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ÁNTSZ-jelentés Hevesbıl: öregszünk és sokat iszunk
2010. december 31. 06:30, péntek - Horváth Eszter Ágnes
Az országos átlagnál rosszabbak az egészségügyi mutatók Heves megyében,
ahol a túlzott mértékő dohányzás és alkoholfogyasztás is nagymértékben
csökkenti a várható élettartamot.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Észak-magyarországi
Regionális Intézete által készített jelentésbıl kiderül: a megye népességének
csökkenéséhez az országos átlag feletti - 1809 lakos elvesztését jelentı természetes fogyás mellett az elvándorlás is hozzájárult.
A túlzott mértékő alkoholizálás mellett a gyakori dohányzás idézi elı leginkább a
különféle súlyos megbetegedéseket megyénkben.
A megbetegedési és halálozási mutatók közül Heves megyében kiemelt figyelmet érdemel a korai vagy idı (65 év) elıtti
halálozás. Ennek okait vizsgálva mindkét nem esetében a keringési rendszer betegségei vezetnek, amelyeket a daganatok,
majd az emésztırendszer rendellenességei és a külsı tényezık követnek.

A tisztiorvosi szolgálat a tanulmányban több megbetegedés közvetlen vagy közvetett okozójaként a dohányzást és a túlzott
mértékő alkoholfogyasztást említi. A nık esetében a füzesabonyi és hevesi, míg a férfiaknál ezek mellett még a bélapátfalvi,
pétervásárai és hatvani kistérségben is hazai átlagot meghaladó, ezzel a káros szenvedéllyel összefüggésbe hozható
halálozás tapasztalható.
A legutóbbi megyei közgyőlésen dr. Bodnár Judit elmondta: a mértéktelen italozás mellett az is gond, hogy sokszor nyúlunk
a rossz minıségő, különösen káros fajtákhoz is. A regionális tiszti fıorvos említette: több helyütt is találtak metilalkoholt
tartalmazó, a májra nagyon rossz hatású vodkát.
Az egészségi állapottal és az orvoshoz fordulással kapcsolatos szokások is eltérnek nemenként. A férfiak a tünetek ellenére
gyakran késıbbi stádiumban fordulnak csak orvoshoz. Különösen igaz ez az urológiai problémákra, amelyek közül a
rosszindulatú prosztatarák tekintetében Heves megye a régiós és az országos átlagnál rosszabbul áll. A rákos
megbetegedésekben a férfiaknál a megye összes kistérségében az országos átlag feletti eredmény tapasztalható, de a
nıknél is csak a gyöngyösi és a pétervásárai kistérség van valamivel az országos átlag mutatói alatt.
Hevesben az újonnan diagnosztizált magas vérnyomás betegség gyakorisága 2008-2009-ben nagyrészt meghaladta az
országos átlagot, a szélütés, a heveny szívizom-infarktus, a légcsı, a hörgı és a tüdı daganatainak elıfordulása férfiak
esetében a hazai átlag alatti gyakoriságú, a nıknél akörül mozog. A nıi emlı rosszindulatú daganatainak gyakorisága
megyénkben csak az 55-64 éves korcsoportban haladta meg a hazai átlagot, a méhnyak rosszindulatú daganatait vizsgálva
Heves megye eredményei a 35-44 éves korban látható kiugrás kivételével kedvezıbbek az országos aránynál.
A demográfiai mutatókból megállapítható: Heves megye a regionális és az országos mértéknél is gyorsabb ütemben
öregszik. A születéskor várható átlagos élettartam 2009-ben a férfiaknál 68,8, a nıknél pedig 77,5 év volt. Ebben is
elmaradunk az uniós átlagtól, amely a férfiak esetében 76,25, míg a nıknél 82,3 év.

2010.12.31. 22:39

WebDoki - ÁNTSZ-jelentés Hevesbıl: öregszünk és sokat iszunk

2/2

http://www.webdoki.hu/printer.php?cid=63425

HeOl - Magyar krisztián

WebDoki
http://www.webdoki.hu/cikk.php?cid=63425

2010.12.31. 22:39

