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A „Pflegeheim Rating Report 2022“ a 2014 és 2019 közötti időszakban készült 427
éves zárójelentésen alapul. Ezek 2.113 ápolási otthonra és az ápolási piac 14%-ára
terjednek ki. Az ápolási otthonok gazdasági helyzete 2016. óta folyamatosan
rosszabbodott. Kerek 20%-uk volt a „vörös tartományban”, amelyet a
fizetésképtelenség fokozott kockázata jellemez, jó 26%-uk pedig éves veszteséget
könyvelt el. Folytatódott az ambulantizáció és a privatizáció trendje, a
munkaerőhiány növekedett. 2030-ig a lakosság elöregedése miatt Németországban
az ápolásra szoruló személyek száma elérheti a 4,9 milliót, ami 2019-hez viszonyítva
20%-os növekedésnek felel meg. Ezzel összefüggésben fokozódik az ápolószemélyzet
és a tőke iránti igény.
A legfontosabbak dióhéjban
A status quo
•

Az ápolási otthonok gazdasági helyzete 2016. óta folyamatosan
rosszabbodott, ami az otthonokra nehezedő fokozódó költségnyomásnak
tulajdonítható. 2019-ben 20%-uk a fizetésképtelenség megemelkedett
kockázatát jelentő „vörös tartományban”, 38%-uk, a csekély
fizetésképtelenségi kockázatot jelentő „zöld tartományban”, 42%-uk a „sárga
tartományban” volt. Az otthonok fizetésképtelenné válásának átlagos
valószínűsége 2%-kal magasabb volt mint a kórházaké. A bevételek helyzete
is rosszabbodott: 2016-ban az ápolási otthonok 10%-a veszteséggel zárta az
évet, 2019-ben ez az arány már 26,5% volt.

•

Az ambuláns és bentlakásos ápolási intézmények piaci volumene 2019-ben
60 milliárd EUR-t tett ki. Az egészségpiac egyéb szegmenseihez képest az
ápolási piac növekedett a legerőteljesebben. A teljes egészségpiacon való
részesedése 1997 és 2019 között 9,8%-ról 14,7%-ra növekedett. Jelentősége
tekintetében az ápolás a kórházak után a második helyen áll.

•

Az ambuláns ellátásban részesülő ápolásra szorulók aránya 1999 és 2019
között 20,6%-ról 25,4%-ra növekedett. Az ambulantizáció hosszútávú
trendnek bizonyul, amely a pandémia és az ápolási otthonokba való felvételi
stop miatt feltehetően felgyorsul. A bentlakásos intézményekben gondozottak
száma azonban 2019-ben konstans maradt.

•

A privatizáció trendje is folytatódik. 1999-ben még az ápolásra szorulók
25,4%-át, 2019-ben már 39,5%-át gondozták privát intézményben. A privát
szolgáltatók aránya az ápolási szolgálatoknál 1999 és 2019 között 35,6%-ról
52,3%-ra növekedett. A privát fenntartású intézményeknél a rendelkezésre álló
helyek száma 1999. óta 128%-kal növekedett. A privát fenntartású otthonok,
elsősorban a nyugati tartományokban, költséghatékonyabban működnek, mint
az állami és közhasznú társasági intézmények. Áraik, beleértve a beruházási
költségeket, 7%-kal a nyugati tartományok átlaga alatt vannak. Ez a különbség
a keleti tartományokban kevésbé kihangsúlyozott: a privát otthonok árai csak
egy százalékkal maradnak el a keleti tartományok átlagától.

•

Az ápolás területén továbbra is fennáll a munkaerőhiány. Az ambuláns és a
bentlakásos intézményi ápolás területén 2019-ben 866.000 főt foglalkoztattak
teljes munkaidőben, ezek közül 339.000 szakképzett ápoló volt. 1999 és 2019
között a létszámhoz 395.000 további teljes munkaidős ápoló adódott hozzá.
Mivel a szükségletek nem biztosíthatók teljes mértékben a munkaerőpiacról, a
szakképzett ápolók hiánya továbbra is fennmarad.
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