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Bérrendszer az ápolás területén
Az „összehangolt akció az ápolás területén” keretében a releváns szereplők megállapodtak
a bérezésnek az idősápolás területén megfelelő intézkedésekkel való emeléséről. Miután
azonban a két egyházi bizottság nem értett egyet a kialkudott tarifamegállapodások
kiterjesztésével, az egészségügyi ellátás továbbfejlesztéséről szóló törvény
(Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG) egy szociális jogi megoldást
kodifikált. Az engedélyezésről szóló szerződésekben 2022. szeptember 1-től előírják, hogy
maga az ápolási intézmény vegyen részt a tarifaszerződések rendszerében, vagy a nála
működő ápolószemélyzet bérezése feleljen meg az adott régióban alkalmazható ápolási
tarifaszerződésnek. Mivel azonban a jogszabály nem nevez meg referenciatarifaszerződést, széles mozgásteret nyit, ami aggodalmakra ad okot azzal kapcsolatban,
hogy az intézmények a helyben alkalmazott tarifaszerződésekre való hivatkozással ismét
csak túl alacsony béreket biztosítanak. A jogszabály hatásait még nem sikerült elemezni.
Ápolással összefüggő önrészek a bentlakásos intézményi ápolás területén
A szövetségi egészségügyi minisztérium a bentlakásos ápolási intézményekben
alkalmazott ápolással összefüggő önrészek korlátozása érdekében 2020 novemberében
ismertette egy ápolási reform téziseit, amelyek ezeket az önrészeket havonta 700 EUR-ra
és maximum 36 hónapra korlátozták. A törvényhozási folyamatban ezt egy másik
javaslattal helyettesítették, amely a bentlakásos ápolás időtartama szerint lépcsőzetes
önrészeket ír elő. Keresztmetszeti szemléletben az egy évig ápolási otthonban élők
megterheltsége magasabb, a több mint két évig ott élőké alacsonyabb lesz. Ebből a 2021
júliusi ápolási díjakhoz viszonyítva csaknem elenyésző, az ápolással összefüggő átlagos
önrészeknél szűk 4%-os, az összesített önrész tekintetében 1,7%-os tehermentesítés
keletkezik. A longitudinális szemlélet azt mutatja, hogy a beköltözők számára az első
három évben keletkezik számla általi megterhelés. Tehermentesítés összességében csak
azoknál keletkezik, akik több mint 42 hónapig élnek ápolási otthonban. A GVWG tehát
nem vezet az önrészek fenntartható csökkentéséhez. Az átlagos önrészek különösen 2025től, a személyzet létszámának mérésére vonatkozó eljárás bevezetésének harmadik
fázisában fognak jelentősen növekedni.

