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A „Krankenhaus Rating Report“ tizennyolcadik kiadásának bemutatására 2021. június
23-án, Berlinben a „Hauptstadtkongress 2022 – Medizin und Gesundheit“ keretében
kerül sor. Az elemzés 540 kórház 2019. évi és 544 kórház 2020. évi éves jelentésén
alapult. A 2021-es évre vonatkozóan még nem áll rendelkezésre elég jelentés.
A status quo
• A német kórházak gazdasági helyzete 2020-ban jelentős mértékben javult. A
kórházak mindössze 7%-a volt a fizetésképtelenség magas kockázatával járó
„vörös tartományban“, 25%-a a „sárga” és 68%-a a „zöld tartományban“. Az
azt megelőző évben a „zöld” tartományban levő kórházak aránya még 60%, a „vörös
tartományban” levőké 14% volt. 2020-ban hasonlóképpen javult a bevételek
helyzete: Konszernszinten a kórházak 28%-a könyvelt el éves veszteséget,
miközben 2019-ben ez az arány 34% volt.
• A kórházak kedvezőbb gazdasági helyzetét azonban nem a hatékony strukturális
átalakítások, hanem a szövetség és a tartományok által a pandémiával
összefüggésben biztosított kompenzációs kifizetések határozták meg. Különös
mértékben javult a kisebb kórházak, az átlagon aluli súlyosságú eseteket ellátó
intézmények (Casemixindex) és a nem privát kórházak helyzete.
• 2020-ban a pandémiával összefüggésben különösen erőteljesen, 13,5%-kal
csökkent a fekvőbeteg-esetszám és ez 2021-ben, a pandémia második évében is
ezen az alacsony szinten maradt.
• A tartományok által biztosított beruházási támogatások 2020-ban 3,27 milliárd
EUR-t tettek ki, 3%-kal többet, mint az azt megelőző évben. A kórházi bevételek
összességéhez viszonyítva ez 3,4%-nak felel meg. Az állagmegóváshoz évente a
bevételek 7-8%-át kellene beruházásokra fordítani. A hiányzó összeget a kórházak
saját erőből pótolják, ami a mérlegben is megjelenik.
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A 2007 és 2020 közötti éves jelentések értékelése időben stabil mintát tükröz: A
közhasznú társasági és privát fenntartású kórházak minősítése jóval kedvezőbb mint
az államiaké. 2020-ban azonban 2019-hez viszonyítva a privát kórházak bevételi
helyzete rosszabbodott, miközben az állami és főleg a közhasznú társasági
kórházaknál a bevétel növekedett.
A társadalombiztosításra kötelezett foglalkoztatottak száma 2015 és 2021
között az egészségügyben 15%-kal növekedett, a kórházaknál 12%-kal. A
részmunkaidős foglalkoztatottak száma a kórházaknál az orvosok körében 2004 és
2020 között 12%-ról 29%-ra növekedett.
A teljes munkaidős személyzet száma az ápolási szolgálatnál 2019-ben és 2020ban 4,2%-kal, ill. 5,0%-kal növekedett, a funkcionális szolgálatnál viszont
csökkent.
Az esetszám erőteljes csökkenése és ezzel egyidejűleg a teljes munkaidős
foglalkoztatottak számának növekedése miatt a munkatermelékenység 2020-ban
16%-kal csökkent.
A bérköltségek az ápolási szolgálatnál az elmúlt években erőteljesebben
növekedtek mint a 2010-es évek elején. 2019-ben az egy teljes munkaidős
foglalkoztatottra jutó költségek 4,8%-kal, 2020-ban 3,5%-kal növekedtek.
2021 márciusában a kórházak által bejelentett betöltetlen állások száma négy
és félszer magasabb volt mint 2007 januárjában. A képzési folyamatban
résztvevő foglalkoztatottak aránya a kórházaknál 2005 és 2021 között 41%-kal
növekedett, 2021-ben a 25 év alattiak aránya a személyzet körében meghaladta a
11%-ot.
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