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4. Egészségügy
4. 1. Kórházak
2019
Kórházak
Ágyak
Foglalkoztatottak (teljes munkaidős státuszokban)
Kórházakban kezelt esetek
Hospitalizácós ráta (1.000 lakosra)
Átlagos kórházi tartózkodási idő az aktív ápolás területén (napok)
Napi átlagos költségek az aktív ápolás területén (CHF)

281
38.057
170.928
1.472.758
118,7
5,2
2.303

Források: BFS – KS, MS
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2019-ben a 218 kórház 580 telephelyen nyújtott szolgáltatásokat. Az általános
kórházak száma 2002. óta 39%-kal csökkent, miközben a speciális kórházaké alig
változott (– 7%). Ugyanezen időszakban az ágyszámcsökkenés a speciális
kórházaknál magasabb (–18%), az általános kórházaknál mérsékeltebb (–11%) volt.
2019-ben a kórházak 170.928 teljes munkaidős státuszú foglalkoztatottal
rendelkeztek. Ez 42%-kal több mint 2002-ben volt. Tíz teljes munkaidős
foglalkoztatott közül nyolcan az általános ápolás területén működnek. A teljes
munkaidős foglalkoztatottak 71%-a nő, ám a nők aránya az orvosok körében még
mindig csak 49%. A teljes munkaidős státuszok 42%-a az ápolószemélyzetre és a
szociális szolgálatokra, 15%-a az orvosokra jut.
2019-ben az aktív ápolás területén az átlagos kórházi tartózkodási idő 5,2 nap, a
pszichiátrián 32,4 nap volt. Az átlagos kórházi tartózkodási idő 2002. óta
folyamatosan csökkent. Ugyanezen időszakban az egy kórházi napra jutó
átlagköltségek növekedtek. Az aktív ápolás területén a költségek 88%-kal
növekedtek. 2019-ben egy kórházi nap költségei átlagosan 2.303 CHF-et tettek ki.

2019-ben 691.611 férfi és 781.147 nő került kórházba. A szüléseket leszámítva
átlagosan ugyanannyi férfit és nőt ápoltak kórházban. A 75-ik életévig rendszerint
több férfi kerül kórházba, az arány ezt követően megfordul.
4. 2. Idősotthonok és ápolási otthonok
2019
Idősotthonok és ápolási otthonok
Foglalkoztatottak, teljes munkaidős státuszokban
Otthonokban lakók december 31-én
Férfiak
Nők
A december 31-én otthonokban lakók aránya a 80 év fölöttiek körében
Átlagos tartózkodási idő (napok)
Egy napra eső átlagköltségek (CHF)

1.563
98.576
92.654
27.498
65.156
15%
881
307

Forrás: BFS – Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED)
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Az 1.566 idősotthon és ápolási otthon 2019-ben 98.576 teljes munkaidős státuszú
foglalkoztatottal rendelkezett. Az ápolást végző személyzet a teljes munkaidős
foglalkoztatottak 67%-át teszi ki. Tíz teljes munkaidős státusz közül nyolcat nők
töltenek be. 2019-ben az idősotthonban vagy ápolási otthonban élők háromnegyede
legalább 80 éves volt. Ezek 76%-a nő. Az idősotthonokban és ápolási otthonokban
élők 47%-a kevesebb mint egy évig, 15%-a öt évig vagy annál hosszabb ideig
tartózkodik az intézményben. Az átlagos tartózkodási idő két és fél év (881 nap). Az
ápolási vagy idősotthonokban az egy főre eső napi költségek átlagosan 307 CHF-et
tesznek ki.
4. 3. Otthonápolás (Spitex)
2019
Foglalkoztatottak (teljes munkaidős státuszok)
Ügyfelek
Férfiak
Nők
Az otthonápolást igénybe vevők aránya a 80 év fölötti lakosság körében
Évente egy ügyfélre jutó költségek (CHF)
Forrás: BFS – Statistik der Hilfe und Pflege zu Hause (SPITEX)

24.755
394.444
162.820
231.624
29,2%
6.754
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2019-ben a Spitex foglalkoztatottainak 77%-a (teljes munkaidős státuszok)
közhasznú társaságokra és közszolgáltató vállalkozókra jutott. A Spitex
foglalkoztatottainak száma 2002. óta 58%-kal növekedett. A Spitex szolgáltatásait
igénybe vevők 42%-a 80 éves vagy annál idősebb. Magasabb várható életkoruknál
fogva a nők a legidősebb lakossági csoport körében felülreprezentáltak.
Párkapcsolatban inkább a nők gondozzák partnerüket, mint fordítva. Ez magyarázza,
hogy a Spitex szolgáltatásait miért veszi igénybe több nő, mint férfi. Az informális
segítség igénybevétele elterjedtebb, mint a Spitex-szolgáltatásoké. A Spitex által
támogatott személyek 59%-a hozzátartozóik és ismerőseik segítségét is igénybe
veszi.
4. 4. Orvosok és fogorvosok
Praxisokban és ambuláns centrumokban működő orvosok (2018)
100.000 lakosra jutó orvosok az ambuláns szektorban (2019)
Orvosi konzultációk, legalább egy (2017)
Fogorvosok (2019)
100.000 lakosra jutó fogorvosok (2019)
Fogorvosi konzultációk, legalább egy (2017)
Források: BFS – MAS, SGB; FMH, SSO

14.963
229
81,2%
3.481
40
59,6%
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2018-ban az orvosok 40%-a orvosi praxisokban, vagy alapellátást nyújtó ambuláns
centrumokban dolgozott (általános belgyógyászat, gyermekgyógyászat, általános
orvos). A 100.000 lakosra jutó ambuláns ellátást nyújtó általános orvosok száma
2010-ben 205, 2019-ben 229 (+ 12%) volt.
A lakosság 81%-a 12 hónap leforgása alatt legalább egy alkalommal orvoshoz fordul
(általános orvos és/vagy szakorvos). Legritkábban a 25 és 44 év közöttiek járnak
orvoshoz (65%). A lakosság 60%-a tizenkét hónap leforgása alatt legalább egy
alkalommal fogorvoshoz fordul.

