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A munkáltatókhoz közeli Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln keretében 

működő „Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung“ (KOFA) létrehozására 2011 

májusában a Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) megbízásából 

került sor a kis- és középvállalkozások szakképzett munkaerő iránti szükségleteinek 

és személyügyi munkájának támogatása céljából. A jelentés szerint szövetségi szinten 

35.000 szakképzett ápoló hiányzik a rendszerből.  

A betöltetlen ápolói státuszok száma 2011. óta 40.000-ről 57.000-re növekedett. A 

betöltetlen állások 70%-ánál befejezett szakmai képzéssel rendelkezőkre lenne 

szükség. 2020-ban a munkanélküliek száma az ápolás területén növekedett, miközben 

ezzel egyidejűleg a foglalkoztatottak száma is növekedett. Felmerül a kérdés, hogy a 

koronavírus válság idején mennyien tértek vissza a pályára, vagy pedig egyre többen 

jelentkeznek segédápolóként a munkaügyi hivataloknál, ahelyett, hogy másutt 

helyezkednének el.  

Az ápolás már évek óta súlyos munkaerőhiánnyal küszködik. Jelenleg 35.000 státuszt 

nem tudnak megfelelően képzett munkaerővel betölteni, ezek közül 31.500 esetben 

befejezett szakmai képzéssel rendelkezőkre lenne szükség. Ebbe a körbe tartoznak a 

betegápolók, a gyermek-betegápolók és az idősápolók. Hiány van befejezett főiskolai 

ápolói végzettséggel rendelkező munkaerőből, amely rendszerint felügyeleti és 

vezetői teendőket láthat el, továbbá bachelor szintű vagy továbbképzést végzett 

szakképzett betegápolókból, idősápolókból. Ennél a körnél a betöltetlen státuszok 

száma 1.880 és 1.700 között mozog.  

Szakképzett ápolóknál és specialistáknál tíz közül nyolc állást éveken keresztül nem 

sikerül betölteni. Szakértőknél a státuszok 70%-a betöltetlen.  

A hiány az egyes szakirányok vonatkozásában szakképzett idősápolóknál és 

betegápolóknál a legnagyobb. 2020/2021-ben átlagosan 17.000 szakképzett idősápoló 

és 14.000 szakképzett betegápoló hiányzott a rendszerből. Ez az a két szakirány, 

amelynél szövetségi szinten az összes foglalkozás vonatkozásában a legnagyobb a 

hiány. Súlyos hiány mutatkozik a szakképzett betegápolás, szakképzett gyermek-

betegápolás és idősápolás területén működő vezető személyzet, valamint egyéb 

specializálódással rendelkezők tekintetében.  
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