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2020-ban Svájcban 158.433 ügyfelet gondoztak ápolási és idősotthonban, ami 2019-hez 

viszonyítva 4%-os csökkenést jelent. Ez a felmérés kezdete (2006) óta precedens nélküli 

csökkenés a pandémiának tulajdonítható. A költségek ennek ellenére 2,6%-kal 

növekedtek. A 2.546 otthoni ápolási szolgálat (Spitex-szolgálat) 420.793 személy részére 

nyújtott szolgáltatásokat, ami 2019-hez viszonyítva 6,7%-os növekedést jelent.  

2020-ban Svájcban 1.550 ápolási és idősotthon működött. Ezek egynegyede állami, 30%-

a szubvencionált privát, 45%-a tisztán privát intézmény volt. A tartós ápolást igénybe 

vevők aránya stabil volt (+0,2%). A kihasználtság mértéke: 93,3% (2019-hez viszonyítva 

–1 százalékpont). Az otthoni ápolás (Spitex) szolgáltatásainak volumene növekedett.  

Az ápolási és idősotthonokba beköltözők száma 2020-ban 10,2%-kal, 62.000-re, az 

ügyfelek száma 4,1%-kal, 158.433-re, a rövid idejű ápolást igénybe vevőké még 

markánsabban, 4.600-zal, 17,3%-kal csökkent.  

2020-ban az ápolási és idősotthonokban 34.572 személy halt meg (2019-hez viszonyítva: 

+4.856 haláleset; +16,3%). Az elmúlt öt év során az ápolási és idősotthonokban 

bekövetkezett halálesetek száma átlagosan 0,2%-kal növekedett. A Szövetségi Statisztikai 

Hivatal 2021. dec. 13-án elemzést tett közzé a pandémia által a svájci egészségügyi 

ellátásra gyakorolt hatásokról. (A kiadványt a következő számban ismertetjük – a szerk.)  

A Spitex 26,5 millió órát számolt el (2019-hez viszonyítva +6%), ezek 72%-át ápolási, 

24%-át háztartási, 4%-át egyéb szolgáltatásokra fordították. Összesen 3,8 millió (+21%) 

alkalommal szállítottak ki ételt 33.535 személy részére.  

Az ápolási és idősotthonok személyi állománya 2019-ben 100.397 teljes munkaidős 

státuszt tett ki (előző évhez viszonyítva +1,6%). A nők foglakoztatási volumene 1,3%-kal, 

a férfiaké 2,9%-kal növekedett.  

2020-ban az ápolási és idősotthonok működési költségei 10,8 milliárd CHF-et tettek ki 

(2019-hez viszonyítva +2,6%). Egy ápolási nap 319 CHF-be került (2019-hez viszonyítva 

+10 CHF). A betegbiztosítás által elismert költségek (ápolás, gyógyszer) az összköltségek 

43,7%-át tették ki (+0,5 százalékpont). A Spitex-szolgáltatások összesen 2,8 milliárd CHF-

be kerültek (2019-hez viszonyítva +6%). Ebből 1,2 milliárd CHF-et (42%) az állam, 1,1 

milliárd CHF-et (40%) a biztosítók, 462 millió CHF-et (16%) a gondozottak viseltek.  
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