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A. A. Ageing – az idősödés kihívásai 
B. Ageing is as an opportunity not a threat 

Ápolásbiztosítási rendszerek jellemzői 



  Ageing – az Idősödés 
      kihívásai és lehetőségei 
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Nemzetközi kitekintés 
az idősellátó rendszerek főbb jellemzői 

 A támogatások szorosan kötődnek a rászorultsági szintekhez 

 Rászorultsági szintek eltérőek 3 (GER), 5 (JPN), 7 (AUT) szint 

 Az ellátási formák széles körűek:  

a) Pénzbeli ellátások (pántlikázott pénzek) – ápolási díj,havi 
keretösszeg 

b) Otthoni ellátások – lakosságközeli ellátások, laikusok bevonása 

c) Nappali ellátások, rehabilitációs jellegű ellátások 

d) Intézményes bentlakásos ellátások (gondozó - ápoló otthonok) 

 Időlimitek alkalmazása az ellátások igénybevételénél 

 Szektorsemleges finanszírozás: színes szolgáltatói spektrum 

 Forrásképzés többcsatornás: munkáltatói járulék, egyéni járulék, 
egyéni előtakarékosság, egyéni térítési díjak, szponzorálás, 
adományok 
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B. Az idősellátás szükségletelemzése – 2015. 

Megrendelő a Szociális ügyekért és Társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkár: Czibere Károly. 

Közreműködő szervezet: Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat: Győri-Dani Lajos alelnök.  
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Helyzetfeltárás – a kutatás módszertana 
2015. I. – V. 

a) Intézményi kérdőív (férőhelyek száma-kihasználtsága, 
várakozók adatai, lakók korcsoport összetétele, intézményin 5 
leggyakoribb betegség, demensek, önellátás fok szerinti 
megoszlás, szakápolást igénylők száma, HR adatok, egészségügyi 
kapcsolatok és szociális tevékenységek felmérése)  

b) Egyéni kérdőív 600 gondozott (személyi adatok nélkül, 
egészségi állapot, bekerülés körülményei, önellátási képesség 
foka, szakápolási tevékenységek felmérése, külön decubitus 
ellátás, egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdések)  

c) Intézmény vezetői mélyinterjúk (5 fővel) 
d) Intézmény vezetői workshop (2015.III.17.) 

e) NRSZH felmérés 252 intézmény 5 fő kérdés 

f) OEP adatkérés: 1600 bentlakó egészségügyi szakellátási és 
gyógyszerfogyasztási igénybevételének elemzése 2 éves követéssel 
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C. A felmérés eredményei 

Szakápolási tevékenység elemzése az időskori 

bentlakásos szociális intézményekben 
- készült a Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért 

felelős államtitkárság megrendelésére 2015. február – június 

folyamán 



Intézményvezetői interjúk főbb megállapításai  
a szociális otthonokban kialakult helyzetről 
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A napi 4 órát 
meghaladó gondozási 

szükséglet 
bevezetésével egyre 
súlyosabb állapotban 
kerülnek az otthonba 

a lakók! 

Egyre idősebbek a 
beköltözők 

 és halálukig kevesebb 
időt töltenek az 
intézményben. 

Csak kórházba ne 
kerüljön! Ott a 

papucsát elveszik és 
decubitussal, 

súlyosabb, legyengült 
állapotban jön vissza! 

A „fennjáró” intézmény 
lakók régebben kerültek 

hozzánk és jobb egészségi 
állapotban vannak, mint a 

most bekerülők. A 
demensek aránya nőtt! 

Itt nem csak ápolunk, 
és külön finanszírozás 

nélkül saját 
felelősségünkre 

szakápolunk, hanem 
gondozunk is! 

Az itt élő időseknek ez 
az otthonuk, mégsem 

jogosultak otthoni 
szakápolásra. 

A „vonzóbb” egészségügyi 
bérezés miatt nagy a fluktuáció 

a szociális szférában 
dolgozóknál az egészségügyi 

intézmények felé! 



A kutatás tapasztalatai, eredményei (1) 

A helyzet fokozódik! 

A három leginkább érintett korosztály és annak 
megoszlása a következő:  

•  75-79 év (14%) 

•  80-89 év (45%) 

•  90 év felett (18%) 
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A nemek összehasonlítása 
alapján a férfiak fiatalabb 

korban kerülnek be az 
intézményi ellátásba és 

átlagéletkoruk is alacsonyabb 
 

A várakozás ideje alatt a kérelmek 

mintegy fele megszűnik. A 

megszűnés közel fele a várakozó 

elhalálozása miatt, közel 30%-a 

lemondás, 15%-a más intézménybe 

történő elhelyezés miatt, 10%-a 

elutasításra kerül. 



