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ΗΗ προστασίαπροστασία τηςτης ΔημόσιαςΔημόσιας ΥγείαςΥγείας
συνδέεταισυνδέεται άμεσαάμεσα μεμε τητη διασφάλισηδιασφάλιση
τωντων συνθηκώνσυνθηκών υγιεινήςυγιεινής

τουτου φυσικούφυσικού
κοινωνικούκοινωνικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι
τηντην ενίσχυσηενίσχυση τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
παραγόντωνπαραγόντων πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν θετικάθετικά τηντην
υγείαυγεία

ΟιΟι περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές απειλέςαπειλές κατάκατά τηςτης
υγείαςυγείας αφορούναφορούν τιςτις παθογόνεςπαθογόνες
επιδράσειςεπιδράσεις

βιολογικώνβιολογικών
χημικώνχημικών καικαι
φυσικώνφυσικών παραγόντωνπαραγόντων



ΣτηΣτη διεθνήδιεθνή βιβλιογραφίαβιβλιογραφία υπάρχουνυπάρχουν πολλοίπολλοί
ορισμοίορισμοί πουπου αναφέρονταιαναφέρονται στηστη συσχέτισησυσχέτιση
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι υγείαςυγείας..

ΚατάΚατά τηντην ιατρικήιατρική έννοιαέννοια, , τοτο περιβάλλονπεριβάλλον είναιείναι
δυνατόνδυνατόν νανα περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τοντον περιβάλλονταπεριβάλλοντα
χώροχώρο καικαι περιοχέςπεριοχές, , τιςτις συνθήκεςσυνθήκες ήή τιςτις
επιδράσειςεπιδράσεις πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν έναένα οργανισμόοργανισμό
((DavisDavis, 1989)., 1989).

ΣτοΣτο παραπάνωπαραπάνω πλαίσιοπλαίσιο οο LastLast (2001)(2001) όρισεόρισε
ωςως περιβάλλονπεριβάλλον γιαγια λογαριασμόλογαριασμό τηςτης ΔιεθνούςΔιεθνούς
ΈνωσηςΈνωσης ΕπιδημιολογίαςΕπιδημιολογίας, , ωςως: : 
««όλαόλα εκείναεκείνα τατα στοιχείαστοιχεία τατα οποίαοποία είναιείναι
εξωτερικάεξωτερικά τουτου ανθρώπινουανθρώπινου ξενιστήξενιστή.  .  ΤαΤα
στοιχείαστοιχεία αυτάαυτά μπορούνμπορούν νανα αφορούναφορούν τοτο
φυσικόφυσικό, , βιολογικόβιολογικό, , κοινωνικόκοινωνικό, , μορφωτικόμορφωτικό
πεδίοπεδίο......»»..

ΕίναιΕίναι προφανέςπροφανές ότιότι σύμφωνασύμφωνα μεμε τοντον ορισμόορισμό
αυτόαυτό, , τοτο περιβάλλονπεριβάλλον θαθα μπορούσεμπορούσε νανα
περιλαμβάνειπεριλαμβάνει οτιδήποτεοτιδήποτε δενδεν είναιείναι γενετικήςγενετικής
φύσηςφύσης,,
αναν καικαι θαθα μπορούσεμπορούσε κανείςκανείς νανα ισχυριστείισχυριστεί ότιότι
τατα γονίδιαγονίδια επηρεάζονταιεπηρεάζονται απόαπό τοτο περιβάλλονπεριβάλλον
βραχυπρόθεσμαβραχυπρόθεσμα ήή μακροπρόθεσμαμακροπρόθεσμα..



ΜεΜε σκοπόσκοπό νανα προσδιοριστούνπροσδιοριστούν επαρκώςεπαρκώς τατα τμήματατμήματα εκείναεκείνα τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος πουπου μπορούνμπορούν νανα τροποποιηθούντροποποιηθούν μεμε βραχυπρόθεσμεςβραχυπρόθεσμες ήή
μακρύτερουμακρύτερου χρόνουχρόνου παρεμβάσειςπαρεμβάσεις, , ώστεώστε νανα μειωθούνμειωθούν οιοι επιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστην
υγείαυγεία απόαπό τοτο περιβάλλονπεριβάλλον, , θεωρήθηκεθεωρήθηκε σκόπιμησκόπιμη απόαπό τοντον ΠΠ..ΟΟ..ΥΥ.. ηη
υιοθέτησηυιοθέτηση τουτου παρακάτωπαρακάτω ορισμούορισμού::

««ΠεριβάλλονΠεριβάλλον είναιείναι όλοιόλοι εκείνοιεκείνοι οιοι φυσικοίφυσικοί, , χημικοίχημικοί καικαι
βιολογικοίβιολογικοί παράγοντεςπαράγοντες, , εκτόςεκτός τουτου ανθρώπινουανθρώπινου ξενιστήξενιστή
καικαι όλεςόλες οιοι σχετικέςσχετικές συμπεριφορέςσυμπεριφορές, , εξαιρούμενωνεξαιρούμενων
εκείνωνεκείνων τωντων φυσικώνφυσικών περιβαλλόντωνπεριβαλλόντων πουπου δενδεν είναιείναι
δυνατόνδυνατόν ρεαλιστικάρεαλιστικά νανα τροποποιηθούντροποποιηθούν»»

ΑυτόςΑυτός οο ορισμόςορισμός τείνειτείνει νανα εξαιρείεξαιρεί
συμπεριφορέςσυμπεριφορές πουπου δενδεν σχετίζονταισχετίζονται μεμε τοτο περιβάλλονπεριβάλλον καθώςκαθώς καικαι
συμπεριφορέςσυμπεριφορές σχετιζόμενεςσχετιζόμενες μεμε τοτο κοινωνικόκοινωνικό καικαι μορφωτικόμορφωτικό
περιβάλλονπεριβάλλον
γενετικούςγενετικούς παράγοντεςπαράγοντες καικαι
τμήματατμήματα τουτου φυσικούφυσικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι

καλύπτεικαλύπτει εκείναεκείνα τατα τμήματατμήματα τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος πουπου
μπορείμπορεί νανα τροποποιηθούντροποποιηθούν μεμε περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική

διαχείρισηδιαχείριση



ΩςΩς ""τροποποιήσιμοιτροποποιήσιμοι"" περιβαλλοντικοίπεριβαλλοντικοί παράγοντεςπαράγοντες, , εννοούνταιεννοούνται
εκείνοιεκείνοι πουπου είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα αλλάξουναλλάξουν ρεαλιστικάρεαλιστικά μεμε τητη χρήσηχρήση
υπαρχουσώνυπαρχουσών τεχνολογιώντεχνολογιών, , πολιτικώνπολιτικών καθώςκαθώς καικαι μέτρωνμέτρων
πρόληψηςπρόληψης καικαι δημόσιαςδημόσιας υγείαςυγείας ((ενδεχομένωςενδεχομένως όχιόχι άμεσαάμεσα,, αλλάαλλά
μεμε λύσειςλύσεις πουπου είναιείναι ήδηήδη υπαρκτέςυπαρκτές).).
ΒεβαίωςΒεβαίως, , στιςστις εκτιμήσειςεκτιμήσεις πουπου περιλαμβάνονταιπεριλαμβάνονται εδώεδώ οιοι
τροποποιήσιμοιτροποποιήσιμοι παράγοντεςπαράγοντες εκτιμώνταιεκτιμώνται ρεαλιστικάρεαλιστικά καικαι ωςως
παράδειγμαπαράδειγμα μπορούνμπορούν νανα αναφερθούναναφερθούν οιοι πολιτικέςπολιτικές γιαγια τιςτις
μεταφορέςμεταφορές πουπου είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα παρουσιάζουνπαρουσιάζουν σχετικέςσχετικές
δυσκολίεςδυσκολίες. . 

ΈτσιΈτσι ππ..χχ. . είναιείναι προφανέςπροφανές ότιότι ηη καθολικήκαθολική απαγόρευσηαπαγόρευση τηςτης
κυκλοφορίαςκυκλοφορίας τωντων αυτοκινήτωναυτοκινήτων σεσε μίαμία πόληπόλη, , ωςως μέτρομέτρο μείωσηςμείωσης
τηςτης ρύπανσηςρύπανσης//μόλυνσηςμόλυνσης τηςτης ατμόσφαιραςατμόσφαιρας, , δενδεν φαίνεταιφαίνεται νανα
είναιείναι εφικτήεφικτή. . 

ΌμωςΌμως ηη υιοθέτησηυιοθέτηση κινητήρωνκινητήρων καθαρότερωνκαθαρότερων τεχνολογιώντεχνολογιών καικαι
εναλλακτικώνεναλλακτικών τρόπωντρόπων μεταφοράςμεταφοράς ((τρένατρένα, , λεωφορείαλεωφορεία, , 
ποδήλαταποδήλατα κλπκλπ), ), συνιστούνσυνιστούν μέτραμέτρα πουπου μελετώνταιμελετώνται ευρέωςευρέως απόαπό
τουςτους αρμοδίουςαρμοδίους παράγοντεςπαράγοντες διεθνώςδιεθνώς..
ΤέτοιοιΤέτοιοι παράγοντεςπαράγοντες περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν φυσικούςφυσικούς, , 
χημικούςχημικούς καικαι βιολογικούςβιολογικούς κινδύνουςκινδύνους πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν ευθέωςευθέως
τηντην υγείαυγεία καικαι επίσηςεπίσης ""πριμοδοτούνπριμοδοτούν" " μημη υγιείςυγιείς συμπεριφορέςσυμπεριφορές
όπωςόπως ππ..χχ. . έλλειψηέλλειψη//απουσίααπουσία φυσικήςφυσικής δραστηριότηταςδραστηριότητας..



ΗΗ αναλογικήαναλογική μείωσημείωση στονστον αριθμόαριθμό τωντων προβλημάτωνπροβλημάτων υγείαςυγείας
ήή θανάτωνθανάτων ωςως αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης μείωσηςμείωσης τουτου παράγονταπαράγοντα
κινδύνουκινδύνου, , είναιείναι γνωστήγνωστή ωςως ""αποδιδόμενοαποδιδόμενο κλάσμακλάσμα στονστον
παράγονταπαράγοντα κινδύνουκινδύνου" (" (attributable fractionattributable fraction)), , μεμε άλλαάλλα λόγιαλόγια
είναιείναι ηη αναλογίααναλογία όλωνόλων τωντων προβλημάτωνπροβλημάτων υγείαςυγείας ήή θανάτωνθανάτων
σεσε μίαμία κοινότητακοινότητα πουπου μπορούνμπορούν νανα αποδοθούναποδοθούν στονστον
παράγονταπαράγοντα κινδύνουκινδύνου..

ΒεβαίωςΒεβαίως ότανόταν υπολογίζεταιυπολογίζεται τοτο νοσολογικόνοσολογικό φορτίοφορτίο πουπου
αποδίδεταιαποδίδεται σεσε έναένα παράγονταπαράγοντα κινδύνουκινδύνου ((αποδιδόμενοαποδιδόμενο
κλάσμακλάσμα), ), ηη απλούστερηαπλούστερη θεώρησηθεώρηση είναιείναι ότιότι τοτο νοσολογικόνοσολογικό
φορτίοφορτίο μπορείμπορεί νανα μηδενιστείμηδενιστεί, , ότανόταν ηη έκθεσηέκθεση στονστον
παράγονταπαράγοντα κινδύνουκινδύνου μειωθείμειωθεί στοστο μηδένμηδέν, , αλλάαλλά αυτόαυτό στηνστην
πράξηπράξη συνήθωςσυνήθως δενδεν είναιείναι εφαρμόσιμοεφαρμόσιμο. . 
ΓιαΓια παράδειγμαπαράδειγμα ηη σωματιδιακήσωματιδιακή ρύπανσηρύπανση//μόλυνσημόλυνση τουτου αέρααέρα
εξωτερικούεξωτερικού χώρουχώρου δενδεν μπορείμπορεί νανα μειωθείμειωθεί στοστο μηδένμηδέν διότιδιότι
ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό τηντην προέλευσήπροέλευσή τηςτης απόαπό τατα υγράυγρά καύσιμακαύσιμα
συμβαίνεισυμβαίνει επίσηςεπίσης τμήματμήμα τηςτης νανα προέρχεταιπροέρχεται καικαι απόαπό τητη
φύσηφύση. . ΓιαΓια τοτο λόγολόγο αυτόαυτό,, οιοι εκτιμήσειςεκτιμήσεις πουπου γίνονταιγίνονται εδώεδώ
έχουνέχουν λάβειλάβει υπόψηυπόψη τουςτους τητη μείωσημείωση τωντων παραγόντωνπαραγόντων
κινδύνουκινδύνου όχιόχι στοστο μηδένμηδέν,, αλλάαλλά σεσε κάποιακάποια επιτεύξιμαεπιτεύξιμα επίπεδαεπίπεδα..



ΓενικότεραΓενικότερα πάντωςπάντως ηη τροποποίησητροποποίηση
τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών παραγόντωνπαραγόντων
μπορείμπορεί νανα προσφέρειπροσφέρει ορισμέναορισμένα
εγγενήεγγενή πλεονεκτήματαπλεονεκτήματα::

ΠρολαμβάνειΠρολαμβάνει τατα νοσήματανοσήματα
EEξαφανίζειξαφανίζει τοτο συσχετιζόμενοσυσχετιζόμενο κόστοςκόστος
θεραπείαςθεραπείας
ΔενΔεν προσθέτειπροσθέτει νοσογόνονοσογόνο φορτίοφορτίο στονστον
πληθυσμόπληθυσμό
ΈχουνΈχουν παρατεταμένηπαρατεταμένη διάρκειαδιάρκεια ((ππ..χχ. . 
επιτυγχάνουνεπιτυγχάνουν πιοπιο μακροπρόθεσμαμακροπρόθεσμα
αποτελέσματααποτελέσματα γιαγια τηντην υγείαυγεία συγκρινόμενασυγκρινόμενα
μεμε τηντην ιατρικήιατρική θεραπείαθεραπεία))
ΕίναιΕίναι συχνάσυχνά ηη πιοπιο ««δίκαιηδίκαιη»» επιλογήεπιλογή, , επειδήεπειδή
δημιουργούνδημιουργούν περισσότεραπερισσότερα οφέληοφέλη γιαγια
πληθυσμιακέςπληθυσμιακές ομάδεςομάδες ήή πληθυσμούςπληθυσμούς..



