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Nếu quý vị hỏi một người có nhu cầu chăm sóc họ muốn được chăm sóc ở đây, nói chung họ chỉ có một
câu trả lời: họ muốn ở nhà và sống một cuộc sống độc lập, mặc dù họ cần chăm sóc.
Do đó, Berlin đã sớm triển khai một hệ thống khuyến khích sự chăm sóc chủ yếu là ngoại trú và đã phát
triển một hệ thống tư vấn và hỗ trợ hiệu quả. Hệ thống này đã thành công: khoảng ba phần tư tất cả
những ai cần chăm sóc vẫn sống ở nhà – một con số rất cao, với khoảng hai phần ba được chăm sóc
bởi người thân. Chúng tôi cũng có khoảng 625 dịch vụ chăm sóc không lưu trú, 20 cơ sở chăm sóc ngắn
hạn và trên 90 cơ sở chăm sóc ban ngày, công việc của họ rất quan trọng với nhiều người cần chăm sóc
mà muốn tiếp tục sống ở nhà.
Ở cấp quốc gia, các điều kiện chung đã được cải thiện nhất là đối với dịch vụ chăm sóc tại gia. Từ ngày
01/01/2017, một định nghĩa mới về "có nhu cầu chăm sóc' và một thủ tục đánh giá mới đã được giới
thiệu thông qua một điều luật thứ hai để củng cố dịch vụ chăm sóc. Với thủ tục này, bệnh tâm lý và tâm
thần sẽ được xem xét bên cạnh tình trạng suy giảm chức năng thể chất. Trong hệ thống trước đây, bệnh
trạng này không được chẩn đoán đầy đủ. Nhờ vào hệ thống này, các nhu cầu cụ thể, ví dụ như bệnh
nhân sa sút trí tuệ, cũng được xem xét hiệu quả hơn.
Tôi có thể tiếp tục sống độc lập, mặc dù tôi cần được chăm sóc, bằng cách nào? Nên chờ đợi những
thay đổi gì? Ai sẽ trả tiền chăm sóc cho tôi? Tôi nên ứng xử thế nào khi mẹ tôi bị sa sút trí tuệ? Tôi có thể
tìm được một dịch vụ chăm sóc tốt bằng cách nào? Tôi có thể tìm hiểu các bài giảng về chăm sóc bằng
cách nào?
Cho dù là được chăm sóc bởi người thân hay các dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp – những người liên
quan và người thân của họ có nhiều câu hỏi cho bản thân. Do đó, sự hỗ trợ thông qua thông tin và tư
vấn cũng quan trọng như một đề nghị phù hợp với nhu cầu. Tại Berlin, chúng tôi có 35 trung tâm hỗ trợ,
họ sẽ tư vấn cho quý vị về mọi thắc mắc liên quan đến chăm sóc và tuổi tác. Cũng có 12 trung tâm thông
tin, được gọi là PflegeEngagement, hỗ trợ những người tình nguyện chăm sóc và hỗ trợ kỹ năng tự lực.
Sự chăm sóc dẫn đến những thay đổi trong đời của người cần chăm sóc và của những người chăm sóc
cho họ. Tập tài liệu “Nếu như… thì sao?“ cung cấp thông tin khái quát về những gì quý vị phải chờ đợi
xảy ra với quý vị nếu quý có nhu cầu chăm sóc. Với những tình huống điển hình, quý vị sẽ biết việc gì
nên được dàn xếp, cuộc sống hàng ngày có thể được bố trí một cách thực tế như thế nào, quý vị có
quyền hưởng những phúc lợi xã hội gì và các cơ sở và dịch vụ gì có cung cấp sự tư vấn hoặc hỗ trợ về
chăm sóc tại gia.
Có thể hiểu được là chăm sóc tại gia thường liên quan đến những hạn chế, gánh nặng, e ngại và bất lực.
Tuy nhiên sự chăm sóc hàng ngày được trải nghiệm thế nào trên thực tế phụ thuộc đáng kể vào mức độ
thành công của một người trong việc thực hiện những thay đổi cần thiết, điều chỉnh những kỳ vọng riêng
của mình và, quan trọng nhất là, chấp nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ.
Nếu quý vị thích nghi tốt với hoàn cảnh mới, chăm sóc tại gia có thể là một cơ hội. Nó có thể mang lại
những cảm giác thỏa mãn, biết ơn và ghi nhận; nó có thể xác lập mối liên hệ tình cảm đến lúc này chưa
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biết với người có nhu cầu chăm sóc hoặc những người liên quan khác hoặc đối với những ưu tiên thay
đổi trong đời một người.
Cho dù là gánh nặng hay cơ hội: sự tận tụy của những người chăm sóc và giúp đỡ xứng đáng nhận
được sự tri ân và tôn trọng nhất của chúng ta. Đó là một món quà vô giá đối với những ai có nhu cầu
chăm sóc và là không thể tách rời đối với toàn thể cộng đồng chúng ta. Công việc của những người thân
và tình nguyện viên chăm sóc là vô giá. Để công khai ghi nhận công việc này một cách thích hợp, chúng
tôi tổ chức Tuần Lễ Tri Ân Người Thân Chăm Sóc tại Berlin từ năm 2012. Với sự tận tụy của tất cả
những người chăm sóc, hãy cho phép tôi nhân cơ hội này xin cám ơn quý vị. Kính thưa độc giả, tôi mong
rằng tập tài liệu này khuyến khích và giúp quý vị vượt qua thử thách để chăm sóc thành công.
Trân trọng kính chào,

Dilek Kolat
Nghị Sĩ Phụ Trách Sức Khỏe, Chăm Sóc và Bình Đẳng
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Những việc không thể tiếp tục như thế này
Khi nhu cầu chăm sóc xuất hiện dần dần
Tư vấn chuyên môn có thể rất có ích

Marianne E. làm việc toàn thời gian. Bà đã và đang chăm sóc cho người mẹ hiện nay 93 tuổi, với một số hỗ trợ. Bà đi
chợ với mẹ. Bà vệ sinh cầu thang và cửa sổ thường xuyên. Bà cũng giúp làm công việc nhà mệt mỏi chẳng hạn như
thay tấm trải giường. Bà giúp mẹ tắm một lần mỗi tuần. Bà nhận thấy rằng mẹ bà ngày càng không để ý đến vệ sinh
hàng ngày. Cũng có vẻ như thể mẹ bà không thể kiểm soát tiểu tiện. Khi bà giải quyết vấn đề này với mẹ mình, bà
không thừa nhận chứng mất kiểm soát tiểu tiện (yếu bàng quang). Marianne E. tự hỏi phải làm gì với mẹ.

Trong ví dụ này, nhu cầu hỗ trợ cho phụ nữ lớn tuổi đang diễn ra dần dần. Và như thế, bà E có thời gian,
không có áp lực thời gian, tìm thông tin, suy nghĩ về những khả năng và giới hạn của mình và thảo luận
với các thành viên gia đình và các chuyên gia, về việc một người có thể – nếu cần, cùng với người khác
– tiếp tục kiểm soát tình huống bằng cách nào.
Các giải pháp cho nhiều vấn đề tiềm ẩn có thể đã được chuẩn bị vào giai đoạn sớm này.
Gertrud T. và chồng bà đều là người hưởng lương hưu. Từkhi chồng của Gertrud T. được chẩn đoán mắc chứng sa
sút trí tuệ, cả hai đều đã đọc rất nhiều thông tin về bệnh này và đã đến Hiệp Hội Alzheimer để được tư vấn. Bệnh này
được nhận biết lần đầu cách đây 2 năm, khi Ông T. ngày càng hay quên. Trong 2 năm kể từ khi được chẩn đoán,
cuộc sống của cả hai đã thay đổi rất nhiều. Họ đã bán xe, đi nghỉ và dành ra nhiều thời gian với gia đình. Đến nay đã
vài tuần, Gertrud T. nhận thấy rằng chồng bà có thay đổi nhiều hơn nữa và ông không còn có thể tự định hướng
thích hợp, ví dụ như khi tham gia giao thông. Bà lo lắng về ông và muốn đi cùng ông ở hầu hết mọi nơi. Chồng bà có
phản ứng tiêu cực và muốn tiếp tục đi chơi đánh bài một mình như thường lệ. Bà T. sợ rằng ông sẽ lên sai xe buýt
hoặc có thể uống quá nhiều rượu.

Ví dụ này minh họa những khó khăn, mà tất cả những ai bị ảnh hưởng phải gặp khi có người thân bị sa
sút trí tuệ. Mất nhân cách dần dần, mất tin tưởng vào khả năng của bản thân hoặc khả năng của bạn đời.
Tất cả những điều này là những thay đổi ngày càng quyết định cuộc sống hàng ngày. Thông thường,
những người bị bệnh xem sự giúp đỡ được đề nghị cho họ như thái độ kẻ cả. Gánh nặng tình cảm tăng
dần đối với cả gia đình. Đối với gia đình T. giờ là lúc tìm kiếm sự giúp đỡ và sự giảm nhẹ gánh nặng.
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Sau đột quỵ, mọi thứ đều thay đổi
Khi người mẹ đột ngột cần được chăm sóc điều
dưỡng
Mẹ của Petra H. sống một mình. Bà 78 tuổi. Bà thích du lịch và thường xuyên đi xem kịch và hòa nhạc. Mẹ của Bà H
đang cân nhắc chuyển đến một cơ sở sinh sống có hỗ trợ vào năm tới. Vì lý do an toàn, vì bà muốn sống độc lập
nhất có thể. Và căn nhà lớn của bà dần trở thành quá mức với bà. Trong một lần đến thăm, Petra H. thấy mẹ bà nằm
trên sàn sảnh vào. Bà cụ không thể nói và không thể di chuyển. Petra H. ngay lập tức gọi cấp cứu. Mẹ bà được đưa
đến bệnh viện. Bà được chẩn đoán đột quỵ. Chuyện gì sẽ diễn ra vào lúc này?

Trong ví dụ này, Bà H phải nhanh chóng quyết định với mẹ mình về việc có thể và phải làm gì vào lúc
này. Mẹ của bà nên sống ở đâu trong tương lai? Ai sẽ giúp bà cụ? Và Bà H phải làm gì khi mẹ của bà
không thể tự quyết định?
> Quý vị thấy: Trong tất cả các ví dị, người thân phải giải quyết những vấn đề lớn và phải đặt ra nhiều
câu hỏi. Tất cả những câu hỏi này đều phụ thuộc vào việc có phải đảm nhận việc chăm sóc cho người
mẹ ngay lập tức và đột ngột hay dần dần và tăng dần.
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CÂU HỎI 1
Giai đoạn đầu chăm sóc
Tôi có thể tìm thông tin bằng cách nào và ở đâu?
Trách nhiệm phải chăm sóc cho người thân có thể xuất hiện đối với bất kỳ ai
Nhiều người thân phải dần đảm nhận những nhiệm vụ chăm sóc. Trước tiên, họ chỉ giúp đỡ tối thiểu với
việc quản lý nhà cửa. Tuy nhiên, theo thời gian, sự hỗ trợ và chăm sóc cần thiết thực sự tăng dần. Thông
thường, điều này không phải là một quyết định có ý thức. Người ta thường không thảo luận trước về
mong muốn, kỳ vọng và những nỗi lo sợ liên quan đến chăm sóc. Sự giúp đỡ cần thiết ban đầu nói
chung không phải là vấn đề. Và không ai xem rằng người có nhu cầu chăm sóc có thể, vào lúc nào đó,
cần được hỗ trợ cả ngày. Trường hợp này thường xảy ra với những người mắc chứng sa sút trí tuệ.

Qua một đêm, người thân có thể trở thành người có nhu cầu chăm sóc
Những người thân khác phải đột ngột đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cho một người thân, ví dụ như
sau đột quỵ. Sau đó, người thân phải điều chỉnh cuộc sống của mình qua một đêm với một tình huống
mới trong đời. Mặc nhiên họ tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc ở nhà, mà không hiểu hoặc nhận ra mức
độ chăm sóc cần thiết. Do đó có nhiều thứ phải cân nhắc, có nhiều quyết định cần đưa ra, một số thậm
chí phải đưa ra ngay lập tức. Thường không có thời gian để suy nghĩ kỹ về tình huống mới.
Tìm hiểu thông tin sớm là cách chuẩn bị tốt nhất
Quý vị nên giải quyết chủ đề chăm sóc trước khi nó trở thành một chủ đề cần thiết. Bất kỳ ai được trang
bị thông tin đầy đủ đều có thể giải quyết hiệu quả hơn mọi thay đổi trong đời phát sinh từ nhu cầu chăm
sóc cho một người thân. Ví dụ như, có thể tìm hiểu thông tin tại tất cả Berlin Pflegestützpunkte (Trung
Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc). Tuy nhiên, điều cũng rất quan trọng là phải thảo luận với người thân của quý vị
về nguyện vọng, kỳ vọng và những nỗi lo sợ của họ và cũng thảo luận về trường hợp có thể qua đời.
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Sử dụng quyền của quý vị được tư vấn chăm sóc cá nhân
Khi mẹ của quý vị làm đơn nhận phúc lợi chăm sóc lần đầu, bà có quyền được tư vấn chăm sóc cá nhân
miễn phí. Quỹ bảo hiểm chăm sóc của bà phải thông báo cho bà về trường hợp này ngay lập tức và họ
phải đề nghị bà hẹn gặp với một tư vấn viên chăm sóc hoặc họ phải cấp cho bà voucher tư vấn, mà bà
có thể sử dụng tại bất kỳ trung tâm thông tin nào được công nhận. Tại Berlin, dịch vụ tư vấn chăm sóc
thường diễn ra tại Các Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc.
Theo yêu cầu, dịch vụ tư vấn cũng có thể diễn ra ở nhà hoặc tại cơ sở nơi bà đang sống. Người thân
hoặc người khác nên tham gia quy trình. Mục đích tư vấn là sắp xếp bắt đầu chăm sóc tại gia theo cách
lý tưởng nhất có thể. Trong trường hợp dịch vụ tư vấn ban đầu này là không đủ, mẹ của quý vị có thể đặt
hẹn tư vấn thêm. Nếu bà có bảo hiểm tư nhân, dịch vụ tư vấn chăm sóc sẽ được thực hiện bởi "dịch vụ
tư vấn chăm sóc cá nhân compass" của công ty. Quý vị có thể liên hệ với COMPASS bằng cách gọi số 0
800 101 88 00.
Quỹ bảo hiểm chăm sóc của mẹ quý vị cũng sẽ thông báo cho bà về Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc gần
nhất và cung cấp cho bà một danh sách so sánh các dịch vụ và giá cả. Danh sách này cung cấp thông tin
về loại hình, nội dung, và mức độ của các dịch vụ được đề nghị cũng như chi phí của các dịch vụ được
đề nghị bởi các cơ sở chăm sóc có đăng ký và những đề nghị tư vấn và sự giảm nhẹ gánh nặng. Danh
sách này được cập nhật mỗi quý và có thể được tìm thấy trên Internet, tuy nhiên cũng có thể được yêu
cầu.
Từ ngày 01/01/2016, mỗi người thân chăm sóc cũng có quyền được hỗ trợ trong từng trường hợp và
được tư vấn thông qua quỹ bảo hiểm chăm sóc có năng lực, nếu người có nhu cầu chăm sóc muốn vậy.
Quỹ bảo hiểm chăm sóc cũng có thể đề nghị dịch vụ tư vấn chăm sóc không chỉ tại thời điểm đăng ký
ban đầu, mà còn với những đơn đăng ký khác chẳng hạn như tái phân loại hoặc thay đổi loại hình dịch
vụ.

Thông Tin Bổ Sung
Có thể nhận thông tin về khuôn khổ pháp lý của bảo hiểm chăm sóc vào bất kỳ lúc nào từ số điện thoại
miễn phí của Bộ Y Tế Liên Bang: Thứ Hai đến thứ Sáu 030/340 60 66-02.
Quỹ bảo hiểm tai nạn Bắc Nordrhein-Westfalen cung cấp những lời khuyên hữu ích trên Internet tại
www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de về bảo vệ sức khỏe, kế hoạch hàng ngày cũng như danh sách kiểm
tra và thẻ khẩn cấp.
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CÂU HỎI 2
Giai đoạn đầu chăm sóc
Tôi nên chờ đợi những gánh năng gì và tôi phải kiểm
soát chúng bằng cách nào?
Khi nghĩ đến sự chăm sóc, nhiều người sợ rằng họ sẽ khó giúp đỡ một người khác với việc vệ sinh cá
nhân hoặc đảm nhận hoàn toàn nhiệm vụ này. Thực ra, xấu hổ hoặc ghê tởm có thể trở thành một vấn
đề, tuy nhiên, hầu hết những người chăm sóc nhanh chóng thành thạo nhiệm vụ hỗ trợ vệ sinh cá nhân
cho người khác.
Thay vào đó, trong chăm sóc tại gia gánh nặng chủ yếu nằm ở việc quý vị phải điều chỉnh cuộc sống
hàng ngày của mình theo nhu cầu chăm sóc, mối quan hệ của quý vị với mẹ mình có thể thay đổi và
ngoài ra sự tiếp xúc với người khác có thể bị ảnh hưởng bởi việc chăm sóc hàng ngày.
Ví dụ, quý vị có thể cần phải thường xuyên túc trực. Quý vị sẽ cần phải phản ứng với trạng thái tình cảm
hiện tại của mẹ mình. Quý vị sẽ cần phải trấn an bà, vỗ về và an ủi bà. Quý vị cố gắng hết sức cho mẹ
mình. Và, quý vị vẫn sẽ nghĩ rằng những gì mình đang làm không bao giờ là đủ. Dĩ nhiên, việc trả ơn
trước đây cho mẹ là một việc tốt. Tuy nhiên, việc phải thường xuyên túc trực có thể trở thành một gánh
nặng quá lớn. Điều này là rất quan trọng nếu mẹ quý vị bị sa sút trí tuệ.

Nắm rõ những giới hạn của quý vị
Trong những tình huống này, quý vị, là người chăm sóc, thường nghĩ đến bản thân mình cuối cùng. Nhất
là, trên thực tế phụ nữ nói chung là người chăm sóc chính, thấy rất khó tách bản thân với những kỳ vọng
mang đến bởi vai trò mới này là phải chăm sóc cho người khác. Sự phối hợp giữa công việc và sự chăm
sóc có thể trở thành một gánh nặng thêm. Quý vị có thể tìm thấy thông tin và đề nghị về vấn đề này trong
giải đáp cho CÂU HỎI 15.
Mẹ của quý vị có thể chọn luôn được chăm sóc bởi một người, ví dụ như bởi quý vị. Điều này có thể là vì
nhiều thay đổi trong đời sống hàng ngày của bà làm bà lo sợ. Ban đầu bà có thể bác bỏ mọi ý tưởng mới
mà quý vị đề nghị cho bà. Bà không muốn được người lạ chăm sóc và bà không chào đón ý tưởng về cơ
sở chăm sóc ban ngày. Môi trường thông thường và thói quen hàng ngày của bà có nghĩa là sự an toàn
đối với mẹ quý vị.
Dĩ nhiên, quý vị sẽ cố gắng cân nhắc nhu cầu của mẹ mình. Nhưng, để giảm nhẹ gánh nặng cho quý vị,
quý vị cũng nên sử dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Mẹ của quý vị, là người cần chăm sóc, sẽ chỉ có cảm giác tốt về các hoàn cảnh mới khi bản thân quý vị
cũng có cảm giác tốt về chúng. Quý vị sẽ trở nên vô ích đối với mẹ mình nếu quý vị gắng sức quá mức
và suy sụp. Do đó, đừng bác bỏ tự thừa nhận và thừa nhận với người khác là quý vị đã chạm đến giới
hạn cá nhân.
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Thảo luận về tình cảm của quý vị
Hãy nghĩ đến việc này: quý vị, là người chăm sóc, cũng cần thời gian cho bản thân. Tiếp tục gặp gỡ bạn
bè và nói chuyện với người khác. Dành ra thời gian cho những sở thích của mình ở mức thường xuyên
nhất có thể, vì chúng có thể giúp quý vị tiếp năng lượng.
Tuy nhiên, vì có nhiều nhiệm vụ chăm sóc, nhiều người chăm sóc rơi vào tình huống vô tình bị cô lập, vì
họ không còn có thể duy trì mối quan hệ với bạn bè và người quen và họ trở nên kiệt sức về tâm lý. Do
đó, điều quan trọng là phải trao đổi về tình huống của quý vị với bạn bè và người quen của quý vị và
cùng nhau tìm cách duy trì sự tiếp xúc xã hội của quý vị.
Việc tiếp xúc với một nhóm thảo luận dành cho người thân chăm sóc cũng rất có ích. Quý vị sẽ tìm thấy
người đối thoại ở đó, họ hiểu được tình huống của quý vị. Ở đó quý vị sẽ biết được rằng quý vị không
đơn độc với những quan ngại và nghi ngại của mình. Ví dụ, ở đó quý vị sẽ biết được rằng những người
khác phải vật lộn với cảm giác tội lỗi khi họ tạm thời tin tưởng giao người thân cho người khác chăm sóc.

Sử dụng các cơ hội để được hỗ trợ và giảm nhẹ gánh nặng
Nếu quý vị chọn cách không tiếp xúc với một nhóm thảo luận và quý vị không có ai để nói chuyện hoặc
muốn nói chuyện, quý vị có thể liên hệ riêng tư với văn phòng tư vấn và giải quyết khiếu nại “Pfege in
Not“. Thông tin về vấn đề này được cung cấp ở CÂU HỎI 21. Ngoài ra, là một thành viên của một
chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe pháp định, quý vị có thể nhận được sự hỗ trợ cá nhân và tâm
lý miễn phí và ẩn danh nếu muốn tại www.pflegen-und-leben.de. Đường dây điện thoại BMFSFJ số
030/20179131, cũng có thể đề nghị sự hỗ trợ cho những ai quan tâm từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ
sáng đến 6 giờ tối, khi phát sinh vấn đề và những tình huống quá sức với việc chăm sóc.
Tại Berlin, có nhiều cơ hội hỗ trợ và giảm nhẹ gánh nặng cho người thân chăm sóc. Ví dụ, chúng tôi có
các dịch vụ hỗ trợ qua di động, các dịch vụ của tình nguyên viên, “Quán Ăn Di Động” và gọi cấp
cứu tại gia.
Hãy sử dụng mọi cơ hội khả dụng. Ví dụ, hãy kiểm tra xem có thể làm đơn nhận vé dành cho người
khuyết tật cho mẹ của quý vị hay không để bà có thể sử dụng dịch vụ được gọi là dịch vụ vận chuyển
đặc biệt.
Các Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc có thể cung cấp cho quý vị thông tin khái quát về tất cả các dịch vụ
cũng như Các Trung Tâm Liên Lạc PflegeEngagement dành cho Tình Nguyện Viên Cùng Chăm
Sóc và Tự Lực.
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CÂU HỎI 3
Bệnh nhân sa sút trí tuệ thường sống trong thế giới riêng
của mình.
Tôi nên ứng xử thế nào nếu mẹ tôi bị sa sút trí tuệ?
Bệnh nhân sa sút trí tuệ ngày càng mất khả năng tự xoay xở với cuộc sống hàng ngày và cá tính của họ
cũng ngày càng thay đổi. Điều này là rất đau đớn đối với tất cả các bên – đối với người thân cũng như
đối với bản thân bệnh nhân. Nói chuyện và thảo luận với mẹ quý vị ngày càng trở nên khó khăn và mẹ
quý vị đột nhiên có những hành vi mà trước đây quý vị chưa bao giờ thấy. Bà không quan tâm đến vệ
sinh cá nhân, bà nhầm lẫn với mùa hè và mặc quần áo mùa đông và ngày càng mất ý thức về việc chăm
sóc nhà cửa.
Tâm trạng của bà đột nhiên có dao động lớn: một vài ngày mẹ của quý vị có tâm trạng tốt và bà tỏ ra
thân thiện, tuy nhiên, vài ngày khác bà trở nên mơ hồ hoặc đôi khi hung hăng với quý vị.

Vậy tôi phải làm gì?
Người ta có thể ứng xử đúng cách bằng cách nào?
Sa sút trí tuệ không phải là một phần của quá trình lão hóa bình thường
Trước tiên, quý vị nên nắm rõ vài điểm cơ bản về Sa Sút Trí Tuệ: Sa sút trí tuệ là một chứng bệnh trở
nên dễ nhận ra bởi sự suy giảm trí nhớ và kỹ năng tư duy cũng như những dấu hiệu cảnh báo khác.
Bệnh này không được xem là quá trình lão hóa bình thường. Do đó, khi có nghi ngờ, quý vị không nên tự
hài lòng với những phát biểu như: điều này là bình thường ở tuổi 80; không có thể làm gì để cải thiện.
Nếu nghi ngờ sa sút trí tuệ, cần có sự chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa (bác sĩ thần kinh). Trước tiên,
hãy nói chuyện với bác sĩ đa khoa của quý vị. Bác sĩ sẽ chia sẻ quan ngại của quý vị với bác sĩ thần kinh
hoặc chuyên gia tư vấn về trí nhớ lâm sàng.
Vì câu hỏi này không chỉ là liệu có hiện diện chứng sa sút trí tuệ hay không, mà còn là quý vị đang gặp
dạng sa sút trí tuệ nào. Nhưng, theo y học hiện tại, sa sút trí tuệ là bệnh không thể chữa lành, tuy
nhiên, người ta có thể làm chậm và gây ảnh hưởng đến tiến triển bệnh. Công việc của người chăm sóc
có thể được giảm nhẹ. Điều quan trọng là bác sĩ phải biết mình phải giải quyết dạng sa sút trí tuệ nào.
Chẩn đoán rõ ràng sẽ giúp ích
Là người chăm sóc, chẩn đoán rõ cũng sẽ giúp quý vị giải quyết với người có nhu cầu chăm sóc với sự
hiểu biết hơn. Nhờ có chẩn đoán, hiện nay và sau này quý vị sẽ hiểu hơn về những hành vi không thể
giải thích và gây khó chịu của mẹ mình vì bị bệnh. Dựa trên chẩn đoán, quý vị sẽ nhận được sự tư vấn
từ các chuyên gia về cách xoay xở với người mẹ bị bệnh, và nhận thông tin về các cơ hội giảm nhẹ gánh
nặng trong hỗ trợ hàng ngày. Chính xác thì trong lĩnh vực này, có nhiều dịch vụ tại Berlin.

Ảnh hưởng của sa sút trí tuệ là gì?
Ở giai đoạn đầu, người mắc sa sút trí tuệ cảm nhận sự bắt đầu của quá trình bệnh ở bản thân. Nó làm
cho họ lo sợ và có thể dẫn đến cô lập, trầm cảm, hoặc thay đổi hành vi. Mặt khác, vẫn có nhiều ngày thú
vị để trải nghiệm, gợi nhớ thời trẻ, và vào những ngày đó khó nhận thấy dấu hiện bệnh. Mặt khác, vào
một số ngày mẹ của quý vị có thể nghi ngờ quý vị đánh cắp tiền của bà. Bà có thể muốn thường xuyên
chạy trốn hoặc muốn ăn nhiều. Bà có thể muốn lái xe hoặc di xe đạp, mặc dù bà không thể làm việc đó
nữa. Khi, ở giai đoạn tiến triển của bệnh sa sút trí tuệ, bà không còn có thể nhận ra quý vị và quý vị
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không biết quý vị nên cư xử thế nào với mẹ, là tình huống rất căng thẳng. Tuy nhiên, ngay cả ở giai đoạn
tiến triển của bệnh, quý vị sẽ có thể trải nghiệm và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, ví dụ, sự vui vẻ mà
bệnh nhân sa sút trí tuệ có thể mang đến.
Duy trì ở tầm mắt
Rất tiếc là, không có một quy tắc chung về cách nên giải quyết thế nào với bệnh nhân sa sút trí tuệ. Quá
trình bệnh mang tính cá nhân như những người bị ảnh hưởng. Những gì có vẻ an ủi bệnh nhân sa sút trí
tuệ này cũng có thể gỡ bỏ cảm giác bất an ở bệnh nhân khác. Biện pháp hành động hiệu quả nhất theo
nguyên tắc "làm thử và sửa lỗi" để tìm xem điều gì là có lợi nhất cho quý vị và mẹ mình. Tuy nhiên, thực
ra có một số quy tắc căn bản. Hãy tôn trọng. Điều này có nghĩa là: Nói chuyện mặt đối mặt, cũng nói
chuyện khi quý vị thấy rằng mẹ mình không hiểu. "Không đương đầu" với mẹ mình với những khiếm
khuyết và nhược điểm của bà.
Ví dụ, quý vị có thể nhận thấy rằng mẹ mình đang cầm bàn chải đánh răng và không biết phải làm gì với
nó. Trong trường hợp này, tốt nhất là hãy chỉ cho bà cách đánh răng hơn là nhắc bà một cách thiếu kiên
nhẫn về cách sử dụng bàn chải đánh răng.

