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A pandémia 2020-ban erőteljes hatást gyakorolt a svájci egészségügyi ellátásra. 

Miközben a hospitalizációk száma 5%-kal, az ápolási és idősotthonokban lakóké 6%-kal 

csökkent, a halálesetek száma a kórházakban 8%-kal, az ápolási és idősotthonokban 

16%-kal növekedett. A kórházakban nyújtott intenzív ápolási órák száma 4%-kal 

növekedett. A kórházak 800 millió CHF, az ápolási és idősotthonok 400 millió CHF 

deficittel zárták az évet.  

2020-ban 40.871 COVID-19 miatti kórházi esetet regisztráltak, ami az összes 

hospitalizáció 3%-ának felel meg. A COVID-19 miatti kórházi esetek ellenére 2020-ban 

72.000-rel kevesebb hospitalizációt (–5%) regisztráltak mint az előző években.  

2020-ban kevesebben költöztek ápolási és idősotthonokba. A bentlakásos tartós ápolási 

esetek száma 3%-kal, a rövid idejű ápolás céljából otthonba költözőké 18%-kal csökkent.  

A halálesetek száma a kórházakban 2020-ban (+2.015; +8%) és különösen az ápolási és 

idősotthonokban (+4.978; +16%) markánsan növekedett. A túlhalálozás főleg ősszel, a 

második hullám idején volt különösen magas. A kórházi halálesetek száma november 

elején az előző évekhez viszonyítva több mint 50%-kal magasabb volt. Az ápolási és 

idősotthonokban október közepétől 80%-kal több haláleset következett be.  

2020-ban a kórházak számára több mint 802 millió CHF (+44,2%) veszteség keletkezett. 

Ennek mindössze 7%-át (55 millió CHF) finanszírozták deficitgaranciából. A 

szolgáltatásokból származó bevétel 2020-ban több mint 300 millió CHF-fel (–1%) 

csökkent. Ekkora csökkenésre 2012. óta nem volt példa.  

Az ápolási és idősotthonok 383,4 millió CHF (+25%) veszteséggel zárták az évet.  
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