Vestner

Bakım Desteknoktası Sigortalar ve Bakımevleri
ile birlikte çalışır. Ayrıca yetkili, uzman kişiler ve
kurumlar da bu projenin çalışma alanı içindedir.
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Bakım Destek Noktası Nürnberg

Yaşlılar Meclis
im Seniorenrathaus/Heilig-Geist-Haus
Hans-Sachs-Platz 2
90403 Nürnberg
Tel. 0911 53 989 53
Fax 0911 801 66 26
info@pﬂegestuetzpunkt.nuernberg.de
www.pﬂegestuetzpunkt.nuernberg.de
Çalışma saatleri:
Mo./Pzt, Di./Sal, Do./Per 8.30–15.30
Mi./Çar 8.30–18.00
Fr./Cum 8.30–12.30
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Bakım Destek Noktası Nürnberg
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Bunun için giderleri Hastalık ve Bakım Sigortaları,
Nürnberg Belediyesi/Yaşlılar Dairesi karşılar.
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Nürnberg Bakım Destek Noktası
Bakım için ilk baş vurulacak yerdir.

torgrab

Burg

n
be

gr

Bilgi veren yerler:
• Bilgilendirme uzmanlık dairesi (Hasta Yakınla
rını Bilgilendirme Derneği) Dairenin uzmanlık
alanı demans hastalığı.
• Nürnberg Belediyesi Sosyal Dairesi Asgari geçimi garantileme „bakım yardımı“, yasal para destek konusunda ve sağlık bakımı konusunda,
ayrıca
• Mittelfranken Bölgesi Bakım evlerinde kalan
kişilerin sosyal yardım ve başvuru formu doldurma konusunda yardımcı olur.
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Yaşlılıkta
Bakım, Danışma
ve Yardım yeri
• Bireysel
• Geniş
• Ücretsiz
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Bakım konusunda
düşüncelerimiz

Pflege
stützpunkt
Nürnberg
Bakım Destek Noktası Nürnberg

Bakıma muhtaç duruma düşmek kişiyi çoğu
zaman hazırlıksız yakalar. Bakım, Sağlık ve Sosyal
Hizmetleri zor anlaşılan ve sürekli kendini yenileyen
yapıya sahiptir. Bakım hakkında çok sayıda hizmet
veren kurum ve kişi olduğu için uygun çözüm bulmak zordur. Bakım organizasyonu sadece başvuru
ve parasal yardım demek değildir. Bu aynı zaman
bütün ilgili kişileri insani konuda etkiler.
En çok sorulan konular, örneğin:
• Hastanın evde bakımı nasıl kolaylastirilirß
• Bakımi üstlenen hasta yakınlarinin zorlanmamaları
için nereden ve nasil destek/yardım alabilirler?
• Evde tedavi (ambulante Therapie) veya bakımevinde yer nasıl bulunabilir?
• Kim acil bakım sorunlarında yardımcı olabilir?
• Şikayetlerde kim yardımcı olabilir?
• Profesyonel bakım için parasal yardım nasıl
bulunabilir?
• Bakım derecesi (Pﬂegestufe) için hangi koşullar
yerine getirilmelidir?
Bütün bu konularda ve bakım konusuyla ilgili veya
yaşlılıkta gereken yardım için, Nürnberg Bakım
Destek Noktası seri ve net şekilde yardımcı olur.
Verdiğiniz özel bilgiler, güvenilir şekilde işlem görür.
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Bizim sizlere önerilerimiz

Nürnberg Bakım Destek Noktası tüm bakım ve yaşlılıkta
ilgili soru ve sorunlarda size gerekli yardıda bulunur.
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Mi./Çar 8.30–18.00
Fr./Cum 8.30–12.30

• Tek elden kapsamlı ve tarafsız bilgi
• Samimi ve güvenli danışma ortamı
• Bakıma muhtaç olan kişiler ve yakınları için
• Nürnberg´de bu konuda hizmet veren bütün kurumları
içeren bilgiler – bu yemek servisini, tüm destekle ilgili
kurumları ve uygun bakım evi bulmayı içerir.
• Bakım sigortasıyla ilgili bütün yasal haklar konusunda
bilgilendirme
• Bireysel sorunlarda uygun çözüm bulmak
• Karar aşamasında destek
• Farklı yardım olanaklarını düzenleme, gerekirse ev
ziyareti
Bunları ve daha fazlasını Yaslılar Meclisi/Heilig-GeistHaus´da bulunan Nürnberg Bakım Desteknoktası´nda
bulabilirsiniz.
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