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Munkaerőhiány a szakképzett ápolók körében  

 

A szakképzett ápolói munkaerő hiánya és az állások betöltésével összefüggő problémák a 

Krankenhaus Barometer több kiadásában visszatértek (2011, 2016, 2019).  

 

3. 1. Az ápolói állások betöltésének problematikája az általános osztályokon  

2021 tavaszán a kórházak 84%-ának voltak nehézségei az ápolói állásoknak az általános 

osztályokon való betöltése tekintetében. Jelenleg a több mint 600 ággyal rendelkező 

kórházak 97%-a nem tudja betölteni a szabad ápolói állásokat. A helyzet 2011. óta 

drámaian súlyosbodott. Az ápolói állások betöltése tekintetében nehézségekkel küszködő 

kórházak aránya: 2019-ben öt közül négy kórház, 2016-ban a kórházak fele, 2011-ben a 

kórházak 37%-a. Az általános osztályokon jelenleg az állások átlagosan 17 hétig maradnak 

betöltetlenül (medián = 12 hét). 

 

3. 2. Az ápolói állások betöltésének problematikája az intenzív osztályokon  

Az ápolói állások betöltésével kapcsolatos nehézségek az intenzív ápolás területén is 

hasonló módon és intenzitással jelentkeznek. A több mint 100 ággyal rendelkező 

kórházaknál öt közül négy általános kórház nem tudja betölteni a szabad ápolói állásokat. 

Ez az arány a kórházak méreteivel arányosan növekedik. A több mint 600 ággyal 

rendelkező kórházak 94%-a nem tudja betölteni az ápolói állásokat az intenzív 

osztályokon.  
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A szakképzett ápolói munkaerő hiánya az intenzív osztályokon az elmúlt években 

súlyosbodott. 2016-ban a kórházak felének, 2011-ben azok egyharmadának voltak 

nehézségei az ápolói állások betöltésével. 2021-ben 2019-hez viszonyítva a szakképzett 

ápolói munkaerő hiánya a magasszintű intenzív osztályokon stagnált: Miközben az 

alacsony és közepes ágyszámmal rendelkező kórházak a szabad állások csekély 

növekedéséről, a több mint 600 ággyal rendelkező kórházak azok enyhe csökkenéséről 

számoltak be. Az intenzív osztályokon a szabad ápolói állások átlagosan 21 hétig maradnak 

betöltetlenül (medián = 16 hét). Teljes munkaidős státuszokra átszámítva a több mint 100 

ággyal rendelkező általános kórházak intenzív osztályain jelenleg az ápolói állások 12%-a 

betöltetlen.  

 

 

A kórházak aránya, amelyeknek az intenzív ápolás területén  

problémái voltak az állások betöltésével (%)  
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[Lásd még: Dr. Karl Blum: A személyzettel való ellátottság helyzete a németországi 

kórházakban az intenzív ápolás és az intenzív terápia területén, 2017. 22. sz.]  


