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Od Redakcji Übergangspflege im Krankenhaus  
– przejściowa opieka szpitalna

Państwo niemieckie w obliczu coraz więk-
szych potrzeb społeczeństwa, ciągle doskonali 
i rozwija system wsparcia dla rodzin osób nie-
pełnosprawnych i starzejących się. Na 2022 
rok przewidziano wiele zmian – między inny-
mi wzrosną nakłady na opiekę krótkotermino-
wą (Kurzzeitpflege) oraz na rzeczowe świad-
czenia pielęgnacyjne (Pflegesachleistungen).

Od lipca 2021 r. rodziny osób starszych i nie-
pełnosprawnych, sprawujące bezpośrednią 
opiekę nad chorymi, uzyskały zupełnie nową, 
dodatkową pomoc. Mogą skorzystać z opieki 
szpitalnej jeszcze przez 10 dni po zakończeniu 
procesu leczenia (Übergangspflege im Kran-
kenhaus).

Zasady udzielenia tego świadczenia zosta-
ły opisane w Fünftes Buch Sozialgesetzbuch  
– Gesetzliche Krankenversicherung, §§ 39e. 
Obejmuje ono zaopatrzenie w leki, środki pie-
lęgnacyjne i pomocowe, aktywizację osoby 
objętej świadczeniem, pielęgnację i opiekę 
medyczną, zakwaterowanie i wyżywienie  
(z zastrzeżeniem, że w danym roku kalenda-
rzowym, pierwsze 28 dni jest dodatkowo płat-
ne z własnej kieszeni – pacjent ponosi koszt  
w wysokości 10 euro dziennie z przezna-

czeniem na jedzenie i łóżko). Ujmując to 
zagadnienie prościej – jeżeli osoba starsza 
lub niepełnosprawna nie będzie mogła po 
zakończeniu leczenia szpitalnego wrócić do 
domu, bo nie ma się kto nią zająć, może zostać  
w szpitalu jeszcze do 10 dni i tam otrzyma peł-
ne wsparcie.

Ale uwaga – nie każdy może skorzystać z tego 
rozwiązania. Płatnikiem świadczenia nie jest 
Pflegekasse, ale Krankenkasse. I to właśnie do 
Krankenkasse należy złożyć wniosek o udzie-
lenie świadczenia w postaci Übergangspflege  
i musi on mieć konkretne uzasadnienie. Trze-
ba przedłożyć dokumentację poświadczającą, 
że osoba, która miała zająć się chorym po le-
czeniu szpitalnym, sama uległa poważnemu 
zachorowaniu lub ma zaplanowane leczenie.

Idea jest bardzo ciekawa, natomiast przepisy 
związane z jej realizacją, nie są do końca spre-
cyzowane – ustawodawca ustalił, że mają być 
gotowe do 31 października 2021 roku. Ciągle 
mamy nadzieję, że w Polsce również kiedyś 
doczekamy się kreatywnych i konkretnych 
rozwiązań, wspierających rodziny zajmujące 
się osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

Podzieleni

Każdy czas ma swoje podziały. Dzieli nas bar-
dzo dużo – stosunek do innych narodowości, 
opcje polityczne, poglądy na różne codzien-
ne sprawy. Na co dzień w pracy w opiece nie 
myślimy jednak o tym, czy ktoś jest innego 
wyznania, czy jego opinia o sytuacji politycz-
nej jest odmienna od naszej. Nie skupiamy 
się nad tym, co osobiście dzieli nas na wiel-
ką skalę jako opiekunów i nas w relacjach  
z podopiecznymi i ich rodzinami. Ostatnie lata 
wprowadziły jednak bardzo wyraźne podzia-
ły związane z wystąpieniem stanu pandemii 
COVID-19.

