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A kiadvány nem érhető el Interneten, de azt a Németországi Kórházigazgatók Szövetsége
érdeklődés esetén elektronikus vagy nyomtatott verzióban rendelkezésre bocsátja.
Azt gondolhatnánk, hogy a pandémia idején a pszichiátriai klinikák kevésbé megterheltek.
A pandémiával összefüggő rendelkezések és követelmények miatt azonban ezek is jelentős
kihívásokkal néznek szembe.
Azokat a pszichés betegeket, akik egyidejűleg COVID-19-ben is szenvednek, általában
speciális karanténosztályokon kezelik. A pandémia tehát másképpen viseli meg a
pszichiátriai klinikákat. A legnagyobb kihívást azok a betegek jelentik, akik pszichés
problémáiknál fogva nem tudják, vagy nem akarják betartani a higiéniai és távolságtartási
előírásokat. Demens személyeknél különös nehézség a hozzátartozókkal való
kapcsolattartás, mivel esetükben az aktív kórházaktól eltérően, a kórházi tartózkodás
időtartama szövetségi szinten eléri a húsz napot.
A Német Kórházigazgatók Szövetségének pszichiátriai szakcsoportja 2020 június elején
közzétett állásfoglalásában utalt arra, hogy az előreláthatóan tartósan magas költségek és
az ágykihasználtság korlátozott lehetőségei szükségessé tennék a fenntartható
finanszírozás biztosítását. Ezt összegszerűen nehéz lenne kifejezni, de kezdetben mind a
pszichiátriai klinikák, mind az aktív kórházak tekintetében minden kihasználatlan ágyra
560 EUR szabadon tartási átalány járt. Ez a szabály aztán változott és differenciálódott. A
pszichiátriai klinikáknál az átalány már az összeg felére csökkent, ami nem fedezi a
költségeket. Egyes gyermek- és ifjúsági pszichiátriai osztályoknál már az 560 EUR is kevés
volt. Márpedig ezeknél az osztályoknál, amelyek a felnőtt pszichiátriához képest nagyobb
terhet viselnek, 280 EUR felér az abszolút alulfinanszírozással.
A pandémia pozitív folyományai közé tartozik az eljárások egységesítése, valamint az
egészségügyi hivatalokkal való kapcsolattartás bürokráciamentesítése. Csak remélhetjük,
hogy ez így is marad. A pandémia rávilágított az egészségügyi hivatalok rossz személyügyi
ellátottságára. A pandémia miatti csúcsra járatás időszakaiban, 200.000 lakossal
rendelkező nagyvárosokban 50-60 hivatali dolgozót kellett átirányítani a helyi igazgatási
szervezetből.
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