ΒιολογικοίΒιολογικοί μολυντέςμολυντές εσωτερικώνεσωτερικών χώρωνχώρων γιαγια τουςτους οποίουςοποίους υπάρχουνυπάρχουν
κατευθύνσειςκατευθύνσεις, , οδηγίεςοδηγίες,, βιβλιογραφικέςβιβλιογραφικές αναφορέςαναφορές



ΝοσήματαΝοσήματα μεμε τηντην μεγαλύτερημεγαλύτερη
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής προέλευσηςπροέλευσης

συνεισφοράσυνεισφορά



ΠεριβαλλοντικόΠεριβαλλοντικό φορτίοφορτίο κατάκατά κατηγορίακατηγορία νοσήματοςνοσήματος ((σεσε
DALYsDALYs/100.000 /100.000 κατοίκουςκατοίκους), ), ανάανά έτοςέτος στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα

Κατηγορία νοσημάτων Εμφανιζόμενο
παγκοσμίως
χαμηλότερο
ποσοστό %

Εθνικό ποσοστό % Εμφανιζόμενο παγκοσμίως
υψηλότερο ποσοστό %

Υπολογιζόμενα DALYs/100.000
κατοίκους, ανά έτος για την
Ελλάδα αποδιδόμενα σε
περιβαλλοντικό φορτίο

Διάρροια 0,2 0,2 114 0,1

Αναπνευστικές λοιμώξεις 0,1 0,2 56 0,3

Ελονοσία 0,0 - 32 -

Άλλα νοσήματα μεταδιδόμενα
μέσω εντόμων

0,0 0,0 4,2 -

Καρκίνος του πνεύμονα 0,0 1,3 2,5 5,8

Άλλοι καρκίνοι 0,5 2,4 4,1 36,3

Νευροψυχιατρικές
διαταραχές

1,4 1,9 4,4 52,8

Καρδιοαγγειακά νοσήματα 1,3 5,0 13 155,4

Χρόνια αποφρακτική
πνευμονική νόσος

0,0 0,3 4,7 0,6

Άσθμα 0,3 0,4 2,4 3,4

Μυοσκελετικά νοσήματα 0,5 0,9 1,5 4,8

Τραυματισμοί από τροχαία
νοσήματα

0,3 1,2 10 5,6

Άλλοι μη ηθελημένοι
τραυματισμοί

0,9 2,0 19 4,8

Ηθελημένοι τραυματισμοί 0,1 0,2 7 0,2



ΟικονομικέςΟικονομικές επιπτώσειςεπιπτώσεις (1)(1)
ΣεΣε μελέτεςμελέτες πουπου πραγματοποιήθηκανπραγματοποιήθηκαν στηνστην πολιτείαπολιτεία τηςτης
WashingtonWashington, , εκτιμήθηκεεκτιμήθηκε ότιότι τοτο κόστοςκόστος τωντων
περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά σχετιζόμενωνσχετιζόμενων νοσημάτωννοσημάτων, , κυμαίνεταικυμαίνεται
μεταξύμεταξύ
2,8 2,8 καικαι 3,5 3,5 δισεκατομμυρίωνδισεκατομμυρίων δολαρίωνδολαρίων κατάκατά έτοςέτος. . 
ΕάνΕάν δεδε οιοι εκτιμήσειςεκτιμήσεις αυτέςαυτές, , παράπαρά τιςτις σχετικέςσχετικές
επιφυλάξειςεπιφυλάξεις, , επεκτείνοντανεπεκτείνονταν γιαγια ολόκληρεςολόκληρες τιςτις ΗΠΑΗΠΑ, , τοτο
αντίστοιχοαντίστοιχο ποσόποσό υπολογίζεταιυπολογίζεται ότιότι θαθα ήτανήταν μεταξύμεταξύ
132 132 --165 165 δισεκατομμυρίωνδισεκατομμυρίων δολαρίωνδολαρίων κατάκατά έτοςέτος..

ΣτηΣτη ΦινλανδίαΦινλανδία , , εξάλλουεξάλλου, , τοτο καθαρόκαθαρό κέρδοςκέρδος απόαπό τοτο
διπλασιασμόδιπλασιασμό τηςτης ποδηλασίαςποδηλασίας ((λόγωλόγω τηςτης μείωσηςμείωσης τωντων
τραυματισμώντραυματισμών καικαι τωντων άλλωνάλλων θετικώνθετικών επιπτώσεωνεπιπτώσεων στηνστην
υγείαυγεία) ) εκτιμήθηκεεκτιμήθηκε ότιότι μπορείμπορεί νανα υπερβαίνειυπερβαίνει τοτο κόστοςκόστος
κατάκατά 100100--200 200 εκατομμύριαεκατομμύρια ευρώευρώ τοτο χρόνοχρόνο



ΟικονομικέςΟικονομικές επιπτώσειςεπιπτώσεις (2)(2)
ΕπιπλέονΕπιπλέον, , οιοι κακέςκακές συνθήκεςσυνθήκες εργασίαςεργασίας καταλήγουνκαταλήγουν σεσε έναένα σύνολοσύνολο
300.000 300.000 θανάτωνθανάτων συσχετιζόμενωνσυσχετιζόμενων μεμε τηντην εργασίαεργασία καικαι οικονομικέςοικονομικές
απώλειεςαπώλειες πουπου αγγίζουναγγίζουν τοτο 4%4% τουτου ΑΑκαθάριστουκαθάριστου ΕΕθνικούθνικού ΠΠροϊόντοςροϊόντος
κάθεκάθε χρόνοχρόνο στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη..

ΣτοΣτο χώροχώρο τωντων ατυχημάτωνατυχημάτων, , επίσηςεπίσης, , υπάρχουνυπάρχουν ισχυρέςισχυρές ενδείξειςενδείξεις ότιότι
κάποιεςκάποιες παρεμβάσειςπαρεμβάσεις μπορούνμπορούν,, εκτόςεκτός απόαπό τοτο νανα σώσουνσώσουν ζωέςζωές,, νανα
περικόψουνπερικόψουν τοτο οικονομικόοικονομικό κόστοςκόστος γιαγια τοτο κοινωνικόκοινωνικό σύνολοσύνολο. . 
ΓιαΓια παράδειγμαπαράδειγμα εκτιμάταιεκτιμάται ότιότι γιαγια κάθεκάθε έναένα (1) (1) ευρώευρώ πουπου θαθα ξοδευτείξοδευτεί
σταστα παρακάτωπαρακάτω θαθα υπάρχειυπάρχει ηη παράπλευραπαράπλευρα αναφερόμενηαναφερόμενη
εξοικονόμησηεξοικονόμηση χρημάτωνχρημάτων::

ΑνιχνευτέςΑνιχνευτές--συναγερμοίσυναγερμοί καπνούκαπνού: : €€6969
ΠαιδικέςΠαιδικές ζώνεςζώνες ασφαλείαςασφαλείας: : €€3232
ΚράνηΚράνη γιαγια ποδηλάτεςποδηλάτες: : €€2929
ΚατΚατ’’ οίκονοίκον επισκέψειςεπισκέψεις καικαι αγωγήαγωγή γονέωνγονέων γιαγια κακοποίησηκακοποίηση τωντων
παιδιώνπαιδιών: : €€1919
ΠροληπτικήΠροληπτική συμβουλευτικήσυμβουλευτική απόαπό παιδίατρουςπαιδίατρους: : €€1010
ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες ελέγχουελέγχου δηλητηριάσεωνδηλητηριάσεων: : €€77
ΒελτιώσειςΒελτιώσεις οδικήςοδικής ασφάλειαςασφάλειας: : €€33



ΠΑΘΟΓΟΝΑΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ



ΔιατομεακήΔιατομεακή προσέγγισηπροσέγγιση

ΑντικείμενοΑντικείμενο ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος γιαγια
λοιμωξιολόγουςλοιμωξιολόγους
μικροβιολόγουςμικροβιολόγους τροφίμωντροφίμων
βακτηριολόγουςβακτηριολόγους
μοριακούςμοριακούς βιολόγουςβιολόγους
μυκητολόγουςμυκητολόγους ((παθογόνοιπαθογόνοι μύκητεςμύκητες))
μηχανικούςμηχανικούς περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
άλλουςάλλους επιστημονικούςεπιστημονικούς χώρουςχώρους



ΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικά παθογόναπαθογόνα (1)(1)
ΕίναιΕίναι οιοι μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί πουπου συνήθωςσυνήθως διάγουνδιάγουν έναένα σημαντικόσημαντικό
μέροςμέρος τουτου κύκλουκύκλου τηςτης ζωήςζωής τουςτους έξωέξω απόαπό τοντον ανθρώπινοανθρώπινο ξενιστήξενιστή, , 
αλλάαλλά ότανόταν βρεθούνβρεθούν μέσαμέσα τουτου προκαλούνπροκαλούν νόσησηνόσηση μεμε μετρήσιμημετρήσιμη
συχνότητασυχνότητα

ΥπάρχουνΥπάρχουν στοστο
ΝερόΝερό
ΈδαφοςΈδαφος
ΑέραΑέρα
ΤρόφιμαΤρόφιμα, , καθώςκαθώς καικαι
άλλαάλλα στοιχείαστοιχεία τουτου ανθρώπινουανθρώπινου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

καικαι είναιείναι σεσε θέσηθέση νανα προσβάλλουνπροσβάλλουν σχεδόνσχεδόν οποιοδήποτεοποιοδήποτε (?) (?) ανθρώπινοανθρώπινο
οργανισμόοργανισμό καικαι οπωσδήποτεοπωσδήποτε τατα ευαίσθηταευαίσθητα άτομαάτομα

ΘεμελιώδηςΘεμελιώδης διαφοράδιαφορά απόαπό τατα συνήθησυνήθη παθογόναπαθογόνα: : ΗΗ δυνατότητάδυνατότητά τουςτους
νανα επιβιώνουνεπιβιώνουν καικαι νανα ευδοκιμούνευδοκιμούν εκτόςεκτός τουτου ανθρώπινουανθρώπινου ξενιστήξενιστή

ΗΗ ευρείαευρεία διασποράδιασπορά τουςτους στοστο περιβάλλονπεριβάλλον καθιστάκαθιστά δύσκοληδύσκολη τηντην
επιτήρησήεπιτήρησή καικαι τοντον έλεγχόέλεγχό τουςτους

ΠαρουσιάζουνΠαρουσιάζουν μεγάλημεγάλη φυλογενετικήφυλογενετική διαφοροποίησηδιαφοροποίηση



ΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικά παθογόναπαθογόνα (2)(2)
ΗΗ λοιμογονικότηταλοιμογονικότητα πουπου εμφανίζουνεμφανίζουν είναιείναι τοτο
αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης στρατηγικήςστρατηγικής πουπου εξέλιξανεξέλιξαν γιαγια τοντον
πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό τουςτους μέσαμέσα στονστον ξενιστήξενιστή καικαι αυτόαυτό
προκαλείπροκαλεί νόσονόσο ππ..χχ. . 

είτεείτε γιατίγιατί τοτο προτιμώμενοπροτιμώμενο σημείοσημείο γιαγια παραμονήπαραμονή ήή
πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό μέσαμέσα στονστον ξενιστήξενιστή είναιείναι έναένα
««προνομιούχοπρονομιούχο»» σημείοσημείο
είτεείτε γιατίγιατί οιοι εξελιχθέντεςεξελιχθέντες μηχανισμοίμηχανισμοί γιαγια ανατροπήανατροπή ήή
αποφυγήαποφυγή τηςτης ανοσιακήςανοσιακής άμυναςάμυνας τουτου ξενιστήξενιστή καταλήγουνκαταλήγουν νανα
προκαλέσουνπροκαλέσουν βλάβηβλάβη--νόσονόσο στονστον ξενιστήξενιστή

ΕίναιΕίναι χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό ότιότι τέτοιεςτέτοιες στρατηγικέςστρατηγικές
πολλαπλασιασμούπολλαπλασιασμού, , είναιείναι σπάνιεςσπάνιες σεσε
μικροοργανισμούςμικροοργανισμούς πουπου δενδεν έχουνέχουν εξελιχθείεξελιχθεί σεσε
κοντινήκοντινή επαφήεπαφή μεμε τοντον άνθρωποάνθρωπο ήή μεμε άλλουςάλλους στενάστενά
συσχετιζόμενουςσυσχετιζόμενους μεμε αυτόναυτόν ξενιστέςξενιστές



ΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικά παθογόναπαθογόνα ((33))
ΈναςΈνας αριθμόςαριθμός γνωστώνγνωστών μικροοργανισμώνμικροοργανισμών
παθογόνωνπαθογόνων πρώτηςπρώτης γραμμήςγραμμής γιαγια τοντον
άνθρωποάνθρωπο, , αλλάαλλά καικαι ευκαιριακάευκαιριακά παθογόνωνπαθογόνων
ανευρίσκονταιανευρίσκονται κυρίαρχακυρίαρχα στοστο εξωτερικόεξωτερικό
περιβάλλονπεριβάλλον

ΥπάρχειΥπάρχει βάσιμηβάσιμη υποψίαυποψία ότιότι πολλάπολλά απόαπό τατα
σημερινάσημερινά ακόμηακόμη άγνωσταάγνωστα παθογόναπαθογόνα
εντοπίζονταιεντοπίζονται πρωταρχικάπρωταρχικά στοστο περιβάλλονπεριβάλλον
καικαι προκαλούνπροκαλούν νόσονόσο, , τόσοτόσο σεσε υγιήυγιή, , όσοόσο
καικαι σεσε ανοσοκατασταλμέναανοσοκατασταλμένα άτομαάτομα ότανόταν
εισέλθουνεισέλθουν στονστον οργανισμόοργανισμό τουςτους μέσωμέσω
τροφήςτροφής, , αέρααέρα, , εδάφουςεδάφους, , οχήματαοχήματα κλπκλπ..