O ile na początku 2020 roku wszyscy odczu-
wali taką samą niepewność i lęk przed nie-
korzystnym rozwojem sytuacji epidemicznej, 
o tyle z biegiem czasu zaczęliśmy się dzielić. 
Podziały ewoluują wraz z dostępem do infor-
macji. Na dzień powstania tego tekstu, gra-
nica pomiędzy opiekunami i opiekunkami 
osób starszych (i nie tylko), podopiecznymi 
i ich otoczeniem społecznym, przebiega po-
między stanowiskiem wobec szczepień i dzia-
łań podjętych przez rządy różnych państw. 
Mamy więc grupy określane jako „koro-
nasceptycy”, „koronaświrusy”, „covidianie”, 
„antyszczepionkowcy” i mnóstwo innych, któ-
re dzielą ludzi. Pojawiło się pojęcie „segregacji 
sanitarnej”, które nosi w sobie duży ładunek 
emocji. Dzielimy się na takich, którzy nie ne-
gują wirusa, ale podjęte środki zapobiegaw-
cze (lockdown), na takich którzy w wirusa 
nie wierzą, na tych co wierzą, ale nie wierzą 
w wartość szczepień ochronnych i tych, którzy 
ostro walczyli o to, aby szybko się zaszczepić. 

Rodzice zatajają przed dorosłymi dziećmi, 
że przyjęli szczepionkę. W Niemczech i w Pol-

sce jest podobnie. Jaki ma to wpływ na środo-
wisko opiekunek i opiekunów osób starszych? 
Też są podzieleni i wpływa to na ich pracę. Są 
opiekunowie, którzy zaszczepili się i szukają 
miejsca pracy tylko tam, gdzie podopieczni 
i ich rodziny są po szczepieniu. Są rodziny 
niemieckie, które nie zgadzają się na przyjazd 
opiekuna, który nie ma szczepienia. Są też ta-
kie sytuacje, w których pomimo przyjętych 
szczepień obie strony (podopieczny i opiekun) 
przeprowadzają systematycznie testy. Ale są 
też takie, gdzie wykonania testów oczekuje 
się tylko od opiekuna. Zmienniczki zaczynają 
rozmowę od pytania, czy jesteś zaszczepiona. 
Bez wchodzenia w szczegóły najistotniejsze 
jest to, że pojawił się zupełnie nowy, nieznany 
stres i podstawa do podziałów. 

Każdy dodatkowy stres w trudnej pracy 
w opiece nad osobami starszymi źle oddziału-
je na opiekunów. Opiekunowie muszą wytrzy-
mać pobyt w obcym domu, przystosować się 
do panujących w nim obyczajów, znosić nega-
tywne dla otoczenia skutki chorób typowych 
dla starości, a teraz jeszcze być przygotowa-
nym na różnice w poglądach na testy, szcze-
pienia, wirusa. Trzeba mieć własne poglądy, 
ale nie wolno pozwolić na to, żeby – miejmy 
nadzieję – przejściowe różnice i podziały 
stygmatyzowały całe nasze życie zawodowe 
i prywatne. Obecne czasy to niezwykłe czasy 
i warto mocno walczyć o to, żeby emocje zwią-
zane z pandemią nie wpłynęły na to co nas łą-
czy – chcemy pomagać ludziom starszym. 

Życzę wszystkim zdrowia, spokoju i rozsądne-
go życia ponad podziałami w nadchodzącym 
2022 roku!

Dorota Lewandowska
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Kiedy za oknem szybko zapada zmrok, pod-
opieczni wcześnie się kładą, a opiekunom 
jeszcze nie chce się spać, ich najlepszym  
przyjacielem jest książka. Wbrew pozorom 
Internet i wirtualny świat nie są ulubio-
ną formą spędzania czasu przez opiekunki  
i opiekunów z Polski. Bardzo dużo czytają. 
Jaką literaturę? Przeróżną, począwszy od 
klasyków, poprzez kryminały, romanse i bio-
grafie. I co ciekawe, odkrywają już przeczy-
tane książki na nowo – w niemieckiej wersji 

językowej. Trudno w bagażach z jesienno-
-zimową odzieżą znaleźć odpowiednią ilość 
miejsca na książki. Opiekunowie posiłkują 
się więc tym, co znajdą w domu podopiecz-
nych albo tym, co podrzucą im ich krewni 
lub sąsiedzi. Dużą popularnością cieszą się 
również audiobooki i ebooki na elektronicz-
ne czytniki.