Tham gia quy trình quyết định – miễn là có thể
Sa sút trí tuệ là một bệnh tiến triển liên tục, làm suy giảm dần dần nhưng nghiêm trọng sự phán đoán và
kỹ năng quyết định của người bị ảnh hưởng. Do đó, điều quan trọng là phải giải quyết sớm những việc
nhất định và đưa ra các quyết định quan trọng với bệnh nhân, trong khi họ vẫn còn có thể.
Cùng với mẹ mình, quý vị có thể lập giấy chỉ thị trước, giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe, giấy ủy quyền
đại diện đối với tài khoản ngân hàng và/hoặc chỉ thị của bệnh nhân (xem CÂU HỎI 20). Những sự bố trí
và giấy ủy quyền đại diện này sau này sẽ giúp quý vị biết rõ phải làm gì và nhắc quý vị về ước nguyện
của mẹ quý vị cho bản thân bà. Một tài liệu như thế có thể là một sự hỗ trợ rất lớn và giúp giảm nhẹ gánh
nặng khi đưa ra những quyết định khó khăn. Tìm sự tư vấn sớm về vấn đề này, ví dụ như từ một Trung
Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc.
Cần phải kiên nhẫn – cũng kiên nhẫn với bản thân quý vị
> Về cơ bản, áp dụng nguyên tắc sau đây: hãy cố kiên nhẫn. Quý vị sẽ luôn thành công với việc này,
nhưng thật kiên nhẫn với bản thân trong những tình huống này. Ngoài ra, hãy tự tha thứ cho mình với
những ngày tồi tệ và đừng cảm thấy có lỗi đối với tâm trạng thay đổi của mẹ quý vị. Quý vị không phải là
siêu nhân.
Học cách hiểu được cảm nhận của bệnh nhân và cách giải quyết chúng
Bệnh nhân sa sút trí tuệ thường cảm nhận thực tiễn theo một cách khác. Ví dụ như, trong bóng râm, họ
có thể thấy một thứ gì đó đáng sợ, ví dụ như một con vật. Đừng cố thuyết phục mẹ quý vị theo cách khác
với cảm nhận của bà; nó sẽ chỉ làm tăng sự không chắc chắn của bà hoặc thậm chí có thể làm cho bà
tức giận. Vì, với mẹ quý vị, cảm nhận của bà là thực tiễn của bà và nỗi sợ của bà vào lúc đó là có thực.
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Sẽ không có ích khi bác bỏ cảm nhận của bà. Mà hãy cố làm xao nhãng mẹ quý vị và giúp bà hết sợ.
Cầm tay bà; nhẹ nhàng dẫn bà đến một phòng khác. Hướng sự chú ý của bà vào thứ khác. Việc này sẽ
giúp bà bình tĩnh lại.
Sẽ rất đau đớn đối với quý vị, là người chăm sóc, khi mẹ quý vị không còn nhận ra quý vị, hoặc thậm chí
có thể yêu cầu quý vị ra khỏi nhà bà, hoặc có thể xem quý vị như một đứa trẻ. Những hành vi như thế có
thể có liên quan chặt chẽ đến những kỷ niệm ngày xưa. Mẹ của quý vị có khả năng đang sống trong một
thế giới đầy kỷ niệm, trong đó quý vị vẫn là một đứa trẻ mà người ta có thể và có quyền đuổi ra khỏi
phòng. Nếu quý vị sống một mình hoặc chỉ có một mình, thường sẽ khó tự giải thích về nguyên nhân có
thể dẫn đến hành vi của mẹ quý vị.
Tuy nhiên, bằng cách nói chuyện với các chuyên gia từ các trung tâm tư vấn lão khoa-tâm thần và các tổ
chức hỗ trợ tự lực, ví dụ như Hiệp Hội Alzheimer hoặc tổ chức Alzheimer Relatives-Initiative, thường
sẽ có thể hiểu được hành vi và những nỗi sợ của bệnh nhân và cùng nhau tìm cách giải quyết. Những
sự thảo luận và tiếp xúc như thế có thể mang lại cảm giác chắc chắn cho quý vị, vì chúng mang lại cho
quý vị cơ hội giải quyết và loại bỏ quan ngại, vấn đề và nhu cầu. Trường hợp này cũng áp dụng với đau
khổ và buồn phiền, thường là một phần của việc dần dần chia tay người thân của chúng ta.
Tự chăm sóc
Việc hỗ trợ và chăm sóc cho một bệnh nhân sa sút trí tuệ là là rất khó khăn và mệt mỏi. Quý vị sẽ
thường gặp tình huống trong đó quý vị chạm đến giới hạn chịu đựng thần kinh. Đừng cố vượt qua khó
khăn một mình.
> Chủ động tìm kiếm sự giảm nhẹ gánh nặng cho bản thân bằng cách nói chuyện với gia đình, bạn bè,
người thân chăm sóc khác hoặc các chuyên gia – buồn phiền được chia sẻ sẽ vơi đi một nửa.
Tại www.wegweiser-demenz.devàwww.alzheimer.de quý vị sẽ tìm thấy thêm thông tin. Quý vị cũng có thể
trực tiếp liên hệ vớiTrung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc, Hiệp Hội Alzheimer Berlin, tổ chức từ thiện có
đăng ký (www.alzheimer-berlin.de), tổ chức Alzheimer Relatives-Initiative, tổ chức từ thiện có đăng ký
(www.alzheimer-organisation.de) hoặc tổ chức Competence Centre Care Support
(www.pflegeunterstuetzung-berlin.de ). Cũng có nhiều nhóm thảo luận và thông tin trong tập tài liệu “Offers
for caring relatives“ (Những dịch vụ dành cho người thân chăm sóc) của RAGA Berlin (xem THUẬT
NGỮ Tư vấn về chăm sóc tại gia).
Hiệp Hội Alzheimer Đức, tổ chức từ thiện có đăng ký (www.deutsche-alzheimer.de) đã thành lập một
đường dây điện thoại toàn quốc về bệnh Alzheimer theo số 01803 / 171017. Thời gian tư vấn là từ thứ
Hai đến thứ Năm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối và thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nếu cần, cũng có
thể đặt hẹn tư vấn ngoài các khoảng thời gian này. Tư vấn được thực hiện bởi các tư vấn viên xã hội đã
qua đào tạo chuyên môn và các giảng viên xã hội.
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CÂU HỎI 4
Mẹ tôi có thể tiếp tục sống trong nhà bà bao lâu?
Nói chung, mẹ quý vị có thể sống ở nhà mình trong thời gian bà muốn. Những sự tiếp xúc với hàng xóm
và gia đình là một lợi thế. Người liên hệ nên sống gần đó để có thể nhanh chóng giúp đỡ trong trường
hợp khẩn cấp, hoặc mở cửa cho nhân viên hỗ trợ khẩn cấp tiếp cận, chẳng hạn như lính cứu hỏa.
Sắp xếp sớm
Nhiều người có nhu cầu chăm sóc vẫn sống một mình, một số không có bất kỳ người thân nào sống ở
gần. Họ chọn các cách khác để có thể vẫn sống trong nhà mình. Ví dụ, họ dán các tờ giấy có chỉ dẫn
trên cửa và tủ để định hướng, lắp thiết bị báo khói hoặc hệ thống gọi khẩn cấp tại gia hoặc giao chìa
khóa cho hàng xóm hoặc một người bạn. Người giúp việc nhà, dịch vụ chăm sóc hoặc dịch vụ giao hàng
chẳng hạn như “Quán Ăn Di Động“, cũng có thể rất có ích. Những sự tiếp xúc xã hội đảm bảo rằng
người có nhu cầu chăm sóc không bị cô lập. Nhưng nhu cầu về sự tiếp xúc xã hội đối với người có nhu
cầu chăm sóc là đa dạng như đối với người khỏe mạnh. Như thế những ai thích sống đơn độc có khả
năng sẽ hài lòng với chỉ có người giúp việc nhà như một cách tiếp xúc xã hội.
Nếu có chẩn đoán sa sút trí tuệ, mẹ của quý vị có thể tiếp tục sống trong nhà mình miễn là bà không
gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nói chuyện với mẹ của
quý vị khi có những dấu hiệu đầu tiên của sa sút trí tuệ để giải quyết mọi vấn đề trong trường hợp mẹ
của quý vị không còn thể tự quyết định. Có thể tìm thấy thông tin về chủ đề này trong phần giải đáp cho
CÂU HỎI 20.

Sự an toàn ở nhà là ưu tiên hàng đầu
Nếu mẹ của quý vị sống một mình, các biện pháp đề phòng an toàn về kỹ thuật có thể giúp giảm thiểu
nguy cơ có thể phát sinh từ sự bất cẩn hoặc chứng hay quên. Ví dụ như: Lắp một thiết bị sẽ tắt lò điện
trong trường hợp quá nhiệt. Có thể tìm thấy thông tin về vấn đề này này Các Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm
Sóc.
Tuy nhiên, sẽ đến lúc mẹ của quý vị không còn có thể sống một mình. Ví dụ, khi bà ra ngoài và quên
đường về. Hoặc khi bà mặc quần áo không đầy đủ khi ra ngoài trời có tuyết hoặc trời rất lạnh.
Vào lúc này quý vị sẽ cần phải toàn tâm chú ý đến sự thay đổi trong hoàn cảnh sống của mẹ quý vị. Có
lẽ mẹ của quý vị có thể sống ở nhà quý vị. Các giải pháp khác là chuyển đến một cơ sở chăm sóc nội trú
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hoặc một cơ sở sống chung dành cho bệnh nhân sa sút trí tuệ. Tại www.hilfelotse-berlin.de quý vị có thể
tìm thấy các dịch vụ trong khu vực của mình.
Nếu quý vị chọn một cơ sở sống chung, là người thân chăm sóc hoặc người giám sát, quý vị có quyền
(cũng như nghĩa vụ) giúp định hình cuộc sống chung và công việc của cơ sở sống chung. Nếu quý vị
quyết định đưa mẹ mình về nhà quý vị, quý vị nên dành ra không gian riêng cho mình ở đó quý vị có thể
tiếp sức và nghỉ ngơi. Ngoài ra: Hãy nhận sự hỗ trợ từ các nguồn bên ngoài vào những lúc phù hợp.
Sử dụng các nhóm thảo luận để giảm nhẹ gánh nặng. Ở đó, quý vị sẽ tìm hiểu nhiều thông tin về khía
cạnh lâm sàng. Quý vị sẽ biết được rằng quý vị không đơn độc với những nỗi lo lắng của mình và quý vị
sẽ nhận được những gợi ý về cách giải quyết các tình huống khó khăn.
Cũng nên hỏi về cái gọi là những đề nghị hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như các nhóm
thảo luận và hỗ trợ trong cộng đồng của mẹ quý vị. Các nhóm như thế đôi khi có cung cấp cơ hội gặp gỡ
người khác và quý vị có thể đưa người bệnh theo, sau đó người bệnh sẽ được các tình nguyện viên
chăm sóc. Cơ hội trao đổi với những người thân chăm sóc khác cũng có ở Các Trung Tâm Liên
LạcPflegeEngagement và dành cho bệnh nhân sa sút trí tuệ bởi tổ chức Alzheimer Relatives-Initiative
và Hiệp hội Alzheimer Berlin.
Thông tin khái quát về những đề nghị hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày và dịch vụ của Các Trung
Tâm Liên Lạc PflegeEngagement được cung cấp tại: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de.
Thông tin bổ sung về các cơ sở sống chung được cung cấp trong bảng thuật ngữ.
Quý vị cũng nên xem xét và tổ chức, ở thời điểm phù hợp, một dịch vụ chăm sóc thay thế thường xuyên,
ví dụ như, từ một trung tâm chăm sóc ban ngày hoặc từ các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc ngắn hạn. Những
đề nghị về vấn đề này được cung cấp trong giải đáp cho CÂU HỎI 16 và 17. Cũng có thể tìm thấy những
đề nghị thích hợp với sự hỗ trợ của một trong các Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc Berlin.
> Nên thảo luận trước về quyết định đưa mẹ quý vị về nhà quý vị với tất cả các thành viên gia đình. Tốt
nhất là nếu tất cả họ đều có thể đồng ý và tham gia nhiệm vụ mới, ví dụ như, vào cuối tuần hoặc ngày
nghỉ.
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CÂU HỎI 5
Tôi có thể tự đảm nhận việc chăm sóc hay tôi phải
thuê người chăm sóc?
Quý vị có thể tự đảm nhận công việc chăm sóc nếu quý vị có khả năng về thể chất và tâm thần. Quý vị
có thể tìm hiểu mọi kỹ năng và kỹ thuật cần thiết từ một khóa học chăm sóc.
Một khóa học chăm sóc là hoàn toàn miễn phí.
Một khóa học chăm sóc là miễn phí cho quý vị và được cung cấp bởi quỹ bảo hiểm chăm sóc, thường là
với sự hợp tác của một dịch vụ chăm sóc hoặc trung tâm có năng lực khác. Quý vị nên tham dự một
khóa học chăm sóc để tự chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Ở đó quý vị sẽ nhận được nhiều thông tin hữu ích.
Cũng sẽ có ích khi trao đổi với những người khác có hoàn cảnh tương tự, vì nhiều người chăm sóc có
quyền nói: "Bất kỳ ai chưa gặp tình huống như thế hoặc trải nghiệm tình huống như thế không thể hiểu rõ
nhiều vấn đề đó".
Nếu quý vị không có cơ hội tham dự một khóa học chăm sóc, quý vị cũng có thể được tập huấn chăm
sóc ở nhà mình. Một số quỹ bảo hiểm chăm sóc cũng có tổ chức các khóa học chăm sóc trực tuyến.
> Nếu quý vị quan tâm đến một trong các cơ hội này, hãy trao đổi với quỹ bảo hiểm chăm sóc của mẹ
quý vị để thảo luận về những lựa chọn của quý vị.
Dĩ nhiên quý vị cũng có thể thuê một dịch vụ chăm sóc để chăm sóc cho mẹ mình. Giải pháp này có thể
đã là cần thiết nếu quý vị đang làm việc toàn thời gian hoặc quý vị không thể hoặc không muốn tự đảm
nhận công việc chăm sóc vệ sinh, ví dụ như, quý vị thấy xấu hổ hoặc ghê tởm với phân, nước tiểu; hoặc
khi phải thay tã hoặc tấm lót tiểu tiện cho mẹ mình là sự căng thẳng tình cảm đối với quý vị.
Quý vị có thể giao những nhiệm vụ này hoặc những nhiệm vụ khác, mà quý vị thấy mình không thể thực
hiện, cho một dịch vụ chăm sóc mà không phải cảm thấy tội lỗi gì.
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CÂU HỎI 6
Tôi phải chú ý điều gì khi quyết định hoặc sau khi
quyết định thuê người chăm sóc?
Sự chăm sóc không lưu trú được cung cấp bởi các dịch vụ chăm sóc tư nhân và các dịch vụ chăm sóc
của các tổ chức từ thiện hoặc các tổ chức thành viên của họ.
Tất cả các dịch vụ chăm sóc được quỹ bảo hiểm chăm sóc phê duyệt có nghĩa vụ pháp lý là phải phải
đảm bảo chất lượng dịch vụ của họ. Tất cả dịch vụ chăm sóc và cơ sở chăm sóc nội trú sẽ được kiểm
tra, tư vấn và đánh giá, ít nhất một lần mỗi năm, dựa trên các tiêu chí đồng bộ của dịch vụ y tế của bảo
hiểm sức khỏe (MDK) thay mặt cho quỹ bảo hiểm chăm sóc. Các đợt kiểm tra chất lượng này được
phân loại thành thanh tra định kỳ, tái thanh tra hoặc thanh tra khi có dấu hiệu. Nói chung, sẽ có ít nhất 8
người được chăm sóc ở cấp 2-5 sẽ tham gia đợt kiểm tra. Từ tháng 10, 2016, thanh tra khi có dấu hiệu
và thanh tra định kỳ luôn bao gồm kiểm tra hóa đơn dịch vụ.

Báo cáo minh bạch sẽ thay đổi
Kết quả thanh tra sẽ được công khai trên Internet được liệt kê như báo cáo minh bạch hoặc điểm chăm
sóc theo cách đồng bộ như "điểm trường học".
Hiện nay, điểm chăm sóc không thể thể hiện chất lượng của các cơ sở và dịch vụ một cách thỏa đáng và
thuyết phục. Do đó, hệ thống này sẽ được sửa đổi căn bản trước tháng 8, 2018. Tuy nhiên, quý vị vẫn có
thể xem báo cáo minh bạch tại:
www.aok-pflegedienstnavigator.de
www.bkk-pflegefinder.de
www.pflegelotse.de
www.der-pflegekompass.de .

Một số dịch vụ chăm sóc cũng có chứng nhận chất lượng. Tuy nhiên, chứng nhận như thế không mang
tính quyết định duy nhất trong việc quý vị chọn một dịch vụ chăm sóc cụ thể.
Kiểm tra các dịch vụ được cung cấp
Trước khi quý vị bắt đầu tìm kiếm một dịch vụ chăm sóc thích hợp, quý vị nên xem xét kỹ lưỡng cụ thể
quý vị cần sự giúp đỡ nào, ví dụ như, chăm sóc nhà cửa, giám sát hoặc chăm sóc. Sau đó, quý vị nên

19

làm rõ sự giúp đỡ cần thiết có thể được cung cấp bằng cách nào. Các thành viên gia đình hoặc hàng
xóm có thể giúp bằng cách nào? Dịch vụ chuyên môn được thuê nên phụ trách công việc gì?
Đối với các thắc mắc ban đầu và tìm kiếm sử dụng các danh sách kiểm tra khả dụng, ví dụ như
•

tờ thông tin “Auswahl eines Pflegedienstes“ (Lựa chọn dịch vụ chăm sóc) có tại Các Trung Tâm
Hỗ Trợ Chăm Sóc, mà quý vị có thể tìm thấy trên mạng tại
www.pflegestuetzpunkteberlin.de/index.php/informationsblaetter, hoặc

•

danh sách kiểm tra về lựa chọn một dịch vụ chăm sóc không lưu trú của Trung Tâm Tư Vấn
Người Tiêu Dùng Berlin tại www.vz-berlin.de (Các phần: Gesundheit + Pflege (Sức Khỏe +
Chăm Sóc), Ambulante Pflege (Chăm Sóc Không Lưu Trú), Ambulanter Pflegedienst (Các Dịch
Vụ Chăm Sóc Không Lưu Trú): Danh sách kiểm tra để lựa chọn).

Các trang web và hướng dẫn nói trên của các quỹ bảo hiểm sức khỏe cũng có thể giúp quý vị giải đáp
các thắc mắc sơ bộ và tìm kiếm. Một số, ngoài thông tin liên hệ, cũng cung cấp thông tin về phạm vi dịch
vụ cũng như các điểm chính của các dịch vụ chăm sóc được đề nghị bởi các cơ sở chăm sóc tương
ứng. Trang web AOK không chỉ liệt kê giá cả của các dịch vụ chăm sóc riêng, mà còn cho phép quý vị
biết được ước tính chi phí sơ bộ.
Quý vị cũng có thể nhận thông tin và sự hỗ trợ về vấn đề này từ một Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc, từ
quỹ bảo hiểm chăm sóc của mẹ quý vị hoặc từ bác sĩ đa khoa của quý vị.
Trong khi tìm kiếm, quý vị nên hỏi về phạm vi dịch vụ mà từng dịch vụ chăm sóc cung cấp. Tất cả các
dịch vụ chăm sóc đều có cung cấp sự giúp đỡ chăm sóc tại gia dưới hình thức các biện pháp chăm sóc
vệ sinh cá nhân, các biện pháp hỗ trợ liên quan đến chăm sóc và giúp chăm sóc nhà cửa. Một số dịch vụ
chăm sóc chuyên về các bệnh cụ thể chẳng hạn như sa sút trí tuệ hoặc ung thư và có nhân viên được
đào tạo thích hợp. Các dịch vụ khác tập trung dịch vụ của mình vào những người có lý lịch nhập cư, ví
dụ như người gốc Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Nga, hoặc tuyển dụng nhân viên chăm sóc có lý lịch nhập cư.
Nhiều dịch vụ chăm sóc có cung cấp sự hỗ trợ khác hoặc có hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác
có cung cấp các dịch vụ quý vị yêu cầu. Trường hợp này có thể là hệ thống gọi khẩn cấp tại gia, Quán
Ăn Di Động, những đề nghị hỗ trợ bổ sung trong cuộc sống hàng ngày, thăm khám hoặc các dịch
vụ hỗ trợ vận động và nhiều dịch vụ khác. Có thể là có ích cho quý vị, vớitư cách người chăm sóc, khi
sử dụng nhiều sự hỗ trợ khác nhau từ một nhà cung cấp duy nhất.
Hãy tìm kiếm dịch vụ!
> Tìm một hoặc vài dịch vụ có cung cấp chi tiết về chi phí ước tính. Tại Berlin, phúc lợi hỗ trợ chăm sóc
tại gia đến nay đã được giải quyết dùng cái được gọi là các mô-đun phúc lợi hoặc phức hợp dịch vụ. Các
dịch vụ được tóm tắt trong các mô-đun là giống nhau đối với tất cả các nhà cung cấp, tuy nhiên, giá có
thể khác nhau. Từ năm 2017, một số dịch vụ chăm sóc có cung cấp sự hỗ trợ chăm sóc tại gia tính theo
giờ. Cách tính dựa trên các khoảng tăng 5 phút. Thông tin khái quát về các phức hợp dịch vụ này và giá
theo giờ được cung cấp trên trang web của Cơ Quan Quản Lý Chăm Sóc Thượng Viện:
www.berlin.de/sen/soziales/vertraege/sgb11/pambu/index.html

Đảm bảo rằng các dịch vụ được mô tả chi tiết, được liệt kê trong ước tính chi phí từ dịch vụ chăm sóc đã
được giải thích cho quý vị và nhất trí về nội dung và mức độ của các dịch vụ đó cũng như cách thức lập
hóa đơn trong một hợp đồng chăm sóc.
Khi quý vị quyết định, quý vị không nên bị ảnh hưởng bởi chi phí. Nếu quý vị đang cân nhắc thuê một
dịch vụ chăm sóc, hãy hỏi xem nhà cung cấp có thể luôn gửi cùng một nhân viên chăm sóc hay không.
Rõ ràng là, ở mức độ nào đó, việc này là không thể, vì nhân viên hỗ trợ chăm sóc tại gia hoặc nhân viên
chăm sóc thường cần có thời gian rảnh vào buổi tối hoặc cuối tuần. Tuy nhiên, phải có thể sắp xếp cho
mẹ quý vị chỉ có 4 hoặc 5 nhân viên chăm sóc dài hạn.
Nếu cần, hãy yêu cầu một Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc giúp đỡ.
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Hãy tự tìm hiểu
Ấn tượng cá nhân của quý vị về nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cũng là rất quan trọng.
Để thực hiện việc này, hãy đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, nói chuyện với ban quản lý của dịch
vụ chăm sóc và quan sát môi trường làm việc của nhà cung cấp. Khi quý vị, hãy cân nhắc xem quý vị có
thấy rằng mình đã được tư vấn đề đủ hay không và quý vị có thích môi trường làm việc đó hay không.

Hãy tham gia việc lập kế hoạch chăm sóc
Khi quý vị đã chọn một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, quy tắc là hãy trao đổi với họ về mong muốn và
lựa chọn của quý vị về việc tự lực, mô tả các nhu cầu hỗ trợ của quý vị và, dựa trên điều này, lập một kế
hoạch chăm sóc cá nhân và ký hợp đồng chăm sóc. Mọi biện pháp chăm sóc cá nhân đều được ghi
trong kế hoạch chăm sóc. Nó là sự hướng dẫn cho tất cả những ai tham gia chăm sóc cho bệnh nhân.
Do đó, điều rất quan trọng là mẹ của quý vị, quý vị và, nếu cần, bất kỳ người thân nào khác nên tham gia
lập kế hoạch chăm sóc cần thiết. Kế hoạch chăm sóc phải được xem xét liên tục. Nếu xuất hiện thay đổi,
phải cập nhật kế hoạch theo đó.
Không ký hợp đồng chăm sóc mà không đọc kỹ
Thỏa thuận được ký kết giữa mẹ quý vị và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc về kế hoạch chăm sóc sẽ
được lập thành hợp đồng chăm sóc. Thông tin về những hạng mục phải luôn được đưa vào hợp đồng
chăm sóc được cung cấp ở Trung Tâm Tư Vấn Người Tiêu Dùng tại www.verbraucherzentrale.de (Các
Phần Health and Care (Sức Khỏe và Chăm Sóc), ambulatory care (chăm sóc không lưu trú)). Quý vị
cũng có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khả dụng gửi hợp đồng mẫu cho quý vị so
sánh. Các hợp đồng này phải được lập chi tiết nhất có thể và phải mô tả loại hình và mức độ dịch vụ một
cách rõ ràng và dứt khoát, liệt kê giá cả riêng và xác định các dịch vụ mà mẹ của quý vị có thể phải tự trả
tiền. Quý vị và mẹ quý vị có thể viết tay những nguyện vọng đặc biệt trên hợp đồng mẫu. Hãy dành ra
thời gian để bình tĩnh xem lại hợp đồng với mẹ quý vị và, nếu cần, với những người thân khác trước khi
mẹ quý vị ký hợp đồng. Khi có nghi ngờ, hãy liên hệ vớiTrung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc, họ sẽ sẵn sàng
giúp đỡ quý vị.

Cất giấy tờ ở nhà
Mọi vấn đề liên quan đến việc chăm sóc cho mẹ quý vị sẽ được ghi nhận trong các giấy tờ chăm sóc.
Chúng minh họa tình trạng thực tế của tình huống chăm sóc và tiến bộ hiện tại và phải cất chúng ở nhà
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cùng với mẹ quý vị. Sẽ là một dấu hiệu hợp tác tốt nếu giấy tờ chăm sóc cũng ghi nhận những việc mà
người thân chăm sóc làm để giúp đỡ và nguyện vọng của mẹ quý vị và những người thân khác.
Xem lại giấy tờ chứng minh tài liệu dịch vụ
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sẽ thường xuyên cung cấp cho mẹ quý vị cái gọi là giấy tờ chứng minh
tài liệu chăm sóc, đã được dịch vụ chăm sóc phê duyệt. Bằng việc ký tên vào tài liệu này mẹ quý vị xác
nhận rằng bà đã nhận các dịch vụ được liệt kê. Nếu bà không thể ký, quý vị có thể ký thay cho bà nếu
quý vị có giấy ủy quyền đại diện để ký hoặc nếu quý vị là người đại diện hợp pháp của bà. Mỗi ngày,
nhân viên chăm sóc sẽ ghi nhận vào giấy tờ chứng minh tài liệu dịch vụ đối với các dịch vụ mà họ đã
thực hiện, thời điểm trong ngày dịch vụ được thực hiện và theo đó ký tên. Tài liệu này là cơ sở để lập
hóa đơn cho quỹ bảo hiểm chăm sóc của mẹ quý vị và các dịch vụ xã hội, nếu phù hợp. Đối với các dịch
vụ mà mẹ của quý vị phải tự thanh toán, bà sẽ nhận được hóa đơn riêng. Hãy xem lại cẩn thận giấy tờ
chứng minh tài liệu dịch vụ cũng như hóa đơn cùng với mẹ của quý vị và làm rõ những điểm khác biệt có
thể có.
Xử lý vấn đề một cách mạnh dạn
Trong quá trình chăm sóc nhạy cảm, các vấn đề và mâu thuẫn dĩ nhiên có thể phát sinh.
Trong trường hợp này, trước tiên quý vị nên giải quyết với nhân viên chăm sóc. Đôi khi vấn đề chỉ là hiểu
nhầm, có thể được giải quyết một cách nhanh chóng. Nếu không thể làm rõ tình huống, hãy liên hệ với
dịch vụ chăm sóc nếu, ví dụ như, có sự thay đổi thường xuyên về nhân viên chăm sóc, có khác biệt lớn
so với thời gian làm việc đã cam kết hoặc có khác biệt trong hóa đơn. Một nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc tốt chắc chắn sẽ xem xét nghiêm túc các quan ngại của quý vị và cố tìm ra một giải pháp thỏa đáng
cho cả hai bên. Nếu không thành công, quý vị có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ “dịch vụ chăm sóc trong
trường hợp khẩn cấp“, quỹ bảo hiểm chăm sóc của mẹ quý vị và Trung Tâm Tư Vấn Khách Hàng
Berlin. Nếu mẹ của quý vị đang ở trong cơ sở sống chung, quý vị cũng có thể liên hệ với các cơ quan
giám sát cơ sở tại Cục Các Vấn Đề Y Tế và Xã Hội của Tiểu Bang (State Agency for Health and Social
Affairs). Nếu mẹ của quý vị nhận phúc lợi từ Trợ Giúp Chăm Sóc (Help for Care), quý vị nên liên hệ với
cơ quan dịch vụ xã hội có thẩm quyền (xem thêm CÂU HỎI 21).
Nếu có sự vi phạm nghĩa vụ thực hiện như thỏa thuận trong hợp đồng chăm sóc (các dịch vụ không
được cung cấp hoặc được cung cấp không thỏa đáng chẳng hạn như thiếu sự chăm sóc hoặc sai sót
trong chăm sóc) cũng như các vấn đề hóa đơn, quý vị nên thông báo và yêu cầu sự vào cuộc của quỹ
bảo hiểm chăm sóc và, nếu cần, các dịch vụ xã hội. Nếu không tìm được giải pháp thỏa đáng, mẹ của
quý vị nên thay đổi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc. Quý vị có thể tìm thấy thông tin tư vấn định hướng
thực hành và thông tin khác trong tập tài liệu "Home care. What to do in case of care errors, invoicing
fraud and violence?“. (Chăm sóc tại gia. Phải làm gì trong trường hợp có sai sót trong chăm sóc, gian lận
trong hóa đơn và vi phạm?) Tập tài liệu này được cung cấp trực tuyến tại
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/beschwerden.
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CÂU HỎI 7
Ai thanh toán tiền chăm sóc?
Chi phí chăm sóc được trả bởi bảo hiểm chăm sóc trong một khuôn khổ đã ấn định. Điều kiện ở đây là
mẹ của quý vị phải được chỉ định một cấp độ chăm sóc theo chẩn đoán. Các chi phí nào sẽ không được
bảo hiểm chăm sóc chi trả, phải được trả bằng tiền tư nhân.
Trong các tình huống nhất định, chính phủ có thể trả một phần các chi phí đó
Đối với những ai có nhu cầu chăm sóc nhưng không thể trả một phần chi phí chăm sóc của mình, các cơ
quan dịch vụ xã hội tại địa phương của quý vị có thể, ở các điều kiện nhất định, đảm nhận và thanh toán
chi phí bằng công quỹ (tài trợ bằng thuế), cái gọi là Trợ Giúp Chăm Sóc (Help for Care). Không được
vượt quá giới hạn thu nhập và tài sản đã ấn định. Nếu vượt giới hạn về tài sản, phải sử dụng tài sản đó
để trả cho dịch vụ chăm sóc. Nếu thu nhập thường xuyên quá cao, một phần của thu nhập đó phải được
dùng để trả chi phí dịch vụ chăm sóc (xem thêm CÂU HỎI 23). Thông tin chi tiết thêm được cung cấp từ
các dịch vụ xã hội.
Người đủ điều kiện nhận Trợ Giúp Chăm Sóc là người
-

có khả năng sẽ cần được chăm sóc trong thời gian dưới 6 tháng - nói cách khác, chỉ yêu cầu sự
chăm sóc tạm thời, hoặc

-

người cần được hỗ trợ, không thể được chi trả đầy đủ hay thỏa đáng bởi một đơn vị phúc lợi xã
hội khác (cụ thể là bảo hiểm chăm sóc và bảo hiểm sức khỏe).

