ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η συγκεκριμένη μελέτη που αφορά στην καταγραφή της νοσηρότητας και
θνησιμότητας από νεοπλάσματα και άλλες αιτίες στην περιοχή του νομού
Μαγνησίας, εντάσσεται στην γενικότερη αναδρομική και περιγραφική μελέτη για
την Θεσσαλία που πραγματοποίησε η έδρα Στατιστικής και Επιδημιολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επικεφαλής τον καθηγητή της έδρας κο
Χατζηχριστοδούλου Χρήστο και τους συνεργάτες του.
Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και για την
ολοκλήρωσή της συνεργάστηκαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Θεσσαλίας, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το Αχιλλοπούλειο Γενικό
Νοσοκομείο Βόλου
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της νοσηρότητας και θνησιμότητας των
κατοίκων της Θεσσαλίας από τα έτη 1999 έως 2015 μετά από επεξεργασία των
στοιχείων που ελήφθησαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, καθώς και από τα
αρχεία των Νοσοκομείων Λάρισας και Βόλου.
Πρόκειται για μία κατ’ αρχάς καταγραφή των νοσημάτων και των αιτίων θανάτων
στην Θεσσαλία, η οποία αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα σημαντική και πρωτοπόρα
εργασία, αφού αποτυπώνει για πρώτη φορά τα προβλήματα υγείας του πληθυσμού
της περιοχής μας.
Ευελπιστούμε ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί από την επιστημονική ομάδα
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα υποστηριχθεί αποφασιστικά από την
Πολιτεία και τους φορείς Αυτοδιοίκησης με σκοπό να εξελιχθεί πλέον σε προοπτική
μελέτη, προκειμένου να αποτελέσει παρατηρητήριο νοσημάτων και θανάτων με
ακριβέστερη και αναλυτικότερη καταγραφή των δεδομένων. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα η μελέτη αυτή να μετατραπεί σε ένα σημαντικό εργαλείο για ανάπτυξη
Πολιτικών Υγείας στις περιοχές παρακολούθησης με σκοπό την πρόληψη και
θεραπεία νοσημάτων που επηρεάζουν τον πληθυσμό, αλλά και την εύρεση και
συσχέτιση των αιτίων για συγκεκριμένα νοσήματα και θανάτους, ιδίως αυτών που
καταγράφονται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα .
Την 6η Φεβρουαρίου 2019 στο αμφιθέατρο «Κορδάτος» του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στον Βόλο διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση και συζήτηση
των αποτελεσμάτων της επιδημιολογικής μελέτης θνησιμότητας και νοσηρότητας
στον νομό Μαγνησίας»

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Περιφέρεια
Θεσσαλίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας και το Αχιλλοπούλειο Γενικό
Νοσοκομείο Βόλου με σκοπό να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της μελέτης
στους φορείς και στους κατοίκους του νομού Μαγνησίας.
Είναι πιθανόν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής να εμπλουτισθούν και ίσως
μερικώς τροποποιηθούν στη συνέχεια μετά από λεπτομερέστερη επεξεργασία από
την αρμόδια επιστημονική ομάδα υπό τον καθηγητή κο Χατζηχριστοδούλου που
έχουν την ευθύνη και τον συντονισμό του όλου εγχειρήματος.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας ως επιστημονικός φορέας και αρμόδιος σύμβουλος
σε θέματα Υγείας της Πολιτείας και της κοινωνίας, ο οποίος υποστηρίζει εξαρχής
την σημαντική αυτή μελέτη, θεωρεί υποχρέωσή του να δημοσιοποιήσει τα
επιστημονικά δεδομένα που του γνωστοποιήθηκαν από τους μελετητές μετά και
την επίσημη παρουσίασης τους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι οι
αρμόδιοι και η κοινωνία της περιοχής μας.
Συγχρόνως στην δημοσιοποίηση αυτή παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα
της μελέτης, μετά την επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποίησε ομάδα
εργασίας του Ι.Σ.Μ., ευελπιστώντας ότι θα γίνουν ευκολότερα κατανοητά τα
αποτελέσματα αυτής της σημαντικής και πρωτοπόρας επιδημιολογικής μελέτης για
την περιοχή μας.
Ευθύμιος Γ.Τσάμης
Πρόεδρος Ι.Σ.Μ.

