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Az AOK Tudományos Kutatóintézetének jelentése szerint Németországban már most
lehetőség nyílik a kórházi struktúrák minőségorientált centralizálására és
specializálására. Ehhez a kórházi struktúrákról szóló törvény már két éve
megteremtette a lehetőséget a tartományok számára. A tartományok azonban ezt csak
vonakodva alkalmazzák. Ezért az AOK szövetségi ernyőszervezete (AOKBundesverband) közös célrendszer meghatározását javasolja a szövetség és a
tartományok számára, amelynek elérése 2025-ig lenne esedékes. Ebben nem az a
kérdés fontos, hogy hány kórház lesz majd az országban. Az lenne az igazán jelentős
előrelépés, ha a több mint 500 ággyal rendelkező kórházak nem kivételnek, hanem
szabálynak számítanának.
Az AOK Tudományos Kutatóintézetének elemzései szerint, a bélrák-műtétek
példájával bizonyítható, hogy az ellátás a centralizálás eredményeként javulhatna.
2015-ben Németországban több mint 1.000 kórházban 44.000 bélrák-műtétre került
sor. Ám az ilyen műtéteket végző kórházak egynegyedében évente maximum 17,
további egynegyedében évente 18-33 műtétet végeztek. Feltételezve, hogy ilyen
szolgáltatásokat csak auditált központok, ill. évente legalább 50 bélrák-műtétet végző
kórházak nyújthatnának, szövetségi szinten 385 kórház maradna a műtéti ellátás
rendelkezésére. Ennek alapján a lakóhely és a legközelebbi kórház közötti átlagos
távolság nyolcról 16 km-re növekedne. Jelenleg a lakosság 0,03%-ának kell 50 km-nél
többet utaznia. Ez az arány 2,5%-ra növekedne. A centralizáció nemcsak bélrákműtéteknél, hanem egyéb tervezhető beavatkozásoknál, mint a csípőprotézis-műtétek,
valamint a sürgősségi ellátásnál is szükséges és lehetséges. A terápia minősége és a
túlélési esélyek felülírják a lakóhely és a kórházi közötti távolság szempontját.

Prof. Dr. Reinhard Busse (Technische Universität Berlin) szerint a politika is belátta,
hogy a fekvőbeteg ellátás koncentrációjának hiánya felesleges halálesetekhez vezet,
jóllehet még a terápia dolgában sincs minden rendben. Arra lenne szükség, hogy
szívinfarktus gyanújával a beteget csak olyan kórházba utalják be és kezeljék, amely
rendelkezik szívkatéter-egységgel. Az 1.400 kórház közül, amelyek szívinfarktusos
betegeket kezelnek, kevesebb mint 600 rendelkezik ilyen egységgel. Ugyanez a
helyzet áll fenn stroke esetén. A jelenleg stroke-ot kezelő 1.300 kórház közül jó 300
rendelkezik megfelelő stroke-egységgel (Stroke Unit). Mindkét esetben biztosítani
kell, hogy a kórházban folyamatosan rendelkezésre álljanak a megfelelő szakorvosok.
Ha a neurológusok és kardiológusok kórházak közötti elosztása úgy történne, hogy
mindenütt legyen megfelelő szakorvos, 600 kórház is elégséges lenne.
Ez a helyzet az ápolókat is hasonlóan érinti. Nem rendelkezünk elégséges
ápolószemélyzettel ahhoz, hogy az összes kórházi telephelyen megfelelhessünk az
ésszerű létszámkövetelményeknek, vagy minimális létszámoknak. Ez a személyzet
nem fog rövid időn belül a munkaerőpiac rendelkezésére állni. Teljesen mindegy,
hogy 8.000 vagy 80.000 főről van szó. A kórházi struktúrák centralizálása ezért is
lenne ésszerű.
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