Lưu ý: các dịch vụ xã hội chỉ thanh toán chi phí nhu cầu chăm sóc được xem là cần thiết. Chi phí này sẽ
được ấn định trong khuôn khổ của một thủ tục xác định được họ phê duyệt. Vì các dịch vụ được trả từ
ngày đăng ký, mẹ của quý vị nên đăng ký với các dịch vụ xã hội sớm nhất có thể. Nhân tiện: các dịch vụ
xã hội có nghĩa vụ pháp lý phải có biện pháp tạo điều kiện cho người thân thực hiện dịch vụ chăm sóc tại
gia. Do đó, hãy xem xét trước những gì mà quý vị, những người thân khác hoặc hàng xóm có thể đóng
góp.
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Nếu sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, họ sẽ phải ngay lập tức gửi hóa đơn cho quỹ bảo
hiểm chăm sóc và, nếu phù hợp, các dịch vụ xã hội đối với sự chăm sóc đã cung cấp dưới hình thức
được gọi là phúc lợi bằng hiện vật.
Nếu quý vị, là người thân, tự cung cấp dịch vụ chăm sóc, mẹ của quý vị sẽ nhận được trợ cấp chăm sóc
hàng tháng nếu mức độ chăm sóc theo chẩn đoán của bà là từ 2 đến 5 (xem CÂU HỎI 11). Với sự trợ
cấp này, mẹ của quý vị có thể chi trả các chi phí cao hơn phát sinh từ việc chăm sóc, hoặc cung có thể
cung cấp cho quý vị, là người chăm sóc, sự ghi nhận tài chính.
Các sản phẩm chăm sóc
Đối với tất cả những ai có mức độ chăm sóc theo chẩn đoán, có một khoản trợ cấp lên đến 40 Euro cho
các sản phẩm chăm sóc (xem CÂU HỎI 12).
Ở những tình huống nhất định và khi đăng ký Landespflegegeldgesetz(LPflGG) (Đạo Luật Liên Bang
Về Phúc Lợi Chăm Sóc Dài Hạn) cấp một khoản trợ cấp chăm sóc cho người khiếm thị, người có thị lực
bị suy giảm nghiêm trọng để cân bằng các chi phí bổ sung của họ tùy vào khuyết tật liên quan của họ.
Theo luật liên bang, phải sử dụng trợ cấp chăm sóc để đảm bảo rằng người có nhu cầu chăm sóc vẫn
sống với gia đình hoặc trong nhà mình trong thời gian có thể.

Ở những trường hợp nhất định, quý vị cũng có quyền yêu cầu dịch vụ chăm sóc tại gia để tránh phải
nằm viện hoặc để đảm bảo sự điều trị y tế. Dịch vụ này phải có toa của bác sĩ (bác sĩ của bệnh viện, bác
sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa) và được mẹ quý vị đăng ký tại một bệnh viện. Kể từ 01/01/2016,
trong nỗ lực giảm thiểu các tình huống cần hỗ trợ tạm thời vì bị bệnh nặng, nhất là sau khi thăm khám tại
bệnh viện, mẹ của quý vị có thể nhận được các dịch vụ chăm sóc cơ bản và các dịch vụ tại gia lên đến
28 ngày mỗi năm. Hoặc, sau khi nằm viện, mẹ của quý vị có thể nhận được sự chăm sóc thêm trong một
cơ sở chăm sóc ngắn hạn trong 4 đến 8 tuần, kể từ 01/01/2007 – ngân sách: 1.612 Euro. Hãy hỏi bác sĩ
đa khoa hoặc công ty bảo hiểm sức khỏe của quý vị để biết thêm thông tin hoặc để được tư vấn từ
Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc.
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CÂU HỎI 8
Mẹ tôi phải làm gì để nhận được trợ cấp chăm sóc?
Quỹ bảo hiểm chăm sóc của mẹ quý vị có trách nhiệm đối với các dịch vụ chăm sóc
Để được cấp trợ cấp chăm sóc, mẹ của quý vị phải được chẩn đoán, có mức độ chăm sóc. Bà có thể
làm đơn với quỹ bảo hiểm sức khỏe của mình để được chẩn đoán mức độ chăm sóc. Quỹ bảo hiểm
chăm sóc luôn nằm trong chương trình bảo hiểm sức khỏe mà quý vị là thành viên. Một cuộc gọi cho quỹ
bảo hiểm chăm sóc là đủ và quý vị sẽ nhận được mẫu đơn gửi qua đường bưu điện. Những ai có bảo
hiểm tư nhân cũng hầu như luôn được bảo hiểm chăm sóc với cùng một công ty bảo hiểm tư nhân.
Trong trường hợp này, đọc hợp đồng bảo hiểm để biết thêm thông tin.
Đơn đăng ký từ quỹ bảo hiểm chăm sóc nói chung rất dễ điền. Về thắc mắc liệu có nên đăng ký nhận
•

thanh toán bằng tiền mặt

•

phúc lợi bằng hiện vật

•

hay sự kết hợp cả hai,

quý vị nên tìm sự tư vấn của Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc, quỹ bảo hiểm chăm sóc hoặc các dịch vụ
xã hội của bệnh viện. Quý vị có thể thay đổi quyết định vào bất kỳ lúc nào.
Trợ cấp chăm sóc không được xem là thu nhập và do đó, không bị đánh thuế.
Nếu, là người thân, quý vị muốn làm đơn xin trợ cấp chăm sóc cho mẹ mình, quý vị sẽ cần có giấy ủy
quyền đại diện của mẹ quý vị. Nếu không có giấy ủy quyền đại diện vì mẹ quý vị bất ngờ bệnh nặng, một
người đại diện hợp pháp phải được chỉ định cho mẹ quý vị.

Hãy suy nghĩ đủ sớm về giấy ủy quyền đại diện!
Điều rất quan trọng là phải trao đổi sớm về giấy ủy quyền đại diện phòng khi phát sinh tình huống và phải
bố trí việc đó (để biết thêm thông tin, đọc thêm giải đáp cho CÂU HỎI 20). Mặc dù trường hợp này diễn
ra thường xuyên trên thực tế, bất kỳ ai cũng không được phép ký tên cho cha mẹ hoặc vợ/chồng.
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CÂU HỎI 9
Đánh giá mức độ chăm sóc
Mẹ tôi phải đáp ứng những điều kiện nào?
Người có nhu cầu chăm sóc có thể làm đơn nhận phúc lợi từ quỹ bảo hiểm chăm sóc, nếu nhu cầu chăm
sóc dự kiến kéo dài trong hơn sáu tháng. Mục đích của quy định này là phòng ngừa việc nhận phúc lợi
bởi bất kỳ ai chỉ cần chăm sóc trong thời gian rất ngắn, ví dụ như sau tai nạn hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên,
người được miễn quy định này là bất kỳ ai có tuổi thọ dự kiến dưới sáu tháng, ví dụ như vì bị bệnh ung
thư hoặc đột quỵ nặng.
Định nghĩa mới về Có Nhu Cầu Chăm Sóc và thủ tục đánh giá mới
Từ ngày 01/07/2016, thuật ngữ Có Nhu Cầu Chăm Sóc đã được tái định nghĩa. Với việc tái định nghĩa,
bệnh tâm lý và tâm thần và khuyết tật sẽ được xem như suy giảm chức năng thể chất. Trong hệ thống
trước đây, bệnh này chưa được cân nhắc đầy đủ. Với sự tái định nghĩa về Có Nhu Cầu Chăm Sóc, thủ
tục đánh giá cũng thay đổi.
Câu hỏi về việc mẹ quý vị cần bao nhiêu phút hỗ trợ trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày không còn là
quan trọng trong việc phân loại mức độ chăm sóc của bà. Câu hỏi trọng tâm hiện nay là mẹ của quý vị có
thể kiểm soát hoạt động sinh hoạt hàng ngày ở mức độ nào nếu không có bất kỳ sự giám sát nào. Các
câu hỏi chính là bà có thể tự chăm sóc hiệu quả ở mức nào, bà có khả năng vận động như thế nào, bà
có những kỹ năng nhận thức và giao tiếp nào và cần loại hình hỗ trợ gì.
Ba mức độ chăm sóc trước đây hiện nay đã được mở rộng thành năm cấp độ chăm sóc. Các cấp độ
chăm sóc 1, 2 và 3 dành cho suy giảm chức năng độc lập nhẹ, vừa và nặng. Mức độ chăm sóc 4 gồm có
suy giảm chức năng nặng; mức độ chăm sóc 5 được phân loại khi cần có kiến thức chuyên môn để tiến
hành chăm sóc.
Những giới hạn về thể chất, tâm thần và tâm lý đối với khả năng độc lập hiện nay được đánh giá
ngang nhau
Khả năng độc lập và khả năng của bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc là những mối quan tâm chính trong
thủ tục đánh giá theo sự tái định nghĩa về Có Nhu Cầu Chăm Sóc. Các mức độ chăm sóc được phên bổ
theo câu trả lời cho câu hỏi mẹ của quý vị cần bao nhiêu sự giúp đỡ. Ngoài những suy giảm chức năng
thể chất của mẹ quý vị, những suy giảm chức năng tâm thần và tâm lý của bà cũng sẽ được xem xét
ngang nhau. Để quyết định mức độ lập của bà trong việc có thể tiếp tục kiểm soát hoạt động sinh hoạt
hàng ngày, sáu lĩnh vực sống (mô-đun) sẽ được xem xét:
1. Khả năng vận động: (ví dụ đi vệ sinh, tự di chuyển xung quanh khu vực sinh hoạt, leo cầu thang)
2. Các kỹ năng nhận thức và giao tiếp (ví dụ hiểu tình huống, đánh giá và nhận biết rủi ro, nhận biết
những người xung quanh, giao tiếp với người khác một cách dễ hiểu, định hướng không gian và thời
gian)
3. Các vấn đề về hành vi và tâm lý (ví dụ bất an vào ban đêm, sợ hãi, tự gây thương tích hoặc hành vi
hung hăng, phản kháng với các biện pháp để cung cấp sự chăm sóc và hỗ trợ.
4. Khả năng tự lực (ví dụ vệ sinh cá nhân, tắm rửa, mặc và cởi quần áo, ăn uống, đi vệ sinh; tất cả
những việc này trước đây được phân loại là chăm sóc cơ bản)
5. Hiểu rõ và tự kiểm soát các nhu cầu và gánh nặng liên quan đến chăm sóc sức khỏe và điều trị (ví
dụ như sử dụng thuốc, chăm sóc vết loét, thăm khám tại bác sĩ, sử dụng bộ phận giả)
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6. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hàng ngày và những sự tiếp xúc xã hội (ví dụ thức dậy vào buổi
sáng và đi ngủ vào buổi tối, tổ chức cuộc sống hàng ngày và điều chỉnh theo thay đổi; duy trì sự liên
lạc với gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm)

Các tiêu chí tự lập liệt kê trong 6 lĩnh vực đời sống này sẽ được đánh giá riêng theo một hệ thống tính
điểm. Một điểm được ghi theo câu trả lời cho câu hỏi, mức độ độc lập của mẹ quý vị trong từng lĩnh vực
đời sống này là gì. Sau khi cộng tất cả các điểm từ mỗi mô-đun, chúng ta đạt được điểm bình quân.
Điểm bình quân được tính như sau:

Lĩnh vực đời sống
1. Khả năng vận động
2 -3. Các kỹ năng nhận thức và giao tiếp hoặc các vấn
đề hành vi và tâm lý.
4. Khả năng tự lực
5. Nắm rõ và tự kiểm soát các nhu cầu và gánh nặng
liên quan đến sức khỏe và trị liệu
6. Tổ chức cuộc sống hàng ngày và tiếp xúc xã hội

Bình quân theo
%
10
15
40
20
15

Cộng số điểm bình quân từ 6 lĩnh vực đời sống này sẽ cho biết mức độ nhu cầu chăm sóc cũng như
mức độ chăm sóc.
Có hai lĩnh vực đời sống khác:
•

Mô-đun 7: Các hoạt động ngoài gia đình

•

Mô-đun 8: Quản lý nhà cửa

Những sự suy giảm khả năng độc lập và các kỹ năng trong những lĩnh vực đời sống này cũng sẽ được
ghi nhận, nhưng sẽ không được cân nhắc khi phân loại nhu cầu chăm sóc. Chúng được sử dụng để điều
chỉnh kế hoạch chăm sóc và được sử dụng trong đánh giá nhu cầu hồi phục và phòng ngừa.
Quy trình đánh giá được tiến hành như thế nào?
Thủ tục đánh giá quá phức tạp để giải thích rõ ràng trong tập tài liệu này. Do đó, các ví dụ sau đây chỉ
đóng vai trò như hướng dẫn chung về việc phải cân nhắc điều gì ở các mức độ chăm sóc khác nhau.
Hướng dẫn này không thể khớp từng từ với trường hợp cụ thể của quý vị vì từng trường hợp là khác
nhau và thủ tục đánh giá được thực hiện tùy trường hợp. Quyết được đưa ra luôn dựa vào những điểm
cụ thể của từng trường hợp.
Quý vị có tìm thấy một "công cụ tính toán chăm sóc" trực tuyến tại:
www.smart-rechner.de/pflegegrade/rechner. Với công cụ này, quý vị có thể tìm hiểu cáchMDK tiến hành đánh
giá và phân loại thành mức độ chăm sóc thích hợp. Công cụ tính toán chăm sóc có thể là sự hỗ trợ hữu
ích khi chuẩn bị đánh giá. Dịch vụ y tế của tổ chức trung tâm của liên đoàn bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
cũng mô tả chi tiết về việc các chuyên gia tiến hành thế nào trong từng trường hợp trong “cổng thông tin
mới để đánh giá chăm sóc từ năm 2017“ (www.pflegebegutachtung.de).
Thông tin chi tiết về thủ tục đánh giá nhu cầu chăm sóc cũng được cung cấp trực tuyến tại
www.mdk.de/324.htm bằng nhiều ngôn ngữ hoặc tại www.medicproof.de.
Thông tin bổ sung được cung cấp trên Internet tại:
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•

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

•

www.pflege-grad.org

•

www.kv-media.de

Quý vị có thể nhận thông tin về vấn đề này từ một Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc.

Mức độ chăm sóc 1
(suy giảm khả năng độc lập nhẹ)
Mức độ chăm sóc 1 được chỉ định khi chỉ cần sự hỗ trợ tối thiểu để có thể sống trong nhà quý vị.
Irene M. cần sự hỗ trợ hạn chế về khả năng tự lực, ra khỏi nhà và quản lý nhà cửa. Bà vẫn có thể tự đi
vệ sinh. Bà chỉ bị suy giảm chức năng tâm lý và tâm thần nhẹ. Tuy nhiên, bà cần được nhắc nhở về các
buổi hẹn y tế và hành chính sắp tới và giúp giải quyết các vấn đề tài chính quan trọng. Vì bà không còn
có thể nhìn rõ và vì bị bệnh thấp khớp, bà không thể lấy thuốc ra khỏi vỉ do đó phải cất thuốc trong thiết
bị cấp phối hàng tuần. Ngoài những điểm bên trên, bà có thể tự lực và không cần bất kỳ sự hỗ trợ hay
giám sát bổ sung nào.
Đa số những người không được phân bổ phúc lợi từ kế hoạch bảo hiểm chăm sóc trước năm 2017 hiện
nay có thể được phân loại ở mức độ chăm sóc 1.
Với mức độ chăm sóc 1 và chăm sóc tại gia, mẹ của quý vị có thể đăng ký nhận các dịch vụ sau đây:
•

Tư vấn chăm sóc (xem CÂU HỎI 11)

•

Các cuộc họp tư vấn chăm sóc (xem CÂU HỎI 13)

•

Phúc lợi để mua vật tư tiêu hao trong chăm sóc (xem CÂU HỎI 12)

•

Phúc lợi để chi trả chi phí cho các biện pháp cải thiện môi trường nhà ở (xem CÂU HỎI 12)

•

Phúc lợi chi trả chăm sóc ngoại trú trong cơ sở sống chung (xem THUẬT NGỮ Chăm sóc trong
cơ sở sống chung)

•

Số tiền trợ cấp (xem CÂU HỎI 12 và trong THUẬT NGỮ)

•

Các khóa học chăm sóc dành cho người thân chăm sóc và tình nguyên viên chăm sóc (xem
CÂU HỎI 4 và 11)

Do đó những ai được phân loại là có nhu cầu chăm sóc theo mức độ chăm sóc 1 có thể đăng ký nhận
phúc lợi đối với các dịch vụ chăm sóc bổ sung quan trọng từ bảo hiểm chăm sóc.
Tuy nhiên, các dịch vụ đảm bảo an toàn cho người có nhu cầu chăm sóc không được đưa vào mức độ
chăm sóc 1 (xem CÂU HỎI 12).

Số tiền trợ cấp đã khả dụng như từ mức độ chăm sóc 1
Với chăm sóc tại gia, mẹ của quý vị sẽ nhận được một số tiền được gọi là tiền trợ cấp lên đến 125 Euro
mỗi tháng từ quỹ bảo hiểm chăm sóc của bà (xem CÂU HỎI 12 và THUẬT NGỮ số tiền trợ cấp).
Nếu mẹ của quý vị đủ điều kiện nhận phúc lợi, bà có thể, nếu cần, nhận phúc lợi bổ sung từ các dịch vụ
xã hội. Tuy nhiên, ở mức độ chăm sóc 1, các dịch vụ xã hội chỉ đảm bảo các dịch vụ bổ sung trong các
trường hợp cần gấp.
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Mức độ chăm sóc 2
(suy giảm khả năng độc lập vừa phải)
Việc tái định nghĩa về Có Nhu Cầu Chăm Sóc nhằm xem xét tổng thể điều kiện cá nhân. Từ mức độ
chăm sóc 2, quy trình phân loại cũng cân nhắc xem liệu có sự suy giảm kỹ năng tinh thần (nhận thức)
hay không hay liệu có các vấn đề tâm lý hay không. Suy giảm kỹ năng nhận thức vì sa sút trí tuệ, khuyết
tật tâm thần hoặc bệnh tâm lý có thể dẫn đến những khó khăn trong việc quản lý sinh hoạt thường nhật
và những yêu cầu về tự lập, chẳng hạn như tắm rửa và ăn uống, giúp đỡ trong nhà và định hướng khi rời
khỏi nhà. Do đó có thể nói rằng: sự suy giảm chức năng nhận thức càng cao, việc đánh giá nhu cầu về
sự giúp đỡ với vệ sinh cá nhân để có được một mức độ chăm sóc trở nên càng ít quan trọng.
Để cân nhắc tính phức tạp trong đánh giá, hai ví dụ sẽ được đưa ra cho từng mức độ chăm sóc 2 đến 4
– một có điểm chính là suy giảm chức năng thể chất và ví dụ kia có điểm chính là suy giảm chức năng
nhận thức hoặc tâm lý. Trên thực tế, chúng ta chủ yếu có một sự kết hợp những suy giảm chức năng ở
hai lĩnh vực này, dẫn đến việc phê duyệt một mức độ chăm sóc.
Các kỹ năng nhận thức của Irene bị suy giảm vì mắc chứng sa sút trí tuệ giai đoạn đầu. Bà cần sự hỗ trợ
tâm lý nhiều hơn 5 đến 10 lần mỗi ngày để có thể tổ chức cuộc sống hàng ngày của mình, ví dụ như với
việc nói chuyện, đọc lớn, tham gia các hoạt động sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn như quản lý nhà cửa
hoặc các hoạt động giải trí cũng như giúp giải quyết các vấn đề hành chính và tài chính. Bà được chỉ định
mức độ chăm sóc 2, mặc dù bà chỉ cần sự hỗ trợ tối thiểu ở lĩnh vực tự lực: 10 lần yêu cầu hàng ngày là
đủ, các hướng dẫn đơn giản hoặc giám sát việc vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh và ăn uống. Cần có 8 đến 10
phút trải ra trong ngày. Do đó, bà vẫn có thể xoay xở một mình trong nhiều giờ liên tiếp trong ngày và nói
chung bà không cần sự giúp đỡ vào ban đêm.

Ngược lại với Bà K., Vladimir P. không có suy giảm kỹ năng nhận thức. Tuy nhiên, ông bị suy giảm
nghiêm trọng về khả năng vận động và liên tục cần có sự hỗ trợ hàng ngày với kỹ năng tự lực, ví dụ như
với việc vệ sinh cá nhân và đi vệ sinh. Thỉnh thoảng ông cần được giúp đỡ vào ban đêm, nhưng không
cần sự giúp đỡ 24/7. Ông có thể tự tổ chức hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, ông cần sự hỗ trợ
với các vấn đề hành chính và tài chính, và duy trì tiếp xúc xã hội với bạn bè, gia đình và hàng xóm. Vì
Ông P. sống một mình, quãng đường mà nhân viên chăm sóc phải đi cũng sẽ được cân nhắc khi đánh
giá nhu cầu chăm sóc của ông, ngay cả khi Ông P. chỉ có nhu cầu chăm sóc tối thiểu, ví dụ như giúp đi
vệ sinh vì có dáng đi không ổn định.
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Mức độ chăm sóc 3
(suy giảm khả năng độc lập nặng)
Aida A. không bị suy giảm chức năng tâm lý hay tâm thần. Sau khi bị đột quỵ, bà đã được chẩn đoán liệt
một phần chân và bàn tay, do đó làm giảm nghiêm trọng khả năng vận động của bà. Bà có thể quản lý
việc vệ sinh cá nhân một cách hạn chế, ví dụ như rửa mặt và ngực, đánh răng và chải đầu. Bà cũng có thể
tự ăn miễn là thức ăn đã được chuẩn bị cho bà và cắt thành miếng nhỏ vừa cắn. Tuy nhiên, bà chỉ có thể
đứng lên và di chuyển khi dùng nạng hoặc tay vịn; bà cần giúp đi vệ sinh, vệ sinh toàn bộ thân thể và vệ
sinh chỗ kín. Ngoài ra, bà cần được giúp giải quyết các vấn đề hành chính và tài chính cũng như với các
hoạt động hàng ngày. Nhân viên chăm sóc phải, ví dụ như bật và tắt hệ thống âm thanh nổi, chuẩn bị tất
cả thiết bị điều khiển từ xa và báo chí hoặc chơi cờ với bà. Vì bà không bị suy giảm chức năng nhận thức
và có thể sử dụng điện thoại hoặc hệ thống gọi khẩn cấp tại gia, Bà A có thể ở nhà một mình vài giờ.
Tuy nhiên, bà cần được giúp đỡ vào ban đêm, ví dụ thay các sản phẩm chăm sóc chứng mất tự chủ tiểu
tiện. Bà cũng cần gúp chăm sóc y tế, ví dụ như dùng thuốc, tiêm insulin hoặc thay vớ bó chân.
Trái ngược với trường hợp nói trên, Achmed S, bị suy giảm chức năng tâm thần nghiêm trọng do có
khuyết tật tâm thần, không có vấn đề gì với khả năng vận động – Ông S. có thể tiếp tục một mình kiểm
soát việc vệ sinh cá nhân và chỉ cần sự giúp đỡ thực tế tối thiểu. Tuy nhiên, ông cần được nhắc khoảng 10
lần mỗi ngày, ví dụ như, để đi vệ sinh hoặc ăn. Ngoài ra, ông cần được giúp phân liều thuốc hoặc dùng
thuốc cũng như tiêm insulin. Cũng cần phải tổ chức thói quen sinh hoạt hàng ngày của ông, để giải quyết
các vấn đề hành chính và tài chính. Ông cũng gặp chứng bất an và có nguy cơ tự gây thương tích. Do đó
không thể để Ông S. một mình trong thời gian lâu hơn, trừ vào ban đêm khi ông ngủ sâu.
Những người như Ông S chủ yếu sống trong cơ sở chung hoặc trong một cơ sở chăm sóc nội trú đặc
biệt. Sự chăm sóc tại gia chỉ có thể được thực hiện thông qua sự tham gia nhiều của một nhân viên chăm
sóc, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc tình nguyện viên.

Mức độ chăm sóc 4
(suy giảm khả năng độc lập nặng nhất)
Vì mắc chứng đa xơ cứng nghiêm trọng, Christine M. hầu như không thể di chuyển. Do đó, bà cần được
giúp đỡ nhiều với hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Bà M. không bị suy giảm chức năng tâm thần, nhưng vì
bị bệnh, bà thiếu khả năng tập trung và có sự thay đổi tâm trạng lớn. Vào ban ngày, không thể để bà một
mình quá một giờ, vào ban đêm, bà cần được hỗ trợ hai hoặc ba lần để đi vệ sinh và thay các sản phẩm
chăm sóc chứng mất tự chủ tiểu tiện. Bà M. vẫn có thể tự sử dụng hệ thống gọi khẩn cấp tại gia, nhưng
bà không còn có thể sử dụng điện thoại nếu không có người hỗ trợ.
Ngược lại với Bà M, Christa T. mắc chứng sa sút trí tuệ nặng liên quan đến bệnh Parkinson. Do đó, bà cần
được giúp đỡ nhiều với mọi lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày. Ngay cả những việc bà vẫn có thể làm một mình
cũng phải được giám sát. Ví dụ, mặc dù bà vẫn có thể đi lại, vẫn có rủi ro cao bị té ngã. Bà T. cần sự hỗ
trợ 24/7 bởi một người có thể can thiệp nhanh chóng và bù cho những thiếu hụt và để tránh tự gây nguy
hiểm.

