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Az ápolási otthonokban élők minőségi ellátásának egyik fontos indikátora, hogy 

a halálukat megelőző időszakban kórházba szállították-e őket. 2018-ban és 

2019-ben az ápolási otthonokban élők 56%-át szállították legalább egy 

alkalommal kórházba a halálukat megelőző tizenkét hét során. Nemzetközi 

összehasonlításban ez igen magas arány. Röviddel a halál előtt megsokasodnak 

a kórházba való áthelyezések. 2018-ban és 2019-ben életének utolsó napjain 

minden harmadik ápolási otthonban élő személy legalább egy napot töltött 

kórházban.  

Az elemzés szerint a halált megelőző tizenkét hét során minden harmadik 

kórházba történő áthelyezés potenciálisan megelőzhetőként klasszifikálható. A 

jelentés az ápolási otthon részéről szenzitív kórházi esetek gyakoriságát is 

értékeli. A szakértők ilyeneknek sorolják be a szívelégtelenséget, a 

dehidratációt, valamint a húgyúti fertőzéseket. Az ilyen szenzitív esetek 

elemzése támpontokkal szolgál arról, hogy a kezelés potenciálisan elvégezhető 

lett volna-e az ápolási otthonban is. Az a kérdés, hogy a halált megelőző 

időszakban a kórházba való átirányítás általában megfelelt-e a betegek 

akaratának, rutinadatok alapján nem megítélhető.  

Az ápolásra szoruló személyek önrészei a bentlakásos intézményi ápolás 

területén 2022. szeptember 1. óta az ápolószemélyzet bértarifaszerződés alapján 

történő javadalmazásáról szóló kötelezettség miatt az előző évekhez 

viszonyítva jelentősen emelkedtek. A Wissenschaftliches Institut der AOK 

(WIdO) elemzése szerint az ápolási intézményekben alkalmazandó egységes 

önrészek 2022 novembertől átlagosan 21%-kal magasabbak voltak, mint egy 

évvel korábban. A bentlakásos intézményi ápolás területén évek óta 

megfigyelhető költségnövekedés az egységes önrészek évente bekövetkező 

emelésével az elmúlt öt évben 11-14%-kal minden eddigi csúcsot megdöntött.  

Az értékelés szerint az ápolótevékenységgel összefüggő havi költségek jelenleg 

átlagosan 697 EUR-t tesznek ki. Az ápolásra szoruló személyeknek ezenkívül 

viselniük kell az ún. hotelszolgáltatások költségeit (836 EUR), valamint az 

átlagos beruházási költségeket (468 EUR) is. Ez azt jelenti, hogy havonta 

átlagosan 2.001 EUR-t kell befizetniük.  

[Lásd még: Jelentés az ápolás helyzetéről – Pflege-Report, 2015. 18. sz.; 2016. 

8. sz.; 2017. 13-14. sz. és Archívum; 2018. 14. sz.; 2019. 14-15. sz.; 17. sz.; 19. 

sz.; 24. sz; 2020. 3-4. sz.; 6-8. sz; és Archívum; 2020. 19-23. sz; 2021. 4-5. sz. 

és Archívum; 2021. 17-22.; 2022. 1-5. sz. és Archívum.]  


