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Az ápolás legnagyobb kihívása a munkaerőbázis biztosítása. Az elmúlt év
ápoláspolitikájának három fő témája: a személyzet helyzetének javítása, az ápolók
béremelése és az ápolással összefüggő önrészek korlátozása a bentlakásos
intézményekben.
2020 szeptembere óta áll rendelkezésre a bentlakásos ápolási intézmények személyzeti
szükségleteinek mérésére szolgáló tudományos eljárás, amelyet három szövetségi
miniszter közösen kezdeményezett: az „összehangolt akció az ápolás területén”
(„Konzertierte Aktion Pflege”). A bevezetésére irányuló menetrend három lépésre
tagolódik: Az egészségügyi ellátás és az ápolás helyzetének javításáról szóló törvény
(Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz – GPVG) első lépésként 2021.
január 1-től lehetővé tette az eddigiekhez képest további 20.000 segédápolói státusz
refinanszírozását. A második lépést az egészségügyi ellátás továbbfejlesztéséről szóló
törvény (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) jelentette, amely
definiálta a szövetségi szinten egységes személyzeti létszámkulcsokat, amelyek az
otthonban lakók száma és ápolási fokozata alapján, a képzettségi szint szerint tagoltan
határozza meg az ápolószemélyzet iránti szükségletet. A 2023. január 1-től hatályos
személyzeti kulcsok képezik a refinanszírozható személyzetnek a szociális jog szerinti
felső határait, amelyek túllépése nyomatékosan megengedett, ha e személyzeti létszámok
alkalmazása egyébiránt a személyi állomány csökkenését eredményezik.
A szövetségi szintű személyzeti létszámkulcsok bevezetésével elkezdődött egy folyamat,
amely leépíti a szövetségi tartományok közötti, normatíve nem indokolható különbségeket.
Ezzel azonban még nem értük el a szükségleteknek megfelelő személyzeti ellátottságot.
Ehhez egy harmadik, adott esetben egy negyedik lépésre is szükség lesz. A GVWG
mindössze annyit állapít meg, hogy 2025-ig meg kell vizsgálni egy harmadik lépés
szükségességét. De el kell köteleznünk magunkat a személyzeti létszámok mérésére
szolgáló eljárás kötelező teljeskörű bevezetése mellett, ha ebből felismerhető pozitív jelzés
származik az ápolói hivatás vonzerejének fokozása tekintetében.