Mức độ chăm sóc 5 (suy giảm khả năng độc lập nặng nhất cần được
chăm sóc chuyên khoa)
Oskar K. mắc một dạng sa sút trí tuệ nặng và suy giảm chức năng vận động đáng kể. Ông sợ bất kỳ loại
hình chăm sóc nào. Do đó, việc chăm sóc cần có nhiều khuyến khích cũng như cần nhiều kiên nhẫn và
thời gian. Ông K. có xu hướng hung hăng với người khác vì bị bệnh. Ngoài ra, ông thường xuyên tìm
cách rời khỏi nhà và bỏ trốn. Ông rất lo lắng vào ban đêm.
Ông K. hiếm khi cảm thấy đói và khát. Ông không còn thể tự chăm sóc bản thân và, do đó, cần được hỗ
trợ, giám sát và chăm sóc 24/7 trong tất cả 6 lĩnh vực sống, điều này đã được ghi nhận trong đánh giá
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nhu cầu chăm sóc. Ông chỉ có thể được chăm sóc ở nhà vì ông sống với vợ và ông nhận được nhiều sự
giúp đỡ với việc chăm sóc từ em gái của mình.
Gianni N. bị liệt sau một tai nạn giao thông và không thể cử động chân hay bàn tay được nữa. Do đó, ông
cần được hỗ trợ trong mọi lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như với việc chăm sóc thân thể hoặc ăn
uống. Các loại thuốc ông cần phải được chuẩn bị và đưa cho ông. Ông cũng phụ thuộc vào sự giúp đỡ
với các hoạt động hàng ngày như gọi điện, nghe radio hoặc xem TV. Ông N. không thể tự thay đổi vị trí
và thường xuyên cần được giúp với việc đó, vào ban đêm cũng vậy. Vì bị liệt bàng quang, ông phải đặt
ống thông nhiều lần mỗi ngày. Các kỹ năng nhận thức của Ông N. nói chung không bị suy giảm, nhưng vì
tai nạn, ông thường xuyên mất tập trung.
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CÂU HỎI 10
Chuyện gì xảy ra sau khi nộp đơn đăng ký nhận phúc
lợi từ bảo hiểm chăm sóc?
Nếu mẹ của quý vị đã đăng ký đánh giá nhu cầu chăm sóc của bà để được chẩn đoán mức độ chăm sóc,
bà sẽ được, ngay khi có thể, thăm khám bởi một chuyên gia của Dịch Vụ Y Tế của Bảo Hiểm Chăm
Sóc (MDK) hay Medicproof GmbH, nếu bà có bảo hiểm tư nhân. Có thời hạn đối với đánh giá: Quỹ bảo
hiểm chăm sóc không được mất quá 25 ngày làm việc (5 tuần) để tiến hành đánh giá bao gồm gửi kết
quả, nếu không họ sẽ bị phạt. Tuy nhiên, vào năm 2017, quy trình này nói chung không được áp dụng do
chuyển sang hệ thống phúc lợi mới. Có thể giảm thời hạn đó chủ yếu trong trường hợp có hoàn cảnh
đặc biệt, nếu quý vị chăm sóc cho người thân. Chuyên gia sẽ liên hệ với quý vị trước và đặt hẹn với mẹ
quý vị hoặc với quý vị. Một thủ tục đánh giá tại bệnh viện hoặc dựa trên nội dung hồ sơ chỉ có thể được
thực hiện trong các trường hợp đặc biệt có những tình tiết đặc biệt.
Thông tin chi tiết về thủ tục đánh giá nhu cầu chăm sóc cũng được cung cấp trực tuyến bằng các ngôn
ngữ khác nhau tại www.mdk.de/324.htm hoặc tại www.medicproof.de.
MDK xác định nhu cầu
Nhiệm vụ của chuyên gia là xác định nhu cầu chăm sóc. Thủ tục đánh giá được tiến hành bởi một nhân
viên chăm sóc, một bác sĩ và nói chung tại nhà của mẹ quý vị. Từ sau ngày 1 tháng 1, 2017, một hệ
thống đánh giá mới sẽ được áp dụng, chủ yếu liên quan đến đánh giá các khả năng và kỹ năng vẫn có,
đánh giá về mẹ của quý vị về cơ bản sẽ gồm có nói chuyện với những câu hỏi về 6 lĩnh vực đời sống
(xem CÂU HỎI 9). Những người có nhu cầu chăm sóc, nhất là những người mắc chứng sa sút trí tuệ
thường có cảm giác choáng.
Mẹ của quý vị được phép có người thân bên cạnh trong quy trình đánh giá. Quý vị hoặc một người được
tin cậy nên tận dụng cơ hội đó. Các chuyên gia cũng đánh giá cao việc đó. Nếu quý vị không thể có mặt
vào ngày hẹn, MDK và Medicproof GmbH sẽ yêu cầu quý vị đặt hẹn lại qua điện thoại.

Quý vị và mẹ quý vị nên chuẩn bị cho thủ tục đánh giá để giúp đỡ và hỗ trợ chuyên gia có được thông tin
khái quát về tình huống chăm sóc thực tế. Những lời khuyên về cách chuẩn bị hiệu quả được cung cấp
trực tuyến tại www.pflegebegutachtung.de và www.medicproof.de/index.php?id=30 (xem thêm CÂU HỎI 9).
Nên cung cấp mọi tài liệu, có thể là quan trọng đối với chuyên gia. Sẽ rất có ích khi giữ một cuốn sổ nhật
ký chăm sóc hàng ngày trước ngày đánh giá. Các mẫu thích hợp được cung cấp thông qua quỹ bảo
hiểm chăm sóc của mẹ quý vị, Trung Tâm Tư Vấn Người Tiêu Dùng hoặc Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm
Sóc. Đồng thời, cũng có một Ứng Dụng dành cho Điện Thoại Thông Minh có nhật ký chăm sóc hàng
ngày có tính năng tương tác. Hãy ghi nhận mọi thông tin quý vị có để giúp mẹ quý vị trong cả một tuần:
từ việc vệ sinh cá nhân đến việc tắt tivi và, ví dụ như, gọi điện cho người con trai không sống ở Berlin.
Sau khi đánh giá được tiến hành bởi MDK hoặc Medicproof GmbH, quỹ bảo hiểm chăm sóc sẽ xác định
xem mẹ quý vị có nên được chỉ định một mức độ chăm sóc hay không. Về mặt đó, bà sẽ nhận được
quyết định bằng văn bản từ quỹ bảo hiểm chăm sóc và cũng được đánh giá chăm sóc, miễn là bà không
bày tỏ ý kiến phản đối.

Quý vị nên đọc kỹ bản đánh giá chăm sóc cùng với một chuyên gia, ví dụ như, một chuyên gia từ Trung
Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa phương của quý vị. Quý vị và mẹ mình sau đó có thể quyết định xem có
cần kháng nghị quyết định của quỹ bảo hiểm chăm sóc hay không.
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Thông tin về những gì quý vị nên chờ đợi trong thủ tục đánh giá chăm sóc, quý vị nên tự chuẩn bị trước
bằng cách nào cho ngày hẹn và quý vị có thể làm gì nếu mẹ quý vị nhận được quyết định tiêu cực, cũng
có trên trang web của Trung Tâm Tư Vấn Người Tiêu Dùng tại www.verbraucherzentrale.de (ở các phần:
topics (chủ đề): Gesundheit und Pflege (sức khỏe và chăm sóc): Pflegeversicherung (bảo hiểm chăm
sóc)).
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CÂU HỎI 11
Sự khác biệt giữa trợ cấp chăm sóc, phúc lợi chăm
sóc bằng hiện vật và sự kết hợp cả hai là gì?
Những người có nhu cầu chăm sóc có thể chọn giữa trợ cấp chăm sóc, phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật
hoặc một sự kết hợp cả hai. Tuy nhiên, có những phúc lợi chỉ dành cho người ở mức độ chăm sóc 2 trở
lên.
Trợ cấp chăm sóc là để thanh toán các chi phí bổ sung phát sinh từ việc chăm sóc
Trợ cấp chăm sóc sẽ được trả trực tiếp cho mẹ quý vị, ví dụ như để thanh toán các chi phí bổ sung phát
sinh từ việc chăm sóc. Ngoài ra, bà có thể đề nghị ghi nhận tài chính đối với tất cả những ai đóng góp
chăm sóc cho bà. Trợ cấp chăm sóc được trả cho người chăm sóc, ví dụ như người thân và người thân
gần nhất khác, không được xem là thu nhập để tính thuế.
Số tiền trợ cấp chăm sóc là dựa trên mức độ chăm sóc:
•

Mức độ chăm sóc 2 316 Euro

•

Mức độ chăm sóc 3 545 Euro

•

Mức độ chăm sóc 4 728 Euro

•

Mức độ chăm sóc 5 901 Euro

Phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật là sự hỗ trợ chăm sóc được cung cấp bởi một dịch vụ chăm sóc
Khi chọn phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật, mẹ của quý vị chọn sự giúp đỡ chăm sóc bởi một nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc. Nhà cung cấp này sẽ trực tiếp gửi hóa đơn các dịch vụ của mình cho quỹ bảo
hiểm chăm sóc. Số tiền phúc lợi bằng hiện vật thường là không đủ trong trường hợp cần chăm sóc
nhiều. Trong trường hợp này, chi phí phụ trội phải được mẹ quý vị tự thanh toán (xem CÂU HỎI 7).
Trong trường hợp có nhu cầu tài chính, có thể đăng ký nhận các phúc lợi khác từ các dịch vụ xã hội.
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Số tiền phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật là dựa trên mức độ chăm sóc:
•

Mức độ chăm sóc 2

•

Mức độ chăm sóc 3 1.298 Euro

•

Mức độ chăm sóc 4 1.612 Euro

•

Mức độ chăm sóc 5 1.995 Euro

689 Euro

Có thể kết hợp trợ cấp chăm sóc và phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật
Với sự kết hợp cả hai dịch vụ, trợ cấp chăm sóc và phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật sẽ được phân bổ
đồng thời. Nếu, ví dụ như, mẹ quý vị đã được chỉ định mức độ chăm sóc 2 và cần một nhân viên chăm
sóc chỉ đến một lần mỗi tuần để giúp tắm rửa, phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật sẽ được trả lên đến 689
Euro. Nếu bà sử dụng khoảng 20% phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật cho việc tắm rửa hàng tuần, có
nghĩa là khoảng 137 Euro, thì 80% trợ cấp chăm sóc, có nghĩa là 254 Euro, sẽ được trả vào tài khoản
ngân hàng của mẹ quý vị.
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CÂU HỎI 12
Bảo hiểm chăm sóc cung cấp sự hỗ trợ gì khác cho
người thân chăm sóc?
Đề nghị hỗ trợ với hoạt động hàng ngày – số tiền trợ cấp

Đối với tất cả những ai cần chăm sóc từ mức độ chăm sóc 1, bảo hiểm chăm sóc sẽ trả một số tiền trợ
cấp lên đến 125 Euro mỗi tháng như sự đề nghị hỗ trợ với hoạt động sinh hoạt hàng ngày (Điều 45a
SGB XI). Số tiền trợ cấp nhằm hỗ trợ những ai có nhu cầu chăm sóc và người thân của họ với việc
chăm sóc hàng ngày.
Tuy nhiên, mẹ của quý vị không thể tự do sử dụng 125 Euro hàng tháng. Số tiền này được dành riêng.
Bà có thể sử dụng số tiền này cho:

1. Sự chăm sóc ngắn hạn và chăm sóc phòng ngừa: tăng phúc lợi tiêu chuẩn; trợ cấp cho sở thích
cá nhân (xem CÂU HỎI 17),
2. Chăm sóc ban ngày hoặc ban đêm: tăng phúc lợi tiêu chuẩn; trợ cấp cho sở thích cá nhân (xem
CÂU HỎI 16),
3. Các dịch vụ chăm sóc ngoại trú: đối với mức độ chăm sóc 2 đến 5, chỉ đối với dịch vụ hỗ trợ và
chăm sóc nhà cửa, đối với mức độ chăm sóc 1, cũng bổ sung cho các biện pháp chăm sóc liên
quan đến thân thể (được gọi là chăm sóc cơ bản),
4. Các dịch vụ, được xác nhận sau khi có đề nghị hỗ trợ với hoạt động hàng ngày theo quy định
luật pháp tiểu bang.
Nếu mẹ quý vị có quyền nhận phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật (từ mức độ chăm sóc 2), bà có thể sử
dụng lên đến 40% phúc lợi bằng hiện vật đối với đề nghị hỗ trợ về hoạt động sinh hoạt hàng ngày
của bà.
Mẹ của quý vị sẽ được quỹ bảo hiểm chăm sóc hoàn trả chi phí sau khi trình biên nhận.
> Vui Lòng Lưu Ý: Nếu quý vị ký tuyên bố chỉ định, bản tuyên bố này nói chung áp dụng cho toàn bộ số
tiền trợ cấp. Nếu quý vị muốn đăng ký nhận đề nghị thêm, quý vị trước tiên phải rút lại bản tuyên bố chỉ
định để được quỹ bảo hiểm chăm sóc hoàn trả chi phí.
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Quỹ bảo hiểm chăm sóc của mẹ quý vị, một trung tâm hỗ trợ chăm sóc hoặc trung tâm competence
centre care support có thể cung cấp thêm thông tin cho quý vị (www.pflegeunterstuetzung-berlin.de ).

Kế hoạch bảo hiểm tai nạn và hưu trí theo quy định pháp luật
Là người chăm sóc, quý vị được bảo hiểm tai nạn
Người thân chăm sóc cho người có nhu cầu chăm sóc từ mức độ chăm sóc 2 trong ít nhất 10 giờ mỗi
tuần tại nhà họ (thường trong ít nhất 2 ngày mỗi tuần) được bảo hiểm tai nạn theo quy định pháp luật.
Quy định này cũng áp dụng cho những người khác nếu họ không nhận được nhiều hơn mức trợ cấp
chăm sóc theo pháp định. Điều này có nghĩa là họ được bảo hiểm như người lao động bình thường đối
với những hậu quả của tai nạn lao động và tai nạn trên đường đi làm cũng như đối với bệnh nghề nghiệp
được chẩn đoán hợp pháp, liên quan đến hoạt động chăm sóc. Thương tích cá nhân (không phải tổn hại
thực chất) cho người chăm sóc trong các nhiệm vụ chăm sóc liên quan đến thân thể cũng như đi lại trực
tiếp đến và rời khỏi chỗ ở của người có nhu cầu chăm sóc sẽ được bảo hiểm. Tuy nhiên, những nhiệm
vụ quý vị thực hiện cho bản thân trong dịch vụ chăms có chẳng hạn như ăn uống, ngủ hoặc gián đoạn
trong hành trình đến chỗ người có nhu cầu chăm sóc vì lý do cá nhân cũng như để đi dạo sẽ không được
bảo hiểm.
Nếu quý vị chăm sóc không lấy tiền công cho mẹ mình ở nhà tại Berlin, quý vị được bảo hiểm bởi quỹ
bảo hiểm tai nạn (UKB). Quý vị sẽ tự động có quyền được bảo hiểm và không cần phải đăng ký.
> Ngoại lệ: người chăm sóc được thuê bởi một người được chăm sóc và người đó nhận thu nhập đối
với các dịch vụ của mình cao hơn mức trợ cấp chăm sóc pháp định, phải (như người giúp việc nhà bình
thường) có đăng ký với chủ hộ theo UKB và có bảo hiểm bằng một khoản đóng góp hàng năm.Nếu thu
nhập không thường xuyên cao hơn 450 Euro mỗi tháng, có thể đăng ký thông qua thủ tục séc hộ gia
đình qua văn phòng chính mini-job. Theo đó, mọi nghĩa vụ đăng ký với sở an sinh xã hội đã được đáp
ứng. Đăng ký đặc biệt với UKB trong trường hợp này là không cần thiết. Quy trình này được thực hiện
bởi văn phòng chính mini-job. Các khoản đóng góp cho kế hoạch bảo hiểm tai nạn sau đó sẽ được tính
cùng với tất cả các khoản khấu trừ khác bởi văn phòng chính mini-job và dược trừ từ thu nhập. Để biết
thêm thông tin, hãy truy cập: www.minijob-zentrale.de (các phần Minijobs in Privathaushalten (giúp việc ở
nhà riêng), An- und Abmeldungen (đăng ký và hủy), Haushaltsnahe Tätigkeiten (các công việc gần nhà)).
Nếu quý vị gặp tai nạn trong khi cung cấp dịch vụ chăm sóc và sử dụng sự hỗ trợ y tế, quý vị phải thông
báo cho bác sĩ, nha sĩ hoặc bệnh viện biết rằng tai nạn xuất hiện trong khi thực hiện các nhiệm vụ chăm
sóc. Quý vị nên đảm bảo rằng đã nộp báo cáo tai nạn cho UKB trong vòng ba ngày.
Quý vị hưởng bảo hiểm hưu trí, nếu cần
Quý vị cũng hưởng bảo hiểm hưu trí, nếu cần, vì quý vị chăm sóc mẹ mình ở nhà. Tuân theo các quy
định cơ bản của điều luật mới áp dụng từ năm 2017, điểm quyết định là quý vị có chăm sóc mẹ mình ít
nhất 10 giờ mỗi tuần, thường xuyên ít nhất hai ngày mỗi tuần hay không, mẹ quý vị đã được chỉ định một
mức độ chăm sóc từ 2 đến 5 hay không, và quý vị, là người chăm sóc, đảm nhận bao nhiêu phần trăm
sự chăm sóc đó. Một điều kiện khác là mẹ quý vị phải nhận được trợ cấp chăm sóc và chỉ nhận phúc lợi
chăm sóc bằng hiện vật hoặc, trong khuôn khổ kết hợp cả hai, trợ cấp chăm sóc cũng như phúc lợi chăm
sóc bằng hiện vật từ kế hoạch bảo hiểm chăm sóc xã hội hoặc tư nhân.
Vì nhu cầu chăm sóc tương đối nhỏ, bảo hiểm an sinh xã hội pháp định không áp dụng cho người chăm
sóc nào chăm sóc cho người có mức độ chăm sóc 1.
Ở đây, áp dụng cùng quy định rằng các khoản đóng góp cho bảo hiểm an sinh xã hội sẽ không bị khấu
trừ khi người chăm sóc nhận được lương hưu đầy đủ dựa trên độ tuổi hoặc lương lưu theo tuổi bình
thường hoặc tìm việc hậu hĩnh trong ít nhất 30 giờ mỗi tuần.
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Sự bảo vệ của bảo hiểm an sinh xã hội được cung cấp miễn phí cho quý vị; các khoản đóng góp của quý
vị cho bảo hiểm an sinh xã hội được trả bởi quỹ bảo hiểm chăm sóc của người được chăm sóc. Tuy
nhiên, điều quan trọng là quý vị phải khai báo với quỹ bảo hiểm chăm sóc của mẹ quý vị rằng quý vị là
người chăm sóc. Quỹ bảo hiểm chăm sóc có các mẫu đơn khai báo đặc biệt phải điền vào để đăng ký
với bảo hiểm an sinh xã hội. Hãy hỏi họ để biết thêm thông tin.
Thông tin chi tiết được cung cấp trực tuyến tại
www.unfallkasse-berlin.de/pflegende-Angehörigeand
www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de (các phần: Lebenslagen (hoàn cảnh sống), Mitten im

Leben (tuổi trung niên), Rente & Vorsorge (lương hưu và dự phòng), Angehörige pflegen wird belohnt
(chăm sóc cho người thân)).

Các dịch vụ để cải thiện môi trường sống
Quý vị có cơ hội điều chỉnh căn nhà theo nhu cầu của mẹ mình. Những điều chỉnh đối với môi trường
sống nhằm tăng sự độc lập của người được chăm sóc và tạo điều kiện chăm sóc. Điều chỉnh đối với môi
trường sống được tài trợ bởi kế hoạch bảo hiểm chăm sóc. Điều kiện là phải được chẩn đoán mức độ
chăm sóc.
Có các khoản trợ cấp dành cho những cải thiện trong khu vực sống, giúp tạo điều kiện chăm sóc
Sự cải thiện môi trường sống sẽ chỉ được tài trợ đối với căn nhà mà người được chăm sóc sống lâu dài.
Đây có thể là nhà của họ hoặc cũng có thể là nhà của một người thân mà người được chăm sóc sống
cùng. Có những khoản tài trợ, ví dụ như mở rộng cửa, loại bỏ những phần lồi hoặc thay bồn tắm để
không có chướng ngại vật khi tắm. Trợ cấp được cung cấp lên đến số tiền 4.000 Euro mỗi biện pháp cải
thiện, mà không xem xét thu nhập. Nếu một số người được chăm sóc sống trong cùng một hộ gia đình,
có nghĩa là trong môi trường sống chung, tài trợ áp dụng cho từng người được chăm sóc, bất kể họ là
chủ nhà hay người thuê nhà. Trong môi trường sống chung, tổng cộng 10.000 Euro sẽ được duyệt đối
với từng biện pháp cải thiện.

Sẽ có ích khi đến một Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc để được tư vấn về cải thiện môi trường sống.
Trung tâm không chỉ có thể giúp quý vị chọn biện pháp cải thiện thích hợp và đăng ký nhận trợ cấp, mà
còn có thể giúp quý vị nhận được những sự cho phép cần thiết để tiến hành công việc cải thiện trong nhà
thuê. Đơn xin phép tiến hành các biện pháp cải thiện phải được gửi cho chủ nhà, hiệp hội nhà ở hoặc
hợp tác xã nhà ở. Ngoài ra, quý vị cũng có quyền hỏi chủ nhà về khả năng chia sẻ chi phí các biện pháp
cải thiện. Ngày càng có nhiều chủ nhà quan tâm đến việc thiết kế nhà của mình để giữ lại những người
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thuê nhà lâu dài nhất và tránh để họ chuyển đi. Các Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc cũng là những
chuyên gia về các công cụ chăm sóc kỹ thuật có thể giúp cho công việc được dễ dàng hơn cho quý vị.
> Đơn xin trợ cấp cải thiện môi trường sống phải được nộp trước khi quý vị ký hợp đồng ràng buộc. Ước
tính chi phí phải được gửi kèm đơn.
Thông

tin

bổ

sung

được

cung

cấp

từ

Trung

Tâm

Tư

Vấn

Người

Tiêu

Dùng

tại

www.verbraucherzentrale.de/Wohnen-im-Alter, từ tờ thông tin cải thiện môi trường sống của Các Trung Tâm

Hỗ Trợ Chăm Sóc tại www.pflegestuetzpunkteberlin.de (phần các tờ thông tin) hoặc được cung cấp trực
tiếp từ Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa phương của quý vị.

Dụng cụ hỗ trợ chăm sóc
Nếu mẹ của quý vị được chẩn đoán mức độ chăm sóc, bà có thể yêu cầu quỹ bảo hiểm chăm sóc cung
cấp mọi dụng cụ hỗ trợ cần thiết cho sự chăm sóc của bà và để nắm vững thói quen hàng ngày và khả
năng tự lực. Ngoài ra, bảo hiểm chăm sóc còn chi trả chi phí cho các dụng cụ hỗ trợ chăm sóc cần thiết
để điều trị một chứng bệnh hoặc khuyết tật (xem CÂU HỎI 14).

Các khóa học chăm sóc
Các kế hoạch bảo hiểm chăm sóc sẽ cung cấp các khóa học chăm sóc miễn phí không chỉ cho người
thân chăm sóc mà còn cho những người khác muốn tình nguyện làm người chăm sóc (Điều 45 SGB XI).
Không cần có chẩn đoán mức độ chăm sóc đối với trường hợp này. Do đó, đề nghị này dành cho mọi
người. Khóa học này thường sẽ được cung cấp với sự hợp tác của các bên thứ ba, ví dụ như các nhà
cung cấp tư nhân, các hiệp hội phúc lợi tình nguyện hoặc các trung tâm giáo dục dành cho người lớn. Họ
cung cấp các hướng dẫn và thông tin thực tiễn, nhưng cũng cung cấp sự tư vấn và hỗ trợ về nhiều chủ
đề khác nhau. Ngoài ra, các khóa học này cung cấp khả năng trao đổi với người khác và xác lập những
mối liên lạc mới. Các chương trình huấn luyện cũng có thể diễn ra tại nhà. Ngoài ra, ngày càng có nhiều
kế hoạch bảo hiểm chăm sóc có tổ chức các khóa học trực tuyến. Thông tin bổ sung được cung cấp từ
quỹ bảo hiểm chăm sóc tại địa phương của quý vị hoặc Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc địa phương.

Thông tin trực tuyến từ các kế hoạch bảo hiểm chăm sóc
Các kế hoạch bảo hiểm chăm sóc đã lập ra một cổng web giải quyết vấn đề của các nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc ngoại trú cũng như các cơ sở chăm sóc nội trú bán phần và toàn phần. Quý vị cũng có thể
nhận được thông tin từ đây (xem thêm CÂU HỎI 6):
www.aok-gesundheitsnavi.de (AOK)
www.bkk-pflegefinder.de (BKK)
www.der-pflegekompass.de (Knappschaft)
www.pflegelotse.de (vdek – Verband der Ersatzkassen)
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CÂU HỎI 13
Các buổi tư vấn chăm sóc là gì?
Dịch vụ tư vấn được cung cấp bởi nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp là rất quan trọng và rất có
ích.
Nếu quý vị chăm sóc cho mẹ mình ở nhà và bà nhận được trợ cấp chăm sóc, mẹ của quý vị có thể và
phải yêu cầu các buổi họp tư vấn chăm scó thường xuyên được cung cấp bởi nhân viên chăm sóc
chuyên nghiệp. Ở mức độ chăm sóc 1, mẹ của quý vị có lựa chọn yêu cầu các cuộc họp tư vấn chăm
sóc mỗi 6 tháng. Với mức độ chăm sóc 2 đến 5, mẹ của quý vị phải sử dụng chúng để tiếp tục nhận
được số tiền trợ cấp chăm sóc đầy đủ. Với mức độ chăm sóc 2 và 3, mẹ của quý vị phải đăng ký hoạt
động này mỗi 6 tháng, và với mức độ chăm sóc 4 và 5, một lần mỗi quý.
Ngay cả khi mẹ của quý vị không nhận được bất kỳ sự kết hợp nào hay phúc lợi bằng hiện vật, nói cách
khác một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đến nhà của mẹ quý vị, bà có quyền nhận được một buổi tư
vấn chăm sóc một lần mỗi năm. Tuy nhiên, bà không có nghĩa vụ phải làm như thế.
Các buổi họp tư vấn chăm sóc tập trung vào buổi làm việc của một nhân viên chăm sóc để hỗ trợ và đảm
bảo sự chăm sóc ở nhà. Các buổi tư vấn sẽ tại điều kiện hỗ trợ và chăm sóc người thân để giải quyết
hiệu quả hơn mức gánh nặng thể chất và tâm lý cao liên quan đến việc chăm sóc. Chúng sẽ giúp quý vị
nắm được thông tin khái quát và lập kế hoạch chăm sóc tối ưu. Tại Berlin, các buổi tư vấn chăm sóc nói
chung được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc. Hầu như tất cả các nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc đều có dịch vụ này. Buổi làm việc của một nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp được cung cấp
miễn phí cho người được chăm sóc.

Mẹ của quý vị được tự do chọn tư vấn viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cho mình. Cách tốt nhất
là xếp lịch hẹn ban đầu ngay sau khi được công nhận mức độ chăm sóc. Một nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc tốt sẽ đồng ý nhắc bà trong tương lai khi cần xếp lịch buổi làm việc tiếp theo. Mẹ của quý vị và quý
vị, là người chăm sóc, sẽ sử dụng cơ hội các buổi gặp này để được tư vấn về các vấn đề chăm sóc phát
sinh. Hãy mô tả chính xác tình huống. Sau đó quý vị sẽ nhận được sự giúp đỡ tốt nhất có thể. Lưu ý:
Hãy hỏi giải đáp không chỉ cho câu hỏi thực tiễn hàng ngày, mà còn hỏi về những dụng cụ hỗ trợ chăm
sóc có thể có cũng như các đề nghị giảm nhẹ gánh nặng khác dành cho người thân chăm sóc!
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CÂU HỎI 14
Mẹ tôi không còn khả năng vận động tốt nữa.
Tôi có thể di chuyển bà từ giường sang xe lăn bằng
cách nào? Tôi có thể tắm cho bà bằng cách nào?
Các dụng cụ hỗ trợ chăm sóc kỹ thuật có thể giúp quý vị giảm nhẹ gánh nặng phần nào
Có những dụng cụ hỗ trợ chăm sóc kỹ thuật cho phép quý vị giúp mẹ mình di chuyển từ giường sang xe
lăn mà không gây ra gánh nặng thể chất cho quý vị. Những dụng cụ hỗ trợ chăm sóc này cũng thường
tạo điều kiện di chuyển mẹ của quý vị một cách không đau đớn và cẩn thận. Ví dụ như có chiếu chống
trượt, bàn xoay, hoặc xe nâng (dụng cụ hỗ trợ nâng hoặc hỗ trợ di chuyển), di động hoặc lắp vĩnh viễn
có thể giúp quý vị di chuyển mẹ mình từ giường sang xe lăn. Đừng đánh giá thấp những lợi ích của
giường chăm sóc. Ngày nay, giường chăm sóc luôn có thể điều chỉnh bằng điện để mẹ qý vị có thể thay
đổi vị trí trên giường mà không cần người khác giúp đỡ. Các tấm gỗ làm cho giường chăm sóc trẻ nên
rất hấp dẫn. Ngoài ra, có xe nâng đặt trong phòng tắm và xe nâng di động để tắm vòi cũng như nhiều
dụng cụ hỗ trợ chăm sóc kỹ thuật khác phục vụ các lĩnh vực sử dụng khác nhau. Một số dụng cụ hỗ trợ
chăm sóc kỹ thuật có thể được kê bởi bác sĩ đa khoa bằng chi phí của bảo hiểm chăm sóc mà trước đó
không cần phải ghi nhận nhu cầu chăm sóc. Thiết bị này có thể được xem xét, ví dụ như cho xe nâng
phòng tắm.
Dụng cụ hỗ trợ chăm sóc, giúp tạo điều kiện chăm sóc, sẽ được cung cấp bởi quỹ bảo hiểm chăm sóc
mà không cần toa. Để thực hiện việc này, sự xác nhận của nhân viên chăm sóc là đủ, ví dụ như trong
đánh giá chăm sóc từ MDK hoặc sau một buổi họp tư vấn chăm sóc.
Với các dụng cụ hỗ trợ chăm sóc, quý vị phải đóng góp 10% chi phí, tuy nhiên, không được quá 25 Euro
đối với mỗi dụng cụ chăm sóc theo toa. Trường hợp này không áp dụng ví dụ như nếu chỉ thuê dụng cụ
hỗ trợ chăm sóc, giường chăm sóc thường rơi vào trường hợp này.

