A halálokok statisztikája Svájcban 2020-ban. A január és március közötti időszak
előzetes eredményei. A koronavírus miatti halálesetek első értékelése
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2020 január és március között Svájcban 18.501 személy halt meg. A leggyakoribb
halálokok: a szív- és érendszeri megbetegedések (férfiaknál 27%, nőknél 31%) és a rákos
megbetegedések (férfiaknál 25%, nőknél 19%). 2020 márciusban az elhalálozott férfiak
10%-ánál, a nők 6%-ánál COVID-19 volt a fő halálok. A COVID-19 miatt elhalálozottak
95%-a 65 éves vagy annál idősebb volt.
A halálokok adatainak feldolgozása a szokásos éves értékelés módszertana szerint történik.
Ebben 2020-ban első alkalommal jelenik meg a COVID-19, mint a halálesetek fő és kísérő
oka. Az Egészségügyi Világszervezet 2020-ban a pandémiával összefüggésben új ICD-10kódokat vezetett be a COVID-19 miatti halálesetek klasszifikációja céljából. COVID-19nél különbséget kell tenni fő halálok és kísérőbetegség között.
2020 márciusa volt az első hónap, amikor COVID-19 miatti haláleseteket regisztráltak:
576 halálesetnél fő vagy kísérő okként a COVID-19-et jelölték meg. A halál fő oka 547
esetben volt COVID-19, ezek közül 344 férfi (a COVID-19 miatti halálesetek 63%-a), 203
nő (37%) volt. A halálesetek 49%-a 65 és 84 éves közöttiek, 46%-a 85 évesek és annál
idősebbek körében következett be.
2020 márciusában a COVID-19-et az összes COVID-19 miatti haláleset (576 eset) 5%ánál (29 eset) kódolták kísérőbetegségként. Ez azt jelenti, hogy az esetek 95%-ánál (547
eset) a halotti bizonyítványban a COVID-19-et jelölték meg a halál fő okaként. A COVID19 fő diagnózissal elhunytak 91%-ánál (498 eset) legalább egy kísérőbetegséget neveztek
meg.
A COVID-19 mint fő halálok miatt elhunytak halotti anyakönyvi kivonatában feltüntetett
leggyakoribb kísérőbetegségek: szív- és érrendszeri betegségek (férfiaknál 70%, nőknél
57%), légúti megbetegedések (férfiaknál 77%, nőknél 75%), diabétesz mellitus (férfiaknál
14%, nőknél 13%), demencia (férfiaknál 10%, nőknél 16%).
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