
Îngrijire de înaltă calitate şi în viitor! 

Vă rugăm să completați chestionarul în limba germană! 

„Îngrijirea de calitate permite o viaţă trăită cu demnitate. Prin urmare, oricine are nevoie trebuie să 

primească îngrijire de cea mai bună calitate.” (citat din programul de guvernare) 

Pentru ca acest lucru să fie posibil, este important să strângem experienţe şi opinii ale populaţiei şi 

experţilor. Toate trebuie să se subscrie domeniilor tematice individuale. 

Pentru aceasta vă propunem patru domenii tematice. Pentru fiecare dintre acestea dorim să aflăm ce 

funcţionează bine, ce nu funcţionează şi ce propuneri de îmbunătăţire aveţi. Nu este necesar să 

completaţi toate secţiunile. Cele patru domenii tematice sunt: Servicii de îngrijire şi asistenţă, Personal 

de îngrijire, Aparţinători care asigură îngrijire şi Finanţare.  

Informaţii generale despre dumneavoastră: 

Land federal: câmp obligatoriu – vă rugăm să-l completaţi neapărat! 

Vă rugăm să selectaţi numai unul dintre următoarele răspunsuri: 

 Burgenland 

 Carintia 

 Austria Inferioară 

 Austria Superioară 

 Salzburg 

 Stiria 

 Tirol 

 Vorarlberg 

 Viena 

Sexul: câmp obligatoriu – vă rugăm să-l completaţi neapărat! 

Vă rugăm să selectaţi numai unul dintre următoarele răspunsuri: 

 Masculin 

 Feminin 

 Divers 



 

Vârsta: câmp obligatoriu – vă rugăm să-l completaţi neapărat! 

Vă rugăm să selectaţi numai unul dintre următoarele răspunsuri: 

 10-18 

 19-30 

 31-40 

 41-50 

 51-65 

 66-80 

 80+ 

Sunt: Câmp obligatoriu – vă rugăm să-l completaţi neapărat! 

Vă rugăm să selectaţi numai unul dintre următoarele răspunsuri: 

 Persoană particulară 

 Reprezentant/reprezentantă al/a unei instituţii/organizaţii 

Dacă sunteţi „persoană particulară”, vă rugăm să selectaţi aici categoria în care vă încadraţi: 

 Persoană care necesită îngrijire 

 Membră/membru a/al unei profesiuni din domeniul îngrijirii (personal din domeniul asistenţei 

medico-sociale) 

 Aparţinători care asigură îngrijire 

 Elevă/elev, studentă/student în curs de formare în domeniul serviciilor de îngrijire 

 Altele:       

Dacă sunteţi reprezentantul/reprezentanta unei instituţii, vă rugăm să selectaţi categoria în care vă 

încadraţi: 

Instituţie de formare profesională 

 Administraţie districtuală 

 Administraţie federală 

 Advocacy 

 Administraţie de land 

 ONG 

 Partener social 

 Asigurare socială 

 Îngrijire ambulatorie 

 Îngrijire staţionară 

 Îngrijire parţial staţionară 

 Ştiinţă şi cercetare 

 Altele:       



Aici începe primul domeniu tematic: 

1. Servicii de îngrijire şi asistenţă şi inovarea serviciilor 

Aici figurează de ex. următoarele puncte: 

servicii în regim ambulatoriu, servicii în regim parţial staţionar, servicii în problematica demenţei, 

combaterea singurătăţii – întărirea coeziunii sociale, îngrijire de înlocuire şi de degrevare pentru 

aparţinătorii care asigură îngrijire (de ex. în caz de îmbolnăvire), posibilităţi de digitalizare, asigurarea 

asistenţei medicale în aziluri, asigurarea sprijinului financiar, îngrijire 24 de ore din 24 etc. 

Ce funcţionează bine: 

      

      

      

      

      

      

Ce nu funcţionează: 

      

      

      

      

      

      

Propunerile mele: 

      

      

      

      

      

      



 

2. Personal de îngrijire: condiţii de lucru, formare profesională 

Aici figurează de ex. următoarele puncte: abordarea de noi grupe ţintă pentru formare profesională, 

timp de lucru, fonduri pentru formare profesională, instruire la locul de muncă, digitalizare (de ex. 

asistenţă prin intermediul AAL, robotică, infirmerie la distanţă), burse pentru personalul de specialitate, 

salarizare, colaborare interprofesională, carieră în domeniul îngrijirii, extinderea competenţelor, 

nostrificare, formare profesională în domeniul serviciilor de îngrijire şi asistenţă în sistemul de instruire 

profesională superioară/sistemul de instruire profesională secundară şi sistemul de ucenicie, raportul 

de personal de îngrijire disponibil, programe de calificare pentru migranţi, skill grade mix, work - life 

balance etc. 

Ce funcţionează bine: 

      

      

      

      

      

      

Ce nu funcţionează: 

      

      

      

      

      

      

Propunerile mele: 

      

      

      

      

      

      



3. Aparţinători care asigură îngrijire 

Aici sunt incluse de ex: grupele de aparţinători (grupuri de suport), persoana de contact pentru 

coordonarea tuturor serviciilor din regiune (Community Health Nurses), servicii de consiliere, stabilirea 

unei platforme de informare (online), bonusul pentru îngrijire la domiciliu, dreptul la o zi de degrevare 

de munca de îngrijire, servicii de degrevare, autoasigurare şi asigurare continuă, priorităţi în 

problematica demenţei, asistenţa acordată copiilor şi tinerilor în calitate de aparţinători care asigură 

îngrijire, reconcilierea obligaţiilor de îngrijire cu cele ale profesiunii etc. 

Ce funcţionează bine: 

      

      

      

      

      

      

Ce nu funcţionează: 

      

      

      

      

      

      

Propunerile mele: 

      

      

      

      

      

      



 

4. Finanţare 

Aici figurează de ex.: comisia federală şi a landurilor însărcinată cu urmărirea obiectivelor prin 

coordonarea planificării serviciilor şi necesarului de servicii, transferul îngrijirii paliative şi de tip 

hospice în finanţarea regulată, dezvoltarea fondurilor alocate pentru îngrijire, asigurarea pentru 

îngrijire – corelarea fluxurilor de finanţare în pachete, dreptul de regres din contribuţii direcţionate etc.  

Ce funcţionează bine: 

      

      

      

      

      

      

Ce nu funcţionează: 

      

      

      

      

      

      

Propunerile mele: 

      

      

      

      

      

      

Vă mulţumim pentru participare! 


