
  
EEcckkppuunnkkttee  zzuurr  MMooddeerrnniissiieerruunngg  ddeess  GGeessuunnddhheeiittsswweesseennss  

ÜÜbbeerrssiicchhtt  
  

BBuunnddeessmmiinniisstteerriiuumm  ffüürr  
GGeessuunnddhheeiitt  uunndd  SSoozziiaallee  SSiicchheerruunngg  

  
  

SSttaanndd::  55..  FFeebbrruuaarr  22000033  
  

  
AAuussggaannggssllaaggee  

  
--  WWiirr  hhaabbeenn  eeiinn  lleeiissttuunnggssffäähhiiggeess  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd;;  aalllleeiinn  

dduurrcchh  BBeeiittrrääggee  sstteehheenn  114422  MMrrdd..  €€  ddeenn  PPaattiieennttiinnnneenn  uunndd  PPaattiieenntteenn  zzuurr  
VVeerrffüügguunngg..  

--  AAllllee  VVeerrssiicchheerrtteenn  hhaabbeenn  ddiiee  gglleeiicchheenn  RReecchhttee..  WWiirr  hhaabbeenn  kkeeiinnee  WWaarrtteelliisstteenn  uunndd  
aauucchh  kkeeiinnee  AAlltteerrssbbeesscchhrräännkkuunnggeenn  ffüürr  lleebbeennssnnoottwweennddiiggee  OOppeerraattiioonneenn..  AAbbeerr  eess  
ggiibbtt  FFeehhll--,,  ÜÜbbeerr--  uunndd  UUnntteerrvveerrssoorrgguunngg..  DDaass  SSyysstteemm  iisstt  zzuu  tteeuueerr,,  tteeiillss  wweenniigg  
wwiirrkkssaamm  uunndd  zzuu  wweenniigg  aann  ddeenn  EErrffoorrddeerrnniisssseenn  ddeerr  PPaattiieennttiinnnneenn  uunndd  PPaattiieenntteenn  
oorriieennttiieerrtt..  

--  DDaass  SSyysstteemm  iisstt  ssttäännddiiggeemm  DDrruucckk  vvoonn  LLoobbbbyyiisstteenn  uunndd  AAnnbbiieetteerrnn  aauussggeesseettzztt;;  eess  
ggiibbtt  zzuu  vviieellee  AAnnrreeiizzee,,  aauuff  KKoosstteenn  ddeerr  BBeeiittrraaggsszzaahhlleerr  uunnggeennüüggeennddee  LLeeiissttuunnggeenn  
zzuu  eerrbbrriinnggeenn..  

  
  

UUnnsseerree  RReeffoorrmm::  DDiiee  PPaattiieenntteenn  pprrooffiittiieerreenn  ddooppppeelltt  --  mmeehhrr  QQuuaalliittäätt  
ffüühhrrtt  aauucchh  zzuu  ssttaabbiilleenn  BBeeiittrrääggeenn  

 
--  WWiirr  wweerrddeenn  ffüürr  ddiiee  MMeennsscchheenn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  eerrrreeiicchheenn,,  ddaassss  ddiiee  GGeesseettzzlliicchhee  

KKrraannkkeennvveerrssiicchheerruunngg  wweeiitteerrhhiinn  ddaass  mmeeddiizziinniisscchh  NNoottwweennddiiggee  iinn  gguutteerr  QQuuaalliittäätt  
ssiicchheerrsstteelllltt  uunndd  gglleeiicchhzzeeiittiigg  ffiinnaannzziieerrbbaarr  bblleeiibbtt..  

--  KKeerrnneelleemmeennttee  ddeerr  RReeffoorrmm  ssiinndd  eeiinnee  hhööhheerree  BBeehhaannddlluunnggssqquuaalliittäätt  uunndd  eeiinnee  
VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeess  WWeettttbbeewweerrbbss::  WWiirr  wwoolllleenn  eeiinneenn  QQuuaalliittäättsswweettttbbeewweerrbb  ddeerr  
KKrraannkkeennkkaasssseenn  uunndd  ddeerr  LLeeiissttuunnggsseerrbbrriinnggeerr..  WWeettttbbeewweerrbb  iisstt  ddaabbeeii  kkeeiinn  
SSeellbbssttzzwweecckk  ssoonnddeerrnn  ddiieenntt  ddeerr  EErrsscchhlliieeßßuunngg  vvoonn  WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiittssrreesseerrvveenn  
uunndd  ddeerr  BBeesscchhlleeuunniigguunngg  vvoonn  IInnnnoovvaattiioonneenn..  

