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A
Betegpénztári
Orvosok
Szövetségi
Egyesülése
(Kassenärztliche
Bundesvereinigung – KBV) és a NAV-Virchow-Bund közös megkérdezésére
kétévente kerül sor. A kutatást az Institut für angewandte Sozialwissenschaft
(infas) végzi. A 2018 január és május közötti felmérésben 11.000 orvos és
pszichoterapeuta vett részt.
Az alkalmazotti viszonyban működő háziorvosok és szakorvosok száma növekedett,
a fiatalabb generációhoz tartozó szabadfoglalkozású orvosok körében inkább nők
vesznek részt az ellátásban. A heti munkaidő 56,4 óráról (2012) 51,1 órára csökkent.
Ugyanakkor
az
egészségügyi
ellátási
központokban
(Medizinische
Versorgungszentren – MVZ) működő alkalmazottak száma még sohasem volt ilyen
magas, a magánpraxisokban működő orvosoké ilyen alacsony.
Az orvosok munka miatti kimerültségére vonatkozó adatok valósággal
„megrettentőek”. Arra a kérdésre, hogy mennyire „érzik kiégettnek magukat”, 8%
válaszolta, hogy „teljes mértékben”, 25% pedig, hogy „inkább”. Ezzel szemben a
szabadfoglalkozású terapeuták 16%-a nyilatkozta, hogy „kiégettnek érzi magát” és
mindössze egy százaléka, hogy „teljes mértékben”.
Az orvosok elégedettsége a praxisok gazdasági helyzetének értékelésében
tükröződik. A megkérdezett orvosok 69%-a pozitívnak értékelte gazdasági helyzetét.
14% nagyon elégedett, 55% inkább elégedett, 27% inkább vagy nagyon elégedetlen.
A háziorvosok elégedettebbek a praxis gazdasági helyzetének alakulásával, mint a
szakorvosok. A pszichoterapeuták körében 51% inkább elégedett, 9% nagyon
elégedett, 32% inkább elégedetlen, 8% nagyon elégedetlen gazdasági helyzetével.
Hasonló a helyzet a személyes jövedelem tekintetében. A 2012-ben végzett
megkérdezés óta az elégedettségi értékek jelentősen növekedtek. A háziorvosok
56%-a „inkább elégedett”, 17%-a „nagyon elégedett”, a szakorvosok 54%-a „inkább
elégedett”, 14%-a „nagyon elégedett” jövedelmével.
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Az alkalmazotti viszonyban működő orvosok és az egészségügyi ellátási
központok száma növekedik. Tíz éve a praxisokban, egészségügyi ellátási
központokban és egyéb hasonló intézményekben öt és félezer orvos dolgozott.
Számuk jelenleg 32.000. A magánpraxisokban az orvosok 90%-a az egészségügyi
ellátási központokban 50%-a dolgozik teljes munkaidőben.
Ezen a területen fokozódó racionalizálás és iparosodás szemtanúi vagyunk. Egyre
több olyan egészségügyi ellátási központ alakul, amely több mint 50 orvost
foglalkoztat. Az egészségügyi ellátási központokat üzemeltető vállalkozások
tömegesen vásárolják fel a háziorvosi állásokat. Egyre több kórház alapít saját
egészségügyi ellátási központot. További figyelmeztető jel, hogy a bel- és külföldi
befektetők az ambuláns ellátás területére való betörési pontot látnak az
egészségügyi ellátási központokhoz hasonló konstrukciókban. A törvényhozónak
felül kel vizsgálnia az engedélyezési eljárást és a keretfeltételeket. Ennek célja az
lenne, hogy a szerződött orvosok által kivételes helyzetet teremtsenek az önállóság
számára.
Jóllehet az orvosokra nehezedő nyomás fokozódik, munkaidejük csökken. Heti
munkaidejük a 2012-ben végzett első felmérés (57 óra) óta 51 órára csökkent. Egy
átlagos irodai alkalmazottéhoz viszonyítva ez magas, hat év alatt tíz százalékos
csökkenésre került sor.
Ennek több oka van. Egyrészt az orvosok körében az önkizsákmányolásra való
hajlam már nem olyan kihangsúlyozott, mint húsz évvel korábban. Ebben szerepet
játszhat a generációváltás és az életminták megváltozása. Közrejátszik az a trend
is, hogy a fiatalabb orvosok az önálló praxis helyett inkább az alkalmazotti
jogviszony mellett döntenek.
Ezt a tendenciát a politika is megerősíti. Egyrészt az állam ösztönzi az
egészségügyi ellátási központokhoz hasonló struktúrákat, amelyek elsősorban
alkalmazotti viszonyban működő orvosokkal dolgoznak,
az önálló
praxistulajdonosokat pedig egyre újabb szabályozásokkal fojtogatja. Kissé
pongyolán fogalmazva, ez számos orvoskollega számára felveti a kérdést, hogy
előbb-utóbb be kell zárnia a boltot.
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