Chi phí cho các dụng cụ hỗ trợ chăm sóc được thiết kế dùng một lần (găng tay, sản phẩm khử trùng, đồ
dùng để lót, v.v.) sẽ được trả lên đến 40 Euro mỗi tháng.
Cũng có những dụng cụ hỗ trợ chăm sóc nhỏ hoặc dụng cụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như:
•
•
•
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chiếu chống trượt,
bàn xoay để giúp thay đổi vị trí,
chiếu trượt để giúp thay đổi vị trí nếu người được chăm sóc nằm liệt giường,

•

dây an toàn để giúp đứng lên và nằm xuống,

có thể được kê bởi một bác sĩ đa khoa và được trả bởi bảo hiểm chăm sóc. Để biết thêm thông tin, hãy
đến kế hoạch bảo hiểm chăm sóc tại địa phương của quý vị hoặc một Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc địa
phương.
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CÂU HỎI 15
Tôi có thể điều phối việc chăm sóc với công việc của
tôi bằng cách nào?
Nếu việc chăm sóc cho mẹ của quý vị ngày càng tốn thời gian, quý vị có khả năng sẽ phải suy nghĩ về
việc từ bỏ công việc.
Hoạt động chuyên môn tạo ra sự đa dạng
Tuy nhiên, hãy cân nhắc rằng công việc của quý vị bảo vệ điều kiện tài chính cho quý vị và cũng mang lại
cho quý vị sự ghi nhận, tiếp xúc xã hội, sự đa dạng và kích thích. Do đó, trước tiên quý vị nên thảo luận
với nhà tuyển dụng của quý vị về việc có thể tổ chức giờ làm việc của quý vị một cách linh hoạt hơn hay
không. Sau đó quý vị có thể giải quyết tình huống khó đoán trước ở nhà một cách hiệu quả hơn. Ví dụ
như, hãy hỏi cụ thể xem quý vị có thể trở về nhà vào giờ ăn trưa hay không để kiểm tra xem mẹ quý vị có
khỏe hay không. Yêu cầu một chỗ đậu xe trong công ty. Nó sẽ tiết kiệm thời gian tìm một chỗ mới nếu
quý vị phải về nhà thường xuyên. Hoặc, quý vị có thể đưa mẹ mình vào một trung tâm chăm sóc ban
ngày trong giờ làm việc (xem CÂU HỎI 16). Cũng có thể bố trí chăm sóc thay thế theo giờ.
Là một người đi làm, quý vị có thể phản ứng với những tình huống chăm sóc khác nhau khi có thông báo
ngắn hạn. Các quy định pháp luật về thời gian chăm sóc và thời gian chăm sóc gia đình cho phép quý vị
điều chỉnh giờ làm việc một cách linh hoạt cho phù hợp với tình huống chăm sóc của mẹ quý vị trong tối
đa 24 tháng mà không phải bỏ việc. Các mô hình khác nhau được giải thích trong nội dung sau đây.
Nghỉ phép ngắn hạn 10 ngày
Trong khuôn khổ nghỉ phép ngắn hạn, nhân viên có quyền nghỉ làm trong thời gian lên đến 10 ngày làm
việc nếu cần để tổ chức chăm sóc theo nhu cầu hoặc để đảm bảo tìm được sự chăm sóc cho người thân
có nhu cầu chăm sóc bất ngờ. Thời gian nghỉ phép ngắn hạn sẽ được chi trả bằng trợ cấp chăm sóc
tương tự như trợ cấp chăm sóc con bị bệnh. Số tiền bồi thường thu nhập lên đến 90 phần trăm thu nhập
ròng (100% nếu quý vị nhận được các khoản thanh toán một lần từ nhà tuyển dụng của mình, ví dụ như
thưởng Giáng Sinh) và sẽ được trả bởi kế hoạch bảo hiểm chăm sóc. Tuy nhiên, phải trừ các khoản
đóng góp an sinh xã hội từ số tiền bồi thường đó một lần.
Thời gian chăm sóc lên đến 6 tháng
Nếu quý vị muốn đảm nhận công việc chăm sóc trong thời gian dài hơn, nói chung quý vị có thể làm đơn
xin nghỉ phép toàn thời gian hoặc bán thời gian trong thời gian lên đến 6 tháng nếu công ty của quý vị có
trên 15 nhân viên. Điều quan trọng là quý vị phải thông báo cho nhà tuyển dụng của mình về kế hoạch
nghỉ phép trước ít nhất 10 ngày làm việc. Trong thời gian này, quý vị sẽ không nhận được lương hoặc
quý vị sẽ chỉ nhận được một khoản thu nhập thấp hơn, nhưng quý vị vẫn được bảo hiểm bởi kế hoạch an
sinh xã hội và quý vị có thể làm đơn xin vay miễn lãi để bù cho phần thu nhập bị mất. Nếu cần, bảo hiểm
chăm sóc sẽ chịu trách nhiệm thanh toán khoản đóng góp của quý vị vào quỹ an sinh xã hội nếu quý vị
chăm sóc cho người được chăm sóc ít nhất 10 giờ và hai ngày mỗi tuần (xem CÂU HỎI 12). Bảo hiểm
sức khỏe và bảo hiểm chăm sóc sẽ được đảm bảo thông qua bảo hiểm gia đình hoặc bảo hiểm bổ sung
tự nguyện bởi một khoản đóng góp tối thiểu sẽ được trả vào quỹ bảo hiểm sức khỏe. Bảo hiểm chăm sóc
sức khỏe cũng tự động đảm bảo được chi trả bởi quỹ bảo hiểm chăm sóc. Khi đăng ký, quỹ bảo hiểm
chăm sóc sẽ hoàn tiền các khoản đóng góp được trả vào quỹ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và kế hoạch
bảo hiểm chăm sóc lên đến số tiền đóng góp tối thiểu. Chi trả của bảo hiểm thất nghiệp sẽ không bị ảnh
hưởng. Nếu cần, các khoản đóng góp vào kế hoạch bảo hiểm thất nghiệp sẽ được trả bởi kế hoạch bảo
hiểm chăm sóc.
Quý vị cũng có thể giảm toàn bộ hoặc một phần số giờ làm trong ba tháng nếu quý vị muốn ở bên mẹ
mình trong giai đoạn cuối đời của bà. Trường hợp này cũng áp dụng khi bà không được chăm sóc ở nhà
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mà, ví dụ như trong một bệnh viện chăm sóc cuối đời. Không cần phải có chẩn đoán mức độ chăm sóc
trong trường hợp này.
Cha mẹ có con có nhu cầu chăm sóc có quyền hưởng thời gian chăm sóc hoặc thời gian chăm sóc gia
đình nếu người con không được chăm sóc tại nhà của gia đình.
Sử dụng thời gian chăm sóc gia đình
Quý vị cũng có thể sử dụng thời gian chăm sóc gia đình để chăm sóc cho mẹ mình. Nói chung, với thời
gian chăm sóc gia đình, quý vị có quyền giảm giờ làm lên đến 24 tháng để chăm sóc cho người thân nếu
công ty của quý vị có trên 25 nhân viên. Nếu trước đây quý vị đã nghỉ phép 6 tháng, thời gian này sẽ
được trừ từ thời gian chăm sóc gia đình và quý vị sẽ chỉ còn lại 18 tháng trong đó quý vị có thể làm việc
ít hơn. Quý vị có thể chia sẻ việc chăm sóc mẹ với các thành viên khác trong gia đình, ví dụ như với các
con, anh chị em hoặc vợ/chồng của quý vị. Vì mỗi người trong quý vị có quyền hưởng 24 tháng nghỉ
phép để chăm sóc gia đình, có thể tổ chức chăm sóc dài hạn dễ hơn cho mẹ quý vị với sự hỗ trợ của các
anh chị em đi làm khác.
Nếu quý vị cân nhắc việc làm đơn xin nghỉ phép trong khuôn khổ thời gian chăm sóc gia đình, quý vị phải
thông báo cho nhà tuyển dụng của mình bằng văn bản ít nhất 8 tuần trước khi dự kiến bắt đầu nghỉ
phép. Nếu quý vị có thu nhập bị giảm, quý vị có thể giảm giờ làm lên đến 15 giờ trong khoảng thời gian
lên đến 24 tháng. Trong thời gian này, thu nhập không có lương có thể được bù một phần bằng cách làm
đơn xin vay miễn lãi. Khi làm đơn, quỹ bảo hiểm chăm sóc cũng sẽ thanh toán các khoản đóng góp an
sinh xã hội với điều kiện là quý vị làm dưới 30 giờ và chăm sóc nhiều hơn 10 giờ và vào ít nhất hai ngày
mỗi tuần.
Thông tin được cung cấp bởi Văn Phòng Liên Bang Phụ Trách Nghĩa Vụ Gia Đình và Công Dân
(Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben www.bafza.de (Các phần Aufgaben,
Familienpflegezeit (nhiệm vụ, thời gian chăm sóc gia đình); ĐT 0221 / 3673-0), trực tuyến tại www.wegezur-pflege.de cũng như từ đường dây điện thoại chăm sóc của Bộ Trưởng Liên Bang về Các Vấn Đề Gia
Đình (Bundesfamilienministerium) (từ thứ Hai đến thứ Năm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, Đt 030 / 201
79131; qua email tại: info@wege-zur-pflege.de ) và đảm bảo thảo luận về vấn đề này càng sớm càng tốt
với nhà tuyển dụng của quý vị. Trung tâm tư vấn KOBRA – Tư vấn cho phụ nữ và doanh nghiệp – có tư
vấn cá nhân về việc tổ chức lịch làm việc tạo điều kiện chăm sóc và phối hợp với thời gian chăm sóc gia
đình (giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 1:30 chiều; Đt 030 / 695923-0; www.kobraberlin.de ).
Nếu quý vị chọn giảm giờ làm dài hạn, hãy nhớ thông báo cho quỹ bảo hiểm chăm sóc. Bằng cách đó
quý vị có thể hưởng lợi từ các khoản đóng góp vào quỹ an sinh xã hội được trả bởi quỹ bảo hiểm chăm
sóc trong thời gian chăm sóc gia đình. Điều này có thể giúp cân bằng khoản đóng góp an sinh xã hội của
quý vị với khoản giảm trừ trong thời gian đi làm hạn chế hoặc nghỉ làm hoàn toàn.
Nếu quý vị quyết định nghỉ làm hẳn, quý vị phải liên hệ với trung tâm việc làm (trước đây được gọi là văn
phòng tuyển dụng), ngay trước khi quý vị nghỉ việc. Hãy để họ tư vấn cho quý vị về yêu cầu bảo hiểm
thất nghiệp I hoặc phúc lợi thất nghiệp II trong hoặc sau khi chấm dứt chăm sóc. Nghỉ việc cũng có thể
ảnh hưởng đến bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của quý vị. Trong trường hợp xấu nhất, quý vị sẽ phải tự
thanh toán các khoản đóng góp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Như thế, điều quan trọng nhất là phải tìm
kiếm sự tư vấn trước khi nghỉ việc.
Khi đăng ký, người thân chăm sóc cũng sẽ được bảo hiểm trong kế hoạch bảo hiểm thất nghiệp của quỹ
bảo hiểm chăm sóc. Hãy yêu cầu trung tâm việc làm tư vấn về vấn đề này.
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CÂU HỎI 16
Chăm sóc ban ngày là gì?
Nếu quý vị muốn đảm bảo rằng mẹ quý vị được chăm sóc tốt vào ban ngày, có thể vì quý vị đang đi làm
hoặc cần có thời gian nghỉ, một cơ sở chăm sóc ban ngày có thể là giải pháp thích hợp cho quý vị. Ở đó
mẹ của quý vị sẽ được chăm sóc và hỗ trợ cả ngày trong một môi trường đa dạng. Bà có thể gặp gỡ
những người khác thông qua các hoạt động chung và ăn cùng họ.
Hiện tại, không có dịch vụ chăm sóc ban đêm tại Berlin.
Cũng có dịch vụ chăm sóc ban ngày tính theo giờ.
Một coơ sở chăm sóc ban ngày nói chung mở cửa vào các ngày thường từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều
(trong ít nhất 6 giờ). Cũng có khả năng nhận lợi ích từ một cơ sở chăm sóc ban ngày chỉ trong nửa ngày
hoặc vào từng ngày thường. Một số cơ sở cũng mở cửa vào cuối tuần và vào các ngày lễ của ngân
hàng. Các cơ sở chăm sóc ban ngày thường cung cấp dịch vụ đưa đón nếu quý vị không thể đưa mẹ
mình đến và rời khỏi cơ sở.
Quỹ bảo hiểm chăm sóc sẽ thanh toán tất cả chi phí cần thiết cho chăm sóc đối với dịch vụ chăm sóc
ban ngày, chăm sóc xã hội và điều trị y tế cũng như đưa đón người có nhu cầu từ nhà đến cơ sở chăm
sóc ban ngày và về nhà.
Chi phí chỗ ở cũng như chi phí đầu tưu sẽ được trả bởi người được chăm sóc. Trong trường hợp có khó
khăn tài chính, quý vị có thể sử dụng phúc lợi bổ sung được cung cấp bởi các dịch vụ xã hội. Số tiền trợ
cấp trả bởi quỹ bảo hiểm chăm sóc, lên đến 125 Euro, có thể đư ợc sử dụng để chi trả các dịch vụ chăm
sóc ban ngày và chi trả bất kỳ chi phí liên quan nào (xem thêm CÂU HỎI 12 và THUẬT NGỮ số tiền trợ
cấp).

Tất cả những người được bảo hiểm nào nhận phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật và/hoặc trợ cấp chăm
sóc đều có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc ban ngày và ban đêm. Có thể thực hiện việc này với số tiền
phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật khả dụng cho từng mức độ chăm sóc. Ví dụ: Với mức độ chăm sóc 3,
quý vị có quyền hưởng 1.298 Euro phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật. Với số tiền này, quý vị có thể sử
dụng dịch vụ chăm sóc ban ngày mỗi tháng mà không bị khấu trừ từ phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật
hay trợ cấp chăm sóc dài hạn.
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Thông tin về các dịch vụ khả dụng trong khu vực địa phương của quý vị được cung cấp từ quỹ bảo hiểm
chăm sóc của quý vị hoặc Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa phương của quý vị. Quý vị cũng có
thể tìm hiểu thêm thông tin từ Cơ Quan Quản Lý Chăm Sóc của Thượng Viện tại:
www.berlin.de/sen/soziales/themen/vertraege/pflegeeinrichtungen/tagespflege
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CÂU HỎI 17
Ai sẽ chăm sóc cho mẹ tôi nếu tôi bị bệnh hoặc cần đi
nghỉ gấp?
Có thể thuê nhân viên chăm sóc thay thế
Nếu quý vị đổ bệnh, nếu quý vị phải tìm dịch vụ y tế phục hồi hoặc cần đi nghỉ gấp, quý vị có thể nhận
phúc lợi đối với dịch vụ chăm sóc thay thế. Dịch vụ này áp dụng cho mức độ chăm sóc 2 đến 5. Quỹ
bảo hiểm chăm sóc sẽ thanh toán chi phí dịch vụ chăm sóc thay thế lên đến 1.612 Euro mỗi năm trong
tối đa 6 tuần. Số tiền này chỉ khả dụng nếu đã chăm sóc liên tục trong ít nhất 6 tuần trong khuôn khổ của
mức độ chăm sóc. Nếu dịch vụ chăm sóc thay thế được cung cấp bởi một người thân, nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc thay thế có thể đăng ký nhận hoàn tiền chi phí đi lại hoặc mất thu nhập lên đến 1.612
Euro như đề cập bên trên. Hoặc, một dịch vụ chăm sóc có thể đến nhà thường xuyên hơn nếu cần, nếu
mẹ quý vị vẫn có thể ở một mình trong vài giờ.
Nếu quý vị chưa chăm sóc cho mẹ mình trong 6 tháng, hoặc nếu quý vị không tìm được một người
chăm sóc thay thế, mẹ của quý vị cũng có thể chuyển đến một cơ sở chăm sóc ngắn hạn trong thời
gian quý vị nghỉ lễ hoặc nghỉ làm.
Thông tin về các dịch vụ tại địa phương được cung cấp bởi quỹ bảo hiểm chăm sóc của quý vị, Trung
Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa phương của quý vị hoặc từ Cơ Quan Quản Lý Chăm Sóc của Thượng
Viện tạiwww.berlin.de/sen/soziales (các phần, topics (chủ đề), contracts (hợp đồng), care institutions (các
tổ chức chăm sóc)).
Chăm sóc ngắn hạn là một dịch vụ chăm sóc thay thế quan trọng
Quý vị có thể yêu cầu chăm sóc ngắn hạn nếu tạm thời không thể đảm bảo sự chăm sóc tại gia ở mức
độ cần thiết đầy đủ nhất và nếu sự chăm sóc nội trú bán phần cũng không đủ. Người được chăm sóc sẽ
được chăm sóc như bệnh nhân nội trú trong một cơ sở chăm sóc ngắn hạn trong thời gian hạn chế lên
đến 8 tuần mỗi năm. Chăm sóc ngắn hạn cũng có thể là một lựa chọn liên quan đến điều trị nội trú hoặc
trong bất kỳ tình huống khủng hoảng nào trong đó sự chăm sóc tại gia tạm thời không thể thực hiện hoặc
là không đủ. Chi phí phát sinh từ chăm sóc ngắn hạn sẽ được trả lên đến 1.612 Euro cho tối đa 8 tuần
mỗi năm. Có thể yêu cầu dịch vụ chăm sóc thay thế nếu mẹ quý vị cần thêm sự chăm sóc ngắn hạn. Bảo
hiểm chăm sóc khi đó sẽ chi trả các chi phí lên đến 3.224 Euro.
Các cơ sở chăm sóc nội trú hoặc các cơ sở chăm sóc khác, chưa ký hợp đồng dịch vụ với quỹ bảo
hiểm chăm sóc vẫn có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế.
Kết hợp chăm sóc ngắn hạn và chăm sóc thay thế
Cũng có thể sử dụng sự kết hợp chăm sóc ngắn hạn và chăm sóc thay thế trong vòng một năm lịch.
Quý vị có thể đi nghỉ vào đầu hè và sử dụng dịch vụ chăm sóc thay thế. Sau đó quý vị đổ bệnh vào
tháng 11 và phải nhập viện. Mẹ của quý vị khi đó có thể được chuyể vào một cơ sở chăm sóc ngắn hạn
trong thời gian đó.
Yêu cầu dịch vụ chăm sóc thay thế và chăm sóc ngắn hạn bắt đầu làm mới mỗi năm lịch. Trong trường
hợp chăm sóc thay thế, số tiền có thể được tăng lên đến 806 Euro nếu mẹ quý vị có yêu cầu chăm sóc
ngắn hạn thấp hơn hoặc không có yêu cầu. Trong trường hợp này, quỹ bảo hiểm chăm sóc sẽ thanh
toán chi phí chăm sóc thay thế lên đến 2.418 Euro. Có thể yêu cầu dịch vụ chăm sóc thay thế trong thời
gian lên đến 6 tuần. Quý vị phải chứng minh chi phí.
Các quy định này giúp cho quý vị chọn sự hỗ trợ phù hợp nhất với quý vị và hoàn cảnh cụ thể của quý vị
một cách dễ dàng hơn.
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> Nếu quý vị muốn sử dụng dịch vụ chăm sóc ngắn hạn, quý vị phải thảo luận ngay với quỹ bảo hiểm
chăm sóc về khả năng quỹ sẽ chi trả chi phí. Nhận trước ước tính chi phí. Các chi phí cao hơn số tiền nói
được đề cập trước đó phải được thanh toán bởi quý vị hoặc làm đơn riêng với các dịch vụ xã hội để
được đài thọ chi phí. Tuy nhiên, cũng có thể sử dụng lên đến 125 Euro số tiền trợ cấp cho chăm sóc
ngắn hạn.
Nếu mẹ của quý vị hưởng trợ cấp chăm sóc, một nửa số tiền này sẽ được tiếp tục trả trong thời gian
chăm sóc ngắn hạn cho tối đa 8 tuần và trong thời gian chăm sóc thay thế cho tối đa 6 tuần mỗi năm.
Nếu chưa có chẩn đoán mức độ chăm sóc và sự chăm sóc tại gia là không đủ trong trường hợp bệnh
nặng hoặc bệnh trở nặng cấp tính, có thể yêu cầu dịch vụ chăm sóc ngắn hạn từ quỹ bảo hiểm chăm
sóc. Phải đăng ký dịch vụ này với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của mẹ quý vị.
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CÂU HỎI 18
Có dịch vụ chăm sóc thay thế theo giờ hay không?
Tôi có thể thanh toán các dịch vụ đó bằng cách nào?
Hiện nay có một mạng lưới lớn ở Berlin có dịch vụ hỗ trợ quý vị trong hoạt động sinh hoạt hàng
ngày dành cho người được chăm sóc và người thân của họ.
Thỉnh thoảng nghỉ vài giờ
Có nhiều tổ chức phúc lợi khác nhau có cung cấp sự hỗ trợ theo giờ với sự hợp tác của các tình nguyện
viên đã qua đào tạo. Chi phí cho sự hỗ trợ này thường là rất thấp vì đa số các dịch vụ này được tài trợ
bởi tiểu bang Berlin và quỹ bảo hiểm chăm sóc và vì các tình nguyện viên chỉ nhận thù lao tối thiểu.
Hãy hỏi xem các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khác nhau có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc theo giờ
hay không mà không cần phải ký hợp đồng ràng buộc. Bằng cách này quý vị có thể kiểm tra các dịch vụ
khác nhau và cuối cùng chọn dịch vụ phù hợp nhất với quý vị và mẹ quý vị. Mẹ của quý vị có thể dựa vào
số tiền trợ cấp lên đến 125 Euro để chi trả cho các dịch vụ này. Đừng bỏ lỡ các cơ hội này. Nếu quý vị
đã thanh toán chi phí cho một dịch vụ như thế bằng tiền túi, quý vị có thể gửi biên nhận cho quỹ bảo
hiểm chăm sóc của mẹ mình để được hoàn tiền. Quý vị có thể sử dụng số tiền trợ cấp cho dịch vụ chăm
sóc ban ngày và ngắn hạn đối với các chương trình đặc biệt của các dịch vụ ngoại trú hoặc các dịch vụ
theo quy định của tiểu bang để hỗ trợ quý vị trong sinh hoạt hàng ngày (xem CÂU HỎI 12).
Thông tin bổ sung, cũng như danh sách các dịch vụ hỗ trợ quý vị trong sinh hoạt hàng ngày có
chứng nhận của tiểu bang Berlin được cung cấp tại: www.pflegeunterstuetzung-berlin.dehoặc từ Trung Tâm
Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa phương của quý vị. Trong số các tổ chức khác, tổ chức từ thiện có đăng ký
Hiệp Hội Alzheimer Berlin và hiệp hội có đăng ký Alzheimer Relatives-Initiative có cung cấp sự hỗ trợ
theo giờ cho bệnh nhân sa sút trí tuệ.
Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ quý vị trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể được tài trợ từ ngân sách
dành cho chăm sóc thay thế (xem CÂU HỎI 17). Cũng có thể sử dụng quỹ chăm sóc thay thế để trả
công cho bạn bè và hàng xóm đối với dịch vụ hỗ trợ theo giờ.
> Trong trường hợp như thế, hãy hỏi quỹ bảo hiểm chăm sóc xem có phải nộp các mẫu đơn nhất định
hay không.

Thuê người giúp việc nhà và trợ giúp chăm sóc
Quý vị có thể thuê người giúp việc theo giờ (mini job) để hỗ trợ mẹ quý vị trong việc chăm sóc nhà cửa.
Dịch vụ hỗ trợ này cũng có thể giám sát và chăm sóc cho mẹ quý vị.
Nếu quý vị hoặc mẹ quý vị thuê người giúp việc nhà, áp dụng các khoản khấu trừ an sinh xã hội hoặc
thuê một nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp hoặc dịch vụ giúp việc nhà, có thể yêu cầu hoàn trả 20% chi
phí – lên đến 4.000 Euro mỗi năm – từ phòng thuế. Trong trường hợp giúp việc nhà, 20% chi phí – tối đa
510 Euro mỗi năm – được khấu trừ thuế.
Trong trường hợp này, quý vị đóng vai trò nhà tuyển dụng và pháp luật quy định quý vị phải đăng ký việc
làm là giúp việc nhà. Đăng ký việc làm giúp việc nhà trong nhà tư nhân là một thủ tục dễ dàng và theo
quy định của pháp luật.
Có thể đăng ký ở thủ tục được gọi là thủ tục kiểm tra hộ gia đình tại www.minijob-zentrale.de(đăng ký giúp
việc nhà) hoặc bằng văn bản gửi cho Trung Tâm Mini Job Centre của Bảo Hiểm An Sinh Xã Hội Đức
Knappschaft Bahn-See tại địa chỉ 44781 Bochum.
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Thông tin bổ sung được cung cấp tại trung tâm dịch vụ của Trung Tâm Mini Job (Đt: 0355 / 2902-70799,
từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ sáng – 5 giờ chiều) hoặc trực tuyến tại www.minijob-zentrale.de.
Trung tâm mini job sẽ trừ các khoản đóng góp an sinh xã hội cũng như các khoản thuế, mà quý vị, với tư
cách nhà tuyển dụng, phải trả như một số tiền đồng mức là 14,44 phần trăm. Cũng có thể bao gồm bảo
hiểm tai nạn trong sô tiền đồng mức này. Mặt khác, quý vị có thể yêu cầu trừ thuế đối với các chi phí liên
quan đến các dịch vụ giúp việc nhà tại nhà. Việc đăng ký cũng có lợi cho quý vị.

Để trả tiền cho người giúp việc nhà và trợ giúp chăm sóc, mẹ của quý vị có thể sử dụng Trợ Cấp Chăm
Sóc, miễn là dịch vụ bảo hiểm chăm sóc được đảm bảo. Các cơ quan phúc lợi cũng có thể nhận trách
nhiệm thanh toán các chi phí này theo những điều kiện nhất định. Hãy liên hệ với các dịch vụ xã hội có
thẩm quyền tại địa phương của mẹ quý vị để biết thêm thông tin.

