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4. Egészségügy
4. 1. Kórházak
Kórházak száma: 283
Ágyak száma 38.058
Foglalkoztatottak száma teljes munkaidős státuszok szerint: 161.945
Kórházban kezelt esetek száma: 1.442.140
1.000 lakosra jutó kórházi beutalások száma: 121,0
Átlagos aktív kórházi ápolási idő: 5,4 nap
Aktív kórházi ápolás napi átlagos költségei (CHF): 2 157,5.
2016-ban a 283 kórház 569 telephelyen nyújtott szolgáltatásokat. 2002. óta az
általános ápolást nyújtó kórházak száma több mint 40%-kal csökkent, miközben
a speciális kórházaké csaknem változatlan maradt (-5%). Ugyanebben az
időszakban azonban az ágyak száma a speciális kórházaknál jelentősebben (16%), az általános ápolást nyújtó kórházaknál mérsékeltebben (-9%) csökkent.
Foglalkoztatás
2016-ban a kórházakban foglalkoztatott személyzet létszáma 161.945 teljes
munkaidős státusznak felelt meg. Ez 35%-kal több mint 2002-ben. Tíz
foglalkoztatott közül nyolc általános ápolást nyújtó kórházakban működik. A
teljes munkaidős foglalkoztatottak 71%-a nő, akik azonban az összes orvoshoz
viszonyítva még mindig kisebbségnek számítanak (47%). A teljes munkaidős
státuszok 43%-a az ápolási és szociális szolgálathoz, 14%-a az orvosi
szolgálathoz tartozik.
2016-ban az aktív kórházakban az átlagos ápolási idő 5,4 nap volt. Pszichiátrián
ennek átlagosan hatszorosa volt (32,5 nap). 2002. óta a kórházi tartózkodás
átlagos időtartama folyamatosan csökkent. Ugyanebben az időszakban az egy
napra jutó kórházi költségek növekedtek. Az aktív kórházakban a növekedés
76%. Itt 2016-ban egy kórházi nap átlagosan 2.158 CHF-be került.
4. 2. Ápolási otthonok
2016
Ápolási otthonok száma: 1.570
Foglalkoztatottak száma, teljes munkaidős státuszok: 92.484
Otthonokban lakók december 31-én: 91.639;

Férfiak: 25.882, nők: 65.757
A december 31-én ápolási otthonban élő személyek aránya a 80 év fölötti
lakosság körében: 16,0%
Átlagos tartózkodási idő (nap): 893
Egy napra eső átlagos költségek (CHF): 293.
2016-ban az 1.570 ápolási otthonban 92.484 teljes munkaidős státuszban
foglalkoztattak személyzetet. A teljes munkaidős státuszok 67%-a az ápolást és a
mindennapi életben segítséget nyújtó személyzet tette ki. Tízből nyolc teljes
munkaidős státuszt nők töltöttek be. A 80 éves és annál idősebb személyek
körében a nők aránya meghaladja a 73%-ot, összességében az ápolási
otthonokban élők 76%-át teszik ki.
Az ápolási otthonokban a tartózkodás időtartama kevesebb mint egy év. Az itt
élő személyek 16%-a öt évig vagy annál hosszabb ideig lakik az otthonban. Az
átlagos tartózkodási idő két és fél év (893 nap). Egy ápolási otthonban töltött nap
átlagosan 293 CHF-be kerül.
4. 3. Otthoni ápolás (Spitex)
2016
Foglalkoztatottak száma (teljes munkaidős státuszok): 21.261
Ügyfelek száma: 339.960, Férfiak: 131.726, nők: 208.234
Az otthoni ápolást igénybe vevő személyek aránya a 80 év fölötti lakosság
körében: 28,1%
Egy ügyfélre jutó éves átlagos költségek (CHF): 6.827.
2016-ban az otthoni ápolás területén (Spitex) foglalkoztatottak 81%-át közhasznú
társasági vagy állami intézménynél alkalmazták. Számuk 2002. óta 106%-kal
növekedett. Az otthoni ápolást igénybe vevő személyek fele (44%) 80 éves vagy
annál idősebb. Többségük nő.
A szociális környezet részéről igénybe vett informális segítség elterjedtebb, mint
a Spitex-szolgáltatásoké. A Spitex szolgáltatásait igénybe vevők 63%-a a
hozzátartozók vagy ismerősök segítségében is részesül.
4. 4. Orvosok és fogorvosok
Orvosok az ambuláns szektorban (2016): 18.473
100.000 lakosra jutó orvosok száma az ambuláns szektorban (2016): 219
Orvosi konzultációk, legalább egy (2012): 78,4%
Fogorvosok száma (2016): 4.217
100.000 lakosra jutó fogorvosok száma (2016): 50
Fogorvosi konzultációk, legalább egy (2012): 62,9%
2016-ban az ambuláns praxist folytató orvosok 43%-a általános orvos vagy
gyermekorvos volt. A 100.000 lakosra jutó ambuláns praxist folytató orvosok
száma 2008-ban 196, 2016-ban 219 volt (+12%).
A lakosság 78%-a 12 hónap leforgása alatt legalább egy alkalommal fordult
általános orvoshoz vagy szakorvoshoz, 63%-a fogorvoshoz.

