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1. 2. Az éves eredmények alakulása 2019/2020-ban
A pozitív, negatív vagy kiegyensúlyozott eredmények puszta megadása mellett
a kórházaknak a nyereség- és veszteségszámítás szerinti helyzetük 2019/2020ban való konkrét alakulásáról is be kellett számolniuk. Az éves eredmény 2020ban 2019-hez viszonyítva a kórházak 53%-ánál növekedett, 29%-ánál csökkent,
a többieknél konstans volt.
A kórházak méreteinek figyelembevételével az eredmények elsősorban a több
mint 600 ággyal rendelkező kórházaknál rosszabbodtak. Ezen intézmények
eredménye az előző évhez viszonyítva 43%-kal, a kevesebb mint 300 ággyal
rendelkezőké 32%-kal, a közepes méretűeké 14%-kal csökkent.
6. 3. Várható éves eredmény 2021-ben
A több mint 100 ággyal rendelkező általános kórházak 2021-ben összességében
gazdasági helyzetük rosszabbodására számítanak.
2020-hoz viszonyítva a pozitív eredménnyel rendelkező kórházak aránya 60%ról 17%-ra fog visszaesni. Ezzel szemben a negatív éves eredménnyel
rendelkezőké 29%-ról 60%-ra növekedik. 2021-ben a kórházak gazdasági
helyzete méretüktől függetlenül rosszabbodni fog, a visszaesés a közepes
méretű kórházaknál mérsékeltebb lesz.
Feltűnő a több mint 600 ággyal rendelkező kórházak pesszimista prognózisa.
Ezek 70%-a arra számít, hogy eredménye 2021-ben negatív lesz, csak minden
tízedik kórház számít pozitív eredményre. Az előző évhez viszonyítva a
közepes és kisebb kórházak gazdasági helyzete is rosszabbodni fog.

1. 4. A gazdasági helyzet önértékelése
A kórházaknak az előző évi eredményen kívül a felmérés időpontjában aktuális
(2021 tavaszi) gazdasági helyzetüket is értékelniük kellett. Eszerint csak
minden tízedik kórház ítélte meg inkább jónak helyzetét.
A kórházak 55%-a inkább elégtelennek ítéli meg gazdasági helyzetét, miközben
34%-uk ebben a tekintetben határozatlan. Az előző évhez viszonyítva a
kórházak kritikus értékelése gazdasági helyzetükre vonatkozóan tovább
rosszabbodott.
Különösen a több mint 600 ággyal rendelkező kórházak helyzete drámai. Alig
van olyan, amely jónak ítélné meg gazdasági helyzetét.
6. 5. A gazdasági várakozások értékelése
Végül a kórházaknak értékelniük kellett az elkövetkező évre, 2022-re
vonatkozó várakozásaikat. Minden második kórház gazdasági helyzetének
rosszabbodására számít. A kórházak mindössze egyötöde (21%) számít a
helyzet jobbulására, a többiek határozatlanok voltak ebben a kérdésben.
A kórházak méretei szerint differenciálva a várakozások tendenciálisan a több
mint 300 ággyal rendelkező kórházaknál a legrosszabbak.

