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Η Κίνηση του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας για το Έτος 2005
σε Σχέση µε την Ηλιο-γεωµαγνητική ∆ραστηριότητα
Νούλα Μ. (1), Πρέκα-Παπαδήµα Π. (2), Μουσάς Ξ. (3), Βασιλείου Χ. (4), Τσαλίκη Σ.-Μ. (4),
Κοντογεώργου Ε. (4), Κατσαβριάς Χ. (5)και Θεοδωροπούλου Αικ. (5)
(1) Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λαµίας
(2) Επίκουρος καθηγήτρια, Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής,
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών
(3) Αναπληρωτής καθηγητής, Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής,
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών
(4) Νοσηλεύτρια, ΤΕΙ Λαµίας
(5)Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Περίληψη
Εισαγωγή: Η ζωή στην Γη οφείλει την παρουσία της στον Ήλιο ο οποίος είναι πηγή ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας, φωτός και θερµότητας. Οι αρνητικές επιρροές των εκρηκτικών ηλιακών φαινοµένων στην βιόσφαιρα και ιδιαίτερα στην ανθρώπινη υγεία άρχισε να συζητείται τα τελευταία είκοσι χρόνια (ηλιοβιολογία),
αν και η επίδραση αυτών στις τεχνολογικές εφαρµογές επίγειες ή διαστηµικές είναι ήδη γνωστές. Μεγάλες
στατιστικές έρευνες έχουν διεξαχθεί σε παγκόσµιο επίπεδο και πιθανοί µηχανισµοί έχουν προταθεί, αν και
το θέµα παραµένει ανοικτό.
Σκοπός: Ο σκοπός της µελέτης είναι η διερεύνηση της αυξηµένης ή µη προσέλευσης των ασθενών στο
Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π) του Γ. Ν.Λαµίας κατά το έτος 2005, προκειµένου να µελετηθεί κατά
πόσο οι γεωµαγνητικές καταιγίδες επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία τόσο ψυχικά όσο και σωµατικά, µε
αποτέλεσµα την αύξηση ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσε το σύνολο των ασθενών όλων των ηλικιακών οµάδων που προσήλθαν στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του Χειρουργικού και Παθολογικού Τοµέα του
Γ. Ν. Λαµίας, κατά το χρονικό διάστηµα 1/1/2005 έως 31/12/2005. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε την
καταγραφή των στοιχείων νοσηλείας από τα µητρώα των ασθενών του Χειρουργικού και Παθολογικού
Τοµέα των Επειγόντων Περιστατικών του Γ. Ν. Λαµίας λαµβάνοντας υπόψη το προσωπικό απόρρητο των
ασθενών. Κατεγράφησαν συνολικά 37.513 περιστατικά. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν σύµφωνα µε την διάγνωση και εισήχθησαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν το
Microsoft Office Excel 2003. Στη συνέχεια συσχετίστηκαν χρονικά µε τον γεωµαγνητικό δείκτη Dst, που
χρησιµοποιείται για την εκτίµηση και απεικόνιση της εξέλιξης των µαγνητικών καταιγίδων, µε τις ηλιακές
εκλάµψεις, τις ισχυρές εκτινάξεις της ηλιακής στεµµατικής µάζας και τον ηλιακό άνεµο. Τα παραπάνω δεδοµένα προέρχονται από διαστηµικές παρατηρήσεις οι οποίες υπέστησαν κατάλληλη επεξεργασία. Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Microsoft Office Excel 2003 και το Origin 7.
Αποτελέσµατα: Η ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα (non-photic effect) φαίνεται ότι επιδρά στην υγεία
καθόσον παρατηρήθηκε αύξηση προσέλευσης περιστατικών στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν Λαµίας κατά τις περιόδους
εκδήλωσης γεωµαγνητικών καταιγίδων αλλά και πολλών και ισχυρών ηλιακών εκλάµψεων.∆ιαπιστώθηκε µια
χρονική σύµπτωση µε την ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα. Η επίδραση ήταν πλέον σαφής στα καρδιολογικά, ογκολογικά, νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά αλλά και σε ένα βαθµό στα παθολογικά περιστατικά. Η µέγιστη προσέλευση ασθενών για αυτές τις κατηγορίες σηµειώθηκε κατά κανόνα τους µήνες
Ιανουάριο (έκτακτη ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα), Μάρτιο (µέγιστος αριθµός εκλάµψεων των τελευταίων 12 ετών), Μάιο και Αύγουστο (µήνες µε ισχυρές γεωµαγνητικές καταιγίδες).
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Συµπεράσµατα: Τα συµπεράσµατα της πιλοτικής αυτής µελέτης προστίθενται σε εκείνα της διεθνούς βιβλιογραφίας ενισχύοντας την εικόνα της κατάστασης για τα µεσαία γεωγραφικά πλάτη και ειδικά για τον ελλαδικό χώρο που ελάχιστα
έχουν γίνει µέχρι σήµερα.
Ενδιαφέρον για την κλινική πρακτική: Η µελέτη αυτή θα µπορούσε να ενταχθεί στο θέµα πρόβλεψης του προσωπικού των
Τ.Ε.Π. προκειµένου να ληφθούν κατάλληλα µέτρα (επιπλέον προσωπικό, φάρµακα και λοιπά υλικά, χώροι υποδοχής κλπ).
Λέξεις κλειδιά: ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα, γεωµαγνητικές καταιγίδες, σχέσεις Ηλίου-Γης, υγεία, καρδιαγγειακά,
ογκολογικά, νευρολογικά, ορθοπεδικά περιστατικά.