Na półkach podopiecznych znaleźć można 
raczej klasyki literatury światowej. Warto 
po nie sięgnąć, nie tylko po to, aby je sobie 
przypomnieć. Czytanie książek po niemiec-
ku nie jest łatwe, pomaga jednak w nauce 
języka. Można tak nauczyć się prawidło-
wej budowy zdania, poznać nowe słówka  
i zwroty w pięknej, czystej niemczyźnie. Jest 
to zupełnie inna forma nauki niż ze słuchu  
– z rozmów z podopiecznymi, ze sklepów czy 
z programów telewizyjnych.

Jednym z obchodzonych i w Polsce i w Niem-
czech świąt jest 1 listopada – dzień Wszyst-
kich Świętych (Allerheiligen). W całej Polsce 
jest to dzień ustawowo wolny od pracy,  

w Niemczech tylko w tych landach, gdzie 
w społeczeństwie przeważa wyznanie ka-
tolickie. W 2021 roku to święto przypada  
w czwartek.

Hamburg jako miasto najbardziej kojarzy się 
z największym w Niemczech portem. Mało 
znany jest fakt, że znajduje się tu najwięk-
szy na świecie park cmentarny. W dzielnicy 
Ohlendorf, na powierzchni 389 hektarów, 
od końca lat 70-tych XIX wieku, ostatni od-
poczynek znalazło tu ponad 1,4 mln zmar-
łych w 202 tys. mogił. Według Wikipedii, 
większe są tylko wojskowe cmentarze  
w USA i cmentarz w Teheranie, nie mają one 
jednak charakteru parku.

Wielbiciele bardziej współczesnych opo-
wieści, znają zapewne modne w ostatnich 
latach na całym świecie kryminały, których 
akcja umieszczana jest w znanych miastach, 
współczesnych i historycznych miejscach, 
które czytelnik być może odwiedzał, a może 
nawet tam mieszka. Podstawowa kanwa 
pisarska jest podobna – na pierwszym tle 
jest przestępstwo i tropiący je detektywi, 
ale jest też zawsze miejsce na wątek oby-
czajowy z prywatnego życia stróżów prawa.  

W Niemczech ten typ kryminałów jest 
również bardzo popularny i nazywany jest 
Regionalkrimi (Regiokrimi). Są one także do-
brym źródłem wiedzy na temat współcze-
snego społeczeństwa niemieckiego. Z nie-
mieckich autorów tego trendu literackiego 
w Polsce znana jest m.in. pochodząca z Pa-
derborn Nele Neuhaus.

A jeżeli nie masz ochoty na poważne tema-
ty, to z pewnością gdzieś w zakamarkach 

Na długie jesienno-zimowe 
„opiekunkowe” wieczory

Kilka podpowiedzi, jak brzmią w języku niemieckim tytuły znanych książek:

Margarett Mitchell – „Przeminęło z wiatrem” („Vom Wind verweht”)

Thomas Mann – „Czarodziejska góra” („Der Zauberberg”)

J. D. Sallinger – „Buszujący w zbożu” („Der Fänger im Roggen”)

Harper Lee – „Zabić drozda” („Wer die Nachtigall stört…”)

F. Scott Fitzgerald – „Wielki Gatsby” („Der große Gatsby”)

Jane Austen – „Duma i uprzedzenie” („Stolz und Vorurteil”)

Erich Maria Remarque – „Na Zachodzie bez zmian” („Im Westen nichts Neues”)

Największy park cmentarny na świecie 
 – Friedhof Ohlsdorf

niemieckich domów znajdziesz lekkie „czy-
tadła” (die Zuglektüre), których cechą roz-
poznawalną jest niewielki rozmiar książki. 

Ważne, żeby czytać, bo jak powiedział Um-
berto Eco – „Kto czyta książki, żyje podwój-
nie”.

