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Csupán az idősápolás területén összesen 13.000 új ápolói státusz létesítésére
kerül sor. Azokban a kórházakban, amelyek túl kevés ápolót foglalkoztatnak, a
jövőben kevesebb beteget kezelhetnek.
A legfontosabb rendelkezések


A bentlakásos intézményi idősápolás területén 13 000 új ápolói státusz
létesítésére kerül sor, amelyet a kötelező betegbiztosítás az ápolásra
szorulók pénzügyi hozzájárulása nélkül finanszíroz. A kevesebb mint
negyven főt gondozó intézmények egy fél, a 41-80 főt gondozók egy, a 81120 főt gondozók másfél, a több mint 120 főt gondozó intézmények két új
ápolói státuszhoz jutnak.



Az ápolószemélyzet tehermentesítése érdekében ösztönzik a digitalizációt.
Ennek érdekében az ápolásbiztosítás (ambuláns vagy bentlakásos)
intézményenként 12.000 EUR-t bocsát rendelkezésre. Az intézmény
együttes finanszírozásával intézményenként 30.000 EUR összegben
finanszírozhatók intézkedések.



Az útiköltségek jobb térítésével elsősorban vidéki környezetben megerősítik
az ambuláns idős- és betegápolást.



Az ápolási otthonok személyi ellátottságának javítása érdekében a jövőben a
költségviselők (kötelező és privát betegbiztosítás) minden egyes új és
kerekített betegágy melletti státuszt teljes mértékben refinanszíroznak. Ez
az új rendelkezés az „ápolás személyi költségeinek finanszírozásáról szóló
új szabályozás” (Pflegepersonalkostenfinanzierung) hatályba lépéséig
marad érvényben.



2018-tól kezdődően a fenntartóknak refinanszírozniuk kell
ápolószemélyzet
béremelését.
Az
új
pénzügyi
forrásokat
ápolószemélyzetre kell fordítani, amit igazolni is kell.



2019-től kezdődően a fenntartóknak teljes mértékben refinanszírozniuk kell
a gyermekápolói, betegápolói és segédápolói képzésben résztvevők első
tanévi költségeit.



A kórházak strukturális alapja 2019 után folytatja működését: erre a célra
további négy évig évente 1 milliárd EUR összegű keret áll rendelkezésre. A
finanszírozás az eddigiekhez hasonlóan fele-fele arányban az egészségügyi
alap likviditási tartalékaiból és tartományi forrásokból történik.



A kórházak ápolószemélyzetre fordított költségeinek finanszírozása 2020tól kezdődően egy új, az esetátalányoktól független, kórházak szerint
individuális térítés formájában fog történni.



2020-tól új szabályozás bevezetésére kerül sor a kórházak
ápolószemélyzettel való ellátottságáról, amely rendezi az egyes
kórházakban alkalmazott ápolószemélyzet és az általa teljesítendő ráfordítás
közötti arányt. Egy további rendelet szankciókat tartalmaz majd azon
kórházakkal szemben, amelyek nem teljesítik a személyzettel való
minimális ellátottság követelményeit.



A kórházak közötti pénzügyi újraelosztás során bekövetkező törésvonalak
megelőzése érdekében pótlékok és csökkentések bevezetésére kerül sor a
kórházi sürgősségi ellátásban, amelyek kiszámítására a tartományi
bázisesetérték figyelembevétele nélkül kerül sor.



Az ápolói hivatás vonzerejének fokozása érdekében az ápolási intézmények
pénzügyi
támogatásban
részesülnek
annak
érdekében,
hogy
ápolótevékenységet végző munkatársaik jobban összeegyeztethessék az
ápolást, a családi életet és a hivatást.



A foglalkoztatottak egészségi állapotának javítása érdekében a
betegpénztárakat kötelezik, hogy évente további több mint 70 milliárd EURt fordítsanak munkahelyi egészségfejlesztésre.



Az ápolást végző hozzátartozók részére megkönnyítik
rehabilitáció szolgáltatásaihoz való hozzáférést.



Tovább bővítik a videón történő orvosi rendelés, mint telemedicina
szolgáltatás alkalmazási körét.
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