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα
1976: 1976: Legionella Legionella spp (USA)spp (USA)

Bellevue Stratford HotelBellevue Stratford Hotel στηστη ΦιλαδέλφειαΦιλαδέλφεια
4000 4000 βετεράνοιβετεράνοι σεσε συνέδριοσυνέδριο--221 221 ενόσησανενόσησαν
ΣήμεραΣήμερα 80008000--18000 18000 νοσούννοσούν καλοκαίρικαλοκαίρι καικαι φθινόπωροφθινόπωρο κυρίωςκυρίως
5%5%--30% 30% θνητότηταθνητότητα

1999: West Nile virus (1999: West Nile virus (νέανέα νόσοςνόσος γιαγια τιςτις USA)USA)
2010: West Nile virus 2010: West Nile virus ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ

ιόςιός ενδημικόςενδημικός σεσε ΑφρικήΑφρική,, ΜέσηΜέση ΑνατολήΑνατολή καικαι ΚεντρικήΚεντρική, , ΝότιοΝότιο ΕυρώπηΕυρώπη
ΠέντεΠέντε χρόνιαχρόνια μετάμετά τοντον εντοπισμόεντοπισμό τωντων πρώτωνπρώτων κρουσμάτωνκρουσμάτων ηη νόσοςνόσος
απαντάταιαπαντάται σεσε ολόκληρεςολόκληρες τιςτις ΗΠΑΗΠΑ, , εκτόςεκτός απόαπό τοτο ΌρεγκονΌρεγκον καικαι τηντην
ΠολιτείαΠολιτεία τηςτης ΟυάσιγκτονΟυάσιγκτον
ΤοΤο 20032003,, μόνομόνο κατάκατά τηντην περίοδοπερίοδο τωντων κουνουπιώνκουνουπιών,, 9862 9862 κρούσματακρούσματα
αναφέρθηκαναναφέρθηκαν στοστο CDCCDC--260 260 νεκροίνεκροί
συμπτωματολογίασυμπτωματολογία: : απόαπό ήπιαήπια γριπώδηγριπώδη συνδρομήσυνδρομή έωςέως εγκεφαλίτιδαεγκεφαλίτιδα

ΚάθεΚάθε χρόνοχρόνο χιλιάδεςχιλιάδες περιστατικάπεριστατικά απόαπό τοτο Cryptosporidium Cryptosporidium parvumparvum
ΕκτιμάταιΕκτιμάται ότιότι είναιείναι μιαμια απόαπό τιςτις συνηθέστερεςσυνηθέστερες υδατογενείςυδατογενείς νόσουςνόσους στιςστις
ΗΠΑΗΠΑ , , αλλάαλλά καικαι σεσε άλλεςάλλες χώρεςχώρες



ΠουΠου βρίσκονταιβρίσκονται τατα ««περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά
παθογόναπαθογόνα»»; (1); (1)

ΠΑΝΤΟΥΠΑΝΤΟΥ καικαι βρισκόμαστεβρισκόμαστε σεσε συνεχήσυνεχή διαδραστικότηταδιαδραστικότητα μαζίμαζί τουςτους

ΓιαΓια πρακτικούςπρακτικούς λόγουςλόγους μπορούμεμπορούμε νανα καθορίσουμεκαθορίσουμε 77
περιβάλλονταπεριβάλλοντα

ΣτοΣτο ΥδατικόΥδατικό
((ππ..χχ. . Legionella pneumophila, Mycobacterium aviumLegionella pneumophila, Mycobacterium avium complexcomplex--
MAC, MAC, VibrioVibrio choleraecholerae))
ΣταΣτα ΤρόφιμαΤρόφιμα
((ππ..χχ. . Listeria Listeria monocytogenesmonocytogenes, Escherichia coli , Escherichia coli O157:H7,O157:H7,
Campylobacter Campylobacter jejunijejuni))
ΣτοΣτο ΈδαφοςΈδαφος
((ππ..χχ.. Histoplasma, Coccidioides, Aspergillus fumigatus)Histoplasma, Coccidioides, Aspergillus fumigatus)
ΣτονΣτον ΑέραΑέρα
((παθογόναπαθογόνα απόαπό τοτο έδαφοςέδαφος ήή άλλαάλλα περιβάλλονταπεριβάλλοντα μπορούνμπορούν νανα
βρεθούνβρεθούν μεμε τηντην αερογενήαερογενή διαδικασίαδιαδικασία τόσοτόσο στονστον αέρααέρα
εσωτερικώνεσωτερικών, , όσοόσο καικαι εξωτερικώνεξωτερικών χώρωνχώρων. . 

ΚλιματικέςΚλιματικές ακραίεςακραίες συνθήκεςσυνθήκες καικαι συμβάντασυμβάντα,, όπωςόπως μιαμια αμμοθύελλααμμοθύελλα
μπορούνμπορούν νανα διασπείρουνδιασπείρουν σεσε παγκόσμιαπαγκόσμια κλίμακακλίμακα αερογενώςαερογενώς
μεταδιδόμενουςμεταδιδόμενους παθογόνουςπαθογόνους μικροοργανισμούςμικροοργανισμούς



ΣεΣε ΖώνταΖώντα ΥποδόχαΥποδόχα: : 
ΟργανισμοίΟργανισμοί μέσαμέσα στουςστους οποίουςοποίους ζουνζουν καικαι
πολλαπλασιάζονταιπολλαπλασιάζονται τατα παθογόναπαθογόνα,, χωρίςχωρίς νανα τουςτους
βλάπτουνβλάπτουν..
ΜπορείΜπορεί νανα περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν αυτούςαυτούς πουπου είναιείναι οχήματαοχήματα ήή
αυτούςαυτούς πουπου δενδεν συμμετέχουνσυμμετέχουν ενεργάενεργά στηστη μετάδοσημετάδοση μιαςμιας
νόσουνόσου στονστον άνθρωποάνθρωπο ππ..χχ. . ΚάστοραςΚάστορας--GiardiaGiardia lamblialamblia))..

ΟχήματαΟχήματα παθογόνωνπαθογόνων μικροοργανισμώνμικροοργανισμών::
ΓιαΓια τατα νοσήματανοσήματα τουτου ανθρώπουανθρώπου συνήθωςσυνήθως έντομαέντομα πουπου
δαγκώνουνδαγκώνουν

ΚουνούπιαΚουνούπια ππ..χχ. . ΙόςΙός τουτου ΔυτΔυτ. . ΝείλουΝείλου
ΨύλλοςΨύλλος ππ..χχ. . πανώληςπανώλης
ΚρότωνεςΚρότωνες ππ..χχ. . ΝόσοςΝόσος τουτου LymeLyme

ΤαΤα οχήματαοχήματα παθογόνωνπαθογόνων δυνατόνδυνατόν νανα χρησιμεύουνχρησιμεύουν καικαι ωςως υποδόχαυποδόχα

ΔιάφοραΔιάφορα οχήματαοχήματα--αρθρόποδααρθρόποδα ππ..χχ. . κουνούπιακουνούπια, , μύγεςμύγες τηςτης άμμουάμμου
κλπκλπ. . ΜπορούνΜπορούν ωςως γνωστόνγνωστόν νανα μεταδώσουνμεταδώσουν τατα παθογόναπαθογόνα διαδια τωντων
αυγώναυγών τουςτους, , οπότεοπότε ηη επόμενηεπόμενη γενιάγενιά μπορείμπορεί νανα μεταδώσειμεταδώσει αμέσωςαμέσως μεμε
τοτο πρώτοπρώτο δήγμαδήγμα

ΠουΠου βρίσκονταιβρίσκονται τατα ««περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά
παθογόναπαθογόνα»»; (; (33))



ΠουΠου βρίσκονταιβρίσκονται τατα ««περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά
παθογόναπαθογόνα»»; (4); (4)

•Σε Προϊόντα Ανθρώπινης
Δραστηριότητας, π.χ. 

•κατοικίες
•άψυχα οχήματα (αντικείμενα) μετάδοσης
παθογόνων μικροοργανισμών
•περιορισμός των αποστάσεων φυσικών
περιβαλλόντων
•πλησίασμα ζώων με ανθρώπινα
περιβάλλοντα (Borellia burgdorferi, B. afzelii, 
B. garinii)
•μεταφορές
•κλιματολογικές μεταβολές κά.





ΕπίπτωσηΕπίπτωση καικαι ΕπιδημιολογίαΕπιδημιολογία τωντων ΝοσημάτωνΝοσημάτων
ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΠροέλευσηςΠροέλευσης

ΠάληΠάλη ενάντιαενάντια στηνστην άποψηάποψη: : ««ΌτιΌτι δενδεν γνωρίζουμεγνωρίζουμε δενδεν μπορείμπορεί καικαι νανα
μαςμας βλάψειβλάψει»»

ΠρέπειΠρέπει νανα γνωρίζουμεγνωρίζουμε τουςτους αριθμούςαριθμούς καικαι τιςτις μορφέςμορφές τωντων νοσήσεωννοσήσεων, , 
διαφορετικάδιαφορετικά τατα περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά παθογόναπαθογόνα πουπου προσβάλλουνπροσβάλλουν
εκατομμύριαεκατομμύρια ανθρώπωνανθρώπων στονστον κόσμοκόσμο, , πιθανόνπιθανόν νανα προσβάλουνπροσβάλουν καικαι
εμάςεμάς..

ΠρέπειΠρέπει νανα γνωρίσουμεγνωρίσουμε καλύτερακαλύτερα τηντην επίπτωσηεπίπτωση καικαι τηντην
επιδημιολογίαεπιδημιολογία τωντων μικροοργανισμώνμικροοργανισμών καικαι τωντων μηχανισμώνμηχανισμών πουπου
διαιωνίζουνδιαιωνίζουν τιςτις νόσουςνόσους καικαι νανα υπολογίσουμευπολογίσουμε καλύτερακαλύτερα τοντον κίνδυνοκίνδυνο
απόαπό τατα περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά παθογόναπαθογόνα..

ΜεΜε τατα παραπάνωπαραπάνω δεδομέναδεδομένα, , στηστη συνέχειασυνέχεια, , είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα γίνειγίνει
εκτίμησηεκτίμηση κινδύνουκινδύνου γιαγια διάφορεςδιάφορες καταστάσειςκαταστάσεις, , ώστεώστε νανα αναπτυχθούναναπτυχθούν
οιοι κατάλληλοικατάλληλοι τρόποιτρόποι αντίδρασηςαντίδρασης γιαγια νανα καταπολεμηθούνκαταπολεμηθούν οιοι
παθογόνοιπαθογόνοι μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής προέλευσηςπροέλευσης



ΖητήματαΖητήματα πουπου τίθενταιτίθενται: (1): (1)
ΕπαγρύπνησηΕπαγρύπνηση
ΕπιδημιολογικήΕπιδημιολογική ((άνθρωποιάνθρωποι καικαι ζώαζώα)  )  
ΜικροβιολογικήΜικροβιολογική ((γιαγια τατα γνωστάγνωστά παθογόναπαθογόνα καικαι εκείναεκείνα
πουπου χρειάζονταιχρειάζονται νανα ονομασθούνονομασθούν καικαι νανα
χαρακτηρισθούνχαρακτηρισθούν))
ΔυσκολίαΔυσκολία γιατίγιατί ηη μεθοδολογίαμεθοδολογία τηςτης κλινικήςκλινικής μικροβιολογίαςμικροβιολογίας
δενδεν είναιείναι αποτελεσματικήαποτελεσματική γιαγια τουςτους πολύπολύ χαμηλούςχαμηλούς αριθμούςαριθμούς
πουπου απαντώνταιαπαντώνται στοστο περιβάλλονπεριβάλλον
ΜέθοδοιΜέθοδοι αναζήτησηςαναζήτησης δεδομένωνδεδομένων γιαγια τητη λοιμογονικότηταλοιμογονικότητα τωντων
μικροοργανισμώνμικροοργανισμών περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

ΣύστημαΣύστημα μετάδοσηςμετάδοσης καικαι οργάνωσηςοργάνωσης τηςτης πληροφορίαςπληροφορίας
γιαγια περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά νοσήματανοσήματα σεσε πραγματικόπραγματικό χρόνοχρόνο



ΖητήματαΖητήματα πουπου τίθενταιτίθενται: (2): (2)
ΕπαγρύπνησηΕπαγρύπνηση καικαι παράγοντεςπαράγοντες λοιμογονικότηταςλοιμογονικότητας
[[ΠΠ..ΛΛ.] (.] (virulence factors)virulence factors)
ΜόνοΜόνο όσοιόσοι μικροοργανισμοίμικροοργανισμοί εκφράζουνεκφράζουν [[ΠΠ..ΛΛ.] .] μπορούνμπορούν
νανα αποικίσουναποικίσουν ήή νανα βλάψουνβλάψουν τοντον ξενιστήξενιστή..

