A személyi állomány helyzete a németországi pszichiátriai intézeteknél
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A német szövetségi kormány a minimális személyi feltételeknek a pszichiátriai
intézeteknél való megteremtése tekintetében a társadalombiztosítási önkormányzatra
hagyatkozik. A Közös Szövetségi Bizottságnak (Gemeinsamer Bundesausschuss –
GBA) 2019 szeptember végéig lehetőség szerint meg kell határoznia a minimális
személyi feltételeket. A kormányzat álláspontja szerint az eljárás során megfelelően
figyelembe veszik e terület intenzív személyi szükségleteit.
A pszichiátriai intézetek több mint 100 dolgozói érdekképviselete már 2018 június
végén nyílt levélben fordult Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszterhez. Az
aláírók sérelmezték, hogy a Közös Szövetségi Bizottság eljárása nem átlátható,
továbbá, hogy nem vonták be őket a minimális standardok kialakításába. Számukra
mind a mai napig nem világos, hogy milyen standardokat követnek a minimális
személyi feltételek meghatározása során. A pszichiátriai intézetek személyügyi
ellátottságáról szóló jelenleg hatályos rendelet (Psych-Personalverordnung – PsychPV) 2020-ban lejár, az intézetek pedig egyelőre „alulteljesítik” ennek követelményeit.
A kormánynak erről egyelőre nincs mondanivalója. A pszichiátriai intézetek
személyügyi ellátottságáról szóló rendelet eddigi végrehajtására vonatkozóan nem
állnak rendelkezésre adatok. A kötelező betegpénztárak ernyőszervezete (GKVSpitzenverband) és a Német Kórháztársaság (Deutsche Krankenhausgesellschaft –
DKG) csak az elkövetkező hetekben egyezteti ezzel kapcsolatos „értékeléseit”.
A jogszabály szerint az intézmények és osztályok kötelesek igazolni a megszabott
álláshelyek tényleges betöltését. Ezt a 479 pszichiátriai intézet közül 401 (84%)
formálisan teljesítette. A 401 intézet közül azonban 278-ra kivételes záradék
vonatkozik, ami azt jelenti, hogy 2017-ben csak az intézetek 12%-a közölte teljes
mértékben az állások betöltésére vonatkozó adatokat.
A Német Kórházi Intézet (Deutsches Krankenhausinstitut – DKI) 2018 júniusában
végzett reprezentatív felmérése (PSYCHiatrie Barometer 2017/2018) szerint azonban
súlyos személyügyi nehézségek állnak fenn. A megkérdezett intézmények 63%-a
állította, hogy nem tudta betölteni az álláshelyeket. A helyzet különösen a gyermekés ifjúsági pszichiátriákon drámai. Ezeknél az intézeteknél minden ötödik orvosi
állást nem tudtak betölteni.
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