dają Państwu 
szansę, dostosować się przez maksymalnie 24 miesiące w Państwa czasie pracy elastycznie do sytuacji 
związanej z opieką nad matką lub zrezygnować ze swojego miejsca pracy. Poniżej przedstawiamy 
Państwu różne modele. 

Dziesięciodniowe krótkotrwałe zwolnienie 
W ramach krótkotrwałego zwolnienia zatrudnieni mają prawo, nie być w pracy przez 10 dni roboczych, 
jeśli trzeba się zatroszczyć o wymagającego opieki bliskiego krewnego i ostrej występującej sytuacji 
opieki, zorganizować odpowiednią opiekę lub zagwarantować pielęgnację w tym czasie. Ten krótkotrwały 
urlop jest połączony z zasiłkiem pielęgnacyjnym jak i analogicznie z zasiłkiem chorobowym na dzieci. To 
świadczenie zastępcze za pensję wynosi aż do 90% wynagrodzenia netto (100%, jeśli otrzymają 

Państwo jednorazowe płatności jak np. gratyfikacja bożonarodzeniowa) i zostaje przejęte przez kasę 
opiekuńczą. Jednak muszą Państwo od tej sumy odprowadzić jeszcze składki na ubezpieczenie 
społeczne.  

Aż do sześciu miesięcy czasu opieki 
Jeśli chcą się Państwo zająć opieką przez dłuższy czas, mogą się Państwo zwolnić całkowicie lub 
częściowo z pracy na okres do 6 miesięcy, jeśli firma zatrudnia z reguły więcej niż 15 osób. Przerwę w 
pracy należy zgłosić pracodawcy wcześniej. w terminie co najmniej 10 dni roboczych. W tym czasie nie 
otrzymują Państwo żadnego wynagrodzenia lub odpowiednio zredukowane wynagrodzenie, są jednak 
Państwo ubezpieczeni w ubezpieczeniu społecznym i mogą Państwo złożyć wniosek o nieoprocentowany 
kredyt, aby wyrównać część nieotrzymywanej pensji. Kasa opiekuńcza może ewentualnie przejąć 

płacenie składek na ubezpieczenie emerytalne, jeśli osoba wymagająca opieki jest pielęgnowana co 
najmniej 10 godzin i co najmniej przez dwa dni w tygodniu (patrz PYTANIE 12). Ochrona ubezpieczenia 
zdrowotnego i ubezpieczenia opiekuńczego jest zagwarantowana poprzez ubezpieczenie rodzinne lub 
dobrowolne dalsze ubezpieczenie z najniższą stawką w kasie chorych. Ubezpieczenie chorobowe 
prowadzi automatycznie do zabezpieczenia ubezpieczenia opiekuńczego. Na wniosek kasa opiekuńcza 
zwraca składkę na ubezpieczenie chorobowe i pielęgnacyjne aż do wysokości minimalnej sumy. Ochrona 
ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia pozostaje zachowana. Składki na 
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia przejmuje ewentualnie kasa opiekuńcza. 
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Mogą Państwo także zredukować Państwa czas pracy całkowicie lub częściowo na trzy miesiące, jeśli 
towarzyszą Państwo matce w jej ostatniej fazie życia. To obowiązuje także wtedy, kiedy opieka nie 
odbywa się w domu, lecz np. w hospicjum. Tutaj nie potrzeba uznania stopnia opieki. 

Rodzice dzieci wymagających opieki mogą skorzystać wtedy z okresu opieki w względnie urlopu 
wychowawczego, jeśli trzeba się opiekować dziećmi poza domem. 

Wziąć rodzinny urlop wychowawczy 
Mogą Państwo także do opieki Państwa matki wykorzystać rodzinę. Mit der Familienpflegezeit haben Sie 
das Recht, Ihre Arbeitszeit bis zu 24 Monate für die Pflege von Angehörigen zu reduzieren, wenn der 
Betrieb in der Regel mehr als 25 Beschäftigte hat. Wenn Sie zuvor sechs Monate Pflegezeit in Anspruch 
genommen haben, werden diese auf die Familienpflegezeit angerechnet und Ihnen bleiben damit 
anschließend noch 18 Monate, in denen Sie weniger arbeiten können. Opieką nad Państwa matką mogą 
się Państwo dzielić z innymi członkami rodziną np. z dziećmi, rodzeństwem lub małżonkiem/małżonką. 

Urlop wychowawczy należy zgłosić pracodawcy na piśmie najpóźniej osiem tygodni przed planowanym 
terminem jego rozpoczęcia. Mogą Państwo przy zredukowanej pensji zredukować Państwa czas pracy 
do maksymalnie 24 miesięcy do 15 godzin. Także w tym okresie można częściowo wyrównać mniejszą 

pensję nieoprocentowanym kredytem. Także w tym wypadku kasa opiekuńcza płaci na wniosek składki 
na ubezpieczenie emerytalne, zakładając, że pracują Państwo mniej niż 30 godzin i opiekują się chorym 
więcej niż 10 godzin, co najmniej dwa dni w tygodniu. 

Proszę się dowiedzieć w Urzędzie Federalnym ds. Rodziny i Zadań Cywilno-Społecznych (www.bafza.de 
(Rubryki: zadania, urlop opiekuńczy; Tel. 0221 / 3673-0), na portalu internetowym www.wege-zur-pflege.de 
jak i przez telefon Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny (Poniedziałek do czwartku od 9 do 18, tel. 030 / 
20179131; emailem: info@wege-zur-pflege.de) i proszę wcześniej o tym porozmawiać ze swoim 
pracodawcą. Ośrodek doradztwa KOBRA – doradztwo dla kobiet i przedsięwzięcie– oferuje indywidualne 
doradztwo do tworzenia przyjaznych opiece modeli czasu pracy i porozumienia odnośnie urlopu 
opiekuńczego (Godziny urzędowania: poniedziałek do piątku od godz. 9: 00 do13: 30; Tel. 030 / 695923-
0; www.kobra-berlin.de). 

Jeśli zdecydują się Państwo na stałe zmniejszenie Państwa czasu pracy, proszę pomyśleć o tym, aby 
poinformować kasę opiekuńczą. Potem mogą Państwo korzystać w okresie opieki nad rodziną ze składek 
ubezpieczenia emerytalnego kasy opiekuńczej. To może spowodować w ubezpieczeniu emerytalnym 
małe wyrównanie za ograniczenie lub rezygnację z pracy. 

Jeśli zadecydują Państwo, że całkowicie zrezygnują Państwo z pracy, proszę się koniecznie 
skontaktować z agencją pracy (wcześniej: urzędem pracy) przed zrezygnowaniem z pracy, 
wypowiedzeniem umowy o pracę. Proszę uzyskać porady czy mają Państwo podczas i po zakończeniu 
opieki prawo do zasiłku dla bezrobotnych I lub prawo do zasiłku dla bezrobotnych II. Także 
wypowiedzenie pracy może mieć wpływ na Państwa ubezpieczenie zdrowotne. W niekorzystnych 
przypadkach muszą Państwo sami opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, stąd ważne jest 
doradztwo w przededniu wypowiedzenia umowy o pracę. 

W ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia krewni, opiekujący się chorymi są dalej ubezpieczeni na 
wniosek kasy opieki. Proszę zapytać się o to w agencji pracy. 
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PYTANIE 16
 

Co to jest właściwie „opieka dzienna”? 

Jeśli chcą Państwo wiedzieć, że matka jest pod dobrą opieką, ponieważ Państwo prawdopodobnie pracują 

lub potrzebują czasu dla siebie, to opieka dzienna będzie pasującym rozwiązaniem. Tutaj zajmą się 

Pańską matką w dzień w urozmaiconym otoczeniu. Przy wspólnych czynnościach może poznać innych 
ludzi i razem z nimi zjeść posiłek. 

Nie ma obecnie w Berlinie ofert opieki nocą. 

Opieka dzienna jest także możliwa na godziny 
Ośrodek opieki dziennej jest z reguły otwarty w tygodniu w godzinach od, 8 do 16 (co najmniej sześć 

godzin); możliwe jest korzystanie z opieki dziennej także przez pół dnia lub tylko w niektóre dni tygodnia. 
Niektóre ośrodki są otwarte w weekendy i w dni wolne. Jeśli nie mogą Państwo sami zawozić i przywozić 

matki z opieki dziennej, to te ośrodki oferują przewozy. 

Kasa opiekuńcza przejmuje w ramach sum usługi konieczne do opieki koszty opieki dziennej, opiekę 

socjalną i medyczną opiekę z leczeniem jak i transport osoby wymagającej opieki z mieszkania i z 
powrotem. 

Osoba wymagająca opieki sama ponosi koszty za mieszkanie i wyżywienia a także koszty inwestycyjne. 
Przy potrzebach finansowych możliwe są uzupełniające świadczenia z urzędu ds. opieki społecznej. 
Poza tym można wykorzystać udostępnioną sumę-zasiłek w wysokości 125 Euro na opiekę dzienną a 
także do pokrycia tych kosztów (patrz także PYTANIE 12 i SŁOWNIK - ulga). 

Każdy ubezpieczony, który otrzymuje ambulatoryjne świadczenia rzeczowe i/lub zasiłek pielęgnacyjny 
może dodatkowo skorzystać z opieki dziennej i nocnej. A mianowicie w wysokości, w której jest 
świadczenie rzeczowego danego stopnia opieki. Przykład: przy stopniu opieki 3 mają Państwo roszczenie 
do świadczenia rzeczowego w wysokości 1.298 Euro. Za tą sumę mogą Państwo miesięcznie dodatkowo 
skorzystać z opieki dziennej i nie jest ona rozliczana ze świadczeniem rzeczowym i zasiłkiem 
opiekuńczym.   

Proszę się zapytać o oferty na miejscu w Państwa kasie opiekuńczej, w Państwa regionie lub ośrodku ds. 
wsparcia w opiece lub uzyskać informację w kompetentnej administracji senatu ds. opieki na stronie: 

www.berlin.de/sen/soziales/themen/vertraege/pflegeeinrichtungen/tagespflege 
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PYTANIE 17
 

Kto zatroszczy się o moją matkę, kiedy sam/a 
zachoruje lub pilnie muszę wziąć urlop? 

Opiekunowie zastępczy będą opłacani 
Jeśli Państwo zachorują, muszą jechać na kurację lub pilnie potrzebują Państwo urlopu, mogą Państwo 
otrzymać świadczenie na opiekę zastępczą. To obowiązuje dla stopnia opieki 2-5. Kasa opiekuńcza płaci 
za opiekę zastępczą do1.612 Euro w roku, najdłużej przez sześć tygodni. Wchodzi wtedy tylko w 
rachubę, kto opiekuje się sześć miesięcy w ramach stopnia opieki. Jeśli opieka zastępcza zostanie 
przejęta przez krewnego, to można dochodzić kosztów tylko za dojazd i utratę zarobku aż do 
wymienionej powyżej sumy w wysokości 1.612 Euro. Służba pielęgniarska mogłaby przyjeżdżać 
odpowiednio częściej, jeśli Państwa matka może zostać jeszcze na godziny sama.    

Jeśli nie opiekują się Państwo jeszcze sześć miesięcy lub nie mogą Państwo znaleźć opiekuna 
zastępczego, to Państwa matka może przeprowadzić się na czas Państwa urlopu do ośrodka opieki 
krótkotrwałej. 

Informacje o ofertach na miejscu otrzymają Państwo od swojej  poradni opieki lub w administracji senatu, 
odpowiedzialnego za opiekę lub na stronie www.berlin.de/sen/soziales (Rubryki, tematy/, umowy, ośrodki 
opieki). 

Opieka krótkotrwała jest ważną pomocą 

Prawo do opieki krótkotrwałej zachodzi wtedy, kiedy nie można opiekować się czasami w domu w 
koniecznym zakresie lub nie wystarcza częściowa opieka stacjonarna. W ośrodku opieki krótkotrwałej 
opieka nad osobami wymagającymi pomocy trwa przez ograniczony czas stacjonarnie aż do ośmiu 
tygodni w roku. Opieka krótko-czasowa może następować w połączeniu z leczeniem stacjonarnym lub w 
pozostałych sytuacjach kryzysowych, w których przejściowo nie możliwa jest opieka w domu lub jest 
niewystarczająca. Koszty opieki przez krótki czas są przejmowane aż do sumy w wysokości 1.612 Euro 
aż do ośmiu tygodni na rok kalendarzowy. Jeśli Państwa matka wymaga więcej opieki przez krótki okres, 
można zastosować wtedy prawo do tymczasowej opieki zastępczej. Kasa opiekuńcza przejmuje wtedy aż 
do 3.224 Euro. 

