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3. A lakosság egészségi állapota
3. 1. Általános egészségi állapot és halálozás
A születéskor várható élettartam 1990. óta férfiaknál 7,9 évvel, nőknél 4,8 évvel
növekedett. Ez világviszonylatban a legmagasabbak közé tartozik. A jó
egészségi állapotban várható élettartam 70 év. Ez az egészségi állapot
önértékelésén alapul, férfiaknál és nőknél gyakorlatilag egyforma.
A férfiak 86%-a, a nők 84%-a jónak vagy nagyon jónak ítéli meg egészségi
állapotát. A krónikus egészségi problémákkal küszködők száma a legfiatalabb
korcsoporttól a legidősebbig megháromszorozódik. A leggyakoribb panaszok a
hát- és keresztcsonti fájdalmak, valamint az általános gyengeség: öt személy
közül kettő ebben szenved.
A halálokok statisztikája: Az első két életévben a leggyakoribb halálokok a
veleszületett betegségek, 2 és 15 év között a halálokok különbözők,
fiatalkorúaknál és 16 éven felüli fiatal felnőtteknél a balesetek és az
öngyilkosság, 30 év fölötti nőknél és 40 év fölötti férfiaknál a rákos
megbetegedések. Az idő előtti halálozás legfőbb oka (70 év alatt) a rák:
férfiaknál az elveszített potenciális életévek 29%-a, nőknél 45%-a ennek
tulajdonítható. Az idő előtti halálozások második legfontosabb okai a balesetek
és egyéb erőszakos hatások. A standardizált halálozási ráta 1970. óta felére
csökkent. Szív- és érrendszeri megbetegedéseknél csaknem háromnegyedével,
rákos megbetegedéseknél csaknem kétötödével csökkent.
[Lásd még: A halálokok statisztikája Svájcban, 2013. 21. sz.; 2014. 24. sz.;
2016. 25. sz.; 2019. 2. sz.; 2020. 4. sz.; 2021. 4. sz.]

3. 2. Szív- és érrendszeri megbetegedések és diabétesz
A szív- és érrendszeri megbetegedések a hospitalizáció harmadik legyakoribb
okát és a leggyakoribb halálokot képezik. A szív- és érrendszeri
megbetegedések miatti kórházba történő beutalások száma 2002. óta 17%-kal
növekedett. Ez elsősorban a népesség növekedésének és elöregedésének
tulajdonítható. A halálozások száma azonban ugyanezen időszakban 13%-kal
csökkent. 2018-ban 15.047 személy, ezek kétharmada férfi, szenvedett
miokardiális infarktust, ennek következtében 2.193 beteg meghalt. 15.815
személy (több mint fele férfi) stroke-ot szenvedett; 2.736 belehalt.
Magas vérnyomás. A magas vérnyomásban szenvedők száma 1992 és 2017
között 14%-ról 18%-ra, a túl magas koleszterinszinttel rendelkezőké 2002 és
2017 között 9%-ról 13%-ra növekedett. 2017-ben a férfiak 5%-a szenvedett
diabéteszben (2007: 4%). A nők körében ez az arány ugyanezen időszakban
stabil maradt (3%). Az alacsony képzettséggel rendelkezők körében a
diabéteszben való megbetegedés kockázata kétszer akkora, mint a felsőfokú
végzettséggel rendelkezőknél (8% vs. 4%).
3. 3. Rákos megbetegedések
Minden évben több mint 40.000 új esetet diagnosztizálnak. Hetvenedik életévét
megelőzően minden ötödik személy megbetegedik rákban. Az új
megbetegedések rátája nők körében lassabban növekedik. Férfiak körében
kezdetben növekedett, a legutóbbi vizsgálati periódus kezdete óta ismét
csökkent. A leggyakoribb rákos megbetegedés férfiak körében a prosztatarák,
nők körében a mellrák. Minden évben mintegy 221 (0 és 14 év közötti) gyermek
betegedik meg rákban, akik közül nagyjából 23 belehal. Gyermekek körében a
leggyakoribb rákos megbetegedések a leukémiák (32%) és a központi
idegrendszer daganatai (23%).
3. 4. Mozgásszervi megbetegedések. A mozgásszervi megbetegedések a
sérülések mellett a hospitalizáció leggyakoribb okai. Ezek 53%-a a végtagok
ízületi megbetegedéseinek (artrózis, artritisz), 24%-a hátfájdalmaknak
tulajdonítható. Emiatt gyakran protézis beültetésére kerül sor. 2019-ben 25.695
személy került kórházba csípőprotézis beültetése céljából. Ez 68%-kal több
mint 2002-ben volt. Térdízületi protézisek beültetésére ritkábban kerül sor
(21.175).

