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2019-ben Svájcban 67.780 személy halt meg, 692 fővel, 1%-kal több mint az előző 

évben. A leggyakoribb halálokok: szív- és érrendszeri megbetegedések (29%) rákos 

megbetegedések (25%), demencia (10%), légúti megbetegedések (7%) külső okok, 

balesetek, erőszakos cselekmények (6%).  

A 2019-ben elhalálozottak 61%-a 80 éves vagy annál idősebb volt. A 

lakosságnövekedés (2009-hez viszonyítva 11%) és az életkori struktúra 

megváltozásának figyelembevételével az utóbbi tíz évben a 100.000 lakosra jutó 

halálesetek száma férfiaknál 17%-kal, nőknél 11%-kal csökkent. Ez összhangban van 

a magasabb várható élettartam trendjével és a halálozásnak a 80 év alattiak körében 

való csökkenésével. Miközben az időskorúak számának növekedésével a halálozások 

száma is növekedik, a halálozás kockázata csökken: 2019-ben 100.000 lakosra 

férfiaknál 488, nőknél 342 haláleset jutott (2009-ben: férfiaknál 591, nőknél 385).  

2019-ben 100.000 lakosra férfiaknál 128, nőknél 87 szív- és érrendszeri 

megbetegedések miatti haláleset jutott. A szív- és érrendszeri megbetegedések miatti 

halálesetek száma 2009. óta férfiaknál 31%-kal, nőknél 29%-kal csökkent. Rákos 

megbetegedések miatt 100.000 lakosra férfiaknál 143, nőknél 100 haláleset jutott. A 

rákos megbetegedések miatti halálesetek száma az elmúlt tíz évben férfiaknál 19%-

kal, nőknél 12%-kal csökkent.  

2019-ben 100.000 élveszülésre 328 csecsemőhalál, az 1 és 14 év közöttiek 

gyermekeknél 100.000 főre 9 haláleset jutott. A 100.000 lakosra jutó halálozási ráta 

a 15 és 44 év közöttieknél 41, a 45 és 64 év közöttieknél 291, a 65 és 84 év 

közöttieknél 2.066, a 85 év fölöttieknél 13.643.  
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[Lásd még: A halálokok statisztikája Svájcban, 2013. 21. sz.; 2014. 24. sz.; 2015. 23. 

sz.; 2016. 25. sz.; 2019. 2. sz.; 2020. 4. sz.]  
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