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2020-ban az egészségügyi kiadások 1,0%-kal növekedtek, ami elmarad az elmúlt öt év 

trendjétől (+2,3%). Az egészségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya folyó árakon 

2019-hez viszonyítva 11,3%-ról 11,8%-ra növekedett.  

 

2020-ban az egészségügyi kiadások az előző évhez viszonyítva 0,8 milliárd CHF-fel, 83,3 

milliárd CHF-re növekedtek (2019: 82,5 milliárd CHF). A legnagyobb költségfelhajtók a 

kórházak (+0,5 milliárd CHF) és a szociális egészségügyi intézmények (ápolási otthonok) 

(+0,3 milliárd CHF) voltak. Az orvosi praxisok és ambuláns központok költségei viszont 

csökkentek (–0,8 milliárd CHF). Az állami egészségügyi szolgáltatások költségei 

erőteljesen növekedtek (+1,2 milliárd CHF).  

Az ambuláns és fekvőbeteg gyógyító kezelések (+0,6%, ill. +1,1%), valamint a 

rehabilitáció (+2,2%) költségnövekedése 2020-ban nem érte el az elmúlt öt év átlagát 

(+2,3%). A növekedési ráta a tartós ápolás (+2,6%), az egészségügyi termékek (+2,7%), 

az igazgatás (+3,3%) és a támogató szolgáltatások (+6,1%, pl. laborelemzések, 

mentőszolgálatok) területén haladta meg az átlagot. A prevenciós költségek a pandémia 

többletkiadásaival összefüggésben 9,9%-kal növekedtek.  

2020-ban az egy főre eső egészségügyi kiadások havi 804 CHF-et tettek ki. Ebből 305 

CHF-et a kötelező betegbiztosítás, 175 CHF-et az állam fizetett. A társadalombiztosítás 51 

CHF-fel, a szociális biztonság más teherviselői 30 CHF-fel, járultak hozzá a 

finanszírozáshoz. 52 CHF-et kiegészítő biztosításokból, 17 CHF-et egyéb privát 

finanszírozásból fedeztek. A fennmaradó 174 CHF-et, a biztosítási díjakon és adókon túl 

maguk a háztartások fizették.  
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