
Zaistenie kvalitnej starostlivosti aj v budúcnosti! 

Dotazník vyplňte v nemeckom jazyku! 

"Kvalitná starostlivosť umožňuje dôstojný život. Najlepšia možná starostlivosť by mala byť preto 

poskytnutá každému, kto ju potrebuje." (citát z vládneho programu) 

Aby sme to dosiahli, je pre nás dôležité poznať skúsenosti a názory obyvateľov a odborníkov. Každý 

by mal dostať možnosť prispieť k jednotlivým oblastiam tejto problematiky. 

Preto prichádzame so štyrmi tematickými okruhmi. Pri každej téme by sme sa chceli od vás dozvedieť, 

čo podľa vás funguje dobre, čo funguje horšie, a aké sú vaše návrhy na zlepšenia. Nemusíte vypĺňať 

všetko. Štyri tematické oblasti sú: Opatrovateľské a ošetrovateľské služby, ošetrovateľský personál, 

rodinní príslušníci poskytujúci takúto starostlivosť a financovanie.  

Všeobecné informácie o vás: 

Spolková krajina: Povinné pole – prosím, vyplňte! 

Vyberte, prosím, iba jednu z nasledujúcich možností: 

 Burgenland 

 Korutánsko 

 Dolné Rakúsko 

 Horné Rakúsko 

 Salzburg 

 Štajersko 

 Tirolsko 

 Vorarlbersko 

 Viedeň 

Pohlavie: Povinné pole – prosím, vyplňte! 

Vyberte, prosím, iba jednu z nasledujúcich možností: 

 mužské 

 ženské 

 iné 



 

Vek: Povinné pole – prosím, vyplňte! 

Vyberte, prosím, iba jednu z nasledujúcich možností: 

 10-18 

 19-30 

 31-40 

 41-50 

 51-65 

 66-80 

 80+ 

Som: Povinné pole – prosím, vyplňte! 

Vyberte, prosím, iba jednu z nasledujúcich možností: 

 súkromná osoba 

 zástupca inštitúcie / organizácie 

Ak ste v predchádzajúcej časti zaškrtli možnosť "súkromná osoba", vyberte, prosím, z nasledujúcich 

možností tú, ktorá vás vystihuje. Ste: 

 osoba, ktorá potrebuje starostlivosť 

 príslušník ošetrovateľskej profesie (opatrovateľ) 

 opateru poskytujúci príbuzný a blízka osoba 

 učeň, študent ošetrovateľstva 

 iné:       

Ak ste zástupca inštitúcie, vyberte, prosím, z nasledujúcich možností tú, ktorá vás vystihuje: 

Vzdelávacia inštitúcia 

 okresná správa 

 federálna správa 

 zastupovanie záujmov 

 správa spolkovej krajiny 

 mimovládna organizácia 

 sociálny partner 

 sociálna poisťovňa 

 zariadenie poskytujúce mobilnú starostlivosť 

 zariadenie poskytujúce ústavnú starostlivosť 

 zariadenie poskytujúce čiastočnú starostlivosť v opatrovateľskom ústave 

 veda a výskum 

 iné:       



Tu začína prvý tematický okruh: 

1. Opatrovateľské a ošetrovateľské služby a inovácia služieb 

Táto oblasť zahŕňa napríklad tieto body: 

Ambulantné služby, čiastočnú starostlivosť, služby v prípade demencie, odbúravanie pocitu samoty, 

posilnenie sociálnej súdržnosti, náhradnú starostlivosť a dočasnú pomocnú starostlivosť pre 

ošetrujúcich rodinných príslušníkov (napr. v prípade ochorenia), možnosti digitalizácie, zabezpečenie 

lekárskej starostlivosti v ústavoch sociálnej starostlivosti, zabezpečenie finančnej podpory, 24-

hodinovú starostlivosť, atď. 

S týmto som spokojný: 

      

      

      

      

      

      

S týmto nie som spokojný: 

      

      

      

      

      

      

Toto sú moje návrhy na zlepšenie: 

      

      

      

      

      

      



 

2. Ošetrovateľský personál: Pracovné podmienky, vzdelanie 

Táto oblasť zahŕňa napr.: Oslovovanie nových cieľových skupín na odbornú prípravu, fondy na 

odbornú prípravu v pracovnom čase, vzdelávanie popri zamestnaní, digitalizáciu (napr. podporu 

prostredníctvom pomoci osobám pri asistovanom bývaní, robotiky, telenursingu, čo je využívanie 

informačných technológií pri poskytovaní ošetrovateľských služieb), špecializované štipendiá, plat, 

medziprofesijnú spoluprácu, kariéru v ošetrovateľstve, rozširovanie kompetencií, nostrifikáciu, 

ošetrovateľskú (odbornú) prípravu a výučbu v odborno-vzdelávacích stredných školách a zariadeniach 

vyššieho vzdelávania, kritériá pre ošetrovateľský personál, kvalifikačné programy pre migrantov, 

kombinovanie zručností a kvalifikácií, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, atď.  

S týmto som spokojný: 

      

      

      

      

      

      

S týmto nie som spokojný: 

      

      

      

      

      

      

Toto sú moje návrhy na zlepšenie: 

      

      

      

      

      

      



3. Opateru poskytujúci príbuzní a blízke osoby 

Tento okruh zahŕňa nasledujúce témy: Združenia príbuzných chorých osôb (svojpomocné skupiny), 

kontaktnú osobu pre koordináciu všetkých služieb v regióne (Community Health Nurses), poradenské 

služby, zriadenie informačnej platformy (on-line), bonus za domácu starostlivosť, právo na deň voľna 

od poskytovania starostlivosti, služby na poskytnutie podpory pri opatrovaní, samopoistenie a ďalšie 

poistenie, hlavné body pri téme demencia, podporu detí a mladistvých ako ošetrujúcich rodinných 

príslušníkov, zlučiteľnosť starostlivosti a povolania, atď. 

S týmto som spokojný: 

      

      

      

      

      

      

S týmto nie som spokojný: 

      

      

      

      

      

      

Toto sú moje návrhy na zlepšenie: 

      

      

      

      

      

      



 

4. Financovanie 

Táto oblasť zahŕňa napr.: Cieľový riadiaci výbor štátu pre spoločné riadenie plánovania ponuky a 

dopytu, kontrolu paliatívnej starostlivosti a hospicov pri pravidelnom financovaní, ďalší rozvoj 

príspevku na starostlivosť, poistenie nákladov na opatrovanie v starobe – spojenie aktuálnych 

finančných tokov, účelový príspevok, postih, atď.  

S týmto som spokojný: 

      

      

      

      

      

      

S týmto nie som spokojný: 

      

      

      

      

      

      

Toto sú moje návrhy na zlepšenie: 

      

      

      

      

      

      

Ďakujeme za váš názor! 


