
Ενημερώνουμε

Ανάγκη περίθαλψης; Από αίτηση στην παροχή 
Η κοινωνική ασφάλιση περίθαλψης προσφέρει σαν υποχρεωτική ασφάλιση, μια μερική εξασφάλιση από τον κίνδυνο της ανάγκης 
περίθαλψης.  Υπάρχουν παροχές σε χρήμα, είδος και υπηρεσίες. 
Η έκτασή της προσαρμόζεται σύμφωνα με το είδος της περίθαλψης και το βαθμό αυτάρκειας, καθώς και τις ικανότητες και την εξάρτηση 
από προσωπική βοήθεια, σε έξι σημαντικούς τομείς του στοιχειώδους τρόπου ζωής .

Ποιος έχει ανάγκη περίθαλψης και λαμβάνει ένα επίπεδο φροντίδας;

Ανάγκη περίθαλψης έχει, όποιος εμφανίζει για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών, μια μείωση της αυτάρκειας οφειλόμενη σε 
λόγους υγείας και χρειάζεται ως εκ τούτου τη βοήθεια των άλλων. Εδώ πρέπει να πρόκειται για ανθρώπους, που δεν μπορούν μόνοι τους 
να διαχειριστούν ή να επιλύσουν σωματικά, νοητικά ή ψυχικά προβλήματα ή επιβαρύνσεις ή ανάγκες που οφείλονται στην υγεία.  

Για την εξακρίβωση των βαθμών περίθαλψης 1 μέχρι 5 με τη βοήθεια της  „Νέας Γνωμοδοτικής Αξιολόγησης (NBA)“, ο πραγματογνώμονας 
της περίθαλψης εξετάζει, τι μπορεί να καταφέρει ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει την ανάγκη περίθαλψης και που χρειάζεται στην 
καθημερινότητά του προσωπική βοήθεια και υποστήριξη.  Εδώ εξετάζονται οι τομείς κινητικότητα, νοητικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες, τρόποι συμπεριφοράς και ψυχικά προβλήματα, αυτάρκεια, χειρισμός αναγκών και επιβαρύνσεων που σχετίζονται με 
ασθένεια/θεραπεία, καθώς επίσης ή διαμόρφωση της καθημερινής ζωής και  οι κοινωνικές επαφές. 

Ποιες παροχές χορηγούνται;
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Εκδότης: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 Μόναχο, www.vdk-bayern.de

Εκτός αυτών: Απαίτηση για παροχή συμβουλών περίθαλψης, προσωρινή και βραχυπρόθεσμη περίθαλψη, μέσα περίθαλψης και 
βελτιωτικά μέτρα του περιβάλλοντος κατοικίας μέχρι 4.000 €.

Κοινωνική ασφάλιση των προσώπων που ασχολούνται με την περίθαλψη

Για πρόσωπα ασχολούμενα με την περίθαλψη, που πέραν της περίθαλψης δεν εργάζονται εβδομαδιαία περισσότερο από 30 ώρες και που 
τουλάχιστον 10 ώρες εβδομαδιαία, μοιρασμένες σε τουλάχιστον 2 ημέρες ανά εβδομάδα, φροντίζουν έναν έχοντα ανάγκη, καταβάλλονται 
από το ταμείο περίθαλψης κατόπιν αιτήσεως, εισφορές για νόμιμη ασφάλιση σύνταξης. Το ύψος των εισφορών ανταποκρίνεται στο 
βαθμό περίθαλψης και στις παροχές που καταβάλλονται. 
Ομοίως καταβάλλονται εισφορές για νόμιμη ασφάλιση ανέργων, εάν το πρόσωπο που παρέχει περίθαλψη, ήταν άμεσα υποχρεωτικά 
ασφαλισμένο πριν από την ενασχόληση με την παροχή περίθαλψης. Επιπρόσθετα τέθηκε η ενασχόληση με την παροχή περίθαλψης, υπό 
την προστασία της νόμιμης ασφάλισης ατυχήματος. 

Γίνεται ως εξής:
• Ζητάτε το έντυπο αίτησης για την επιθυμητή παροχή της ασφάλισης περίθαλψης από το ταμείο περίθαλψης ή το κατεβάζετε από την   
 ιστοσελίδα του
• Συμπληρώνετε το έντυπο με τη βοήθεια ενός συμβούλου του συλλόγου VdK
• Το παραδίδετε στο ταμείο περίθαλψης για έλεγχο
• Γνωμοδότηση από την Υπηρεσία 
• Απάντηση  του ταμείου περίθαλψης για τον καθορισθέντα βαθμό περίθαλψης και την αιτηθείσα παροχή της ασφάλισης περίθαλψης 

Εάν η αίτηση σας απορριφθεί ή εάν καθορισθεί ένας μικρότερος βαθμός περίθαλψης, έχετε τη δυνατότητα να διενεργήσετε μια 
διαδικασία προσφυγής. Πέραν της παροχής νομικών συμβούλων, αναλαμβάνουμε για τα μέλη μας την υποβολή αιτήσεων και διεξάγουμε 
ενδεχομένως διαδικασία προσφυγής ή αγωγής

Εξωνοσοκομειακές παροχές Ενδονοσοκομειακή 
παροχή 

Ημερήσια/ 
νυχτερινή φροντίδα 

Ποσό απαλλαγής 
αρθ. 45 bΕπίδομα ειδικής 

φροντίδας 
Παροχή σε είδος 

Βαθμός  περίθαλψης  1 - - 125 € - 125 €

Βαθμός  περίθαλψης  2 316 € 724 € 770 € 689 € 125 €

Βαθμός  περίθαλψης  3 545 € 1.363 € 1.262 € 1.298 € 125 €

Βαθμός  περίθαλψης  4 728 € 1.693 € 1.775 € 1.612 € 125 €

Βαθμός  περίθαλψης  5 901 € 2.095 € 2.005 € 1.995 € 125 €

http://www.vdk-bayern.de