1. Εισαγωγή
Ως ∆ιαστηµικός Καιρός ορίζεται το σύνολο από τις συνθήκες στον Ήλιο και τον ηλιακό άνεµο, την µαγνητόσφαιρα,
την ιονόσφαιρα και την θερµόσφαιρα που µπορούν να επιδράσουν στην λειτουργία και αξιοπιστία των διαστηµικών και
επίγειων τεχνολογικών συστηµάτων και να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία (NOAA, Space weather
Center). Το πρόβληµα της επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία
των φαινοµένων που συµβαίνουν στο Ήλιο στα πλαίσια της
ηλιακής δραστηριότητας (non-photic effects) και στην γήινη
µαγνητόσφαιρα σαν επέκταση αυτής της δραστηριότητας,
συζητείται εδώ και δεκαετίες. Έχει αναπτυχθεί µάλιστα και
συγκεκριµένος επιστηµονικός κλάδος για την µελέτη τους, η
ηλιοβιολογία. Μεγάλες στατιστικές έρευνες έχουν διεξαχθεί
παγκοσµίως και πιθανοί µηχανισµοί διαµέσου των οποίων
κάποιες ηλιακές και γεωφυσικές παράµετροι µπορεί να επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, έχουν προταθεί.
Κατά την ηλιακή δραστηριότητα που εµφανίζεται µε την
αύξηση των ηλιακών κηλίδων, εκδηλώνονται απρόβλεπτα
µεγάλα εκρηκτικά γεγονότα στον Ήλιο, που είναι οι εκλάµψεις (flares) και οι εκτινάξεις στρεµµατικής (ηλιακής) µάζας
(CMEs-coronal mass ejection) τα οποία απελευθερώνουν
τεράστια ποσά ενέργειας και ύλης (ηλιακό πλάσµα).
Αποτέλεσµα αυτών είναι κύµατα, σωµάτια και µάλιστα υψηλών ενεργειών (ηλεκτρόνια και πρωτόνια) και ακτινοβολίες
διαφόρων µηκών κύµατος από ραδιοκύµατα έως ακτίνες Χ
και γ να φτάνουν στη ιονόσφαιρα και µαγνητόσφαιρα της
Γης διαµέσου του ηλιακού ανέµου, που είναι η συνεχής ροή
του ηλιακού πλάσµατος προς τον διαπλανητικό
χώρο(Kivelson, 1995). Σοβαρές διαταραχές παρατηρούνται
τότε στην µαγνητόσφαιρα, την ιονόσφαιρα, την ανώτερη
ατµόσφαιρα και τον ατµοσφαιρικό ηλεκτρισµό. Αυτές οι διαταραχές ονοµάζονται µαγνητικές καταιγίδες. Ο χρόνος άφιξης των σωµατιδίων ή της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
που προέρχονται από αυτά τα ηλιακά φαινόµενα (εκλάµψεις
και CMEs), τα οποία δεν εµφανίζονται απαραιτήτως ταυτόχρονα, κυµαίνεται σε 8 min για την Η/Μ ακτινοβολία (ακτίνες Χ και γ, ραδιοεκποµπή κλπ.), µερικές ώρες για την κοσµική ακτινοβολία και τα υψηλής ενέργειας σωµάτια και σε 2-3
µέρες για τις CMEs (ταχύ µαγνητισµένο ηλιακό πλάσµα).
Όταν το γεωµαγνητικό πεδίο διαταράσσεται φαίνεται
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λογικό να υπάρχει είτε άµεση είτε έµµεση επίδραση στην
ανθρώπινη φυσιολογία. Είναι φυσιολογικό ένα άτοµο που
συνδέεται µε το εξωτερικό περιβάλλον να υπόκειται και στις
όποιες αλλαγές του. Το περιβάλλον δεν είναι µόνο η ατµόσφαιρα και η ορατή ακτινοβολία, είναι και το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο, το βαρυτικό πεδίο, τα ακουστικά κύµατα, η τεκτονική των πλακών κλπ. που είναι απρόσιτα στις ορατές αισθήσεις µας. Όµως η ανικανότητα µας να αντιληφθούµε κάποια
φαινόµενα δεν σηµαίνει ότι αυτά δεν υπάρχουν. Αυτό ισχύει και για το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο.
Η ιδέα ότι αυτά τα φαινόµενα µπορεί να έχουν οποιαδήποτε επίδραση στον άνθρωπο αντιµετωπίστηκε αρχικά µε σκεπτικισµό. Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια τα ευρήµατα ενισχύουν
την πιθανότητα η συσχέτιση των ηλιο-γεωµαγνητικών διαταραχών (µαγνητικές καταιγίδες) και της ανθρώπινης υγείας να έχει
αληθινά βιοφυσική βάση. Ανάµεσα σε άλλες µελέτες (Palmer
et all, 2006), και σε εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν σε γεωγραφικά πλάτη παρόµοια µε της Ελλάδας, όπως στο Ισραήλ,
(Stoupel et all., 1994) στην Ιταλία,(Gavryueva et all.,2002), στη
Βουλγαρία, (Dimitrova, 2006), στο Μεξικό και στην Κούβα,
(Mentoza et all., 2004) απέδειξαν µια τέτοια επίδραση.
Σκοπός της παρούσας πιλοτικής µελέτης είναι η διερεύνηση της αυξηµένης ή µη προσέλευσης των ασθενών στα
Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ. Ν. Λαµίας
κατά το έτος 2005, προκειµένου να µελετηθεί κατά πόσο οι
γεωµαγνητικές καταιγίδες επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία
τόσο ψυχικά όσο και σωµατικά, µε αποτέλεσµα την αύξηση
ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας.
Ηθικά θέµατα: Για τη διεξαγωγή της µελέτης ελήφθη η άδεια
από την ∆ιοίκηση του Γ. Ν. Λαµίας. Η καταγραφή των στοιχείων των ασθενών από τα Μητρώα ασθενών του Τ.Ε.Π.
έγινε στηριζόµενη στις αρχές ανωνυµίας, εµπιστευτικότητας
και απορρήτου των ασθενών.
∆είγµα: Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσε το σύνολο των
ασθενών όλων των ηλικιακών οµάδων που προσήλθαν στο
Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του Χειρουργικού και
Παθολογικού Τοµέα του Γ. Ν. Λαµίας, κατά το χρονικό διάστηµα 1/1/2005 έως 31/12/2005

Τόµος 03 • Τεύχος 02

ene_newsletter_Issue3 t2

5/20/10

2:21 PM

Page 62

ερ ευνητικές εργασί ες

2. Μέθοδος συλλογής δεδοµένων και τρόπος ανάλυσης
2.1. Επιλογή δεδοµένων του Τµήµατος Επειγόντων
Περιστατικών
Η επιλογή του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών κρίθηκε
απαραίτητη αρχικά, καθώς σε αυτό το τµήµα προσέρχονται
ασθενείς ως έκτακτα περιστατικά πάσης φύσεως. Συνεπώς
είναι δυνατή µια πρώτη ταξινόµηση των εκτάκτων περιστατικών ανάλογα µε την διάγνωση. Η µηνιαία αυξηµένη προσέλευση εκτάκτων περιστατικών συγκεκριµένης διάγνωσης συσχετίστηκε χρονικά αφ’ ενός µε εποχιακούς παράγοντες (καιρόςκλίµα) και αφ’ ετέρου µε την αυξηµένη ή όχι ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα εκείνου του µηνός (διαστηµικός καιρός).
Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε την καταγραφή των
στοιχείων των προσερχόµενων ασθενών στο Τ.Ε.Π. του Γ. Ν.
Λαµίας, από τα µητρώα των ασθενών του Χειρουργικού και
Παθολογικού Τοµέα ( Πίνακας 1). Κατεγράφησαν πληροφορίες σχετικά µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος (ηλικία και φύλο), την ηµεροµηνία και ώρα προσέλευσης, τα στοιχεία νοσηλείας κάθε ασθενή καθώς και η διάγνωση. Καταγράφηκαν συνολικά 21872 και 15641 περιστατικά
αντίστοιχα στους δύο Τοµείς, Χειρουργικό και Παθολογικό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Καταγεγραµµένα περιστατικά έτους 2005Ανάλυση κατά Τοµέα, φύλο και ηλικία.
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
<20 ΕΤΩΝ
ΝΕΟΙ 20-40 ΕΤΩΝ
ΜΕΣΗΛΙΚΕΣ
40-60 ΕΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
60-80 ΕΤΩΝ
ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
>80 ΕΤΩΝ
ΜΗ ∆ΗΛΩΘΕΙΣΑ
ΗΛΙΚΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

