
Luật điều dưỡng 

 

Trường hợp nào được hưởng 
chế độ điều dưỡng ? 
 
Theo định nghĩa của luật § 14 SGB XI 
những người được hưởng chế độ điều 
dưỡng là những người có sức khoẻ kém 
về thể chất hoặc tinh thần do mắc bệnh 
hoặc tàn tật mà cần có sự giúp đỡ lâu dài 
(ít nhất là 6 tháng) trong các công việc cần 
phải làm hàng ngày. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những người được hưởng chế độ điều 
dưỡng là những người mắc bệnh có liên 
quan đến hệ thống vận động, rối loạn chức 
năng của các cơ quan nội tạng hoặc hệ 
thống giác quan, rối loạn hệ thần kinh trung 

ương  chẳng hạn như não bộ  hoặc mất 
phương hướng hay rối loạn tâm thần. 
 
 

Ưu chế điều dưỡng 
Ưu chế điều dưỡng được MDK 
(Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherungen) định nghĩa như 
sau: 
Giai đoạn I: rất cần sự chăm sóc 
Giai đoạn II: phụ thuộc vào sự chăm sóc 
Giai đoạn III: hoàn toàn phụ thuộc vào sự 
chăm sóc 

Những điều cần biết 
 
Muốn được hưởng ưu chế điều dưỡng 
phải nộp đơn xin mới được cứu xét. 
Ưu chế điều dưỡng gồm có phụ cấp bằng 
hiện vật (xe lăn v.v.), tiền phụ cấp điều 
dưỡng, được chăm sóc tại nhà dưỡng lão 
hoặc phụ cấp để sửa chữa căn hộ cho 
phù hợp với tình trạng sức khoẻ, chẳng 
hạn như phá bỏ các bậc thềm gây khó 
khăn đi lại. 
 
Mỗi tháng người được hưởng ưu chế 
điều dưỡng có thể nhận tối đa: 
 
Phụ cấp bằng hiện vật 

Giai đoạn 0 (mất trí nhớ) 231 € 

Giai đoạn I 468 € 

Giai đoạn I (mất trí nhớ) 689 € 

Giai đoạn II 1144 € 

Giai đoạn II (mất trí nhớ) 1298 € 

Giai đoạn III 1612 € 

Giai đoạn III (mất trí nhớ) 1612 € 

Giai đoạn III 1612 € 

Trường hợp khó: 1915 € 

Trường hợp khó (mất trí nhớ) 1915 € 

 
Tiền phụ cấp 

Giai đoạn 0 (mất trí nhớ) 123 € 

Giai đoạn I 244 € 

Giai đoạn I (mất trí nhớ) 316 € 

Giai đoạn II 458 € 

Giai đoạn II (mất trí nhớ) 545 € 

Giai đoạn III 728€ 
 

Chăm sóc tại nhà dưỡng lão 
Nếu cần được chăm sóc lâu dài tại một 
nhà dưỡng lão hoặc một cơ sở đặc biệt thì 
phụ cấp mỗi tháng là: 

Giai đoạn I 1064 € 

Giai đoạn II 1330 € 

Giai đoạn III 1612 € 

Giai đoạn III, trường 
hợp khó 

1995 € 

 
Phụ cấp sửa chữa căn hộ 
Quỹ điều dưỡng trợ giúp có thể trợ cấp 
đến 4000 € cho mỗi kế hoạch tu sửa. Nếu 
có nhiều người cùng được hưởng chế độ 
điều dưỡng sống chung trong 1 căn hộ thì 
trợ giúp này có thể lên đến 16.000 €. 
Có thể mượn nợ lãi thấp của 

 tiểu bang NRW 

 ngân hàng KfW Förderbank 
 
 
 
 
 
 
 

Lãnh trợ cấp xã hội thì sao ? 
Nếu người cần được chăm sóc  

 không có bảo hiểm điều dưỡng 

 không hội đủ điều kiện (ví dụ thuộc giai 
đoạn 0) 

 trợ cấp của quỹ điều dưỡng quá thấp  

 trường hợp của họ không nằm trong 
danh mục của trợ cấp điều dưỡng (ví 
dụ các bệnh khác hay nhu cầu khác 
không có trong danh mục) 

thì họ cũng được hưởng phụ cấp điều 
dưỡng từ bộ xã hội (Sozialamt). 
Trong trường hợp này tiền trợ cấp điều 
dưỡng không bị đánh thuế.  

