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Egészségbiztosítás
A kötelező egészségbiztosítás díjai 2022-ben 2008. óta első alkalommal csökkennek. A
havi díj összege 315,30 CHF lesz, 2021-hez viszonyítva 0,2%-kal csökken. Ez a csökkenés
a szociális egészségbiztosítási felügyeletről szóló, 2021 júniusában hatályba lépett
törvénnyel függ össze. A reform egyrészt szoros díjkalkulációra, másrészt önkéntes
tartalékcsökkentésre készteti a biztosítókat. Ennek eredményeként a Szövetségi
Egészségügyi Hivatal egyes biztosítók számára 2022-re 380 millió CHF összegű önkéntes
tartalékcsökkentést engedélyezett (2021: 28 millió CHF). A kumulált tartalékok még így
is több mint 12,4 milliárd CHF-et tesznek ki, ami további tartalékcsökkentés mellett szól.
Jelenleg még nem előrelátható, hogy a pandémia milyen hatást gyakorol a betegpénztári
díjak további alakulására. A szövetségi kormány erről 2022 végén jelentést tesz közzé.
2022. január 1-én léptek hatályba a betegbiztosításról szóló rendelet új rendelkezései az
engedélyezési kritériumokról és a kórházak, szülészotthonok és ápolási otthonok
tervezésének kritériumairól. A kantonok listáján szereplő kórházak a jövőben többé nem
fizethetnek ki volumenhez kapcsolódó térítéseket vagy bónuszokat. A cél a szolgáltatások
orvosilag indokolatlan bővítésének megakadályozása.
2022. július 1-től a pszichológus végzettségű pszichoterapeuták és pszichoterapeuták a
kötelező egészségbiztosítás terhére végezhetik tevékenységüket. Ennek feltétele az orvosi
rendelvény. A rendelvényekről szóló szabály megváltoztatásával a pszichés problémákkal
küszködő betegek egyszerűbben és gyorsabban jutnak pszichoterápiás ellátáshoz. Most
már elég a háziorvosi beutaló, ezért nem kell szakorvoshoz fordulni. Egy rendelvény
maximum 15 kezelésre szól. 30 kezelést követően a terápia a biztosítóval történő
megállapodás alapján meghosszabbítható. A becslések alapján a szövetségi kormány azzal
számol, hogy a szolgáltatásokért jelenleg évente saját zsebből fizetett 100 millió CHF a
jövőben a kötelező betegbiztosítással elszámolható.
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