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13. 2. A felsőfokú végzettséggel rendelkező ápolók helyzete Németországban
Németországban a főiskolai ápolóképzés bevezetésére viszonylag későn került sor.
Értékelhető mértékben csak az 1990-es években kezdődött és az is inkább
menedzsmentre, pedagógiára és kutatásra fókuszálódott. A direkt ápolótevékenységre
irányultság, a klinikai szakértői szerepekre való felkészítés ugyancsak háttérbe szorult.
A kínálat a bolognai folyamattal, valamint a szövetség és a tartományok közötti főiskolai
paktumokkal összefüggésben kezdett bővülni. A német akkreditációs tanács
adatbankjából való lekérdezés szerint jelenleg 74 első diplomát nyújtó és 19
másoddiplomás akkreditált ápolóképző működik, amelyek között ugyancsak kevés a
klinikai orientáció. A felsőfokú oktatási intézmények jegyzéke (kompasz) szerint az
ápolástudományi szakirány számára öt egyetemen van lehetőség tudományos fokozat
megszerzésére. Az ápolói szakirány egyetemi szintre emelése tekintetében nemzetközi
összehasonlításban még komoly lépéshátrány áll fenn.
A tudományos tanács 2012-ben tett ajánlása szerint az ápolóképzés területén egy-egy
évfolyam 10-20%-a számára elsődiplomás felsőfokú képzést kellett volna biztosítani. A
szakképzésről szóló jelentés (Berufsbildungsbericht) szerint 2016-ban 37.000 személy
kezdte el az ápolóképzés (betegápolás, gyermekápolás, idősápolás) első évfolyamát; a
tényleges számok azonban ennél sokkal alacsonyabbak.
A 2014-ben a német egészségügyi intézményekben a lezárt felsőfokú ápolói
végzettséggel rendelkezők számát 7.000-8.000 személyre becsülték. Az ápolási
statisztika szerint azonban 2015-ben az érintett ellátási területen 3.727 teljes munkaidős
felsőfokú végzettségű foglalkoztatott működött. Összességében a diplomás ápolók
aránya a tartós ápolás területén „homeopátiás dózisra” korlátozódott: a teljes személyzet
0,1%-a (ambuláns), 0,2%-a (intézményi). Ha most csak az ápolóként való működési
engedéllyel rendelkezőket vesszük figyelembe, arányuk 0,8 % (ambuláns), ill. 1,4 %
(intézményi). Ehhez járul még, hogy a főiskolai végzettséggel rendelkezők mindössze
egyharmada működik a direkt ápolótevékenység vagy az ápolási szolgálat irányítása
területén. Többségük a menedzsmentben vagy a cégvezetésben dolgozik.