Tymczasową opiekę zastępczą mogą oferować także kompletnie stacjonarne ośrodki opieki lub 
inne ośrodki, które nie podpisały umowy o opiece z kasami opiekuńczymi. 

Łączenie ze sobą opieki przez krótki czas i tymczasowej opieki zastępczej 
Można skorzystać z opieki przez krótki czas i tymczasowej opieki zastępczej obok siebie w ciągu 
jednego roku kalendarzowego. Może być tak, że wczesnym latem jadą Państwo na urlop i skorzystają 

Państwo z tymczasowej opieki zastępczej. Potem zachorują Państwo w listopadzie i muszą do szpitala. 
Państwa matka może wtedy na ten czas skorzystać z opieki w ośrodku opieki przez krótki czas. 

Prawo do tymczasowej opieki zastępczej i opieki przez krótki czas przysługuje na nowo w każdym roku 
kalendarzowym. Dla opieki zastępczej suma może być podniesiona do 806 Euro, jeśli Państwa matka 
nie korzysta lub odpowiednio mniej korzysta z opieki krótko-czasowej. Kasa opiekuńcza przejmuje w tym 
wypadku koszty aż do sumy w wysokości 2.418 Euro za tymczasową opiekę zastępczą. Prawo do 
tymczasowej opieki zastępczej jest aż do sześciu tygodni. Koszty należy wykazać. 

Te regulacje ułatwią Państwu, wybrać wsparcie, które będzie dla Państwa pomocą w danej sytuacji. 
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> Jeśli chcą Państwo skorzystać z opieki krótkoterminowej, powinni Państwo niezwłocznie wyjaśnić 

przejęcie kosztów ze swoją kasą opiekuńczą. Proszę kazać sporządzić kosztorys. Koszty, które są 

wyższe niż podana powyżej suma, muszą Państwo zapłacić sami albo złożyć osobny wniosek w urzędzie 
do spraw społecznych. Możliwe jest jednak także, wykorzystanie tej sumy-ulgi w wysokości 125 Euro na 
opiekę krótkoterminową. 

Jeśli Państwa matka otrzymuje zasiłek opiekuńczy, to w czasie opieki krótko-czasowej do ośmiu tygodni i 
podczas opieki zastępczej do sześciu tygodni w roku kalendarzowym będzie mieć dalej płaconą połowę 

zasiłku opiekuńczego. 

Jeśli brak stopnia opieki lub opieka w domu przy ciężkiej lub ostrym pogorszeniu choroby nie wystarcza, 
istnieje prawo do opieki krótkotrwałej w stosunku do ubezpieczenia zdrowotnego. Należy złożyć wniosek 
o świadczenie w kasie chorych Państwa matki. 
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PYTANIE 18 

Czy są oferty pomocy na godziny? Jak mogę za nie 
zapłacić? 

Tymczasem istnieje w Berlinie szeroka sieć ofert wsparcia w życiu codziennym dla osób 
wymagających opieki i ich krewnych. 

Proszę poświęcić na to kilka godzin 
Przeważnie stowarzyszenia wolontariuszy oferują we współpracy z przeszkolonymi wolontariuszami i 
pomocnikami opiekę na godziny. Koszty są za to z reguły niższe, ponieważ szereg tych ofert jest 
wspieranych przez kraj związkowy Berlin i kasy opiekuńcze a wolontariusze otrzymują tylko zwrot 
kosztów. 

Proszę się zapytać, czy można uzgodnić z danym oferentem opiekę na godziny, bez podpisywania stałej 
umowy. Mogą Państwo przetestować różne oferty i na koniec wybrać ofertę, która najlepiej nadaje się dla 
Państwa matki. Państwa matce przysługuje do finansowania ulga w wysokości 125 Euro. Proszę nie 
pozwolić, aby ta suma przepadła! Jeśli opłacili Państwo takie świadczenie z własnej kieszeni, mogą 

Państwo oddać rachunek do kasy opiekuńczej Państwa matki do zwrotu poniesionych kosztów. Ulgę, tę 

sumę wspomagającą mogą Państwo wykorzystać na opiekę w krótkim czasie, opiekę dzienną, 
specyficzne oferty świadczeń służb lub na uznane przez prawo kraju związkowego oferty wsparcia w 
życiu codziennym (patrz PYTANIE12). 

Aby uzyskać więcej informacji oraz wykaz uznanych w kraju związkowym Berlin ofert wsparcia w 
codziennym życiu, prosimy odwiedzić stronę www.pflegeunterstuetzung-berlin.de lub otrzymają je Państwo w 
poradniach opieki. Między innymi Alzheimer Gesellschaft Berlin e.V. – Stowarzyszenie Alzheimera w 
Berlinie, stowarzyszenie zarejestrowane i Inicjatywa krewnych osób chorych na Alzheimera, 
stowarzyszenie zarejestrowane w wielu dzielnicach miasta opiekę na godziny dla chorych z demencją. 

Ponadto mogą być finansowane oferty na godziny odnośnie wsparcia w życiu codziennym także z 
budżetu opieki zastępczej (patrz PYTANIE17). Takie świadczenie opieki zastępczej mogą Państwo 
także stosować, aby odwdzięczyć się przyjaciołom i sąsiadom, za służbę opiekuńczą na godziny. 

> Proszę się zapytać kasy opiekuńczej, czy w takim przypadku muszą Państwo wręczyć odpowiednie 
formularze. 

Zatrudnienie gospodyni domowej i pielęgniarza ds. higieny osobistej 

Jako wsparcie w zaopatrywaniu gospodarstwa Państwa matki mogą Państwo zatrudnić pomoc na 
godziny jako pracownika w niepełnym wymiarze godzin. Ona może także zająć się opieką i pielęgnacją 
Państwa matki. 

Jeśli zatrudniają Państwo lub Państwa matka pomoc domową i opłacają Państwo ubezpieczenie 
społeczne albo zlecą opiekę profesjonalnej firmie ds. opieki/pielęgnacji lub pomocy w domu, 20 procent 
kosztów aż do 4.000 Euro w roku można odpisać od podatku. Przy pracy w niepełnym wymiarze godzin 
można odpisać od podatku 20 procent wydatków maksymalnie 510 Euro rocznie. 

Stają się Państwo pracodawcą i są Państwo ustawowo zobowiązani, zgłosić zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze godzin. Zgłoszenie pracownika w niepełnym wymiarze podlega uproszczonej procedurze i w 
związku z tym jest szczególnie wspierane przez ustawodawcę. 
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Rejestracja odbywa się w tak zwanym procesie kontroli pomocy domowej online w Internecie na stronie 
www.minijob-zentrale.de (zgłaszanie pomocy domowej) w lub pisemnie w centrali pracy w niepełnym 
zakresie ubezpieczeniu emerytalnego Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See in 44781 
Bochum. 

W centrum pracy w niepełnym wymiarze godzin (tel. 0355 / 2902-70799 od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7-17) lub na stronie internetowej www.minijob-zentrale.de otrzymają Państwo dalsze 
informacje. 

Centrala prac w niepełnym wymiarze godzin pobiera składki na ubezpieczenie społeczne, które muszą 

Państwo zapłacić, jako prawodawca z wysokości ryczałtowej 14, 44 procenta. W tym zawarte jest także 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z drugiej strony mają Państwo możliwość, 
odpisać od podatku nakłady na podobne do opieki w domu nakłady odnośnie zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze godzin. Zgłoszenie pracownika jest dla Państwa opłacalne. 

Do finansowania samozatrudnionych pomocy domowych i pielęgniarzy Państwa matka może korzystać z 
zasiłku opiekuńczego, o ile przyznano świadczenia z ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Możliwe jest także 
w określonych warunkach/założeniach przejęcie kosztów przez agencję ds. opieki socjalnej. Proszę 
skorzystać z doradztwa kompetentnego urzędu ds. opieki społecznej Państwa matki. 

Zlecanie prac pomocy domowej 
Państwa matka może kupować ze swojego zasiłku opiekuńczego także świadczenia służb pomocy w 
domu. Usługi tych służb są z reguły korzystniejsze cenowo niż udzielanie zlecenia służbie pielęgnacyjnej. 
Ulgę można zastosować tutaj tylko wtedy, kiedy służba pomocy domowej składa ofertę uznaną przez 
prawo kraju związkowego do wspierania w życiu codziennym. Przegląd służb pomocy domowej jest 
dostępny online za pośrednictwem bazy danych www.hilfelotse-berlin.de poradni opieki, kiedy 
wprowadzą Państwo hasło „pomoce domowe” http://www.hilfelotse-berlin.de/. Państwa poradnia opieki 
udzieli chętnie na miejscu dokładniejszej porady. Federalne Ministerstwo Spraw Rodzinnych oferuje na 
stronie internetowej www.hilfe-in-haushalt.de Informacje na temat usług pomocy domowej jak standardy 
jakości, koszty i prawne warunki ramowe. 

Ponadto istnieją inicjatywy i projekty, które mają oferty jak ulżyć krewnym, którzy opiekują się chorymi. 
Jeśli chodzi o towarzyszące opiece służby wolontariuszy, otrzymają Państwo przy tym informacje o 
miejsce kontaktu zaangażowania w opiekę w Państwa dzielnicy. 

Punkty kontaktowe mogą Państwu pomóc, znaleźć ofertę odpowiedniej grupy jak np. grupa samopomocy 
krewnych opiekujących się chorymi lub służby ds. odwiedzania, towarzyszenia i pomocy w domu w 
pobliżu miejsca zamieszkania. 

Aby uzyskać więcej informacji, proszę wejść na stronę www.pflegeunterstuetzung-berlin.de . Również opłaca 
się sprawdzić informacje w lokalnej poradni opieki. 
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PYTANIE 19 

Czy pomoc domowa z Europy Środkowej lub 
Wschodniej może zaopiekować się moją matką? 

W wielu przypadkach krewni, którzy nie wiedzą, jak pogodzić z sobą opiekę i pracę, korzystają z pomocy 
osób wykonujących prace domowe z Europy Środkowej i Wschodniej. Szczególnie rodziny, które 
potrzebują w domu opieki przez całą dobę, nie mają czasami innego wyjścia, ponieważ świadczenia 
ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia pielęgnacyjnego tylko w małej części pokrywają konieczne 
koszty a własne środki nie wystarczają. 

Dokładnie sprawdzić oferty agencji 
W prasie i w internecie jest wiele ogłoszeń agencji, które oferują załatwienie opieki 24 godzinnej. Te 
agencje za opłatą za pośredniczenie podają kontakt do firm w Europie Wschodniej, które w ramach 
wolności oferowania usług w UE wysyłają opiekunki do pracy. W tym zakresie jest wiele różnych sytuacji, 
które często nie spełniają wymogów prawnych. Szczególnie zakwaterowanie pracownika w 
gospodarstwie domowym osoby wymagającej opieki jest poszlaką funkcji pracodawcy niemieckiego 
gospodarstwa domowego i podlega regułom zatrudnienia pracowników z zagranicy. 

Proszę się przy tym zastanowić: agencje pracy mogą pośredniczyć legalnie w wysyłaniu osób do Niemiec 
do pracy jako pomoc domowa na podstawie porozumień, procedur ze służbami pracy. 

Opiekunki z Europy Wschodniej mogą wykonywać domowe prace takie jak codzienne prace przy 
pielęgnacji (np. pomoc w ubieraniu się albo chodzeniu do toalety), nie mogą się jednak zajmować 
medyczną opieką specjalistyczną. Stosunek pracy jest ograniczony maksymalnie do trzech lat.  

Jakie warunki muszą być spełnione w zakresie zatrudnienia pomoc z Europy Wschodniej? 
•	 Muszą wykazać, że osoba uzależniona (Stopień opieki 2-5) mieszkających w gospodarstwie 

domowym. 

•	 Należy zapewnić odpowiednie zakwaterowanie w domu pracodawcy lub w pobliżu. 

•	 Tygodniowy czas pracy musi odpowiadać normalnej liczbie godzin pełnym wymiarze pracy, 
należy uwzględnić prawo do urlopu i ubezpieczeń zdrowotnych. 
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•	 Płacą Państwo płacę ustaloną według zbiorowego układu pracy (informacji udziela agencja 
pracy) jak i składki jako pracodawca na ubezpieczenie społeczne. Od wynagrodzenie można 
odliczyć ustalone sumy za nocleg i wyżywienie. 

Jeśli te założenia zostaną spełnione, mogą Państwo w agencji pracy złożyć ofertę pracy. Można podać 
już znane pomoce domowy, aby nielegalny stosunek pracy zamienić w legalne zatrudnienie. 

