Dr. Karl Blum et al.: Pszichiátriai barométer 2019/2020 –
Psychiatrie Barometer 2019/2020
A pszichiátriai intézetek gazdasági és személyügyi helyzete
Deutsches Krankenhausinstitut, Düsseldorf, Oktober 2020 (65 p.)
Kulcsszavak: kórházügy, pszichiátria, pszichiátriai intézetek, gazdasági helyzet, emberi
erőforrás, személyügyi helyzet, munkaerőhiány, betöltetlen állások, Németország
Forrás
Internet-helye:
https://www.dki.de/sites/default/files/2020-12/PsychBarometer_2019_2020_final_1.pdf ;
Az
összes
PSYCHiatrie
Barometer
2011.
óta:
https://www.dki.de/barometer/psychiatrie-barometer
A PSYCHiatrie Barometer összeállítására a Deutsches Krankenhausinstitut (DKI)
fenntartóinak megbízásából évente kerül sor. A fenntartók: a Német Kórháztársaság
(Deutsche Krankenhausgesellschaft – DKG), a Német Kórházigazgatók Szövetsége
(Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands – VKD) és a Német Vezető Kórházi
Orvosok Szövetsége (Verband der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands – VLK).
A PSYCHiatrie Barometer eddigi kiadásai a DKI honlapjáról letölthetők (www.dki.de ).
2. Gazdasági helyzet
2. 1. A gazdasági helyzet megítélése
A pszichiátriai osztályok és pszichiátriai intézetek 30%-a inkább jónak, vagy inkább
elégtelennek ítéli meg gazdasági helyzetét. A többi intézmény ebben a tekintetben
határozatlan. Az előző évhez viszonyítva az üzleti klíma, főleg a pszichiátriai intézeteknél
rosszabbodott. Akkor még a pszichiátriai szakkórházak 11%-a és az általános kórházak
pszichiátriai osztályainak 23%-a ítélte meg elégtelennek gazdasági helyzetét.
2. 1. A gazdasági várakozások megítélése
A megkérdezetteknek meg kellett osztaniuk 2020-ra vonatkozó gazdasági várakozásaikat
is. 2020-ban a pszichiátriai szakkórházak 66%-a és az általános kórházak pszichiátriai
osztályainak 46%-a gazdasági helyzetének rosszabbodására számított. Mindkét típusnál
csupán néhány esetben számítottak gazdasági helyzetük javulására.
3. Az állások betöltésének problematikája és a munkaerőhiány
3. 1. Orvosi szolgálat
Az intézményeket arról kérdezték, hogy a megkérdezés időpontjában voltak-e gondjaik az
állások betöltésével. Csak a teljeskörű és részben fekvőbeteg ellátás teljes munkaidős
státuszainak helyzetét vizsgálták.

A megkérdezés időpontjában a klinikák 80%-ának voltak nehézségei az orvosi állások
betöltésével a pszichiátria és pszichoterápia, ill. a gyermekpszichiátria és pszichoterápia
területén.
Az orvosi állások betöltésével küszködő kórházak és osztályok átlagosan négy teljes
munkaidős státuszt nem tudtak betölteni. Ezek az állások átlagosan 22 hétig, azaz öt és fél
hónapig voltak betöltetlenek. Az orvosi állások a pszichoszomatika területén valamivel
hosszabb ideig voltak betöltetlenek, mint a pszichiátria területén.
3. 2. Ápolási szolgálat
A pszichiátriai intézetek és osztályok 73%-a küszködik az ápolói állások betöltésével a
pszichiátria és pszichoterápia, ill. gyermekpszichiátria és pszichoterápia területén.
Az ápolási szolgálatban átlagosan tíz állás marad betöltetlen. Ezeket átlagosan 15 hétig,
azaz négy hónapig nem sikerül betölteni.
3. 3. Egyéb egészségügyi szakdolgozók
Az orvosi és ápolási szolgálathoz viszonyítva a pszichiátria és pszichoszomatika területén
a közvetlenül betegekkel dolgozó egészségügyi személyzet tekintetében az állások
betöltésének problematikája sokkal enyhébben jelentkezik.
A megkérdezett intézmények 26%-ának vannak nehézségei az állások betöltésével
speciális terapeuták, mint ergoterapeuták, művészeti terapeuták tekintetében. A betöltetlen
állások aránya szociális munkásoknál 22%, approbált pszichológus végzettségű
pszichoterapeutáknál
és
pszichológusoknál
19%.
Mozgásterapeutáknál,
gyógytornászoknál és fizioterapeutáknál az állások 17%-át, beszédterapeutáknál és
logopédusoknál az állások 8%-át nem sikerül azonnal betölteni.
Ezeken a területeken többnyire egy-két teljes munkaidős státuszt nem sikerül betölteni,
számuk pszichológus végzettségű pszichoterapeutáknál és pszichológusoknál azonban már
valamivel magasabb (négy).
DKI 08. 12. 2020: Psychiatrie Barometer 2020 / 2021 a koronavírus pandémiáról
A Deutsches Krankenhausinstitut elindította a DKI-Psychiatrie Barometer 2020/2021
munkálatait. Az új pszichiátriai barométer a koronavírus-pandémia pszichiátriai
intézetekre gyakorolt hatását veszi célba. Az eredmények közzétételére 2021 tavaszán
kerül sor.
[Lásd még: Pszichiátriai barométer, 2012. 9. sz.; 2015. 5. sz.; 2017. 6. sz.; 2018. 18. sz.;
2020. 21. sz.]