Thuê dịch vụ giúp việc nhà
Mẹ của quý vị có thể sử dụng Trợ Cấp Chăm Sóc để thuê dịch vụ từ một trong nhiều dịch vụ giúp việc
nhà tại Berlin. Các dịch vụ của các nhà cung cấp này nói chung rẻ hơn thuê một nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng số tiền trợ cấp cho dịch vụ này nếu dịch vụ giúp việc nhà là một
dịch vụ hỗ trợ quý vị trong sinh hoạt hàng ngày theo xác định của tiểu bang Berlin. Thông tin khái
quát về dịch vụ giúp việc này được cung cấp từ ngân hàng dữ liệu trực tuyến www.hilfelotse-berlin.de của
các Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc, khi quý vị nhập từ khóa “domestic services”. Trung Tâm Hỗ Trợ
Chăm Sóc tại địa phương của quý vị sẽ hỗ trợ quý vị với thông tin chi tiết, nếu cần. Bộ gia đình liên bang
có một tài liệu hướng dẫn có thông tin về những thắc mắc liên quan đến dịch vụ giúp việc nhà chẳng hạn
như kiểm tra chất lượng, chi phí và khuôn khổ pháp lý, tại www.hilfe-im-haushalt.de.
Ngoài ra, có những sáng kiến và dự án có những dịch vụ giảm nhẹ gánh nặng khác nhau dành cho
người thân chăm sóc. Nếu quý vị có thắc mắc về các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc tình nguyện và các kế
hoạch tự lực, quý vị có thể tìm hiểu thông tin về vấn đề này thông qua trung tâm liên
lạcPflegeEngagement tại địa phương của quý vị.
Các trung tâm liên lạc có thể giúp quý vị tìm một dịch vụ định hướng nhóm chẳng hạn như một nhóm tự
lực dành cho người thân chăm sóc hoặc các dịch vụ thăm khám, hỗ trợ và sinh hoạt hàng ngày trong khu
vực của quý vị.
Thông tin chi tiết được cung cấp tại www.pflegeunterstuetzung-berlin.de. Cũng có thể có ích khi liên hệ
vớiTrung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc địa phương để biết thêm thông tin.
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CÂU HỎI 19
Một người giúp việc nhà đến từ Trung hoặc Đông Âu
có thể đảm nhận công việc chăm sóc cho mẹ tôi hay
không?
Thông thường, người thân chăm sóc nào không biết cách điều phối sự chăm sóc và công việc sẽ dựa
vào người giúp việc nhà không có đăng ký đến từ Trung và Đông Âu. Cụ thể là các gia đình nào cần
được giúp việc 24/7 ở nhà không có cách nào khác vì sự hỗ trợ tài chính của bảo hiểm chăm sóc sức
khỏe và bảo hiểm chăm sóc chỉ chi trả một phần nhỏ của các chi phí cần thiết và điều kiện tài chính của
gia đình không đủ.
Cẩn thận xem xét các dịch vụ của các đại lý
Nhiều quảng cáo của các đại lý đề nghị bố trí sự hỗ trợ và giúp đỡ 24/7 được đăng trên báo chí và
Internet. Những đại lý này, khi đóng phí, sẽ kết nối quý vị với các đại lý ở Trung và Đông Âu mà, trong
khuôn khổ tự do dịch vụ EU, gửi nhân viên hỗ trợ cho quý vị. Ở đây, có nhiều dịch vụ khác nhau, không
phải lúc nào cũng tuân thủ pháp luật. Cụ thể là việc nhân viên ở lại hộ gia đình của người có nhu cầu
chăm sóc là một dấu hiệu về chức năng nhà tuyển dụng của hộ gia đình Đức và khi đó tuân theo các quy
định về tuyển dụng nhân viên nước ngoài.
Hãy cân nhắc điều này: các văn phòng tuyển dụng có thể đưa nhân viên giúp việc nhà nước ngoài một
cách hợp pháp đến Đức trên cơ sở thỏa thuận thủ tục với các trung tâm việc làm ở quốc gia xuất xứ.

Nhân viên giúp việc nhà đến từ Đông Âu có thể thực hiện các công việc chăm sóc nhà cửa cũng như
chăm sóc hàng ngày (ví dụ giúp mặc quần áo hoặc đi vệ sinh), nhưng không giúp chăm sóc y tế chuyên
môn. Mối quan hệ tuyển dụng được giới hạn ở ba năm.
Phải đáp ứng các điều kiện nào khi tuyển người giúp việc đến từ Đông Âu?
•

51

Quý vị phải trình bằng chứng cho thấy người được chăm sóc (mức độ chăm sóc 2 đến 5) sống
trong hộ gia đình.

•

Phải có chỗ ở thích hợp trong hộ gia đình của nhà tuyển dụng hoặc ở gần đó.

•

Giờ làm hàng tuần phải tương ứng với số giờ làm việc toàn thời gian tiêu chuẩn, quyền được
nghỉ lễ và phải có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

•

Quý vị trả lương tiêu chuẩn (có thể nhận thông tin từ văn phòng tuyển dụng) cũng như phần của
nhà tuyển dụng trong bảo hiểm an sinh xã hội. Có thể trừ một số tiền ăn ở cố định.

Nếu đáp ứng các điều kiện này, quý vị có thể nộp đề nghị việc làm tại văn phòng tuyển dụng. Quý vị
cũng có thể tuyển một nhân viên giúp việc nhà là người quý vị đã biết để chuyển việc làm trái luật thành
việc làm hợp pháp.
Thông tin chi tiết được tóm tắt và được cung cấp trên trang web của cục tuyển dụng liên bang tại
www.zav.de (các phần Personalsuche (tuyển nhân viên), Personalsuche für Deutschland (tuyển nhân viên
Đức), Gesundheit (sức khỏe), Haushaltshilfen aus der EU für Privathaushalte mit pflegebedürftigen
Personen (nhân viên giúp việc nhà đến từ Liên Minh Châu Âu làm việc cho các hộ gia đình tư nhân có
người cần chăm sóc)). Ở đây, quý vị cũng có thể tải về, trong số các tài liệu khác, tập tài liệu "Vermittlung
europäischer Haushaltshilfen“ (Bố trí cho nhân viên giúp việc nhà ở Châu Âu) và "Entgelttabelle für
Haushaltshilfen" (bảng lương cho nhân viên giúp việc nhà).
Quý vị cũng có thể thuê một nhân viên giúp việc thông qua một đại lý nước ngoài, hoạt động tại Đông Âu.
Trong trường hợp đó, quý vị chỉ là người khai thác, không phải là nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, quý vị phải
đảm bảo mối quan hệ tuyển dụng là hợp pháp. Quy định này áp dụng: việc không để ý pháp luật không
giúp tránh bị phạt. Do đó, trong hợp đồng với các công ty Châu Âu, quý vị phải đảm bảo rằng quý vị có
thể chứng minh đóng thuế và các khoản đóng góp an sinh xã hội tại quốc gia xuất xứ của người giúp
việc.
Thái độ hoài nghi là thích hợp, khi người lao động tự do được cung cấp. Mặc dù người lao động tự do từ
các quốc gia EU có cơ hội cung cấp dịch vụ trên khắp EU, nhân viên giúp việc nhà và hỗ trợ tự nhận là
lao động tự do thường là giả mạo. Làm việc phi pháp sẽ bị phạt rất nặng (phạt tiền, sau đó đóng các
khoản đóng góp an sinh xã hội, và khi thích hợp, truy tố tội trốn thuế).

Thu thập trước thông tin
Vì người giúp việc từ Đông Âu không phải các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc có đăng ký, quý vị (là
người bị ảnh hưởng hoặc người thân chăm sóc) phải thanh toán chi phí. Quy định này áp dụng cho tất
cả dịch vụ giúp việc nhà, cho dù quý vị tự thuê họ hoặc nếu họ đã được cung cấp cho quý vị thông qua
các đại lý tuyển dụng nước ngoài.
Tuy nhiên, nếu mẹ của quý vị đã được chẩn đoán mức độ chăm sóc, quý vị có thể sử dụng Trợ Cấp
Chăm Sóc của bà để trả tiền cho người giúp việc nhà đến từ Đông Âu. Nếu quý vị thuê một người giúp
việc nhà phải đóng an sinh xã hội hoặc quý vị thuê một người chăm sóc chuyên nghiệp hoặc một nhà
cung cấp dịch vụ giúp việc nhà, quý vị có thể nộp bản yêu cầu trừ thuế đối với chi phí dịch vụ giúp việc
nhà (xem CÂU HỎI 18). Tuy nhiên, mô hình tuyển dụng này sẽ có khả năng cao nhất là vẫn vượt quá
các khả năng tài chính của nhiều hộ gia đình có người cần chăm sóc.
Để đảm bảo, hãy liên hệ với đại lý tuyển dụng tại địa phương của quý vị, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
cũng như kế hoạch bảo hiểm an sinh xã hội có thẩm quyền và một cố vấn thuế hoặc liên hệ với luật sư
chuyên về luật lao động để được tư vấn pháp lý. Liên hệ với các trung tâm tư vấn như Trung Tâm Hỗ
Trợ Chăm Sóc để làm rõ cụ thể quý vị cần gì và có các dịch vụ gì. Nhận ước tính chi phí được chuẩn bị
cho quý vị để tránh bị bất ngờ.
Phòng Việc Làm Trung Tâm (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung, ZAV) của Cục Tuyển Dụng Liên
Bang Đức (Bundesagentur für Arbeit) có cung cấp dịch vụ tư vấn ban đầu qua điện thoại về việc thuê
người giúp việc nhà đến từ Đông Âu cho bất kỳ ai muốn biết thêm thông tin bằng cách gọi số 0228 /
7131313.
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CÂU HỎI 20
Chuyện gì xảy ra nếu mẹ tôi không còn có thể tự
quyết định nữa?
Nếu mẹ quý vị, ví dụ như bị sa sút trí tuệ, và không còn có thể tự quyết định, bà sẽ cần phải được hỗ trợ
pháp lý.
Giải quyết các vấn đề quan trọng sớm hơn
Theo quy định pháp luật, sự hỗ trợ pháp lý chỉ có thể được cung cấp nếu là cần thiết. Tuy nhiên, điều
này là không cần thiết nếu mẹ quý vị đã có giấy ủy quyền đại diện trong khi bà vẫn có đầy đủ năng lực
tinh thần:
•

Giấy ủy quyền đại diện đối với tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ký gửi của bà (phải được dàn
xếp với ngân hàng hoặc ngân hàng tiết kiệm bằng cách sử dụng các mẫu đơn tiêu chuẩn của
ngân hàng),

•

Giấy ủy quyền đối với sự chăm sóc sức khỏe của bà: với giấy ủy quyền đại diện đối với sự chăm
sóc sức khỏe của bà, mẹ của quý vị có thể khuyến khích người thân hành động vì lợi ích của bà
liên quan đến các trách nhiệm cụ thể về sự chăm sóc của bà. Trong giấy ủy quyền đại diện nên
mô tả chính xác những lĩnh vực trách nhiệm này là gì. Khi có nghi ngờ, quý vị nên tìm kiếm sự tư
vấn pháp lý hoặc công chứng.

•

Chỉ thị của bệnh nhân: nếu sau này bà không thể tự quyết định, mẹ của quý vị có thể quyết định
trước, với sự hỗ trợ của chỉ thị của bệnh nhân, liệu bà đồng ý hay không đồng ý với việc hội chẩn
về tình trạng sức khỏe của bà, với phương pháp điều trị chữa lành hoặc với biện pháp can thiệp
y tế để điều trị các chứng bệnh không thấy trước tại thời điểm bà đưa ra chỉ thị của bệnh nhân.
Tuy nhiên, trong một quyết định của tòa án từ tháng 8, 2016, Tối Cao Pháp Viện (BGH) phán
quyết rằng tuyên bố "Tôi không muốn nhận các biện pháp cứu mạng" là không đủ. Do đó, không
nên sử dụng các thể thức thông thường, mà phải được mô tả chi tiết trong các trường hợp nào
chỉ thị của bệnh nhân sẽ áp dụng và mẹ quý vị muốn phương pháp điều trị nào trong các tình
huống đó. Quý vị nên tìm kiếm sự tư vấn từ một chuyên gia y tế hoặc bất kỳ chuyên gia hay tổ
chức nào trước khi lập chỉ thị của bệnh nhân, ví dụ tư vấn về chỉ thị của bệnh nhân được cung
cấp bởi văn phòng chính của Bệnh Viện Chăm Sóc Cuối Đời (xem phụ lục để biết địa chỉ).

•

Giấy chỉ thị trước: với giấy chỉ thị trước, mẹ của quý vị có thể chỉ định những người sẽ chịu trách
nhiệm giám sát pháp lý cho bà, nếu tòa thấy là cần phải có sự giám sát pháp lý mặc dù đã có
giấy ủy quyền đại diện. Trong giấy chỉ thị trước, cũng có thể cho biết ai sẽ không được xem xét
đảm nhận những nhiệm vụ này.

Hãy cố thảo luận với mẹ quý vị về "Chuyện gì xảy ra nếu ...?". Bà có thể cần quý vị hỗ trợ để có thể
quyết định ký giấy ủy quyền đại diện và mô tả chi tiết chính xác các nguyện vọng của bà. Quý vị cũng có
thể cảm thấy nhẹ nhõm, với tư cách người thân, khi quý vị biết chính xác mẹ mình muốn gì trong những
tình huống nhất định nếu bà không thể tự quyết định. Nguyện vọng của mẹ quý vị được cân nhắc chính
xác nhất nếu chúng được ghi ra chi tiết nhất có thể trong giấy ủy quyền đại diện. Nhờ đó quý vị dễ biện
luận sau này với các bên thứ ba, ví dụ như bác sĩ điều trị. Cũng nên chỉ định một người thay thế cho
người giữ giấy ủy quyền đại diện, nếu người đó không thể có mặt.
Thông tin về các mẫu đơn khác nhau, các mẫu đơn ở dạng văn bản thông thường và văn bản mẫu dành
cho chỉ thị của bệnh nhân được cung cấp trực tuyến cho quý vị và mẹ quý vị trên một trong các trang
web của Bộ Trưởng Liên Bang Phụ Trách Công Lý và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng (Bundesministerium für
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Justiz und Verbraucherschutz) tại www.bmjv.de (các phần Themen (cung cấp chủ đề) và Vorsorge du
Patientenrechte, Betreuungsrecht (quyền giám sát của bệnh nhân)).
Với tài liệu hướng dẫn, Trung Tâm Tư Vấn Người Tiêu Dùng có một tư vấn viên giỏi, có tính phí:
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/das-vorsorge-handbuch

Nói chung, không có các mẫu đơn cụ thể cho giấy ủy quyền đại diện tạm thời. Tuy nhiên, để làm rõ, nên
sử dụng ít nhất là văn bản dự thảo, được ký tay và có ghi địa điểm và ngày tháng.
Pháp luật quy định chỉ thị của bệnh nhân phải được viết và ký tay hoặc đánh dấu hợp pháp khác và
được chứng nhận bởi công chứng viên.
Không có mẫu đơn cụ thể cho giấy ủy quyền trước. Có thể viết tay hoặc có thể sử dụng một mẫu chuẩn.

Điều rất quan trọng là mẹ của quý vị phải đăng ký các giấy tờ dự phòng (giấy ủy quyền đại diện đối với
sự chăm sóc sức khỏe, chỉ thị của bệnh nhân, giấy chỉ thị trước) với Cơ Quan Đăng Ký Trung Ương về
Quyền Đại Diện Dài Hạn. Bằng việc đăng ký, các tài liệu đó có thể được tìm thấy dễ dàng, nhanh chóng
và đảm bảo. Có thể đăng ký trực tuyến. Thông tin và các mẫu đơn đăng ký với Cơ Quan Đăng Ký Trung
Ương về Giấy Ủy Quyền Dài Hạn được cung cấp tại: www.vorsorgeregister.de .

Thường xuyên cập nhật giấy chỉ thị trước và chỉ thị của bệnh nhân
Nên thường xuyên xem lại các bố trí tạm thời và nếu cần, cập nhật chúng.
Các hiệp hội giám hộ trong khu vực của quý vị có thể tư vấn cho quý vị về vấn đề này. Liên hệ với trung
tâm hỗ trợ và dịch vụ hỗ trợ trong khu hành chính của quý vị để biết địa chỉ của hiệp hội giám hộ gần quý
vị nhất.
Mẹ của quý vị cũng có thể nhận các tờ rơi thông tin và nhận tư vấn về giấy chỉ thị trước và chỉ thị của
bệnh nhân từ Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc.
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CÂU HỎI 21
Ai có thể giúp tôi trong trường hợp có vấn đề hoặc
xung đột hoặc khi tôi chạm đến giới hạn của mình?
Trong tình huống khó khăn, hãy liên hệ với “Pflege in Not”
Mặc dù sự hỗ trợ thường xuyên được cung cấp bởi nhân viên chăm sóc, các tình nguyện viên và người
giúp việc nhà, quý vị có thể phải giải quyết công việc quá tải, đau buồn và khó chịu liên quan đến việc
giám sát và chăm sóc nhà cửa. Những gánh nặng bên ngoài có thể dẫn đến việc quý vị chạm đến giới
hạn cá nhân. Người ta có thể ngày càng "da bọc xương". Và điều này nhanh chóng dẫn đến xung đột.
Sự thay đổi vai trò hiện nay quý vị phải chăm sóc cho mẹ mình thay vì chăm sóc bản thân có thể trở
thành một điểm gãy. Điều quan trọng là phải thừa nhận, nếu là người thân chăm sóc, quý vị đã chạm đến
giới hạn. Quý vị có thể học cách giải quyết tình huống này nếu quý vị thừa nhận mình cần được giúp đỡ.
Đôi khi, xung đột giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên môn và người thân chăm sóc có thể
xuất hiện. Quý vị có thể không đồng ý với sự chăm sóc tại một cơ sở nội trú hoặc sự chăm sóc tại gia bởi
một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc bên ngoài hoặc trong một cơ sở chăm sóc sống chung.
Trong những trường hợp đó, người thân chăm sóc sống ở Berlin có thể tìm kiếm sự tư vấn và hỗ trợ từ
Trung Tâm Tư Vấn và Giải Quyết Khiếu Nại của “Pflege in Not”. Tất cả việc này có thể được thực hiện
ẩn danh, nếu có yêu cầu như thế.
Sử dụng mọi phương án giải quyết khiếu nại có thể
Nếu có sự vi phạm nghĩa vụ thực hiện như thỏa thuận trong hợp đồng chăm sóc (các dịch vụ không
được cung cấp hoặc được cung cấp không thỏa đáng liên quan đến thiếu sự chăm sóc hoặc sai sót
trong chăm sóc cũng như các vấn đề hóa đơn), quý vị nên thông báo và yêu cầu sự vào cuộc của quỹ
bảo hiểm chăm sóc và, nếu cần, các dịch vụ xã hội có thẩm quyền tại địa phương. Nếu quý vị có thắc
mắc về hợp đồng chăm sóc ngoại trú, ví dụ như với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc một dịch
vụ 24/7, quý vị có thể liên hệ vớI Trung Tâm Tư Vấn Người Tiêu Dùng Berlin (xem CÂU HỎI 6). Thông
tin này cũng được cung cấp kể từ giữa tháng 1, 2017, tại www.pflegevertraege.de. Nếu có khiếm khuyết
trong dịch vụ chăm sóc tại một coơ sở chăm sóc sống chung, và nếu chủ nhà và nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc có tiếp xúc gần gũi hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc là người quyết định duy nhất, quý vị
có thể nói chuyện với Cơ Quan Giám Sát Tại Gia (Heimaufsicht) tại Văn Phòng Khu Vực của Cơ Quan
Sức Khỏe và Các Vấn Đề Xã Hội (Landesamt für Gesundheit und Soziales):
www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht.
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CÂU HỎI 22
Chuyển vào một cơ sở chăm sóc nội trú – một phương án
thay thế hiệu quả
Tôi có thể chuẩn bị để đưa ra quyết định bằng cách
nào?
Việc chuyển vào một cơ sở chăm sóc nội trú dễ hay khó sẽ phụ thuộc vào công việc chuẩn bị có tốt
không.

Quý vị phải thảo luận sớm về vấn đề này
Ngay cả khi quý vị có kế hoạch chăm sóc cho mẹ mình ở nhà cho đến khi bà qua đời, quý vị cũng nên
thảo luận với mẹ mình về khả năng phải đưa bà vào một cơ sở chăm sóc nội trú nếu các hoàn cảnh nhất
định có thay đổi. Quý vị không biết trước tình hình sống của riêng mình có thể thay đổi thế nào và nhu
cầu chăm sóc của mẹ quý vị có thể thay đổi thế nào. Quý vị có thể đổ bệnh hoặc có thể không có khả
năng tiếp tục chăm sóc cho mẹ mình ở nhà. Đừng nghĩ đến việc có thể phải đưa mẹ quý vị vào một cơ
sở chăm sóc nội trú là một sai lầm cá nhân. Quý vị vẫn tiếp tục tham gia chăm sóc cho mẹ mình.
Nếu có thể, hãy đến các cơ sở chăm sóc khác nhau cùng với mẹ quý vị. Hỏi xem có thể sống thử hay
không. Nếu cần, hãy hỏi về các dịch vụ đặc biệt, ví dụ như chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ hoặc có lý
lịch nhập cư. Chăm sóc ngắn hạn cũng là một lựa chọn hay để làm quen với cơ sở chăm sóc nội trú. Hãy
nói chuyện với mẹ của quý vị về việc bàn muốn chuyển đến cơ sở chăm sóc nội trú nào nếu cần.
Những sự nhất trí này cũng có thể được ghi lại trong giấy ủy quyền đại diện chăm sóc sức khỏe hoặc chỉ
thị của bệnh nhân.
Để giúp quý vị đưa ra quyết định phù hợp và giúp quý vị tìm được cơ sở chăm sóc phù hợp, hãy sử dụng
các danh sách kiểm tra khả dụng, ví dụ như, danh sách kiểm tra cơ sở chăm sóc từ Trung Tâm Hỗ Trợ
Chăm Sóc, có trên mạng tại www.pflegestuetzpunkteberlin.detheo từ khóa information notices (inpatient
care) (thông báo (chăm sóc nội trú)), và tìm kiếm sự tư vấn của Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc. Quỹ bảo
hiểm chăm sóc của quý vị cũng sẽ có thể cung cấp một số hỗ trợ về chủ đề này.
Một phương án thay thế cho cơ sở chăm sóc nội trú có thể là chuyển vào một cơ sở chăm sóc sống
chung. Là người thân chăm sóc, nói chung quý vị có nhiều quyền hơn ở đây, tuy nhiên qý vị cũng có
trách nhiệm. Mẹ của quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này trong giải đáp cho CÂU HỎI 4,
trong THUẬT NGỮ ở từ khóa cơ sở chăm sóc sống chung và trong các thông báo của Trung Tâm Hỗ
Trợ Chăm Sóc. Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa phương của quý vị sẵn sàng cung cấp thêm
thông tin cho quý vị về chủ đề này.
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CÂU HỎI 23
Ai thanh toán chi phí chăm sóc nội trú nếu thu nhập
lương hưu không đủ?
Chi phí cho cơ sở chăm sóc nội trú sẽ được trả bởi quỹ bảo hiểm chăm sóc, thu nhập và tài sản của
người được chăm sóc và trong một số trường hợp, bằng cách sử dụng công quỹ (tài trợ thông qua thuế)
bởi các dịch vụ hỗ trợ (trợ giúp chăm sóc).
Tài sản và thu nhập của người được chăm sóc đóng vai trò quan trọng
Nếu các dịch vụ được cung cấp bởi quỹ bảo hiểm chăm sóc, thu nhập cá nhân và, nếu thích hợp, tài sản
khả dụng được kết hợp không đủ để thanh toán tổng chi phí hàng tháng cho cơ sở chăm sóc, các dịch
vụ xã hội sẽ chi trả số dư còn lại. Các dịch vụ xã hội sẽ xem xét thu nhập và tài sản của người được
chăm sóc và của vợ/chồng và các con của họ. Điều này không mặc nhiên có nghĩa là vợ/chồng hay các
con sẽ phải thanh toán chi phí chăm sóc. Các con hoặc vợ/chồng của bệnh nhân chỉ phải thanh toán cho
người phụ thuộc của họ nếu vượt quá các mức thu nhập và tài sản nhất định. Các giới hạn thu nhập
không được cố định và phụ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh sống của những người có thể có trách
nhiệm thanh toán chu cấp. Các giới hạn miễn đánh giá tài sản được quy định bởi các dịch vụ xã hội là
khác nhau tùy khu vực. Có thể giữ lại một căn nhà hoặc căn hộ một gia đình có kích thước thích hợp,
chủ nhà có sử dụng.

Không có thông tin ràng buộc nào có thể được cung cấp đối với nghĩa vụ chu cấp của người thân mà
không xem xét toàn diện về tất cả bản kê thu nhập và tài sản của những người liên quan. Các dịch vụ xã
hội địa phương của mẹ quý vị có thể cung cấp thêm thông tin.
Một người bình thường có thể nó: có nhiều khả năng hơn là vợ/chồng, thay vì các con, sẽ có nghĩa vụ
chu cấp.
Đối với người được chăm sóc: Một khoản dự phòng thu nhập và vốn áp dụng cho bất kỳ khoản phí an
sinh xã hội nào. Các dịch vụ xã hội sẽ chỉ chi trả cho các chi phí định kỳ khi số tiền lương hưu nhận được
là không đủ.
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CÂU HỎI 24
Chia tay lần cuối
Liệu mẹ tôi sẽ có thể qua đời ở nhà hay không?
Chúng ta đều biết rằng chúng ta không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng, chúng ta không thích nghĩ đến nó.
Nhưng khi chúng ta dám nghĩ đến nó, chúng ta cảm nhận nhiều tình cảm khác nhau. Sau một khoảng
thời gian chăm sóc thường là dài hơn, quý vị có thể muốn dành ra vài tuần, ngày và giờ cuối bên mẹ
mình, an ủi và yêu thương bà, và có thể nói lời chia tay. Điều này cũng có thể gồm có những cảm giác
bất an và sợ hãi chẳng hạn như "Tôi có thể giải quyết việc này ở nhà hay không?" hoặc "Tôi không thể
tưởng tượng sẽ không còn mẹ". Dĩ nhiên quý vị cũng có thể nghĩ rằng mẹ quý vị qua đời có thể là sự giải
thoát cho bà và cũng giải thoát cho quý vị với tư cách người thân chăm sóc.
Ngay cả khi có cảm giác rất đau khổ, hãy nghĩ đến việc đó. Nếu có thể, hãy nói chuyện với mẹ quý vị về
vấn đề này, hỏi bà điều gì là quan trọng với bà. Giấy ủy quyền đại diện và nhất là chỉ thị của bệnh nhân
sau này có thể tỏ ra rất có ích (xem thêm CÂU HỎI 20).
Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ đa khoa của mẹ mình về các vấn đề quan trọng đó. Berlin có một mạng
lưới các nhân viên hỗ trợ được phát triển hiệu quả trong lĩnh vực này. Quý vị nên thuê một nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc có chuyên khoa giảm đau và cân nhắc sự giúp đỡ của dịch vụ chăm sóc cuối đời.
Các tình nguyện viên đã qua đào tạo của dịch vụ chăm sóc cuối đời sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc
và có thể giúp quý vị chăm sóc cuối đời tại gia. Địa chỉ và số điện thoại được cung cấp từ Hospice
Central Contact tại: www.hospiz-aktuell.de. Họ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về chủ đề hấp
hối, tử vong và mất người thân. Quý vị sẽ tìm thấy thêm thông tin trong hướng dẫn "Wenn Ihr Arzt nicht
mehr helfen kann …". (Khi bác sĩ không thể chữa hết bệnh)
Quý vị có thể yêu cầu phiên bản hiện hành từ Cơ Quan Quản Lý Chăm Sóc có thẩm quyền của Thượng
Viện hoặc từ Hospice Central Contact hoặc tải về từ www.berlin.de/sen/gessoz/service/publikationen.
Cũng có những tình huống trong đó không còn có thể chăm sóc tại gia. Trong những trường hợp như
thế, việc chuyển vào một bệnh viện chăm sóc cuối đời nội trú có thể giảm nhẹ gánh nặng cho tất cả
những ai liên quan. Hãy đến một bệnh viện chăm sóc cuối đời để quý vị có thể tự mình thấy sự chăm
sóc ở đó là như thế nào. Ngoài ra, ngày càng có nhiều cơ sở chăm sóc nội trú có dịch vụ chăm sóc
cuối đời. Thông tin bổ sung về chủ đề đặc biệt này được cung cấp tại www.palliative-geriatrie.de.

