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A kórházi esetszámok 2021-ben az azt megelőző évhez (a pandémia első évéhez)
viszonyítva hasonló mértékben csökkentek (2019-hez viszonyítva 2020: 14%, 2021:
13%).
A szakértők szerint továbbra is gondot okoz a sürgősségi ellátás helyzete. 2019-hez
viszonyítva szívinfarktus miatt 2021-ben 9%-kal, 2020-ban 7%-kal, stroke miatt
2021-ben 7%-kal, 2020-ban 5%-kal kevesebb beteget kezeltek kórházban. A jelentés
szerint csak a súlyosabb esetek kerültek kórházba, a 30 napos halálozás pedig
magasabb volt mint a pandémia előtti időszakban. A súlyosabb esetek kezelése és a
magasabb halálozás arra utal, hogy a betegek enyhébb tünetek esetén nem vagy csak
későn riadóztatják a mentőszolgálatot.
A mellrák miatti műtétek száma 2019-hez viszonyítva 2021-ben 1%-kal, 2020-ban
5%-kal, a bélrák miatti műtéteké 2021-ben 13%-kal, 2020-ban 10%-kal csökkent. A

pandémia miatt a kórházakban 2020-ban 15%-kal, 2021 első félévében 18%-kal
kevesebb béltükrözést végeztek.
Tervezhető műtétek: A csípőprotézisek beültetése 2019-hez viszonyítva 2021-ben
10%-kal, 2020-ban 11%-kal, a jóindulatú elváltozások miatti méheltávolítások száma
2021-ben 16%-kal, 2020-ban 14%-kal, a mandulaműtéteké 2020-ban 33%-kal, 2021ben 49%-kal csökkent. Mindezen műtétekre tendenciálisan túl gyakran és részben az
irányelveknek megfelelő indikáció nélkül került sor, a pandémia idején tehát ezeknél
a beavatkozásoknál megszűnt a túlellátás, a pandémia előtti esetszámhoz való
visszatérés nem lenne célszerű.
A koronavírusos betegek kezelése a maximális ellátás nyújtó nagy kórházakban és
egyetemi klinikákon történt. A jelentés értékelése szerint az összes koronavírusos eset
kétharmadát (62%) ilyen intézményekben kezelték. Ezek átlagosan több mint 700
ággyal rendelkező kórházak. A kevesebb mint 300 ággyal rendelkező kórházakban
sokkal kevesebb beteget kezeltek.
Halálozás az AOK koronavírusban megbetegedett biztosítottjai körében: A
koronavírus miatt kórházban kezelt 230.000 biztosított 19%-a halt bele a fertőzésbe,
a lélegeztetett betegek körében a halálozás 51%, a 80 év fölötiek körében 76% volt.
A védőoltások bevezetése fordulópontot jelentett, a kórházban kezelt 70 év fölöttiek
körében a halálozás elsősorban a 2021 március és május közötti harmadik hullám
idején jelentősen csökkent. A 2021 október és december közötti negyedik hullám
idején azonban a halálozás ismét 50%-ra növekedett.
A szakértők szerint feltűnően alakult a lélegeztetési terápia alakulása: a 2020-as első
hullám idején a betegek 75%-ánál, a második hullám idején 37%-ánál, 2021 végén, a
negyedik hullám idején 30%-ánál alkalmaztak invazív lélegeztetést.
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