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Kötelező egészségbiztosítás
A biztosítótársaságok száma csökken
A biztosítótársaságok száma 2015-ben az előző évekhez hasonlóan csökkent.
Összesen 64 egészségbiztosítási társaság működött, amelyek közül 58 nyújtott
szolgáltatásokat a kötelező egészségbiztosítás körében. Ugyanennyi
biztosítótársaság szolgáltatási katalógusa tartalmazott önkéntes napidíjbiztosítást. Az utóbbi években a kevesebb mint 5.000 taggal rendelkező
biztosítók csoportja szenvedte el a legnagyobb csökkenést. Az ágazatban a
koncentrációs folyamat a kevesebb és nagyobb biztosítók irányában hat.
Különböző biztosítók egyre inkább csoportokba vagy közös ernyő alá
tömörülnek. A Szövetségi Egészségügyi Hivatal statisztikája azonban a
tagpénztárakat jogilag önálló vállalkozásokként regisztrálja. Egy-egy csoporton
belül a vállalkozások abban különböznek, hogy mindig különböző
szerződéseket kínálnak fel a fiatalabb és idősebb biztosítottak számára.
A kötelező egészségbiztosítás negatív eredményt ért el
A kötelező egészségbiztosítás 2015-ben 607 millió EUR veszteséget szenvedett,
miközben előző évben még 296 millió CHF nyereséget ért el.
A biztosítóknak a törvény szerint folyamatosan tartalékkal kell rendelkezniük. A
tartalékok éves változása a teljes üzemi eredményéhez hasonlóan alakul, mivel a
kötelező biztosítás a biztosítók semmiféle nyereségét nem hagyhatja kárba
veszni. 2012. óta a szükséges tartalékokat a bekövetkezett kockázatoktól
függően, nem a biztosítotti állománytól és a befizetendő díjaktól függően
határozzák meg. A tartalékok 2015-ben 6,1 milliárd CHF-et tettek ki, ami
nagyjából három biztosítási hónap szolgáltatásainak felel meg.

Erőteljesen növekedett az alternatív biztosítók száma
2015-ben első alkalommal fordult elő, hogy a felnőttek kevesebb mint 20%-a
választotta a 300 CHF összegű rendes franchise-t. Az előző évhez viszonyítva,
azok aránya, akik önkéntesen az 500 és 2.500 CHF közötti magasabb franchise
mellett döntöttek, több mint egy százalékponttal (16,5%-ra) csökkent.
Leggyakrabban még mindig a legalacsonyabb, 500 CHF összegű franchise-t
választották. Azon biztosítottak aránya, akik a 2.500 CHF összegű maximális
franchise-t választották, az utóbbi években enyhén csökkent.
Ezzel szemben az alternatív biztosítási modellek egyre népszerűbbek. 2006-ban
minden hetedik biztosított, 2011-ben pedig már a biztosítottak fele egy ilyen
biztosítási forma mellett döntött. Az előző évhez viszonyítva arányuk 2015-ben
ismét növekedett. Másrészt a választható franchise-t tartalmazó modellek száma
2005. óta erőteljesen csökkent, miközben a biztosítottak többsége az alternatív
biztosítási modellek keretében ugyancsak magasabb franchise mellett döntött.
Elsősorban a háziorvosi és a telemedicina modellek örvendenek nagy
népszerűségnek. A háziorvosi modell keretében a biztosított kötelezettséget
vállal arra, hogy első alkalommal mindig háziorvosát keresse fel. A
telemedicina modellek pedig minden egyes orvoslátogatást megelőzően egy
telefonos orvosi tanácsadást feltételeznek. „Egészségmegőrző szervezeteknél”
(Health Maintenance Organization – HMO) a betegek első alkalommal minden
esetben egy HMO-praxisban működő orvoshoz fordulnak. A HMO-praxisok
átfogó betegellátást nyújtanak és ennek fejében átalánytérítésben részesülnek a
biztosítók részéről. A bónusz-rendszer szerint azok a betegek, akik egy adott
évben nem vettek igénybe szolgáltatást, díjcsökkentésben részesülnek.
A gyógyszerköltségek aránya stabil
2015-ben az előző évekhez hasonlóan a kötelező egészségbiztosítás bruttó
szolgáltatásainak legnagyobb része az ambuláns ellátásra jutott. Ez a
szolgáltatások összességének 50,5%-át tette ki. A kórházakban és ápolási
otthonokban nyújtott fekvőbeteg szolgáltatásokra a kiadások 29,0%-a,
gyógyszerellátásra 20,5%-a jutott. A gyógyszerek aránya 2014-hez viszonyítva
0,1 százalékponttal csökkent. A fekvőbeteg kórházi ellátásokra fordított
kiadások 2014-hez viszonyítva 2,6%-kal, az ambuláns ellátásokra fordítottaké
6,5%-kal növekedtek. A kötelező egészségbiztosítás összköltségei 2015-ben
5,2%-kal növekedtek.

A gyógyszerpiac népgazdasági jelentősége
Növekedett az engedélyezett gyógyszerek száma
A Svájcban árusítható, vagy export céljára szánt gyógyszerek engedélyezése a
Svájci Gyógyszerészeti Intézet (Swissmedic) hatáskörébe tartozik. 2016-ban 42
új hatóanyagot tartalmazó humángyógyszer engedélyezésére került sor.
2016-ban a Swissmedic által engedélyezett gyógyszerek száma az előző évhez
viszonyítva 1,3%-kal, a humán- és állatgyógyszerek száma összesen 8.417-re
növekedett. Hosszabb távon tekintve az engedélyezések száma erőteljesen
csökkent. Az 1990-ben engedélyezett gyógyszerek száma 10.119 egységet tett
ki, 1.700 egységgel többet mint ma.
A Swissmedic általi engedélyezés költség-kockázat elemzésen alapul és egyben
a gyógyszerkiadás szabályait is meghatározza. 2016-ban az összes engedélyezett
gyógyszer 67%-a tartozott a (vényköteles) A és B kategóriába.
2016-ban a gyógyszerpiac volumene az új, innovatív gyógyszereknek
köszönhetően növekedett
A svájci gyógyszerpiac volumene 2016-ban az előző évhez viszonyítva 4,6%kal, 5,6 milliárd CHF-re növekedett, ami az előző évhez viszonyítva enyhe
növekedést jelent. A növekedés elsősorban az új, innovatív rákellenes, valamint
autoimmun megbetegedések (sclerosis multiplex) elleni gyógyszerek
bevezetésének tulajdonítható. E gyógyszercsoport növekedése az antivirális
szerekkel együtt a teljes piaci növekedés felét teszi ki. Az eladott dobozok
száma 0,3%-kal, 188 millió egységre növekedett.
A betegpénztárak által térített gyógyszerek piaca erőteljesen növekedett
2016-ban a betegpénztárak által térített gyógyszerek aránya gyári árakon a teljes
gyógyszerforgalom 83,8%-át tette ki (4.689 millió CHF). Ez a piaci szegmens
az előző évhez viszonyítva 5,5%-kal, a teljes gyógyszerpiacnál (4,6%)
erőteljesebben növekedett.
A gyógyszeripar az export hajtóereje
Az eurozóna 2016-ban is fennálló válsága ellenére a svájci gyógyszeripar a
népgazdaság hajtóerejeként jelent meg. Az exportok több mint 14%-kal
növekedtek és meghaladták a 80 milliárd CHF-et. Ezek a svájci exportvolumen
több mint kétharmadát tették ki. Erőteljesen növekedett az exportból származó
bevételi többlet is. A svájci gyógyszerexport legnagyobb felvevő piaca továbbra
is Európa.