--  WWiirr  wweerrddeenn  mmeehhrr  EEnnttsscchheeiidduunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn  eeiinnffüühhrreenn..  NNuurr  ssoollcchhee  ssiinndd  
vveerrttrreettbbaarr,,  vvoonn  ddeenneenn  GGeessuunnddee  uunndd  KKrraannkkee  gglleeiicchhzzeeiittiigg  pprrooffiittiieerreenn..  

--  DDaass  PPrreeiiss--//LLeeiissttuunnggssvveerrhhäällttnniiss  mmuussss  ssiicchh  vveerrbbeesssseerrnn..  NNuurr  ddaannnn  kkaannnn  ssiicchh  ddaass  
GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  aallss  WWaacchhssttuummssmmaarrkktt  uunndd  „„JJoobbmmaasscchhiinnee““  eennttffaalltteenn..  

  
  



AAcchhtt  MMaaßßnnaahhmmeenn  ffüürr  QQuuaalliittäätt  uunndd  
WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt  

 
11..  SSttäärrkkuunngg  ddeerr  PPaattiieenntteennssoouuvveerräänniittäätt  uunndd  --rreecchhttee  --  PPaattiieenntteenn  aallss  

PPaarrttnneerr  
 

--  PPaattiieenntteenn  wweerrddeenn  vvoonn  BBeettrrooffffeenneenn  zzuu  BBeetteeiilliiggtteenn..  
--  DDiiee  TTrraannssppaarreennzz  ddeerr  LLeeiissttuunnggsseerrbbrriinngguunngg  wwiirrdd  ffüürr  ddiiee  PPaattiieenntteenn  vveerrbbeesssseerrtt  --  

ssiiee  wwiisssseenn  bbeesssseerr,,  „„wwaass  llääuufftt””  uunndd  aacchhtteenn  sseellbbsstt  mmiitt  aauuff  eeiinnee  gguuttee  VVeerrssoorrgguunngg..  
GGuutt  iinnffoorrmmiieerrttee  PPaattiieenntteenn  wweerrddeenn  zzuurr  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  QQuuaalliittäätt  uunndd  
WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt  iimm  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  bbeeiittrraaggeenn..  

--  PPaattiieenntteenn  eerrhhaalltteenn  IInnffoorrmmaattiioonnss--  uunndd  AAnnhhöörruunnggssrreecchhttee  bbeeiimm  „„ZZeennttrruumm  ffüürr  
QQuuaalliittäätt  iinn  ddeerr  MMeeddiizziinn””  uunndd  bbeeii  ddeenn  BBuunnddeessaauusssscchhüüsssseenn..  

--  PPaattiieenntteennbbeeaauuffttrraaggtteerr  aauuff  BBuunnddeesseebbeennee..  
  
 

22..  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  PPaattiieenntteennvveerrssoorrgguunngg  --GGuuttee  QQuuaalliittäätt  ffüürr  aallllee  
 

--  VVeerrppfflliicchhttuunngg  ddeerr  ÄÄrrzzttee  zzuurr  FFoorrttbbiilldduunngg  --  nnuurr  wweerr  ssiicchh  rreeggeellmmääßßiigg  ffoorrttbbiillddeett,,  
ddaarrff  GGKKVV--PPaattiieenntteenn  bbeehhaannddeellnn;;  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeess  QQuuaalliittäättssmmaannaaggeemmeennttss  iinn  
AArrzzttpprraaxxeenn..  

--  GGrrüünndduunngg  eeiinneess  ssttaaaattssffeerrnneenn  uunndd  vvoonn  IInntteerreesssseennggrruuppppeenn  uunnaabbhhäännggiiggeenn  
““DDeeuuttsscchheenn  ZZeennttrruummss  ffüürr  QQuuaalliittäätt  iinn  ddeerr  MMeeddiizziinn””  --  eess  ssoollll  eeiinnee  AArrtt  „„SSttiiffttuunngg  
WWaarreenntteesstt  iimm  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn““  wweerrddeenn..  DDiiee  VVeerraannttwwoorrttuunngg  ddeerr  
SSeellbbssttvveerrwwaallttuunngg  ffüürr  ddiiee  WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt  bblleeiibbtt  uunnbbeerrüühhrrtt..  

