
Ev için bakım rehberi
Ne yapmalıyım?
Bana kim yardımcı olabilir?

Peki bakım hizmetlerin ve bakım yurtların adreslerini 
nerde bulabilirim?
Demans el kitapçığı diye birsey var. Bu el kitabçığında 
tüm adresler ve telefon numaraları mevcut. Bu kitapçığı 
bölge idaresinden, bakım dayanak noktalarından ve 
belediye yönetiminden alabilirsiniz. Bu kitapçığı internet 
sitesinden de indirebilirsiniz. Internet sitesi:
http://www.kaiserslauternkreis.de/fileadmin/media/
Dateien/Jugend_Soziales/Ratgeber_Demenz.pdf
Kitapçık sadece almanca dilinde var.

Doğru bakımı nasıl yaparsınız?
Bakım sigortası bakım kursları sunuyor. Orda hastanıza 
doğru bir şekilde nasıl bakabileceğinizi öğreniyorsunuz, 
mesela hastayı yataktan tekerlekli sandalyeye nasıl 
kaldıracağınızı. Bakım sigortanızı bakım kursları için 
sorun. Bu tür bakım kursları ücretsizdir.

Özet
 • bakım dayanak noktalarında öneriler
 • bakım sigortasına dilekçe
 • bakım günlüğü yönetmek
 • sosyal güvenlik ofisine dilekçe
 • bakım kurslarına gitmek
 • demans el kitapçığı talep etmek
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„Evde yaşlanmak“
Coğu insanın tek bir dileği var: Uzun bir zaman evde 
yaşamak istiyorlar.

Birden bir insanın yardıma ihtiyacı var!
Bir kaza veya bir hastalıktan sonra insanlar yardıma 
muhtaç oluyorlar. Öyle bir durumdan sonra ya çocuklar 
yada partneri yardımcı oluyor. Evi temizliyorlar veya 
çamaşırları yıkıyorlar (ev idaresi). Hastayı yıkıyorlar veya 
kiyafet konusunda yardımcı oluyorlar (temel bakım).
Bazen hasta yakınlarına böyle tarz işler fazla geliyor ve 
dışardan yardıma ihtiyaç duyuyorlar.

Size bu konuda kim yardımcı olabilir?
Kaiserslautern ilçesinde danışma noktaları var (bakım 
dayanak noktaları). Orada hasta yakınınız ile ilgili her tür 
soruyu sorabilirsiniz. Ordaki danışma ücretsiz.

Bakım dayanak noktaları Landstuhl
Mario Kelter
Telefon 0 63 71 49 21 928
Wolfgang Stemler
Telefon 0 63 71 49 21 927
Kaiserstraße 42, 66849 Landstuhl

Bakım dayanak noktaları Otterberg
Heike Greiner, Regina Moore
Telefon 0 63 01 71 81 056
Martina Lessmeister
Telefon 0 63 01 71 81 055
Geißbergring 2, 67697 Otterberg

Bakım dayanak noktaları Weilerbach
Martin Konietzko
Telefon 0 63 74 99 55 156
Martina Lessmeister
Telefon 0 63 74 99 55 155
Hüttengärten 20, 67685 Weilerbach

Maddi konuda size kim yardımcı olabilir?
Bakım sigortasından (Pflegeversicherung) yardım
Temel bakımına ihtiyacı olan insanlar bakım sigortasından 
(Pflegeversicherung) yardım alabilirler. Bakım sigortasını, 
sağlık sigortanızdan (Krankenversicherung) ulaşabilirsiniz.
Eğer bakım sigortanızdan yardım istiyorsanız, dilekçe 
vermelisiniz. Yardımı alabilmek için öncelikle rapor 
alınması lazım. Bunu sağlık sigortanızın tıbii hizmeti 
yapıyor (görev bakım sigortanızdan gelıyor). 
O raporda ne tür yardıma ve ne çoklukta yardıma 
ihtiyacınız olduğu yazıyor.

Bakım günlüğü
Bakım günlüğüne hastaya ne tür yardımda bulunduğunuz 
ve ne çoklukta ona yardım ettiğiniz yazıyor ve bu rapor 
için çok önemli. Bunu önceden yazmanız gerekiyor. 
Bu bakım günlüğünü bakım dayanak noktalarından 
(Pflegestützpunkt) alabilirsiniz.

Sosyal güvenlik ofisinden yardım
Temel bakıma ihtiyacı olan insanlar sosyal güvenlik 
ofisindende (Sozialamt) yardım alabiliyor. 
Sosyal güvenlik ofisindeki yardım gelirinize bağlı. 
Sosyal güvenlik ofisine Kaiserslautern‘ın bölge 
idaresinden ulaşabilirsiniz.

Kaiserslautern bölge idaresi
Fachbereich 4.2, Lauterstraße 8, 67657 Kaiserslautern

Bakım yurtlarında yardım
Frau Günther      Telefon 06 31 71 05 229
Herr Dein            Telefon 06 31 71 05 504

Evde yardım
Frau Weilacher   Telefon 06 31 71 05 293

Size hasta bakımında kim yardımcı olabilir?
Size evde destek olabilecek bakım hizmetleri mevcut.
Bakıma muhtaç olan hastalara gün içinde yardımcı olan 
bakım noktaları var.
Geceleri evinize geri dönüyorsunuz. Bakım 
yurtlarında mesela bakıma muhtaç olan insanlar 
yardım alabiliyor.