ΥπάρχειΥπάρχει μεγάλημεγάλη ποικιλίαποικιλία μεταξύμεταξύ τωντων διαφόρωνδιαφόρων στελεχώνστελεχών
γιαγια τουςτους [[ΠΠ..ΛΛ.]  .]  καικαι γιαγια τοτο βαθμόβαθμό στονστον οποίοοποίο εκφράζονταιεκφράζονται
((VIRULENCE FACTORVIRULENCE FACTOR--ACTIVITYACTIVITY--RELATIONSHIPSRELATIONSHIPS--VFAR)VFAR)

ΤαυτοποίησηΤαυτοποίηση τουςτους μεμε φαινοτυπικέςφαινοτυπικές καικαι γενοτυπικέςγενοτυπικές
μεθόδουςμεθόδους

ΗΗ χρήσηχρήση μεθόδωνμεθόδων ποσοτικούποσοτικού προσδιορισμούπροσδιορισμού τωντων
συσχετιζόμενωνσυσχετιζόμενων μεμε [[ΠΠ..ΛΛ.] .] γονιδίωνγονιδίων ήή τωντων προϊόντωνπροϊόντων τουςτους
στοστο μέλλονμέλλον θαθα προσφέρειπροσφέρει πλεονέκτημαπλεονέκτημα έναντιέναντι τηςτης
σημερινήςσημερινής ενδεχόμενηςενδεχόμενης ««ψευδώςψευδώς θετικήςθετικής»» ταυτοποίησηςταυτοποίησης..
ΠροσοχήΠροσοχή! ! γιατίγιατί ακόμαακόμα καικαι τότετότε οιοι [[ΠΠ..ΛΛ.] .] είναιείναι
πολυλειτουργικοίπολυλειτουργικοί ((ππ..χχ. . παράγοντεςπαράγοντες προσκόλλησηςπροσκόλλησης τόσοτόσο
πάνωπάνω σεσε ζωντανέςζωντανές, , όσοόσο καικαι άψυχεςάψυχες επιφάνειεςεπιφάνειες)  )  ήή νανα
εκφράζονταιεκφράζονται σταστα ζώαζώα, , αλλάαλλά όχιόχι καικαι στουςστους ανθρώπουςανθρώπους..



ΖητήματαΖητήματα πουπου τίθενταιτίθενται: (3): (3)
ΒιοτρομοκρατίαΒιοτρομοκρατία
ΧρειάζονταιΧρειάζονται περισσότερεςπερισσότερες πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τατα
περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά παθογόναπαθογόνα, , ώστεώστε νανα είναιείναι
δυνατήδυνατή ηη ταχύτατηταχύτατη διακρίβωσηδιακρίβωση αναν υπάρχειυπάρχει
ηθελημένηηθελημένη απελευθέρωσηαπελευθέρωση μικροβίωνμικροβίων

ΠρέπειΠρέπει νανα μπορείμπορεί νανα δοθείδοθεί ηη απάντησηαπάντηση αναν ηη
επίπτωσηεπίπτωση περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών νοσημάτωννοσημάτων είναιείναι
πάνωπάνω απόαπό τοτο κανονικόκανονικό

ΠρέπειΠρέπει νανα είναιείναι γνωστήγνωστή ηη γενετικήγενετική ποικιλότηταποικιλότητα
τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών παθογόνωνπαθογόνων σεσε μιαμια
περιοχήπεριοχή γιαγια νανα είναιείναι εφικτήεφικτή ηη τυποποίησητυποποίηση καικαι
σύγκρισησύγκριση επίεπί υπάρξεωςυπάρξεως κλινικώνκλινικών στελεχώνστελεχών



ΖητήματαΖητήματα πουπου τίθενταιτίθενται: (4): (4)

ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΕπιδημικώνΕπιδημικών ΕκρήξεωνΕκρήξεων
ΑναδρομικέςΑναδρομικές αναλύσειςαναλύσεις δεδομένωνδεδομένων απόαπό
πρόσφατεςπρόσφατες επιδημικέςεπιδημικές εκρήξειςεκρήξεις γιαγια τιςτις
συνθήκεςσυνθήκες πουπου προηγήθηκανπροηγήθηκαν, , ώστεώστε νανα υπάρξουνυπάρξουν
κρίσιμακρίσιμα σημείασημεία πουπου θαθα υποδηλώνουνυποδηλώνουν τηντην
πιθανήπιθανή έκρηξηέκρηξη τουτου επόμενουεπόμενου συμβάντοςσυμβάντος

ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση σεσε διεθνέςδιεθνές επίπεδοεπίπεδο τωντων
μοντέλωνμοντέλων εξέλιξηςεξέλιξης τωντων νοσημάτωννοσημάτων

ΕπιτήρησηΕπιτήρηση ζωοανθρωπονόσωνζωοανθρωπονόσων



ΖητήματαΖητήματα πουπου τίθενταιτίθενται: (5): (5)

ΣυλλογέςΣυλλογές μικροβιακώνμικροβιακών στελεχώνστελεχών

ΣυνδράμουνΣυνδράμουν εξαιρετικάεξαιρετικά στηνστην επιδημιολογίαεπιδημιολογία καικαι
τηντην εκτίμησηεκτίμηση τηςτης επίπτωσηςεπίπτωσης

ΣτηΣτη βιοτρομοκρατίαβιοτρομοκρατία

ΣτηνΣτην ανίχνευσηανίχνευση νέωννέων λοιμογόνωνλοιμογόνων στελεχώνστελεχών



ΖητήματαΖητήματα πουπου τίθενταιτίθενται: (6): (6)

ΚλιματολογικέςΚλιματολογικές αλλαγέςαλλαγές καικαι ΝοσήματαΝοσήματα
ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΠροέλευσηςΠροέλευσης

ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση τωντων δεδομένωνδεδομένων
μέσωμέσω ακριβούςακριβούς επιτήρησηςεπιτήρησης τωντων
περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών νοσημάτωννοσημάτων ((επίπτωσηεπίπτωση))

ΔεδομένωνΔεδομένων καιρικώνκαιρικών παραμέτρωνπαραμέτρων
((βροχοπτώσειςβροχοπτώσεις, , σωματίδιασωματίδια τηςτης ατμόσφαιραςατμόσφαιρας, , 
θερμοκρασίαθερμοκρασία επιφανειακώνεπιφανειακών νερώννερών, , pH pH νερούνερού, , 
διαλελυμένουδιαλελυμένου οξυγόνουοξυγόνου κκ..άά..

ΜικροβιολογικώνΜικροβιολογικών μετρήσεωνμετρήσεων απόαπό δοκιμέςδοκιμές σεσε
περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά δείγματαδείγματα



ΖητήματαΖητήματα πουπου τίθενταιτίθενται: (: (77))

ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΕπιδημικώνΕπιδημικών ΕκρήξεωνΕκρήξεων
ΜείζωνΜείζων πρόκλησηπρόκληση γιαγια τουςτους επαγγελματίεςεπαγγελματίες υγείαςυγείας
ΑναδρομικέςΑναδρομικές αναλύσειςαναλύσεις δεδομένωνδεδομένων απόαπό πρόσφατεςπρόσφατες
επιδημίεςεπιδημίες χρήσιμεςχρήσιμες

ΟδηγούνΟδηγούν στονστον εντοπισμόεντοπισμό τωντων συνθηκώνσυνθηκών πουπου προηγήθηκανπροηγήθηκαν
τωντων επιδημικώνεπιδημικών εκρήξεωνεκρήξεων

ΗΗ κατασκευήκατασκευή μοντέλωνμοντέλων μπορούνμπορούν είτεείτε νανα προλάβουνπρολάβουν ήή
τουλάχιστοντουλάχιστον νανα βελτιστοποιήσουνβελτιστοποιήσουν τηντην ανταπόκρισηανταπόκριση τωντων
υγειονομικώνυγειονομικών υπηρεσιώνυπηρεσιών
ΗΗ παρακολούθησηπαρακολούθηση καικαι καταγραφήκαταγραφή τηςτης υγείαςυγείας τωντων
ανθρώπωνανθρώπων στονστον πλανήτηπλανήτη πιθανόνπιθανόν νανα επιτρέψουνεπιτρέψουν τηντην
προετοιμασίαπροετοιμασία γιαγια επερχόμενεςεπερχόμενες νόσουςνόσους
ΕναργήςΕναργής παρακολούθησηπαρακολούθηση τωντων ζωοανθρωπονόσωνζωοανθρωπονόσων σταστα
ζώαζώα ((Lyme disease) Lyme disease) πιθανόνπιθανόν νανα προσφέρειπροσφέρει καλύτερηκαλύτερη
πρόβλεψηπρόβλεψη τωντων επιδημικώνεπιδημικών εκρήξεωνεκρήξεων στονστον άνθρωποάνθρωπο



ΗΗ ζωήζωή τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
παθογόνωνπαθογόνων τουτου ανθρώπουανθρώπου στοστο

περιβάλλονπεριβάλλον [1][1]
ΑΠΟΘΗΚΕΣΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΗΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΩΝΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΩΝΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝΕΙΔΙΚΩΝ GIS GIS 
ΚΛΠΚΛΠ..

ΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔενΔεν μεταδίδονταιμεταδίδονται απόαπό άνθρωποάνθρωπο ήή απόαπό ζώοζώο σεσε άνθρωποάνθρωπο, , όπωςόπως
τατα κοινάκοινά παθογόναπαθογόνα
ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΜΕ

««ΛΗΘΑΡΓΟΛΗΘΑΡΓΟ»»
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΣΠΟΡΩΝΣΠΟΡΩΝ
ΚΥΣΤΕΩΝΚΥΣΤΕΩΝ
ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΩΝΕΝΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΤΥΠΩΝΜΟΡΦΟΤΥΠΩΝ
ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣΧΛΩΡΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΜΕΣΑΜΕΣΑ ΣΕΣΕ ΠΑΡΑΣΙΤΑΠΑΡΑΣΙΤΑ,  ,  
ΟΠΩΣΟΠΩΣ ΑΜΟΙΒΑΔΕΣΑΜΟΙΒΑΔΕΣ--ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ



ΗΗ ζωήζωή τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
παθογόνωνπαθογόνων τουτου ανθρώπουανθρώπου στοστο

περιβάλλονπεριβάλλον [2][2]
ΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
««ΟΟ ΚΟΣΜΟΣΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΕΝΑΕΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ»» ΑΜΕΡΑΜΕΡ. . ΜΙΚΡΜΙΚΡ. . ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟΖΩΝΤΑΝΟ ΠΑΡΑΓΕΙΠΑΡΑΓΕΙ ΟΥΣΙΕΣΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΝΑΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ
ΑΠΟΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙΚΑΙ ΕΤΣΙΕΤΣΙ ΕΞΑΣΚΕΙΤΑΙΕΞΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗΠΙΕΣΗ ΣΤΑΣΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΜΙΚΡΟΒΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ
ΑΓΡΟΤΟΑΓΡΟΤΟ--ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΧΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΡΟΠΑΡΑΠΡΟΪΪΟΝΤΑΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΓΙΑΓΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΞΙΚΩΝΤΟΞΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ANTANTΛΙΩΝΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥΕΝΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΒΟΛΗΣΑΠΟΒΟΛΗΣ, , ΟΠΟΤΕΟΠΟΤΕ ANTIBIOTIKA ANTIBIOTIKA ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑΜΕΤΑΛΛΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΟΝΙΔΙΩΝΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΑΝΑΓΚΗΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΥΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΕΓΓΕΝΩΣΕΓΓΕΝΩΣ ΚΑΙΚΑΙ
ΕΞΑΙΤΙΑΣΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑΓΙΑ ΝΕΑΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΑΤΑ ΕΓΓΕΝΩΣΕΓΓΕΝΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΑΝΤΟΧΑΑΝΤΙΒΙΟΑΝΤΟΧΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑΠΑΘΟΓΟΝΑ



ΗΗ ζωήζωή τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
παθογόνωνπαθογόνων τουτου ανθρώπουανθρώπου στοστο

περιβάλλονπεριβάλλον [3][3]
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣΛΟΙΜΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΣΕΝΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΑΥΤΟΥΑΥΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣΕΙΔΟΥΣ

ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΕΣΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΛΩΝΜΟΝΤΕΛΛΩΝ



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΣτρατηγικέςΣτρατηγικές παρεμβάσεωνπαρεμβάσεων
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη παρεμβάσεωνπαρεμβάσεων
ΈλεγχοςΈλεγχος τηςτης έκθεσηςέκθεσης
ΝέαΝέα φάρμακαφάρμακα γιαγια τηντην καταπολέμησηκαταπολέμηση τωντων
περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών παθογόνωνπαθογόνων
ΕμβόλιαΕμβόλια
ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ



ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ--φυσικήφυσική ιστορίαιστορία τουτου μικροοργανισμούμικροοργανισμού(1)(1)

ΤοΤο βακτηρίδιοβακτηρίδιο τηςτης ΛεγεωνέλλαςΛεγεωνέλλας ((Legionella Legionella spp.) spp.) στοστο νερόνερό
ΠοταμώνΠοταμών
λιμνώνλιμνών καικαι
ταμιευτήρωνταμιευτήρων

ΑπόΑπό εκείεκεί, , ότανόταν πλέονπλέον τοτο νερόνερό περνάειπερνάει σεσε εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις πουπου συνιστούνσυνιστούν έναένα
τεχνητότεχνητό ρεζερβουάρρεζερβουάρ, , όπωςόπως ππ..χχ. . 

σεσε συστήματασυστήματα νερούνερού διαφόρωνδιαφόρων κτιρίωνκτιρίων
οο μικροοργανισμόςμικροοργανισμός είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα πολλαπλασιασθείπολλαπλασιασθεί σεσε μεγάλουςμεγάλους αριθμούςαριθμούς μεμε
επιπτώσειςεπιπτώσεις γιαγια τητη ΔημόσιαΔημόσια ΥγείαΥγεία αναν βρειβρει ευνοϊκέςευνοϊκές συνθήκεςσυνθήκες γιαγια τηντην ανάπτυξηανάπτυξη
τουτου..

