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Legfontosabb eredmények  

– A pandémia kezdete óta többen panaszkodnak magasabb pszichés megterhelésről. Az 

érintettek aránya a fiatalkorúak körében 2017 és 2020/2021 között megduplázódott.  

– 2020-ban az ambuláns pszichiátriai rendelőkben kevesebb konzultációra került sor mint 

2019-ben, jóllehet távkapcsolatra is lehetőség nyílt.  

– A gyermekek és fiatalkorúak pszichiátriai hospitalizációja 2012. óta folyamatosan 

növekedik. 2020-ban szeptembertől kezdődően mutatkozott növekedés.  

– 2017. óta a gyermekek és fiatalkorúak körében vélelmezett öngyilkossági kísérlet miatt, 

elsősorban lányoknál és fiatal nőknél, növekedett a hospitalizációk száma.  

Az Európai Unió háztartási költségvetési és életkörülmény-felvétele (European Union 

statistics on income and living conditions EU-SILC) szerint 2020-ban a megkérdezés előtti 

négy héten a svájci lakosság 77,2%-a többnyire vagy állandóan boldognak érezte magát, 

4,7%-a soha nem vagy ritkán érezte magát boldognak.  

 

A pszichés megbetegedések költségei  

 

2020-ban a kötelező betegbiztosítás (obligatorische Krankenpflegeversicherung – OKP) 

pszichiátriai területre fordított költségei 2,2 milliárd CHF-et tettek ki, ami az OKP 

összköltségei 6,4%-ának (34,1 milliárd CHF) felel meg. Ez az arány 2006. óta viszonylag 

stabil, 6,3% és 6,9% között mozog.  

A pszichiátria (ambuláns pszichiátriai praxisok, ambuláns és fekvőbeteg kórházi 

pszichiátria) költségei 2006. óta folyamatosan növekedtek, 2020-ban valamelyest 

csökkentek. A csökkenés a kórházi pszichiátriának tulajdonítható (ambuláns: – 3,7%, 

fekvőbeteg: – 5,0%), az ambuláns praxisok költségei az előző évhez viszonyítva + 2,0%-

kal növekedtek.  

A pszichiátria területén hét éve az ambuláns pszichiátriai praxisok rendelkeznek a 

legmagasabb költségaránnyal. Ez 2020-ban 42,9%, ill. 941 millió CHF volt. 2006. óta a 

költségek + 85%-kal, évente +4,5%-kal növekedtek. A fekvőbeteg kórházi pszichiátria 

aránya 2020-ban 35,8% volt, 785 millió CHF költséggel.  

 

[Lásd még: A lelki egészség helyzete Svájcban, 2016. 35. sz.; 2018. 25. sz.; 2019. 22. sz.; 

2021. 5-6. sz. és Archívum.]  
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