Spitex – �ராம���
மற்�ம் வீட்டில்
�தர�
வீட்டில் வீட்�ேவைலக�ன் ே�ா� �ல்ல�
�ராம���க்� உதவி ேதைவ���கின்றதா?

இதற்ெகன்று கற்ற நிபுணர் ஒருவர் எல்லா வயதினருக்கும்
ேதைவயான பராம�ப்பு உதவிகைள வழங்குகின்றனர்
ஸ்பித்ெதக்ஸ் (Spitex) உறவினர்களின் பாரத்ைதக்
குைறக்கின்றது.

ஸ்பித்ெதக்ஸ் என்ன ெ���ம்?

ஸ்பிெடக்ஸிடம் உதாரணமாக உடல் மற்றும் மன
ரீதியான ேநாய்கள், தள்ளாைம, விபத்தின் பின்,
கர்ப்பகாலச்சிக்கல்கள் அத்துடன் மகப்ேபற்றின் பின்பான
சிக்கல்களுக்காக நீங்கள் ேசைவையக் ேகாரலாம்.
ஸ்பித்ெதக்ஸின் நன்ைமகள் பின்வ�மா�:
வீட்டில் ம�த்�வ �ராம���:
• சலுைக ேதைவயா என்பைத ெதளிவு படுத்துதல்
• வாய்ப்பின் விளக்கமும் ஆேலாசைனயும்
• உடற்பராம�ப்பின்ேபாது உதவி
• தனிப்பட இயங்குவதற்கான உதவி (எழும்புதல் மற்றும்
படுக்ைகக்குச் ெசல்லுதல்)
• தயார்படுத்துதல் மருந்து ெகாடுத்தல்
• மருத்துவரீதியாகச் ச�பார்த்தல் உதாரணமாக இரத்த
சர்க்கைர மற்றும் இரத்த அழுத்தம் ேபான்றவற்ைற
அளத்தல்
• வலி சிகிச்ைச
• காயங்கைளப்பராம�த்தல்
• இறப்பின் ேபாது துைணயிருத்தல்
வீட்�ேவைலக�ன்ே�ா� உதவி:
• ெபாருட்கள் வாங்குவதற்கு ஆதரவளித்தல்
• சைமத்தல்
• வட்ைடத்துப்பரவு
ீ
ெசய்தல்
• உடுப்புகைளக்கழுவுதல்
ஸ்பித்ெதக்ஸ் பிரா��யங்கைள�ெ�ா�த்�:
• உணவுேநரேசைவ
• பிரயாணச்ேசைவ (மருத்துவர் மற்றும் ெபாருட்கள்
வாங்குதல்)
• உதவி உபகரணங்கைள வாடைகக்கு ெகாடுத்தல்
(உதாரணமாக – ைகத்தடி, சுவாச உதவி உபகரணங்கள்
அல்லது சக்கரநாற்காலிகள்).

கிறங்கன் கா���� எவற்ைறச் ெ��த்�ம்?

அடிப்பைடயான கிறங்கன் காப்புறுதி பராம�ப்புக்குத்
ேதைவகளுக்கான கட்டணத்ைதச் ெசலுத்தும். அதற்கு
மருத்துவ�ன் ஸ்பித்ெதக்ஸ் ப�ந்துைர ெசய்யப்பட்ட
கடிதம் ேதைவ.

கிறங்கன் கா���� எவற்ைறச் ெ��த்தா�?

அடிப்பைடயான கிறங்கன் காப்புறுதி வட்டுேவைலகீ
ளின்ேபாது உதவி- ேதைவகளுக்கான கட்டணத்ைதச்
ெசலுத்தாது.
இதற்ெகன்று ேமலதிக கிறங்கன் காப்புறுதி ெசய்ய ேவண்டும்.
அைதப்பற்றி உங்கள் கிறங்கன் காப்புறுதியிடம் ேகட்டறியுங்கள்.
ேமலதிக கிறங்கன் காப்புறுதி உங்களிடம் இருந்தால் வட்டு
ீ
பராம�ப்புகளின் ேபாது ேதைவகளுக்கான கட்டணத்ைத,
தங்கள் நகராட்சி ஒரு பகுதிையயும் கிறங்கன் காப்புறுதி
ஒரு பகுதிையயும் ெசலுத்தும்.

எவற்ைற வாடிக்ைகயாளர் தாேம ெ��த்த
ேவ��ம்?
• கிறங்கன் காப்புறுதி வருடச்சந்தாவில் குறிப்பிட்ட
•
•
•

(பகுதி) ெதாைக
பராம�ப்புத் ெதாைகயின் 10% ெதாைக (கிறங்கன்
காப்புறுதி)
பராம�ப்புத் ெதாைகயில் ேநாயாள�ன் பங்கு (இது
நகராட்சிையப் ெபாறுத்தது)
வட்டுேவைலகளின்ேபாது
ீ
உதவிக்கான கட்டணம்

ஸ்பித்ெதக்ஸ் ��வனத்ைத நீங்கள் ��ெவா�
நகரத்��ம் சுவிஸில் காணலாம்.

• www.spitex.ch/Spitex in your Region
• 0842 80 40 20 (8 centimes/minute)
• உங்க�ை�ய வசி�பி��ள்ள நகராட்சி

ேமலதிகமான உதாரணமாக, மனேநாயாளருக்கான
பராம�ப்பு, புற்றுேநாயின்ேபாதான பராம�ப்பு அல்லது
சுகப்படுத்த முடியாத ேநாய்களின் ேபாதான பராம�ப்பு
ேசைவகைளயும் ெப�ய நகரங்களில் வழங்குகின்றன.
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