--  AAuuffggaabbeenn  uu..aa..::  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  PPaattiieenntteenniinnffoorrmmaattiioonn,,  EEnnttwwiicckklluunngg  vvoonn  
BBeehhaannddlluunnggsslleeiittlliinniieenn  ffüürr  ddiiee  wwiicchhttiiggsstteenn  VVoollkksskkrraannkkhheeiitteenn,,  EEiinnffüühhrruunngg  eeiinneerr  
KKoosstteenn--NNuuttzzeenn--BBeewweerrttuunngg  vvoonn  AArrzznneeiimmiitttteellnn..  

--  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  AArrzznneeiimmiitttteellssiicchheerrhheeiitt..  
  
 
33..  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  TTrraannssppaarreennzz  --  GGrruunnddllaaggeenn  ffüürr  eeiinn  mmooddeerrnneess  

IInnffoorrmmaattiioonnssmmaannaaggeemmeenntt  lleeggeenn  
  

--  EEiinnffüühhrruunngg  ddeerr  PPaattiieenntteennqquuiittttuunngg..  
--  EElleekkttrroonniisscchhee  GGeessuunnddhheeiittsskkaarrttee  wwiirrdd  sscchhrriittttwweeiissee  bbiiss  zzuumm  11..11..22000066  eeiinnggeeffüühhrrtt..  

KKüünnffttiigg  wweerrddeenn  BBeehhaannddlluunnggeenn,,  ÜÜbbeerrwweeiissuunnggeenn  dduurrcchh  ÄÄrrzzttee,,  RReezzeeppttee  uunndd  
NNoottffaallllddaatteenn  hhiieerraauuff  ggeessppeeiicchheerrtt..  DDeerr  PPaattiieenntt  iisstt  „„HHeerrrr  sseeiinneerr  DDaatteenn””..  DDeerr  
DDaatteennsscchhuuttzz  bblleeiibbtt  ggeewwäähhrrlleeiisstteett..  

--  EEmmppffeehhlluunnggeenn  ddeess  „„ZZeennttrruummss  ffüürr  QQuuaalliittäätt  iinn  ddeerr  MMeeddiizziinn““  ssiinndd  aauuff  jjeeddeerr  SSttuuffee  
ttrraannssppaarreenntt  uunndd  ffüürr  PPaattiieenntteenn  aabbrruuffbbaarr..  

--  ZZuussaammmmeennffüühhrruunngg  ddeerr  LLeeiissttuunnggss--  uunndd  AAbbrreecchhnnuunnggssddaatteenn  uunntteerr  WWaahhrruunngg  ddeess  
DDaatteennsscchhuuttzzeess..  

  
 
 
 



3.4.  EEnnttsscchheeiidduunnggssffrreeiihheeiitt  ffüürr  VVeerrssiicchheerrttee  --  BBeelloohhnnuunngg  ffüürr  rraattiioonnaalleess  
VVeerrhhaalltteenn  

 
--  WWiirr  wweerrddeenn  nnuurr  ssoollcchhee  EEnnttsscchheeiidduunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn  eeiinnffüühhrreenn,,  vvoonn  ddeenneenn  

GGeessuunnddee  uunndd  KKrraannkkee  gglleeiicchhzzeeiittiigg  pprrooffiittiieerreenn,,  zz..BB..  dduurrcchh  BBoonnii  ffüürr  eerrffoollggrreeiicchhee  
TTeeiillnnaahhmmee  aann  qquuaalliittäättssggeessiicchheerrtteenn  PPrräävveennttiioonnsspprrooggrraammmmeenn  ooddeerr  rreeggeellmmääßßiiggee  
TTeeiillnnaahhmmee  aann  VVoorrssoorrggeeuunntteerrssuucchhuunnggeenn..  