Nếu mẹ quý vị qua đời ở nhà, hãy dành ra thời gian chia tay. Phải thông báo cho một bác sĩ, ưu tiên là
bác sĩ đa khoa, và bác sĩ sẽ chứng nhận tử vong. Sau đó, quý vị có tối đa 36 giờ, trước khi nhà tang lễ
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đón mẹ quý vị. Trong thời gian này, quý vị, và tất cả những ai muốn, có thể chia tay với mẹ quý vị bên
giường của bà trong môi trường quen thuộc.
Sau tang lễ, quý vị sẽ cần một thời gian trước khi trở về với cuộc sống bình thường. Hãy chăm sóc bản
thân.
Nói chuyện với gia đình và bạn bè có thể rất có ích. Nếu quý vị thấy rằng mình không thể thoát ra được
tâm trạng đau buồn, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhóm hỗ trợ người mất người thân, vì nói chuyện với
người khác cùng hoàn cảnh có thể rất có ích. Quý vị cũng có thể nói chuyện với trung tâm liên lạc của
bệnh viện chăm sóc cuối đời.
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Thuật ngữ: Giải thích các thuật ngữ in đậm
Alzheimer
Gesellschaft Berlin e. V.
Alzheimer Gesellschaft Berlin e. V. là môt sự kết hợp các nhóm tự lực, các chuyên gia và người thân của
bệnh nhân sa sút trí tuệ, nhằm cải thiện điều kiện của những người bị bệnh và của người thân của họ và
để củng cố khả năng tự lực của họ. ASB tổ chức các sự kiện liên quan đến các chủ đề ở khắp Berlin,
cập nhật các tài liệu thông tin và cung cấp tư vấn miễn phí cho những ai liên quan, cho người thân và
các chuyên gia. Có các nhóm tự lực dành cho người thân ở các khu vực khác nhau. Các chương trình
huấn luyện được tổ chức nhiều lần mỗi năm dành cho người thân về chủ đề sa sút trí tuệ và cách giải
quyết bệnh này. Có dịch vụ tình nguyện viên đến nhà để giảm nhẹ gánh nặng cho người chăm sóc và hỗ
trợ người bệnh. Thông tin bổ sung được cung cấp tại:
www.alzheimer-berlin.de

Alzheimer Angehörigen-Initiative e. V.
Mục tiêu của họ là giảm nhẹ đau đớn cho người mắc chứng sa sút trí tuệ, giảm nhẹ gánh nặng cho
những người chăm sóc cho họ và cải thiện chất lượng sống của họ. Mục tiêu này được thực hiện thông
qua các dịch vụ phi tập trung và dài hạn, được thực hiện bởi bản thân hiệp hội hoặc bởi các tổ chức từ
thiện. Những dịch vụ này gồm có hỗ trợ và trợ giúp người mắc chứng sa sút trí tuệ, cá nhân và theo
nhóm, cũng như thực hiện các dịch vụ hòa nhập xã hội cho người mắc chứng sa sút trí tuệ và người
thân của họ. Hãy hỏi Alzheimer Angehörigen-Initiative về các dịch vụ gần nhà quý vị.
Địa chỉ được cung cấp trong phụ lục cũng như các nội dung thuyết trình của các tổ chức tại
www.Alzheimer-Organisation.de

Thông tin bổ sung được cung cấp tại:
www.alzheimerforum.de

Các dịch vụ hỗ trợ quý vị trong sinh hoạt hàng ngày
Các dịch vụ hỗ trợ quý vị trong sinh hoạt hàng ngày là các dịch vụ, được công nhận bởi Land Berlin và
nhằm hỗ trợ quý vị, để giảm nhẹ gánh nặng cho người thân chăm sóc và các dịch vụ giảm nhẹ gánh
nặng trong sinh hoạt hàng ngày. Các tình nguyện viên, được hướng dẫn và hỗ trợ bởi các chuyên gia, sẽ
hỗ trợ, mua vui và sáng tạo các hoạt động hoặc ở nhà hoặc trong các nhóm hỗ trợ dành cho người được
chăm sóc, mắc chứng sa sút trí tuệ, bệnh tâm lý hoặc suy giảm chức năng tâm thần. Các dịch vụ khác
dành cho tất cả những người được chăm sóc nhằm giảm nhẹ gánh nặng trong sinh hoạt hàng ngày
thông qua sự giúp đỡ cá nhân hoặc các dịch vụ vận động và vận chuyển. Cũng có thể sử dụng dịch vụ
giảm nhẹ gánh nặng với việc chăm sóc nhà cửa thông qua các dịch vụ gần nhà.
Để sử dụng các dịch vụ được công nhận, có thể sử dụng phúc lợi chăm sóc thay thế lên đến 125 Euro
mỗi tháng dành cho tất cả những ai được chăm sóc ở nhà theo khoản 45 b SGB XI. Tất cả các dịch vụ
được công nhận có trên danh sách của trung tâm có năng lực, Pflegeunterstützung tại
www.pflegeunterstuetzung-berlin.de
Thông tin bổ sung cũng được cung cấp từ các Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc Berlin.
Điều kiện để công nhận các dịch vụ này được quy định trong một sắc lệnh công nhận và hỗ trợ các dịch
vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày (sắc lệnh hỗ trợ chăm sóc - PuVO).
Thông tin bổ sung được cung cấp tại: www.pflegeunterstuetzung-berlin.de
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Thời hạn đánh giá
Khoảng thời gian pháp định về viêc giải quyết đơn đăng ký phúc lợi chăm sóc là 25 ngày làm việc. Trong
trường hợp điều kiện bệnh viện nội trú hoặc cơ sở phục hồi nội trú, trong bệnh viện chăm sóc cuối đời
hoặc trong quá trình chăm sóc giảm đau ngoại trú, thủ tục đánh giá phải được thực hiện tại chỗ bởi MDK
trong vòng 1 tuần, nếu điều này là cần thiết để xác định nhu cầu chăm sóc thêm hoặc nếu đã thông báo
về thời gian sử dụng dịch vụ chăm sóc cho nhà tuyển dụng hoặc nếu đã thỏa thuận thời gian chăm sóc
gia đình, theo quy định của luật về thời gian chăm sóc gia đình, với nhà tuyển dụng của người chăm sóc.
Thời hạn một tuần cũng áp dụng trong trường hợp chăm sóc nội trú tại một cơ sở chăm sóc cuối đời và
trong quá trình chăm sóc giảm đau ngoại trú.
Nếu đương đơn sống ở nhà, không được chăm sóc giảm đau, và nếu nhà tuyển dụng, theo quy định của
luật về thời gian chăm sóc, đã được thông báo về thời gian sử dụng chăm sóc, và nếu đã thỏa thuận thời
gian chăm sóc gia đình với nhà tuyển dụng của người chăm sóc, áp dụng thời hạn đánh giá là 2 tuần.
Nếu quỹ bảo hiểm chăm sóc không gửi cho quư vị quyết định bằng văn bản về đơn đăng ký chăm sóc
trong vòng 25 ngày làm việc sau khi nhận được đơn nếu không tuân thủ thời hạn đánh giá đã giảm, quỹ
bảo hiểm chăm sóc phải, sau khi hết thời hạn, ngay lập tức trả cho đương đơn số tiền 70 Euro cho mỗi
tuần quá hạn. Quy định này không áp dụng khi quỹ bảo hiểm chăm sóc không chịu trách nhiệm đối với
sự trì hoãn hoặc nếu đương đơn đang ở một cơ sở nội trú và có ít nhất một điều kiện suy giảm chức
năng nghiêm trọng về sự độc lập hoặc khả năng (tối thiểu mức độ chăm sóc 2)
Để cho phép thực hiện nhanh chóng và suôn sẻ điều luật thứ hai để củng cố chăm sóc từ 01/01/2017,
các nhà làm luật đã đình chỉ thời hạn 25 ngày làm việc đến 31/12/2017, miễn là không có nhu cầu gấp về
quyết định. Các trường hợp ngoại lệ như thế không áp dụng đối với đương đơn lần đầu làm đơn nhận
phúc lợi chăm sóc bằng hiện vật theo chăm sóc tại gia và đương đơn lần đầu đối với chăm sóc nội trú.
Việc thanh toán cái gọi là "trợ cấp chậm trễ" cũng đã được đình chỉ trong thời gian như thế.

Sa sút trí tuệ
Sa sút trí tuệ là thuật ngữ chung chỉ các bệnh có biểu hiện là mất các chức năng tâm thần chẳng hạn
như tư duy, nhớ, định hướng và dẫn đến việc không còn có thể tự thực hiện các hoạt động thường nhật.
Trường hợp này gồm có bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer, sa sút trí tuệ liên quan đến mạch máu, Morbus
Pick, sa sút trí tuệ liên quan đến thái dương và các dạng sa sút trí tuệ khác. Nếu rối loạn trí nhớ ngắn
hạn xuất hiện thường xuyên và trong thời gian lâu hơn cũng như rối loạn định hướng (ví dụ như không
thể nhớ đường về nhà từ tiệm bánh), nên tham khảo ý kiến của một bác sĩ thần kinh để có chẩn đoán
chính xác. Sa sút trí tuệ hay suy giảm chức năng tâm thần không phải là một phần của quá trình lão hóa
bình thường. Số người bị ảnh hưởng tăng theo độ tuổi: do đó số bệnh nhân trong tương lai sẽ tăng, vì
con người sống thọ hơn. Bệnh sa sút trí tuệ không thể chữa lành. Chẩn đoán sớm rất quan trọng cho sự
phát triển của bệnh, vì khi đó có thể bắt đầu trị liệu nhanh hơn. Tại Berlin, một số bệnh viện có cung cấp
dịch vụ tư vấn về trí nhớ. Trong trường hợp có dấu hiệu bệnh sa sút trí tuệ, bác sĩ đa khoa của quý vị có
thể giới thiệu quý vị đến đó để có chẩn đoán chính xác. Thông tin bổ sung, ngoài các thông tin khác,
được cung cấp tại www.wegweiser-demenz.de

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. đại diện, như một hiệp hội chung, cho lợi ích của bệnh nhân,
người thân của họ và các hiệp hội thành viên trước lợi ích chính trị, kinh tế và xã hội. Nó đã lập ra đường
dây điện thoại dành riêng cho bệnh Alzheimer, có thể liên hệ bằng cách gọi số 01803 / 171017. Thời gian
tư vấn là từ thứ Hai đến thứ Năm, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối và thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Nếu cần, cũng có thể đặt hẹn tư vấn ngoài giờ làm việc này. Tư vấn được thực hiện bởi các công tác
viên xã hội đã qua đào tạo chuyên môn và các giảng viên xã hội. Địa chỉ được cung cấp trong phụ lục.
Để biết thêm thông tin, truy cập: www.deutsche-alzheimer.de
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Các dịch vụ đến nhà của tình nguyện viên
Dịch vụ chăm sóc của tình nguyện viên tại gia dành cho những người bị cô lập, những người bị bệnh,
bệnh nặng cũng như người khuyết tật, thậm chí rẻ em bị bệnh nặng. Sự hỗ trợ được thực hiện trong các
bệnh viện, các cơ sở chăm sóc và ở nhà.
Các công việc tiêu chuẩn của tình nguyện viên gồm có, ví dụ như nói chuyện, đọc sách và kể chuyện, hỗ
trợ và giúp ra khỏi nhà, cũng như giúp đi chợ.
Thông tin bổ sung được cung cấp ở trang web sau đây
www.berlin.de/sen/soziales/themen/buergerschaftliches-engagement/besuchsdienste

Ngoài ra, có các dịch vụ đến nhà đặc biệt dành cho người được chăm sóc và người thân của họ. Thông
tin về dịch vụ này được cung cấp từ Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa phương của quý vị hoặc Trung
Tâm Liên Lạc PflegeEngagement.
Danh sách chi tiết các dịch vụ đến nhà dành cho người được chăm sóc được cung cấp tại
www.pflegeunterstuetzung-berlin.de (các phần: offers for care receivers (các dịch vụ dành cho người được
chăm sóc), visit services (các dịch vụ đến nhà))

Trợ cấp
Số tiền trợ cấp là số tiền lên đến 125 Euro mỗi tháng, dành cho tất cả những người được chăm sóc nào
đã được chẩn đoán mức độ chăm sóc 1 -5 và được chăm sóc tại gia. Người có mức độ chăm sóc 2-5 có
thể sử dụng số tiền này cho cái gọi là dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, các dịch vụ chăm sóc ngắn
hạn để hỗ trợ và giúp chăm sóc nhà cửa được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc. Tuy
nhiên, ở mức độ chăm sóc 1, được phép sử dụng số tiền trợ cấp để tài trợ cho các dịch vụ chăm sóc cơ
bản được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc. Quyền làm đơn xin trợ cấp có được từ việc
công nhận nhu cầu chăm sóc và công nhận mức độ chăm sóc. Không cần đơn cụ thể. Chi phí của các
biện pháp đó sẽ được hoàn tiền bởi quỹ bảo hiểm chăm sóc khi trình biên nhận. Nếu quý vị ký tuyên bố
chỉ định, bản tuyên bố này nói chung áp dụng cho toàn bộ số tiền trợ cấp. Nếu quý vị muốn cân nhắc một
đề nghị khác, quý vị trước tiên phải hủy bản tuyên bố chỉ định để được quỹ bảo hiểm chăm sóc hoàn trả
chi phí. Số tiền chưa sử dụng có thể được mang sang tháng sau. Số tiền chưa sử dụng vào cuối năm
phải được sử dụng trong vòng 6 tháng của năm mới. Đừng để phúc lợi hết hạn!

Chăm sóc tạm thế xem Chăm sóc thay thế
Quán ăn di động
“Quán ăn di động“ giống như “dịch vụ ăn trưa di động“, một trong những thuật ngữ thường được sử dụng
nhất để chỉ dịch vụ giao đồ ăn. Việc tham gia dịch vụ giao đồ ăn là rất thú vị nếu quý vị gặp khó khăn
trong việc tự chuẩn bị bữa ăn. Các dịch vụ xã hội có thể chịu trách nhiệm thanh toán chi phí dịch vụ giao
đồ ăn nếu thu nhập của quý vị không đủ. Với dịch vụ giao đồ ăn, quý vị có thể đặt đồ ăn trưa và tối theo
các thực đơn khác nhau, mọi ngày hoặc vào các ngày khác nhau. Cũng có các chế độ ăn tiêu chuẩn.
Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ đều có phục vụ ăn thử miễn phí. Ở các khu vực khác nhau, cái gọi là
"bàn ăn cố định" cũng được cung cấp, ví dụ như ở các cơ sở giải trí hoặc các cơ sở chăm sóc nội trú.
Dịch vụ này là thú vị đối với những ai không bị hạn chế khả năng vận động và thích ăn với người khác.
Có thể nhận thông tin về cơ sở nào cung cấp dịch vụ gì và ở đâu từ Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa
phương của quý vị.

Các buổi tư vấn về trí nhớ
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Cái gọi là các buổi tư vấn trí nhớ được cung cấp bởi nhiều bệnh viện khác nhau ở Berlin. Chúng giải
quyết các vấn đề trí nhớ như chăm sóc ngoại trú hoặc bán ngoại trú. Ở đây có thể nhận chẩn đoán phân
biệt. Nên yêu cầu bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ thần kinh của quý vị giới thiệu quý vị đến đó. Thông tin chi
tiết được cung cấp trong danh bạ địa chỉ.

Hệ Thống Gọi Khẩn Cấp Tại Gia
Hệ thống gọi khẩn cấp tại gia là một dịch vụ qua đó có thể gọi điện nhờ người khác giúp trong trường
hợp khẩn cấp. Nếu kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp, kết nối sẽ được thực hiện với một trung tâm 24/7.
Người cao tuổi đủ điều kiện, sống một mình hoặc thường sống một mình ở nhà vào ban ngày, có thể gọi
nhờ giúp đỡ thông qua thiết bị gọi khẩn cấp trong trường hợp khẩn cấp. Với hệ thống này, một thiết bị
phụ được lắp trên điện thoại, nó gửi thông tin nhận dạng của người tham gia chương trình, nếu họ không
nói được. Để có thể gọi nhờ giúp đỡ nhanh, nên giao chìa khóa cho người thân, hàng xóm hoặc một dịch
vụ trung tâm. Có các thiết bị tự động gọi số đã lưu của người thân hoặc bạn bè trong trường hợp khẩn
cấp. Các thiết bị khác được kết nối với một dịch vụ trung tâm, sau đó sẽ triển khai nhân sự hỗ trợ thích
hợp. Một thiết bị khẩn cấp được tài trợ bởi quỹ bảo hiểm chăm sóc, nếu đã được chẩn đoán mức độ
chăm sóc. Các hệ thống này ngày càng tinh tế, để có thể kết nối thiết bị báo khói và thậm chí thiết bị phát
hiện dành cho bếp hoặc thiết bị dò nước với một số thiết bị. Nhiều dịch vụ trung tâm phụ trách tình trạng
khẩn cấp tại gia cũng cung cấp, nếu có yêu cầu và có đóng phí, dịch vụ hỗ trợ chăm sóc nhà cửa. Vì có
nhiều nhà cung cấp, quý vị nên nhờ Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa phương của quý vị tư vấn
trước khi chọn một dịch vụ gọi khẩn cấp tại gia.

Hilfelotse Berlin
Ngân hàng dữ liệu “Hilfelotse Berlin“ hỗ trợ quý vị tìm kiếm sự giúp đỡ y tế và xã hội tại Berlin. Hiện nay
ngân hàng này có khoảng 12.500 địa chỉ, thông tin và dịch vụ tư vấn, ví dụ như về nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc, trung tâm tư vấn, cơ sở chăm sóc ban ngày, cơ sở giải trí và các cuộc họp của người thuê
nhà, nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn, nhà cung cấp hệ thống gọi khẩn cấp tại gia, nhà cung cấp dịch vụ
vận chuyển, dịch vụ thủ công, chỗ ở dành cho người lớn tuổi, cơ sở chăm sóc, nhà cung cấp dịch vụ có
dịch vụ giao hàng, dịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú và nội trú. Đây là ngân hàng dữ liệu lớn nhất về
các dịch vụ cung cấp trong lĩnh vực hỗ trợ và chăm sóc người cao tuổi ở Berlin. Trang web của họ là:
www.hilfelotse-berlin.de

Nếu quý vị không tìm được thông tin đáp ứng nhu cầu của mình trong phiên bản dành cho công chúng
hoặc nếu quý vị cần thêm thông tin, hãy liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc. Các Trung Tâm Hỗ
Trợ Chăm Sóc sẽ sẵn sàng giúp quý vị bằng cách gọi số miễn phí 0800 / 59 500 59 (từ thứ Hai đến thứ
Sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối), hoặc trực tiếp có mặt tại chỗ.

Chăm sóc cuối đời
Chăm sóc cuối đời nhằm hỗ trợ người có thời gian sống hạn chế trong những giờ phút cuối đời và hỗ trợ
người thân của họ. Những đối tượng hấp hối, tử vong và mất người thân nên được quan tâm hơn trong
xã hội của chúng ta. Người ta nên có thể ra đi ở nhà mình, trong môi trường quen thuộc khi có thể. Dịch
vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú tồn tại vì lý do này. Các bệnh viện chăm sóc cuối đời nội trú cung cấp một
nơi cho những người, vì nhiều lý do khác nhau, không thể sống và được hỗ trợ ở nhà mình.
Có các khu giảm đau trong các bệnh viện, ở đó người mắc bệnh giai đoạn cuối không thể chữa lành
được chăm sóc để giảm đau ở mức có thể và điều trị các triệu chứng khác để họ có thể có chất lượng
sống tốt nhất vào cuối đời.
Cái gọi là dịch vụ giảm đau ngoại trú chuyên khoa cho bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối, không thể
chưa lành, và do đó có tuổi thọ giảm nhiều, là tương đối mới.
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Nó sẽ giúp quý vị, với sự hỗ trợ của các chuyên gia – bao gồm các bác sĩ chuyên khoa giảm đau và các
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, bổ sung bởi các công tác viên xã hội, nhà tâm lý, linh mục và sự hợp tác
của các dịch vụ chăm sóc cuối đời ngoại trú – để vẫn sống trong môi trường tại gia cho đến khi quý vị
qua đời. Họ chủ yếu cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ y tế và chăm sóc cho bệnh nhân, điều phối các
hoạt động, thông báo cho bác sĩ đa khoa hoặc đảm nhận một phần hoặc toàn bộ công việc chăm sóc cho
bệnh nhân. Để biết thêm thông tin về dịch vụ giảm đau ngoại trú chuyên khoa, hãy liên hệ với Home
Care Berlin e. V., Brabanter Str. 21, 10713 Berlin qua số điện thoại: 030 / 4534348, Fax: 030 / 39104691,
email: info@homecareberlin.de. Thông tin bổ sung được cung cấp tại: www.dhpv.dehoặc
www.dgpalliativmedizin.de

Đạo Luật Trợ Cấp Chăm Sóc của Tiểu Bang
Ở các hoàn cảnh nhất định, Đạo Luật Trợ Cấp Chăm Sóc của Tiểu Bang (LPflGG) trợ cấp cho người
khiếm thị, người bị suy giảm thị lực nghiêm trọng và người khiếm thính một khoản trợ cấp chăm sóc với
số dư đồng mức đối với các chi phí liên quan đến suy giảm chức năng. Trợ cấp chăm sóc, theo luật pháp
tiểu bang, không phải là phúc lợi của các dịch vụ xã hội. Nó được thanh toán độc lập với số tiền thu nhập
và tài sản của quý vị. Tuy nhiên, mọi dịch vụ phục vụ cùng mục tiêu sẽ được trừ từ trợ cấp chăm sóc
Berlin. Các văn phòng quận (ban Các Vấn Đề Thanh Niên và Xã Hội) có trách nhiệm thực hiện LPflGG.
Quý vị có thể nhận thêm thông tin ở đó cũng như mọi mẫu đơn đăng ký thích hợp. Nếu quý vị cần được
tư vấn thêm, liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa phương của quý vị. Thông tin bổ sung
được cung cấp tại: www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation
(Các phần: legal basis (cơ sở pháp lý), state law (luật pháp tiểu bang))

Các Trung Tâm Liên Lạc PflegeEngagement dành cho hoạt động tình
nguyện chăm sóc và tự lực
Từ tháng 10, 2010, các điểm liên lạc PflegeEngagement đã được lập ở mọi quận của Berlin, kết nối với
các trung tâm tự lực hoặc các trung tâm quận. Họ hỗ trợ người có nhu cầu chăm sóc và hỗ trợ người
thân của họ trong sinh hoạt hàng ngày cũng như giúp đỡ những ai cần bất kỳ hình thức hỗ trợ nào liên
quan đến chăm sóc. Vì mục đích này, họ tiến hành, hỗ trợ và kết nối, bên cạnh những việc khác, các
sáng kiến hoặc nhóm địa phương, tham gia chủ đề này. Nếu, là người thân chăm sóc, quý vị muốn liên
lạc với những người khác cùng hoàn cảnh, nếu quý vị muốn có các buổi làm việc và bày tỏ ý kiến ở nhà
và quý vị cũng cần một số lời khuyên, nếu quý vị đang tìm kiếm sự hỗ trợ giới hạn thấp với cuộc sống
hàng ngày thông qua các tình nguyện viên hoặc khả năng tham gia thêm đời sống xã hội và văn hóa cho
quý vị hoặc mẹ quý vị, quý vị nên nói chuyện với một người tại trung tâm liên lạc quý vị chọn. Địa chỉ
được cung cấp trong phụ lục.
Thông tin và khái quát về các dịch vụ cũng được cung cấp trên Internet tại www.pflegeunterstuetzungberlin.de

Dịch Vụ Y Tế của Các Quỹ Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe (MDK)
Dịch vụ y tế của quỹ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (MDK) là một cơ sở chung của các quỹ bảo hiểm sức
khỏe và chăm sóc hợp pháp. Nó được tổ chức ở từng tiểu bang trong liên bang như một công đồng hoạt
động độc lập, cung cấp tư vấn cho các quỹ bảo hiểm sức khỏe và quỹ bảo hiểm chăm sóc hợp pháp về
các chủ đề liên quan đến y khoa nói chung và cung cấp chăm sóc và tiến hành các thủ tục đánh giá và
kiểm soát.
MDK đánh giá, thay cho các quỹ bảo hiểm chăm sóc, liệu một người có cần chăm sóc hay không hoặc
có nhu cầu đáng kể về sự hỗ trợ chung hay không. Khi đánh giá nhu cầu chăm sóc, sự tồn tại của các
điều kiện thích hợp sẽ được kiểm tra và một mức độ chăm sóc sẽ được đề nghị. Ngoài ra, các biện pháp
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để phòng bệnh và hồi phục sẽ được đề nghị, các khuyến cáo về loại hình và phạm vi của các dịch vụ
chăm sóc sẽ được cung cấp và các chỉ thị cho một kế hoạch chăm sóc cá nhân sẽ được lập ra.
Để đảm bảo chất lượng sống, MDK thường xuyên kiểm tra và nếu cần, thay mặt các quỹ bảo hiểm chăm
sóc pháp định, liệu các cơ sở chăm sóc có tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã thỏa thuận hay không.
Vì mục đích này, MDK tư vấn cho các cơ sở chăm sóc với mục đích tránh những khiếm khuyết về chất
lượng cũng như trách nhiệm của các cơ sở chăm sóc và chủ sở hữu cơ sở trong việc củng cố an ninh và
phát triển thêm chất lượng chăm sóc.

Các dịch vụ vận động trong chương trình xã hội kết hợp
Theo phương châm "cuộc sống ngoài kia đang diễn ra – chúng tôi đưa bạn ra đó", các dịch vụ hỗ trợ vận
động của Berlin đã và đang cung cấp hỗ trợ và dịch vụ đẩy xe lăn, hỗ trợ cho người khiếm thị và vận
chuyển lên cầu thang ở tất cả các quận của Berlin trong hơn 25 năm. Các dịch tận nhà dành cho người
cao tuổi (65 tuổi trở lên) và những ai bị suy giảm chức năng vận động, không thể ra khỏi nhà nếu không
có sự giúp đỡ của người khác. Các dịch vụ đó gồm có đi dạo cùng, đi cùng đến các buổi hẹn và các hoạt
động tương tự và đảm bảo rằng quý vị tham gia đời sống cộng đồng.
Để sử dụng các dịch vụ của họ, phải trả một khoản đóng góp hàng năm dưới dạng lệ phí hành chính
đồng mức, được điều chỉnh theo điều kiện xã hội và số tiền hiện nay tối đa là 80 Euro / năm. Thông tin
bổ sung được cung cấp từ Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc của quý vị hoặc tại:
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/pflege-zu-hause/alltagshilfen/mobilitaetshilfen

Pflege in Not
Trung tâm tư vấn và giải quyết khiếu nại "Pflege in Not" cung cấp cho người được chăm sóc và người
thân của họ, đã chạm đến giới hạn khả năng của mình, hoặc đã gặp tình huống khó khăn, tình huống
bạo lực hoặc cảm giác tội lỗi, dịch vụ nói chuyện riêng tư và hỗ trợ tâm lý. Họ giúp quý vị – nếu cần – giải
quyết khiếu nại hoặc trực tiếp giải quyết các vấn đề giới thiệu hoặc mâu thuẫn, nếu quý vị không hài lòng
với sự chăm sóc trong một cơ sở chăm sóc nội trú hoặc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia hoặc
trong cơ sở chăm sóc sống chung. Trung tâm tư vấn cũng có thể được sử dụng bởi những người hỗ trợ,
bạn bè, hàng xóm, nhân viên chăm sóc và cơ sở chăm sóc. Địa chỉ được cung cấp trong phụ lục.

