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2017-ben Németországban ismét a szív- és érrendszeri megbetegedések és a rákos
megbetegedések voltak a leggyakoribb halálokok. A halálokok statisztikája szerint erre
a két betegségcsoportra jut a halálozások 60%-a. A halálesetek száma az utóbbi években
tovább növekedett.
A Szövetségi Statisztikai Hivatal (Statistisches Bundesamt – Destatis) előzetes adatai
szerint 2018-ban Németországban 954.900 személy halt meg. Ebben az évszázadban ez a
legmagasabb érték. Ennél több haláleset legutóbb 1978-ban következett be (955.600). 1992
és 2014 között évente kevesebb mint 900.000 haláleset következett be, 2014 és 2018 között
aztán 10%-os növekedés következett be (növekedés: 86.500 haláleset).
A halálesetek statisztikája Németországban 2000 és 2018 között

A keringési rendszer megbetegedései okozta halálozások
2017-ben 344.500 személy halt meg a keringési rendszer megbetegedései miatt. A
halálozások aránya: az 1980-as évek végén még a halálesetek fele, 2012-ben 40%-a, 2017ben 37%-a volt.

A szív- és érrendszeri megbetegedések miatti halálesetek száma a nők körében csökken
(2017-ben: 188.400 haláleset). Az arány 2013-ban 57%, 2017-ben 54,7% volt.
Rákos megbetegedések miatti halálesetek
A rákos megbetegedések miatt elhalálozottak száma 235.700 volt. A halálozás a nők
körében 44%-kal magasabb, mint férfiaknál. A daganatos megbetegedések aránya az 1980as évek elején egyötöd volt, jelenleg egynegyed.
További gyakori halálokok
A harmadik leggyakoribb halálokok a légúti megbetegedések. 2017-ben 68.400 személy
halt meg ilyen okokból. Ez jó hét százalékos arányt jelent, amely évek óta nem változott
szignifikánsan.
A leggyakoribb halálokok negyedik helyén a pszichés és viselkedészavarok állnak, mint
pl. a demencia. 2017-ben több mint 52.600 személy halt meg ilyen okokból (az előző évhez
viszonyítva egynyolcados növekedés). Arányuk évek óta növekedik. 1980-ban a
halálesetek 0,7%-a jutott erre a betegségtípusra, 2000-ben 1,0%, 2010-ben 2,9%-a, 2017ben 5,6%-a.
A leggyakoribb halálokok 2017-ben

Szív- és érrendszeri megbetegedések (100-199); rákos megbetegedések (C00-D48); légúti
megbetegedések (J00-J99), pszichés- és viselkedészavarok (F00-F99); emésztőrendszeri
megbetegedések (K00-K93); külső okok (S00-T98); endokrin- táplálkozási és
anyagcserezavarok (E00-E90); az idegrendszer megbetegedései (G00-G99); egyéb (R00-R99),
az urogenitális rendszer megbetegedései (N00-N99).