Dalsze informacje podaje Federalna Agencja Pracy na swojej stronie internetowej www.zav.de (rubryki: 
szukanie personel, szukanie personelu do Niemiec, zdrowie, pomoce domowe z EU dla gospodarstw 
prywatnych z osobami wymagającymi opieki). Tutaj można pobrać, między innymi broszurę 

"Pośredniczenie odnośnie europejskich pomocników domowych" i "tabela wynagrodzeń dla pracowników 
domowych".  

Można także zatrudnić opiekuna przez agencję zagraniczną, która ma swoją siedzibę w Europie 
Wschodniej. W tym wypadku są Państwo tylko zleceniodawcą, a nie pracodawcą. Są Państwo jednak 
zobowiązani, dbać o legalność stosunku umowy. Jest zasada: niewiedza nie chroni przed karą. Przy 
umowach w firmami zagranicznymi muszą więc Państwo zwracać uwagę na to, aby mogli Państwo 
wykazać płacenie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w kraju pochodzenia. 

Należy podchodzić do tego sceptycznie, kiedy będą proponowane osoby pracujące na własny rachunek. 
Mianowicie osoby pracujące na własny rachunek z krajów UE zasadniczo mają możliwość oferowania 
swoich usług w całej UE. Przy służbach oferujących pomoc domową i służbach ds. opieki rozchodzi się 

najczęściej o fikcyjne samozatrudnienie. Kary za nielegalną pracę są wysokie (kary pieniężne, zaległości 
w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, w razie potrzeby, proces ze względu na oszustwo 
podatkowe). 

Proszę koniecznie wcześniej zasięgnąć informacji 
Ponieważ, jeśli chodzi o pomocników z Europy Wschodniej rozchodzi się o nieuznane służby 
pielęgnacyjne, muszą Państwo sami ponieść koszty (jako osoba, której to dotyczy lub jako pielęgnujący 
krewny). To obowiązuje dla pomocy domowych, wszystko jedno, czy je Państwo zatrudniają sami czy 
przez agencję zagraniczną. 

Jednak, jeśli Państwa matka otrzymała stopień opieki, mogą Państwo korzystać do finansowania z 
zasiłku opiekuńczego. Jeśli zatrudniają Państwo pomoc domową z opłacanymi obowiązkowo składkami 
na ubezpieczenie społeczne lub zlecą opiekę profesjonalnej służbie pielęgnacyjnej i pomocy domowej, 
mogą Państwo odpisać koszty za usługi pomocy domowej (patrz PYTANIE 18). Także wtedy ten model 
zatrudnienia może jednak przekroczyć możliwości ekonomiczne wielu gospodarstw domowych z osobami 
wymagającymi opieki.     

Proszę się skontaktować dla własnej pewności z agencją pracy, kasą zdrowia jako kompetentnym 
urzędem ds. składek na ubezpieczenie społeczne, do doradcy podatkowego lub przy koniecznym 
doradztwie prawnym do fachowca-adwokata ds. prawa pracy. Proszę kontaktować się z ośrodkami 
doradztwa takimi jak ośrodki wsparcia ds. opieki, aby wyjaśnić, co Państwo rzeczywiście potrzebują i 
jakie są oferty. Proszę sobie kazać obliczyć koszty, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 

Centralne pośrednictwo pracy i fachowców (ZAV) w Federalnej Agencji Pracy zapewnia 
zainteresowanym pomoc domową z krajów Europy Wschodniej, wstępnej porady telefoniczne po 
numerem 0228 / 7131313. 
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PYTANIE 20
 

Co należy zrobić, kiedy matka nie może już 
decydować sama o sobie? 

Jeśli Państwa matka z powodu demencji nie może już sama decydować za siebie, potrzebuje opiekuna 
prawnego. 

Należy na czas załatwić ważne rzeczy 
Opiekunkę należy zatrudnić zgodnie z ustawą, jeśli jest to konieczne. To nie jest z reguły już konieczne, 
jeśli Państwa matka, w momencie, kiedy była w pełni sił umysłowych, udzieliła pełnomocnictwa: 

•	 pełnomocnictwo do konta i depozytu (w banku lub kasie oszczędnościowej musi być złożone na 
typowych dla banku formularzach), 

•	 pełnomocnictwo zabezpieczające/prewencyjne: dzięki pełnomocnictwu zabezpieczającemu 
Państwa matka może upoważnić krewnych, aby działali w zakresach zadań w jej interesie. 
Zaleca się dokładne oznaczenie w pełnomocnictwie, do czego powinno ono szczegółowo 
upoważniać. W razie wątpliwości powinien doradzić adwokat lub notariusz. 

•	 Rozporządzenie pacjenta na wypadek stanu niemożności podejmowania decyzji co do dalszego 
stosowania wobec niego zabiegów medycznych: dzięki rozporządzeniu pacjenta Państwa matka 
może z góry ustalić w przypadku późniejszej niemożności podejmowania decyzji, czy zgadza się 
w momencie ustalania na jeszcze nie bezpośrednio czekających ją badania stanu zdrowia, 
zabiegi medyczne lub interwencje medyczne lub nie. W wyroku z sierpnia 2016 Trybunał 
Federalny stwierdził, że wyrażenie „nie chce żadnych kroków podtrzymywania przy życiu” nie 
wystarczy. Nie należy więc stosować ogólnych wyrażeń, raczej musi być możliwie konkretnie 
opisane, w jakich sytuacjach powinno obowiązywać rozporządzenie pacjenta i jakie życzenia 
odnośnie leczenia ma Państwa matka w takich sytuacjach. Zaleca się przed napisaniem 
skorzystać z doradztwa lekarza lub fachowej osoby lub organizacji np. z doradztwa odnośnie 
rozporządzenie pacjenta na wypadek stanu niemożności podejmowania decyzji co do dalszego 
stosowania wobec niego zabiegów medycznych centralnej punktu kontaktowego hospicjum 
(adres patrz załącznik). 

•	 pełnomocnictwo do opieki: dzięki temu pełnomocnictwu Państwa matka może podać osobę, która 
ma być opiekunem prawnym, jeśli są opiekuńczy uzna za konieczne, pomimo istniejących 
pełnomocnictw podpisanie pełnomocnictwa do opieki. W rozporządzeniu odnośnie techniki 
można także ustalić, kto nie może być w ogóle upoważniony do załatwiania tych spraw. 

Proszę spróbować porozmawiać ze swoją matką pod hasłem "Co będzie, kiedy...?" Prawdopodobnie 
będzie potrzebować Państwa wsparcia, aby móc się zdecydować, na wystawienie pełnomocnictwa i 
sprecyzować, co chce a co nie chce. Także dla Państwa jako krewnego może być to ułatwienie, kiedy 
Państwo wiedzą, co Państwa matka chciała w danej sytuacji, gdyby mogła sama decydować. Wolę 

Państwa matki można najlepiej uwzględnić wtedy, kiedy jest ona jasno sformułowana w pełnomocnictwie. 
To ułatwi Państwu później postępowanie w stosunku do osób trzecich np. leczącego lekarza. Sensowne 
jest także, aby podać przedstawiciela za osobę upoważnioną, ponieważ także ta osoba może być 

czasem nieosiągalna. 

Informacje o formach zabezpieczania, formularze i moduły tekstowe dotyczące rozporządzenia pacjenta 
znajdą Państwo i Państwa matka na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i 
Ochrony Konsumentów na stronie www.bmjv.de (rubryki,tematy, zabezpieczenie i prawa pacjenta, prawo o 
opiece). 
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Centrale konsumentów oferują poprzez swój odpłatny podręcznik o zabezpieczaniu praktyczny 
poradnik: www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/das-vorsorge-handbuch. 

Zasadniczo nie istnieją żadne formalne przepisy dotyczące pełnomocnictw ds. opieki. Chociażby z 
powodów jasności i mocy dowodowej zaleca się co najmniej sformułowanie na piśmie, które jest 
podpisane własnoręcznie i zawiera miejscowość i datę. 

Odnośnie rozporządzenia pacjenta jest przewidziane prawnie, że musi być sporządzone na piśmie 
własnoręcznie podpisane nazwiskiem i musi być podpisane przez poświadczony przez notariusza znak 
odręczny. 

Rozporządzenie dotyczące opieki nie jest związane z żadną formą. Może być sporządzone odręcznie lub 
za pomocą formularza.   

Ważne jest, aby Państwa matka zarejestrowała swoje dokumenty zabezpieczenia (pełnomocnictwo ds. 
opieki, rozporządzenie pacjenta, rozporządzenie o opiece) w centralnym rejestrze zabezpieczenia opieki. 
Dzięki rejestrowi można Państwa znaleźć łatwo, pewnie i szybko. Można się tam zarejestrować 

bezpośrednio online. Wskazówki i formularze wniosku odnośnie rejestracji w centralnym rejestrze 
zabezpieczania opieki znajdą Państwo na stronie: www.vorsorgeregister.de. 

Należy regularnie sprawdzać pełnomocnictwo ds. opieki i rozporządzenie pacjenta 
Zaleca się sprawdzanie względnie aktualizację podjętych ustaleń odnośnie zabezpieczenia opieki w 
regularnych odstępach czasu. 

Chętnie doradzą Państwu stowarzyszenia ds. opieki w dzielnicach. Proszę zapytać w ośrodkach 
doradztwa w urzędzie okręgowym o adresy stowarzyszeń ds. opieki. 

Odnośnie pełnomocnictwa o opiece i rozporządzenia pacjenta Państwa matka powinna także uzyskać 

poradę w poradni opieki i otrzymać ulotki informacyjne. 
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PYTANIE 21
 

Kto pomoże mi przy problemach i konfliktach lub 
kiedy sam/a osiągnę swoje granice? 

W ciężkich sytuacjach proszę się kontaktować z "opieką w potrzebie" 
Pomimo regularnego wspierania przez opiekunów, wolontariuszy i pomocy domowej może dojść przy 
opiece w domu i pielęgnacji do przeciążenia, rozpaczy i agresji. Ekstremalne obciążenie może prowadzić 

do tego, że osiągnęliśmy własne granice. Stajemy się bardziej nadwrażliwi. To prowadzi wtedy szybko do 
konfliktów. Zmiana ról, że teraz trzeba się opiekować matką, zamiast odwrotnie, robi swoje. Ważne jest, 
aby się przyznać, że jako krewny w roli opiekuna można dojść do granic swoich możliwości. Tylko, jeśli 
się Państwo do tego przyznają, mogą się Państwo nauczyć, radzić sobie z tym. 

Czasami dochodzi do konfliktów między profesjonalnymi oferentami opieki/pielęgnacji a krewnymi, 
opiekującymi się chorymi. Może tak być, że nie zgadzają się Państwo na opiekę w ośrodku stacjonarnym 
względnie poprzez ambulatoryjną służbę pielęgnacyjną w domu lub opiekuńczej wspólnocie 
mieszkaniowej. 

Krewni pielęgnujący chorych mogą uzyskać w takich sytuacjach porady w punkcie doradztwa i skarg 
„Opieka w potrzebie”. Na życzenie także anonimowo. 

Wykorzystanie możliwości składania skarg 
W przypadkach dotyczących naruszenia obowiązków wykonywania świadczenia (lub niedostatecznie 
świadczonych usług takie jak braki opieki pielęgniarskiej lub błędy) i problemów z rozliczeniem, należy 
poinformować i zaangażować w to kasę opiekuńczą oraz w stosownych przypadkach urząd do spraw 
socjalnych. Odnośnie pytań dotyczących opieki laboratoryjnej np. ze służbami pielęgniarskimi lub 
odnośnie 24-godzinnej opieki mogą się Państwo zwrócić do centrali konsumentów w Berlinie (patrz 
PYTANIE 6). Informacje od połowy stycznia można znaleźć także na stronie www.pflegevertraege.de. Jeśli 
przy opiece we wspólnotach mieszkaniowych są braki, jeśli wynajmujący i służba pielęgniarska są 

wzajemnie ściśle powiązani lub służba pielęgniarska sama decyduje o tym, co tam się dzieje, mogą 

Państwo zwrócić się do Urzędu Krajowego Zdrowia i Spraw Socjalnych: 
www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht. 
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PYTANIE 22
 

Przeprowadzka do całkowicie stacjonarnego ośrodka 
opieki – dobra alternatywa 
Jak podjąć decyzję? 

Z reguły można się wcześniej uporać z przeprowadzką do całkowicie stacjonarnego ośrodka opieki im 
lepiej jest ona przygotowana. 

