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Svájcban 2019-ben egymillió ember részesült fekvőbeteg kórházi ellátásban. Ez a
lakosság 12%-a, ami megfelel az előző évi adatnak. A költségek a fekvőbeteg
szektorban +2,1%-kal, az ambuláns szektorban 4,6%-kal (2018: 3%) növekedtek.
Svájcban 2019-ben 142 aktív kórház, 17 szülőotthon, 50 pszichiátriai intézet, 53
rehabilitációs intézet és 19 további speciális klinika működött. A 281 kórház 580
telephelyen oszlik meg. A kórházi szektorban 2019 végén 220.960 személy
dolgozott. A foglalkoztatás volumene 170.928 teljes munkaidős státuszt tett ki.
Orvostechnikai eszközökkel való ellátottság
2019-ben a svájci kórházakban 215 mágneses rezonancia tomográf (MRT) állt
rendelkezésre, amelyek készülékenként átlagosan 3.200 vizsgálatot tettek lehetővé.
Egy-egy MRT-vel naponta átlagosan 8,9 vizsgálatot végeztek, amelyek közül 7,6-ot
ambuláns tarifával számoltak el. Hasonló a helyzet a komputer tomográfoknál (CT),
amelyekkel naponta 12,9 vizsgálatot végeztek, az ambuláns vizsgálatok aránya
pedig 62% volt. A 219 CT-szkenner alkalmazására 1.034.229 esetben került sor.
Rendelkezésre állt továbbá 33 PET-szkenner, 128 angiográf és 61 gamma-kamera.
Egymillió személy a fekvőbeteg ellátásban
A megközelítőleg másfélmillió kórházi tartózkodás több mint egymillió személy
között oszlott meg. Ez az összlakosság 12%-a. Az esetszám az előző évhez
viszonyítva 0,3%-kal, miközben a kezelésben részesített személyek száma
jelentősebb mértékben (+1,1%) növekedett. A fekvőbeteg ápolási napok száma
0,8%-kal, 11,7 millióra növekedett. Az egy-egy esetre jutó átlagos tartózkodási idő
az aktív kórházakban 6,0 nap volt.

A hospitalizáció leggyakoribb okai
A hospitalizáció leggyakoribb okai (190.000 eset) a balesetek voltak. A második
leggyakoribb okok az izom-csontrendszer megbetegedései, mint artrózis, ízületi és
hátfájdalmak voltak (177.000 eset). Ezek eredményeként 27.500 csípő-endoprotézis
és 27.600 térd-endoprotézis beültetésre került sor. Harmadik helyen a szív- és
érrendszeri megbetegedések (159.000 eset) álltak.
Pszichiátriai klinikákra való beutalás leggyakoribb okai
Több mint 100.000 hospitalizációra pszichés vagy viselkedési zavarok miatt került
sor, beleértve a demenciát és a skizofréniát. A legnagyobb diagnóziscsoportot az
érzelmi zavarok, elsősorban a depressziók képezik (30.000 eset). Második helyen a
pszichotrop anyagok (pl. alkohol: 16.500; opioidok és kokain: 3.000; kannabinoidok
és szedatívumok/hipnotikumok: 900-900) miatti zavarok (összesen 23.000 eset)
állnak. Az esetek többsége férfi, az érzelmi zavaroknál viszont a nők vannak
többségben.
A szülések egyharmadára császármetszéssel került sor
Összesen 85.000 gyermek jött világra, akik közül 27.000 császármetszéssel. Ez
32%-os rátának felel meg, ami 0,1%-kal kevesebb mint előző évben.
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