--  DDeerr  HHaauussaarrzztt  wwiirrdd  ffüürr  VVeerrssiicchheerrttee  ““LLoottssee””  iimm  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  uunndd  AArrzztt  ddeess  
bbeessoonnddeerreenn  VVeerrttrraauueennss  sseeiinn..  KKrraannkkeennkkaasssseenn  wweerrddeenn  vveerrppfflliicchhtteett,,  AAnnrreeiizzee  ffüürr  
ffrreeiiwwiilllliiggee  IInnaannsspprruucchhnnaahhmmee  ddeess  HHaauussaarrzzttmmooddeellllss  ffüürr  ddiiee  VVeerrssiicchheerrtteenn  
aannzzuubbiieetteenn..    

--  NNeeuurreeggeelluunngg  ddeerr  ZZuuzzaahhlluunnggssmmooddaalliittäätteenn  --  üübbeerr  ddiiee  HHööhhee  ddeerr  ZZuuzzaahhlluunnggeenn  
eennttsscchheeiiddeenn  nniicchhtt  mmeehhrr  PPaacckkuunnggssggrröößßeenn  ooddeerr  EEiinnkkoommmmeenn,,  ssoonnddeerrnn  
wwiirrttsscchhaaffttlliicchheess  uunndd  ggeessuunnddhheeiittssbbeewwuusssstteess  VVeerrhhaalltteenn..  

 
 
55..  MMooddeerrnniissiieerruunngg  ddeerr  VVeerrssoorrgguunngg  --  EErrwweeiitteerruunngg  ddeerr  ffrreeiieenn  AArrzzttwwaahhll  
  

--  GGeemmeeiinnssaammee  VVeerraannttwwoorrttuunngg  vvoonn  KKaasssseenn  uunndd  VVeerrttrraaggssäärrzztteenn  ffüürr  ddiiee  
SSiicchheerrsstteelllluunngg::  BBeeiiddee  SSeeiitteenn  ggeewwäähhrrlleeiisstteenn  ddiiee  gguuttee  VVeerrssoorrgguunngg  ddeerr  
PPaattiieenntteenn!!  

--  EEiinnzzeellvveerrttrrääggee  eerrggäännzzeenn  KKoolllleekkttiivvvveerrttrrääggee  iinn  bbeessttiimmmmtteenn  ffaacchhäärrzzttlliicchheenn  
BBeerreeiicchheenn  --  EErrffaahhrruunngg  uunndd  SSppeezziiaalliissiieerruunngg  ssoorrggeenn  ffüürr  gguuttee  QQuuaalliittäätt..  

--  KKrraannkkeennhhääuusseerr::  TTeeiillööffffnnuunngg  ffüürr  aammbbuullaannttee  VVeerrssoorrgguunngg  iinn  uunntteerrvveerrssoorrggtteenn  
RReeggiioonneenn  uunndd  ffüürr  hhoocchhssppeezziiaalliissiieerrttee  LLeeiissttuunnggeenn..  

--  EErrrriicchhttuunngg  vvoonn  GGeessuunnddhheeiittsszzeennttrreenn  eerrmmöögglliicchheenn  --  CChhaanncceenn  ffüürr  eeiinnee  gguuttee  
VVeerrssoorrgguunngg  aauuss  ““eeiinneerr  HHaanndd””  nnuuttzzeenn!!  DDiieessee  ZZeennttrreenn  bbiieetteenn  PPeerrssppeekkttiivveenn  
iinnssbbeessoonnddeerree  ffüürr  jjuunnggee  ÄÄrrzzttiinnnneenn  uunndd  ÄÄrrzzttee..  

 
 
66..  WWeeiitteerreennttwwiicckklluunngg  ddeess  äärrzzttlliicchheenn    VVeerrggüüttuunnggssssyysstteemmss  --    AAnnrreeiizzee  

ffüürr  bbeesssseerree  uunndd  wwiirrttsscchhaaffttlliicchheerree  BBeehhaannddlluunngg  
  

--  PPaattiieenntteennoorriieennttiieerrttee  VVeerrggüüttuunngg  ffüürr  ddiiee  hhaauussäärrzzttlliicchhee  VVeerrssoorrgguunngg::  DDiieess  wwiirrdd  ffüürr  
ddiiee  HHaauussäärrzzttee  eeiinn  AAnnrreeiizz  ffüürr  eeiinnee  qquuaalliittäättssggeessiicchheerrttee  BBeehhaannddlluunngg  sseeiinn..  

