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A 2017. szeptember 24-én megválasztott 19. Bundestag új kihívásokkal szembesült.
Addig senki sem gondolta volna, hogy a CDU/CSU-tól jobbra is van élet és íme, az
„Alternative für Deutschland“ (AfD) 12,6%-kal harmadik erővé lépett elő. A két
nagy néppárt története legrosszabb eredményével belekényszerült a nem kívánt
nagykoalícióba. Két vezető egészségpolitikus máshol folytatja: Annette WidmannMauz (CDU) többszörös parlamenti államtitkár migrációs, menekültügyi és
integrációs államminiszter lett a szövetségi kancellári hivatalban. Hermann Gröhe
(CDU) korábbi szövetségi egészségügyi miniszternek pedig be kellett érnie a
CDU/CSU frakció munkaügyi és szociális helyettes frakcióvezetői posztjával.
Jóllehet az előző választási ciklusban 25 egészségpolitikai törvény és ezekkel
összefüggésben 18 rendelet elfogadására került sor, a munka intenzitása továbbra
sem csökken és a jelenlegi ciklusban nem kevesebb egészségpolitikai
kezdeményezés várható. Ezek domináns témái: a kötelező betegbiztosítás
finanszírozása, az eHealth, az egészséggazdaság, a szektorokon átívelő ellátás. A
koalíciós szerződés külön fejezetet szentelt a kórházügynek.
A koalíciós szerződés jelentős mozgásteret biztosít Jens Spahn szövetségi
egészségügyi miniszternek, aki amúgy maga is kellőképpen tettre kész. Már első
törvénytervezetével is nyilvánvalóvá tette, hogy nem fog a nagykoalíciós penzumok
teljesítésére korlátozódni. Második kezdeményezése, „a beteg- és idősápolás
azonnali programjának sarkalatos pontjai”, ugyancsak túlmutat a koalíciós

szerződésen. Az eredeti tervek szerint az ápolási otthonokban a kötelező
betegbiztosítás által finanszírozandó 8.000 további státusz fölött már 13.000 további
szakképzett ápolóval számolt.
Az azonnali cselekvési program azonban hatalmas frontot nyit a kórházi ápolás
reformja irányába. A kórházi ápolószemélyzet különleges finanszírozásának
bevezetése, annak a DRG-rendszerről való leválasztása, megköveteli a DRGesetátalányok és az ápolószemélyzet költségei közötti viszony komplex tisztázását.
Az ápolószemélyzet kórházak általi finanszírozása 2020-tól egy új, az
esetátalányoktól független, kórházak szerint individuálisan térített formában
történik. Ez az elképzelés azonban mind a DRG-k egységes térítési rendszere, mind
az egyes kórházak számára beláthatatlan kockázatokkal és mellékhatásokkal jár.
15 évvel a teljesítményorientált DRG-rendszer bevezetése után, az ápolási költségek
kórházak szerint individuálisan történő térítéséhez való visszatérés felér egy
paradigmaváltással. Az ápolás céljára szolgáló finanszírozás eltérítésére, pl. annak
beruházásokra való felhasználására, a jövőben már nem nyílik lehetőség. Az
ápolószemélyzet finanszírozására szolgáló források pántlikázása azonban inkább
korlátozni fogja a kórházakat. A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium által a
Zöldek frakciójának interpellációjára adott válasz szerint ugyanis a DRG ápolási
szolgálatokból származó bevételeinek volumene 160 millió EUR-ral meghaladja a
kórházak ápolószemélyzetre fordított költségeit.
Az eddigi fejlemények alapján erősen kételkedhetünk abban, hogy a szövetségi
tartományok készek lennének módosítani a kórházi beruházások költségeinek
finanszírozásához való hozzájárulásukat. A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium
által ugyancsak a Zöldek interpellációjára 2018 májusában adott válasz szerint a
szövetségi tartományok fejlesztési forrásokhoz való hozzájárulása 1991 és 2015
között a teljes volumen 10%-áról annak 3,5%-ára csökkent, ami végzetes
következményekkel jár a kórházak beruházási képességére. A 2020-ig
meghosszabbított kórházi strukturális alap ugyan négymilliárd EUR-t bocsát a
beruházási források rendelkezésére, ez a feltöltés és meghosszabbítás nem lesz
elégséges az ehhez kapcsolódó politikai célok fenntarthatóságához.

