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2015-ben Svájcban 14.217 (kórházi szektoron kívüli) ambuláns központ
létezett. Ezek 48%-a speciális orvosi szolgáltatásokat, 37%-a alapellátási
szolgáltatásokat nyújtott, 16%-a mindkettőt. Az országban 17.600 orvos
működött 28%-uk Svájcon kívül végezte alapképzését.
Az orvosi praxisok és ambuláns központok többsége csak egy telephellyel
rendelkezik. 2015-ben a csak egy telephellyel rendelkező orvosi praxisok
és ambuláns központok 91%-a egyéni vállalkozóként, 7%-a
részvénytársaságként, 2%-a korlátolt felelősségű társaságként működött.
Az egyéni vállalkozások 28%-ának telephelye csoportpraxis részét képezte.
Egy csoportpraxis több egyéni vállalkozásból áll, amelyek közös
infrastruktúrát használnak és/vagy megosztják egymás között a
személyzetet. 2015-ben az ilyen telephelyek 53%-a két, 22%-a három,
25%-a négy vagy több praxist felölelő csoportpraxishoz tartozott.
Az orvosi alapellátást nyújtó telephelyeken (általános belgyógyászat,
gyermekgyógyászat, praktizáló orvos) többnyire betegellátásra került sor.
Az átlagos betegszám (azon személyek száma, akik a referenciaévben
legalább egy alkalom szolgáltatásban részesültek) 1.779 volt. A vegyes
egészségügyi ellátást nyújtó telephelyeken 992, a speciális ellátást nyújtó
telephelyeken 400 beteg ellátására került sor.

2015-ben az orvosi praxisokban és ambuláns központokban 17.599
orvostudományi alapvégzettséggel rendelkező orvos dolgozott (14.044
teljes munkaidős státusz). Az orvosok 28%-a Svájcon kívül szerezte orvosi
diplomáját, többségük az Európai Unió valamely tagállamában (90%).
Az orvosi praxisokban és ambuláns központokban összesen 51.853 nem
orvosi végzettségű személyt foglalkoztattak (25.192 teljes munkaidős
státusz). 2015. december 31-én e foglalkoztatottak 51%-a orvosi
asszisztensként, 19%-a egyéb egészségügyi személyzetként működött.
30%-ukat nem az egészségügyi ellátás területén foglalkoztatták.
2015-ben az orvosi praxisok és ambuláns központok 40%-a kizárólagosan
papíralapon, 25%-a részben elektronikusan, 35%-a teljesen elektronikusan
vezette a beteglapokat.
Az egyéni vállalkozásként működő orvosi praxisok tevékenységük során
(orvosi szolgáltatások, gyógyszerek, analízisek stb.) 100-ból 72 CHF-et
költségek fedezésére fordítottak. Az egyéb jogi formában működő orvosi
praxisoknál és ambuláns központoknál magasabb költségek merültek fel:
100-ból 90 CHF üzemeltetési költségekre ment el. Az egyéni
vállalkozásként működő orvosi praxisoknál a praxis tevékenységéből
származó bevétel 89%-át a kötelező betegbiztosításból származó
bevételekből gazdálkodták ki. Egyéb jogi formáknál ez az arány 74%.