--  FFaallllppaauusscchhaalleenn  uunndd  KKoommpplleexxggeebbüühhrreenn  ffüürr  ffaacchhäärrzzttlliicchhee  LLeeiissttuunnggeenn  uunndd  
aammbbuullaannttee  OOppeerraattiioonneenn  --  jjeeddeerr  LLeeiissttuunnggsskkoommpplleexx  wwiirrdd  sseeiinneenn  ffeesstteenn  PPrreeiiss  
hhaabbeenn..  

 
  
77..  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  AArrzznneeiimmiitttteellvveerrssoorrgguunngg  --    QQuuaalliittäättss--  uunndd  

PPrreeiissbbeewwuussssttsseeiinn  ssttäärrkkeenn    
  

--  TThheerraappiieennuuttzzeenn//KKoosstteennbbeewweerrttuunngg  vvoonn  AArrzznneeiimmiitttteellnn  dduurrcchh  ““ZZeennttrruumm  ffüürr  
QQuuaalliittäätt  iinn  ddeerr  MMeeddiizziinn””::  WWeenniiggeerr  ““SScchheeiinniinnnnoovvaattiioonneenn””  ddiiee  mmiinniimmaall  bbeesssseerr  
aabbeerr  mmaaxxiimmaall  tteeuurreerr  ssiinndd..  

--  LLiibbeerraalliissiieerruunngg  ddeerr  PPrreeiissggeessttaallttuunngg  bbeeii  AArrzznneeiimmiitttteellnn  ((NNoovveelllliieerruunngg  ddeerr  
AArrzznneeiimmiitttteellpprreeiissvveerroorrddnnuunngg))..  



--  AAuuffhheebbuunngg  MMeehhrrbbeessiittzzvveerrbboott  bbeeii  gglleeiicchhzzeeiittiiggeerr  GGeewwäähhrrlleeiissttuunngg  wwoohhnnoorrttnnaahheerr  
VVeerrssoorrgguunngg  ((LLiibbeerraalliissiieerruunngg  ddeess  AAppootthheekkeennrreecchhttss))..  

--  ZZuullaassssuunngg  vvoonn  VVeerrssaannddaappootthheekkeenn  ((ee--CCoommmmeerrccee  --  LLiibbeerraalliissiieerruunngg  ddeerr  
VVeerrttrriieebbsswweeggee))..  

  
 
88..  MMooddeerrnniissiieerruunngg  ddeerr  SStteeuueerruunngg  --  SScchhaaffffuunngg  eeiinneess  lleeiissttuunnggssffäähhiiggeenn  

MMaannaaggeemmeennttss  
 

--  OOrrggaanniissaattiioonnssssttrruukkttuurreenn  ddeerr  KKaasssseennäärrzzttlliicchheenn  VVeerreeiinniigguunnggeenn  mmooddeerrnniissiieerreenn  --  
PPrrooffeessssiioonnaalliissiieerruunngg  ddeerr  AArrbbeeiitt;;  BBeerraattuunnggss--  uunndd  QQuuaalliiffiizziieerruunnggssaannggeebboottee  ffüürr  
ÄÄrrzzttee..  

--  SScchhnneelllleerree  KKoonnfflliikkttllöössuunngg  iinn  ddeerr  SSeellbbssttvveerrwwaallttuunngg  --  KKoonnfflliikkttee  ddüürrffeenn  nniicchhtt  aauuff  
ddeemm  RRüücckkeenn  ddeerr  PPaattiieenntteenn  aauussggeettrraaggeenn  wweerrddeenn!!  

--  OOrrggaanniissaattiioonnssrreeffoorrmm  ddeerr  KKrraannkkeennkkaasssseenn  uummsseettzzeenn..  DDeerr  QQuuaalliittäättsswweettttbbeewweerrbb  
ddeerr  KKaasssseenn  wwiirrdd  ggeessttäärrkktt!!  

--  PPuubblliizziittäättssppfflliicchhtt  ddeerr  VVoorrssttaannddssggeehhäälltteerr  uunndd  AAuuffwwaannddsseennttsscchhääddiigguunnggeenn  ddeerr  
KKaasssseenn  uunndd  KKaasssseennäärrzzttlliicchheenn  VVeerreeiinniigguunnggeenn..  