O czym warto pamiętać przed wymianą na zleceniu?
• Zrób zakupy, ale nie więcej niż na dwa dni, nie każdy lubi to samo;

• Przejrzyj zawartość lodówki i umyj ją;

•  Załóż świeżą pościel w Waszym pokoju i zmień ręczniki, z których  
korzystacie – tylko to może zostać do prania i prasowania;

•  Przygotuj notatki z ważnymi terminami (wizyty lekarskie, rehabilitantów, 
fizjoterapeutów, fryzjera, daty wywozu śmieci itp.);

•  Zrób listę istotnych adresów i telefonów (kontakty do rodziny, przyjaciół osoby 
starszej, lekarza, lokalizacje ulubionych sklepów i aptek);

• Zostaw zmienniczce przykładowe menu, przynajmniej z ostatnich 7 dni;

•  Jeżeli palisz papierosy, nawet na zewnątrz, uprzątnij wszystkie miejsca  
z niedopałkami;

•  Przygotuj rozliczenie budżetu domowego, a pozostałą gotówkę przekaż  
za pokwitowaniem.

Kilka złotych reguł przed 
przyjazdem zmienniczki
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Co ma piernik do… sosu? Lebkuchensoße!Kwitnące wiśnie i rododendrony

Mieszkańcy Hamburga zaglądają tu chętnie 
nie tylko po to, aby wspominać zmarłych. 
Praktycznie przez cały rok ten cmentarz jest 
również celem spacerów rodzinnych i wi-
zyt turystów – można przyjemnie przejść 
się aleją obsadzoną wiśniami w okresie ich 
kwitnienia albo podziwiać od wczesnej wio-
sny wyjątkowe rododendrony. Parkowy cha-
rakter cmentarza podkreślają piękne dróżki 
wśród drzew liściastych, takich jak dęby, 
brzozy, głogi, graby, ale też śliwy, grusze  
i inne gatunki. W jednej z części parku cmen-

tarnego znajdziemy ogród różany. Podziem-
ne ujęcia zasilają cmentarz w wodę – na 
terenie są rozmieszczone pięknie zdobione 
studnie i fontanny. To jest bardzo wyjątko-
we miejsce, ponieważ mogiły znajdują się 
wśród tak nietypowej zieleni i czasami trud-
no jest sobie przypomnieć, że jest to cmen-
tarz. Są tu tradycyjne groby, kolumbaria, 
grobowce, pomniki, mauzolea. Znajdziemy 
monumentalne grobowce znanych osobi-
stości z Hamburga, ale również nieśmiało 
przycupnięte wśród zieleni kamienie na-
grobne ludzi, o których już nikt nie pamięta.

Miejsce wolne od uprzedzeń  
religijnych i konwenansów

Na tym cmentarzu odbywają się pochówki  
zmarłych różnych wyznań. Znajduje się 
tu kilkanaście kaplic, w których obrządek  

pogrzebowy może być odprawiony w każ-
dym porządku religijnym. Jest miejsce na 
pochowanie urny z prochami w korzeniach 
drzew (Baumbestattung), bezimienne rozsy-
panie prochów czy wspólny pochówek par 
nieformalnych. Są zbiorowe mogiły ofiar 
nalotów alianckich na Hamburg, miejsce 
upamiętniające ofiary nacjonalizmu, ale 
i mogiły żołnierzy niemieckich. Wyznaczono 
także miejsce na pochówki przedwcześnie 
urodzonych dzieci, które nie miały szansy 
na przeżycie (Schmetterlingsgräber).

Zapal znicz w polskiej kwaterze

Polska kwatera – pomnik upamiętniający 
naszych rodaków, którzy zginęli w czasie 
działań wojennych to miejsce pochówku 
300 osób. Została założona w 1949 roku. 
Oprócz płyt nagrobnych znajdziemy tam 
pomnik z dwujęzycznym napisem – „Pola-
kom – ofiarom nazistowskiej agresji i wojny 
1939-1945” („Den Polen – den Opfern der 
Naziaggression und des Krieges”).

Miejsce, które wybitnie  
coś uświadamia 

Cmentarz – park w Ohlsdorf jest przykła-
dem na to, że przychodzi taki moment, kie-
dy wszyscy jesteśmy sobie równi. Po prostu 
nas nie ma.