Các Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc
Tại Berlin, có 35 Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc (cập nhật lần cuối vào tháng 12, 2016). Họ là các trung
tâm liên lạc trong khu vực của quý vị, cung cấp sự tư vấn độc lập và miễn phí cho tất cả người được bảo
hiểm hợp pháp, người cao tuổi và người được chăm sóc và người thân của họ về chăm sóc và tuổi già.
Họ cân nhắc các dịch vụ xã hội khác nhau cũng như các nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dịch vụ phòng
bệnh, chữa bệnh, phục hồi hoặc dịch vụ y tế khác cũng như chăm sóc và hỗ trợ xã hội. Họ tư vấn về các
thiết bị trợ giúp, giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày và khả năng điều chỉnh căn nhà của quý vị. Nếu có
nhu cầu, họ sẽ lập một kế hoạch chăm sóc cá nhân với quý vị và mẹ quý vị. Thông tin về các câu hỏi
quan trọng liên quan đến người tiêu dùng được tóm tắt trong các tờ thông tin và được cung cấp cho quý
vị từ Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại địa phương của quý vị. Có thể tìm thấy chúng theo từ khóa
information sheets (tờ thông tin) trên Internet tại www.pflegestuetzpunkteberlin.de bằng tiếng Đức, tiếng Thổ
Nhĩ Kỳ, tiếng Nga, tiếng Ba Lan, tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Bosnia cũng như ở dạng
ngôn ngữ đơn giản. Thông tin bổ sung cũng được cung cấp ở đó và tại
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation

Địa chỉ được cung cấp trong Danh Bạ Địa Chỉ.
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Tư Vấn về Chăm Sóc Tại Gia
Thông tin chi tiết được cung cấp ở đây:
Bộ Y Tế Liên Bang: “Ratgeber zur Pflege – Alles, was Sie zur Pflege und zu den neuen
Pflegestärkungsgesetzen wissen müssen“, (Tư vấn chăm sóc – Mọi thông tin quý vị cần biết về chăm sóc
và điều luật mới củng cố chăm sóc)
Tải về từ
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen.html

RAGA Cộng Đồng Khu Vực Tư Vấn cho Người Cao Tuổi và người thân của họ Berlin: Dịch vụ dành cho
người thân chăm sóc, được xuất bản hàng năm bởi nhà xuất bản apercu; được cung cấp tại Trung Tâm
Hỗ Trợ Chăm Sóc, Trung Tâm Liên Lạc PflegeEngagement, Care in Need hoặc Profession Centre for
Caring Relatives, tải xuống từ www.raga-berlin.de
Các ấn phẩm của Cơ Quan Quản Lý Thượng Viện www.berlin.de/sen/gessoz/service/publikationen theo từ
khóa Pflege (Chăm Sóc).
Thông Tin từ Trung Tâm Tư Vấn Người Tiêu Dùng Berlin: www.vz-berlin.de ở phần Gesundheit + Pflege
(Sức Khỏe + Chăm Sóc).
www.compass-pflegeberatung.de/fuer-ratsuchende/pflegebeduerftigkeit/
www.beim-pflegen-gesund-bleiben.de

Thông tin về bảo hiểm chăm sóc cũng được cung cấp thông qua đường dây điện thoại dành cho người
tiêu dùng của Bộ Y Tế Liên Bang theo số điện thoại 030 / 340 60 66-02.
Cũng có dịch vụ tư vấn qua điện thoại dành cho người chăm sóc thông qua đường dây điện thoại của Bộ
Gia Đình, Người Cao Tuổi, Phụ Nữ và Thanh Thiếu Niên Liên Bang (BMFSFJ) theo số điện thoại 030 /
20179131

Thẻ khuyết tật nặng
Thẻ này đóng vai trò giấy tờ chứng minh để đăng ký quyền lợi và bồi thường đối với các chi phí liên quan
đến suy giảm chức năng, dành cho người khuyết tật nặng. Thông tin được cung cấp từ Phòng Y Tế và
Các Vấn Đề Xã Hội của Tiểu Bang:
www.berlin.de/lageso (Các phần: Behinderung (khuyết tật); Schwerbehinderung (Versorgungsamt) (khuyết
tật nặng (phòng an sinh xã hội); Schwerbehindertenausweis (thẻ khuyết tật nặng))
Nếu mẹ của quý vị đã được chẩn đoán là khuyết tật nặng, bà có thể nhận thẻ. Để nhận thẻ, phải nộp
đơn. Các mẫu đơn được cung cấp ở trung tâm người tiêu dùng của phòng an sinh xã hội (Phòng Y Tế và
Các Vấn Đề Xã Hội Tiểu Bang Berlin), từ các dịch vụ xã hội trong các bệnh viện, trong các trung tâm tư
vấn dành cho người khuyết tật, tại trung tâm dịch vụ công nhân địa phương của quý vị và Trung Tâm Hỗ
Trợ Chăm Sóc. Ở đó, quý vị có thể nhận được sự hỗ trợ điền đơn đăng ký. Phòng an sinh xã hội có
trách nhiệm tiến hành thủ tục xác định theo luật về người khuyết tật nghiêm trọng.
Cũng có thể trực tiếp nộp đơn trên Internet hoặc tải đơn về từ:
www.berlin.de/lageso/behinderung/antrag/online.html

Dịch vụ vận chuyển đặc biệt cho người khuyết tật
Người khuyết tật tại Berlin có thể sử dụng, ở các trường hợp nhất định, cái gọi là dịch vụ Vận Chuyển
Đặc Biệt dành cho người khuyết tật. Dịch vụ vận chuyển được thực hiện bằng xe đặc biệt hoặc taxi. Nếu
quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ với Phòng Y Tế và Các Vấn Đề Xã Hội của Tiểu Bang (Phòng An Sinh Xã
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Hội), đường dây dành cho người tiêu dùng để biết dịch vụ vận chuyển đặc biệt dành cho người khuyết
tật:
Số điện thoại: 030 / 115
Giờ làm việc: Thứ Hai, thứ Ba 9 giờ sáng - 3 giờ chiều, thứ Năm 9 giờ sáng - 6 giờ tối, thứ Sáu 9 giờ
sáng - 1 giờ chiều (có hoặc không có hẹn).
Thông tin chi tiết cũng được cung cấp tại:
www.berlin.de/lageso (Các phần: Behinderung (khuyết tật); Schwerbehinderung (Versorgungsamt) (khuyết
tật nặng (phòng an sinh xã hội)); Nachteilsausgleiche (bồi thường khuyết tật); SonderFahrDienst (vận
chuyển đặc biệt dành cho người khuyết tật))

Trung Tâm Tư Vấn Người Tiêu Dùng Berlin
Trung Tâm Tư Vấn Người Tiêu Dùng Berlin hỗ trợ người tiêu dùng trong lĩnh vực sức khỏe và chăm sóc,
một cách độc lập và có giới hạn thấp, nhất là với trợ cấp, hỗ trợ và thông tin. Trung Tâm Tư Vấn Người
Tiêu Dùng sử dụng mọi thông tin nhận được thông qua tư vấn để đại diện cho quyền lợi của người tiêu
dùng trước quyền lợi chính trị và kinh tế và để phát triển thêm thông tin dành cho người tiêu dùng cũng
như tư vấn dành cho người tiêu dùng. Trung tâm tư vấn người tiêu dùng Berlin đã soạn rất nhiều thông
tin về chủ đề “Sức Khỏe + Chăm Sóc“ tại www.vz-berlin.de. Trong khuôn khổ của dự án “Kiểm soát thị
trường về hợp đồng chăm sóc ngoại trú“ (www.verbraucherzentrale-berlin.de/pflegevertraege-im-fokus-3) nó
giám sát mọi cơ sở chăm sóc và hỗ trợ. Người tiêu dùng có thể đặt ra các câu hỏi về tính hợp pháp của
hợp đồng và thảo luận về các vấn đề với chăm sóc ngoại trú với đội ngũ thực hiện dự án và cũng có thể
gửi bản sao hợp đồng để họ xem xét.
Email: mail@pflegevertraege.de
Số điện thoại: 030 / 54445968
Giờ làm việc: Thứ Hai 9 giờ sáng – 1 giờ chiều, thứ Tư 2 giờ chiều – 6 giờ tối, thứ Sáu 8 giờ sáng – 12
giờ trưa.
Trang web thông tin bắt đầu ra mắt vào giữa tháng 1, 2017: www.pflegevertraege.de

Các sản phẩm chăm sóc
Đối với những ai được chẩn đoán là người được chăm sóc theo luật bảo hiểm chăm sóc, nói cách khác
bất kỳ ai được chẩn đoán mức độ chăm sóc 1-5, có một khoản trợ cấp để mua sản phẩm chăm sóc lên
đến 50 Euro mỗi tháng. Các sản phẩm chăm sóc ví dụ như tấm lót giường, găng tay dùng một lần, tạp dề
bảo vệ, chất khử trùng, v.v., tuy nhiên không bao gồm vật tư kiểm soát chứng mất tự chủ tiêu tiểu chẳng
hạn như tã. Các sản phẩm này có thể được kê bởi một bác sĩ đa khoa và được trả bởi bảo hiểm chăm
sóc. Quý vị có thể đặt mua các sản phẩm này từ các nhà cung ứng đã ký hợp đồng với quỹ bảo hiểm
chăm sóc. Nếu quý vị đã mua các sản phẩm chăm sóc bằng tiền túi, hãy gửi biên nhận cho quỹ bảo hiểm
chăm sóc.
> Quan trọng: phải làm đăng ký liên tục nhận phúc lợi đối với các sản phẩm chăm sóc gửi bảo hiểm
chăm sóc của mẹ quý vị khi gửi biên nhập đầu tiên hoặc sớm hơn để được hoàn tiền. Nếu quý vị đặt
mua từ một nhà cung ứng, hãy kiểm tra chất lượng của các sản phẩm được giao. Có những khác biệt
lớn về chất lượng giữa các nhà cung ứng sản phẩm chăm sóc khác nhau.
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Chăm sóc thay thế (Chăm sóc tạm thế)
Chăm sóc tạm thế và chăm sóc thay thế là dịch vụ được cung cấp bởi bảo hiểm chăm sóc dành cho
người được chăm sóc có mức độ chăm sóc từ 2 đến 5. Nếu người chăm sóc chính không thể tiếp tục
chăm sóc vì bị bệnh hoặc nghỉ lễ, quỹ bảo hiểm chăm sóc sẽ thanh toán lên đến 1.612 Euro cho tối đa 6
tuần mỗi năm. Số tiền này có thể tăng tối đa 806 Euro nếu đã nộp yêu cầu thấp hơn hoặc không có yêu
cầu bảo hiểm chăm sóc ngắn hạn. Trong trường hợp này, quỹ bảo hiểm chăm sóc sẽ thanh toán chi phí
chăm sóc thay thế lên đến 2.418 Euro. Phải trình giấy tờ chứng minh chi phí. Nếu dịch vụ chăm sóc thay
thế được cung cấp bởi người thân, số tiền chăm sóc thay thế nói chung bị giới hạn ở số tiền Trợ Cấp
Chăm Sóc đối với từng mức độ chăm sóc. Luật pháp giả định rằng người thân thường có trách nhiệm
chăm sóc thay thế và không được trả công cho các công việc đó. Ngoài ra, chi phí vận chuyển cần thiết
và giấy tờ chứng minh mất thu nhập có thể được hoàn tiền lần lượt lên đến số tiền tối đa 1.612 hoặc
2.418 Euro.
Các nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể được sử dụng theo giờ đối với dịch vụ chăm sóc thay thế, ví dụ
như trong ba buổi chiều. Trong trường hợp này, giới hạn không ảnh hưởng đến thời gian tối đa 6 tuần.
Quyền yêu cầu bảo hiểm dịch vụ chăm sóc thay thế được gia hạn mỗi năm lịch.
Điều quan trọng là phải biết rằng để nộp yêu cầu bảo hiểm chăm sóc thay thế, quý vị phải có thể chứng
minh thời gian trước chăm sóc. Người không còn có thể chăm sóc trước tiên phải chứng minh rằng mình
đã chămsóc cho người được chăm sóc tại gia trong ít nhất 6 tháng trước khi gửi yêu cầu chăm sóc thay
thế. Trong trường hợp này, không cần có chẩn đoán mức độ chăm sóc 2 trong thời gian chăm sóc, tuy
nhiên, phải có chẩn đoán mức độ chăm sóc 2 khi nộp yêu cầu chăm sóc thay thế. Trong thời gian trước
chăm sóc, người chăm sóc không cần phải luôn là cùng một người. Yêu cầu này cũng được đáp ứng
nếu có nhiều người khác nhau chia sẻ công việc chăm sóc.

Các cơ sở chăm sóc nội trú
Các cơ sở chăm sóc nội trú là các cơ sở mà bệnh nhân nhận là nơi ở chính của mình, được chăm sóc
và hỗ trợ. Đơn vị điều hành cơ sở đó có nghĩa vụ, theo hợp đồng và dựa trên thanh toán, cung cấp chỗ ở
và không gian sinh hoạt trong cơ sở cũng như dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho người cao tuổi, cho người
có nhu cầu chăm sóc và người lớn có khuyết tật. Một cơ sở chăm sóc nội trú cũng thường được gọi là
cơ sở điều dưỡng.

Cơ Sở Chăm Sóc Sống Chung
Đối với những người không thể tự thực hiện hoạt động sinh hoạt hàng ngày nếu không có sự giám sát
liên tục, nhưng không cần hoặc không muốn được chăm sóc nội trú trong một cơ sở điều dưỡng, cơ sở
chăm sóc sống chung có thể là một lựa chọn. Bệnh nhân sa sút trí tuệ là một nhóm người được chăm
sóc trong cơ sở chăm sóc sống chung. Cơ sở sống chung cũng được đề nghị cho người lớn tuổi có lý
lịch nhập cư.
Sự chăm sóc và hỗ trợ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ngoại trú. Quy mô của
các nhóm (ít nhất 3 và tối đa 12 bệnh nhân) giúp dễ sử dụng và duy trì tài nguyên của bệnh nhân hơn, để
tạo ra môi trường giống gia đình cũng như kêu gọi sự tham gia của người thân và những người khác có
xuất thân đa dạng trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay có nhiều cơ sở chăm sóc sống chung
như thế để khi chuyển vào một cơ sở chăm sóc sống chung, người ta không phải rời khỏi nơi mình quen
thuộc. Bệnh nhân hoặc đại diện ủy quyền của họ (người thân/người giám sát), các nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc và chủ cơ sở thường xuyên liên lạc về việc quản lý cơ sở chăm sóc sống chung. Nếu quý vị
quyết định chuyển vào một cơ sở chăm sóc sống chung, quý vị, là bệnh nhân hoặc người đại diện ủy
quyền, có quyền và nghĩa vụ tham gia tổ chức hoạt động sinh hoạt hàng ngày và có trách nhiệm trong cơ
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sở sống chung. Quý vị phải tham gia mọi vấn đề quan trọng. Giữa bệnh nhân hoặc người đại diện ủy
quyền của họ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, điều này có nghĩa là bố trí cơ sở sống chung
(chuyển bệnh nhân mới vào, bên thứ ba có mặt ngắn hạn trong khuôn khổ chăm sóc thay thế, chuyển
ra), sự chăm sóc và giám sát, cũng như quản lý cơ sở. Bệnh nhân hoặc người đại diện ủy quyền sẽ đưa
ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra, họ thực thi quyền của thành viên hộ gia đình. Với sự cam kết của
mình, người thân và người giám sát đồng thời đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ bệnh nhân.
Điều luật về tự quản lý và tham gia cơ sở sống chung có giám sát (Wohnteilhabegesetz – WTG) từ ngày
3 tháng 6, 2010 (trang luật và sắc lệnh 285) có một loạt các quy chuẩn về cơ sở chăm sóc sống chung
(www.berlin.de/sen/soziales; các phần: topics (chủ đề); care and rehabilitation (chăm sóc và phục hồi); legal
basis (cơ sở pháp lý); federal law (luật liên bang); law on having your say in a shared accommodation
(luật về đóng góp ý kiến trong một cơ sở sống chung)). WTG giả định rằng bệnh nhân trong cơ sở sống
chung hoặc người đại diện ủy quyền của họ có mức tự chịu trách nhiệm cao và phải có mức tự chịu
trách nhiệm cao và phải thực hiện các nhiệm vụ tự tổ chức và cùng quyết định nếu một nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc cung cấp dịch vụ chăm sóc ngoại trú. Nếu có khiếm khuyết trong chăm sóc trong một
cơ sở chăm sóc sống chung hoặc có vấn đề với việc chia sẻ trách nhiệm giữa các nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc và bệnh nhân hoặc đại diện ủy quyền của họ, cơ quan giám sát cơ sở của Phòng Y Tế và Các
Vấn Đề Xã Hội củ Tiểu Bang sẽ là điểm liên lạc. Cơ quan giám sát cơ sở có thể hỏi và thực hiện các biện
pháp thích hợp theo WTG. (www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht)
Các dịch vụ chăm sóc và quản lý cơ sở được tính toán trong cơ sở chăm sóc sống chung thông qua một
nhóm dịch vụ.
Các dịch vụ khác trong khuôn khổ SGB XI, có thể gồm có:
•

Các dịch vụ bổ sung cho người được chăm sóc trong cơ sở sống chung ngoại trú có giám sát
(phụ phí lên đến 214 Euro mỗi tháng)

•

Chăm sóc ban ngày; tuy nhiên các dịch vụ chăm sóc ban ngày chỉ có thể được yêu cầu bảo
hiểm với một khoản phụ phí cơ sở sống chung, nếu đánh giá của MDK chứng minh rằng không
thể đảm bảo sự chăm sóc nếu không có chăm sóc ban ngày

•

Số tiền tài trợ ban đầu (lên đến 2.500 Euro mỗi người được chăm sóc, tối đa 10.000 Euro tổng
cộng mỗi nhóm cơ sở sống chung)

•

Trợ cấp cho các biện pháp tân trang (tối đa 16.000 Euro mỗi biện pháp mỗi nhóm cơ sở sống
chung)

•

Số tiền trợ cấp

•

Các sản phẩm chăm sóc

•

Dụng cụ hỗ trợ chăm sóc

Ngoài ra, bệnh nhân có thể yêu cầu các dịch vụ từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia trong khuôn khổ
SGB V.
Thông tin chi tiết về cơ sở chăm sóc sống chung đươc cung cấp trong tập tài liệu "Wohngemeinschaften
für Menschen mit Demenz. Eine alternative Wohn- und Betreuungsform" (cơ sở sống chung dành cho
người sa sút trí tuệ: một hình thức sinh hoạt và giám sát khác). Tài liệu này nằm trong loạt ấn phẩm “Gut
altern in Berlin“ của Cơ Quan Quản Lý Chăm Sóc của Thượng Viện.
www.berlin.de/sen/soziales/themen/pflege-und-rehabilitation/wohngemeinschaften

Thông tin bổ sung về cơ sở chăm sóc sống chung được cung cấp từ Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại
địa phương của quý vị, hiệp hội Self-Sufficient Living in Old Age (SWA) e. V., Cơ Quan Giám Sát Cơ Sở,
Competent Centre Care Support, Trung Tâm Tư Vấn Người Tiêu Dùng, và Các Trung Tâm Liên Lạc
PflegeEngagement hoặc trực tuyến tại
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www.pflegestuetzpunkteberlin.de

(ở các tờ thông tin)
www.swa-berlin.de
www.pflegeunterstuetzung-berlin.de

(từ khóa Pflege-Wohngemeinschaften (cơ sở chăm sóc sống chung))
www.vz-berlin.de/Wohnen-im-Alter
www.wg-qualitaet.de

Các câu lạc bộ Selbstbestimmtes Wohnen im Alter (SWA) e.V. tự xem mình là một cơ quan bảo vệ
người tiêu dùng và tham gia đảm bảo chất lượng trong cơ sở chămsóc sống chung dành cho người cao
tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ.
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Danh bạ địa chỉ
Các trung tâm tư vấn đặc biệt
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. (DAlzG;
Geschäftsstelle des Dachverbandes)
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin
ĐT 030 / 2593795-0
Alzheimer-ĐT: 01803 / 171017 Giờ làm việc: Thứ
Hai-thứ Năm 9 giờ sáng – 6 giờ chiếu,
Thứ Sáu 9 giờ sáng - 3 giờ chiều
Alzheimer Gesellschaft Berlin e. V.
Friedrichstraße 236, 10969 Berlin
ĐT 030 / 89094357
info@alzheimer-berlin.de

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

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

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

Pflege in Not
(Beatungs- und Beschwerdestelle)
Bergmannstr. 44, 10961 Berlin
ĐT 030 / 6959-8989
pflege-in-not@diakonie-stadtmitte.de

Giờ làm việc: Thứ Hai, thứ Tư và Thứ Sáu 10 giờ
sáng - 12 giờ trưa, thứ Ba 2 giờ chiều - 4 giờ chiều

Verbraucherzentrale Berlin e. V.
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin
ĐT 030 / 21485-0,
Zentrale Anlaufstelle Hospiz (ZAH)
Brabanter Straße 21, 10713 Berlin
ĐT 030 / 407111-13
post@hospiz-aktuell.de

KOBRA Berlin
(Counselling to reconcile professional life and care)
Kottbusser Damm 79, 10967 Berlin
ĐT 030 / 695923-0
info@kobra-berlin.de
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SWA e. V.
Im BürgerzentrumNeukölln
Werbellinstraße 42, 12053 Berlin
ĐT: 030 / 61093771 (thứ Ba 3 giờ chiều - 7 giờ tối)
Tư vấn cá nhân phải đặt hẹn
verein@swa-berlin.de

Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc

Dường dây điện thoại miễn phí: 0800 / 59 500 59 (thứ Hai - thứ Sáu 9 giờ sáng - 6 giờ
tối)
Ở đây quý vị sẽ tìm thấy địa chỉ của tất cả 35 Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc tại Berlin được liệt kê theo
quận.

Charlottenburg-Wilmersdorf
•

Bundesallee 50, 10715 Berlin
ĐT 030 / 8931231

•

Heinickeweg 1, 13627 Berlin
ĐT 030 / 3309177-0

•

Zillestr. 10, 10585 Berlin
ĐT 0800 / 265080-25201

•

Mitte
•

Karl-Marx-Allee 3, 10178 Berlin
ĐT 0800 / 265080-28100

•

Kirchstr. 8a, 10557 Berlin
ĐT 030 / 39405510

•

Reinickendorferstr. 61, 13347 Berlin
ĐT 030 / 4594-1103

Friedrichshain-Kreuzberg
•

Straußberger Platz 13/14, 10243 Berlin
ĐT 0800 / 265080 22660

•

Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin
ĐT 030 / 2570-0673

•

Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin
ĐT 030 / 6137-60761

Neukölln
•

Donaustr. 89, 12043 Berlin
ĐT 0800 / 265080-27110

•

Joachim-Gottschalk-Weg 1, 12353
Berlin
ĐT 030 / 670 666 29-0

•

Werbellinstr. 42, 12053 Berlin
ĐT 030 / 68977-00

Lichtenberg
•

Einbecker Straße 85, 10315 Berlin
ĐT 030 / 9831-7630

•

Rummelsburger Str. 13, 10315 Berlin
ĐT 030 / 2593-57955

•

Woldegker Str. 5, 13059 Berlin,
Seniorenheim Helmut-Böttcher-Haus
ĐT 030 / 23980208

Gesundheitszentrum am
Unfallkrankenhaus Berlin (UKB)
ĐT 030 / 2700498-40

Pankow
•

Hauptstr. 42, 13158 Berlin
ĐT 0800 / 265080-24890

•

Mühlenstr. 48, 13187 Berlin
ĐT 030 / 4753-1719

Marzahn-Hellersdorf
•
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Janus-Korczak-Str. 11, 12627 Berlin
ĐT 0800 / 265080-28686

•

Marzahner Promenade 49, 12679 Berlin
ĐT 030 / 514-3093

•

Warener Str. 1, 12683 Berlin,

Reinickendorf
•

Kurhausstr. 30, 13467 Berlin

•

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

•

Schlossstr. 23, 13507 Berlin
ĐT 030 / 4174-4891

•

Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin
ĐT 030 / 4987-2404

Spandau
•

Galenstr. 14, 13597 Berlin
ĐT 030 / 90279-2026

•

Parnemannweg 22, 14089 Berlin

•

c/o Jugendfreizeitheim Kladow
ĐT 030 / 2398-5597

•

Rohrdamm 83, 13629 Berlin
ĐT 030 / 257949-281

Steglitz-Zehlendorf
•

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

•

Scheelestr. 109-111, 12209 Berlin
c/o Seniorenzentrum
ĐT 030 / 8576 5918

•

Teltower Damm 35, 14169 Berlin
ĐT 0800 / 265080-26550

Tempelhof-Schöneberg
•

Mariendorfer Damm 161 a, 12107 Berlin
c/o Deutsche Rheuma-Liga Berlin e. V.
(Erdgeschoss)
ĐT 030 / 5403-4978

•

Pallastr. 25, 10781 Berlin
ĐT 0800 / 265080-26210

•

Reinhardtstr. 7, 12103 Berlin
ĐT 030 / 7550-703

Treptow-Köpenick
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•

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

•

Myliusgarten 20, 12587 Berlin
ĐT 030 / 2592-8245

•

Spreestr. 6, 12439 Berlin
ĐT 030 / 3906-3825

Các Trung Tâm Liên Lạc
Địa Phương
PflegeEngagement
Ở đây quý vị sẽ tìm thấy địa chỉ của tất cả 12
Trung Tâm Liên Lạc tại Berlin được liệt kê theo
quận.

Charlottenburg – Wilmersdorf
Selko e.V, c/o SEKIS
Bismarckstraße 101, 10625 Berlin
ĐT 030 / 890285-35
sekis@sekis-berlin.de
Friedrichshain – Kreuzberg
Volkssolidarität LV Berlin e. V.
c/o Selbsthilfe-Treffpunkt
Gryphiusstraße 16, 10245 Berlin
ĐT 030 / 70716869 or 0173 / 2839560
kpe@volkssolidaritaet.de
Lichtenberg
Stadtteilzentrum Kiezspinne FAS e. V.
c/o Selbsthilfetreff Synapse
Schulze-Boysen-Straße 38, 10365 Berlin
ĐT 030 / 28472395or 0160 / 4030684
selbsthilfe.synapse@kiezspinne.de
Marzahn – Hellersdorf
Wuhletal-Psychosoziales Zentrum GmbH,
c/o Stadtteilzentrum Mosaik
Altlandsberger Platz 2, 12685 Berlin
ĐT 030 / 54988495 or 0176 / 55811271
pflege@wuhletal.de
Mitte
StadtRand GmbH, c/o Selbsthilfe-Kontaktund Beratungsstelle
Lübecker Straße 19, 10559 Berlin
ĐT 030 / 22194858 or 0176 / 38467745
pflegeengagement@stadtrand-berlin.de
Neukölln
Gesundheitszentrum Gropiusstadt e. V.
c/o Selbsthilfezentrum Neukölln-Nord
Hertzbergsstr. 22, 12055 Berlin
ĐT 030 / 68160-62
nord@kpe-neukoelln.de
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Neukölln
Neukölln Süd
c/o Selbsthilfezentrum Neukölln-Süd
Löwensteinring. 13A, 12353 Berlin
ĐT 030 / 6032022,
sued@kpe-neukoelln.de
Pankow
HVD LV Berlin e. V.,
c/o District Centre Pankow
Schönholzer Str. 10, 13187 Berlin
ĐT 030 / 499870911,
pflegeengagement@stz-pankow.de
Reinickendorf
Unionhilfswerk Ambulante Dienste gGmbH,
c/o Selbsthilfe- und Stadtteilzentrum
Eichhorster Weg 32, 13435 Berlin
ĐT 030 / 41745-752,
Wilhelmsruher Damm 116, 13439 Berlin
ĐT: 030 / 644976063
pflegeengagement@unionhilfswerk.de
Spandau
Sozial-kulturelle Netzwerke casa e.V.
c/o Selbsthilfetreffpunkt Siemensstadt
Wattstr. 13, 13629 Berlin
ĐT 030 / 93622380
Sebsthilfetreffpunkt Mauerritze im
Kulturhaus Spandau
Mauerstr. 6, 13597 Berlin
ĐT 030 / 35389566
kpe-spandau@casa-ev.de

Steglitz-Zehlendorf
Nachbarschaftsheim Mittelhof e. V.
c/o Selbsthilfetreffpunkt
Königstr. 42 – 43, 14163 Berlin
ĐT 030 / 80197538,
kpe.@mittelhof.org

Tempelhof – Schöneberg
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.
c/o Selbsthilfetreffpunkt Schöneberg
Holsteinische Str.30, 12161 Berlin
ĐT 030 / 859951-25
c/o Der Nachbar
Cranachstraße 7, 12157 Berlin
ĐT 030 / 325008-51
pflegeengagement@nbhs.de

Treptow – Köpenick
ajb GmbH, c/o Eigeninitiative
Selbsthilfezentrum
Friedenstraße 15, 12489 Berlin
ĐT 030 / 2268-4802
kpe-tk@ajb-berlin.de
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Tư Vấn về Trí Nhớ
Nguồn: www.alzheimer-berlin.de
Ở đây quý vị sẽ tìm thấy địa chỉ của các bệnh
viện tư vấn về trí nhớ được liệt kê theo quận.

Berlin Buch
Charité Universitätsmedizin Berlin
Campus Berlin Buch
Gedächtnissprechstunde
Hochschulambulanz
Lindenberger Weg 80, 13125 Berlin
ĐT: 030 / 450540077
gedaechtnissprechstunde@charite.de
Charlottenburg-Wilmersdorf
Friedrich von Bodelschwingh-Klinik,
Klink für Psychiatrie und Psychotherapie
Landhausstraße 33-35, 10717 Berlin
Đường dây điện thoại hẹn:
ĐT: 030 / 5472-7850
pia@gpva-berlin.de
Friedrichshain-Kreuzberg

Charité Universitätsmedizin Berlin
Neuropsychiatrie
Campus Charité Mitte
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
ĐT: 030 / 450617095
Psychiatrische Universitätsklinik Charité,
St. Hedwig-Krankenhaus
Große Hamburger Straße 5–11, 10115 Berlin
ĐT: 030 / 23112500
Spandau
Vivantes Klinikum Spandau
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
- Memory Clinic
Neue Bergstr. 6, 13585 Berlin
ĐT: 030 / 130133088

Vivantes Klinikum Am Urban
Psychiatrische Institutsambulanz,
Gedächtnissprechstunde
Dieffenbachstraße 1, 10967 Berlin
ĐT: 030 / 130226030

Lichtenberg
Evangelisches Krankenhaus Königin
Elisabeth Herzberge
Abteilung Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik,
Gedächtnisambulanz
Herzbergstraße 79, 10365 Berlin
ĐT: 030 / 54724981

Mitte
Charité Universitätsmedizin Berlin
Neurologie Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie
Campus Charité Mitte
Charitéplatz 1, 10117 Berlin
ĐT: 030 / 450560560
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Steglitz
Charité Universitätsmedizin Berlin,
Campus Benjamin Franklin
Klinik und Hochschulambulanz für
Psychiatrie und Psychotherapie,
Modul Altersmedizin
Gesprächssprechstunde
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