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A Német Szakorvosok Ernyőszervezete (Spitzenverband Fachärzte Deutschlands –
SpiFA) rendszeresen közzéteszi a szakorvosok egészséggazdasági helyzetéről szóló
jelentést (Medizinisch-Ökonomischer Fußabdruck der Fachärzte = a szakorvosok
láblenyomata az egészséggazdaságban). A legutóbbi jelentés 2016-ban jelent meg.
Az egészséggazdaság 2006-ban a GDP 10,7%-át, 2017-ben 11,9%-át termelte ki,
összesen 618 milliárd EUR-t. Az orvosi ellátás által létrehozott hozzáadott érték 349,8
milliárd EUR, amihez a szakorvosok 125 milliárd EUR-ral járulnak hozzá.
Németországban a kórházakban és a praxisokban összesen 385.100 orvos működik, a
hivatást gyakorló orvosok (berufstätige Ärzte) körében a szakorvosok aránya 87%.
A szakorvosok szakmai teljesítménye az alábbi adatokban tükröződik:
• 537,3 millió kezelési eset a kötelező betegbiztosítás keretében, a szabadfoglalkozású
szakorvosok és pszichoterapeuták évente 72,81 millió biztosítottat látnak el. Ez azt
jelenti, hogy a betegek évente több mint 1,5 milliárd alkalommal fordulnak
szabadfoglalkozású orvoshoz vagy pszichoterapeutához.
• Ezek több felének, 294,7 millió eset ellátására szabadfoglalkozású szakorvosok által
az ambuláns alap- és szakellátás keretében kerül sor.
• Ezekhez járul évente további 20,06 millió, kórházi szakorvosok által nyújtott kórházi
kezelés. Az átlagos kórházi ápolási idő 7,3 nap.
Beruházások: A szabadfoglalkozású szakorvosok évente 1,2 milliárd EUR-t fektetnek
be munkahelyteremtésbe, a praxis átépítésébe, berendezések beszerzésébe. Ezenkívül
minden egyes szakorvos szakterület szerint 150.000 EUR és 1.500.000 EUR közötti
kezdőberuházást eszközöl.
Munkahelyteremtés: Az egészségügy területén a kórházakban és praxisokban
alkalmazotti viszonyban működő orvosok mellett, a szabadfoglalkozású orvosok
számos további társadalombiztosításra kötelezett munkahelyet teremtenek. Ezek száma
az ambuláns orvosi ellátás területén eléri a 700.000-et.
A szakorvosok munkaideje: A kórházakban és praxisokban működő szakorvosok
évente 462 millió munkaórát teljesítenek. Ezekből évente 202 millió óra a
szabadfoglalkozású szakorvosokra, 262 millió óra a kórházakban működő
szakorvosokra jut. A praxisokban a heti munkaidő 53 óra, amely átlagosan 25 órányi
vizitet tartalmaz.

Az egészséggazdaság jelentősége Németországban
A német egészséggazdaság 2017-ben a GDP 11,9%-át termelte ki, 7 millió ember
munkaadója és a német export 8,4%-át teszi ki. Az egészséggazdaság gazdasági
indikátorai a teljes nemzetgazdasághoz viszonyítva magasabb növekedési rátákat
mutatnak.
Az egészséggazdaság össztermelése 618 milliárd EUR-t tesz ki. Növekedése 2006. óta
folyamatosan egy százalékponttal meghaladja a teljes gazdasági növekedését. Az
egészséggazdaságban minden egyes megtermelt euró további 0,77 EUR hozzáadott
értéket jelent a gazdaság számára. A más gazdasági szereplőkkel való összefonódás
(indirekt és indukált effektusok) folytán a teljes gazdaság számára bruttó 286,3
milliárd EUR hozzáadott érték teremtődik. A direkt hozzáadott érték így 349,8
milliárd EUR-t tesz ki. Ennek felét – 188,3 milliárd EUR-t – a lakosság orvosi ellátása
biztosítja. Az orvosi praxisokban 2017-ben létrehozott bruttó hozzáadott érték összege
45,4 milliárd EUR.
A hozzáadott érték átlagos növekedése 2006. óta évente 3,9%. A szakorvosi
praxisokban megteremtett bruttó hozzáadott érték összege 28,6 milliárd EUR, a
fekvőbeteg szektorban 97 milliárd EUR, ami a szakorvosok teljesítménye nélkül
elképzelhetetlen lenne.
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