
Гарантиране на качествени грижи и в бъдеще! 

Моля попълнете въпросника на немски език! 

 

"Качествените грижи дават възможност за водене на достоен живот. Поради това всеки човек, 

който се нуждае от тях, трябва да получи възможно най-добрата грижа." (цитат от 

правителствената програма) 

За да направим това възможно, за нас е важно да се запознаем с опита и мнението на населението 

и експертите. Всеки трябва да може да вземе отношение по отделните тематични области. 

За целта Ви даваме четири тематични области. За всяка тематична област бихме искали да знаем 

кое се случва добре, кое не се случва добре и какви предложения за подобрение  имате. Не трябва 

да попълвате всичко. Четирите тематични области са: оферти за оказване на грижи и обслужване 

на болни и възрастни хора, сестрински персонал, роднини, полагащи грижи за свои близки, и 

финансиране.  

Обща информация за Вас: 

Федерална провинция: задължително поле – моля попълнете! 

Моля изберете само един от следните отговори: 

 Burgenland [Бургенланд] 

 Kärnten [Каринтия] 

 Niederösterreich [Долна Австрия] 

 Oberösterreich [Горна Австрия] 

 Salzburg [Залцбург] 

 Steiermark [Щирия] 

 Tirol [Тирол] 

 Vorarlberg [Форарлберг] 

 Wien [Виена] 

Пол: задължително поле – моля попълнете! 

Моля изберете само един от следните отговори: 

 Мъжки 

 Женски 

 Различен 



 

Възраст: задължително поле – моля попълнете! 

Моля изберете само един от следните отговори: 

 10-18 

 19-30 

 31-40 

 41-50 

 51-65 

 66-80 

 80+ 

Аз съм: задължително поле – моля попълнете! 

Моля изберете само един от следните отговори: 

 Физическо лице 

 Представител на институция/организация 

Ако сте "физическо лице", моля да изберете от следните категории: 

 Нуждаещо се от грижи лице 

 Лице, упражняващо сестринска професия (болногледач) 

 Роднини, полагащи грижи за свой близък 

 Стажант/ка, студент/ка в областта на сестринските грижи 

 Друго:       

Ако сте "представител на институция", моля да изберете от следните категории: 

Образователна институция 

 Областна администрация 

 Федерална администрация 

 Застъпническа организация 

 Администрация на федерална провинция 

 Неправителствена организация 

 Социален партньор 

 Социалноосигурително дружество 

 Институция за предоставяне на мобилни грижи 

 Институция за предоставяне на стационарни грижи 

 Институция за предоставяне на полустационарни грижи 

 Институция, занимаваща се с наука и научни изследвания 

 Друго:       



Първа тематична област: 

1. Оферти за оказване на грижи и обслужване на болни и възрастни хора, както и иновативни 

услуги 

Те включват например следните точки: 

Амбулаторни услуги, полустационарни услуги, предложения на тема  деменция, ограничаване на 

самотата – засилване на социалното сближаване, отмяна и облекчаване на роднини, полагащи 

грижи за свои близки (например в случай на разболяване), възможности за дигитализация, 

осигуряване на медицинско обслужване в домове за болни и възрастни хора, осигуряване на 

финансова подкрепа, 24-часово обслужване и т.н. 

Това се случва добре: 

      

      

      

      

      

      

Това не се случва добре: 

      

      

      

      

      

      

Предлагам следното: 

      

      

      

      

      

      



 

2. Сестрински персонал: работни условия, обучение 

Тук се включва например: Включване на нови целеви групи в програмите за обучение, средства за 

обучение в рамките на работното време, задочно обучение, дигитализация (например подкрепа 

чрез създаване на благоприятна за живеене среда на възрастните хора, роботика, сестрински 

грижи от разстояние), стипендии за специалисти, възнаграждение, междупрофесионално 

сътрудничество, кариера в областта на полагането на грижи, разширяване на компетенциите, 

нострификация, обучение по сестринска (специализирана) помощ в средни професионални 

училища/професионални училища за съпровождащо обучение, както и чиракуване, 

специализирани индикатори за сестрински персонал, квалификационни програми за мигранти, 

микс от квалификационни умения, баланс между професионален и личен живот и т.н. 

Това се случва добре: 

      

      

      

      

      

      

Това не се случва добре: 

      

      

      

      

      

      

Предлагам следното: 

      

      

      

      

      

      



3. Роднини, полагащи грижи за свой близък 

Тук се включват например: Групи от роднини (групи за самопомощ), лице за контакт за 

координиране на всички услуги в региона (медицински сестри на общността), консултантски 

услуги, създаване на информационна платформа (онлайн), бонус за полагане на грижи в домашна 

среда, право на ден без полагане на грижи, предложения за облекчаване на натоварването, 

самоосигуряване и продължаване на осигуряването, приоритети по темата деменция, подкрепа за 

деца и юноши в качеството им на роднини, полагащи грижи за свои близки, съвместяване 

полагането на грижи и работата и т.н. 

Това се случва добре: 

      

      

      

      

      

      

Това не се случва добре: 

      

      

      

      

      

      

Предлагам следното: 

      

      

      

      

      

      



 

4. Финансиране 

Тук се включва например: Целева ръководна комисия държава – федерални провинции за 

съвместен контрол на предложенията на планиране на предлагането и задоволяването на 

потребностите, включване на палиативните и хосписни грижи в системата на редовно 

финансиране, усъвършенстване на системата на парични помощи за дългосрочни грижи и чужда 

помощ и застраховката за дългосрочни грижи и чужда помощ,  – обвързване на съществуващите 

финансови потоци, прибягване до целево подпомагане и т.н.  

Това се случва добре: 

      

      

      

      

      

      

Това не се случва добре: 

      

      

      

      

      

      

Предлагам следното: 

      

      

      

      

      

      

Благодарим за Вашето участие! 