ΕυνοϊκέςΕυνοϊκές συνθήκεςσυνθήκες: 20 : 20 –– 4545οο CC ευνοούνευνοούν τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τουτου μικροβίουμικροβίου..
ΗΗ ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα

ΔΕΝΔΕΝ φαίνεταιφαίνεται νανα πολλαπλασιάζεταιπολλαπλασιάζεται κάτωκάτω απόαπό τουςτους 2020o o CC καικαι
ΔΕΝΔΕΝ φαίνεταιφαίνεται νανα μπορείμπορεί νανα επιβιώνειεπιβιώνει πάνωπάνω απόαπό τουςτους 6600o o C.C.



ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ--φυσικήφυσική ιστορίαιστορία τουτου μικροοργανισμούμικροοργανισμού(2)(2)

ΤαΤα βακτήριαβακτήρια τηςτης ΛεγεωνέλλαςΛεγεωνέλλας, , παραμένουνπαραμένουν σεσε κατάστασηκατάσταση
««ύπνωσηςύπνωσης»» στοστο δροσερόδροσερό νερόνερό

ΤαΤα θρεπτικάθρεπτικά στοιχείαστοιχεία γιαγια τιςτις ΛεγεωνέλλεςΛεγεωνέλλες προκύπτουνπροκύπτουν απόαπό
άλλαάλλα κοινάκοινά απαντώμενααπαντώμενα μικρόβιαμικρόβια μέσαμέσα στοστο σύστημασύστημα τουτου νερούνερού όπωςόπως

άλγηάλγη
αμοιβάδεςαμοιβάδες καικαι
άλλαάλλα βακτήριαβακτήρια..

ΗΗ παρουσίαπαρουσία
ΙζημάτωνΙζημάτων
λάσπηςλάσπης
σκουριάςσκουριάς καικαι
άλλωνάλλων υλικώνυλικών
βιομεμβρανώνβιομεμβρανών--βιοϋμένιωνβιοϋμένιων

είναιείναι παράγοντεςπαράγοντες ανάπτυξηςανάπτυξης τωντων βακτηρίωνβακτηρίων τηςτης ΛεγεωνέλλαςΛεγεωνέλλας..





ΠωςΠως μολυνόμαστεμολυνόμαστε καικαι πωςπως
νοσούμενοσούμε;;

ΜεΜε τηντην εισπνοήεισπνοή μικροσταγονιδίωνμικροσταγονιδίων νερούνερού
(<5(<5μμ) ) απόαπό εκνέφωμαεκνέφωμα νερούνερού πουπου περιέχειπεριέχει
ικανόικανό αριθμόαριθμό μικροβίωνμικροβίων τηςτης ΛεγιονέλλαςΛεγιονέλλας

πιθανάπιθανά 3.500 3.500 –– 7.000 7.000 βακτήριαβακτήρια ανάανά λίτρολίτρο
νερούνερού γιαγια πρόκλησηπρόκληση λοίμωξηςλοίμωξης ::
μολυσματικήμολυσματική δόσηδόση

ΟΧΙΟΧΙ μεμε τηντην κατάποσηκατάποση



ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΠΥΡΓΟΙΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣΨΥΞΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ





ΝΤΟΥΣΝΤΟΥΣ ;;;;;;;;



Τι προκαλούν οι Legionellae ?

Πυρετό Pontiac (Pontiac fever)

Πυρετό Lochgoilhead (Lochgoilhead fever-L. michdadei) 
πονοκέφαλος
κόπωση
αρθραλγία
μυαλγία
βήχας
δύσπνοια

Νόσο των Λεγεωναρίων (Legionnaire's disease)



ΤιΤι είναιείναι ηη ΝόσοςΝόσος τωντων ΛεγεωναρίωνΛεγεωναρίων;;

ΗΗ νόσοςνόσος τωντων ΛεγεωναρίωνΛεγεωναρίων είναιείναι μιαμια σοβαρήςσοβαρής μορφήςμορφής
πνευμονίαπνευμονία μεμε ποσοστόποσοστό θνησιμότηταςθνησιμότητας τηςτης τάξηςτάξης τουτου 1010--
15 % 15 % σεσε κατάκατά τατα άλλαάλλα υγιήυγιή άτομαάτομα..

ΤαΤα συμπτώματασυμπτώματα περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν μιαμια νόσονόσο πουπου
εμφανίζεταιεμφανίζεται μεμε μορφήμορφή συναχιούσυναχιού, , πουπου ακολουθείταιακολουθείται απόαπό
ξηρόξηρό βήχαβήχα καικαι πουπου συχνάσυχνά εξελίσσεταιεξελίσσεται σεσε πνευμονίαπνευμονία..

ΟΟ χρόνοςχρόνος επώασηςεπώασης κανονικάκανονικά κυμαίνεταικυμαίνεται απόαπό 22--10 10 ημέρεςημέρες
καικαι μεμε εκδήλωσηεκδήλωση τηςτης τυπικήςτυπικής νόσουνόσου 33--6 6 ημέρεςημέρες μετάμετά απόαπό
τηντην έκθεσηέκθεση στοστο αίτιοαίτιο..



(1)(1)ΠωςΠως θαθα κάνουμεκάνουμε πρόληψηπρόληψη καικαι
έλεγχοέλεγχο ανάπτυξηςανάπτυξης τηςτης λεγεωνέλλαςλεγεωνέλλας;;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ

ΥπενθυμίζεταιΥπενθυμίζεται ότιότι
ΕυνοϊκέςΕυνοϊκές συνθήκεςσυνθήκες: 20 : 20 –– 4545οο CC ευνοούνευνοούν τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τουτου
μικροβίουμικροβίου..
ΗΗ ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα

ΔΕΝΔΕΝ φαίνεταιφαίνεται νανα πολλαπλασιάζεταιπολλαπλασιάζεται κάτωκάτω απόαπό τουςτους 2020o o CC καικαι
ΔΕΝΔΕΝ φαίνεταιφαίνεται νανα μπορείμπορεί νανα επιβιώνειεπιβιώνει πάνωπάνω απόαπό τουςτους 6600o o CC

θερμικόθερμικό σοκσοκ (70(70--80 80 βαθμοίβαθμοί ΚελσίουΚελσίου γιαγια 3 3 ημέρεςημέρες καικαι
ξέπλυμαξέπλυμα κάθεκάθε βρύσηςβρύσης γιαγια 5 5 λεπτάλεπτά))
διατήρησηδιατήρηση τηςτης θερμοκρασίαςθερμοκρασίας σεσε μόνιμημόνιμη βάσηβάση πάνωπάνω απόαπό
τουςτους 6600o o CC
μόνωσημόνωση τωντων σωληνώσεωνσωληνώσεων



(2)(2)ΠωςΠως θαθα κάνουμεκάνουμε πρόληψηπρόληψη καικαι
έλεγχοέλεγχο ανάπτυξηςανάπτυξης τηςτης λεγεωνέλλαςλεγεωνέλλας;;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΡΥΟΥΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ

ΒιοκτόνεςΒιοκτόνες ουσίεςουσίες
χλώριοχλώριο
βρώμιοβρώμιο

ΙόνταΙόντα χαλκούχαλκού καικαι αργύρουαργύρου
ΥπεριώδηςΥπεριώδης ακτινοβολίαακτινοβολία
ΜόνωσηΜόνωση τωντων σωληνώσεωνσωληνώσεων



ΤρόποςΤρόπος μετάδοσηςμετάδοσης τηςτης νόσουνόσου τωντων ΛεγεωναρίωνΛεγεωναρίων

ΗΗ νόσοςνόσος τωντων ΛεγεωναρίωνΛεγεωναρίων μεταδίδεταιμεταδίδεται κυρίωςκυρίως διαδια τουτου
ΑναπνευστικούΑναπνευστικού ΣυστήματοςΣυστήματος μέσωμέσω τηςτης εισπνοήςεισπνοής αερολυμάτωναερολυμάτων
((αεροζόλαεροζόλ) ) σταγονιδίωνσταγονιδίων πουπου περιέχουνπεριέχουν τοντον μικροοργανισμόμικροοργανισμό..
ΤαΤα αερολύματααερολύματα ((αεροζόλαεροζόλ) ) σχηματίζονταισχηματίζονται απόαπό τατα μικροσκοπικάμικροσκοπικά
σταγονίδιασταγονίδια πουπου προκύπτουνπροκύπτουν απόαπό

ΤονΤον ψεκασμόψεκασμό νερούνερού
ΤηνΤην εμφύσησηεμφύσηση αέρααέρα μέσαμέσα σεσε νερόνερό
ΤηνΤην πρόσκρουσηπρόσκρουση τουτου νερούνερού σεσε στερεέςστερεές επιφάνειεςεπιφάνειες

ΌσοΌσο μικρότεραμικρότερα είναιείναι τατα αεροσταγονίδιααεροσταγονίδια, , τόσοτόσο πιοπιο επικίνδυναεπικίνδυνα
θεωρούνταιθεωρούνται καικαι ιδίωςιδίως όσαόσα είναιείναι διαμέτρουδιαμέτρου <5<5μμ, , οπότεοπότε φθάνουνφθάνουν στοστο
ΚατώτεροΚατώτερο ΑναπνευστικόΑναπνευστικό ΣύστημαΣύστημα πολύπολύ ευκολότεραευκολότερα..
ΠερίπτωσηΠερίπτωση μετάδοσηςμετάδοσης τηςτης νόσουνόσου απόαπό ανθρώπουανθρώπου σεσε άνθρωποάνθρωπο δενδεν
έχειέχει αναφερθείαναφερθεί ποτέποτέ..



ΠΟΥΠΟΥ ΘΑΘΑ ΨΑΞΟΥΜΕΨΑΞΟΥΜΕ ;;;;;;;;

ΕΚΕΙΕΚΕΙ ΠΟΥΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣΔΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣΜΟΛΥΝΣΗΣ



ΔυνητικέςΔυνητικές πηγέςπηγές μόλυνσηςμόλυνσης πουπου
αναγνωρίζεταιαναγνωρίζεται ότιότι συσχετίζονταισυσχετίζονται μεμε τοτο

νοσοκομείονοσοκομείο ήή τοτο ΧΧ..ΠΠ..ΥΥ..ΥΥ..

ΣυστήματαΣυστήματα ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας ζεστούζεστού--κρύουκρύου
ΝερούΝερού((κυρίαρχηκυρίαρχη πηγήπηγή λόγωλόγω τωντων βιομεμβρανώνβιομεμβρανών))
ΠύργοιΠύργοι ΨύξηςΨύξης
ΠισίνεςΠισίνες spa/spa/πισίνεςπισίνες μεμε νερόνερό χωρίςχωρίς
εξυγίανσηεξυγίανση//θερμέςθερμές πηγέςπηγές
ΣυντριβάνιαΣυντριβάνια//συστήματασυστήματα ψεκασμούψεκασμού νερούνερού
ΥγραντέςΥγραντές γιαγια προθήκεςπροθήκες επίδειξηςεπίδειξης φαγητούφαγητού
ΕξοπλισμόςΕξοπλισμός αναπνευστικώναναπνευστικών συσκευώνσυσκευών



ΕιδικότεραΕιδικότερα προβλήματαπροβλήματα πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν τητη
μικροβιολογικήμικροβιολογική ποιότηταποιότητα τουτου νερούνερού ανθρώπινηςανθρώπινης

κατανάλωσηςκατανάλωσης ((πόσιμουπόσιμου νερούνερού))

ΔημιουργίαΔημιουργία βιοϋμενίωνβιοϋμενίων

















ΠαράγοντεςΠαράγοντες πουπου οδηγούνοδηγούν στηστη μόλυνσημόλυνση καικαι
ανάπτυξηανάπτυξη σοβαρήςσοβαρής νόσησηςνόσησης

11ονον

τοτο είδοςείδος –– τύποςτύπος καικαι
ηη έντασηένταση τηςτης έκθεσηςέκθεσης

22ονον ηη ατομικήατομική ευαισθησίαευαισθησία



ΠαράγοντεςΠαράγοντες κινδύνουκινδύνου πουπου συσχετίζονταισυσχετίζονται μεμε τοντον
ξενιστήξενιστή ((ασθενήασθενή))

ΗλικίαΗλικία πάνωπάνω απόαπό 50 50 χρόνωνχρόνων
ΆνδραςΆνδρας
ΥποκείμενοΥποκείμενο νόσημανόσημα μεμε ήή χωρίςχωρίς συσχετιζόμενησυσχετιζόμενη
ανοσοανεπάρκειαανοσοανεπάρκεια
ΒαρύςΒαρύς καπνιστήςκαπνιστής
ΈκθεσηΈκθεση σεσε συνθήκεςσυνθήκες διαφορετικέςδιαφορετικές απόαπό τοτο στυλστυλ ζωήςζωής πουπου
έχουμεέχουμε προσαρμοσθείπροσαρμοσθεί
ΚαθυστερημένηΚαθυστερημένη ΔιάγνωσηΔιάγνωση καικαι ΘεραπείαΘεραπεία
ΧΡΟΝΙΑΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΕΠΕΜΒΑΣΗ ((ιδίωςιδίως κεφαλήςκεφαλής καικαι
τραχήλουτραχήλου--30% 30% μετεγχειρητικήςμετεγχειρητικής πνευμονίαςπνευμονίας απόαπό
ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα))



