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Protestan Diakonie Vakfı Herford'a hoş geldiniz. 

Özel ilgilenme ve bakım. Terapi. İkamet etmek ve çalışmak. 
Protestan Diakonie Vakfı Herford, Protestan Kilisesi'ne bağlı sosyal tesislerin ve hizmetlerin 

taşıyıcılığını üstlenmiştir. Vakıf, Diakonie Rheinland-Vestfalya-Lippe (RWL) e.V.'nin bir 

üyesidir. 

Yaşlılara yönelik çalışmalar, evsizlere ve bağımlılara yönelik yardım gibi çalışma alanlarında 

yaklaşık 850 çalışan hizmet vermektedir. Burada, yılda yaklaşık 1.500 kişiye birebir tedavi, 

bakım veya destek hizmeti sağlanmaktadır. 

Aşağıda bakım sigortasının yararları ve uzun süreli bakım, günlük bakım ve evde bakım 

hizmeti ve ayrıca demans hastalığı hakkında danışma ve günlük yaşam desteği tekliflerimiz 

hakkında önemli bilgiler bulacaksınız. 

Boş bakım kontenjanı 
Acil bir şekilde boş bir bakım kontenjanı mı arıyorsunuz ve uzun süreli telefon görüşmeleri 

yapmak istemiyor musunuz? 

Sorun değil: 

Kayıt danışmanlarımızın her biri size Protestan Diakonie Vakfının tüm kurumlarındaki boş 

bakım kontenjanları hakkında bilgi verebilir. Bizi arayın! 

Tekliflerimiz ve bakımevleri hakkındaki özet bilgiye aşağıdaki ücretsiz şekilde indirebileceğiniz 

broşürlerden ulaşabilirsiniz: 

Sabit uzun süreli bakım (Dauerpflege) 
Emin ellerde olmak. Sizin karar verdiğiniz ikamet ve yaşam şekli. 

2. ila 5. bakım derecesine sahip olup bir bakımevinde günün her saatinde hizmet alan bakım 

ihtiyacı sahiplerine, sabit ve tam zamanlı bakım karşılığında bakım sigortası tarafından bir 

ödeme sağlanmaktadır. 1. bakım derecesine sahip olan sigortalılara ise bir ek ödeme tahsis 

edilmektedir. Bu ödenek önceden talep edilmelidir. Buna ek olarak bakım sigortası, bir 

bakımevinde ikamet eden kişinin ek bakım ve etkinlik seçeneklerini de karşılamaktadır. 

 1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece 

Aylık ödemeler 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00 

 

Bakım sigortasının ödemeleri, artan bakım derecesi ile birlikte yükselmektedir. Bakım ihtiyacı 

arttıkça ve bakım sigortası daha yüksek bir bakım düzeyini doğrularsa bile, bu şekilde bakıma 
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ihtiyaç duyan tarafından ödenmesi gereken kişisel pay 2. ila 5. bakım derecelerinde aynı 

kalmaktadır. 

Sağlık sigortası, 2 ile 5 arası bakım dereceleri için geri ödemeye ek olarak bir katkı ödemesi 

yapmaktadır. Bu tutar tamamen yatılı bakımın süresi ile birlikte artar ve katkı payı ile mesleki 

eğitim paylarından elde edilir. Bakım düzeyine bağlı değildir. 

 12 aya kadar 12 aydan itibaren 24 aydan itibaren 36 aydan itibaren 

ek ücret 5 % 25 % 45 % 70 % 

Bizim yaşam ve bakım merkezlerimizde emin ellerdesiniz. Size sürekli bakım ve destek 

hizmeti sağlıyoruz ve yaşamınıza destek oluyoruz. Burada hoş bir ortamda yaşıyor ve odanızı 

nasıl hazırlamak ve tasarlamak istediğinize kendiniz karar veriyorsunuz. 

Size çeşitli etkinlikler ve festivaller aracılığıyla çevrenizle iletişime geçme fırsatı sunuyoruz. 