15641
7872
7769

42%
51%
49%

21872 58%
11904 54%
9969 46%

1071
3488

7%
22%

4367
6445

20%
30%

3457

22%

4664

21%

5580

36%

4839

22%

1722

11%

1303

6%

323

2%

254

1%

Η συλλογή των στοιχείων έγινε µε την χρήση ειδικού πρωτοκόλλου καταγραφής των στοιχείων νοσηλείας από τα
µητρώα ασθενών του Χειρουργικού και Παθολογικού Τοµέα
του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών, µε την χρήση
φωτογραφικής ψηφιακής µηχανής, λαµβάνοντας υπόψη το
προσωπικό απόρρητο του ασθενούς. Τα δεδοµένα εισήχθησαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κωδικοποιηµένη
µορφή και έγινε στατιστική επεξεργασία. Το πρόγραµµα που
χρησιµοποιήθηκε ήταν το Microsoft Office Excel 2003. Τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν συντάχθηκαν σε πίνακες και
σε µηνιαία και ηµερήσια γραφήµατα.
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Εικόνα 1: Μηνιαία κατανοµή των ηλιακών εκρηκτικών φαινοµένων, εκλάµψεις (flares) και εκτινάξεις στεµµατικής (ηλιακής)
µάζας (CMEs), έτους 2005. Με το γκρι χρώµα η κατανοµή
των ισχυρών εκλάµψεων και των µεγάλων CMEs.

2.2. Ηλιο- γεωµαγνητική δραστηριότητα 2005
Η ηλιακή δραστηριότητα καταγράφεται µε τον αριθµό των
κηλίδων που εµφανίζονται στον Ήλιο και έχει µια περιοδικότητα 11 περίπου ετών (ηλιακός κύκλος). Ο λεγόµενος 23ος
ηλιακός κύκλος άρχισε το 1996 µε λίγες κηλίδες (ηλιακό ελάχιστο), κορυφώθηκε (µεγάλος αριθµός κηλίδων) τα έτη
2000-2001 (ηλιακό µέγιστο) και τελείωσε το 2007 µε ελάχιστο αριθµό κηλίδων (ηλιακό ελάχιστο). Μεγάλα και πολλά
εκρηκτικά φαινόµενα στον Ήλιο (εκλάµψεις και CMEs) συµβαίνουν κατά κανόνα σε περιόδους ηλιακού µεγίστου πυροδοτώντας τις γεωµαγνητικές καταιγίδες. Παρόλα αυτά όµως
έχει παρατηρηθεί και σε περιόδους ηλιακού ελαχίστου να
εµφανίζονται κάποιοι µήνες µε έκτακτα, µη αναµενόµενα
ισχυρά εκρηκτικά φαινόµενα. Έτσι κατά το έτος 2005 που
αντιστοιχεί σε ηλιακό ελάχιστο, εκδηλώθηκε έκτακτη ηλιακή
δραστηριότητα κύρια τον µήνα Ιανουάριο. Αυτός ήταν και ο
λόγος που επιλέχθηκε το 2005 για την µελέτη µας.
Ο µηνιαίος αριθµός των εκλάµψεων και των CMEs,
δηλαδή των ηλιακών εκρηκτικών φαινοµένων, είναι ενδεικτικός της έκτακτης ηλιακής δραστηριότητας (Εικόνα 1). Από
τα εκρηκτικά φαινόµενα του Ήλιου εκπέµπονται ενίοτε στο
διαπλανητικό χώρο, εκτός από Η/Μ ακτινοβολία, υψηλής
ενέργειας σωµάτια (κύρια πρωτόνια) που ονοµάζονται SEP
(solar particle events), συνήθως µε ενέργεια >30 MeV ανά
νουκλεόνιο. Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις κοσµική ακτινοβολία ηλιακής προέλευσης (ενέργειες της τάξεως των
GeV) φτάνει στην επιφάνεια της Γης και τότε λέγεται
Ground Level Events (GLE). Μόνο 69 τέτοια γεγονότα
έχουν καταγραφεί από το 1942. Τα δύο τελευταία στις 17 και
20 Ιανουαρίου 2005. Επιπλέον πολύ µεγάλος αριθµός εκλάµψεων (230!) παρατηρήθηκε τον Μάρτιο 2005, ο οποίος
µάλιστα ξεπέρασε και εκείνον του ηλιακού µεγίστου.
Αντίθετα τον Οκτώβριο 2005 οι εκλάµψεις απουσιάζουν
παντελώς.
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Τέλος, µεγάλες µαγνητικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν από
τον Μάιο έως τον Σεπτέµβριο (µε τις πιο ισχυρές τον Μάιο
και τον Αύγουστο) και µια αλληλουχία µαγνητικών καταιγίδων
σηµάδεψε τα έκτακτα ηλιο-γεωµαγνητικά γεγονότα του
Ιανουαρίου (Εικόνα 2, πάνω µέρος). Απουσία ηλιακής και γεωµαγνητικής δραστηριότητας εµφανίζεται µετά τον Σεπτέµβριο.
Στην µελέτη µας χρησιµοποιήσαµε τον δείκτη Dst, που ορίζεται ως η παγκόσµια µέση τιµή της ισηµερινής διαταραχής του
γήινου µαγνητικού πεδίου, για την εκτίµηση και απεικόνιση της
εξέλιξης των µαγνητικών καταιγίδων. Τιµές πέραν του -40 nT
δηλώνουν µαγνητική καταιγίδα, ενώ τιµές πέραν του -100 nT
σηµαίνουν πολύ ισχυρές µαγνητικές καταιγίδες. Συνεπώς διακρίνονται τρεις περίοδοι µε διαφορετικά ηλιο-γεωµαγνητικά
χαρακτηριστικά (Εικόνα 2):
1) Ιανουάριος–Απρίλιος: Έκτακτη ηλιακή δραστηριότητα,
µε πολλές εκλάµψεις, 2 GLE- SEP (στις 17-20 Ιανουαρίου)
καθώς και αλληλουχία µαγνητικών καταιγίδων χαρακτηρίζουν τον Ιανουάριο. Η δραστηριότητα µειώνεται σταδιακά
µέχρι τον Απρίλιο. Παραδόξως, τον Μάρτιο καταγράφεται ο
µέγιστος αριθµός των εκλάµψεων (230 εκλάµψεις) όλου του
ηλιακού κύκλου.
2) Μάιος-Σεπτέµβριος: Ισχυρές µαγνητικές καταιγίδες
µε µέγιστη ισχύ τον Μάιο και φθίνουσα ισχύ µέχρι τον
Ιούλιο. Τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο ακολουθεί µια δεύτερη
σειρά ισχυρών µαγνητικών καταιγίδων.
3) Οκτώβριος-∆εκέµβριος: Απουσία µαγνητικών καταιγίδων. Τον Οκτώβριο (και µόνο για αυτόν τον µήνα) παρουσιάζεται παντελής απουσία εκλάµψεων.
2.3. Ανάλυση δεδοµένων
Με βάσει τα ανωτέρω έγιναν µηνιαίες και ηµερήσιες συσχετίσεις των περιστατικών που προσήλθαν στο Τ.Ε.Π., µε τις ηλιακές εκλάµψεις, τις ισχυρές εκτινάξεις της στεµµατικής µάζας,
τον ηλιακό άνεµο και τις γεωµαγνητικές καταιγίδες.
Τα στοιχεία από τα µητρώα ασθενών του Χειρουργικού και
Παθολογικού Τοµέα των Επειγόντων Περιστατικών εισήχθησαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κωδικοποιηµένη µορφή.
Έγινε ταξινόµηση των περιστατικών ανάλογα µε την διάγνωση.
Συντάχθηκαν πίνακες, µηνιαία και ηµερήσια γραφήµατα.
Η αυξηµένη ή όχι ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα
εκφράζεται από τον γεωµαγνητικό δείκτη Dst, τον αριθµό των
ηλιακών εκλάµψεων και των αριθµό των ηλιακών στεµµατικών
εκτινάξεων µάζας, αλλά και από παραµέτρους του ηλιακού
ανέµου (ταχύτητα, πυκνότητα, θερµοκρασία και µαγνητικό
πεδίο). Τα δεδοµένα αυτά προέκυψαν από τις παρατηρήσεις
διαστηµικών αποστολών (διαστηµόπλοια GOES και SOHO)
και βάσεις διαστηµικών δεδοµένων (OMNI DATA BASE). Από
αυτά και κατόπιν κατάλληλων υπολογισµών κατασκευάστηκαν