ΕίδηΕίδη ΛεγεωνέλλαςΛεγεωνέλλας
ΑνΑν καικαι 48 48 είδηείδη ΛεγεωνέλλαςΛεγεωνέλλας έχουνέχουν περιγραφείπεριγραφεί, , μόνονμόνον
ορισμέναορισμένα (28 (28 περίπουπερίπου) ) έχουνέχουν συσχετισθείσυσχετισθεί μεμε τητη νόσονόσο
στονστον άνθρωποάνθρωπο

ΑπόΑπό αυτάαυτά ηη κυριότερηκυριότερη είναιείναι ηη Legionella pneumophilaLegionella pneumophila
(90 %) (90 %) σεσε διαγνωσμέναδιαγνωσμένα περιστατικάπεριστατικά μεμε τητη νόσονόσο. . ΗΗ
οροομάδαοροομάδα 1 1 ευθύνεταιευθύνεται γιαγια τοτο 82 % 82 % τωντων περιστατικώνπεριστατικών

ΑκολουθούνΑκολουθούν σεσε συχνότητασυχνότητα εμπλοκήςεμπλοκής σεσε νόσονόσο οιοι
Legionella micdadeiLegionella micdadei
& & 
Legionella Legionella longbeachaelongbeachae

ΣταΣτα νοσοκομείανοσοκομεία καικαι ΧΧ..ΠΠ..ΥΥ..ΥΥ. 20 % . 20 % τωντων
περιστατικώνπεριστατικών μολύνονταιμολύνονται καικαι πάσχουνπάσχουν απόαπό
στελέχηστελέχη μημη Legionella pneumophilaLegionella pneumophila οροομάδαςοροομάδας 11



legionella 1.bmp

legionella 1.bmp



ΛόγοιΛόγοι πουπου οφείλεταιοφείλεται ηη υποεκτίμησηυποεκτίμηση τηςτης συχνότηταςσυχνότητας τηςτης
νόσουνόσου

ΑσθενείςΑσθενείς μεμε πνευμονίαπνευμονία αντιμετωπίζονταιαντιμετωπίζονται αμέσωςαμέσως μεμε αντιβιοτικάαντιβιοτικά. . 
ΌτανΌταν θεραπευτούνθεραπευτούν δενδεν υπάρχειυπάρχει πλέονπλέον ενδιαφέρονενδιαφέρον γιαγια νανα
ταυτοποιηθείταυτοποιηθεί τοτο αίτιοαίτιο..
ΟρισμένεςΟρισμένες διαγνωστικέςδιαγνωστικές μέθοδοιμέθοδοι γιαγια τητη νόσονόσο δενδεν έχουνέχουν τόσοτόσο
καλήκαλή ευαισθησίαευαισθησία καικαι ειδικότηταειδικότητα καικαι έτσιέτσι έχουμεέχουμε αρκετάαρκετά ψευδώςψευδώς
αρνητικάαρνητικά αποτελέσματααποτελέσματα..
ΑσθενείςΑσθενείς μεμε ταυτόχροναταυτόχρονα υποκείμενουποκείμενο νόσημανόσημα δυνατόνδυνατόν νανα
καταλήξουνκαταλήξουν απόαπό τητη νόσονόσο, , οο θάνατοςθάνατος όμωςόμως αποδίδεταιαποδίδεται στοστο
υποκείμενουποκείμενο νόσημανόσημα καικαι όχιόχι στηστη ΛεγεωνέλλωσηΛεγεωνέλλωση..
ΑσθενείςΑσθενείς είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα διαγιγνώσκονταιδιαγιγνώσκονται σεσε μιαμια χώραχώρα, , όμωςόμως
νανα μημη γίνεταιγίνεται δήλωσήδήλωσή τουςτους στοστο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΔίκτυοΔίκτυο ΕπιτήρησηςΕπιτήρησης..





ΔρΔρ ΕΕ..ΝΝ. . ΒελονάκηςΒελονάκης, , ΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΥΥ.. 6666

ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ καικαι ΔΗΜΟΣΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
ΈλεγχοςΈλεγχος καικαι πρόληψηπρόληψη

στοστο χώροχώρο τουτου ΝοσοκομείουΝοσοκομείου καικαι τωντων
ΧώρωνΧώρων ΠαροχήςΠαροχής ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών ΥγείαςΥγείας

((ΧΧ..ΠΠ..ΥΥ..ΥΥ.).)
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ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα καικαι ΝοσοκομείαΝοσοκομεία

συστήματασυστήματα ύδρευσηςύδρευσης παλαιούπαλαιού σχεδιασμούσχεδιασμού

πολύπολύ μεγάλουμεγάλου μήκουςμήκους σωληνώσειςσωληνώσεις ((ηη
εξασφάλισηεξασφάλιση τηςτης σωστήςσωστής θερμοκρασίαςθερμοκρασίας δύσκοληδύσκολη))

ύπαρξηύπαρξη βρυσώνβρυσών σεσε υπερβολικόυπερβολικό βαθμόβαθμό
((««λειτουργικάλειτουργικά τυφλάτυφλά σημείασημεία»») ) 

θνητότηταθνητότητα 3535--40%40%

1212--75 % 75 % απόαπό τατα συστήματασυστήματα κυκλοφορίαςκυκλοφορίας νερούνερού
τωντων ΝοσοκομείωνΝοσοκομείων μολυσμέναμολυσμένα μεμε ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα



ΝομικόΝομικό πλαίσιοπλαίσιο

ΜηΜη ειδικόειδικό

ΕγκύκλιοιΕγκύκλιοι ΥπουργείουΥπουργείου ΥγείαςΥγείας & & ΚοινωνικήςΚοινωνικής
ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης (2 (2 φορέςφορές//έτοςέτος οο έλεγχοςέλεγχος εφόσονεφόσον
όλαόλα είναιείναι ««καλάκαλά»»??--σύστημασύστημα εντόςεντός ελέγχουελέγχου?)?)

ΑΝΑΓΚΗΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΤΗ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ



ΣΕΣΕ ΑΛΛΕΣΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣΧΩΡΕΣ ? [1]? [1]

ΥπάρχουνΥπάρχουν βάσειςβάσεις, , αλλάαλλά υπάρχειυπάρχει καικαι
εξελισσόμενηεξελισσόμενη διαδικασίαδιαδικασία
θεσμοθέτησηςθεσμοθέτησης ορίωνορίων, , διαδικασιώνδιαδικασιών
κλπκλπ..

ΕπέκτασηΕπέκταση τωντων απαιτήσεωναπαιτήσεων
γενικότεραγενικότερα, , ππ..χχ. . 
κέντρακέντρα υγείαςυγείας
κέντρακέντρα περίθαλψηςπερίθαλψης ηλικιωμένωνηλικιωμένων
φυλακέςφυλακές κλπκλπ..



ΣΕΣΕ ΑΛΛΕΣΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣΧΩΡΕΣ ? [2]? [2]
ΕίναιΕίναι δυνατόνδυνατόν νανα προβλέπονταιπροβλέπονται::

ΤήρησηΤήρηση αρχείωναρχείων γιαγια 5 5 χρόνιαχρόνια τουλάχιστοντουλάχιστον

ΕταιρείεςΕταιρείες καικαι τεχνικοίτεχνικοί σύμβουλοισύμβουλοι οφείλουνοφείλουν νανα
αποδεικνύουναποδεικνύουν ότιότι οιοι παρεμβάσειςπαρεμβάσεις τουςτους είναιείναι
αποτελεσματικέςαποτελεσματικές

ΛεπτομερήςΛεπτομερής αποτύπωσηαποτύπωση τουτου προσδιορισμούπροσδιορισμού τουτου
κινδύνουκινδύνου καικαι τωντων μέτρωνμέτρων ελέγχουελέγχου πουπου λαμβάνονταιλαμβάνονται

ΎπαρξηΎπαρξη πινάκωνπινάκων μεμε λεπτομερήλεπτομερή αναφοράαναφορά τωντων
απαιτήσεωναπαιτήσεων παρακολούθησηςπαρακολούθησης καικαι καταγραφήςκαταγραφής
((monitoring) monitoring) τωντων ΠύργωνΠύργων ΨύξηςΨύξης καικαι τωντων ΣυστημάτωνΣυστημάτων
ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας ΖεστούΖεστού καικαι ΚρύουΚρύου ΝερούΝερού



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠλήρηςΠλήρης καικαι σαφήςσαφής εκτίμησηεκτίμηση τουτου κινδύνουκινδύνου είναιείναι τοτο
πρώτοπρώτο καικαι κύριοκύριο βήμαβήμα

ΜεταξύΜεταξύ άλλωνάλλων, , πρέπειπρέπει νανα προσδιορίζονταιπροσδιορίζονται τατα εξήςεξής::
1.1. ΥπάρχουνΥπάρχουν οιοι κατάλληλεςκατάλληλες συνθήκεςσυνθήκες γιαγια τοντον πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό τωντων

βακτηρίωνβακτηρίων ((ππ..χχ. . θερμθερμ. 20. 20--45 45 βαθμβαθμ. . ΚελσίουΚελσίου)?)?
2.2. ΥπάρχουνΥπάρχουν ««τυφλάτυφλά σημείασημεία»» στοστο δίκτυοδίκτυο ((ππ..χχ. . σωλήνωσησωλήνωση πουπου

οδηγείοδηγεί σεσε συσκευήσυσκευή πουπου δεδε χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται))
3.3. ΒρύσεςΒρύσες –– ντουςντους πουπου δεδε χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται συχνάσυχνά
4.4. ΙζήματαΙζήματα, , σκουριάσκουριά, , βιοφίλμβιοφίλμ στοστο δίκτυοδίκτυο
5.5. ΥπάρχουνΥπάρχουν εργαζόμενοιεργαζόμενοι, , ένοικοιένοικοι, , επισκέπτεςεπισκέπτες κλπκλπ. . ΙδιαίτεραΙδιαίτερα

ευαίσθητοιευαίσθητοι στηστη λοίμωξηλοίμωξη, , ππ..χχ. . ηλικιωμένοιηλικιωμένοι, , ασθενείςασθενείς



ΕφόσονΕφόσον ΝΑΙΝΑΙ, , τότετότε……::
ΔράσειςΔράσεις μεμε εφαρμογήεφαρμογή πρωτοκόλλωνπρωτοκόλλων πουπου περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν
καικαι μέθοδομέθοδο απολύμανσηςαπολύμανσης τουτου συστήματοςσυστήματος

ΔράσειςΔράσεις
ΕξασφάλισηΕξασφάλιση απουσίαςαπουσίας στάσιμουστάσιμου νερούνερού ((αφαίρεσηαφαίρεση άχρηστωνάχρηστων
σωλήνωνσωλήνων, , μηχανικόμηχανικό ««ξέπλυμαξέπλυμα»» βρυσώνβρυσών--ντουςντους σεσε κλειστάκλειστά δωμάτιαδωμάτια
ΔεξαμενέςΔεξαμενές κλειστέςκλειστές--καλυμμένεςκαλυμμένες, , καθαρέςκαθαρές, , χωρίςχωρίς ιζήματαιζήματα καικαι
σκουπίδιασκουπίδια
ΜονωμένεςΜονωμένες σωληνώσειςσωληνώσεις
ΣωστήΣωστή θερμοκρασίαθερμοκρασία σταστα θερμοσίφωναθερμοσίφωνα
ΣυμβουλευτικήΣυμβουλευτική τουτου προσωπικούπροσωπικού συντήρησηςσυντήρησης τουτου συστήματοςσυστήματος γιαγια
τουςτους κινδύνουςκινδύνους καικαι τηντην ελαχιστοποίησηελαχιστοποίηση τουςτους
ΣυμβουλευτικήΣυμβουλευτική τωντων ««ενοίκωνενοίκων»» γιαγια τουςτους κινδύνουςκινδύνους, , τατα μέτραμέτρα
ελέγχουελέγχου καικαι τατα μέτραμέτρα προφύλαξηςπροφύλαξης πουπου πρέπειπρέπει νανα παίρνουνπαίρνουν, , ππ..χχ. . 
μηχανικόμηχανικό ξέπλυμαξέπλυμα τωντων ντουςντους πρινπριν τητη χρήσηχρήση τουςτους, , αναν έχουνέχουν μείνειμείνει
καιρόκαιρό αχρησιμοποίητααχρησιμοποίητα
ΕκτίμησηΕκτίμηση άλλωνάλλων κινδύνωνκινδύνων πουπου είναιείναι ενδεχόμενοενδεχόμενο νανα προκύψουνπροκύψουν απόαπό
τηντην επιλογήεπιλογή διαφόρωνδιαφόρων μέτρωνμέτρων ελέγχουελέγχου, , ππ..χχ. . εγκαύματαεγκαύματα απόαπό τοτο
πολύπολύ ζεστόζεστό νερόνερό, , χημικοίχημικοί κίνδυνοικίνδυνοι απόαπό τατα βιοκτόναβιοκτόνα



ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση καικαι καταγραφήκαταγραφή
((monitoring) monitoring) καικαι επανεκτίμησηεπανεκτίμηση τουτου

πρωτοκόλλουπρωτοκόλλου

ΤαΤα μέτραμέτρα ελέγχουελέγχου συντηρούνταισυντηρούνται
καικαι αναθεωρούνταιαναθεωρούνται τακτικάτακτικά γιαγια
ΑλλαγέςΑλλαγές στοστο κοινόκοινό πουπου αφορούναφορούν
ΤοΤο είδοςείδος τηςτης απολύμανσηςαπολύμανσης
ΤιςΤις επικρατούσεςεπικρατούσες περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές
συνθήκεςσυνθήκες



ΘεωρίαΘεωρία ΠραγματικότηταΠραγματικότητα



ΑστοχίεςΑστοχίες τουτου πρωτοκόλλουπρωτοκόλλου ((εφαρμοζόμενηςεφαρμοζόμενης
πολιτικήςπολιτικής γιαγια τητη ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα))

ΑκατάλληλοΑκατάλληλο πρωτόκολλοπρωτόκολλο δειγματοληψίαςδειγματοληψίας ((ππ..χχ. . πάνταπάντα
ίδιοίδιο σημείοσημείο))
ΑπουσίαΑπουσία τεκμηρίωσηςτεκμηρίωσης τουτου πρωτόκολλουπρωτόκολλου εκτίμησηςεκτίμησης
κινδύνουκινδύνου ((δικαστικέςδικαστικές διώξειςδιώξεις……))
ΑνεπαρκήςΑνεπαρκής καθαρισμόςκαθαρισμός τωντων κεφαλώνκεφαλών τουτου ντουςντους, , τωντων
μπάνιωνμπάνιων
ΝτουζιέρεςΝτουζιέρες πουπου χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται ωςως αποθηκευτικοίαποθηκευτικοί
χώροιχώροι
ΥγραντήρεςΥγραντήρες γεμισμένοιγεμισμένοι μεμε νερόνερό βρύσηςβρύσης
ΥγραντήρεςΥγραντήρες οξυγόνουοξυγόνου πουπου έχουνέχουν πλυθείπλυθεί μεμε νερόνερό βρύσηςβρύσης
μεταξύμεταξύ τωντων διαδοχικώνδιαδοχικών χρήσεωνχρήσεων
ΥπερβολικόςΥπερβολικός αριθμόςαριθμός νιπτήρωννιπτήρων
ΓενικότεροςΓενικότερος κακόςκακός σχεδιασμόςσχεδιασμός
ΔεξαμενέςΔεξαμενές σπασπα κλπκλπ..



