
Begriffe einfach erklärt – Türkisch 

terimler basitçe açıklanmıştır 
 

Evde Hasta Bakim Servisi 

Bakim hizmetleri, sosyal istasyonlar icin esanlamlar. 

Bakima muhtac olanlar bu servis tarafindan evde bakilcaktir. Hem temel 

bakimda (yıkama, giyinme) hem de ev yardımında (alışveriş, temizlik ve daha 

fazlasinda). 

 

Ayni Bakim 

Bakima muhtac olanlar bakim hizmetini almak icin ödeme alirlar. 

 

Bakim parasi 

bakıma muhtaç kişi, bakım hizmetini kendisi ödemek için akrabaları veya 

tanıdıkları tarafından alır. 

 

Kombinasyon hizmeti 

Ayni bakım yardımları ve bakım parasi, hem ayakta tedavi hem de akrabalar / 

tanıdıklar hizmetleri sağlıyorsa birleştirilebilir. 

 

Bakim seti 

a) Tüketim icin = Eldiven, Yatak koruyucu, dezenfektan gibi tek kullanimlik 

ürünler. 

b) teknik = bakim yatagi, tekerlekli sandalye 

 

Yaşam ortamını iyileştirmek için önlemler 

Evi, içinde daha uzun bir süre bağımsız yaşayabileceğiniz ve böylece bir bakim 

evine taşınmayı geciktirebileceğiniz şekilde kurmak anlamına gelir, mesela 

merdiven asansörü veya banyo tadilatı. ++ 

 

Gecici olarak bakim 

Bakım veren akrabalar, örneğin hastalık nedeniyle onlara bakamayacak 

durumdaysa, uzun süreli bakım sigortası, ikame bakım masraflarını 

karşılayacaktır. 

 

Yardim miktari 

Örnegin ev yardimi, gündüz bakim evi vb. icin aylık olarak ayrılan ve 

kullanılmadığı takdirde bir sonraki aya devredilen miktardır. 



Bunama 

günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetli bir zihinsel ve hafiza bozukluğu. 

 

Yemek tekerleklerin üstünde 

Yemek eve getiriliyor. 

 

Beraber ögle yemegi 

Baskalariyla ögle yemegi yemek ör. bir dernek tarafindan düzenlenen bir kamu 

tesisinde. 

 

Acil Cagri 

Gerekirse mesela Düsme durumunda Evde, bir raporlama sistemi araciligiyla 

yardim talep edilebilir. 

 

Mahalle yardimi 

Dayanismaya dayali mahalle yardimi gönüllüler tarafindan düzenlenmektedir. 

Yardima oturdugunuz yerde basvurabilirsiniz 

 

Bakim icin yardim  

Bakım için yeterli paranız yoksa yardım alabilirsiniz. 
 

Devlet bakim parasi 

Bayern eyaleti size ücretsiz senelik 1000 Euro veriyor. 

 

Tedbir vekaletnamesi 

Bakima muhtac kisi artik kendisi kararlar veremiyorsa onun adina tüm kararlari 

baska bir kisi verir. 

 

Vasi talimatı 

Bakima muhtac kisi artik kendisi kararlar veremiyorsa onun adina tüm kararlari 

baska bir kisi verir. 

 

Tıbbi Müdahale Vasiyeti 

Bakıma muhtaç kişinin artık kendini ifade edememesi durumunda tüm sağlık 

sorunları onun bakicisindan yönetilir.  

 

Kisa süreli bakim 

Bakıcı, sınırlı bir süre için tam yatan hasta bakımına ihtiyaç duyar. 



Tüm günlük bakim tesisi 

Bakıma muhtaç kişiler artık evde bakılamaz ve huzurevine götürülür. 

 

Bakim degerlendirmesi  

bakım düzeyini belirlemek için tıbbi hizmet (yasal sağlık sigortası) veya 

medicproof (özel sağlık sigortası) tarafından. 

 

Bakim seviyesi 

Bakım sigortasının ihtiyaç derecesini ve ilgili faydaları açıklar 

 

Palyatif 

Bir hastalığın semptomları, örneğin ağrı hafifler, hastaligin tedavisi artik ön 

planda degil. 

 

Ölümcül ve cok yasli kisiler icin hastane 

ölümcül hasta insanların hayatlarının geri kalanını geçirdiği bir kurumdur 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