 



Luật giám hộ 

Luật giám hộ định nghĩa trách nhiệm của 
người giám hộ (ví dụ như nơi người được 
giám hộ muốn được chăm sóc, chăm sóc 
như thế nào, quà tặng cho người thân và 
bạn bè ra sao v.v.) nhằm mục đích giúp 
những người chẳng may bị tai nạn, đột 
quỵ vẫn có thể bảo vệ được quyền lợi 
của mình. 

 

 

 

 

 

Ủy quyền giám hộ 
 
Với văn bản ủy quyền giám hộ đương sự 
chỉ định người thay mặt mình lo toan về 
các vấn đề tài chính hoặc các vấn đề cá 
nhân bản thân như: 

 quản lý tài sản 

 chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng 

 cư trú, nhà ở 

 dịch vụ bưu chính, viễn thông 

 các giao dịch với chính quyền (làm 
giấy tờ, đơn từ,…) 

 hậu sự 
khi chẳng may không còn sáng suốt hoặc 
bị bị mất năng lực. 
 
Phải làm văn bản ủy quyền khi tinh thần 
còn sáng suốt. 

 
Văn bản uỷ quyền giám hộ 
 
Văn bản phải có ghi địa điểm, ngày tháng, 
và có chữ ký cũng như ghi rõ tên họ, ngày 
tháng năm nơi sinh, địa chỉ người được ủy 
quyền. 
 
Văn bản này phải này phải lưu trữ ở một 
nơi dễ tìm thấy hoặc được giao cho người 
tin cậy hoặc lưu trữ tại Bundes-Notar-
Kammer. 
 
Nếu người cần được giám hộ có sở hữu 
công ty, hãng xưởng  thì văn bản ủy quyền 
giám hộ phải được công chứng thì văn bản 
này mới có giá trị. 
 
Giấy ủy quyền giám hộ có thể được hủy bỏ 
bất cứ lúc nào. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cái lợi của văn bản ủy quyền giám hộ là 
không cần phải qua thủ tục pháp lý rườm 
rà mà người được ủy quyền giám hộ cũng 
có các quyền hạn như một ủy quyền viên 
do tòa án chỉ định.  
 
Tuy nhiên nên cẩn thận vì người được ủy 
quyền có thể lạm dụng quyền giám hộ. 
 

 
 

 

 
Quyền hạn của người nhận 
ủy quyền giám hộ 
 
Trong văn bản ủy quyền phải nên ghi rõ 
nguyện vọng của đương sự trong những 
trường hợp như các ca giải phẫu nhiều 
rủi ro hay khi áp dụng các biện pháp giam 
giữ (ví dụ đưa vào nhà cách ly, còng trói 
v.v). Trong những trường hợp này ủy 
quyền viên giám hộ phải được sự chấp 
thuận của tòa án giám hộ. 
Ủy quyền viên giám hộ cũng không được 
phép thay mặt người được giám hộ ký 
tên vào giấy hôn thú. 
 
Sau khi qua đời giấy ủy quyền vẫn có 
hiệu lực. Người thừa kế phải chính thức 
hủy bỏ văn bản này. 
Vì vậy trong văn bản ủy quyền giám hộ 
phải ghi rõ nguyện vọng của đương sự 
sau khi qua đời, ví dụ như ủy quyền viên 
giám hộ còn được phép tiếp tục đại diện 
cho mình bao lâu, trong vấn đề gì nữa. 
 

 
 
 
 
 
Gia đình có cần giấy ủy quyền 
giám hộ không ? 
 
Theo luật giám hộ trong trường hợp 
muốn gia đình là người nhận ủy quyền 
giám hộ thì nếu đương sự không thể tự lo 
cho mình được và đã trên 18 tuổi thì gia 
đình cũng cần có văn bản được nhận ủy 
quyền giám hộ. 

 