Proszę wcześniej o tym porozmawiać. 
Nawet, jeśli chcą Państwo opiekować się w domu matką do jej śmierci, powinni Państwo o tym 
porozmawiać ze swoją matką, że może dojść do sytuacji, kiedy będzie się musiała przeprowadzić do 
całkowicie stacjonarnego ośrodka. Nie wiedzą Państwo z góry, jak rozwinie się Państwa własna sytuacja 
życiowa i potrzeba wspierania matki. Mogą Państwo sami zachorować i nie nadawać się więcej do opieki 
w domu. Proszę nie czuć się, że Państwo zawiedli, jeśli Państwa matka musi się przeprowadzić do 
całkowicie stacjonarnego ośrodka opieki. Także tam mogą się Państwo angażować w opiekę swojej 
matki. 

Jeśli jest to możliwe, proszę odwiedzić ośrodki opieki razem ze swoją matką. Proszę się zapytać, czy jest 
możliwość zamieszkania na próbę. W razie potrzeby proszę się pytać także o specjalne oferty np. osoby 
wymagające opieki z demencją i tłem migracyjnym. Także opieka przez krótki czas jest dobrą 

możliwością, poznania całkowicie stacjonarnego ośrodka opieki. Proszę omówić ze swoją matką, jaki 
ośrodek w takim wypadku odpowiadałby jej najlepiej. 
Te uzgodnienia można potem uwzględnić w pełnomocnictwie o opiece względnie w rozporządzeniu 
pacjenta. 

Proszę wykorzystać do podjęcia decyzji i do poszukiwania odpowiedniego ośrodka istniejące listy 
kontrolne, które znajdą Państwo na stronie internetowe jwww.pflegestuetzpunkteberlin.de pod hasłem ulotki 
(opieka stacjonarna) i proszę uzyskać porady w poradni opieki. Także Państwa kasa opiekuńcza może 
zaoferować Państwu pomoc. 

Alternatywą w stosunku do całkowicie stacjonarnego ośrodka opieki może być przeprowadzka do 
opiekuńczej wspólnoty mieszkaniowej. Tutaj krewni mają z reguły prawa, ale także i obowiązki. Dalsze 
informacje na ten temat matka może znaleźć w odpowiedzi na PYTANIE 4, w SŁOWNIKU pod hasłem 
opiekuńcze wspólnoty gospodarcze i w ulotkach informacyjnych poradnie opieki. Państwa poradnia 
opieki chętnie także doradzi Państwu w tym temacie. 
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PYTANIE 23 

Kto zapłaci koszty całkowicie stacjonarnej opieki, jeśli 
renta nie wystarcza? 

Koszty całkowitej opieki stacjonarnej zostaną pokryte ze środków ubezpieczenia pielęgnacyjnego, z 
dochodu i majątku osoby wymagającej opieki i w określonych wypadkach z publicznych (finansowanych 
podatkami) środków urzędu ds. opieki społecznej (pomoc do opieki). 

Majątek i dochód osoby wymagającej opieki odgrywają pewną rolę 

Jeśli świadczenia kasy opiekuńczej, dochód i ewentualnie istniejący majątek nie wystarczą do zapłaty 
miesięcznych kosztów całkowitych ośrodka, urząd ds. opieki społecznej przejmie pozostałe niepokryte 
koszty. Urząd ds. społecznych sprawdza wtedy z góry rutynowo dochód i majątek małżonka/i osoby 
wymagającej opieki i jego/jej dzieci. To jeszcze jednak nie oznacza, że dzieci lub małżonek/ka zostaną 

rzeczywiście wyznaczeni do utrzymania. Tylko wtedy, kiedy zostaną przekroczone określone granice 
dochodu i majątku, to dzieci lub małżonek/ka muszą płacić utrzymanie osoby/krewnego wymagającego 
opieki. Granice dochodu nie są przy tym absolutnie ustalone, lecz zależą od warunków życia osoby 
zobowiązanej do utrzymania. Dopuszczalne limity majątkowe są różnie regionalnie ustalone przez 
agencje ds. pomocy społecznej. Można zachować dom jednorodzinny, w którym Państwo mieszkają lub 
mieszkanie własnościowe. 

Odnośnie obowiązku utrzymania krewnych nie można udzielać wiążącej informacji bez obszernej kontroli 
wszystkich dowodów potwierdzających dochód i majątek. Urząd ds. opieki społecznej w miejscu 
zamieszkania Państwa matki jest kompetentny, aby odpowiedzieć na pytania na ten temat. 

Generalnie można powiedzieć: raczej z dużym prawdopodobieństwem do utrzymania będzie 
zobowiązany raczej małżonek/małżonka niż dzieci. 

U samych osób wymagających opieki obowiązuje: zastrzeżenie dochodu i majątku obowiązuje dla 
ewentualnego przejęcia kosztów przez urząd ds. socjalnych. Przejmuje bieżące koszty tylko wtedy, kiedy 
emerytura nie wystarcza. 
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PYTANIE 24
 

Ostatnie pożegnanie 
Czy moja matka będzie mogła umrzeć w domu?                             

Wszyscy wiemy, że nie uciekniemy przed śmiercią, lecz chętnie o tym myślimy. Kiedy dopuścimy tę myśl, 
przeżywamy różne uczucia. Często po długim okresie opieki chcieliby Państwo być przy swojej matce 
przez ostatnie tygodnie, dni i godziny i pocieszać ją, dawać jej miłość i godnie się z nią pożegnać. 
Ponieważ występują także takie uczucia jak niepewność i strach takie jak "Czy dam radę w domu?" lub 
"Nie mogę sobie w ogóle wyobrazić, że nie będzie już mojej matki". Z pewnością pojawia się także myśl, 
że śmierć będzie dla matki wybawieniem i dla Państwa jako jej opiekuna. 

Nawet, jeśli jest Państwu ciężko, proszę wcześniej pomyśleć na ten temat. Jeśli to możliwe, proszę 

porozmawiać ze swoją matką, co jest ważne. Pełnomocnictwo i szczególnie rozporządzenie pacjenta 
mogą być później pomocne (patrz także PYTANIE 20). 

Dobrze, kiedy można te rzeczy omówić także z lekarzem rodzinnym. Berlin ma dobrze rozbudowaną sieć 

pomocy w tym zakresie. Sens może mieć uwzględnienie w tej fazie wsparcia służby pielęgniarskiej z tak 
zwanym paliatywnym punktem ciężkości i skorzystanie z pomocy ambulatoryjnej służb hospicjum. 
Intensywnie przeszkoleni wolontariusze służb hospicjum wysłuchają wszystkich pytań i mogą Państwa 
wspierać i pomagać przy umieraniu w domu. Adresy i numery telefonów znajda Państwo poprzez 
centralny punkt kontaktowy hospicjum na stronie: www.hospiz-aktuell.de. Tam Państwu doradzą chętnie i 
odpowiedzą na wszystkie pytania związane z tematem umierania, śmierci i żałoby. W broszurze, „Kiedy 
Państwa lekarz nie może już wyleczyć …" znajdą Państwo dalsze informacje. 

Aktualne wydanie można otrzymać w dziale socjalnym kompetentnej administracji senatu lub w 
centralnym punkcie kontaktowym hospicjum lub pobrać na stronie 
www.berlin.de/sen/gessoz/service/publikationen. 

Są sytuacje, kiedy w domu nie da się już nic zrobić. W tym wypadku przyjęcie do stacjonarnego 
hospicjum jest dla wszystkich w tym uczestniczących możliwością odetchnięcia. Proszę po prostu 
odwiedzić hospicjum, aby mogli sobie Państwo wyobrazić, jak tam jest. Także coraz więcej całkowicie 
stacjonarnych ośrodków opieki oferuje dobrą opiekę i towarzyszenie osobom umierającym. O tym 
specjalnym temacie mogą się Państwo jeszcze dowiedzieć na stronie www.palliative-geriatrie.de. 
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Jeśli Państwa matka zmarła w domu, proszę sobie dać czas na pożegnanie się z nią. Należy powiadomić
 

lekarza, najlepiej lekarza rodzinnego i poświadczyć śmierć. Potem mają Państwo 36 godzin, zanim
 

zostanie odebrana przez przedsiębiorcę pogrzebowego. W tych godzinach mogą Państwo i wszyscy, dla
 
których jest to ważne, pożegnać się z matką przy łóżku w znanym otoczeniu.
 

Po pogrzebie będą Państwo potrzebowali trochę czasu, aby znów powrócić do życia. Proszę dać sobie
 

ten czas. 

Pomagają rozmowy w kręgu rodziny i przyjaciół. Jeśli mają Państwo wrażenie, że nie mogą Państwo
 

poradzić sobie z żałobą, mogą Państwo poszukać grupy wsparcia w żałobie, rozmowa z innymi ludźmi
 
może być pomocna. Także mogą się Państwo skontaktować z centralnym punktem kontaktowym,
 
hospicjum.
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Słownik: objaśnienia wydrukowanych tłustym drukiem 
pojęć 

Alzheimer
 
Gesellschaft Berlin e. V.
 
Alzheimer Gesellschaft Berlin e. V.- Stowarzyszenie Alzheimera, zarejestrowane stowarzyszenie jest 
łączy w sobie grupy samopomocy, ekspertów i krewnych osób chorych na demecję, aby poprawić 

sytuację chorych i ich krewnych i wzmocnić ich potencjał samopomocy. Stowarzyszenie Alzheimera w 
Berlinie przeprowadza imprezy w całym Berlinie odnoszące się do tematu, opracowuje materiały 
informacyjne i bezpłatnie doradza zainteresowanym, krewnym i fachowcom. W różnych okręgach są 

grupy samopomocy dla krewnych. Wielokrotnie w roku przeprowadza się szkolenia dla krewnych na 
temat demencji o obchodzenia się z chorymi. Aby odciążyć opiekunów i opiekę chorych jest nieodpłatna 
służba odwiedzania chorych. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie: 

www.alzheimer-berlin.de 

Alzheimer Angehörigen-Initiative e.  V. 
Celem jest złagodzenie cierpienia osób chorujących ba demencję i ich opiekunów jak i polepszenie 
jakości życia. Jest to realizowane w szczególności przez decentralne i stałe ośrodki z szeroką ofertą 

pomocy, które są przedstawiane przez samo stowarzyszenie albo przez wspierane przez stowarzyszenie 
obłożone niższym podatkiem organizacje. Do tego należy opieka i wsparcie osób potrzebujących 
pomocy z demencją pojedynczo i w grupach jak i przeprowadzanie socjalno-integracyjnych ofert dla osób 
z demencją i ich krewnych. Proszę się zapytać w inicjatywie krewnych osób na Alzheimera o oferty w 
pobliżu. 
Adres znajdą Państwo w załączniku jak i prezentacje o organizacjach na stronie 
www.Alzheimer-Organisation.de 
Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie: 
www.alzheimerforum.de 

Oferty wsparcia w życiu codziennym 
Ofertami wsparcia w życiu codziennym są uznane przez Kraj Związkowy Berlin oferty dotyczące opieki, 
ulżenia opiekunom i ulżenia w życiu codziennym. Wolontariusze, którzy są instruowani i wspierani przez 
lekarzy specjalistów, towarzyszą, zajmują się i aktywują szczególnie osoby chore na demencję, z 
chorobami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym w grupach opieki lub w domu. Wszystkie oferty 
dla wszystkich osób wymagających opieki służą odciążeniu ich w życiu codziennym przez indywidualną 
pomoc lub służby ds. mobilności i służby przewozowe. Możliwa jest także pomoc/ulżenie przy 
prowadzeniu domu np. usługi podobne do prac domowych 

Do korzystania z uznanych ofert można stosować ulgę zgodnie z § 45 b KODEKSU SPOŁECZNEGO XI, 
która przysługuje każdej osobie wymagającej opieki, która ma opiekę w domu, w wysokości 125 Euro 
miesięcznie. Wszystkie uznane oferty znajdą Państwo na liście centrum kompetencji ds. wspierania 
pomocy na stronie internetowej www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 

Dalsze informacje otrzymają Państwo także w Berlińskich poradniach opieki. 

Warunki uznawania tych ofert są uregulowane w rozporządzeniu prawnym o uznawaniu i promowaniu 
ofert wsparcia w życiu codziennym (Rozporządzenie o Wspieraniu Opieki). 