Düzenli etkinlikler sayesinde yaratıcı olabilir, birlikte şarkı söyleyebilir veya hafızanızı 

geliştirebilirsiniz. Bir Diakonie Vakfı olarak dini ayin, ibadet, aşai rabbani ayinleri ve her türlü 

dini konularda hizmet sağlamaktayız. Dini inancına bakılmaksızın tüm insanlara karşı 

hizmetimizin temelinde, Hıristiyan bir insan imajına bağlıyız. 

Bakım sigortası tarafından aşağıdaki durumlar karşılanmaktadır: 

Kısa süreli bakım (Kurzzeitpflege) 
Hastaneden taburcu olduktan sonra destek. Bakım hizmeti sağlayanlara destek. 

2. ila 5. bakım derecesine sahip olup sabit bir bakımevinde kısa süreli bir bakım ihtiyacı duyan 

ihtiyaç sahipleri, kısa süreli bakım seçeneğinden yararlanabilirler. Bu, örneğin hastanede 

kaldıktan sonra veya özel bakıcı tatile gittiğinde veya geçici olarak hastalandığı durumlarda 

söz konusu olabilir. Akut kriz durumunda bile kısa süreli bakım seçeneği bir rahatlama 

sağlayabilir. 

Talep süresi, takvim yılında toplam sekiz haftaya tekabül etmektedir ve istediğiniz gibi 

bölünebilmektedir. Önleyici bakım hizmetleri kısa süreli bakım için kullanılıyorsa, geri ödeme 

katkısı 1.774 €'dan toplam 3.386 €'ya yükselir. Kısa süreli bakım süresi boyunda bakım 

ödeneği yarı yarıya ödenmeye devam etmektedir. 

1. bakım derecesine sahip sigortalılar, kısa sürelim bakımdan faydalanabilmek için aylık 125 € 

ödeneği kullanabilirler. 2. ila 5. bakım derecesine sahip olanlar da yukarıda sayılanlara ek 

olarak ve kalan maliyetleri karşılamak için aylık ödenekleri kullanabilirler. Bir ay içinde 

kullanılmamış olan ödenekler, tüm takvim yılı içerisinde veya bir sonraki yılın ilk altı ayı 

içerisinde de kullanılabilir. 

Kısa süreli bakım için mevcut hakları ve yardımın miktarını öğrenmek için sigortanız ile 

iletişime geçebilirsiniz. Kısa süreli yardım almak için de sigortanıza talepte bulunmalısınız. 
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Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyulmuyorsa veya herhangi bir bakım derecesi mevcut değilse 

bile geçiş dönemi için kısa süreli bakım talep edilebilmektedir. Koşul olarak ise ciddi bir 

hastalık durumunda veya hastalığın akut alevlenmesinden dolayı evdeki bakım hizmetinin 

yetersiz olması şartı aranmaktadır. Bu, örneğin hastanede kaldıktan sonra veya ciddi 

ameliyatlardan sonra ya da gün boyu bir bakım hizmetine ihtiyaç duyulduğu durumlarda söz 

konusu olabilir. § 39c SGB V uyarınca bu tür kısa süreli bakım hizmetleri, doktor tarafından 

yazılacak bir tıbbi zorunluluk belgesi ile sigortadan talep edilmelidir. Kısa süreli bakım talebi, 

takvim yılında toplam sekiz haftaya ve takvim yılında toplam 1.774 Euro'ya kadar 

sınırlandırılmıştır. Bu sırada sadece bakım ve özel ilgilenme için olan masraflar 

karşılanmaktadır. Konaklama ve beslenme masraflarının yanı sıra yatırım maliyetlerinin de 

sizin tarafınızdan karşılanması gerekmektedir. 

Bizim yaşam ve bakım merkezlerimizde doğru yerdesiniz. İyi bakımımız, mümkün olan en kısa 

sürede iyileşmenizi sağlar. Kısa süreli bakımın daha uzun vadeli planlamasına ek olarak, sizi 

akut durumlarda da destekliyoruz. Temel bakımınızı, tıbbi tedavi bakımınızı ve sosyal 

bakımınızı üstlenmekteyiz. Reçete edilen tedaviler de programa dahil edilebilmektedir. 

Geçici bakım (Verhinderungspflege) 
Bakıcının uygun olmadığı durumlarda destek. Saatlik destek seçenekleri. 

