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2018-ban Svájcban egymillió ember vett igénybe fekvőbeteg kórházi kezelést. Ez az
összlakosság 12%-a. Előző évhez viszonyítva ez csökkenést jelent. Mivel a betegek
egy része több alkalommal vett igénybe kezelést, a fekvőbeteg kórházi kezelések
száma eléri az 1,47 milliót. A kórházi fekvőbeteg költségek már második évben
stagnálnak. A költségnövekedés az ambuláns ellátások területén 2018-ban
mérsékeltebb volt, mint az előző években.
2018-ban Svájcban 141 aktív kórház, 15 szülőotthon, 50 pszichiátria, 54 rehabilitációs
klinika és 21 egyéb speciális kórház működött. A 281 kórházi intézmény 580
telephely között oszlott meg.
A fekvőbeteg költségek stabilak, az ambuláns költségek növekednek
A svájci kórházakban 2018-ban 1,4 millió esetet kezeltek, ugyanannyit mint előző
évben. Ezzel szemben az ápolási napok száma az előző évhez viszonyítva 11,6
millióról 11,5 millióra csökkent. Ennek megfelelően az aktív ápolás területén a
kórházi tartózkodás átlagos időtartama 0,8%-kal csökkent. A fekvőbeteg ellátás
költségei nagyjából stabilak maradtak (18,7 milliárd CHF; -0,2%).
Az ambuláns ellátás költségei az előző évhez viszonyítva 3,0%-kal, 8,1 milliárd CHFre növekedtek. Az aktív szolgáltatások területén a költségnövekedés az előző öt évhez
viszonyítva (+5,2%) valamelyest lelassult. A pszichiátria és a rehabilitáció területén
az utóbbi öt év átlagos növekedését (+2,9%) viszont sikerült meghaladni (+6,5%). Az
aktív ellátások területén 15,9 millió, a pszichiátria területén 2,6 millió, a reha/geriátria
területén 0,9 millió ambuláns konzultációra és kezelésre került sor. 2018-ban a svájci
kórházakban 4,1 millió beteg (+2,6%) vett igénybe ambuláns szolgáltatásokat (ápolási
szolgáltatásokat, vizsgálatokat, terápiás eljárásokat).
Egy fekvőbeteg eset átlagosan 13.000 CHF-be került. Ez az érték 2015. óta minden
kórháztípusnál stabil.

Pénzügyi eredmények
A svájci kórházi szektorban 2018. december 31-én 216.120 személyt foglalkoztattak.
A foglalkoztatás volumene 167.873 teljes munkaidős státuszt tett ki, 1,8%-kal többet
mint az előző évben. Ez a növekedés nem éri el az utóbbi öt év átlagát (+2,5%).
2018-ban szövetségi szinten a kórházak pénzügyi eredménye 30,4 milliárd CHF
működési költség és 30,5 milliárd CHF bevétel mellett, kiegyenlített volt. A költségek
az előző évhez viszonyítva 1,6%-kal növekedtek – alacsonyabb mértékben mint az
elmúlt öt évben (+2,8%). A költségek 50%-át a bérköltségek képezték. A bevételek
59%-a a betegek részére nyújtott orvosi, ápolási, terápiás szolgáltatásokból
(esetátalányok, készpénzfizetők) származott.
A hospitalizáció leggyakoribb okai a balesetek
Az előző évben a hospitalizáció leggyakoribb okai a balesetek voltak (190.000 eset).
Második leggyakoribb okok: a csont-izomrendszer megbetegedései, mint az artrózis,
ízületi bántalmak és hátfájás (178.000 eset). Ez több mint 26.500 csípő-endoprotézisés 25.500 térd-endoprotézis-beavatkozást eredményezett. Harmadik helyen a
keringési rendszer megbetegedései állnak (155.500 eset).
Érzelmi zavarok
Pszichés vagy viselkedési zavarok miatt (beleértve a demenciát és a skizofréniát) több
mint 100.000 hospitalizációra került sor. A legnagyobb diagnózis-csoportot több mint
30.000 hospitalizációval az érzelmi zavarok, elsősorban a depressziók képezték.
Pszichotrop anyagok fogyasztása okozta zavarok miatt 22.000 ember került kórházba
(alkohol: 15.500; opioidok és kokain: 3000; kannabinoidok: 850, nyugtatók,
hipnotikumok: 850). Ezek kétharmada férfi volt, miközben érzelmi zavarok esetén a
nők voltak többségben.
A szülések egyharmada császármetszéssel történik
A szülészeti osztályokon összesen több mint 86.000 gyermek jött világra – ezek közül
valamivel kevesebb mint 28.000 császármetszéssel, ami 32,1%-nak felel meg, 0,2%kal kevesebb mint előző évben.
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