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3. Egészségügy 

 

3. 1. Kórházak  

           2020  
Kórházak           276  

Ágyak            37.611  

Foglalkoztatottak (teljes munkaidős státuszokban)      174.593  

Kórházakban kezelt esetek         1.371.250  

Hospitalizácós ráta (1.000 lakosra)        110,0  

Átlagos kórházi tartózkodási idő az aktív ápolás területén (napok)   5,2  

Napi átlagos költségek az aktív ápolás területén (CHF)     2.506  
Források: BFS – KS, MS         © BFS 2022  

 

2020-ban Svájcban 106 általános és 170 speciális kórház (pszichiátria, rehabilitáció 

stb.) működött. Ez a 276 kórház 574 telephelyen nyújtott szolgáltatásokat. A kórházak 

száma 2002. óta 8%-kal csökkent, miközben az ágyaké alig változott.  

2020-ban a kórházak 228.800 személyt foglalkoztattak (174.593 teljes munkaidős 

státusz). Ez 25%-kal több mint 2010-ben volt. A teljes munkaidős foglalkoztatottak 

74%-a nő, A teljes munkaidős státuszok 42%-a az ápolószemélyzetre és a szociális 

szolgálatokra, 15%-a az orvosokra jut.  

2020-ban az aktív ápolás területén az átlagos kórházi tartózkodási idő 5,2 nap, a 

pszichiátrián 33 nap volt. Az átlagos kórházi tartózkodási idő 2017-ig folyamatosan 

csökkent, azóta stabil. 2020-ban az aktív ápolás területén egy kórházi nap átlagosan 

2.506 CHF-be került. Ez 55%-kal több mint 2010-ben volt. A napi átlagos költségek a 

fekvőbeteg pszichiátrián és a rehabilitáció/geriátria területén 2015. óta alig változtak.  

2020-ban 662.516 férfi és 733.596 nő került kórházba. Ugyanebben az évben 44.156 

fiú és 41.520 lány született. A betegek 4,5 millió ambuláns konzultációt vettek igénybe. 

A hospitalizáció leggyakoribb okai a sérülések, ezt követik az izom-csontrendszer 

megbetegedései (artrózisok, ízületi problémák, hátfájás), harmadik helyen a keringési 

rendszer megbetegedései állnak.  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.assetdetail.21244126.html


 

3. 2. Idősotthonok és ápolási otthonok  

           2020  
Idősotthonok és ápolási otthonok        1.553  

Foglalkoztatottak, teljes munkaidős státuszokban      100.546  

Otthonokban lakók december 31-én        87.695  

Férfiak          25.614  

Nők           62.081  

A december 31-én otthonokban lakók aránya a 80 év fölöttiek körében   14%  

Átlagos tartózkodási idő (napok)        914  

Egy napra eső átlagköltségek (CHF)       319  

Forrás: BFS – Statistik der sozialmedizinischen Institutionen (SOMED)   © BFS 2022  

 

Az 1.553 idősotthonban és ápolási otthonban 2020-ban 139.600 személy dolgozott, 

100.546 teljes munkaidős státuszban. Ez 27%-kal több mint 2010-ben. Az ápolást 

végző személyzet a teljes munkaidős foglalkoztatottak 67%-át teszi ki. Tíz teljes 

munkaidős státusz közül nyolcat nők töltenek be. A 80 év fölötti lakosság 14%-a ápolási 

vagy idősotthonban él. 2020-ban az ápolási és idősotthonokban 152.753 személy élt, 

közülük egyesek csak rövidebb ideig. Ez 13%-kal több mint 2010-ben. Az ápolási és 

idősotthonok lakóinak 67%-a nő. Az otthonokban élők háromnegyede legalább 80 éves. 

Ezekben az intézményekben 100.700 hely áll rendelkezésre. Az idősotthonokban és 

ápolási otthonokban élők 44%-a kevesebb mint egy évig, 16%-a öt évig vagy annál 

hosszabb ideig tartózkodik az intézményben. 2020-ban az ápolási és idősotthonokban a 

kilépés oka az esetek 78%-ánál az elhalálozás volt (2019: 73%). Az átlagos tartózkodási 

idő két és fél év (914 nap). Az ápolási vagy idősotthonokban az egy főre eső napi 

költségek átlagosan 319 CHF-et tesznek ki.  

 

3. 3. Otthonápolás (Spitex)  

            2020  

Vállalkozások száma           2.546  

Foglalkoztatottak (teljes munkaidős státuszok)       25.858  

Ügyfelek            420.793  

Férfiak           181.451  

Nők            239.342  

Az otthonápolást igénybe vevők aránya a 80 év fölötti lakosság körében    37%  

Évente egy ügyfélre jutó költségek (CHF)        6.734  

Forrás: BFS – Statistik der Hilfe und Pflege zu Hause (SPITEX)    © BFS 2022  

 



2020-ban a 2.546 Spitex szolgálat 56.800 személyt foglalkoztatott, 25.858 teljes 

munkaidős státuszban. A Spitex foglalkoztatottainak 74%-a közhasznú társasági vagy 

állami vállalkozásnál működik (teljes munkaidős státuszok) A Spitex 

foglalkoztatottainak száma 2002. óta 65%-kal növekedett. A közhasznú társasági és 

állami munkaadóknál a foglalkoztatás lassabban növekedik mint más szolgáltatóknál.  

2020-ban a Spitex 421.000 személy gondozását látta el. Ez az összlakosság 4,9%-a és a 

80 év fölöttiek 37%-a. A Spitex szolgáltatásait igénybe vevők körében öt személy közül 

három nő, 42% legalább 80 éves. A lakosság 13%-a inkább szociális környezetéből 

vesz igénybe segítséget, mint a Spitex-től. Másrészt a Spitex gondozottainak 59%-a 

hozzátartozóinak és ismerőseinek segítségét is igénybe veszi. Az informális segítség 

igénybevétele elterjedtebb, mint a Spitex-szolgáltatásoké. A Spitex által támogatott 

személyek 59%-a hozzátartozóik és ismerőseik segítségét is igénybe veszi.  
 

3. 4. Orvosok és fogorvosok  

 
Praxisokban és ambuláns centrumokban működő orvosok  

(teljes munkaidős státuszok) (2019)         15.824  

100.000 lakosra jutó orvosok az ambuláns szektorban (2020)     234  

Fogorvosok (2019)           3.481  

100.000 lakosra jutó fogorvosok (2019)        40  

Források: BFS – MAS, SGB; FMH, SSO       © BFS 2022  

2019-ben az orvosi praxisokban és ambuláns központokban 21.717 orvos működött, 

ami 15.824 teljes munkaidős státusznak felel meg. Az orvosok 40%-a az alapellátás 

területén működött (általános belgyógyászat, gyermekgyógyászat, általános orvos). A 

100.000 lakosra jutó ambuláns ellátást nyújtó általános orvosok száma 2010-ben 205, 

2020-ban 234 (+ 14%) volt. A fogorvosok száma viszonylag stabil volt, 100.000 lakosra 

40 fogorvos jutott.  