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 
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Terminy orzecznictwa 
Ustawowo wyznaczony termin opracowania wniosków usług pielęgnacyjnych/opieki wynosi 25 dni 
roboczych. Przy pobycie w szpitalu lub stacjonarnym ośrodku rehabilitacji, w hospicjum lub podczas 
opieki ambulatoryjno-paliatywnej orzeczenie przez służby medyczne musi nastąpić tam w ciągu tygodnia, 
jeśli jest to konieczne do zagwarantowania dalszej opieki lub kiedy trzeba powiadomić pracodawcę o 
skorzystaniu z urlopu opiekuńczego lub uzgodniono urlop wychowawczy zgodnie z ustawą o urlopie 
wychowawczym z pracodawcą opiekuna. Termin jednego tygodnie obowiązuje także przy pobycie w 
hospicjum i podczas opieki ambulatoryjno-paliatywnej. 
Jeśli wnioskodawca lub wnioskodawczyni znajduje się w domu, bez opieki paliatywnej, i skorzystanie z 
urlopu opiekuńczego zgodnie z ustawą o opiece zostało zgłoszone pracodawcy, który uzgodnił urlop 
opiekuńczy z pracodawcą opiekuna, to obowiązuje okres załatwiania wniosku 2 tygodnie. 
Jeśli kasa opiekuńcza nie wystawi decyzji na piśmie odnośnie wniosku w ciągu 25 dni po otrzymaniu 
wniosku lub skrócone terminy orzecznictwa nie zostały dotrzymane, to kasa opiekuńcza musi zapłacić po 
upływie terminu za każdy rozpoczęty tydzień przekroczenia terminu niezwłocznie 70 Euro 
wnioskodawczyni względnie wnioskodawcy. To nie obowiązuje, kiedy kasa opiekuńcza nie odpowiada za 
opóźnienie lub kiedy wnioskodawczyni znajduje się pod całkowicie stacjonarną opieką i stwierdzono u 
niej co najmniej znaczne pogorszenie się samodzielności lub zdolności (co najmniej stopień opieki 2). 
Aby realizacja drugiej ustawy o wzmocnieniu opieki przebiegała od 01.01.2017 możliwie bez zakłóceń, 
ustawodawca wyznaczył do 31.12.2017 termin załatwiania wniosku w ciągu 25 dni, jeśli coś nie wymaga 
szybszej decyzji. Takimi wyjątkami są pierwsze wioski dotyczące świadczeń rzeczowych przy opiece w 
domu i pierwsze wnioski dotyczące opieki całkowicie stacjonarnej. Na taki sam okres została także 
zawieszona płatność tak zwanej opłaty za opóźnienie. 

Demencja 
Demencja jest nadrzędnym pojęciem obrazów schorzenia, które są związane z utratą funkcji umysłowych 
takich jak myślenie, orientacja i kojarzenie treści myślowych i prowadzą do tego, że nie można już 

samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Do tego zalicza się demencję Alzheimera, demencję 

naczyniową, Morbus Pick, demencja czołowo-skroniowa i dalsze formy demencji. Jeśli przez dłuższy 
czas i często występują zaburzenia pamięci krótkotrwałej i orientacji (np. ktoś nie może znaleźć drogi od 
piekarza do domu) należy poszukać neurologa, aby postawić dokładną diagnozę. Demencja jest 
umysłowym cofaniem się a nie normalną oznaką starzenia się. Liczby zachorowań wzrastają wraz z 
wiekiem: liczba chorych może więc wzrosnąć w przyszłości, ponieważ coraz więcej osób dożywa późnej 
starości. Demencja jest nieuleczalna. Co do przebiegu choroby ważna jest wczesna diagnoza, ponieważ 

wtedy można wcześniej zastosować terapię. W Berlinie kilka szpitali oferuje konsultacje ds. pamięci. 
Państwa lekarz domowy może tam Państwa skierować przy oznakach demencji, aby postawić dokładną 

diagnozę. Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo między innymi na stronie www.wegweiser-
demenz.de 

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.- Niemieckie Stowarzyszenie Alzheimera, zarejestrowane 
stowarzyszenie reprezentuje jako nadrzędne stowarzyszenie interesy osób zainteresowanych, ich 
krewnych i ich organizacji członkowskich wobec polityki, gospodarki i społeczeństwa. Został założony 
jednolity w całym kraju numer 01803 / 171017 odnośnie Alzheimera. Porady udzielane są od poniedziałku 
do czwartku w godzinach 9 -18 i w piątek w godzinach 9 -15. Jeśli zachodzi taka potrzeba można także 
uzgodnić terminy doradztwa poza tymi godzinami pracy. Porad udzielają profesjonalni przeszkoleni 
pracownicy i pedagodzy socjalni. Adresy znajdą Państwo w załączniku. W celu uzyskania dalszych 
informacji patrz:www.deutsche-alzheimer.de 
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Honorowe służby odwiedzające chorych 
Nieodpłatne służby odwiedzające chorych troszczą się o samotne stare, chore, bardzo chore osoby i 
osoby upośledzone jak i o najbardziej chore dzieci. Opieka odbywa się w szpitalach, ośrodkach opieki i w 
domu. 

Klasyczny zakres zadań dla wolontariuszy obejmuje takie czynności jak prowadzenie rozmów, czytanie i 
opowiadanie, towarzyszenie i pomoc poza domem jak i pomoc przy zakupach. 
Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie 
www.berlin.de/sen/soziales/themen/buergerschaftliches-engagement/besuchsdienste 

Ponadto są specjalne służby odwiedzające osoby potrzebujące opieki i ich krewnych. Informacje na ten 
temat otrzymają Państwo w swoim punkcie ds. wspierania w opiece i Państwa punkcie kontaktu 
zaangażowania w opiekę. 

Listę służb odwiedzających chorych znajdą Państwo na stronie 
www.pflegeunterstuetzung-berlin.de (Rubryki: oferty dla osób wymagających opieki, służby odwiedzające w 
domu). 

Ulga 
Ulga jest sumą w wysokości 125 Euro miesięcznie, która przysługuje każdej osobie wymagającej opieki z 
przyznanym stopniem opieki 1-5 przy opiece w domu. Tę sumę można wykorzystać przy stopniach opieki 
2 do 5 dla tak zwanych ofert do wspierania w życiu codziennym, na usługi opieki krótko-trwałej, opieki 
dziennej lub na usługi dotyczące opieki i pomocy w pracach domowych przez służby pielęgnacyjne. Jeśli 
jest stopień opieki 1 to można z tych pieniędzy finansować usługi roszczenia/prawa do tej ulgi obowiązuje 
od momentu stwierdzenia potrzeby opieki i przyporządkowania stopnia opieki. Nie potrzeba osobnego 
wniosku. Koszty odnośnie środków są zwracane po przedłożeniu rachunków w kasie opiekuńczej. Jeśli 
podpisują Państwo deklarację rezygnacji z ulgi, to z reguły dotyczy ona całej sumy-ulgi/zasiłku. Jeśli chcą 

Państwo skorzystać z dalszej oferty, muszą Państwo najpierw wycofać deklarację rezygnacji z ulgi, aby 
kasa opiekuńcza zwróciła Państwu wydatki. Niewykorzystane sumy mogą być przekazane na następny 
miesiąc. Niewykorzystane sumy pod koniec roku trzeba wykorzystać w ciągu 6 pierwszych miesięcy 
następnego roku. Proszę nie dopuścić, aby świadczenia przepadły! 

Opieka zastępcza patrz opieka okazjonalna 

Jedzenie na kółkach 
„Jedzenie na kółkach" jak i "mobilny obiad" to najbardziej popularne pojęcia dla służb dostarczających 
posiłki. Kiedy samodzielne przygotowanie posiłków sprawia Trudności, ma sens korzystanie ze służb 
dostarczających posiłki. Urząd ds. opieki społecznej może dofinansowywać służbę dostarczającą posiłki, 
jeśli własny dochód nie wystarcza. Można zamawiać u firm świadczących usługi dostarczania posiłków 
obiad i kolację w różnych wariantach, codziennie lub tylko w niektóre dni. Oferuje się także popularne 
diety. Większość tych służb oferuje jedzenie na próbę. W różnych regionach oferuje się także tak zwane 
"obiady stacjonarne" np. w centrach sportowo-rekreacyjnych i całkowicie stacjonarnych ośrodkach opieki. 
To jest interesujące dla wszystkich, którzy nie są ograniczeni mobilnie i chętnie jedzą w towarzystwie. O 
tym, kto co oferuje mogą się Państwo dowiedzieć w swoim poradni opieki. 
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Konsultacje dotyczące badania pamięci 
Tak zwane konsultacje dotyczące badania pamięci oferuje kilka klinik w Berlinie. Badają one 
ambulatoryjnie lub częściowo stacjonarnie zaburzenia pamięci. Możliwa jest tutaj zróżnicowana 
diagnostyka. Zaleca się poprosić lekarza rodzinnego lub neurologa o skierowanie na badanie. Bliższe 
informacje na ten temat znajdą Państwo w wykazie adresów. 

Domowy numer alarmowy 
Domowy numer alarmowy jest usługą, dzięki której w nagłym wypadku można wezwać pomoc. Kiedy 
zostanie włączony numer alarmowy nastąpi połączenie z 24 godzinny czynną centralą. 

Starsi ludzie, którzy żyją samu lub przez cały dzień długo są sami, mogą dzięki urządzeniu domowego 
numeru alarmowego w nagłym przypadku wezwać pomoc. W tym celu do telefonu instaluje się 

dodatkowe urządzenie, które transmituje znacznik identyfikacyjny, którym można zidentyfikować 

uczestnika, który nie jest w stanie już rozmawiać. Aby szybko ściągnąć pomoc, zostawia się klucze 
wejściowe u krewnych, sąsiadów lub w centrali. Są urządzenia, które w takim przypadku wybierają 

wcześniej wprowadzony numer krewnych lub znajomych. Inne urządzenie są połączone z centralą, która 
organizuje konieczną pomoc. Urządzenie domowego numeru alarmowego jest dofinansowywane przez 
kasę opiekuńczą, jeśli jest stopień opieki. System są bardziej wyrafinowane, tak, że często można 
połączyć czujniki dymu lub nawet czujniki do piekarnika i wody. Wiele centrali domowego telefonu 
alarmowego oferuje na życzenie i za odpowiednią zapłatą także pomoc w domu. Ponieważ są różni 
oferenci, sensownym jest zwrócić się o poradę do poradni opieki przy wyborze domowego telefonu 
alarmowego. 

Hilfelotse Berlin 
Bank danych “Hilfelotse Berlin“ („Pilot pomocy w Berlinie") wspiera Państwa przy szukaniu zdrowotnych i 
socjalnych ofert pomocy w Berlinie. Zawiera obecnie około 12.500 adresów, informacji i ofert doradztwa 
np. o służbach pielęgnacyjnych, centrach doradztwa, ośrodkach pobytu dziennego, centrach rozrywkowo-
rekreacyjnych i spotkaniach najemców, firmach oferujących dania obiadowe, oferentach domowych 
numerów alarmowych, służbach pomocy w przewozach, usługach rzemieślniczych, mieszkaniach dla 
seniorów, domach opieki, usługodawcach z serwisem dostaw, ambulatoryjnych służbach hospicjum i 
hospicjach stacjonarnych. Rozchodzi się o obszerny bank danych o ofertach pomocy w zakresie pomocy 
osobom starym i pielęgnacji/opieki starszych osób w Berlinie. Adres internetowy brzmi: www.hilfelotse-
berlin.de. 

Hospicjum 
Ruch hospicyjny stawia sobie za cel, towarzyszenie umierającym ludziom w ich ostatniej fazie życia i 
wspieranie krewnych. Także takie tematy jak umieranie, śmierć i żałoba powinny być bardziej 
uwzględniane w naszym społeczeństwie. Ludzie powinni, jeśli jest to możliwe, umierać w domu w 
znanym sobie otoczeniu. Do tego służą przede wszystkim ambulatoryjne służby hospicyjne. W 
stacjonarnych hospicjach przyjmuje się osoby, które z różnych powodów nie żyją już więcej w swoim 
domowym otoczeniu i trzeba im towarzyszyć. 

W szpitalach są stacje paliatywne, które leczą ludzi z zaawansowaną, nieuleczalną chorobą, aby 
złagodzić ich bóle i symptomy choroby tak, że aby reszta ich życia przebiegała możliwie w dobrej, jakości 
życia. 

