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A kórházak számára jogszabályban előírt minimális mennyiségek további
életéveket eredményeznének az onkológiai beavatkozásokon átesett betegek
számára. A jelentés szerint a Közös Szövetségi Bizottság (Gemeinsamer
Bundesausschuss – G-BA) által eddig meghatározott minimális mennyiségek túl
alacsonyak és továbbiakat kell bevezetni.
Az AOK Bundesverband elnöke szerint a Közös Szövetségi Bizottság újabb
határozata javítja ugyan a létező minimális mennyiségek feltételeit, de nem
garantálja azok alkalmazását. A Német Kórháztársaság (Deutsche
Krankenhausgesellschaft – DKG) pedig felháborodottan reagált a jelentés
eredményeire és attól tart, hogy a minőségügyi monitor adatai félreértelmezhetők,
ami elbizonytalaníthatja a betegeket.
Az aktuális elemzés szerint a tüdőrákműtétek miatti halálos áldozatok száma egy
tisztán számszakilag meghatározott évente 108 minimális mennyiség bevezetésével
egyötöddel – évente 361-ről 287 halálesetre – csökkenthető. Hasonló a helyzet más
onkológiai indikációknál is. Thomas Mansky, a Technische Universität (TU)
Berlin egészségügyi minőségügyi szakmai vezetője, a jelentés egyik társszerzője
szerint a nyelőcsőn végzett komplex beavatkozások számára meghatározott
minimális mennyiségek túl alacsonyak (évente 10 eset) és utalt arra, hogy
Hollandiában nyelőcső műtétek esetén a minimális mennyiséget 20 beavatkozásban
határozták meg.
Németországban még mindig sok kórház van, ahol csak olykor-olykor végeznek
komplex rákműtéteket, pl. tüdőrezekciót. A TU Berlin munkaközösségének

kutatásai szerint a betegek egyötödét összesen 260 kórházban kezelik, amelyek
évente átlagosan mindössze öt ilyen műtétet végeznek. Az OnkoZert auditálási
kritériumainak megfelelő, 75-nél több rezekciót végző kórházak aránya 2015-ben
nem érte el a 20%-ot.
Tervezhető kórházi szolgáltatások minimális mennyiségeinek szabályozása (2016)


Májtranszplantáció: évente 20



Vesetranszplantáció (beleértve az élődonoros transzplantációt): évente 25



Nyelőcsőn végzett komplex beavatkozások: évente 10



Hasnyálmirigyen végzett komplex beavatkozások: évente 10



Őssejttranszplantáció: évente 25



Térdízületi totálendoprotézis: évente 50



1.250-os testsúly alatti koraszülöttek és újszülöttek ellátása

A minőségügyi monitor szövetségi szinten 1.352 kórház listáját tartalmazza
A minőségügyi monitor a tüdőrákműtétek mellett a koraszülöttek ellátását,
valamint a térd- és csípőendoprotézisek implantációját helyezte fókuszba. A
minőségügyi monitor bemutatja azon 1.352 kórház listáját, ahol 2014-ben és 2015ben e kezelések valamelyikét dokumentálták. A könyv a tartományok helyzetének
összehasonlítása és a lista mellett számos betegségképre vonatkozó szaktanulmányt
is tartalmaz a kórházi struktúrákról szóló törvény minőségügyi célkitűzéseinek
teljesítésére és a kórházi minőségbiztosítás és minőségügyi menedzsment további
kérdéseire vonatkozóan. A betegek számára további tájékozódási forrás gyanánt
szolgál az AOK kórháznavigátora (AOK Krankenhausnavigator).
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