
A minőségi ápolást a jövőben is biztosítani kell! 

Kérjük, hogy a kérdőívet német nyelven töltse ki! 

„A minőségi ápolás méltó életet biztosít az ápoltak számára. Ezért mindenkinek, aki rászorul, a lehető 

legjobb ápolást kell biztosítani.” (Idézet az osztrák kormány programjából.) 

E feladat megvalósításához szeretnénk megismerni a lakosság és a szakemberek véleményét és 

tapasztalatait. Célunk, hogy mindenkit bevonjunk minden témakör kérdéseinek megválaszolásába. 

Ennek érdekében megneveztünk különböző témaköröket, és kérjük, hogy mindegyiknél írja le, mi 

működik jól, mi nem működik jól, és milyen javaslatai vannak ezek javítására. Nem köteles minden 

kérdésre választ adni. A négy témakör: ápolási és gondozási szolgáltatások, ápolószemélyzet, ápolást 

végző hozzátartozók és finanszírozás.  

Általános információk Önre vonatkozóan: 

Szövetségi tartomány – kötelező adat, kérjük megadni! 

Kérjük, az alábbiak közül csak egyet válasszon ki: 

 Burgenland 

 Karintia 

 Alsó-Ausztria 

 Felső-Ausztria 

 Salzburg 

 Stájerország 

 Tirol 

 Vorarlberg 

 Bécs 

Neme – kötelező adat, kérjük megadni! 

Kérjük, az alábbiak közül csak egyet válasszon ki: 

 Férfi 

 Nő 

 Egyéb 



Életkora – kötelező adat, kérjük megadni! 

Kérjük, az alábbiak közül csak egyet válasszon ki: 

 10–18 

 19–30 

 31–40 

 41–50 

 51–65 

 66–80 

 80+ 

Státusza – kötelező adat, kérjük megadni! 

Kérjük, az alábbiak közül csak egyet válasszon ki: 

 Magánszemély 

 Intézmény/szervezet képviselője 

Ha Ön „magánszemély”, kérjük, válasszon az alábbiak közül: 

 Ápolásra szoruló személy 

 Ápoló 

 Ápolást végző hozzátartozó 

 Ápoló gyakornok/tanuló 

 Egyéb:       

Ha Ön valamely intézmény/szervezet képviselője, kérjük, válasszon az alábbiak közül: 

Képzési intézmény 

 Kerületi önkormányzat 

 Államigazgatási szerv 

 Érdekképviselet 

 Tartományi igazgatási szerv 

 Civil szervezet 

 Szociális partner 

 Társadalombiztosító 

 Mobil ápolási szolgálat 

 Intézeti ápolási szolgálat 

 Részben intézeti ápolási szolgálat 

 Tudomány és kutatás 

 Egyéb:       



Itt kezdődik az első témakör: 

1. Ápolási és gondozási szolgáltatások kínálata és a szolgáltatások innovációja 

Ide tartoznak többek között a következő pontok: 

ambuláns ellátás, részleges intézeti ellátás, demenciával kapcsolatos szolgáltatások, egyedüllét 

enyhítése és a szociális összetartozás erősítése, ápolást végző hozzátartozók helyettesítése és 

tehermentesítése (pl. betegség esetén), digitalizálási lehetőségek, orvosi ellátás biztosítása 

gondozóotthonokban, pénzügyi támogatás biztosítása, 24 órás ellátás stb. 

Ami jól működik: 

      

      

      

      

      

      

Ami nem működik jól: 

      

      

      

      

      

      

Javaslatom: 

      

      

      

      

      

      



2. Ápolószemélyzet: munkakörülmények, képzettség 

Ide tartoznak többek között a következő pontok: új célcsoportok megszólítása a képzettség 

megszerzéséhez, munkaidő, képzési alap, munkahelyi képzés, digitalizáció (pl. AAL-technika, robotok, 

távápolás révén nyújtott támogatás), szakképzési ösztöndíjak, fizetés, szakmaközi együttműködés, 

ápolói karrier, kompetenciafejlesztés, honosítás, szakközépiskolában/szakmunkásképzőben folytatott 

(szak)ápolóasszisztensi képzések és tanulmányok, ápolószemélyzet és ápoltak aránya, képzési 

programok bevándorlók számára, képzettségek és készségek együttes jelenléte, munka és magánélet 

egyensúlya stb. 

Ami jól működik: 

      

      

      

      

      

      

Ami nem működik jól: 

      

      

      

      

      

      

Javaslatom: 

      

      

      

      

      

      



3. Ápolást végző hozzátartozók 

Ide tartoznak többek között a következő pontok: hozzátartozói csoportok (önsegítő csoportok), a 

térségen belüli szolgáltatások koordinációját végző kapcsolattartók (közösségi ápolók), tanácsadói 

szolgáltatások, (online) információs platform létrehozása, otthoni ápolásért járó bónusz, ápolás nélküli 

naphoz való jog, tehermentesítő szolgáltatások, önálló nyugdíjbiztosítás és a meglévő 

nyugdíjbiztosítás folytatólagos fenntartása, demencia témájához kapcsolódó fő témakörök, ápolást 

végző gyermekek és fiatalok támogatása, az ápolás és a munka összeegyeztethetősége stb. 

Ami jól működik: 

      

      

      

      

      

      

Ami nem működik jól: 

      

      

      

      

      

      

Javaslatom: 

      

      

      

      

      

      



4. Finanszírozás 

Ide tartoznak többek között a következő pontok: az állam és a tartományok szolgáltatások és 

szükségletek összehangolása érdekében fenntartott közös célalapú irányítási bizottsága, a palliatív és 

a hospice ellátás általános finanszírozásba történő átvezetése, az ápolási díj emelése, ápolási 

biztosítás – a meglévő finanszírozási források összefogása, célzott támogatás a tartós fekvőbeteg-

ellátás finanszírozása céljából az ellátott személyek magánvagyon-igénybevételének megszüntetését 

követően stb.  

Ami jól működik: 

      

      

      

      

      

      

Ami nem működik jól: 

      

      

      

      

      

      

Javaslatom: 

      

      

      

      

      

      

Köszönjük, hogy megválaszolta kérdéseinket! 