πίνακες και γραφήµατα.
Ακολούθησε η χρονική συσχέτιση των διαστηµικών δεδοµένων και των καταγεγραµµένων στοιχείων των ασθενών που
συγκεντρώθηκαν από τα µητρώα ασθενών του Χειρουργικού
και Παθολογικού Τοµέα του τµήµατος των Επειγόντων
Περιστατικών µε σύγκριση των ανάλογων διαγραµµάτων, λαµβανοµένου υπόψη των εποχιακών παραγόντων.

Εικόνα 2: (Πάνω µέρος). Ο γεωµαγνητικός δείκτης Dst που
απεικονίζει την εξέλιξη των µαγνητικών καταιγίδων του έτους
2005. Τιµές πέραν του -40 nT δηλώνουν µαγνητική καταιγίδα,
ενώ τιµές πέραν του -100 nT σηµαίνουν πολύ ισχυρές µαγνητικές καταιγίδες. (Μέση και κάτω). Μηνιαίες τιµές των περιστατικών που καταγράφτηκαν στον Χειρουργικό και
Παθολογικό Τοµέα του Τ.Ε.Π. Γ. Ν. Λαµίας, το 2005.

3. Αποτελέσµατα
3.1. Μηνιαία κατανοµή των περιστατικών στο Τ.Ε.Π. για το
έτος 2005
Στην Εικόνα 2 φαίνονται µαζί µε τον δείκτη Dst, δηλαδή
µαζί µε τις µαγνητικές καταιγίδες, τα καταγεγραµµένα µηνιαία περιστατικά από τον Παθολογικό και τον Χειρουργικό
Τοµέα, του έτους 2005. ∆ιαπιστώνεται ότι υπάρχει αύξηση
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των περιστατικών τους µήνες Μάιο έως Αύγουστο που
συµπίπτει χρονικά µε τις ισχυρές µαγνητικές καταιγίδες.
Αντίθετα, τα περιστατικά είναι µειωµένα τους µήνες µετά τον
Σεπτέµβριο 2005 που αντιστοιχεί στην τρίτη περίοδο µε την
απουσία της ηλιο-γεωµαγνητικής δραστηριότητας. Επίσης
παρατηρείται αύξηση των περιστατικών το Μάρτιο, µήνας µε
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Εικόνα 3: Μηνιαία κατανοµή περιστατικών παθολογικού και χειρουργικού τοµέα.
Ακολουθεί η ανάλυση των µηνιαίων περιστατικών κατά κατηγορία.

