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Az ápolók első kongresszusára a Német Ápolók Tanácsa (Deutscher Pflegerat e. V)
szervezésében került sor, kereken 1.500 hivatásos ápoló és ápolást végző
hozzátartozó részvételével.
Közös állásfoglalás a szakma elvárásairól és felvetéseiről: Az ápolási pénztárak, az
önkormányzatok és a szakma képviselői közös állásfoglalást terjesztettek elő. A
legfontosabb követelések: a hivatásos, önkéntes és családi ápolók munkáját és
szolgáltatásait hangsúlyosabban meg kell jeleníteni a társadalompolitikai vitákban;
erősíteni kell a hivatásos ápolói potenciált; az ápolói hivatás vonzerejének erősítése
érdekében javítani kell a keretfeltételeket, át kell alakítani a képzést és a
finanszírozást; sürgősen be kell vezetni az ápolás új definícióját annak érdekében,
hogy a szomatikus és a kognitív-pszichés megbetegedésekben szenvedő ápolásra
szoruló személyek egyenlő módon hozzájussanak az ápolásbiztosítás
szolgáltatásaihoz; folytatni kell a minőségi offenzívát a kórházakban, az ápolási
otthonokban és az ambuláns ellátás területén; az ápolókat tehermentesíteni kell a
bürokratikus kötelmektől, hogy „több időt fordíthassanak az ápolásra”.
Hermann Gröhe szövetségi egészségügyi miniszter beszéde: A miniszter szerint
mielőbb próbának kell alávetni és be kell vezetni az ápolás új fogalmát. Az ápolók
fizetésemelésének feltétele az ápolásbiztosítási járulékok emelése: a járulék jövő év
elején 0,3 százalékponttal 2,35%-ra – gyermektelen személyeknél 2,6%-ra –
emelkedik. Ez évi 3,6 milliárd EUR többletbevételt fog jelenteni, amiből 2,4 milliárd
EUR-t a szolgáltatások bővítésére fordítanak, 1,2 milliárd EUR-t pedig az ápolás
alapban helyeznek el. A nagykoalíció egy további lépés során ismét 0,2
százalékponttal emeli majd a az ápolásbiztosítás járulékkulcsát.
Andreas Westerfellhaus (a Deutscher Pflegerat elnöke) szerint a szakmára hatalmas
nyomás nehezedik, sürgősen cselekedni kell; teljesen érthetetlen, hogy az autóiparban
és az autójavítás területén a munka többet ér, mint az embereken végzett munka.
Gerd Landsberg (a Német Önkormányzatok Szövetségének elnöke) úgy vélekedett,
hogy az ápolás reformja össztársadalmi esemény, amelyből nem hagyhatók ki az
önkormányzatok. Az otthoni ápolási szolgálatokat, az ambuláns ápolási
intézményeket, a szociális térségben működő segítő hálózatot már a várostervezésben
is figyelembe kell venni. (KB)