2. ila 5. bakım derecesine sahip olan bakım ihtiyacı sahipleri, örneğin özel bakıcı tatile 

gittiğinde veya geçici olarak hastalandığı durumlarda geçici bakım için talep hakkında 

sahiptirler. Bu tarz bir bakım sağlık servisi, bireysel bakım personeli, gönüllü bakıcılar veya 

yakın akrabalar tarafından sağlanabilir. 

Talep süresi, takvim yılında toplam altı haftaya tekabül etmektedir ve istediğiniz takdirde ve 

ayrıca saatlik geçici bakım gibi de bölünebilmektedir. Kısa süreli bakım yardımlarının 806 €'ya 

kadarı koruyucu bakım için kullanılabilir. Toplamda takvim yılı başına 2.418 € kullanıma 

sunulmuştur. Geçici bakım süresi boyunda bakım ödeneği yarı yarıya ödenmeye devam 

etmektedir. 

Geçici bakım için mevcut hakları öğrenmek için sigortanız ile iletişime geçebilirsiniz. Geçici 

bakım yardımı almak için de sigortanıza talepte bulunmalısınız. 

Bakıcının uzun süreli ya da saatlik olarak uygun olmadığı durumlarda – emin olduğunuz 

ortamdan uzaklaşmamanız için – size profesyonel bakım, özel ilgilenme ve ev ortamında 

yardım konusunda destek oluyoruz. 
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Günlük bakım (Tagespflege) 
Sevgi dolu ilgilenme. Çeşitli günlük rutin seçenekleri. 

Günlük bakım, gündüzleri bir bakımevinde geçici bakım anlamına gelmektedir. 2. ila 5. bakım 

dereceli bakım sigortası ödemeleri bakım masraflarını, sosyal bakım masraflarını ve tıbbi 

tedavi masraflarının yanı sıra ev ve bakımevi arasındaki ulaşım masraflarını karşılamaktadır. 

Bakım ödeneği veya uzun vadeli bakım yardımları da tam kapsamda talep edilebilir. 

1. bakım derecesine sahip şahıslar, 125 € bakım ödeneğini günlük bakım seçeneği için 

kullanabilirler. Bu miktarı 2. ila 5. bakım derecesine sahip bakım ihtiyacı sahipleri de günlük 

bakım masrafları için kullanabilirler. 

 1. derece 2. derece 3. derece 4. derece 5. derece 

Aylık ödemeler 125,00 689,00 1.298,00 1.612,00 1.995,00 

Günlük bakım teklifimiz size alışık olduğunuz ortamda hayatınızı sürdürmeyi ve gün boyunca 

yardım ve bakım alma fırsatı sunmaktadır. İstediğiniz takdirde sabah saatlerinde sürücü 

servisimiz tarafından alınacak ve öğleden sonra tekrar evinize bırakılacaksınız. 

Gününüzü küçük bir grupla birlikte özenle geçireceksiniz. Günlük rutin rahat bir kahvaltıyı, iyi 

bir öğle yemeğini, öğleden sonra kahve keyfini ve kişisel bakımınızı içermektedir. Aralarında 

dinlenme periyotları ve jimnastik, şarkı söyleme, söyleşi, hafıza egzersizleri, yemek pişirme, 

partiler ve çeşitli bireysel geliştirme fırsatları gibi seçenekler bulunmaktadır. İsterseniz bu 

fırsatı bir gün boyunca karşılıksız olarak deneyebilirsiniz. 

Birebir bakım hizmeti (Ambulante Pflege) 
Evde iyi bir bakım - aynı istediğiniz gibi! 

Evinizdeki emin olduğunuz ortamda yaşamak ya da hastanede kaldıktan sonra tekrar eve 

dönebilmek – Protestan Diakonie Vakfı Herford, birebir bakım hizmeti sayesinde bunu 

mümkün kılmaktadır. 

Birebir bakım hizmeti size kendi evinizde ve hatta istendiği takdirde günde birkaç kez bakım, 

özel ilgilenme ve danışmanlık konularında hizmet sunmaktadır. Bakım personeli, 

çalışmalarında her bireyin bireysel durumunu ve sosyal çevrelerini göz önünde bulundurur. 