Εικόνα 4: Μηνιαία κατανοµή περιστατικών ανά τοµέα
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το µέγιστο των εκλάµψεων για όλο τον 23ο ηλιακό κύκλο.
Ειδικά για τον Παθολογικό Τοµέα µεγάλη προσέλευση
ασθενών παρατηρήθηκε τους µήνες Ιανουάριο, Μάρτιο,
Μάιο και Αύγουστο.
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, η προσέλευση των
ασθενών στον Χειρουργικό Τοµέα (58%) είναι µεγαλύτερη
από την προσέλευση στον Παθολογικό (42%). Επίσης, εµφανίζεται αυξηµένη η προσέλευση των αρρένων (54%) στον
Χειρουργικό Τοµέα, ενώ στον Παθολογικό τα ποσοστά προσέλευσης είναι τα ίδια και για τα δυο φύλα. Τα ποσοστά προσέλευσης κατά ηλικία είναι διαφορετικά στους δυο Τοµείς. Το
µεγαλύτερο ποσοστό (30%) του Χειρουργικού Τοµέα
αφορά προσέλευση ατόµων ηλικίας 20-40 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό (36%) για τον Παθολογικό Τοµέα αφορά
άτοµα ηλικίας 60-80 ετών. Άτοµα ηλικίας 40-60 ετών προσήλθαν ισότιµα (21-22%) και στους δυο Τοµείς. Τα νεαρά
άτοµα κάτω των 20 ετών προσήλθαν περισσότερο στον
Χειρουργικό Τοµέα, ενώ οι ηλικιωµένοι άνω των 80 ετών
προσήλθαν κύρια στον Παθολογικό Τοµέα
3.1.1. Προσέλευση περιστατικών και Εποχιακή ∆ιακύµανση
(Καιρός)
Στις Εικόνες 3 και 4 παρουσιάζονται οι µηνιαίες κατανοµές
των περιστατικών του Παθολογικού και του Χειρουργικού
Τοµέα για τα παθολογικά, γαστρεντερολογικά, Ω.Ρ.Λ., πνευµονολογικά και οφθαλµολογικά περιστατικά. Παρατηρείται
εν γένει αυξηµένη προσέλευση ασθενών την άνοιξη και το
καλοκαίρι. Συγκεκριµένα:
Παθολογικά περιστατικά: Στον Παθολογικό Τοµέα,
αύξηση προσέλευσης ασθενών παρουσιάζεται από τον
Μάρτιο έως τον Αύγουστο, ενώ στον Χειρουργικό διακρίνονται τρία µέγιστα προσέλευσης ασθενών, τον Ιανουάριο
(µήνας µε έκτακτη ηλιακή δραστηριότητα), τον Μάρτιο
(µέγιστο ηλιακών εκλάµψεων) και τον Μάιο (µήνας µε τις
ισχυρότερες µαγνητικές καταιγίδες). Παρατηρείται δηλαδή
αυξηµένη προσέλευση την άνοιξη και το καλοκαίρι, αλλά
στον Χειρουργικό Τοµέα διαπιστώνεται µια χρονική
σύµπτωση αυτής της αυξηµένης προσέλευσης και της ηλιογεωµαγνητικής δραστηριότητας.
Γαστρεντερολογικά περιστατικά: Αύξηση των περιστατικών στον Παθολογικό Τοµέα εµφανίζεται τους µήνες
Μάρτιο, Μάιο και Ιούλιο, ενώ η µέγιστη προσέλευση καταγράφτηκε τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα στον Χειρουργικό
Τοµέα, αυξηµένα περιστατικά καταγράφονται το διάστηµα
Μάιος-Σεπτέµβριος µε µέγιστη προσέλευση τον ΙούλιοΑύγουστο, αλλά και τον Μάρτιο και τον Ιανουάριο. Εκτός
από την άνοιξη και το καλοκαίρι, µεγάλη προσέλευση ασθενών καταγράφτηκε και τον Ιανουάριο.
Πνευµονολογικά περιστατικά: Αυξηµένα περιστατικά
εµφανίζονται τους µήνες Φεβρουάριο έως Μάιο, µε µέγιστο
τον Μάρτιο, για τον Παθολογικό Τοµέα και τους µήνες
Φεβρουάριο έως Απρίλιο, µε µέγιστο τον Απρίλιο, για τον
Χειρουργικό Τοµέα. Παρατηρείται δηλαδή αυξηµένη προσέλευση ασθενών την άνοιξη.
Ωτορινολαρυγγολογικά (ΩΡΛ) περιστατικά: Αυξηµένα
περιστατικά στον Παθολογικό Τοµέα καταγράφονται τους
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µήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο, µε µέγιστο τον Μάρτιο.
Αντίθετα στον Χειρουργικό Τοµέα, αυξηµένα περιστατικά
καταγράφηκαν µεν τους µήνες Ιανουάριο και Μάρτιο, αλλά
και την περίοδο Μάιος έως Αύγουστος, µε µέγιστο τον
Αύγουστο. Στον Χειρουργικό Τοµέα η µεγαλύτερη προσέλευση καταγράφτηκε το καλοκαίρι, ενώ στον Παθολογικό η
αύξηση παρουσιάζεται την άνοιξη και τον χειµώνα.
Οφθαλµολογικά περιστατικά: Αυξηµένα περιστατικά
καταγράφηκαν στον Παθολογικό Τοµέα τον Μάιο και τον
Ιούλιο-Αύγουστο, ενώ στον Χειρουργικό Τοµέα κατά τους
µήνες Μάρτιο, Μάιο-Ιούνιο και Αύγουστο-Σεπτέµβριο.
∆ερµατολογικά περιστατικά: Αυξηµένα περιστατικά
στον Παθολογικό Τοµέα καταγράφηκαν τους µήνες Ιούνιο,
Ιούλιο και Αύγουστο, µε µέγιστο τον Αύγουστο.
Αντίστοιχα στον Χειρουργικό Τοµέα αυξηµένα περιστατικά καταγράφηκαν τους µήνες Μάρτιο, Μάιο και Ιούλιο έως
Σεπτέµβριο.
3.1.2. Προσέλευση περιστατικών και ∆ιαστηµικός Καιρός
Η αυξηµένη κατανοµή των προσελεύσεων καρδιολογικών,
ογκολογικών, νευρολογικών και ορθοπεδικών περιστατικών
(Εικόνες 5, 6 και 7) εµφανίζει χρονική σύµπτωση µε τις τρεις
περιόδους της ηλιο-γεωµαγνητικής δραστηριότητας.
Συγκεκριµένα:
Καρδιολογικά περιστατικά (Εικόνα 5): Στον Παθολογικό
Τοµέα καταγράφτηκε µεγάλη προσέλευση ασθενών τους
πρώτους µήνες του έτους (Ιανουάριος-Μάιος) µε την µέγιστη προσέλευση ασθενών για όλο το έτος να καταγράφεται
τον Ιανουάριο που συµπίπτει µε την έκτακτη ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα. Για τον µήνα Ιανουάριο υπήρχε κενό
δεδοµένων για τον Χειρουργικό Τοµέα. Παρόλα αυτά µέγιστη προσέλευση ασθενών καταγράφτηκε τον Μάρτιο (µέγιστο των εκλάµψεων) και τους µήνες Μάιο και Αύγουστο

Εικόνα 5: Μηνιαία κατανοµή των καρδιολογικών περιστατικών
στον Χειρουργικό (µέση) και Παθολογικό Τοµέα (κάτω). Στο
πάνω µέρος δίδεται για σύγκριση ο γεωµαγνητικός δείκτης Dst.
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(µήνες µε ισχυρές µαγνητικές καταιγίδες). Μικρή αύξηση των
περιστατικών τον Αύγουστο καταγράφτηκε και στον
Παθολογικό Τοµέα.
Ογκολογικά περιστατικά (Εικόνα 6): Στον Παθολογικό
Τοµέα, διαπιστώνεται αυξηµένη προσέλευση ογκολογικών
περιστατικών τους µήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο, µε µέγιστη
προσέλευση τον Μάρτιο όπου και υπήρχε µέγιστο των ηλιακών εκλάµψεων. Επίσης εµφανή µέγιστα προσέλευσης ασθενών καταγράφηκαν τους µήνες µε τις ισχυρότερες µαγνητικές
καταιγίδες (Μάιο και Αύγουστο). Η µείωση των περιστατικών
είναι εµφανής µετά τον Σεπτέµβριο, περίοδος που χαρακτηρίζεται από απουσία ηλιο-γεωµαγνητικής δραστηριότητας.
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η κατανοµή των περιστατικών στον Χειρουργικό Τοµέα. Είναι εµφανής τόσο η αυξηµένη προσέλευση τους µήνες Απρίλιο έως Σεπτέµβριο ( µε
µέγιστα τους µήνες Μάιο, Ιούλιο και Σεπτέµβριο) που χαρακτηρίζονται από µαγνητικές καταιγίδες όσο και η µείωση των
περιστατικών µετά τον Σεπτέµβριο που υπάρχει απουσία
µαγνητικών καταιγίδων.
Ορθοπεδικά περιστατικά (Εικόνα 6): Στον Παθολογικό
Τοµέα, καταγράφτηκαν αυξηµένα περιστατικά τον ΙανουάριοΦεβρουάριο (έκτακτη ηλιακή δραστηριότητα). Αντίθετα στον
Χειρουργικό Τοµέα αυξηµένα περιστατικά καταγράφτηκαν
τους µήνες Απρίλιο έως και Σεπτέµβριο µε µέγιστο τον
Αύγουστο (ισχυρές µαγνητικές καταιγίδες). Υπάρχει µια διαφορά στις κατανοµές των δυο τοµέων, αν και εµφανίζεται σχετική αύξηση των περιστατικών τον Αύγουστο και στον
Παθολογικό Τοµέα. Επισηµαίνεται η µείωση των περιστατικών,
µετά τον Σεπτέµβριο. Η µικρή αύξηση του Οκτωβρίου στον