Relatywnie młoda jest oferta tak zwanej specjalistycznej ambulatoryjnej opieki paliatywnej la pacjentów z 
nieuleczalną, postępującą chorobą i przez to ograniczoną długością życia. 
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Ona powinna im umożliwić z pomocą lekarzy-specjalistów - to są przede wszystkim wyspecjalizowani 
lekarze paliatywni i służby pielęgnacyjne wraz z pracownikami socjalnymi, psychologami, pastorami i 
pracownikami ambulatoryjnych służb hospicjum, aby do śmierci pozostali w obeznanym domowym 
otoczeniu. Udzielają przede wszystkim doradztwa medycznego i pielęgnacyjnego i towarzyszą 

pacjentom, koordynują czynności, doradzają leczącym lekarzom lub częściowo przejmują lub całkowicie 
przejmują opiekę nad pacjentem. Jeśli mają Państwo pytania są do Państwa dyspozycji specjaliści z 
Home Care Berlin e. V - Opieka w domu w Berlinie, stowarzyszenia zarejestrowanego, Brabanter Str. 21, 
10713 Berlin pod numerem telefonu: 030/4534348, Faks: 030/ 39104691,email: info@homecareberlin.de. Dalsze 
informacje znajdą Państwo na stronie:www.dhpv.de lub www.dgpalliativmedizin.de 

Landespflegegeldgesetz (Krajowa ustawa o zasiłku pielęgnacyjnym) 
Krajowa ustawa o zasiłku opiekuńczym udostępnia osobom niewidomym, niedowidzącym w wysokim 
stopniu i niedosłyszącym w pewnych warunkach na wniosek zasiłek opiekuńczy do ryczałtowego 
wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych ze względu na upośledzenie. Zasiłek opiekuńczy nie jest 
zgodnie z ustawą krajową żadnym świadczeniem pomocy socjalnej. Jest gwarantowany niezależnie od 
wysokości pozostałego dochodu i majątku. Jednak usługi, które służą temu samemu celowi, są zaliczane 
do Berlińskiego zasiłku opiekuńczego. Realizacja ustawy krajowej o zasiłku opiekuńczym należy do 
urzędów okręgowych (dział młodzieży i spraw socjalnych). Tam otrzymają Państwo dalsze informacje i 
tam należy złożyć odpowiednie wnioski. W znacznym stopniu udzieli Państwu porady także Państwa 
poradnia opieki. Dalsze informacje znajdą Państwo na portalu: www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-
und-rehabilitation 
(Rubryki: podstawy prawne, prawo krajowe) 

Miejsca kontaktowe, zarządzanie opieką 
dla opieki przez wolontariuszy i samopomocy 
Od października 2010 w każdym Berlińskim okręgu są powiązane z punktami kontaktowym samopomocy 
względnie centra dzielnicowe, punkty kontaktowe zaangażowania w opiekę. Wspierają osoby 
wymagające opieki i pielęgnacji i ich krewnych przy radzeniu sobie z dniem codziennym i osobom, które 
szukają samorządne formy pomocy odnośnie opieki. Przy tym inicjują, wspierają i łączą między innymi 
małe inicjatywy w pobliżu miejsca zamieszkania lub grupy, które się w to angażują. Jeśli chcą Państwo 
jako krewny, opiekujący się chorym, chcą porozmawiać ludźmi, znajdującymi się w podobnej sytuacji jak 
Państwo, jeśli potrzebują Państwo wizyty i chcą się wygadać w domu i otrzymać poradę, jeśli szukają 

Państwo bezpłatnej pomocy w życiu codziennym, której mogą udzielić wolontariusze lub szukają 

Państwo możliwości większego udziału w życiu społecznym i kulturowym dla siebie względnie dla 
Państwa matki, to proszę się zapytać w wybranym przez siebie punkcie kontaktowym. Adresy znajdą 
Państwo w załączniku. 

Informacje i prezentacje ofert znajdą Państwo w internecie na stronie www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 

Służba medyczna ubezpieczenia zdrowotnego (MDK) 
Służba medyczna ubezpieczenia zdrowotnego (MDK) jest wspólnotowym ośrodkiem ustawowych kas 
zdrowotnych i opiekuńczych. Jest ona w każdym kraju związkowym zorganizowana jako samodzielna 
grupa robocza, która doradza kasom zdrowotnym i kasom opiekuńczym odnośnie kwestii ogólnej opieki 
medycznej i pielęgnacyjnej jak i dokonuje ekspertyz i kontroli. 
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Dla kas opiekuńczych służba medyczna ubezpieczenia zdrowotnego orzeka, czy ktoś wymaga opieki czy 
też ma znaczną potrzebę ogólnego nadzoru i opieki. Przy orzekaniu potrzeby opieki zaleca się 

sprawdzenie, czy są odpowiednie założenia i zaleca się stopień opieki. Poza tym podejmuje się kroki 
odnośnie prewencji i rehabilitacji, podaje się zalecenia o rodzaju i zakresie usług pielęgniarskich 
formułuje wskazówki odnośnie indywidualnego planu opieki. 

Aby zagwarantować jakość opieki, służba medyczna ubezpieczenia zdrowotnego sprawdza regularnie 
wyrywkowo na zlecenie ustawowych kas opiekuńczych, czy ośrodki opieki przestrzegają ustalonych 
standardów jakości. Przy tym służba medyczna ubezpieczenia zdrowotnego doradza ośrodkom opieki, 
aby zapobiec brakom jakości jak i wzmocnić własną odpowiedzialność ośrodków opieki i ich 
mocodawców odnośnie gwarantowania i dalszego rozwijania jakości opieki. 

Służby pomocy ds. mobilności w zintegrowanym programie 
socjalnym 
Pod hasłem "Na zewnątrz toczy się życie - zaprowadzimy Was tam" berlińskie służby pomocy ds. 
mobilności oferują od ponad 25 lat we wszystkich berlińskich okręgach pomoc w towarzyszeniu, 
przewożeniu na wózkach inwalidzkich, oprowadzaniu niewidomych i transporty na schodach. 
Organizowane usługi blisko miejsca zamieszkania są skierowane do starszych osób (od 65 roku życia) z 
ograniczeniami mobilnymi, którzy nie mogą opuścić swojego mieszkania bez obcej pomocy. Obejmują 
towarzyszenie podczas spacerów, na spotkanie i inne i służą uczestniczeniu w życiu we wspólnocie. 

Aby skorzystać ze służb przypada roczny własny udział w formie ryczałtu administracyjnego, który jest 
zróżnicowany socjalnie i obecnie wynosi maksymalnie 80 Euro/rok. Szczegółowe informacje 
otrzymają Państwo w swoim poradni opieki ewentualnie znajdą je Państwo na stronie: 
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/pflege-zu-hause/alltagshilfen/mobilitaetshilfen 

Opieka w potrzebie 
Ośrodek doradztwa i składania zażaleń "Opieka w potrzebie" oferuje osobom, którymi ktoś się opiekuje i 
krewnym, opiekującym się chorymi, którzy osiągnęli swoje granice wytrzymałości i u których rozwinęła się 

agresja, doszło do przemocy lub mają poczucie winy, poufne rozmowy i doradztwo psychologiczne. 
Wspiera Państwa, jeśli jest to konieczne, także przy zażaleniach lub także bezpośrednio w czasie 
rozmów dotyczących pośrednictwa lub konfliktu, jeśli nie są Państwo zadowoleni z całkowicie 
stacjonarnym ośrodkiem opieki lub z służbą pielęgniarską w domu względnie we wspólnocie 
mieszkaniowej. Z punktu doradztwa mogą korzystać opiekunowie, przyjaciele, sąsiedzi, pielęgniarze i 
ośrodki pielęgnacyjne. Adresy znajdą Państwo w załączniku. 

Poradnie opieki 
W Berlinie egzystuje 35 poradni opieki (stan, grudzień 2016) Są one punktami kontaktowymi blisko 
miejsca zamieszkania, które udzielają doradztwa osobom ustawowo ubezpieczonym, ludziom starszym i 
wymagającym opieki i ich krewnym, niezależnie i nieodpłatnie na wszystkie pytania dotyczące opieki i 
starzenia się. Zajmują się przy tym koniecznymi w danym pojedynczym przypadku usługami socjalnymi 
jak i wspierającymi zdrowie, prewencyjnymi, leczniczymi, rehabilitacyjnymi lub pozostałymi medycznymi 
jak i pielęgnacyjnymi i socjalnymi pomocami. Doradzają o środkach pomocy, pomocach w dniu 
codziennym i możliwościach dostosowania mieszkania. W razie potrzeby sporządzą oni z Państwa matką 

i Państwem indywidualny plan opieki. Informacje o ważnych istotnych dla konsumentów pytaniach 
poradnie opieki zebrały w ulotkach. Znajdą Państwo w zakładce indeksującej ulotki na stronie 
internetowej www.pflegestuetzpunkteberlin.dew języku tureckim, rosyjskim, polskim, arabskim, angielskim, 
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wietnamskim i bośniackim napisane prostym językiem. Dalsze informacje znajdą Państwo na portalu: 
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation 
Adresy znajdą Państwo w wykazie adresów. 

Poradnik opieki w domu 
RAGA – Regionalna Wspólnota i Doradztwo Krewnym w Berlinie: oferty dla opiekujących się krewnych” 
są wydawane raz na rok w wydawnictwie Amperc; można je otrzymać w poradniach opieki, punktach 
kontaktowych zaangażowania w opiekę, opieka w potrzebie lub fachowym centrum dla opiekujących się 
chorymi krewnych, można je pobrać na stronie www.raga-berlin.de 

Publikacje administracji senatu www.berlin.de/sen/gessoz/service/publikationenpod hasłem-opieka. 

Informacje centrali konsumentów w Berlinie: www.vz-berlin.de w rubryce zdrowie + opieka. 

www.compass-pflegeberatung.de/fuer-ratsuchende/pflegebeduerftigkeit/ 

www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de 

Informacje o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym otrzymają także pod telefonem spraw obywatelskich 
Federalnego Ministerstwa Zdrowia pod numerem 030 / 340 60 66-02. 

Legitymacja osoby ciężko upośledzonej 
Legitymacja służy jako dowód korzystania z praw i do wyrównywania gorszej sytuacji, która przysługuje 

osobom ciężko upośledzonym. Informacje otrzymają Państwo od Urzędu Krajowego ds. Zdrowia i Spraw
 

Socjalnych.
 
www.berlin.de/lageso(Rubryki: upośledzenie; ciężkie upośledzenie (Urząd Zaopatrzenia Socjalnego);
 
Legitymacja osoby ciężko upośledzonej)
 
Legitymację otrzymają Państwo, kiedy Państwa matka zostanie uznana za ciężko upośledzoną. Do tego 

potrzebny jest wniosek. Formularze wniosku można dostać w centrum klienta Urzędu Zaopatrzenia 

Socjalnego (Urząd Krajowy Zdrowia i Spraw Socjalnych w Berlinie), u służb socjalnych, w szpitalach, w
 

ośrodkach doradztwa niepełnosprawnym, urzędach spraw obywatelskich okręgów i w poradniach opieki.
 
Tam otrzymają Państwo także pomoc przy wypełnianiu formularza. Odnośnie procedury stwierdzania 

upośledzenia zgodnie z prawem o ciężkim upośledzeniu jest kompetentny Urząd Zaopatrzenia.
 
Wniosek można pobrać i złożyć bezpośrednio w internecie na stronie:
 
www.berlin.de/lageso/behinderung/antrag/online.html 

Służby specjalnego przewozu 
Ludzie z upośledzeniem mogą w Berlinie w określonych warunkach korzystać z tak zwanej służby 

specjalnych przewozów. Służba przewozowa przewozi pacjentów specjalnymi pojazdami lub 
taksówkami.  Jeśli mają Państwo pytana można zadzwonić do Urzędu Krajowego Zdrowia i Spraw 

(Urzędu Zaopatrzenia Socjalnego) pod numer dla klientów odnośnie specjalnych przewozów: 
Telefon: 030 / 115 

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek 9 – 15, czwartek 9 – 18, piątek 9 – 13 (każdorazowo z i bez 
terminu). 

Bliższe informacje znajdą Państwo na następującej stronie internetowej: 
www.berlin.de/lageso (Rubryki: niepełnosprawność; ciężka niepełnosprawność (Urząd Zaopatrzenia 
Socjalnego); Środki wyrównawcze: Specjalna Służba Przewozowa) 
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Centrala konsumentów w Berlinie 
Centrala konsumentów w Berlinie wspiera konsumentów w zakresie zdrowia i opieki niezależnie i proste 
usługi szczególnie w zakresie doradztwa i informacji. Wiedzę uzyskaną z doradztwa wykorzystują do 
reprezentowania interesów konsumentów w stosunku do polityki, gospodarki i dalszego rozwoju 
informacji dla konsumentów jak i doradztwa konsumentów. Centrala konsumentów w Berlinie podaje 
wiele informacji w rubryce „zdrowie + opieka“ na stronie www.vz-berlin.de. W ramach projektu „Kontrola 
rynku, ambulatoryjne umowy opieki ambulatoryjnej“ (www.verbraucherzentrale-berlin.de/pflegevertraege-im-
fokus-3 ) dokładniej sprawdza usługi opieki i pielęgnacji. Konsumenci mogą się zwrócić z pytaniami 
odnośnie umowy i problemami z opieką ambulatoryjną do kierownika projektu i przesłać kopie swoich 
umów do sprawdzenia. 
Email: mail@pflegevertraege.de 
Telefon: 030 / 54445968 
Godziny urzędowania: poniedziałek 9 – 13, środa 14 – 18, piątek 8 – 12 
Portal informacyjny: od połowy stycznia 2017: www.pflegevertraege.de 

Materiał zużywany przy pielęgnacji 
opieki, a więc mają stopień opieki 1-5, jest dofinansowanie na materiał zużywany podczas opieki aż do 
40 Euro. Pod pojęciem materiał zużywany podczas opieki rozumie się np. jednorazowe wkłady do łóżka, 
jednorazowe rękawiczki, fartuchy ochronne, środki dezynfekcji etc. jednak żadnych materiałów na 
nietrzymanie moczu jak podpaski lub pieluchy. Mogą zostać dodatkowo zapisane na receptę i zostaną 

zapłacone przez kasę chorych. Te materiały mogą Państwo zamówić u dostawców, z którymi kasa 
opiekuńcza podpisała umowę. Jeśli sami Państwo zakupili te materiały, proszę dostarczyć rachunek do 
kasy opiekuńczej. 