  
  

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg    
ddeerr  MMaaßßnnaahhmmeenn  zzuurr  MMooddeerrnniissiieerruunngg  

 
 

--  SSttäärrkkuunngg  ddeerr  PPaattiieenntteennssoouuvveerräänniittäätt  uunndd  --rreecchhttee  
--  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  PPaattiieenntteennvveerrssoorrgguunngg  
--  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  TTrraannssppaarreennzz  
--  EEnnttsscchheeiidduunnggssffrreeiihheeiitt  ffüürr  VVeerrssiicchheerrttee  
--  MMooddeerrnniissiieerruunngg  ddeerr  VVeerrssoorrgguunngg  --  EErrwweeiitteerruunngg  ddeerr  ffrreeiieenn  AArrzzttwwaahhll  
--  WWeeiitteerreennttwwiicckklluunngg  ddeess  äärrzzttlliicchheenn  VVeerrggüüttuunnggssssyysstteemmss  
--  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  AArrzznneeiimmiitttteellvveerrssoorrgguunngg  
--  MMooddeerrnniissiieerruunngg  ddeerr  SStteeuueerruunngg  --  SScchhaaffffuunngg  eeiinneess  lleeiissttuunnggssffäähhiiggeenn  

MMaannaaggeemmeennttss  
 

DDiieess  eerrhhööhhtt  ddiiee  QQuuaalliittäätt  ffüürr  ddiiee  PPaattiieenntteenn  uunndd  ssiicchheerrtt  ddiiee  WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt  uunndd  
ssttaabbiilliissiieerrtt  ddiiee  BBeeiittrrääggee  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SScchhuuttzz  vvoorr  MMiissssbbrraauucchh  uunndd  KKoorrrruuppttiioonn  iimm  
GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  

 
 

--  DDiiee  FFäällllee  vvoonn  MMiissssbbrraauucchh  uunndd  KKoorrrruuppttiioonn  hhääuuffeenn  ssiicchh::  zz..BB..  MMiissssbbrraauucchh  ddeerr  
KKrraannkkeennvveerrssiicchheerrtteennkkaarrttee,,  AAbbrreecchhnnuunngg  vvoonn  LLeeiissttuunnggeenn  ffüürr  VVeerrssttoorrbbeennee,,  
ffaallsscchhee  AAbbrreecchhnnuunngg  vvoonn  aauusslläännddiisscchheenn  PPrroodduukktteenn..  

--  EErrrriicchhttuunngg  vvoonn  PPrrüüff--  uunndd  EErrmmiittttlluunnggsseeiinnhheeiitteenn  bbeeii  ddeenn  KKrraannkkeennkkaasssseenn  
--  VVeerrsscchhäärrffuunngg  ddeerr  SSaannkkttiioonneenn  iimm  HHeeiillmmiitttteellwweerrbbeeggeesseettzz..  

  
  

WWiirrkkuunngg  ddeerr  RReeffoorrmm  
  

--  JJeeddee  ÄÄnnddeerruunngg  ddeerr  FFiinnaannzziieerruunngg  ddeerr  ggeesseettzzlliicchheenn  KKrraannkkeennvveerrssiicchheerruunngg  mmuussss  
aauuff  eeffffiizziieenntteenn  SSttrruukkttuurreenn  aauuffbbaauueenn..  

--  SScchhrriitttt  ffüürr  SScchhrriitttt  wweerrddeenn  wwiirr  eerrhheebblliicchhee  WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiittssrreesseerrvveenn  ffüürr  eeiinnee  
bbeesssseerree  VVeerrssoorrgguunngg  ddeerr  PPaattiieenntteenn  mmoobbiilliissiieerreenn  uunndd  ddaammiitt  aauucchh  ddiiee  BBeeiittrrääggee  
ssttaabbiilliissiieerreenn..  

--  EErrffaahhrruunnggeenn  aauuss  aannddeerreenn  LLäännddeerrnn  zzeeiiggeenn,,  ddaassss  ssiicchh  eeiinn  bbeesssseerreess  PPrreeiiss--
//LLeeiissttuunnggssvveerrhhäällttnniiss  nnuurr  mmiitt  aabbggeessttiimmmmtteenn  SSttrruukkttuurrvveerräännddeerruunnggeenn  eerrrreeiicchheenn  
lläässsstt..  

