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A kötelező betegbiztosítási pénztárak 2018 első három negyedévében
1,86 milliárd EUR bevételi többletet értek el. Az első félévhez
viszonyítva, amikor még csak 720 millió EUR többletet könyveltek, a
többlet megduplázódott.
A betegpénztárak állóeszközeinek és tartalékainak értéke szeptember
végéig 21 milliárd EUR-ra növekedett. Ez átlagosan 1,1 havi kiadásnak
felel meg, tehát a jogszabály által előírt minimális tartalék több mint
négyszerese.
A bevételek 180,6 milliárd EUR-t, a kiadások 178,7 milliárd EUR-t
tettek ki. A betegpénztárak bevételei 3,4%-kal növekedtek.
A szolgáltatásokra és igazgatásra fordított költségek a biztosítottak
létszámának 0,8%-os növekedése mellett 3,8%-kal növekedtek. A
betegpénztárak által behajtott kiegészítő járulékkulcs 1,07% volt, 0,04
százalékponttal elmaradt az előző év hasonló időszakához viszonyítva.

A kiadások megoszlásának alakulása
A kórházi kezelésekre fordított kiadások 2018 első három negyedévében
2,9%-kal, átlagon aluli mértékben növekedtek. Az ármegállapodások
tekintetében a 2,5% és 3% közötti növekedés arra utal, hogy a kórházi
volumenek alakulása az előző évhez hasonlóan mérsékelt.
A gyógyszerkiadások 3,5%-kal növekedtek. Ezen a területen továbbra is
az innovatív gyógyszerek szabják meg a folyamatokat. A betegpénztárak
és a gyógyszercégek közötti rabattmegállapodásoknál a térítés volumene
jelentősebben, 9%-kal növekedett.
A kiadások a szerződött orvosi térítések területén 2,7%-kal növekedtek.
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egyesülésnél alacsonyabb szolgáltatási volumen mellett magasabb
térítési díjakban állapodtak meg. Ennek eredményeként az előző évben a
kiadások növekedése jóval magasabb (4,3%) volt. Jelentős
kiadásnövekedésre került sor az egyetemi klinikák ambulanciáin (20%)
és a pszichoterápiás szolgáltatásoknál (10,8%).
A fogorvosi kezelések kiadásai 2,5%-kal, a fogpótlásoké 1,1%-kal
növekedtek.
A gyógyászati eszközökre fordított kiadások átlagon felül (10,0%-kal)
növekedtek. Segédeszközöknél a növekedés 4,9% volt.
A nettó igazgatási költségek 2018 első három negyedévében 5,2%-kal
növekedtek. Ha ebbe nem számítjuk bele az időskori egészségügyi
ellátásra fordítandó megtakarítások (Alterungsrückstellungen) előző év
hasonló időszakához viszonyított magasabb volumenét, a nettó
igazgatási költségek növekedése 3,9%-ot tett ki.
[Lásd még: A kötelező betegbiztosítás pénzügyi eredményei
Németországban 2016 első három negyedévében: 1,5 milliárd EUR többlet,
2016. 33. sz.]