Aile hekimleri, terapistler, sağlık ve bakım fonları, sağlık hizmetleri, sosyal yardım kuruluşları, 

hastaneler ve diğer tesisler ve hizmetler ile yakın bir şekilde çalışırlar. 

Birebir bakım hizmeti çeşitli destek teklifleri ve hizmetleri sunmaktadır: 

 Bakım ve destek ile ilgili sorularda danışma hizmeti 

 Yardım tekliflerinin finansmanı ile ilgili sorularda danışma hizmeti 

 Bakım sigortası kapsamında birebir bakım hizmeti (örn. günlük vücut bakımı, giyinme 

ve soyunma, idrar kaçırma bakımı gibi konularda yardım) 
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 Bakım sigortası kapsamında evde bakım hizmeti (örn. insülin enjeksiyonları, yara 

bakımı, ilaç uygulaması) 

 Ev ortamında ve alışveriş konusunda destek 

 Geçici bakım 

 Destek hizmetleri 

 Bakım yardımları ve yaşam alanı tasarımı hakkında danışma ve aracılık hizmeti 

 Ek hizmetlerin ve tekliflerin sağlanması 

 Menü servisi/Evlere yemek servisi 

 § 37 Bölüm 3 SGB XI uyarınca bakım ödeneği ile ilgili danışmanlık ziyaretleri 

 Bakıcı akrabalara hasta evinde tavsiye ve rehberlik hizmeti 

Tekliflerimiz hakkında size severek bilgi verebiliriz. 

İrtibat kurulacak kişiler 

Bakım Hizmeti Müdürü 

Stefanie Messinger 

Tel.: 0 52 21 - 2 75 26-67 

Bakım Hizmeti Müdür Yardımcısı 

Andrea Rösler 

Tel.: 0 52 21 - 2 75 26-67 

Bitkisel yaşam ve solunum (Wachkoma und Beatmung) 
Profesyonel nörolojik uzun süreli bakım. Becerileri geliştirme ve sürdürme. 

Kazanılmış beyin hasarı olan kişiler için sabit uzun süreli bakım ve kısa süreli bakım sırasında 

daha fazla ihtiyaç duyulan tedavi bakımı için bakım sigortası hizmetlerinin yanı sıra sağlık 

sigortasının hizmetleri de kullanıma sunulmuştur. Bu ek hizmetler sağlık sigortası tarafından 

önceden onaylanmalıdır. 

Akut tedavi tamamlandığında, takip rehabilitasyonu bittiğinde ve birebir bakım 

sağlanamadığı durumlarda aktifleştirici bakım ve tedavi desteği sağlamaktayız. Aşağıdaki 

hastalıklara sahip her yaşa ve bakım derecesine sahip her insana bakım, destek ve danışma 

hizmeti sağlamaktayız: 

 Travmatik beyin hasarı 

 Hipoksik beyin hasarı 

 Bitkisel yaşam / Apallik sendrom 

 Trakeostomi 

 Klinik dışı solunum 
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Demans hastalığı hakkında danışma merkezi 

(Demenzberatungsstelle) 
Zor durumlarda kişisel danışma imkanı. Destek teklifleri seçeneklerinin sağlanması. 

Demans hastalığına yakalanma riski yaşla birlikte artmaktadır. Almanya'da yaklaşık 1,6 

milyon insan - yükseliş eğiliminde - orta ve ağır derecede demans hastası. Demans hastaları 

65 yaşından itibaren giderek artmaktadır. Uzmanlar, sayının 2050'ye kadar iki katına 

çıkacağını öngörüyor. 

Demans hastalığı tanısı, hastaları ve akrabaları aynı derecede rahatsız etmektedir. Çünkü 

hastalıktan etkilenen kişi, entelektüel kapasitesini ve bağımsızlığını yavaş yavaş 

kaybedeceğini biliyor. Hastanın başkalarının yardımına ve desteğine ihtiyacı doğmaktadır. 