> Ważne: wniosek o dopłatę do materiałów zużywanych podczas opieki należy złożyć w kasie 
opiekuńczej Państwa matki najpóźniej wraz z wręczeniem pierwszego rachunku. Kiedy zamawiają 

Państwo u dostawcy to są znaczne różnice w jakości materiałów. 

Opieka okazjonalna (Opieka zastępcza) 
Opieka okazjonalna lub zastępcza jest usługą ubezpieczenia opiekuńczego dla osób wymagających 
opieki ze stopniem opieki 2 do 5. Jeśli główny opiekun nie może się opiekować chorym ze względu na 
chorobę lub urlop, kasa opiekuńcza płaci do 1.612 Euro najdłużej przez sześć tygodni w roku 
kalendarzowym. Dla opieki zastępczej suma może być podniesiona do 806 Euro, jeśli Państwa matka nie 
korzysta lub odpowiednio mniej korzysta z opieki krótkotrwałej. Kasa opiekuńcza przejmuje w tym 
wypadku koszty aż do sumy w wysokości 2.418 Euro za tymczasową opiekę zastępczą. Koszty należy 
wykazać. Jeśli opieka okazjonalna/zastępcza zostanie przejęta przez bliskich krewnych, to świadczenie 
opieki zastępczej jest zasadniczo ograniczone do wysokości zasiłku opiekuńczego przysługującego 
danemu stopniowi opieki. Ponieważ ustawodawca zakłada, że bliscy krewni są moralnie zobowiązani do 
opieki zastępczej i nie biorą za to zapłaty. Dodatkowo mogą być jednak zwracane koszty dojazdu lub w 
przypadku wykazanego braku pensji do maksymalnej sumy od 1.612 ewentualnie 2.418 Euro. 

Ze świadczeń opieki zastępczej można korzystać także na godziny np. aby mieć wolne popołudnia. 
Wtedy ograniczenie nie ogranicza się do najdłuższego okresu wynoszącego sześciu tygodni. Prawo do 
tymczasowej opieki zastępczej przysługuje na nowo w każdym roku kalendarzowym. 

Ważne jest, ab wiedzieć, że dla opieki zastępczej konieczne jest udowodnienie tak zwanego wstępnego 
okresu opieki. Osoba, która nie może się w danym czasie opiekować chorym, musi wykazać przed 
pierwszym zastępstwem, że osoba potrzebująca powieki była pod opieką w domu co najmniej 6 miesięcy. 
Przy tym w czasie wstępnej opieki nie musi mieć jeszcze stopnia opieki 2, ale w momencie zastępstwa 
koniecznie musi mieć stopień opieki 2. Podczas wstępnego okresu opieki nie musi się zawsze zajmować 

65 

http:www.pflegevertraege.de
mailto:mail@pflegevertraege.de
www.verbraucherzentrale-berlin.de/pflegevertraege-im
http:www.vz-berlin.de


 
 

        
  

 

    

           
        

            
         

  
 

  

                
             

      
             

              
           

                 
     

      
         

             
  

            
          

     
            

           
      
          

  
             

        
          

   
           

      
          

              
   

      
       

 

           
   

           

opieką ta sama osoba. Okres oczekiwania jest zakończony wtedy, jeśli kilku opiekunów czasowo 
podzieliło się opieką. 

Kompletnie stacjonarne ośrodki opieki 
Całkowicie stacjonarne ośrodki opieki są ośrodkami, w których mieszkańcy mieszkają przez cały dzień i 
otrzymują opiekę. Zarządca ośrodka zobowiązuje się w umowie, za opłatą oferować starszym, 
wymagającym opieki lub niepełnosprawnym osobom pomieszczenie do mieszkania i pobytu i oferuje 
usługi pielęgnowania i opieki. Całkowicie stacjonarny ośrodek opieki nazywa się w mowie potocznej 
domem opieki. 

Pielęgnacyjne wspólnoty mieszkaniowe 
Dla osób, które nie mogą sobie poradzić z dniem codziennym bez stałej opieki, ale nie potrzebują 

całkowicie stacjonarnej opieki w domu opieki, mogą wchodzić w rachubę mieszkaniowe wspólnoty opieki. 
W opiekuńczych wspólnotach mieszkaniowych opiece podlegają przede wszystkim osoby z demencją. 
Wspólnoty mieszkaniowe są często zajęte przez starsze osoby wymagające opieki z tłem migracyjnym. 

Opieką i pielęgnacją zajmują się służby pielęgniarskie. Wielkość grup (co najmniej 3, maksymalnie 12 
mieszkańców) ułatwia, wykorzystanie i zachowanie zasobów mieszkańców, atmosferę podobną jak w 
rodzinie jak i włączają się w to krewni i osoby z dalszego socjalnego otoczenia. W międzyczasie jest 
szeroka oferta takich wspólnot mieszkaniowych, a więc poprzez przeprowadzkę do takiej wspólnoty nie 
opuszcza się znanej dzielnicy. Mieszkańcy lub osoby upoważnione do reprezentowania (krewni/ 
opiekunowie), służby pielęgnacyjne i wynajmujący zazębiają się, ściśle współpracują ze sobą. Jeśli 
zdecydują się Państwo na wspólnotę mieszkaniową, mają Państwo jako mieszkańcy lub jako osoby 
upoważnione do reprezentowania prawo, ale także obowiązek, współorganizowania życia we wspólnocie 
i tego, co się dzieje we wspólnocie mieszkaniowej. Muszą się Państwo porozumiewać odnośnie 
zasadniczych pytań. Między mieszkańcami względnie ich przedstawicielami i służbami pielęgnacyjnymi 
dotyczy to szczególnie składu wspólnoty mieszkaniowej (wprowadzanie się nowych użytkowników, 
czasowo ograniczone wprowadzanie się osób trzecich w ramach opieki zastępczej, wyprowadzka), opieki 
jak i prowadzenia gospodarstwa domowego. Ostatecznie mieszkańcy względnie upoważnione przez nich 
osoby do ich reprezentowania podejmują decyzje. Przestrzegają także prawa obowiązującego w danym 
domu. Swoim zaangażowaniem krewni i opiekunowie przyczyniają się do ochrony mieszkańców. Ustawa 
o samookreśleniu i uczestnictwie w opiekuńczych wspólnotach mieszkaniowych (Ustawa mieszkaniowa 
na prawach uczestnictwa – WTG) z dnia 3. czerwca 2010 (Dziennik Ustaw i Rozporządzeń S. 285) 
zawiera szereg przepisów o opiekuńczych wspólnotach mieszkaniowych (www.berlin.de/sen/soziales ; 
Rubryki: tematy; opieka i rehabilitacja; podstawy prawne; prawo krajowe; ustawa mieszkaniowa o 
prawach uczestnictwa). Ustawa mieszkaniowa o prawach uczestnictwa zakłada, że mieszkańcy 
względnie osoby upoważnione do prezentowania we wspólnocie mieszkaniowej mają wysoki stopień 

odpowiedzialności i muszą dostrzegać zadania dotyczące samoorganizacji i współdecydowania, jeśli 
opieką ambulatoryjną mają się zajmować służby pielęgniarskie. Jeśli przy opiece we wspólnocie 
mieszkaniowej wystąpią braki lub dojdzie do problemów w podziale zadań między służbą pielęgniarską a 
mieszkańcami ewentualnie reprezentującymi ich osobami, do dyspozycji jest nadzór domu opieki w 
urzędzie krajowym zdrowia i spraw socjalnych jako osoba kontaktowa. Nadzór domu opieki można 
przeprowadzić zgodnie z WTG kontrolami i podjąć odpowiednie kroki. 
(www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht) 

Świadczenia opiekuńcze i dotyczące gospodarstwa domowego są rozliczane we wspólnotach opieki 
poprzez zestawy świadczeń. 

Jako dalsze świadczenia w ramach KODEKSU SPOŁECZNEGO XI wchodzą w rachubę: 
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•	 dodatkowe usługi dla osób wymagających opieki w ambulatoryjnie nadzorowanych grupach 
mieszkaniowych (dopłata do grup mieszkaniowych w wysokości 214 Euro miesięcznie) 

•	 Opieka dzienna: ze świadczeń opieki dziennej można korzystać jednocześnie z 
dofinansowaniem grup mieszkaniowych, jeśli kontrola MDK wykaże, że nie może być 
zagwarantowanej opieki bez opieki dziennej 

•	 Finansowanie początkowe (do 2.500 Euro, maksymalnie 10.000 Euro w sumie na grupę 

mieszkaniową) 

•	 Dopłata za przebudowę (maksymalnie 16.000 Euro na grupę mieszkaniową) 

•	 Ulga 

•	 Materiał zużywany do pielęgnacji 

•	 Pielęgnacyjne środki pomocnicze 

Ponadto mieszkańcy mogą korzystać ze świadczeń domowej opieki nad chorymi w ramach KODEKSU 
SPOŁECZNEGO V. 

Obszerne informacje na temat wspólnot opieki znajdą Państwo w broszurze "Wspólnoty mieszkaniowe 
dla ludzi z demencją. Alternatywa dla formy mieszkania i opieki". Została opublikowana w serii publikacji 
"Dobre starzenie się w Berlinie" odpowiedzialnej za opiekę administracji senatu. 

www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/wohngemeinschaften 

Dalsze informacje o wspólnotach opieki otrzymają Państwo w punkcie ds. wspierania w opiece, 
stowarzyszenie o samodzielnym decydowaniu o mieszkaniu w starości (SWA), zarejestrowanym 
stowarzyszeniu, centrum kompetencji ds. wspierania w opiece, centrali konsumentów, miejscami 
kontaktu zaangażowania w opiekę lub w internecie na stronie 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 
(pod ulotki) 

www.swa-berlin.de 

www.pflegeunterstuetzung-berlin.de 
(hasło opiekuńcze wspólnoty mieszkaniowe) 

www.vz-berlin.de/mieszkanie na starość 

www.wg-qualitaet.de 

Stowarzyszenie odnośnie samodzielnego decydowania o mieszkaniu na starość (SWA) zarejestrowane 
stowarzyszenie jest rozumiane jako instancja konsumentów i ustala gwarancję jakości we wspólnotach 
mieszkaniowych dla osób z demencją. 
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Wykaz adresów 
Specjalne 
ośrodki doradztwa 
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. (DAlzG; 
Geschäftsstelle des Dachverbands) 
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin 
Tel. 030 / 2593795-0 
Alzheimer-Tel.: 01803 / 171017 
Godziny pracy: Pon-Czw 9 - 18, Pt 9 - 15 

Alzheimer Society Berlin e. V. 
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin 
Tel. 030 / 89094357 
info@alzheimer-berlin.de 

Alzheimer Relatives-Initiative e. V. 
Reinickendorfer Straße 61, 13347 Berlin 
Tel. 030 / 473789-95 
aai@alzheimerforum.de 

Heimaufsicht Berlin
 
(Landesamt für Gesundheit und Soziales)
 
Darwinstr. 15, 10589 Berlin 
Tel. 030 / 90229-3333 
heimaufsicht@lageso.berlin.de 

KundenCenter im Versorgungsamt 
(Landesamt für Gesundheit und Soziales) 
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin 
Tel. 030 /115 
infoservice@lageso.berlin.de 

Pflege in Not
 
(Beratungs- und Beschwerdestelle)
 
Bergmannstr. 44, 10961 Berlin 
Tel. 030 / 6959-8989 
pflege-in-not@diakonie-stadtmitte.de 
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa i piątek 10 rano -
południe, Wto 14 -16 PM 

Verbraucherzentrale Berlin e. V. 
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin 
Tel. 030 / 21485-0, 