Piernik definitywnie kojarzy nam się z de-
serem. Dla jednych jest to słodkie ciasto 
z miodem i aromatycznymi przyprawami 
korzennymi, dla innych ma postać lukrowa-
nych lub oblanych czekoladą pierniczków, 
kolejnym przywodzi na myśl krajankę albo 
ciasto przełożone marmoladą.

W Polsce największą sławą cieszą się pier-
niki (Lebkuchen, Pfefferkuchen) z Torunia,  
w Niemczech – z Norymbergi. Robiące zaku-
py w Niemczech opiekunki pewnie nie raz 
zauważyły w sklepach prostokątne paczusz-
ki z twardym i z pozoru niejadalnym pierni-
kiem bez żadnej polewy – Soßenlebkuchen. 
Z pozoru, ponieważ Soßenlebkuchen to spe-
cjalny rodzaj ciasta piernikowego, którego 
używa się w Niemczech do przyrządzania 
sosu do mięs i ryb, najczęściej na Boże Na-
rodzenie. Przodkiem tego piernika był rodzaj 
chleba z dużą ilością przypraw zabezpiecza-
jących go przed psuciem. Suchy, lekki chle-
bek nadawał się doskonale do rozmoczenia 
w gorącej wodzie np. w warunkach polo-
wych.

W niektórych źródłach internetowych moż-
na znaleźć tłumaczenie, że Soßenlebkuchen 
to znana w kuchni śląskiej moczka (bryja). 
Zapewne są śląskie domy, które podtrzymu-

ją tradycję przyrządzania moczki jako sosu. 
Wydaje się jednak, że obecnie moczka to  
raczej zupa lub deser z piernikiem i dużą  
ilością suszonych owoców i bakalii. W każ-
dym domu moczkę przyrządza się trochę 
inaczej. Większe podobieństwo można tu 
znaleźć do podawanego w Polsce do karpia 
szarego sosu, z tym, że do szarego sosu moż-
na, ale nie trzeba, dodać piernik. A podstawą 
Lebkuchensoße jest piernik! 

To zdecydowanie jeden z niewielu niemiec-
kich smaków dzieciństwa, kojarzących się  
ze świętami. Najszybszy przepis na Lebku-
chensoße? Jeżeli masz swoją recepturę na 
szary sos lub inny sos do pieczeni lub ryb 
– dodaj do niego Soßenlebkuchen lub kil-
ka pokruszonych pierniczków (mogą być  
z lukrem albo nadziewane owocami, ale bez 
czekolady), kilka rodzynek, suszone morele, 
ziarenka jałowca (Wacholderbeeren), suszo-
ne śliwki, cynamon, gałkę muszkatołową 
i już masz gotowy Lebkuchensoße! Nie ma 
jednego przepisu na ten sos. Zachęcamy do 
rozmów z podopiecznymi, jak w ich domu 
robiło się Lebkuchensoße lub do samodziel-
nego poszukiwania w Internecie wariacji 
na temat piernika jako składnika pysznego 
sosu do ryb i mięs.
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Jesień i zima to piękne pory roku jednak 
wcześnie zapadający zmrok (Abenddäm-
merung, Dämmerung) sprawia, że chwilami 
chce się uciec tam, gdzie pieprz rośnie (hin-
gehen, wo der Pfeffer wächst). Również gdy 
ktoś nam naciśnie na odcisk (auf die Hühne-
raugen treten) albo zalezie za skórę (jeman-
dem arg zusetzen), powiemy niezbyt grzecz-
nie – wynoś się gdzie pieprz rośnie! (geh 
dahin, wo der Pfeffer wächst!). Ale gdzie jest 
to miejsce? Okazuje się, że gdzieś tam, gdzie 
z nieba leje się żar (es herrscht eine sengende 

Hitze). To właśnie w takich miejscach rośnie 
pieprz i inne przyprawy, które szczególnie  
w okresie chłodu i ciemności, poprawiają 
nam samopoczucie.

Bez przypraw nie byłoby pachnących jesien-
no-zimowych herbatek, magii zapachu pier-
niczków bożonarodzeniowych ani lodów 
waniliowych. Gałka muszkatołowa nijakie-
go koloru w naturze jest otoczona przepięk-
ną szkarłatną osnówką. Przyprawy powstają 
z różnych części roślin.

