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Finanszírozás
Az ápolásbiztosítás területén a szolgáltatásokra fordított kiadások emelésére
többnyire a reformok keretében kerül sor. Miután a szociális ápolásbiztosítás
szolgáltatásokra fordított kiadásai 1999 és 2012 között mérsékelten, összesen
15,55 milliárd EUR-ról 21,86 milliárd EUR-ra, a szolgáltatások későbbi
kiterjesztésével összefüggésben már jelentősebb mértékben növekedtek. A
legnagyobb ugrás: 2016-ban 28,29 milliárd EUR, majd 2017-ben 35,54 milliárd
EUR. A szolgáltatásokra fordított kiadások 2020-ban már 45,60 milliárd EURt tettek ki.
A szolgáltatásokra fordított kiadások zöme a teljeskörű bentlakásos ápolásra jut,
amelynek a szolgáltatásokra fordított kiadásokból való részesedése azonban
2001-ben még 48,3%, 2020-ban pedig már csak 32,0% volt. Ennek oka a
teljeskörű bentlakásos ápolást igénybe vevő ápolásra szoruló személyek
számának csökkenése. Másrészt a szolgáltatások 2008 és 2013 közötti

kiigazítása magasabb növekedést biztosított az ambuláns ellátás, mint a
bentlakásos ellátás számára. A bentlakásos ápolás területén pedig az emelés az
I és II fokozatban teljesen elmaradt.
A kiadások visszafogott dinamizálása a bentlakásos ápolási szektorban azt
eredményezte, hogy növelni kellett az ápolási szolgáltatásokért megkövetelt
önrészeket. Az ápolási szolgáltatásokért járó önrész a bentlakásos tartós ápolás
területén 1999-ben az I, II és III fokozatban 143 EUR, 244 EUR és 588 EUR
volt. 2015-ig ezek az önrészek 426 EUR-ra, 643 EUR-ra és 873 EUR-ra
növekedtek. A konstans önrészek bevezetésével ezek a II és V közötti ápolási
fokozatokban 873 EUR-t tesznek ki, ami tehermentesítést jelent a súlyosan
ápolásra szorulók és magasabb megterhelést a kevésbé ápolásra szorulók
részére.
[A Kiegészítő Betegpénztárak Szövetségének (Verband der Ersatzkassen e. V.
– vdek) (Techniker Krankenkasse, BARMER, DAK-Gesundheit, KKH, hkk és
HEK) 2022 év eleji értékelése szerint az ápolásra szorulók önrészei a
bentlakásos intézményi ápolás területén 2022. január 1-től havonta 2.179 EURt
tesznek
ki,
111
EUR-ral
többet,
mint
2021
elején.
https://www.vdek.com/presse/pressemitteilungen/2022/neujahrs-pkmarktsituation-finanzen-ersatzkassen-gkv-spv.html ]
2019-ben az otthoni és bentlakásos környezetben ápolt személyekre összesen
61,00 milliárd EUR-t költöttek. Ehhez a szociális ápolásbiztosítás 40,69
milliárd EUR-ral, a privát háztartások 14,08 milliárd EUR-ral járultak hozzá. A
privát ápolásbiztosítás a 38,96 milliárd EUR összegű időskori gondoskodásra
fordítandó előmegtakarítások ellenére csak 1,57 milliárd EUR-ral járult hozzá
az ápolás finanszírozásához.

