
Egészségügyi költségek Svájcban a pandémia idején  

santésuisse, September 2021 (24 p.)  

 

Kulcsszavak: egészségügyi kiadások, költségek, pandémia, Svájc  

 

Forrás Internet-helye:  

https://www.santesuisse.ch/fileadmin/user_upload/santesuisse/Documents/02021-09-

14_Sonderpublikation-Kantone_DE.pdf  

 

Az egészségügyi költségek Svájcban 2020-ban országos szinten 1,1%-kal növekedtek, az 

egy biztosítottra jutó költségnövekedés +0,2% volt. 2021 első félévében a költségek 4,0%-

kal, az egy biztosítottra jutó költségek +3,3%-kal növekedtek.  

A költségnövekedés laboroknál, ápolási otthonoknál és gyógyszertáraknál volt a 

legmagasabb. 2021 első félévében a költségek az ambuláns orvosi szektorban 5,5%-kal 

növekedtek, miután 2020-ban a lockdown idején 0,8%-kal csökkentek.  

A költségnövekedés az ápolási otthonoknál volt a legerőteljesebb, ahol 2020. 1. 1-től 

emelték a térítési díjakat. Az otthoni ápolás (Spitex) területén viszont díjcsökkentés 

következett be, ám ennek ellenére a költségek növekedtek. Ennek oka, hogy a pandémia 

miatt sok ápolásra szoruló személy elhalasztotta ápolási otthonba költözését és ehelyett 

Spitex-szolgáltatásokat vett igénybe.  

2020-ban a kezelések felfüggesztése miatt ugyancsak súlyosan érintett kórházak enyhe 

többlettel zártak, mivel több szolgáltatást számoltak el az alapbiztosítás terhére (+0,3%), 

az egy biztosítottra jutó költségek nullszaldósak voltak (–0,5%). A kiegészítő és a 

balesetbiztosítás forgalomcsökkenése miatt egyes kórházak deficittel zártak.  

A pandémia évében az alapbiztosításból származó bevételek csaknem minden területen 

növekedtek. A fizioterapeuták 2020-ban még enyhe csökkenést könyveltek el (–3,3% egy 

biztosítottra). 2021 első félévében azonban a tendencia megfordult és egy biztosítottra 

21,2%-kal többet számoltak el az alapbiztosítás terhére.  

A santésuisse kvantifikálta a lakosság elöregedési effektusát és a kockázatkiegyenlítés 

statisztikája alapján kiszámította, hogy mennyit növekedtek a költségek az életkori effektus 

nélkül. Az eredmény figyelemreméltó: Az egy főre eső egészségügyi költségek Svájcban 

2012 és 2019 között 676 CHF-fel, 3.138 CHF-ről 3.814 CHF-re növekedtek. Mindenesetre 

e többletköltségeknek mindössze 22%-a magyarázható «természetes» 

költségnövekedéssel, tehát a lakosság öregedésével. A fennmaradó 78% más tényezőknek 

tulajdonítható – egyebek között az ambuláns kórházi és orvosi szolgáltatások 

volumenbővítésének, vagy a gyógyszerárak növekedésének.  
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