Demans hastalığı, çeşitli hastalıkların üst terimidir. Alzheimer hastalığı en yaygın biçimdir; 

ardından vasküler demans hastalığı gelmektedir. Demans hastalığının tüm biçimleri, zihinsel 

yeteneklerin kaybına yol açtıkları ortak bir noktaya sahiptir. Etkilenenler artık yalnız gündelik 

hayatlarıyla baş edemezler ve bilişsel (= düşünme ile ilgili), sosyal ve gündelik pratik 

becerilerinde güçlü sınırlamalar sergileyebilirler. Bu, nihayetinde vazgeçilmez bir yardım 

ihtiyacı doğurmaktadır. Ancak demans hastalığında bile duygusal seviye korunur ve etkilenen 

kişiyi ciddiye almak özellikle çok önemlidir. 

Demans hastalığına sahip birinin yakını olarak size bu yolculuğunuzda eşlik edebiliriz. 

Etkilenenin büyük ölçüde kendi kendini yöneten ve yaşanabilir bir günlük yaşam yaratmasına 

yardımcı olabiliriz. Demanslı hastalara, akrabalarına, arkadaşlarına ve komşularına danışma, 

bilgi, yardım ve destek konularında hizmet sunuyoruz. 

İrtibat kurulacak kişiler 

Tüm Herford ilçesinde ücretsiz danışmanlık için hizmetinizdeyiz. Memnuniyetle sizin evinizde 

de. Bizimle iletişime geçin. 

Heidrun Mildner 

Mobil: 01 57 - 89 59 26 02 

Hareket Eden Kalpler (Handelnde Herzen) 
Günlük yaşantınızda destek. Bakım ve destek teklifleri. 

Gönüllü yardımcılardan oluşan Hareket Eden Kalpler oluşumu, Kuzey Ren-Vestfalya 

Eyaletinin Tanınması ve Tanıtımı Yönetmeliği (AnFöVO) uyarınca tanınmış bir bakım hizmeti 

olarak ev ortamında her yaştan bakıma ihtiyaç duyanları ve aynı zamanda bakıcı akrabaları ve 

diğer ilgili sağlık personelini de desteklemektedir. 

Hareket Eden Kalpler, gündelik yaşamda aşağıdaki teklifleri sunmaktadır: 

 Sohbetler 

 Okuma oturumları 
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 Hafıza ve koordinasyon çalışmaları (hareket ve masa oyunları, şarkı söyleme, müzik 

yapma, resim yapma) 

 yürüyüş, etkinliklere katılım, çeşitli aktiviteler 

 Ev içi faaliyetlerle ilgili yardım 

Teklifler, ilgilenilecek kişilerin bireysel istekleri, yetenekleri ve ihtiyaçlarına göre 

şekillenmektedir. Bu nedenle desteğin kapsamı, destek personeli göreve başlamadan önce 

sizinle birlikte kişisel bir görüşme ortamında - mümkünse ev ortamında - planlanmaktadır. Bu 

aşamadan sonra ön görüşmeye göre size uygun bir destek personeli görevlendirilir. Göç 

geçmişi olanlar için, eğer mümkünse, aynı kültür grubundan bir gönüllü görevlendirilir. 

Hareket Eden Kalpler için önemli olan günlük yaşamda kaliteli bir destek sağlamaktır. Bu 

nedenle yardımcılar yoğun ve düzenli eğitimlerden geçmekte ve profesyonelce 

desteklenmektedir. 

İrtibat kurulacak kişiler 

Tüm Herford ilçesinde ücretsiz danışmanlık için hizmetinizdeyiz. Memnuniyetle sizin evinizde 

de. Bizimle iletişime geçin. 

Heidrun Mildner 

Mobil: 01 57 - 89 59 26 02 

Ute Meyer zu Lenzinghausen  

Mobil: 01 51 – 16 35 08 12 

Wolfgang Puls 

Mobil: 01 51 – 16 35 08 13 

Linkler 
Aşağıda sağlık, bakım ve demans hastalığı hakkında bilgi veren çok dilli sayfa bağlantıları 

bulacaksınız: 

www.migration-gesundheit.bund.de  

www.demenz-und-migration.de 

  

 

Evangelische Diakoniestiftung Herford 

Bünder Str. 15, 32051 Herford 

Tel.: 0 52 21 - 91 49-0 

E-Mail: hv(at)diakoniestiftung-herford.de 

 

http://www.migration-gesundheit.bund.de/
http://www.demenz-und-migration.de/