ΜικροβιολογικόςΜικροβιολογικός έλεγχοςέλεγχος ? ? 
ΠότεΠότε καικαι γιατίγιατί ? ? ΠόσοΠόσο ??

ΑπουσίαΑπουσία διεθνώςδιεθνώς κοινήςκοινής θέσηςθέσης
CDCCDC: : ΔΕΝΔΕΝ θεωρείθεωρεί ότιότι αξίζειαξίζει τοντον κόποκόπο
ΕΥΡΩΠΗΕΥΡΩΠΗ: : ΝΑΙΝΑΙ σεσε διάφορεςδιάφορες εκδοχέςεκδοχές ((ιδίωςιδίως γιαγια τοντον έλεγχοέλεγχο
τηςτης αποτελεσματικότηταςαποτελεσματικότητας τωντων μέτρωνμέτρων ελέγχουελέγχου--
απολύμανσηςαπολύμανσης) ) ππ..χχ..

ΣυστήματαΣυστήματα ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας ΖεστούΖεστού ΝερούΝερού μεμε θερμοκρασίαθερμοκρασία εντόςεντός
τουτου φάσματοςφάσματος ανάπτυξηςανάπτυξης τωντων βακτηρίωνβακτηρίων
ΣυστήματαΣυστήματα ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας ΝερούΝερού μεμε βιοκτόνεςβιοκτόνες ουσίεςουσίες κάτωκάτω τωντων
απαιτούμενωναπαιτούμενων συγκεντρώσεωνσυγκεντρώσεων
ΕπίΕπί επιδημικήςεπιδημικής έκρηξηςέκρηξης ήή επίεπί υποψίαςυποψίας επιδημικήςεπιδημικής έκρηξηςέκρηξης
ΣεΣε πτέρυγεςπτέρυγες ήή νοσοκομείανοσοκομεία ήή ΧΧ..ΠΠ..ΥΥ..ΥΥ. . μεμε υψηλούυψηλού κινδύνουκινδύνου
ασθενείςασθενείς, , ππ..χχ. . ανοσοκατασταλμένουςανοσοκατασταλμένους



ΜικροβιολογικόςΜικροβιολογικός έλεγχοςέλεγχος ? ? 
ΠότεΠότε καικαι γιατίγιατί ? ? ΠόσοΠόσο ??





ΟΡΙΑΟΡΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΕΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΕΩΦΛΕΩΦ. . ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196196
115 21 115 21 –– ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ
τηλτηλ.:           210  64 22 278.:           210  64 22 278
φαξφαξ:            210  64 54 002:            210  64 54 002

ΔΔ//ΝΤΗΣΝΤΗΣ:  :  ΚαθηγΚαθηγ. . ΑλκΑλκ. . ΒατόπουλοςΒατόπουλος

ΠληροφορίεςΠληροφορίες:  :  ΔρΔρ ΕΕ..ΝΝ. . ΒελονάκηςΒελονάκης

ΟΡΙΑΟΡΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΕΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΕΣ
ΜεΜε βάσηβάση τιςτις ΕυρωπαϊκέςΕυρωπαϊκές ΟδηγίεςΟδηγίες γιαγια τοντον έλεγχοέλεγχο καικαι ΠρόληψηΠρόληψη τωντων ΛοιμώξεωνΛοιμώξεων απόαπό τητη ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα τουτου

EWGLIEWGLI –– European WorkingEuropean Working Group for Legionella InfectionsGroup for Legionella Infections
((σεσε ισχύισχύ απόαπό ΙούνιοΙούνιο 2003)2003)



ΌριαΌρια γιαγια ενέργειεςενέργειες μετάμετά απόαπό εξέτασηεξέταση γιαγια ΕτερότροφαΕτερότροφα ΒακτήριαΒακτήρια
/ / ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα γιαγια μικροβιολογικήμικροβιολογική παρακολούθησηπαρακολούθηση τωντων

ΠύργωνΠύργων ΨύξηςΨύξης ((ΠΠ..ΨΨ.).)

1)1) ΑνΑν τατα
ΕτερότροφαΕτερότροφα ΒακτήριαΒακτήρια ((ΕΕ..ΒΒ.).) είναιείναι <<ήή=10,000=10,000

καικαι οιοι
ΛεγεωνέλλεςΛεγεωνέλλες <<ήή=1,000=1,000 τότετότε:  :  

ΤοΤο σύστημασύστημα θεωρείταιθεωρείται ότιότι είναιείναι υπόυπό έλεγχοέλεγχο..
2)2) ΑνΑν τατα

ΕΕ..ΒΒ.  .  είναιείναι >10,000>10,000 καικαι <100,000<100,000
καικαι οιοι

ΛεγεωνέλλεςΛεγεωνέλλες >1,000>1,000 καικαι <10,000<10,000 τότετότε::

TTοο πρόγραμμαπρόγραμμα λειτουργίαςλειτουργίας τουτου //τωντων ΠΠ..ΨΨ.. πρέπειπρέπει νανα αναθεωρηθείαναθεωρηθεί..
ΗΗ μέτρησημέτρηση θαθα πρέπειπρέπει νανα επιβεβαιωθείεπιβεβαιωθεί μεμε ΑΜΕΣΗΑΜΕΣΗ επανάληψηεπανάληψη τηςτης δειγματοληψίαςδειγματοληψίας..
ΑνΑν βρεθούνβρεθούν παρόμοιοιπαρόμοιοι αριθμοίαριθμοί μικροβιακούμικροβιακού φορτιούφορτιού ξανάξανά, , 
θαθα πρέπειπρέπει νανα επανεξετασθούνεπανεξετασθούν τατα μέτραμέτρα ελέγχουελέγχου καικαι
νανα επαναπροσδιοριστείεπαναπροσδιοριστεί οο βαθμόςβαθμός κινδύνουκινδύνου, , έτσιέτσι ώστεώστε
νανα βρεθούνβρεθούν οιοι επανορθωτικέςεπανορθωτικές ενέργειεςενέργειες πουπου πρέπειπρέπει νανα γίνουνγίνουν..
3)3) ΑνΑν τατα

ΕΕ..ΒΒ.. είναιείναι >100,000>100,000
καικαι οιοι

ΛεγεωνέλλεςΛεγεωνέλλες >10>10,,000000 τότετότε::

ΤοΤο σύστημασύστημα θαθα πρέπειπρέπει νανα επαναδειγματοληπτηθείεπαναδειγματοληπτηθεί ΑΜΕΣΑΑΜΕΣΑ καικαι μετάμετά θαθα πρέπειπρέπει νανα τουτου γίνειγίνει
χορήγησηχορήγηση shockshock κατάλληληςκατάλληλης βιοκτόνουβιοκτόνου ουσίαςουσίας, , ωςως προληπτικόπροληπτικό μέτρομέτρο. . 
θαθα πρέπειπρέπει νανα γίνειγίνει εκτίμησηεκτίμηση τουτου κινδύνουκινδύνου καικαι
τατα μέτραμέτρα ελέγχουελέγχου θαθα πρέπειπρέπει νανα αναθεωρηθούναναθεωρηθούν, , έτσιέτσι ώστεώστε

νανα προσδιοριστούνπροσδιοριστούν οιοι διορθωτικέςδιορθωτικές ενέργειεςενέργειες πουπου πρέπειπρέπει νανα γίνουνγίνουν..



ΔρΔρ ΕΕ..ΝΝ. . ΒελονάκηςΒελονάκης, , ΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΥΥ.. 8282

ΌριαΌρια γιαγια ενέργειεςενέργειες πουπου πρέπειπρέπει νανα ακολουθήσουνακολουθήσουν σεσε κτίριακτίρια, , μετάμετά απόαπό
δειγματοληψίαδειγματοληψία γιαγια ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα σεσε

ΣυστήματαΣυστήματα ΚυκλοφορίαςΚυκλοφορίας ζεστούζεστού καικαι κρύουκρύου ΝερούΝερού ((ΣΚζΣΚζ--κΝκΝ))
ΑριθμόςΑριθμός ΛΛεγεωνελλώνεγεωνελλών ((cfucfu//litrelitre))

1)1) ΑνΑν οιοι αποικίεςαποικίες είναιείναι περισσότερεςπερισσότερες απόαπό 1,000  ,  1,000  ,  αλλάαλλά λιγότερεςλιγότερες απόαπό 10,00010,000

ΑΑ ΑνΑν είναιείναι θετικάθετικά μόνομόνο έναένα ήή δύοδύο απόαπό τατα δείγματαδείγματα, , 
τοτο//τατα ΣΚζΣΚζ--κΝκΝ πρέπειπρέπει νανα δειγματοληπτηθούνδειγματοληπτηθούν καικαι πάλιπάλι. . 
ΑνΑν επαναληφθείεπαναληφθεί ηη ίδιαίδια εικόναεικόνα απόαπό πλευράςπλευράς αριθμούαριθμού θετικώνθετικών δειγμάτωνδειγμάτων, , τότετότε
πρέπειπρέπει νανα επανεξετασθούνεπανεξετασθούν τατα μέτραμέτρα ελέγχουελέγχου καικαι
νανα επαναπροσδιοριστείεπαναπροσδιοριστεί οο βαθμόςβαθμός κινδύνουκινδύνου, , 
έτσιέτσι ώστεώστε νανα βρεθούνβρεθούν οιοι επανορθωτικέςεπανορθωτικές ενέργειεςενέργειες πουπου πρέπειπρέπει νανα γίνουνγίνουν..

ΒΒ ΑνΑν ηη πλειοψηφίαπλειοψηφία τωντων δειγμάτωνδειγμάτων είναιείναι θετικάθετικά, , 
τοτο//τατα ΣΚζΣΚζ--κΝκΝ μπορείμπορεί νανα θεωρηθείθεωρηθεί ωςως αποικισμένοαποικισμένο, , αναν καικαι σεσε χαμηλόχαμηλό βαθμόβαθμό, , μεμε ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα. . 
ΠρέπειΠρέπει νανα εξετασθείεξετασθεί ηη απολύμανσηαπολύμανση τουτου//τωντων ΣΚζΣΚζ--κΝκΝ καικαι
πρέπειπρέπει ΑΜΕΣΑΑΜΕΣΑ νανα επανεξετασθούνεπανεξετασθούν τατα μέτραμέτρα ελέγχουελέγχου καικαι
νανα επαναπροσδιοριστείεπαναπροσδιοριστεί οο βαθμόςβαθμός κινδύνουκινδύνου, , 
έτσιέτσι ώστεώστε νανα βρεθούνβρεθούν οιοι επανορθωτικέςεπανορθωτικές ενέργειεςενέργειες πουπου πρέπειπρέπει νανα γίνουνγίνουν..

