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Az ápolásra szorultság helyzete
Ápolásra szorulók életkoruk és nemük szerint
A szociális ápolásbiztosítás hivatalos statisztikája szerint 2019 végén
négymillió személy szorult ápolásra, akiknek közel egyharmada (61,9%) nő
volt (2,5 millió ápolásra szoruló személy). Az ápolásra szorulók több mint fele
(51,9%) 80 éves vagy annál idősebb (2,1 millió ápolásra szoruló személy),
egyhuszada (5,4%) gyermek és fiatalkorú volt (215 ezer személy).
Az ápolásra szorultság valószínűsége az életkorral arányosan növekedik.
2019-ben a gyermekek és fiatalkorúak, valamint a keresőtevékenység
életkorában levők körében a kötelező betegbiztosítás minden száz tagjára egykét ápolásra szoruló személy jutott, a 75 és 79 év közöttiek körében viszont
már minden hetedik személy (14,5%) ápolásra szorult. A prevalencia rátája a
85 és 89 év közöttiek körében már 47%, a 90 év fölöttieknek pedig már
kétharmada (67,0%) szorul ápolásra. Az életkor emelkedésével arányosan az
ápolás prevalenciája a férfiak és nők körében szétválik: Miközben az ápolásra
szorultság a 85 és 89 év közötti férfiak egyharmadát (37,7%), a velük egykorú
nőknek több mint a felét (51,9%) sújtja. 90 év fölöttiek körében minden
második férfi (56,3%), a velük egykorú nők kétharmada (70,8%) szorul
ápolásra. A kötelező betegbiztosítás 75 év alatti populációja körében az ápolás
prevalenciája tekintetében nem mutatkozik nemek közötti különbség.

Az ápolásra szorultság alakulása
Az ápolásra szoruló személyek száma az elmúlt évtizedben látványosan
növekedett. Az ápolásra szoruló személyek aránya a kötelező betegbiztosítás
tagjai körében 2010-ben átlagosan 3%, 2019-ben 6% volt, ami 64%-os
növekedésnek felel meg. Ha az értékeket elvonatkoztatjuk a lakosság
elöregedésétől és minden év vonatkozásában csak a 2019-es év életkori és
nemi struktúráját vesszük figyelembe, az arány még kedvezőtlenebb: Eszerint
a kötelező betegbiztosítás tagjainak 4%-a már 2010-ben ápolásra szorult volt,
a növekedés pedig 2019-ig még 47%-ot tett ki. Következésképpen az ápolásra
szorultság 2010 és 2019 közötti prevalenciája csak részben tulajdonítható a
lakosság életkori és nemi struktúrája alakulásának. Az ápolás prevalenciájának
2016 utáni növekedése az ápolásra szorultság új, 2017-től hatályos
definíciójának bevezetésével függ össze. Az ápolás reformja ahhoz a
várakozáshoz kapcsolódott, hogy az ápolásbiztosítás szolgáltatásaihoz való
hozzáférés tovább javul. Az ápolás prevalenciájának növekedése elsősorban
az 1. ápolási fokozatban levő ápolásra szoruló személyek számának
növekedésén alapul. A kötelező biztosítás 100 tagjára a 2-5. fokozatba sorolt
ápolásra szorulók körében mindössze 4,9 személy jut, a prevalencia
növekedése pedig a társadalom növekvő elöregedésétől eltekintve 2010. óta
erre a csoportra vonatkoztatva még mindig 30%.
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