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2013. óta az orvosi szolgáltatások árai a kórházakban kétszer akkora mértékben
növekedtek, mint az orvosi praxisokban.
Az orvosi szolgáltatások évente történő kiigazítása a szerződött orvosoknál és a
kórházaknál évek óta igen különbözően megy végbe. Az árkomponensek 2013 és 2018
között a kórházaknál összesen 15,8%-kal növekedtek, miközben a szerződött orvosok
mindössze 7,3%-kal kaptak többet.
A különbség évente 1,1 és 1,8% között mozog, így a szerződött orvosok számára a
2013 és 2018 közötti teljes időszakban 8,5%-kal kevesebb jutott. Az ármegállapítás a
kórházaknál a hat év során több mint kétszer akkora volt, mint a szerződött orvosi
szolgáltatásoknál.
A különbség oka a jogszabályokban rejlik: a kórházi térítésekről szóló törvény
(Krankenhausentgeltgesetz – KHEntgG) szerint a bázisesetérték (Basisfallwert) évente
történő módosításának rátája a költségnövekedéshez igazodik. Amennyiben a
biztosítottak járulékköteles bérei és keresetei erőteljesebben növekednek a
költségeknél, ez a magasabb ráta továbbadódik a kórházaknak (nagyobb kedvezmény
záradéka).
A pontértékek megállapítása a szabadfoglalkozású orvosok szolgáltatásai tekintetében
is évente történik. Ám ez a betegpénztárakkal való alkufolyamaton múlik. Jóllehet itt
is figyelembe kell venni a praxisköltségeket és lehetőség nyílik bizonyos
gazdaságossági tartalékok levonására, hiányzik a kórházi térítésekről szóló törvényben
foglaltakhoz hasonló szabályozás, amely biztosíthatná, hogy a betegpénztárak
gazdaságilag kedvezőbb csillagzat alatt valamit a praxisok számára is
visszacsorgassanak.
A nagyobb kedvezmény záradékának rendeltetése a kórházak személyi költségeinek
finanszírozása. A kórházak költségeinek 66%-át személyi költségek teszik ki. A
kórházak bázisesetértékei pedig jóval erőteljesebben növekednek a Szövetségi
Statisztikai Hivatal nominálbér indexénél, így az általános bérfejlődéshez viszonyítva
több pénz folyt be a kórházak számára.
Az orvosi praxisokban a személyi költségek a kórházaknál többet, 75%-ot tesznek ki.
Az orientációs érték alakulása azonban egyharmaddal elmarad a nominálbér általános
fejlődésétől. Ez azt eredményezi, hogy az orvosi praxisok leértékelődnek. A
kórházakhoz viszonyítva ez a szerződött orvosok egyoldalú és érthetetlen hátrányba
kerülését jelenti.
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