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2017-ben Svájcban 66.971 haláleset következett be, 3%-kal több mint előző évben. A
halálesetek 31,4%-át szív- és érrendszeri, 25,8%-át rákos megbetegedések okozták.
További fontos halálokok: a demencia (9,8%) légúti megbetegedések (6,9%), külső okok
(balesetek, öngyilkosság és egyéb külső hatások; 5,6%). A halálokok aránya az előző
évhez viszonyítva alig változott.
A halálesetek korcsoportok szerinti megoszlása: 80 év fölötti 61%, 65 és 79 év közötti
26%, 20 és 39 év közötti 1,3%, 1 és 19 év közötti 0,3%.
Leggyakoribb halálokok korcsoportok szerint: csecsemőknél veleszületett betegségek, 16
és 40 év közöttieknél balesetek és öngyilkosság, 40 és 80 év közöttieknél rákos
megbetegedések, 80 év fölöttieknél szív- és érrendszeri megbetegedések.
A halálesetek száma 2017-ben 2016-hoz viszonyítva 2.000 esettel (+3%), ebben az
évtizedben évente 500-800 esettel növekedett. Ennek oka, hogy a világháború utáni nagy
létszámú évjáratok elérték átlagos várható élettartamukat.
A 2017 elején kitört influenzajárvány csaknem 1.500 halálos áldozatot szedett a 65 év
fölöttiek körében. Mivel azonban az év következő 40 hetében a halálozás ennél a
korcsoportnál a megszokottnál alacsonyabb volt, a halálozások növekedése 2017-ben nem
írható csak az influenzajárvány számlájára.
2017-ben a férfiak várható élettartama 81,4 év, a nőké 85,4 év volt, az előző évhez
viszonyítva nem változott. 2007-hez viszonyítva azonban megállapítható, hogy a férfiak 2
évvel, a nők 1,2 évvel élnek tovább mint tíz évvel korábban.
Az öngyilkosságok száma 2017-ben férfiaknál 773, nőknél 270 volt, 26 esettel több mint
előző évben. Az asszisztált öngyilkosságok (halálba segítés) száma férfiaknál 413, nőknél
596 volt, 81 esettel több mint 2016-ban.
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