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A lakosság egészségi állapota  

 

1. 5. Fertőző betegségek  

A humán immundeficiencia-vírussal (HIV) fertőződött új esetek száma 2009. 

óta csökken. Már az 1990-es években csökkenés volt megfigyelhető. 2019-ben 

az új diagnózisok 51%-a férfiak közötti szexuális kontaktussal függött össze. 

Más szexuális úton terjedő betegségeknél, mint a szifilisz (2020-ban 815 új 

eset) az esetszám azonban nem csökken.  

Az új tuberkulózisos esetek száma az utóbbi tíz évben csökkent. A 

tuberkulózisos esetek többsége külföldi származású személyeket érint.  

1. 6. COVID-19  

A koronavírus 2020 februárban jelent meg Svájcban. 2020-ban 455.000 esetet 

jelentettek, a legtöbbet március és november között. 2020-ban 40.871 koronavírus 

miatti hospitalizációt regisztráltak. Ez 34.817 személyt érintett. 44%-uk legalább 75 

éves volt. A 2020. március 16. és április 19. közötti első hullám idején túlhalálozás 

lépett fel. Ebben az időszakban a túlhalálozás a 65 évesek vagy annál idősebbek 

körében 1.509 (26%), a hatvanöt alattiak körében 100 (12%) volt. A 2020. október 

19. és 2021. január 31. közötti időszakban a túlhalálozás a 65 évesek vagy annál 

idősebbek körében 8.447 (47%), a 65 év alattiak körében 258 (11%) volt.  

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.assetdetail.21244126.html


 

1. 7. Fogyatékkal élők  

Öt személy közül kettő hát- és keresztcsonti fájdalmakban szenved. Az artrózis és az 

artritisz a 75 év fölöttiek 40%-át érinti.  

A mozgásszervi megbetegedések a sérülések után a hospitalizáció második 

leggyakoribb okát képezik. A kórházi kezelések 53%-a ízületi betegségeknek és 

végtagi bántalmaknak, 26%-a hátfájásnak  tulajdonítható. 2020-ban 25.292 személyt 

utaltak be csípőízületi protézis beültetése céljából. Ez 23%-kal több mint 2010-ben 

volt. Térdízületi protézis beültetésére ritkábban kerül sor (20.988). 

1. 8. Szülések és az újszülöttek egészsége  

Az anyák átlagéletkora a szülés időpontjában 1970. óta folyamatosan 

növekedik. 2019-ben a szülések kevesebb mint 30%-a jutott 30 éven aluli nőkre, 

miközben arányuk 1970-ben még majdnem 70% volt. A szülések 96%-ára 

kórházban kerül sor, egyharmadát császármetszéssel végzik. A 

császármetszések aránya egyes régiókban kétszer akkora, mint másutt. 2020-

ban 313 csecsemő és kisgyermek halt meg első életévében, ami 1.000 

élveszülésre 3,6 halálesetnek felel meg. E halálesetek 60%-a a szülés utáni 24 

órában következett be. Ez főleg nagyon alacsony születési súllyal rendelkező és 

koraszülött gyermekeket érint. Ugyanezen évben 319 halvaszülés történt.  

1. 9. Halálokok  

2019-ben 67.780 halálesetet regisztráltak. 64%-uk legalább 80 éves volt (2000-ben 

54%). A leggyakoribb halálokok: az első életévben a veleszületett rendellenességek, 

15 és 45 év között a balesetek és az öngyilkosság, 45 év fölött a rákos 

megbetegedések, 80 év fölött a szív- és érrendszeri betegségek.  

2019-ben 1.018 személy követett el öngyilkosságot. 73%-uk férfi, 47%-uk 55 év alatti 

személy volt. 1.196 személy döntött az asszisztált öngyilkosság mellett (60%-uk nő, 

88%-uk 64 év fölötti volt.  

[Lásd még: A halálokok statisztikája Svájcban, 2013. 21. sz.; 2014. 24. sz.; 2016. 25. 

sz.; 2019. 2. sz.; 2020. 4. sz.; 2021. 4. sz.; 2022. 6. sz.]  


