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A Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO) ápolásról szóló új
jelentése (Pflege-Report 2018) szerint az ápolási otthonokban nyújtott
egészségügyi ellátás minősége tekintetében jelentős különbségek vannak.
Az elemzés az antipszichotikumok felírására, a decubitus-esetekre, a
kórházba történő beutalásokra, továbbá a húgyúti fertőzésekre terjedt ki. Az
intézet első alkalommal foglalkozott olyan indikátorokkal, amelyek nem
szerepelnek a Társadalombiztosítási Törvénykönyv Tizenegyedik
Könyvének (Sozialgesetzbuch XI) minőségbiztosításra vonatkozó
előírásaiban. Az elemzés alapját 5.600 ápolási otthon elszámolási adatai
képezték.
100 ápolási otthonban élő személyre évente átlagosan 8,5 új decubitus-eset
jut. Az ápolási otthonok legkirívóbb negyedében, ahol 12 vagy annál több
decubitus-eset fordult elő, az esetek száma háromszor akkora, mint
azokban az otthonokban, ahol a decubitus-esetek száma a legalacsonyabb.
Az ápolási otthonokban a demens betegek 41%-ának legalább
negyedévente
felírnak
valamilyen
antipszichotikumot.
Az
antipszichotikumok tartós felírása ellentmond az egészségügyi

irányelveknek. Az ápolási otthonok legkirívóbb negyedében minden
demens személynek két negyedévben antipszichotikumot írtak fel. Ez a ráta
1,5-szer magasabb, mint a legalacsonyabb értékekkel rendelkező ápolási
otthonokban.
Problematikus jelenség az ápolási otthonból kórházba beutalt személyek
aránya. Az elemzés szerint minden ötödik ápolási otthonban élő személyt
egy negyedév során kórházba utalnak. Szakértők szerint azonban az esetek
40%-a megelőzhető lenne. Erre jobb ambuláns orvosi ellátás esetén nem is
lenne szükség. Az ún. ambuláns-szenzitív kórházi esetek száma évente 100
lakosra 32 eset. A legkirívóbb otthonok öt százalékában a ráta az átlag
kétszerese. Ez azt jelenti, hogy ezekben az otthonokban 100 esetre 63
kórházi beutalás jut.
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