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A kiadvány nem érhető el Interneten, de azt a Német Kórházigazgatók
Szövetsége érdeklődés esetén elektronikus vagy nyomtatott verzióban
rendelkezésre bocsátja.
Digitalizáció
A Németországi Kórházigazgatók Szövetségének álláspontja.
A döntéshozók gyára és a digitalizáció
A digitalizáció helyzete Németországban az Egyesült Államokhoz és a
skandináv országokhoz viszonyítva jelentős hátrányban van. Ennek egyik oka
a finanszírozás. Az Egyesült Államok példáját követve sokkal több pénzt
kellene a digitalizáció rendelkezésére bocsátani. A Németországi
Kórházigazgatók Szövetségének megítélése szerint öt éven keresztül évente
kétmilliárd EUR-t kellene kórházi digitalizációra fordítani. Egy ilyen
beruházási offenzíva megoldaná az évek óta fennálló mizériát, amit a
beruházások tartományok általi finanszírozása képtelen kezelni.
A Németországi Kórházigazgatók Szövetségének álláspontja szerint a kórházi
digitalizáció folyamatát öt év leforgása alatt le kellene vezényelni. A kórházi
struktúrák és folyamatok csak ebben az esetben lehetnének oly módon
megváltoztathatók, hogy ezzel az összes feszítő probléma megoldódjon.
Gyorsabban, hatékonyabban alakítható folyamatok, a know-how és a
szaktudás megosztása, a bürokratikus teendők átrendezése, az orvosok és
ápolók tehermentesítése. Továbbra is munkaerőhiány van – amiért a
dokumentációs teendők is okolhatók. A digitalizáció nem utolsósorban a
betegekkel való közelebbi kapcsolatot, a velük való újszerű
kontaktusteremtést és kapcsolattartást, a biztonságérzet nyújtását is jelenti.

A Németországi Kórházigazgatók Szövetsége és az ipari egészséggazdaság
szervezetei közös elképzelésekkel lépnek fel. Az elmúlt 12 évben a
Németországi Kórházigazgatók Szövetsége a kórházakkal, az ipari szereplők
ágazati szövetségeivel és tanácsadókkal való együttműködésben a
„döntéshozók gyára” (ENTSCHEIDERFABRIK) kezdeményezés keretében
jelentős tapasztalatokat szerzett az információtechnológiai projektek területén.
A kórházakban, a betegpénztáraknál, a szerződött orvosoknál – mindenütt
információtechnológiai projektek kezdődtek, amelyekben az ipari szereplők és
a szolgáltatók is részt vettek.
Ezért a Németországi Kórházigazgatók Szövetsége támogatja az ipari
szereplők ágazati szövetségei által a szövetségi kormányhoz intézett felhívást
egy nemzeti eHealth célkép mielőbbi kialakítására. Az állásfoglalás szerint az
egészségügyi rendszer digitális átalakítására vonatkozó célkép csak úgy lehet
sikeres, ha annak kialakítására az ipari egészséggazdaságban és az
egészségügyi ellátásban érintett összes szereplő hozzájárulásával, a politikai
szereplők és döntéshozók irányításával kerül sor. Egy ilyen célkép kialakítása
csak egy politikailag moderált folyamat keretében, az összes reszortra és
szektorra kiterjedően kerülhet sor, amelyből kialakítható egy konkrét
akciótervbe torkolló nemzeti eHealth-stratégia, megvalósítására pedig a teljes
terület lefedésével kerül sor.
A Németországi Kórházigazgatók Szövetsége már évek óta beruházási
offenzívát szorgalmaz az egészségügy digitalizációja érdekében. Annak
ellenére, hogy az információtechnológiai cégekkel közösen létrehozott
„döntéshozók gyára” (ENTSCHEIDERFABRIK) számos modellprojekttel és
kezdeményezéssel jelentkezett, ezeket még nem sikerült a teljes területre
kiterjeszteni. Ez csak akkor válik lehetségessé, ha a szövetségi kormány és a
tartományok közös eHealth stratégiát dolgoznak ki és hozzálátnak annak
valóra váltásához. Senki sem vonja kétségbe, hogy ez hatalmas pénzügyi
beruházásokkal jár. Az egészségügyi ellátás stabilitása és jövőbeli
életképessége azonban megköveteli, hogy ezt a társadalmi húzóerőt végre
működésbe hozzuk.
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