Pieprz biały / czarny / zielony – weißer / schwarzer / grüner Pfeffer  
(Früchte / Samen – owoce / nasiona pieprzu czarnego)

Pieprz czerwony – roter Pfeffer – owoce schninusa peruwiańskiego

Wanilia, laska wanilii – die Vanille, die Vanilleschote, die Vanillestange 
(Frucht – owoc wanilii płaskolistnej)

Cynamon – der Zimt (Rinde – kora cynamonowca)

Gałka muszkatołowa – die Muskatnuss, der Muskat  
(Samen – nasiona muszkatołowca korzennego)

Anyż – der Anis (Frucht – owoc badiana właściwego)

Kurkuma – die (das) Kurkuma, die (das) Curcuma  
(Rhizom / Wurzelstock – kłącze ostryżu długiego)

Goździki – die Gewürznelke, die Nelke  
(Knospen – pąki goździkowca korzennego)

Bez nich nie byłoby bajki o Jasiu i Małgosi (Hänsel und Gretel), bo nie byłoby chatki z pier-
nika, ani też Ciastka ze Shreka (Lebkuchenmann), co trudno sobie wyobrazić. Dobrze, że tak 
nie jest i dobrze, że…

Deutsch ist einfach,  
czyli „hingehen, wo der Pfeffer wächst”

Deutsch ist einfach!

– opieka nad seniorami na niemieckich warunkach!

GEWERBE

www.shd-opieka.pl

ZADZWOŃ!

 Wysokie zarobki 
od 1600 

do 2200 EUR

 Legalna i bezpieczna 
praca na własny 

rachunek

Samodzielność 
w wyborze zleceń

 Możliwość 
negocjacji stawki

Wpływ 
na długość 
kontraktu

Bezpośrednia 
umowa z klientem

Partnerstwo
 w poszukiwaniu 

ofert

Wsparcie przez 
całą dobę, 

7 dni w tygodniu

Pomoc w zawarciu 
umowy z biurem

rachunkowym

 +48 505 126 620
 +48 604 649 800 
 +48 535 909 300

SHD EUROPE
ul. Kuśnierska 4
67-400 Wschowa

SHD Seniorenhilfe 
Dortmund GmbH
Berghofer Str. 176
44269 Dortmund
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Krzyżówka

Laureatką ostatniej krzyżówki została Pani Justyna M. z Nysy – gratulujemy!

Prosimy o przesyłanie poprawnych odpowiedzi na adres Redakcji: Arbeitlandia, ul. Emilii Sczanieckiej 1a/24, 
60-215 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”, do dnia 10 grudnia 2021. Osoby, które prześlą prawi-
dłowe rozwiązanie razem z zamieszczonym obok kuponem, otrzymają bon o wartości 50 PLN do wykorzy-
stania w sklepie internetowym sklep.carework.pl. Fundatorem nagrody jest CareWork - carework.pl. Regu-
lamin konkursu jest dostępny na www.arbeitlandia.eu.



Oddział w Poznaniu
ul. Głogowska 84
60-741 Poznań

 61 662 10 81 lub 82

Oddział we Wschowie
ul. Kuśnierska 4
67-400 Wschowa

 65 520 47 18

Oddział w Legnicy
ul. Pocztowa 7
59-220 Legnica

 76 871 96 01

Oddział w Lesznie
ul. Dworcowa 6
64-100 Leszno

 65 511 45 50

Oddział w Gliwicach
 ul. Dolnych Wałów 9
44-100 Gliwice

 32 336 90 60

*  kwota przy kontrakcie na minimum 30 dni; za pracę w Wigilię, dwa dni Bożego Narodzenia i Nowy Rok (65 EUR netto za każdy dzień)

www.carework.pl info@carework.pl

w opiece w Niemczech!

ŚWIĄTECZNE OFERTY PRACY

CZEKA PREMIA

netto*

nawet

za 4 dni pracy!

EURO+ 260

Sprawdź  nasze 


