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A rákos megbetegedésekről szóló jelentés összeállítására a Bundesamt für Statistik 

(BFS), a Nationale Krebsregistrierungsstelle (NKRS) és a Kinderkrebsregister (KiKR) 

gondozásában kerül sor. Az időskorúak számának növekedésével a rákos betegek és a 

rákos megbetegedésekkel összefüggő halálesetek száma is növekedik. Az új 

megbetegedések kockázata a férfiak körében csökken, a nők körében változatlan. A 

rákos megbetegedések miatti halálozás kockázata mind a férfiak, mind a nők körében 

csökken. A jelentés a 2013 és 2017 közötti időszakra terjed ki.  

 

Az új megbetegedések száma 2013 és 2017 között férfiaknál évente 23.100, nőknél évente 

19.650 volt. Az előrejelzések szerint a 2021-ben összesen 48.000 új esetre számíthatunk, 

férfiaknál 26.000, nőknél 22.000 új esetre. Leggyakoribb típusok az új megbetegedések 

körében: férfiaknál az évente jelentett új megbetegedések 50,3%-át prosztata-, tüdő- és 

vastagbélrák, nőknél 51,1%-át mell-, tüdő- és vastagbélrák teszi ki. Gyermekek körében a 

leukémiák, agydaganatok és éretlen magzati szövetekből származó tumorok a 

leggyakoribbak.  

A rákos megbetegedések miatti halálesetek száma férfiak körében évente 9.400, nőknél 

7.650 volt. Ezek tehát férfiaknál az összes haláleset 30%-át, nőknél 23%-át tették ki. A 

rákos megbetegedések miatti halálesetek körében férfiaknál 21%-ot a tüdőrák, 14%-ot a 

prosztatarák, 10%-ot a vastagbélrák okozott. Nőknél a mellrák a rákos megbetegedések 

miatti halálesetek 18%-át a tüdőrák 16%-át, a vastagbélrák 10%-át tette ki. A tüdőrák 

évente 3.200 halálesettel a rákos megbetegedések körében a leggyakoribb halálok.  

Nemzetközi összehasonlításban (a szomszédos országokhoz és más nyugat-európai 

országokhoz viszonyítva) az új megbetegedések száma az összes tumortípus 

vonatkozásában Svájcban mind férfiaknál, mind nőknél alacsonyabb. A halálozási ráta 

Svájcban férfiaknál a második legalacsonyabb, nőknél a legalacsonyabb. Az ötéves túlélési 

ráta tekintetében Svájc a középmezőnyhöz tartozik.  
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