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A lakosság egészségi állapota
3. 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 40%-a férfiak közötti szexuális kontaktussal függött össze.
Az új tuberkulózisos esetek száma az 1980-as évek óta két és félszeresével csökkent.
A tuberkulózisos esetek kétharmada külföldi származású személyeket érint.
3. 6. Lelki egészség
A lakosság többségének gyakrabban vannak pozitív, mint negatív érzései. A
lakosság 15%-a mutatja közepes (11%) vagy magas (4%) pszichés megterheltség
jeleit. 2017-ben a férfiak 8%-a, a nők 10%-a szenvedett közepes vagy súlyos
depresszióban (major depresszió). Az érintettek aránya magasabb életkorban
csökken.
2018-ban (asszisztált öngyilkosság nélkül) 1.002 személy (71% férfi) lett öngyilkos.
Az öngyilkosság életkorral korrigált rátája 1995. óta több mint kétötöddel csökkent.
Az öngyilkossági ráta a férfiak körében az életkorral arányosan erőteljesen
növekedik. Ha az öngyilkossághoz kísérőbetegség is társul, akkor tíz közül hat
esetben depresszióról van szó. [Lásd még: A lelki egészség helyzete Svájcban, 2016.
35. sz.; 2018. 25. sz.; 2019. 22. sz., 2021. 5-6. sz. és Archívum.]

3. 7. Fogyatékkal élők
A funkcionális korlátozottság az életkorral arányosan erőteljesen növekedik. A
látóképesség gyengülése 77.000 személyt sújt, akik közül 35.000 hatvanöt éves vagy
annál idősebb. A fogyatékkal élők esélyegyenlőségéről szóló törvény
(Behindertengleichstellungsgesetz) definíciója szerint 1.300.000 személy számít
fogyatékkal élőnek. Ezek közül 300.000 erőteljesen korlátozott a mindennapi
tevékenységek vonatkozásában.
3. 8. Balesetek
A balesetek az idő előtti halálozás legfőbb okai közé tartoznak és a hospitalizáció
leggyakoribb okai. Balesetek leggyakrabban a háztartásban, kerti munka, sportolás
vagy játék közben fordulnak elő. A balesetek körében gyakori az elesés. A
keresőtevékenységet végző férfiak csaknem kétszer annyi munkahelyi balesetet
szenvednek, mint a nők (7% vs. 4%). A lakosság szűk 2%-a szenved közlekedési
balesetet. 2019-ben 187 személy halt meg közúti baleset következtében, ezek
csaknem háromnegyede férfi volt.
3. 9. Szülések és az újszülöttek egészsége
Az anyák átlagéletkora a szülés időpontjában 1970. óta folyamatosan növekedik.
2019-ben a szülések kevesebb mint 30%-a jut 30 éven aluli nőkre, miközben
arányuk 1970-ben még majdnem 70% volt. A kései szülés velejárói: a termékenység
csökkenése, valamint bizonyos kockázatok, mint a spontán ikerterhesség vagy a
kromoszóma-anomáliák növekedése. A szülések 96%-ára kórházban kerül sor,
egyharmadát császármetszéssel végzik. A császármetszések aránya egyes régiókban
kétszer akkora, mint másutt. 2019-ben 283 csecsemő és kisgyermek halt meg első
életévében, ami 1.000 élveszülésre 3,3 halálesetnek felel meg. E halálesetek
kevesebb mint fele a szülés utáni 24 órában következett be. Ez főleg nagyon
alacsony születési súllyal rendelkező és koraszülött gyermekeket érint. Ugyanezen
évben 344 halvaszülés történt.