Zentrale Anlaufstelle Hospiz (ZAH) 
Brabanter Straße 21, 10713 Berlin 
Tel. 030 / 407111-13 
post@hospiz-aktuell.de 

KOBRA Berlin 
(Beratung zur Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege) 
Kottbusser Damm 79, 10967 Berlin 
Tel. 030 / 695923-0 
info@kobra-berlin.de 

SWA e. V. 
im Bürgerzentrum Neukölln 
Werbellinstraße 42, 12053 Berlin 
Tel.: 030 / 61093771 (Wtorek 15-19 pm) 
Doradztwo personalne na podstawie mianowania 
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Poradnie opieki
 

Bezpłatny telefon serwisowy: 0800 / 5950059 (Po. do Pt. godz. 9-18) 

Poniżej znajdą Państwo zgodnie z dzielnicami przyporządkowane adresy 35 poradni opieki. 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

•	 Bundesallee 50, 10715 Berlin
 
Tel. 030 / 8931231 


•	 Heinickeweg 1, 13627 Berlin
 
Tel. 030 / 3309177-0
 

•	 Zillestr. 10, 10585 Berlin 

Tel. 0800 / 265080-25201
 

Friedrichshain-Kreuzberg 

•	 Straußberger Platz 13/14, 10243 Berlin
 
Tel. 0800 / 265080 22660
 

•	 Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin
 
Tel. 030 / 2570-0673 


•	 Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin
 
Tel. 030 / 6137-60761
 

Lichtenberg 

•	 Einbecker Straße 85, 10315 Berlin
 
Tel. 030 / 9831-7630 


•	 Rummelsburger Str. 13, 10315 Berlin
 

Tel. 030 / 2593-57955
 

•	 Woldegker Str. 5, 13059 Berlin,
 

Seniorenheim Helmut-Böttcher-Haus
 

Tel. 030 / 23980208
 

Marzahn-Hellersdorf 

•	 Janus-Korczak-Str. 11, 12627 Berlin
 
Tel. 0800 / 265080-28686 


•	 Marzahner Promenade 49, 12679 Berlin
 
Tel. 030 / 514-3093 


•	 Warener Str. 1, 12683 Berlin, 

•	 Gesundheitszentrum am Unfallkrankenhaus Berlin (UKB)
 
Tel. 030 / 2700498-40
 

Mitte 

•	 Karl-Marx-Allee 3, 10178 Berlin
 
Tel. 0800 / 265080-28100 


•	 Kirchstr. 8a, 10557 Berlin
 
Tel. 030 / 39405510
 

•	 Reinickendorferstr. 61, 13347 Berlin
 
Tel. 030 / 4594-1103
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Neukölln 

•	 Donaustr. 89, 12043 Berlin
 
Tel. 0800 / 265080-27110 


•	 Joachim-Gottschalk-Weg 1, 12353 Berlin
 
Tel. 030 / 670 666 29-0
 

•	 Werbellinstr. 42, 12053 Berlin
 
Tel. 030 / 68977-00
 

Pankow 

•	 Hauptstr. 42, 13158 Berlin
 
Tel. 0800 / 265080-24890
 

•	 Mühlenstr. 48, 13187 Berlin
 
Tel. 030 / 4753-1719
 

Reinickendorf 

•	 Kurhausstr. 30, 13467 Berlin 

•	 c/o Dominikus-Krankenhaus Berlin, Haus E, 3. OG, Raum 01.318 
Tel. 030 / 2398-5601 

•	 Schlossstr. 23, 13507 Berlin
 
Tel. 030 / 4174-4891 


•	 Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin
 
Tel. 030 / 4987-2404
 

Spandau 

•	 Galenstr. 14, 13597 Berlin
 
Tel. 030 / 90279-2026
 

•	 Parnemannweg 22, 14089 Berlin 

•	 c/o Jugendfreizeitheim Kladow
 
Tel. 030 / 2398-5597
 

•	 Rohrdamm 83, 13629 Berlin
 
Tel. 030 / 257949-281
 

Steglitz-Zehlendorf 

•	 Johanna-Stegen-Str. 8, 12167 Berlin
 
Tel. 030 / 7690-2600
 

•	 Scheelestr. 109-111, 12209 Berlin 

c/o Seniorenzentrum
 
Tel. 030 / 8576 5918
 

•	 Teltower Damm 35, 14169 Berlin
 
Tel. 0800 / 265080-26550
 

Tempelhof-Schöneberg 

•	 Mariendorfer Damm 161 a, 12107 Berlin
 
c/o Deutsche Rheuma-Liga Berlin e. V. (ground level)
 
Tel. 030 / 5403-4978
 

•	 Pallastr. 25, 10781 Berlin
 
Tel. 0800 / 265080-26210
 

•	 Reinhardtstr. 7, 12103 Berlin
 
Tel. 030 / 7550-703
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Treptow-Köpenick 

•	 Hans-Schmidt-Str. 16-18, 12489 Berlin
 
Tel. 0800 / 265080-27450
 

•	 Myliusgarten 20, 12587 Berlin
 
Tel. 030 / 2592-8245
 

•	 Spreestr. 6, 12439 Berlin 

Tel. 030 / 3906-3825
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Punkty kontaktowe 
Zaangażowanie w opiekę 

na miejscu 
(PflegeEngagement) 

Poniżej znajdą Państwo zgodnie z dzielnicami 

przyporządkowane adresy wszystkich 12 punktów 
kontaktowych. 

Charlottenburg – Wilmersdorf 

Selko e.V, c/o SEKIS 

Bismarckstraße 101, 10625 Berlin 

Tel. 030 / 890285-35 

sekis@sekis-berlin.de 

Friedrichshain – Kreuzberg 

Volkssolidarität LV Berlin e. V. 

c/o Selbsthilfe-Treffpunkt 

Gryphiusstraße 16, 10245 Berlin 

Tel. 030 / 70716869 or 0173 / 2839560 

kpe@volkssolidaritaet.de 

Lichtenberg 

District Centre Kiezspinne FAS e. V. 

c/o Self-help Meeting Synapse 

Schulze-Boysen-Straße 38, 10365 Berlin 

Tel. 030 / 28472395or 0160 / 4030684 

selbsthilfe.synapse@kiezspinne.de 

Marzahn – Hellersdorf 

Wuhletal-Psycho-social Centre GmbH, c/o District 

Centre Mosaic 

Altlandsberger Platz 2, 12685 Berlin 

Tel. 030 / 54988495 or 0176 / 55811271 

pflege@wuhletal.de 

Mitte 

StadtRand GmbH,c/o Self-help-Contact- and Counselling 

Centre 

Lübecker Straße 19, 10559 Berlin 

Tel. 030 / 22194858 or 0176 / 38467745 

pflegeengagement@stadtrand-berlin.de 

Neukölln 

Health Centre Gropiusstadt e. V. 

c/o Self-help Centre Neukölln-Nord 

Hertzbergsstr. 22, 12055 Berlin 

Tel. 030 / 68160-62 

nord@kpe-neukoelln.de 

Neukölln 

Neukölln Süd 

c/o Self-Help Centre Neukölln-Süd 

Löwensteinring. 13A, 12353 Berlin 

Tel. 030 / 6032022, 

sued@kpe-neukoelln.de 

Pankow 

HVD LV Berlin e. V., 

c/o District Centre Pankow 

Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin 

Tel. 030 / 499870911, 

pflegeengagement@stz-pankow.de 

Reinickendorf 

Union of Welfare Organisation Ambulatory 

ServicesGmbH, 

c/o Self-help and District Centre 

Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin 

Tel. 030 / 41745-752, 

Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin 

Tel.: 030 / 644976063 

pflegeengagement@unionhilfswerk.de 

Spandau 

Social-cultural Networks casa e. V. c/o Self-help Meeting 

Point Siemensstadt 

Wattstr. 13, 13629 Berlin 

Tel. 030 / 93622380 

Self Help Meeting Point Mauerritze in the Cultural House 

Spandau 

Mauerstr. 6, 13597 Berlin 

Tel. 030 / 35389566 

kpe-spandau@casa-ev.de 

Steglitz-Zehlendorf 

Nachbarschaftsheim Mittelhof e. V. 

c/o Self-help meeting point 

Königstr. 42 – 43, 14163 Berlin 

Tel. 030 / 80197538, 

kpe.@mittelhof.org 
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Tempelhof – Schöneberg 

Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. 

c/o Self-help meeting point Schöneberg 

Holsteinische Str.30, 12161 Berlin 

Tel. 030 / 859951-25 

c/o The neighbour 

Cranachstraße 7, 12157 Berlin 

Tel. 030 / 325008-51 

pflegeengagement@nbhs.de 

Treptow – Köpenick 

ajb GmbH, c/o Own initiative 
Self-help Centre 
Friedenstraße 15, 12489 Berlin 
Tel. 030 / 2268-4802 
kpe-tk@ajb-berlin.de 

73
 

mailto:kpe-tk@ajb-berlin.de
mailto:pflegeengagement@nbhs.de


 
 

   

  

       

     

  

   

   
   
   

  
   

   
 

  

  

            
  

   
   

 
 

  

    

 
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                         
   

 

    
 
    

  
   

    
   

                                               

                                            
    
   

  
   

 

                           
 

   
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

     
   

 

                                     

   
      

 
     

   
 
 

 
 

     
 

       
   
   

 
   

 

 

   
 

      
    

                                                                                                                                                                          
 

      

 

  
     

 
   

      
   

 
 

 
   

     
    

     
 

 
 

    
       

  
     

   
 

 

 

 

 

Konsultacje ds. pamięci 

Źródło: www.alzheimer-berlin.de 

Poniżej znajdą Państwo zgodnie z dzielnicami 

przyporządkowane adresy konsultacji ds. pamięci w 

Berlińskich szpitalach. 

Berlin Buch 

Charité Universitätsmedizin Berlin 
Campus Berlin Buch 
Memory consultation 
Outpatient care 
Lindenberger Weg 80, 13125 Berlin 
Tel.: 030 / 450540077 
gedaechtnissprechstunde@charite.de 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

Friedrich von Bodelschwingh-Klinik, 

Department of Psychiatry and Psychotherapy 
Landhausstraße 33-35, 10717 Berlin 
Appointment phone line: 
Tel.: 030 / 5472-7850 
pia@gpva-berlin.de 

Kreuzberg 

Vivantes Klinikum Am Urban 

Institute for outpatients psychiatric care, Memory 
consultation 
Dieffenbachstraße 1, 10967 Berlin 
Tel.: 030 / 130226030 

Lichtenberg 

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth 
Herzberge 
Department of Psychiatry, Psychotherapy and 
Psychosomatic 
Outpatient memory consultation 
Herzbergstraße 79, 10365 Berlin 
Tel.: 030 / 54724981 

Mitte 

Charité Universitätsmedizin Berlin 
Hospital for neurology, psychiatry and psychotherapy 
Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Tel.: 030 / 450560560 

Charité Universitätsmedizin Berlin 
Neuropsychiatry 
Campus Charité Mitte 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Tel.: 030 / 450617095 

Psychiatric University Hospital Charité, St. Hedwig-
Krankenhaus 
Große Hamburger Straße 5–11, 10115 Berlin 
Tel.: 030 / 23112500 

Spandau 

Vivantes Klinikum Spandau 
Psychiatry, psychotherapy and psychosomatic - memory 
clinic 
Neue Bergstr. 6, 13585 Berlin 
Tel.: 030 / 130133088 

Steglitz 

Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin 
Franklin 
Hospital for outpatients with psychiatry and psychotherapy, 
module elderly medicine 
memory consultation 
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin 
Tel.: 030 / 450517685 
gedaechtnissprechstunde@)charite.de; 
oliver.peters@charite.de 

Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin 
Franklin 
Hospital for neurology, memory consultation 
Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin 
Tel.: 030 / 450550606 
mvz-neurologie@charite.de 
Languages: Russian, Turkish, English, Bosnian, Polish 

Tempelhof 

Vivantes Wenckebach-Klinikum 
Psychiatry, psychotherapy and psychosomatic -
gerontopsychiatry 
Wenckebachstr. 23, 12099 Berlin 
Appointment through Institute for psychiatric outpatients: 
Tel.: 030 / 192481 

Weißensee 

St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee 
Centre for memory disturbances 
Gartenstr. 1, 13088 Berlin 
Tel.: 030 / 92790274 or 030 / 92790322 

Wedding 

Evangelisches Geriatriezentrum Berlin gGmbH 
Memory Consultation – Private outpatients with memory 
disturbances 
Reinickendorfer Str. 61, 13347 Berlin 
Tel.: 030/ 45941975 
gernot.laemmler@egzb.de 
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