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2. 1. Az ápolásra szorultság prevalenciája  

2. 1. 1. Ápolásra szorulók életkor és nemek szerint  

A szociális ápolásbiztosítás hivatalos statisztikája szerint az ápolásra szorulók száma 2020 

végén elérte a 4,3 millió főt, akiknek csaknem kétharmada (61,7%) nő volt (2,7 millió fő). 

Az ápolásra szorulók több mint fele (52,0%) 80 éves vagy annál idősebb (2,3 millió fő), 

egyhuszada (5,7%) gyermek és fiatalkorú volt (244 ezer fő).  

Az ápolásra szorultság valószínűsége az életkorral arányosan növekedik. 2020-ban a 

gyermekek és fiatalkorúak, valamint a keresőképes életkorban levők körében 100 

biztosítottra egy-két ápolásra szoruló személy jutott. 75 és 79 év közöttieknél az ápolásra 

szorulók aránya 15,9%, 85 és 89 év közöttieknél 48%, 90 fölöttieknél 67,8% volt. Az 

ápolásra szorulók aránya 80 és 85 év közötti férfiaknál 38,8%, nőknél 53,5%, 90 év 

fölöttiek körében férfiaknál 57,3%, nőknél 71,7%. 

 

2. 1. 2. Az ápolásra szorultság időbeli alakulása  

2020-ban Németországban a kötelező betegbiztosítás tagjainak 5,9%-a szorult ápolásra. 

2011-ben arányuk még mindössze 3,4% volt, ami 73%-os növekedésnek felel meg. Ha az 

értékeket a társadalom fokozódó elöregedésével korrigáljuk és a kötelező biztosítás 

tagjainak életkori és nemi struktúrája tekintetében 2020-at vesszük alapul, ez az arány még 

rosszabbul mutat: Eszerint a kötelező betegbiztosítás tagjainak 3,8%-a már 2011-ben 

ápolásra szoruló volt, 2020-ig pedig a növekedés 56%-ot tett ki. Következésképpen az 

ápolás prevalenciájának 2011 és 2020 közötti növekedése csak részben vezethető vissza a 

lakosság életkori és nemi struktúrájára. Az ápolás prevalenciájának 2016 utáni jelentős 

növekedése az ápolásra szorultság új definíciójának 2017 januári bevezetésével függ össze. 

A reformhoz egyebek között az a várakozás társult, hogy az ápolásbiztosítás 

szolgáltatásaihoz való hozzáférés tovább javul.  
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Az ápolásra szoruló személyek száma 2021-ben 4,9 millió volt, amely 2025-ig további 

500.000 fővel, 5,46 millióra, majd 2030-ig 5,65 millió és 5,75 millió közöttire, 2050-ig 

6,61 millió és 7,25 millió közöttire növekedik.  

A realitás minden korábbi prognózist meghaladt. A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium 

2014-ben még úgy számolt, hogy az ápolásra szoruló személyek száma 2020-ig 2,85 

millióra, 2030-ig 3,4 millióra növekedik.  

 

Külföldről toborzott ápolószemélyzet 2022-ben  
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A Szövetségi Munkaügyi Ügynökség adatai szerint 2022-ben 656 külföldi ápoló 

németországi kiközvetítésére került sor. 255 ápoló a Fülöp-szigetekről, 98 Bosznia-

Hercegovinából, 84 Tunéziából, egy Szerbiából érkezett. Ezekkel az országokkal már az 

előző választási ciklusokban munkaerőtoborzási szerződéseket kötöttek. Új szerződéseket 

kötöttek Mexikóval, Brazíliával, Indiával, Indonéziával és Jordániával. Mexikóból 182, 

Brazíliából 34, Indiából két ápoló érkezett. Indonéziában és Jordániában még nem sikerült 

személyzetet toborozni.  

Szászország Szociális Minisztériuma 150 külföldi ápoló megnyerésére indított kampányt. 

2023 tavaszán brazil ápolók érkezésére lehet számítani, akiknek a nyelvi felkészítése és 

szakmai képzése már folyamatban van. A Sächsische Aufbaubank 900.000 EUR-t 

engedélyezett a toborzó kampány számára.  
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