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Ambuláns és aktív kórházi ellátás
• 2014-ben 6.400 szabadfoglalkozású általános orvos (60%-uk betegpénztári
szerződéssel), 10.400 szabadfoglalkozású szakorvos (35%-uk betegpénztári
szerződéssel) és 3.800 fogorvos (74%-uk betegpénztári szerződéssel) állt az osztrák
lakosság rendelkezésére.
• Létezik még 900 önálló ambulatórium (elsősorban a fizikális medicina, a képalkotó
eljárások és a fogászat és állcsontsebészet területén), továbbá 1.328 gyógyszertár.
• 2014-ben Ausztriában 165 aktív kórház (124 állami egészségügyi alapból
finanszírozott kórház – Fondskrankenanstalt, 34 szanatórium és 7 baleseti kórház)
működött, amelyek összesen 49.000 aktív ággyal rendelkeztek. Az ágyak többségét a
belgyógyászat, sebészet, baleseti sebészet és a szülészet/nőgyógyászat területén
működtetik. Miközben az aktív ágyak száma csaknem minden területen csökkent, az
aktív geriátria területén az aktív ágykontingenst jelentősen felduzzasztották.
Pszichoszociális ellátás, aktív és részben fekvőbeteg pszichiátriai ellátás
• Ausztriában 2014-ben 765 pszichiáter (19%-uk betegpénztári szerződéssel), 100
gyermek és ifjúsági pszichiátriai, ill. gyermek és ifjúsági neuropszichiátriai
végzettséggel rendelkező szakorvos és 950 PSY-III-diplomával rendelkező orvos
folytat praxist (mindegyik csoport egynegyede betegpénztári szerződéssel).
• 2014 végén 8.300 személy volt jogosult önálló pszichoterápiás tevékenységre, 9.200
személy szerepelt a klinikai pszichológusok névjegyzékében.
• 28 pszichiátriai ambulancia áll a lakosság rendelkezésére.
• A fekvőbeteg ellátás területén 3.467 ágy áll az általános pszichiátriai ellátás (ebből
404 nappali kórházi ágy) és további 885 ágy a szenvedélybetegséggel diagnosztizált
személyek ellátásának (ebből 26 nappali kórházi hely) rendelkezésére. A gyermek és
ifjúsági pszichiátriai osztályokon 349 ágy (ebből 59 nappali kórházi ágy) áll
rendelkezésre.
• A pszichoszomatikus ellátás területén 397 ágy (ebből 24 nappali kórházi ágy) áll a
felnőttek és 126 ágy a gyermekek és fiatalkorúak ellátásának rendelkezésére.

Kórházi rehabilitáció
• Ausztriában 78 kórházi rehabilitációs intézet működik, 10.000 ággyal.
Tartós ápolás
• 2014-ben szűk 460.000 személy (a lakosság (5,3%-a) részesült pénzbeli ápolási
díjban, ezek több mint fele az 1. és 2. ápolási fokozatban. Ezeknek az embereknek a
78%-a 65 éves vagy annál idősebb.
• 2014-ben a mobil szolgálatok területén 16 millió szolgáltatási óra nyújtására került
sor, a fekvőbeteg szektorban 65.600 hely állt rendelkezésre.
Felnőttek részére nyújtott hospice- és palliatív ellátás
• A fekvőbeteg ellátás területén 2015-ben 39 palliatív osztály (316 ággyal) és 9
fekvőbeteg hospice (93 ággyal) állt rendelkezésre. Részben fekvőbeteg ellátást nyújt 4
nappali hospice, amelyek 28 hellyel rendelkeznek.
• A mobil ellátás területén 47 palliatív konziliáriusi szolgálat, 55 mobil palliatív team
és 160 hospice-team áll a lakosság rendelkezésére.
Az ellátás minőségének kiválasztott kimeneti indikátorai
• 2014-ben az egészségügyi rendszer 5.700 halálesetet potenciálisan befolyásolhatott
volna, ezek 55%-a férfiakat érintett (életkori standardizálás szerint: 100.000 lakosra 87
férfi és 63 nő).
• Az idő előtti, az egészségügyi rendszer által potenciálisan befolyásolható halálozás
jelentősen csökkent.
• 2014-ben több mint 1.000 akut miokardiális infarktust szenvedő személy halt meg
kórházi tartózkodásának első harminc napjában (100 kórházi tartózkodásra 6,4
haláleset); a tendencia csökkenő.
• A 70 év fölöttiek több mint fele potenciálisan inadekvát gyógyszereket szed.
Terhesség és szülészet
• 2014-ben Ausztriában 82.000 gyermek született. 8%-uk koraszülött volt. A
csecsemők 7%-a 2.500 grammnál alacsonyabb testsúllyal jött világra.
• A gyermekek egyharmadát császármetszéssel hozták világra. A császármetszések
száma az utóbbi 15 év során több mint megduplázódott.
• 2014-ben 1.700 újszülött anyja 20 év alatti volt (az összes szülés 2,1%-a). 2004. óta
a teenager-anyák számának jelentős csökkenése figyelhető meg.
• Csecsemőhalálozás: 1.000 élveszülésre 3,0 haláleset. Az 1970-es évek óta
erőteljesen, az 1990-es évek óta továbbra is csekélyebb mértékben csökken.

