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Ápolásra szorulók  

Az ápolásra szorulók száma összefügg az életkorral. Az időskorúak számának 

növekedésével az ápolásra szorulók száma is növekedik (demográfiai effektus). 2011. óta 

azonban a demográfiai effektussal összefüggő esetszámnövekedés mellett, megjelent egy 

másik, lényegében az ápolásbiztosítás szolgáltatásainak bővítésével összefüggő 

növekedési folyamat is (demográfiától független effektusok). Az ápolásra szorulók száma 

a demográfiai effektusokkal összefüggésben 2013 és 2015 között 142.000-rel, 2015 és 

2017 között 115.000-rel, 2017 és 2019 között 145.000-rel növekedett. A demográfiai 

folyamatoktól függetlenül pedig 2013 és 2015 között 164.000-rel, 2015 és 2017 között 

258.000-rel, 2017 és 2019 között 568.000-rel növekedett.  

A szolgáltatástípusok tekintetében az esetszám növekedése a pénzbeli ápolást igénybe 

vevőknél a legmagasabb. A pénzbeli ápolást igénybe vevők száma 2030-ban a közepes 

halálozási rátát feltételező referencia-szcenárium szerint eléri a 3,02 milliót. A 2019 után 

konstans prevalenciát feltételező modell szerint viszont számuk mindössze 2,37 millió 

lehet. A teljeskörű bentlakásos ápolás és az ambuláns ápolás területén a két prevalencia-

modell közötti különbség már csekélyebb. Az előrejelzés szerint 2030-ban az ápolási 

otthonokban élő ápolásra szorulók száma 988.000, ill. 967.000, az ambuláns gondozottaké 

1,17 millió, ill. 1,15 millió lehet.  

 

Személyzet iránti szükséglet  

A modellszámítás szerint a teljeskörű bentlakásos ápolás területén a szakképzett ápolók 

iránti szükséglet 2020 és 2030 között 39.000 teljes munkaidős státusszal, a végzettséggel 

rendelkező segédápolók iránti szükséglet 23.000 teljes munkaidős státusszal, a 

végzettséggel nem rendelkező segédápolók iránti szükséglet 30.000 teljes munkaidős 

státusszal növekedik. Ez azonban csak a 2020 és 2030 közötti fejlődést képezi le, azt már 

nem, hogy a bentlakásos ápolás területén rendelkezésre álló ápolók száma jóval elmarad 

attól, amit az egészségügyi ellátás továbbfejlesztéséről szóló törvény 2023-ra előír. Ebből 

2030-ban a teljeskörű bentlakásos ápolás területén 218.000 szakképzett ápoló, 112.000 

végzettséggel rendelkező segédápoló és 151.000 végzettséggel rendelkező segédápoló 

iránti szükséglet keletkezik.  
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