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2018-ban Svájcban 67.088 személy halt meg, 0,2%-kal több mint előző évben. A
leggyakoribb halálokok továbbra is a szív- és érrendszeri megbetegedések (30,7%) és a
rákos megbetegedések (25,9%). Az összes többi halálok a halálesetek kevesebb mint
10%-át teszi ki. A halálokok gyakorisága alig változott: kivételt képez az asszisztált
öngyilkosság, amely 2018-ban 17%-kal növekedett; 50 halálesetre egy asszisztált
öngyilkosság jut.
Férfiak körében a rákos megbetegedések miatti halálesetek 21%-át tüdőrák, 15%-át
prosztatarák, 6%-át vastagbélrák okozta. Nők körében az ilyen halálesetek 18%-át mellrák,
17%-át tüdőrák, 6%-át vastagbélrák okozta. A 40 és 79 év közöttiek korcsoportjában a
leggyakoribb halálokok a rákos megbetegedések voltak. A 14 év fölöttiek és 40 év alattiak
korcsoportjában a legtöbb haláleset 52%-a külső okok miatt következett be, miközben a 80
év fölöttiek körében a leggyakoribb halálokok a szív- és érrendszeri megbetegedések
voltak.
2018-ban 1.000 csecsemő közül 3,3 halt meg első életévében, többnyire veleszületett
betegségek miatt. 14 éves korig a halálozás alacsony. 2018-ban 9.600 gyermek közül egy
halt meg.
A születéskor várható élettartam férfiaknál 81,9 év, nőknél 85,6 év; az előző évhez
viszonyítva tehát alig változott. A tíz évvel ezelőtti állapothoz képest azonban a születéskor
várható élettartam férfiaknál két évvel, nőknél 1,2 évvel növekedett. Az elveszített életévek
35%-a a rákos megbetegedéseknek tulajdonítható.
2018-ban Svájcban 1.002 személy (712 férfi, 290 nő) lett öngyilkos, ami az összes halálok
1,5%-a. 2017-hez viszonyítva az öngyilkosságok száma 41 esettel csökkent. Az
öngyilkosságok száma a 65 év alattiak körében (466 férfi, 206 nő) magasabb mint a 65 év
fölöttieknél (246 férfi, 84 nő).
Az öngyilkosságok száma 2000. óta stabil (évente több mint 1.000 haláleset); az asszisztált
öngyilkosságoké viszont 2018-ban 1.176 volt (499 férfi, 677 nő), 2010-hez viszonyítva
megháromszorozódott A növekedés az előző évhez viszonyítva 17% volt.
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