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[Németországban az orvosi és foglalkozási rehabilitáció a Német 

Nyugdíjbiztosító (Deutsche Rentenversicherung Bund - DRV) illetékességi 

körébe tartozik.]  

 

Orvosi rehabilitáció  

 

2018-ban a Nyugdíjbiztosítóhoz 1,6 millió kérelmet nyújtottak be orvosi 

rehabilitáció céljából.  

A Nyugdíjbiztosító 1.031.294 orvosi rehabilitációs szolgáltatást nyújtott. Ebből 

32.757 (3%) gyermekek és fiatalkorúak rehabilitációjára jutott.  

Az ambuláns rehabilitációs szolgáltatások az összes rehabilitációs szolgáltatás 

15%-át teszik ki.  

2018-ban a kórházi kezelést követő rehabilitáció (Anschlussrehabilitation – 

AHB) az összes rehabilitációs szolgáltatás 37%-át tette ki (364.746 

szolgáltatás).  

A Nyugdíjbiztosító 147.923 rehabilitációs utógondozási szolgáltatást nyújtott.  

2018-ban 53.997 rehabilitációban résztvevő személy részesült támogatásban a 

keresőtevékenységbe való visszatéréshez.  

A leggyakoribb rehabilitációs indikációk az izom- és csontrendszeri és 

kötőszöveti megbetegedések: ezekre a fekvőbeteg ellátások keretében férfiakra 

és nőkre a rehabilitációs szolgáltatások több mint egyharmada, az ambuláns 

ellátások területén nőknél 74%-a, férfiaknál 67%-a jutott.  

A rehabilitációs szolgáltatásokat az életkor előrehaladtával gyakrabban veszik 

igénybe.  
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Az orvosi rehabilitációt igénybe vevők átlagéletkora nőknél 53,5 év, férfiaknál 

53,4 év.  

A nők összességében gyakrabban vesznek igénybe rehabilitációs 

szolgáltatásokat.  

Az emberi test megbetegedései miatt igénybe vett orvosi rehabilitáció 

időtartama (idegrendszeri megbetegedések nélkül) diagnóziscsoportok szerint 

változó, 23 és 24 nap között mozog.  

A rehabilitációban résztvevők 86%-a a rehabilitációt követő két éven belül 

visszanyeri keresőképességét.  

 

Foglalkozási rehabilitáció  

 

2018-ban a Nyugdíjbiztosítóhoz 434.534 kérelmet nyújtottak be foglalkozási 

rehabilitáció céljából.  

2018-ban foglalkozási rehabilitáció céljából nyújtott 142.917 szolgáltatás 

(Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – LTA) zárult le.  

A férfiak gyakrabban vesznek igénybe foglalkozási rehabilitációt.  

2018-ban a nők egyharmada vett igénybe foglalkozási rehabilitációt.  

A foglalkozási rehabilitációban résztvevők átlagéletkora nőknél 47,6 év, 

férfiaknál 48,4 év.  

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások egyötöde szakmai képzési 

szolgáltatás. Az izom- és csontrendszer és a kötőszövet megbetegedései ebben 

az esetben is első helyen állnak (nők: 57%, férfiak: 63%).  

Az összes résztvevő jó háromnegyede sikeresen lezárja a szakmai képzést.  

Egy-egy szakmai képzési szolgáltatás befejeződését követően két éven belül sor 

kerül a társadalombiztosításra köteles foglalkoztatásra (a résztvevők 48%-ánál 

hat hónapon, 58%-ánál két éven belül).  

 

A rehabilitáció költségei  

 

A Nyugdíjbiztosító 2018-ban (bruttó) 6,8 milliárd EUR-t fordított 

rehabilitációra: ebből 5 milliárd EUR-t orvosi rehabilitációra, 1,3 milliárd EUR-

t foglalkozási rehabilitációra, 0,4 milliárd EUR-t társadalombiztosítási 

járulékokra.  



Az emberi test megbetegedései miatti fekvőbeteg rehabilitáció átlagosan 

fejenként 3.112 EUR-ba, az ambuláns rehabilitáció átlagosan fejenként 1.828 

EUR-ba került.  

A pszichés megbetegedések és függőség miatti, jóval huzamosabb rehabilitáció 

átlagosan fejenként 7.193 EUR-ba került.  

A Német Nyugdíjbiztosító 2018-ban 6,76 milliárd EUR-t költött rehabilitációra. 

Ez 2017-hez viszonyítva 3,2%-os növekedésnek felel meg. Így sikerült a 2018-

ban biztosított 6,928 milliárd EUR költségvetési kereten belül maradni.  

