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A fertőző betegségekkel szembeni védelemről szóló törvény
(Infektionsschutzgesetz) novellálásával 2011-ben kötelezővé váltak a
kórházhigiéniai és fertőzésekkel szembeni prevenciós bizottság
(Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention –
KRINKO) és a Robert-Koch-Institut mellett működő antiinfektívumbizottság (Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie – ART)
ajánlásai. A kórházaknak legkésőbb 2019. december 31-ig meg kell
teremteniük a nozokomiális fertőzések megelőzésének személyi és
szervezeti feltételeit.
A járuléktartozásokról szóló törvény hatályba lépésével egy 365 millió
EUR összegű kórházhigiéniai különprogram bevezetésére került sor. A
kórházi struktúrákról szóló törvény (Krankenhausstrukturgesetz –
KHSG) hatályba lépésével a kórházhigiéniai program futamideje a 2017

és 2019 közötti időszakra is, egyes továbbképzési programok és
tanácsadási szolgáltatások vonatkozásában 2023-ig meghosszabbodott. A
programba az infektológia területén működő további foglalkozási
csoportok is bekapcsolódnak. E második támogatási csomag becsült
pénzügyi volumene 2020-ig eléri a 102 millió EUR-t.








2020-tól a higiéniai személyzet pótfinanszírozása a tartományi
bázisesetértékekbe való beszámítással az összes kórházra kiterjed és
tartós kiegészítő finanszírozás formáját ölti. A kötelező betegpénztárak
ernyőszervezete (GKV-Spitzenverband) minden évben június 30-ig
köteles jelentést benyújtani a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium
részére a program végrehajtásáról. A jelenlegi, negyedik jelentés a 2013
augusztus és 2017 december közötti időszakra terjed ki. A jelentés
sarkalatos kitételei a rendelkezésre bocsátott pénzügyi forrásokról és a
különböző támogatási formákról szóló megállapodásokról szólnak. 2013
és 2017 között összesen 1.319 kórház mintegy 329 millió EUR-ban
részesült a higiéniai személyzettel való ellátottság javítása céljából.
Ezzel a jogosult kórházak 87%-a részesült kiegészítő forrásokban.
A források igénybevételének súlypontja 231 millió EUR-ral új higiéniai
személyzet beállítására irányul, amely új állások létesítésével, valamint a
rendelkezésre álló részmunkaidős státuszok betöltésével történik.
Továbbképzésekre 42 millió EUR, tanácsadási szolgáltatásokra 20 millió
EUR összegben született megállapodás.
További 37 millió EUR-t a támogatási forma konkrét differenciálása
nélkül bocsátottak a kórházak rendelkezésére.
A támogatási források felhasználásáról a 2013 és 2015 közötti időszakra
vonatkozóan aktualizált, az éves zárójelentéseket értékelő számvizsgálók
által megerősített adatok állnak rendelkezésre, 2016-ra vonatkozóan első
alkalommal tettek közzé adatokat. Eddig a négy év során felhasznált
támogatási összegek 42%-át igazolták vissza. A kórházak a
megállapodásokban szereplő státuszok felét töltötték be bizonyíthatóan
kórházhigiéniai személyzettel. A tényleges helyzetre vonatkozó adatok
egy része még nem áll rendelkezésre, így az elkövetkező jelentésekben
lehetőség nyílik azok átfogó értékelésére.

