ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Για τα έτη που μελετήθηκαν (1999-2015) σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό της Ελλάδας
αποτυπώνεται:
 Συνολικά στο Ν. Μαγνησίας και ειδικότερα στους Καποδιστριακούς Δήμους Βόλου & Ν.
Ιωνίας, αυξημένη θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του πεπτικού & περιτοναίου
με έμφαση στα πρωτοπαθή νεοπλάσματα του ήπατος (2,36 φορές για το Νομό και 2,49
φορές για τον Καποδιστριακό Δήμο Βόλου και 3,41 για Καποδιστριακό Δήμο Ν.Ιωνίας). Η
θνησιμότητα από τα νεοπλάσματα αυτά εμφανίζει αρχικά πτωτική τάση αλλά η τάση
αυτή αναστρέφεται μετά το 2010 και γίνεται ανοδική με έμφαση στις γυναίκες.
 Στους Καποδιστριακούς Δήμους Βόλου & Ν. Ιωνίας αυξημένη θνησιμότητα από «λοιπά
νεοπλάσματα μη καθορισμένων εντοπίσεων»
 Στον Καποδιστριακό Δήμο Βόλου αυξημένη θνησιμότητα από νεοπλάσματα του
λεμφικού & αιμοποιητικού ιστού
 Στον Καποδιστριακό Δήμο Ν. Ιωνίας αποτυπώνεται αυξημένη θνησιμότητα από
νεοπλάσματα του αναπνευστικού & των ενδοθωρακικών οργάνων
 Στο Δήμο Φερρών ελαττωμένη
θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του
ουρογεννητικού συστήματος.

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΝΟΣΟΥΣ (ΠΛΗΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
Για τα έτη που μελετήθηκαν (1999-2015) σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό της Ελλάδας
αποτυπώνεται:




Συνολικά στο Νομό Μαγνησίας διαπιστώνεται αυξημένη θνησιμότητα από
εγκεφαλικά έμφρακτα, ιδίως την πρώτη περίοδο της μελέτης ( ως το 2007) με
αυξημένη επίπτωση στις γυναίκες. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα αναφορικά με
τη θνησιμότητα από εγκεφαλική αθηρωματοσκλήρυνση.
Στον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου διαπιστώνεται επίσης μεγαλύτερη θνησιμότητα από
εγκεφαλικά έμφρακτα ( 3 φορές περισσότερο από το γενικό πληθυσμό της
Ελλάδας). Στις γυναίκες η θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη και πλησιάζει τις 3,84
φορές περισσότερο. Παρατηρείται μία πτωτική τάση τη δεύτερη περίοδο της






μελέτης (μετά το 2007), χωρίς όμως να αλλάζει η αναλογία γυναικών-ανδρών. Η
εγκεφαλική αθηρωματοσκλήρυνση είναι 2,13 φορές μεγαλύτερη από το γενικό
πληθυσμό, ενώ τα υπόλοιπα νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων 1,66 φορές.
Για τον Καλλικρατικούς Δήμους Ρ.Φερραίου, Αλμυρού, Αλοννήσου, ΖαγοράςΜουρεσίου και τον Καποδιστριακό Δήμο Αργαλαστής παρατηρείται μεγαλύτερη
συχνότητα νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος από το γενικό πληθυσμό
της χώρας.
Στον Καποδιστριακό Δήμο Φερρών παρατηρείται μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω
ισχαιμικής καρδιοπάθειας και νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος
Μετά το 2010 διαπιστώνεται αύξηση της θνησιμότητας στους άνδρες του νομού
Μαγνησίας από εγκεφαλικά έμφρακτα, όπως και από νοσήματα της πνευμονικής
κυκλοφορίας