Παθολογικό Τοµέα, ίσως δείχνει µια κάποια αύξηση λόγω ατυχηµάτων εξ αιτίας ολισθηρότητας (βροχές του Φθινοπώρου).
Όµως η µεγάλη διαφορά εµφανίζεται στον Παθολογικό
Τοµέα µεταξύ των χειµερινών µηνών ΙανουάριοςΦεβρουάριος (µέγιστο µηνιαίων περιστατικών) και
Νοέµβριος-∆εκέµβριος (ελάχιστο µηνιαίων περιστατικών). Οι
χειµερινοί µήνες ενδείκνυνται για αυξηµένα ορθοπεδικά περιστατικά εξ αιτίας των άσχηµων καιρικών συνθηκών (ατυχήµατα). Επίσης οι µετακινήσεις λόγω εορτών Πρωτοχρονιάς
(Πέταλο του Μαλλιακού) ενισχύουν την περίπτωση του ατυχήµατος. Παρόλα αυτά, ενώ υπάρχει µεγάλη αύξηση τον
Ιανουάριο (µετά τις εορτές), υπάρχει µείωση των ∆εκέµβριο
(πριν τις εορτές). Υπενθυµίζετε η απουσία µαγνητικών καταιγίδων µετά τον Σεπτέµβριο.
Νευρολογικά περιστατικά (Εικόνα 7): Στον Παθολογικό
Τοµέα, υπάρχει αύξηση των περιστατικών τους µήνες Απρίλιο
έως Αύγουστο (περίοδος µαγνητικών καταιγίδων). Η µείωση
των περιστατικών είναι εµφανής από τον Σεπτέµβριο και µετά,
εκτός µιας µικρής αύξησης τον ∆εκέµβριο. Αντίστοιχη µείωση
των περιστατικών καταγράφτηκε και στον Χειρουργικό Τοµέα
µετά τον Σεπτέµβριο. Αναµένεται αύξηση των νευρολογικών
περιστατικών κοντά στις περιόδους των µεγάλων εορτών
(Πρωτοχρονιά και Πάσχα). Πράγµατι, εµφανίζεται µικρή αύξηση τον ∆εκέµβριο και τον Ιανουάριο, αλλά και τον ΜάρτιοΑπρίλιο (ηµεροµηνία Πάσχα 1/5/2005). Επίσης είναι εµφανής
η αυξηµένη προσέλευση ασθενών στον Χειρουργικό Τοµέα
τους µήνες Μάιο και Αύγουστο (µέγιστα των ισχυρών µαγνητικών καταιγίδων) αλλά και τον Φεβρουάριο (µετά την έκτακτη
ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα). Επίσης, αύξηση παρατη-

Εικόνα 6: Μηνιαία κατανοµή των ογκολογικών και ορθοπεδικών περιστατικών στον Χειρουργικό (µέση) και Παθολογικό Τοµέα
(κάτω). Στο πάνω µέρος δίδεται για σύγκριση ο γεωµαγνητικός δείκτης Dst.
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ρήθηκε στα ψυχιατρικά περιστατικά τον Φεβρουάριο µετά τα
έκτακτα γεγονότα του Ιανουαρίου. Θεωρώντας ότι οι ξυλοδαρµοί σχετίζονται µε το νευρολογικό σύστηµα και επειδή
καταγράφηκαν αρκετοί, εξετάστηκαν χωριστά. Αύξηση των
περιστατικών καταγράφτηκε επίσης τους µήνες Μάιο και
Αύγουστο-Σεπτέµβριο, µήνες µε µέγιστα των ισχυρών µαγνητικών καταιγίδων.
3.2. Ιανουάριος 2005: Ηµερήσια κατανοµή περιστατικών
Επειδή η ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα παρουσίασε έξαρση και µοναδικά χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο 2005 (Εικόνα
8) όπως αλληλουχία µαγνητικών καταιγίδων (ειδικά µετά τις 15
του µηνός) και µεγάλο αριθµό εκλάµψεων (µε κορύφωση 34
εκλάµψεις /µέρα στις 12-15 Ιανουαρίου) και δυο GLE, ένα σπανιότατο γεγονός, όπως ήδη προαναφέρθηκε, µέσα σε 3 µέρες
(17 και 20 Ιανουαρίου), εξετάστηκαν τα περιστατικά ιδιαιτέρως
αυτή την χρονική περίοδο. Επειδή φάνηκε µια χρονική σύµπτωση της ηλιο-γεωµαγνητικής δραστηριότητας και των αυξηµένων προσελεύσεων περιστατικών που χαρακτηρίζονται ως
καρδιολογικά, ογκολογικά, νευρολογικά και ορθοπεδικά, αλλά
και εν µέρει παθολογικά στο Τ.Ε.Π. του Γ. Ν. Λαµίας, η µελέτη
µας εστιάζεται µόνο σε αυτές τις κατηγορίες.
Παθολογικά περιστατικά (Εικόνα 8): Αναµενόµενη θεωρείται η αυξηµένη προσέλευση ασθενών µετά τις εορτές της
Πρωτοχρονιάς. Όµως η µεγάλη προσέλευση στις 12
Ιανουαρίου συµπίπτει χρονικά µε την ηµέρα που σηµατοδοτεί την αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας (σταδιακή αύξηση των εκλάµψεων). Αλλά η σηµαντική αύξηση των περιστατικών παρουσιάζεται µετά τις 19 (Παθολογικός Τοµέας) και

24 (Χειρουργικός Τοµέας) του µηνός, δηλαδή στην διάρκεια
των αλλεπάλληλων γεωµαγνητικών καταιγίδων. Στον
Χειρουργικό Τοµέα, τα περισσότερα περιστατικά για όλο το
έτος καταγράφτηκαν τον Ιανουάριο.
Ορθοπεδικά περιστατικά (Εικόνα 9): Αν και στον
Χειρουργικό Τοµέα παρατηρείται µια µεγάλη προσέλευση
ασθενών όλο τον µήνα, στον Παθολογικό τοµέα καταγράφτηκαν δύο περίοδοι αυξηµένης προσέλευσης, µετά τις εορτές της Πρωτοχρονιάς (µέχρι 12 Ιανουαρίου) και στο τέλος
του µήνα (µετά τις 27 Ιανουαρίου) που συµπίπτει µε την φάση
ανάκαµψης των γεωµαγνητικών καταιγίδων (περίοδος που το
γήινο µαγνητικό πεδίο επανέρχεται σταδιακά στην πρότερή
του κατάσταση).
Καρδιολογικά περιστατικά (Εικόνα 9): Υπενθυµίζεται ότι η
µέγιστη προσέλευση ασθενών στον Παθολογικό Τοµέα για
όλο το 2005 καταγράφτηκε τον µήνα Ιανουάριο και η ηµέρα
µε την µέγιστη προσέλευση είναι η 20η Ιανουαρίου, ηµέρα που
συνέβη το σπανιότατο γεγονός που ονοµάζεται GLE. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίσθηκε ως το ισχυρότερο των τελευταίων
20 ετών. Υπάρχει κενό δεδοµένων στον Χειρουργικό Τοµέα.
Ογκολογικά περιστατικά (Εικόνα 9): Αν και τα καταγεγραµµένα περιστατικά είναι λίγα, δίνουν µια εικόνα της κατάστασης. Στον Παθολογικό Τοµέα καταγράφονται 16 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 µετά την 19η Ιανουαρίου. Στον
Χειρουργικό Τοµέα καταγράφηκαν µόνο τρία περιστατικά στις
7, 18 και 21 Ιανουαρίου. Η αυξηµένη προσέλευση ασθενών
συµπίπτει χρονικά µε την περίοδο της ισχυρής έκτακτης ηλιογεωµαγνητικής δραστηριότητας (15 έως 28 Ιανουαρίου) και
µάλιστα η µέγιστη προσέλευση παρατηρείται την περίοδο