2018-ban a foglalkozási rehabilitációra fordított költségek a Nyugdíjbiztosító 

összes költségének 2,1%-át tették ki.  

 

Nemzetközi fejlemények a rehabilitáció területén  

A rehabilitációs szolgáltatások iránti szükséglet a lakosság világviszonylatban 

végbemenő elöregedésénél fogva mind nemzeti, mind nemzetközi szinten 

növekedni fog. A rehabilitációnak a változó feltételekhez történő 

alkalmazkodása érdekében rehabilitáció-tudományi és szociálpolitikai szinten 

nemzetközi hálózatba szerveződésre van szükség. Ez a hálózatba szerveződés 

egyebek között megerősíti az információcserét és hozzájárul a rehabilitációnak 

az egyes államok egészségügyi rendszerében való pozicionálásához. Ez főleg 

az integrálódó Európában rendelkezik jelentőséggel.  

A német nyugdíjbiztosító (Deutsche Rentenversicherung) aktívan részt vesz a 

European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR), az európai 

rehabilitációkutatás legnagyobb szervezete munkájában. 2019 április óta az 

EFRR elnöke Dr. Susanne Weinbrenner, a Deutsche Rentenversicherung 

Bund vezető orvosa, a szociálmedicina és rehabilitáció ágazati vezetője.  

2019 tavaszán Berlinben került sor az EFRR kongresszusára és ezzel közösen a 

rehabilitációkutatási kollokviumra, amelynek mottója: „Rehabilitation – 

Shaping healthcare for the future“ volt. A rendezvény a jövőbeli globális 

egészségügyi stratégia központi tényezőjeként definiálta a rehabilitációt. 

Különös figyelmet szenteltek a lakosság elöregedése, a digitalizáció és a 

migráció kérdéseinek a rehabilitáció megerősítésében és továbbfejlesztésében. 

A rendezvényre a Deutsche Rentenversicherung Bund, a Deutsche 

Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, a Deutsche Gesellschaft für 



Rehabilitationswissenschaften (DGRW) és a European Forum for Research in 

Rehabilitation (EFRR) közös szervezésében került sor.  

Az EFRR-kongresszus részvevői között online-felmérésre került sor a 

rehabilitáció jövőjére vonatkozóan. A rehabilitáció számára nagy kihívást 

jelent, hogy az alkalmazott terápiák bizonyítottan hatékonyak legyenek. A 

kutatási eredményeket folyamatosan és tartósan át kell ültetni a gyakorlatba. A 

rehabilitáció javítása érdekében országok és ágazatok közötti együttműködésre 

van szükség. Többek között nemzetközi együttműködést követel az 

Egészségügyi Világszervezet „Rehabilitation 2030: A Call for Action“ 

kezdeményezése. Az EFRR-kongresszus fontos mérföldkőnek számít ennek 

európai megvalósításában.  

E folyamat tematikus súlypontjai: a szociális biztonság, az inklúzió biztosítása, 

a rehabilitáció, a keresőtevékenységbe való visszatérés, a keresetcsökkenés 

megelőzése és a szociális egészségügyi kérdések. Mindezek mellett további 

nemzetközi szervezetekkel való hálózatba szerveződés is végbemegy. E 

folyamat markáns szereplői az International Social Security Association (ISSA), 

az Egészségügyi Világszervezet és a Rehabilitation International (RI). 2020-

ban a Rehabilitation International dániai világkongresszusa keretében a 

Deutsche Rentenversicherung Bund rehabilitációs tagozata saját rendezvénnyel 

vesz részt.  

2019. július 1. óta Gundula Roßbach, a Deutsche Rentenversicherung Bund 

elnöke látja el a német társadalombiztosítási munkaközösség európai 

koordinációs bizottságának [Europäischer Koordinierungsausschuss (EKA) 

der Deutschen Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa e.V. (DSV 

Europa)] elnöki teendőit. [Személyéről lásd: Gundula Roßbach, a Német 

Nyugdíjbiztosítási Intézet elnöke, 2017. 14. sz.] 2020 második félévében pedig 

Németország látja el az Európai Tanács elnöki teendőit, amelynek keretében a 

német nyugdíjbiztosító él a lehetőséggel, hogy ismertesse Európában 

törekvéseit.  

[Lásd még: Jelentés a rehabilitáció helyzetéről Németországban – Reha-

Bericht, 2016. 28. sz.; 2018. 12. sz.]  

[Lásd az Archívumban is.]  