A kutatás tapasztalatai, eredményei (2) 

A legjellemzőbb betegségtípusok, a megjelölt BNO-k 
alapján: 
• a mentális és viselkedés zavarok (Demencia, Alzheimer-

kór) betegsége,  
• az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek 

(cukorbetegség, a testnedvek csökkenése, volumenhiány).  
• keringési rendszer betegségei (magas vérnyomás 

betegsége, Stroke, idült ischaemiás szívbetegség és agyi 
infarktus következményei),  

• a légzőrendszer betegségei, a decubitus-fekélyes betegek 
ellátása, illetve  

• az időskori incontinentia kapcsán felmerülő feladatok 
elvégzése jelenti a főbb szakápolási tevékenységeket 
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A kutatás tapasztalatai, eredményei 

 

 

 

 

 

 
 

Az ellátottak 27%-a 12 órás, 35%-a 24 órás gondozási 
szükséglettel rendelkezett 2014-ben. 
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A kutatás tapasztalatai, eredményei 
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A bentlakók csupán 15,3%-a fennjáró, 60,9%-uk önellátásra nem képes. 



GYEMSZI – ÁEEK  
krónikus kassza elemzése 2014. 

IME publikációk 

Elemzési javaslatok az idősellátás és az átmeneti ellátások témakörére: 

A hosszú távú ellátások kapacitás- és igénybevételi 

adatainak elemzése 

Dr. Gresz Miklós, Borbás Fanni, Csordás Anita, Dr. Dózsa Csaba 

IME XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. MÁRCIUS 

A hosszú távú ellátások kapacitás- és igénybevételi adatainak 

elemzése – úttalan utakon...  
Gresz Miklós, Dózsa Csaba, Farkas Borbás Fanni 

IME XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. MÁRCIUS 



GYEMSZI elemzés (2014): az E. Alapból finanszírozott 

krónikus, rehabilitációs és ápolási ágyak száma 



Életkori megoszlás  
az ápolási osztályokon 



Életkori megoszlás  
a krónikus osztályokon 



Halálozási ráta a kórházak krónikus ágyain 
Számos rehabilitációs és krónikus osztály is ápolási jelleggel bír! 



Egy lakosra jutó költség – a lakos lakhelye szerint - 
megyénként 

Hektikus a kapacitás-lekötés és a finanszírozás is! 



D. A vegyes profilú ellátási formák 
kialakításának koncepciója  

– szabályozási kérdések 



Ápolási otthoni hálózat - LTC - sematikus ábrája 

Integrált (szak)ápolási otthon 
vegyes egészségügyi és szociális profillal 

bentlakásos, nappali és otthoni ellátások, szakápolás, 

ápolás, gondozás, esetmenedzseri szervezési központ, 

infokommunikációs támogatás  

 

Egészségügyi 

ellátások 

Kónikus ellátás 

Ápolási osztály 

Otthoni szakápolás 

 

Szociális ellátások 

Bentlakásos 

idősek otthona 

Házi 

segítségnyújtás 

 

Egyházi, non-profit szervezetek, 

önkormányzatok, esetleg magántulajdonú 

vállalkozások az ellátási hiánnyal 

rendelkező területeken   

 

Az integrált ápolási intézmények kialakításának koncepciója 



Szabályozási kihívások  



E. Összegzés - a program sikertényezői (1) 

 Legalább 3-5 éves felfutási időszak álljon rendelkezésre a 
szolgáltatások kialakítása számára. 

 A program fokozatos építkezéssel valósuljon meg első 
körben pályázati úton, a későbbiekben a leköthető és 
finanszírozható kapacitások erejéig normatív beléptetési 
lehetőséggel – területi kiegyenlítettséget biztosítva. 

 Valósuljon meg a TAJ alapú tevékenység jelentés, mely 
feltétele az ellátás és ellátottak monitorozásának, 
ellenőrzésének. 

 A program sikere érdekében szükséges többletforrást is 
biztosítani, egyrészt az Egészségbiztosítási Alap otthoni 
szakápolási kasszájába, másrészt a szociális otthonok új 
szakápolási normatívájára. 
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E. Összegzés – kulcsgondolatok (2) 

 A társadalom idősödése nem tragédia:  

 ezt várta az emberiség, hogy sokáig élhessen! 

 A növekvő ellátási és szolgáltatási igényeket magas 
szinten kell kielégíteni. 

 Ez egy modernizációs kihívás, mely igényli a két szektor 
szoros együttműködését, innovatív megoldásokat. 

 Nélkülözhetetlen a vegyes profilú intézményi, nappali 
és otthoni ellátások hálózatának szabályozása és 
kialakítása. 

 Az első téglák letétele nehézkes és göröngyös, de ezen 
mielőbb túl kell lépni, az úton végig kell menni!!! 
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Köszönöm a figyelmet! 

csaba.dozsa@med-econ.hu  
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