Εικόνα 7: Μηνιαία κατανοµή των νευρολογικών περιστατικών στον Χειρουργικό (µέση δεξιά) και Παθολογικό Τοµέα (µέση αριστερά), καθώς και τα ψυχιατρικά περιστατικά (κάτω δεξιά) και τα περιστατικά ξυλοδαρµών (κάτω αριστερά). Στο πάνω µέρος
δίδεται για σύγκριση ο γεωµαγνητικός δείκτης Dst.
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Εικόνα 8: Ηµερήσια κατανοµή των ηλιακών εκλάµψεων (πάνω αριστερά) και ο γεωµαγνητικός δείκτης Dst (πάνω δεξιά). Στο κάτω
µέρος, η ηµερήσιες καταγραφές των παθολογικών περιστατικών στον Χειρουργικό (αριστερά) και Παθολογικό Τοµέα (δεξιά)

Εικόνα 9: Ηµερήσια κατανοµή περιστατικών για τον Ιανουάριο 2005. Πάνω δεξιά για σύγκριση δίνεται ο γεωµαγνητικός δείκτης Dst.
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εκδήλωσης των δυο GLE (17 και 20 Ιανουαρίου) ή τις αµέσως
επόµενες ηµέρες (1-4 µέρες µετά).
Νευρολογικά περιστατικά (Εικόνα 9): Μεγάλη αύξηση
καταγράφτηκε στον Παθολογικό Τοµέα στις 2 Ιανουαρίου
(εορτές Πρωτοχρονιάς), ενώ κάποια αύξηση φαίνεται και στις
19 Ιανουαρίου. Επίσης, στον Χειρουργικό Τοµέα τα µοναδικά
τρία περιστατικά καταγράφονται στις 13, 21 και 22 Ιανουαρίου.
Οι ηµεροµηνίες αυτές συµπίπτουν µε την αύξηση των εκλάµ-

ψεων και την ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα δε,
µε την εκδήλωση των σπάνιων ισχυρών GLE. Σηµειωτέον ότι
και τον επόµενο µήνα (Φεβρουάριο) υπάρχει προσέλευση
στον Χειρουργικό Τοµέα (Εικόνα 7). Αλλά και τα ψυχιατρικά
περιστατικά ( Εικόνα 7) εµφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση τον
µήνα Φεβρουάριο, µετά την εκδήλωση της έκτακτης ηλιογεωµαγνητικής δραστηριότητας.

4. Συµπεράσµατα
Στην πιλοτική αυτή εργασία έγινε µελέτη της µηνιαίας προσέλευσης και της διάγνωσης των ασθενών που προσήλθαν στο
Τ.Ε.Π. του Γ. Ν. Λαµίας κατά το έτος 2005 σε σχέση µε ηλιογεωµαγνητικούς παράγοντες (∆ιαστηµικός Καιρός). Η ηλιογεωµαγνητική δραστηριότητα (non-photic effect) φαίνεται να
επιδρά στην υγεία καθόσον παρατηρήθηκε αύξηση προσέλευσης περιστατικών στο Τ.Ε.Π. κατά τις περιόδους εκδήλωσης
γεωµαγνητικών καταιγίδων αλλά και πολλών και ισχυρών ηλιακών εκλάµψεων. Υπάρχει δηλαδή µια χρονική σύµπτωση αύξησης της προσέλευσης των ασθενών µε την ηλιο-γεωµαγνητική
δραστηριότητα.
Η επίδραση είναι σαφής στα καρδιολογικά, ογκολογικά,
νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά αλλά και σε ένα
βαθµό στα παθολογικά περιστατικά. Η µέγιστη προσέλευση
ασθενών για αυτές τις κατηγορίες σηµειώθηκε κατά κανόνα
τους µήνες Ιανουάριο (µήνα µε έκτακτη ηλιο-γεωµαγνητική
δραστηριότητα), Μάρτιο (µήνας µε µέγιστο αριθµό εκλάµψεων των τελευταίων 12 ετών), Μάιο και Αύγουστο (µήνες µε
ισχυρές γεωµαγνητικές καταιγίδες). Αντίθετα τα πνευµονολογικά, ΩΡΛ, γαστρεντερολογικά, οφθαλµολογικά και δερµατολογικά περιστατικά εµφανίζουν έξαρση την άνοιξη και το καλοκαίρι (εποχιακή µεταβολή-καιρός).

Ειδικά για τον Ιανουάριο 2005, έγινε ηµερήσια ανάλυση
των προσελεύσεων και διαγνώσεων των διαφόρων περιστατικών. Και αυτό γιατί τον µήνα Ιανουάριο εκτός από την αλληλουχία µαγνητικών καταιγίδων (έκτακτη ηλιο-γεωµαγνητική
δραστηριότητα) καταγράφτηκαν και δυο ισχυρά γεγονόταGLE (17 και 20 Ιανουαρίου) εκ των οποίων το δεύτερο χαρακτηρίστηκε ως το πλέον ισχυρό των τελευταίων ετών.
Η ισχυρή έκτακτη ηλιο-γεωµαγνητική δραστηριότητα
(15 έως 28 Ιανουαρίου) συµπίπτει µε την αυξηµένη προσέλευση καρδιολογικών περιστατικών στο ΤΕΠ Λαµίας. Τα
µέγιστο των µηνιαίων καρδιολογικών περιστατικών για όλο
το έτος 2005 εµφανίζεται τον Ιανουάριο. Η ηµέρα µε την
µεγαλύτερη προσέλευση ασθενών είναι η 20η Ιανουαρίου
(ταυτόχρονο ισχυρό GLE). Επίσης, η µεγαλύτερη προσέλευση (αν και τα δεδοµένα είναι λίγα) ογκολογικών και νευρολογικών περιστατικών καταγράφτηκε 1-4 µέρες µετά την
20η Ιανουαρίου. Τα παθολογικά περιστατικά και των δυο
τοµέων αλλά και τα ορθοπεδικά περιστατικά του
Χειρουργικού Τοµέα εµφανίζουν αύξηση µετά την 19η
Ιανουαρίου και προς το τέλος του µήνα, περίοδος που
συµπίπτει µε την αλληλουχία των γεωµαγνητικών καταιγίδων
και ιδιαίτερα µε την φάση ανάκαµψης αυτών.

