
Soziales

Πληροφορίες αναφορικά με 
την φροντίδα στο σπίτι
Τι πρέπει να κάνω
Ποιος θα με βοηθήσει

Ποιος μπορεί  να σας βοηθήσει με την περίθαλψη 
Υπάρχουν υπηρεσίες φροντίδας, οι οποίες μπορούν να 
σας υποστηρίξουν στο σπίτι. Υπάρχουν χώροι φροντίδας, 
στους οποίους κατά την διάρκεια της ημέρας μπορούν να 
περιθαλφθούν τα άτομα τα οποία χρήζουν περίθαλψης. 
Τα βράδια επιστρέφουν στις οικίες τους.
Υπάρχουν κέντρα φροντίδας στα οποία άτομα τα οποία 
χρήζουν περίθαλψης μπορούν να λάβουν περίθαλψη.
 
Που βρίσκετε τις διευθύνσεις από τις υπηρεσίες 
φροντίδας και τα κέντρα περίθαλψης
Υπάρχει ενημέρωση για ασθενείς με άνοια. Θα βρείτε 
ενημερωτικά φυλλάδια με όλες τις διευθύνσεις και τα 
τηλέφωνα. Θα παραλάβετε τα ενημερωτικά φυλλάδια από 
την Νομαρχία, τα κέντρα υποστήριξης και τα δημοτικά 
καταστήματα.
http://www.kaiserslautern-kreis.de/fileadmin/media/
Dateien/Jugend_Soziales/Ratgeber_Demenz.pdf

Πως μπορείτε να περιθάλψετε σωστά
Η ασφάλεια περίθαλψης παρέχει μαθήματα περίθαλψης. 
Εκεί θα μάθετε, πώς να περιθάλπετε κάποιον, για 
παράδειγμα πώς να μεταφέρετε κάποιον από το κρεβάτι 
στο αναπηρικό καροτσάκι. Ενημερωθείτε από την ασφάλεια 
περίθαλψης σας για τα μαθήματα περίθαλψης. Τα μαθήματα 
παρέχονται δωρεάν.  

Με μια ματιά
•   Ενημέρωση στο κέντρο υποστήριξης περίθαλψης
•   Αίτηση στην ασφάλεια περίθαλψης
•   Τήρηση ημερολογίου περίθαλψης
•   Αίτηση στην υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας
•   Επίσκεψη μαθημάτων περίθαλψης
•   Αίτημα για ενημερωτικά φυλλάδια «πληροφορίες 
     για την άνοια» 
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«Γηρατειά στο σπίτι»
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια επιθυμία: 
Θα ήθελαν να παραμείνουν όσο είναι αυτό δυνατό στο σπίτι.

Ένας άνθρωπος χρειάζεται ξαφνικά βοήθεια
Οι άνθρωποι συχνά χρειάζονται βοήθεια σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας. Τότε βοηθάνε συνήθως τα παιδιά 
ή ο/η σύντροφος. 
Πρέπει να καθαρίζουν το σπίτι ή να πλένουν τα ρούχα 
(οικιακά). Πρέπει να πλένουν τους ασθενείς  ή να τον 
ντύσουν (βασική φροντίδα).
Αυτό απαιτεί συνήθως πολλή δουλειά και μερικές φορές 
βοήθεια.

Ποιος μπορεί να σας συμβουλέψει
Στην περιοχή της Καϊζερσλάουτερν υπάρχει ένα 
συμβουλευτικό κέντρο (κέντρο υποστήριξης). Εκεί μπορείτε 
να θέσετε τα ερωτήματα σας που αφορούν την βοήθεια για 
τους δικούς σας ανθρώπους. Η ενημέρωση είναι δωρεάν.

Pflegestützpunkt Landstuhl
Κέντρο υποστήριξης
Mario Kelter Telefon  0 63 71   49 21 928
Wolfgang Stemler Telefon  0 63 71   49 21 927
Kaiserstraße 42, 66849 Landstuhl

Pflegestützpunkt Otterberg
Κέντρο υποστήριξης
Heike Greiner, 
Regina Moore Telefon  0 63 01   71 81 056
Martina Lessmeister Telefon  0 63 01   71 81 055
Geißbergring 2, 67697 Otterberg

Pflegestützpunkt Weilerbach
Κέντρο υποστήριξης
Martin Konietzko Telefon  0 63 74   99 55 156
Martina Lessmeister Telefon  0 63 74   99 55 155
Hüttengärten 20, 67685 Weilerbach

Ποιος μπορεί να σας υποστηρίξει οικονομικά

Βοήθεια για ασφάλεια χρόνιας περίθαλψης
Άνθρωποι, οι οποίοι χρήζουν βασικής φροντίδας, 
μπορούν να λάβουν βοήθεια από την ασφάλεια χρόνιας 
περίθαλψης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην 
ασφάλεια χρόνιας περίθαλψης μέσω του φορέα της 
ιατρικής σας περίθαλψης. 
Αν θελήσετε συνδρομή από την ασφάλεια χρόνιας 
περίθαλψης, θα πρέπει να καταθέσετε μια αίτηση.
Πριν λάβετε βοήθεια, θα πρέπει να γίνει μια γνωμάτευση 
(πραγματογνωμοσύνη). Αυτή την διενεργεί το ιατρικό 
προσωπικό του ασφαλιστικού φορέα υγείας κατ’ εντολή 
της χρόνιας ασφάλειας περίθαλψης. Στην  γνωμάτευση 
θα αναγραφεί ποια είναι η απαραίτητη βοήθεια και πόσο 
τακτική θα πρέπει να είναι αυτή.

Ημερολόγιο περίθαλψης
Για την γνωμάτευση είναι απαραίτητο να έχετε 
προαναφέρει  τι βοηθά τους ασθενείς και πόσο τακτικά 
χρήζου βοήθειας (Ημερολόγιο περίθαλψης). 
Ημερολόγια περίθαλψης θα παραλάβετε από τα κέντρα 
υποστήριξης.
 
Βοήθεια από την υπηρεσία της κοινωνικής 
πρόνοιας
Άτομα, τα οποία χρήζουν βασικής περίθαλψης, μπορούν 
να λάβουν βοήθεια από την υπηρεσία κοινωνικής 
πρόνοιας.  
Η βοήθεια από την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας 
εξαρτάται από τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία.  
Η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας στεγάζεται στην 
Νομαρχία Καϊζερσλάουτερν.

Νομαρχία Καϊζερσλάουτερν
Fachbereich 4.2, Lauterstraße 8, 67657 Kaiserslautern

Βοήθεια στο κέντρο περίθαλψης
Frau Günther Telefon  06 31   71 05 229
Herr Dein Telefon  06 31   71 05 504

Βοήθεια στο σπίτι
Frau Weilacher Telefon  06 31   71 05 293