--  NNuurr  eeiinn  wwiirrttsscchhaaffttlliicchh  pprroodduukkttiivveess  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  iisstt  aauucchh  eeiinnee  
„„JJoobbmmaasscchhiinnee““,,  ddiiee  bbeesstteehheennddee  AArrbbeeiittsspplläättzzee  ssiicchheerrtt  uunndd  nneeuuee  sscchhaafffftt..  NNuurr  eeiinn  
eeffffiizziieenntteerr  EEiinnssaattzz  vvoonn  MMiitttteellnn  ggeewwäähhrrlleeiisstteett  aannggeemmeesssseennee  
AArrbbeeiittssbbeeddiinngguunnggeenn  uunndd  eeiinnee  lleeiissttuunnggssggeerreecchhttee  HHoonnoorriieerruunngg..  

  
  

SSttäännddiiggeerr  RReeffoorrmmpprroozzeessss  nnoottwweennddiigg  
 

--  SSeeiitt  JJaahhrrzzeehhnntteenn  ggiibbtt  eess  RReeffoorrmmeenn  iimm  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn..    
--  DDaammiitt  ddaass  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  ddeenn  ZZuukkuunnffttssaannffoorrddeerruunnggeenn  ggeerreecchhtt  wwiirrdd,,  

bbrraauucchheenn  wwiirr  eeiinneenn  ssttäännddiiggeenn  RReeffoorrmmpprroozzeessss..  
--  DDiiee  MMooddeerrnniissiieerruunngg  ddeess  GGeessuunnddhheeiittsswweesseennss  wwiirrdd  dduurrcchh  ffoollggeennddee  llaauuffeennddee  

uunndd  zzuukküünnffttiiggee  MMaaßßnnaahhmmeenn  ffllaannkkiieerrtt::  
  
--  UUmmsseettzzuunngg  ddeess  FFaallllppaauusscchhaalleennggeesseettzzeess  
--  EEiinnffüühhrruunngg  ddeerr  PPoossiittiivvlliissttee  iimm  AArrzznneeiimmiitttteellbbeerreeiicchh  
--  EEiinnffüühhrruunngg  eeiinneess  mmoorrbbiiddiittäättssoorriieennttiieerrtteenn    
    RRiissiikkoossttrruukkttuurraauussgglleeiicchhss  
--  EEiinnffüühhrruunngg  vvoonn  wweeiitteerreenn  ssttrruukkttuurriieerrtteenn  BBeehhaannddlluunnggsspprrooggrraammmmeenn  ffüürr    
    cchhrroonniisscchh  KKrraannkkee  
--  EErraarrbbeeiittuunngg  eeiinneess  PPrräävveennttiioonnssggeesseettzzeess..  

  
  



PPeerrssppeekkttiivveenn  ffüürr  aallllee  sscchhaaffffeenn  
  

--  WWeerr  mmoorrggeenn  nnoocchh  ddaass  mmeeddiizziinniisscchh  nnoottwweennddiiggee  ffiinnaannzziieerreenn  wwiillll,,  mmuussss  hheeuuttee  
ddiiee  SSttrruukkttuurreenn  ddeess  GGeessuunnddhheeiittsswweesseennss  mmooddeerrnniissiieerreenn..  

--  EEiinnee  gguuttee  BBeezzaahhlluunngg  ggeessuunnddhheeiittlliicchheerr  LLeeiissttuunnggeenn  eerrffoorrddeerrtt  eeiinnee  hhoohhee  
PPrroodduukkttiivviittäätt  uunndd  eeiinneenn  eeffffiizziieenntteenn  MMiitttteelleeiinnssaattzz..  

--  DDeerr  RReeffoorrmmpprroozzeessss  bbiieetteett  ZZuukkuunnffttsscchhaanncceenn  ffüürr  aallllee,,  ddiiee  ssiicchh  aann  
VVeerräännddeerruunnggeenn  bbeetteeiilliiggeenn..  

--  WWeerr  nnoottwweennddiiggee  VVeerräännddeerruunnggeenn  bblloocckkiieerrtt,,  ggeeffäähhrrddeett  ddaass  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  
aallss  HHeerrzzssttüücckk  ddeess  SSoozziiaallssttaaaattss..  
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