5. Συζήτηση
Τα συµπεράσµατα της πιλοτικής αυτής µελέτης προστίθενται σε εκείνα της διεθνούς βιβλιογραφίας ενισχύοντας την
εικόνα της κατάστασης για τα µεσαία γεωγραφικά πλάτη και
ειδικά για τον ελλαδικό χώρο που ελάχιστα έχουν γίνει µέχρι
σήµερα, (Πετρόπουλος και συν, 2006) και (Πετρόπουλος και
συν, 2007).
Στη µελέτη µας διαπιστώθηκε αυξηµένη προσέλευση
ασθενών στο ΤΕΠ µε καρδιολογικά προβλήµατα. Το αποτέλεσµα αυτό υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα µελέτης
των Breus et al., (1989) όπου εξετάστηκε ικανός αριθµός
περιστατικών προερχοµένων από το ΕΚΑΒ της Μόσχα, κατά
τη διάρκεια τριών ετών όπου υπήρχε αυξηµένη γεωµαγνητική δραστηριότητα (1979-1981) και διαπιστώθηκε θετική
συσχέτιση µεταξύ εµφραγµάτων µυοκαρδίου και ηλιο-γεωµαγνητικής δραστηριότητας. Οι Cornelissen et al., (2002), σε
µελέτη που διεξήχθει στη Μινεσότα των ΗΠΑ, κατέληξαν
στο συµπέρασµα ότι οι θάνατοι από έµφραγµα µυοκαρδίου
αυξάνονται κατά 5% κατά τα έτη που υπήρχε το µέγιστο της
ηλιακής δραστηριότητας. Στα συµπεράσµατα αυτά κατέληξαν και οι Chermouss et al., (2001). Επίσης παρατήρησαν ότι
οι ανταποκρινόµενοι µε το συµπαθητικό σύστηµα έχουν
µεγαλύτερη ικανότητα προσαρµογής στις αλλαγές του γεω-
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φυσικού περιβάλλοντος. Οι Stοupel et al., (1995), σε έρευνα
που διεξήχθει σε πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο του Τελ Αβιβ
στο Ισραήλ για περίοδο 180 µηνών, διαπίστωσαν ότι υπήρχε
θετική συσχέτιση ηλιακής δραστηριότητας και θανάτων από
έµφραγµα του µυοκαρδίου.
Η µελέτη µας έδειξε αύξηση προσέλευσης των νευρολογικών περιστατικών κατά τους µήνες Απρίλιο εως
Αύγουστο που ήταν η περίοδος των µαγνητικών καταιγίδων.
Από την ηµερησία ανάλυση των περιστατικών του
Ιανουαρίου, καταγράφηκε µεγάλη αύξηση των νευρολογικών
περιστατικών κατά τις ηµεροµηνίες που συµπίπτουν χρονικά
µε την αύξηση των εκλάµψεων και την ηλιογεωµαγνητική
δραστηριότητα. Παρόµοια αποτελέσµατα διαπιστώνονται
και σε µελέτη των Palmer et al., (2006) σύµφωνα µε την
οποία, το 75% των µαγνητικών καταιγίδων ακολουθείται από
αύξηση 50% των εισαγωγών στα νοσοκοµεία µε καρδιοπάθειες και νευρολογικές διαταραχές ( Έµφραγµα µυοκαρδίου,
καρδιαγγειακές παθήσεις, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,
τάσεις αυτοκτονίας).
Αυξηµένη προσέλευση ασθενών µε ορθοπεδικά προβλήµατα παρουσιάστηκε στη µελέτη µας κατά τους µήνες µε
έντονη ηλιογεωµαγνητική δραστηριότητα. Στα ανωτέρω
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συνηγορεί µελέτη των Stοupel et al., (1995), η οποία έδειξε
ότι σε περιόδους αυξηµένης ηλιογεωµαγνητικής δραστηριότητας υπήρχε αύξηση των ατυχηµάτων. Οµοίως και σε µελέτη των Dorman et al., (2001), διαπιστώθηκε πιθανή σύνδεση
της ηλιακής δραστηριότητας και της αύξησης των ατυχηµάτων των τραίνων στη Ρωσία.
Στη µελέτη µας παρατηρήθηκε επίσης αύξηση των ψυχιατρικών περιστατικών τον µήνα Φεβρουάριο, µετά την εκδήλωση της έκτακτης ηλιογεωµαγνητικής δραστηριότητας. Στα
παραπάνω συνηγορούν και µελέτες του kay, (1994) στην οποία
διαπιστώθηκε αύξηση αρρένων ασθενών που νοσηλεύτηκαν
σε νοσοκοµείο του Ηνωµένου Βασιλείου µε ψυχικές διαταραχές τη δεύτερη εβδοµάδα µετά την ηλιακή καταιγίδα, των
Partonen et al., (2004) που σε έρευνα τους διαπίστωσαν ότι
υπάρχει αυξηµένο ποσοστό αυτοκτονιών λόγω κατάθλιψης
την άνοιξη και το φθινόπωρο που υπάρχει αύξηση ή γεωµαγνητική διαταραχή η οποία προκαλείται από τη εποχιακή
αλλαγή στο µαγνητικό πεδίο της γης και των Halberg et al.,
(2005) οι οποίοι κατέληξαν στα ίδια συµπεράσµατα σε έρευνα που διεξήχθει στη Μιννεσότα των Ηνωµένων Πολιτειών

Η µελέτη αυτή θα µπορούσε να ενταχθεί στο θέµα
πρόβλεψης του προσωπικού των Τ.Ε.Π. σαν ένας επιπλέον
παράγων προκειµένου να ληφθούν κατάλληλα µέτρα (επιπλέον προσωπικό, φάρµακα και λοιπά υλικά, χώροι υποδοχής κλπ).
Η Νοσηλευτική µελετά τον άνθρωπο ως βιο-ψυχο-κοινωνική οντότητα. Ο Ήλιος και η ηλιακή-γεωµαγνητική δραστηριότητα επηρεάζουν και τις τρεις αυτές συνιστώσες. Η
Νοσηλευτική ενδιαφέρεται για όλους τους παράγοντες που
επιδρούν άµεσα ή έµµεσα στην ανθρώπινη υγεία. Η συµβολή των Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών της χώρας µας στην
συλλογική προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων και την
δηµιουργία ψηφιακής βάσης δεδοµένων από τα
Νοσοκοµεία, προκειµένου να γίνει µια εµπεριστατωµένη
µελέτη σε βάθος, χρόνου κρίνεται απαραίτητη.
Ευχαριστίες: Ευχαριστούµε τον ∆ιοικητή του Γ.Ν.Λαµίας
κύριο Μπριάµη για την πρόσβαση στα αρχεία του Τ.Ε.Π.
Επίσης ευχαριστούµε τον ΕΛΚΕ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για την
οικονοµική βοήθεια στην παραπάνω µελέτη.
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