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10. 2. A tartós ápolás helyzete: Status quo  

10. 2. 1. Az ápolási piac volumene  

2018-ban a német egészségpiac volumene 391 milliárd EUR-t tett ki. Az 

egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya az előző évi 11,5%-ról 

11,6%-ra növekedett. Így ismét meghaladja a 2008-as pénzügyi válság előtti 

arányt (10,5 %). A professzionális ápolási piacra – bentlakásos intézményi 

ápolásra és ápolási szolgálatok által nyújtott ambuláns ápolásra – 57 milliárd 

EUR jutott. Ez az előző évhez viszonyítva 4,4%, ill. 2,4 milliárd EUR 

növekedést jelent. A GDP és más egészségügyi kiadások növekedéséhez 

viszonyítva az ápolási piac növekedése átlagon felüli volt.  

A professzionális ápolás felét a szociális ápolásbiztosítás finanszírozta. Ez az 

arány a bentlakásos intézményi ápolásnál 46%, az ambuláns ápolásnál 53% 

volt. Ez nem tartalmazza a kötelező betegbiztosításba és a kötelező 

balesetbiztosításba befizetett járulékokat. A szociális ápolásbiztosítás által 

finanszírozott arány a bentlakásos intézményi ápolásnál enyhén csökkent, az 

ambuláns ápolásnál enyhén növekedett. A privát háztartások hozzájárulása a 

bentlakásos intézményi ápolás finanszírozásához 41%, az ambuláns 

ápoláséhoz 37%. A privát finanszírozás aránya a bentlakásos intézményi 

ápolásnál 2006. óta alig változott, miközben az ambuláns ápolásnál 

tendenciálisan enyhén csökkent. A növekvő bér- és beruházási költségek 

azonban a jövőben az önrészek növekedéséhez vezetnek, hacsak az ápolási 

díjak nem igazodnak megfelelő mértékben.  
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10. 3. Az ápolási piac mint növekedési ágazat  

Az ápolási szolgáltatások iránti növekvő keresletet túlnyomórészt a 

demográfiai folyamatok határozzák meg, mivel az ápolásra szorultság 

valószínűsége az életkorral erőteljesen növekedik. A 70 éven aluliak körében 

az ápolásra szorultság valószínűsége még viszonylag csekély. 80 és 85 év 

között az ápolásra szorultság valószínűsége már a nők 30%-át és a férfiak 

23%-át érinti. 90 év fölötti nőknél pedig már 78%, férfiaknál 68%. Mivel az 

elkövetkező évtizedekben ezeknél a korcsoportoknál az ápolás iránti igény 

erőteljesen növekedni fog, ez a folyamat az ápolási szolgáltatások iránti 

keresletben is megjelenik. Az ápolásra szorultság arányának növekedése egy 

bizonyos korcsoporton belül nem jelenti szükségképpen az általános egészségi 

állapot rosszabbodását. Inkább a szolgáltatásokat igénybe vevők köre bővül, 

elsősorban a kognitív képességeikben korlátozott személyekkel. Ez főleg az 

ápolásra szorultság új definíciójának bevezetésével összefüggésben nyilvánult 

meg, miáltal elsősorban a magas életkorúak körében növekedett az ápoltak 

aránya.  

A 2017-ben ápolási szolgáltatást igénybe vevők számának extrapolációja és a 

német lakosság növekedésének 2040-ig terjedő prognózisa szerint az ápolásra 

szoruló személyek száma 42%-kal, 4,98 millióra növekedik. A legerőteljesebb 

növekedés a bentlakásos intézményekben gondozottaknál várható, 52%-kal, 

1,25 millióra, miközben az ambulánsan ellátottak száma 47%-kal, 

1,22 millióra növekedik. Valamivel alacsonyabb lesz a pénzbeli ápolási díjat 

igénybe vevőké, amely 35%-kal, 2,51 millióra növekedik.  


