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U ygun M esken A yar l am a
(Wohnungsanpassung)
Özellikle yaşlı insanlar için oturdukları yerler merkezi önem taşır. Komşuluk ve
çevreyi tanıma ve buna bağlı orada yaşadığı anılar önemlidir. Bakıma muhtaçlık
durumunun başlaması ve yardım alma durumlarında insan kendisine yakın
hissettiği insanlarında bulunduğu güvenli yerlerde oturmak ister. Ama bu evlerin
bakıma muhtaç hastaların ihtiyacına cevap verecek şekilde donatılması
gerekiyor.
Donanımlı özel bu evler bakıcı açısından, hasta ve araç gereçlerin rahat
kullanımı hastaya yardımı ulaştırma nedeniyle bir çok kolaylıklar sağlar. Bu
nedenle ev taşırken yaşlılara uygun bariyersiz (engelsiz) yaşlı evine taşınılması
gerekir. Bu konuda Bakım ve Ev Danışmanlık Servisi (Pflege- und
Wohnberatung) nın Bilgi Broşüründen faydalanabilirsiniz.
Tehlike nedenlerini bertaraf ediniz
Koridorların ve yolların mobilya tarafından kapatılmaması açık bırakılması
Tökezlemeye neden olan şeyler (Kablo, Halı kenarları, Eşikler) kaldırılmalı
Küvet ve Duş kabinlere kaymayan plastik sedirler konmalı
Yeteri kadar ve basit kullanımlı ışık sistemi monte edilmeli
Yardımcı gereçler kullanılmalıdır
Banyoya ve Tuvalete Tutunacak Kulplar takılmalı
Tuvaletler çıkıntı ile yükseltilmeli
Küvet bir Lift (asansör) aracılığıyla güvenli ve rahat kullanımlı hale getirilmeli
Özel ev araçları kullanılmalı ve kapılara büyük rahat kullanışlı tutacaklar
takılmalı
Donanım her zaman yenilenmeli
Merdiven boşluğuna ikinci bir parmaklık kurun
Kapı eşikleri ve merdivenleri yük seti yada Liftle aşın
Küveti yer hizasındaki Duşla değiştirin
Döşek, yatak ve oturma mobilyasının boyu yükseltilmeli daha doğrusu uygun
mobilyayla değiştirilmeli
Maliyetin karşılanması
Bazı şeyler hastanın küçük harcamalarıyla halledilebilir. Bir çok yardımcı aletler
Doktor tarafından yazılır va hastalık kasası tarafından tahsis edilir. Resmen
tanınan Bakıma muhtaçlık durumunda Bakım kasaları evin ihtiyaca cevap
verecek şekilde düzeltilmesi konusunda 2.557,00 € ya varan ek yardım yapar.
(01.01.2013 tarihinden itibaren bakim derecesi 0 olanlarda faydalanabilir)
Daha iyi bakım verilebilmesi için daha uygun bir eve taşınmalardada belirli
şartlar yerine getirilirse Bakım kasası hasta kişiye yardım eder. Bariyeri az ya
da hiç olmayan bir eve taşınma konusunda Bilgi almak için Pflege- und
Wohnberatung (Bakım ve Ev Danışmanlık Servisi) ya başvurabilirsiniz.
Pflege- und Wohnberatung - Träger ist der Verein "Alter und Soziales e.V."
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„Evi kullanışlı hale getirebilmek“ ve bakım kasalarına ek yardım için
nasıl müracaat edilir?
1. Bakim kasasi tarafindan verilen ek yardim icin gerekli ön sartlar:
Bakim kasasi kanununa göre bakima muhtac olmak gerekiyor (Bu bakim
derecesi 0 olanlar içinde geçerlidir.)
Evde degisiklik yapmadan önce bakim kasalarina müracaat edilmesi
gerekiyor
Degistirilmesini gerektiren tespit belgesi
Bakim kasalarinda görevli uzman kisiler ilk ziyaretinde evin degistirilmesine gerek duyuldugunu ispat edebilir. Yoksa müracaat edildikten sonra uzman tarafindan onaylanir.
Kiralik evlerde, ev sahibinden onay alinmasi gerekiyor.
2. Müracaatta gider tahminleri dahil edilmesi gerekiyor. Cogu kasalar 2 teklif
talep ederler.
Kendi inisiyatifinize dayanarak veya komsular yardimiyla yapilan islerin sadece
malzeme ve yol giderleri bakim kasalari tarafindan karsilanir.
3. Onaydan sonra, evde yenileme yani tamiratlar yapilabiliir. Red cevabina iseneden göstererek itiraz edebilirsiniz.
4. Restore Isi bitisi bakim kasalari verilecek Fatura istiyerek masraflar için sigortalı kisiye en çok 2.557,00 € öder. Bazı Bakım kasaları ispatlanmış ödemeleri kabul ederken bazılarıda direkt tamir eden firmalara ödeme yapar.
Eger, evdeki yenileme, degisiklik 2.557,00 € olan maksimum miktari asiyor ise
bu şartlarda tüm müracaat belgeleri ve faturalarla sosyal yardim dairesine fazla
çıkan miktar için müracaat edilebilir.
Evdeki değişikliklerle ilgili konularda Bakım ve Ev danışmanlarının yanı sıra
Bakım kasanız size bilgiler verebilir.

Bakıma muhtaçlık durumunda, bakım sigortası veya hastanın uygun mekanda barınması gibi konularda tarafsız ve ücretsiz olarak hatta evinize
gelerek hizmet verilir.
Bakım ve İkamet Danışmanı, Tel. 02382 / 4090 ve 02581 / 53-5029
Danışma saatleri: Di. 14.00 - 17.00, Do. 9.00 - 12.00 Uhr Gesundheitsamt, von-Geismar-Str. 12, 59229 Ahlen
Danışmanınız:
Martin Kamps (Bakım ve İkamet Danışmanı)
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