2)2) ΑνΑν οιοι αποικίεςαποικίες είναιείναι περισσότερεςπερισσότερες απόαπό 10,00010,000

ΤοΤο//τατα ΣΚζΣΚζ--κΝκΝ πρέπειπρέπει νανα δειγματοληπτηθούνδειγματοληπτηθούν καικαι πάλιπάλι καικαι νανα επανεξετασθούνεπανεξετασθούν τατα μέτραμέτρα ελέγχουελέγχου καικαι νανα
επαναπροσδιοριστείεπαναπροσδιοριστεί οο βαθμόςβαθμός κινδύνουκινδύνου, , έτσιέτσι ώστεώστε νανα βρεθούνβρεθούν οιοι επανορθωτικέςεπανορθωτικές ενέργειεςενέργειες πουπου πρέπειπρέπει νανα γίνουνγίνουν, , 
συμπεριλαμβανόμενηςσυμπεριλαμβανόμενης τηςτης//τωντων απολύμανσηςαπολύμανσης//εωνεων τουτου//τωντων ΣΚζΣΚζ--κΝκΝ..
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ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (1)(1)

ΑΑ. . ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ
ΑΑ1.1. ΘΕΡΜΙΚΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚΣΟΚ

ΣτοχεύειΣτοχεύει
αα)) στηνστην κατεπείγουσακατεπείγουσα εξυγίανσηεξυγίανση
ββ)) περιοδικήπεριοδική εξυγίανσηεξυγίανση τουτου συστήματοςσυστήματος, , ωςως τμήματμήμα τωντων προγραμμάτωνπρογραμμάτων
μακροπρόθεσμουμακροπρόθεσμου ελέγχουελέγχου
ΕφαρμόζεταιΕφαρμόζεται γιαγια σχετικάσχετικά σύντομασύντομα διαστήματαδιαστήματα καικαι επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται μεμε::
ΕπίτευξηΕπίτευξη θερμοκρασίαςθερμοκρασίας στοστο νερόνερό τουτου μπόιλερμπόιλερ ήή τηςτης δεξαμενήςδεξαμενής
παραμονήςπαραμονής τουτου στουςστους 7070--80 80 βαθμούςβαθμούς ΚελσίουΚελσίου
ΚυκλοφορίαΚυκλοφορία αυτούαυτού τουτου νερούνερού στοστο σύστημασύστημα γιαγια 3 3 ημέρεςημέρες
ΣεΣε όλεςόλες τιςτις βρύσεςβρύσες καικαι συσκευέςσυσκευές ηη θερμοκρασίαθερμοκρασία τουτου νερούνερού πρέπειπρέπει νανα
είναιείναι συνεχώςσυνεχώς τουλάχιστοντουλάχιστον 65 65 βαθμοίβαθμοί ΚελσίουΚελσίου γιαγια τοτο τριήμεροτριήμερο
ΚάθεΚάθε βρύσηβρύση ήή συσκευήσυσκευή πρέπειπρέπει νανα ανοιχτείανοιχτεί διαδοχικάδιαδοχικά καικαι νανα τρέξειτρέξει γιαγια 5 5 
λεπτάλεπτά τηςτης ώραςώρας, , ενώενώ μετράμεμετράμε τητη θερμοκρασίαθερμοκρασία πουπου πρέπειπρέπει νανα είναιείναι 65 65 
βαθμοίβαθμοί ΚελσίουΚελσίου
ΜεΜε τοτο τέλοςτέλος τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας, , πρέπειπρέπει νανα συλλεχθούνσυλλεχθούν δείγματαδείγματα νερούνερού, , 
ιζημάτωνιζημάτων απόαπό τατα πιοπιο μακρινάμακρινά σημείασημεία τουτου συστήματοςσυστήματος γιαγια εξέτασηεξέταση καικαι ηη
όληόλη διαδικασίαδιαδικασία επαναλαμβάνεταιεπαναλαμβάνεται μέχριμέχρι νανα επιτευχθείεπιτευχθεί ηη εξυγίανσηεξυγίανση
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ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (2)(2)

ΠλεονέκτημαΠλεονέκτημα
ΕίναιΕίναι δυνατόνδυνατόν νανα γίνειγίνει άμεσαάμεσα, , εφόσονεφόσον τοτο σύστημασύστημα μπορείμπορεί νανα
επιτύχειεπιτύχει τιςτις θερμοκρασίεςθερμοκρασίες πουπου επιβάλλεταιεπιβάλλεται

ΜειονεκτήματαΜειονεκτήματα
ΚατανάλωσηΚατανάλωση αρκετήςαρκετής ενέργειαςενέργειας
ΚατανάλωσηΚατανάλωση αρκετώναρκετών εργατοωρώνεργατοωρών
ΑποδίδειΑποδίδει σταστα σχετικάσχετικά μικράμικρά κτίριακτίρια
ΥπάρχειΥπάρχει κίνδυνοςκίνδυνος πρόκλησηςπρόκλησης εγκαυμάτωνεγκαυμάτων στιςστις θερμοκρασίεςθερμοκρασίες αυτέςαυτές
ΑνΑν καικαι μπορείμπορεί νανα επιτευχθείεπιτευχθεί μείωσημείωση τουτου αριθμούαριθμού τωντων ΛεγεωνελλώνΛεγεωνελλών, , 
είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα επανεποικισθείεπανεποικισθεί τοτο σύστημασύστημα εντόςεντός ολίγωνολίγων
εβδομάδωνεβδομάδων, , ιδίωςιδίως αναν δεδε συνοδευτούνσυνοδευτούν καικαι μεμε άλλαάλλα μέτραμέτρα ελέγχουελέγχου
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ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (3)(3)

ΑΑ2.2. ΣυνεχήςΣυνεχής διατήρησηδιατήρηση τηςτης θερμοκρασίαςθερμοκρασίας τουτου νερούνερού μεταξύμεταξύ 5555--60 60 
βαθμώνβαθμών ΚελσίουΚελσίου
ΕπιτυγχάνεταιΕπιτυγχάνεται 90% 90% μείωσημείωση τουτου αριθμούαριθμού τηςτης L. pneumophilaL. pneumophila εντόςεντός 2 2 λεπτώνλεπτών τηςτης
ώραςώρας
ΗΗ αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα αυτήςαυτής τηςτης θερμοκρασίαςθερμοκρασίας έχειέχει φανείφανεί σεσε πολλάπολλά ξενοδοχείαξενοδοχεία καικαι
νοσοκομείανοσοκομεία
ΗΗ κυκλοφορίακυκλοφορία τουτου νερούνερού σεσε θερμοκρασίεςθερμοκρασίες πάνωπάνω απόαπό 50 50 βαθμούςβαθμούς ΚελσίουΚελσίου έχειέχει
αποδειχθείαποδειχθεί ότιότι επιτρέπειεπιτρέπει σταστα δίκτυαδίκτυα νανα αποικίζονταιαποικίζονται σπανιότερασπανιότερα απόαπό τοτο βακτήριοβακτήριο
ΟΟ στόχοςστόχος μαςμας είναιείναι νανα κυκλοφορείκυκλοφορεί νερόνερό στουςστους 60 60 βαθμούςβαθμούς ΚελσίουΚελσίου καικαι απόαπό τιςτις
βρύσεςβρύσες μαςμας νανα εξέρχεταιεξέρχεται νερόνερό πουπου νανα φθάνειφθάνει τουςτους 50 50 καικαι προτιμότεροπροτιμότερο τουςτους 55 55 
βαθμούςβαθμούς ΚελσίουΚελσίου 1 1 λεπτόλεπτό αφούαφού αφήσουμεαφήσουμε νανα τρέξειτρέξει ηη βρύσηβρύση
ΜεΜε τητη διαδικασίαδιαδικασία αυτήαυτή, , πουπου είναιείναι ηη πιοπιο συχνάσυχνά ακολουθούμενηακολουθούμενη γιαγια τοντον έλεγχοέλεγχο τηςτης
ΛεγεωνέλλαςΛεγεωνέλλας στοστο σύστημασύστημα κυκλοφορίαςκυκλοφορίας τουτου ζεστούζεστού νερούνερού, , ελέγχονταιελέγχονται
αποτελεσματικάαποτελεσματικά καικαι σταθεράσταθερά οιοι επιδημικέςεπιδημικές εκρήξειςεκρήξεις
ΔενΔεν εξαλείφονταιεξαλείφονται αναγκαίααναγκαία οιοι ΛεγεωνέλλεςΛεγεωνέλλες απόαπό τοτο σύστημασύστημα, , αλλάαλλά ελέγχονταιελέγχονται σεσε
σημείοσημείο πουπου νανα μηνμην εμφανίζονταιεμφανίζονται καικαι άλλαάλλα περιστατικάπεριστατικά ΛεγεωνέλλωσηςΛεγεωνέλλωσης
ΠλεονεκτείΠλεονεκτεί:: σχετικάσχετικά εύκολοεύκολο νανα εφαρμοσθείεφαρμοσθεί καικαι νανα έχειέχει συνεχήσυνεχή παρακολούθησηπαρακολούθηση
ΜειονεκτείΜειονεκτεί:: ενεργειοβόροενεργειοβόρο καικαι έχειέχει αυξημένοαυξημένο κίνδυνοκίνδυνο εγκαυμάτωνεγκαυμάτων
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ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (4)(4)

ΑΑ3.3. ΟξειδωτικέςΟξειδωτικές βιοκτόνεςβιοκτόνες ουσίεςουσίες
ΧλωρίωσηΧλωρίωση
ΗΗ χλωρίνηχλωρίνη έχειέχει χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί καικαι γιαγια τηντην εξυγίανσηεξυγίανση τωντων συστημάτωνσυστημάτων ζεστούζεστού νερούνερού
ΠρέπειΠρέπει νανα φροντίζουμεφροντίζουμε ώστεώστε τοτο pH pH τουτου νερούνερού νανα μηνμην είναιείναι πάνωπάνω απόαπό 7 7 γιαγια νανα μημη
μειώνεταιμειώνεται ηη δράσηδράση τουτου χλωρίουχλωρίου

ΧλωρίωσηΧλωρίωση σοκσοκ –– ΥπερχλωρίωσηΥπερχλωρίωση
ΠρέπειΠρέπει νανα γίνεταιγίνεται σεσε νερόνερό μεμε θερμοκρασίαθερμοκρασία κάτωκάτω απόαπό τουςτους 30 30 βαθμούςβαθμούς ΚελσίουΚελσίου μεμε εφάπαξεφάπαξ δόσηδόση
χλωρίουχλωρίου, , τόσοτόσο ώστεώστε νανα επιτύχουμεεπιτύχουμε εε..υυ..χχ. 20. 20--50 50 mg/l mg/l ακόμαακόμα καικαι σταστα πιοπιο μακρινάμακρινά σημείασημεία τηςτης
εγκατάστασηςεγκατάστασης
ΧρόνοςΧρόνος εφαρμογήςεφαρμογής
20 20 mg/l mg/l γιαγια 2 2 ώρεςώρες
50 50 mg/l mg/l γιαγια 1 1 ώραώρα
ΆδειασμαΆδειασμα τουτου συστήματοςσυστήματος απόαπό τοτο νερόνερό
ΦρέσκοΦρέσκο νερόνερό στοστο σύστημασύστημα μεμε εε..υυ..χχ. 0.5. 0.5--1.0 1.0 mg/lmg/l

ΣυνεχήςΣυνεχής χλωρίωσηχλωρίωση
ΤοΤο εε..υυ..χχ. . πρέπειπρέπει νανα είναιείναι μεταξύμεταξύ 11--2 2 mg/lmg/l
ΑνΑν υπάρχουνυπάρχουν σημείασημεία στοστο σύστημασύστημα μεμε στάσιμοστάσιμο νερόνερό, , τότετότε εκείεκεί ηη χλωρίνηχλωρίνη δενδεν θαθα επιτύχειεπιτύχει τηντην
αδρανοποίησηαδρανοποίηση τωντων ΛεγεωνελλώνΛεγεωνελλών
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ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (5)(5)

ΕπισημάνσειςΕπισημάνσεις
ΜερικοίΜερικοί συγγραφείςσυγγραφείς συνιστούνσυνιστούν νανα αδειάζονταιαδειάζονται οιοι δεξαμενέςδεξαμενές τουτου ζεστούζεστού
νερούνερού νανα καθαρίζονταικαθαρίζονται μηχανικάμηχανικά καικαι νανα τουςτους γίνεταιγίνεται απολύμανσηαπολύμανση μεμε εε..υυ..χχ. . 
50 50 mg/l mg/l γιαγια 1 1 ώραώρα. . ΚίνδυνοςΚίνδυνος: : διάβρωσηςδιάβρωσης
ΔύσκοληΔύσκολη ηη διατήρησηδιατήρηση τουτου χλωρίουχλωρίου στοστο ζεστόζεστό νερόνερό, , καθώςκαθώς εξατμίζεταιεξατμίζεται απόαπό
αυτόαυτό
ΌσοΌσο πιοπιο ψηλήψηλή ηη θερμοκρασίαθερμοκρασία, , τόσοτόσο πιοπιο έντονηέντονη ηη διαβρωτικήδιαβρωτική δράσηδράση τουτου
χλωρίουχλωρίου
ΔιοξείδιοΔιοξείδιο τουτου χλωρίουχλωρίου::δενδεν είναιείναι τόσοτόσο πτητικόπτητικό όσοόσο ηη χλωρίνηχλωρίνη στστ ζεστόζεστό
νερόνερό καικαι λέγεταιλέγεται ότιότι είναιείναι αποτελεσματικότεροαποτελεσματικότερο στιςστις βιομεμβράνεςβιομεμβράνες--βιοϋμένιαβιοϋμένια
ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε ορισμένεςορισμένες ενδείξειςενδείξεις, , νοσοκομείανοσοκομεία μεμε χρήσηχρήση μονοχλωραμίνηςμονοχλωραμίνης
φαίνεταιφαίνεται νανα έχουνέχουν μικρότερομικρότερο αποικισμόαποικισμό απόαπό ΛεγεωνέλλεςΛεγεωνέλλες καικαι λιγότερεςλιγότερες
επιδημικέςεπιδημικές εκρήξειςεκρήξεις ΛεγεωνέλλωσηςΛεγεωνέλλωσης. . ΜπορείΜπορεί ηη μονοχλωραμίνημονοχλωραμίνη νανα ενεργείενεργεί
βραδύτεραβραδύτερα απόαπό τητη χλωρίνηχλωρίνη, , αλλάαλλά φαίνεταιφαίνεται ότιότι παραμένειπαραμένει γιαγια πιοπιο πολύπολύ χρόνοχρόνο
καικαι επομένωςεπομένως αποδεικνύεταιαποδεικνύεται αποτελεσματικότερηαποτελεσματικότερη γιαγια τατα βιοϋμένιαβιοϋμένια..
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ΒΒ. . ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΥΟΥΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ

ΙσχύειΙσχύει ότιότι καικαι γιαγια τατα συστήματασυστήματα κυκλοφορίαςκυκλοφορίας τουτου ζεστούζεστού
νερούνερού
ΑνΑν τοτο νερόνερό είναιείναι πόσιμοπόσιμο, , τότετότε θαθα πρέπειπρέπει νανα τηρηθούντηρηθούν οιοι
εθνικέςεθνικές προδιαγραφέςπροδιαγραφές γιαγια τοτο πόσιμοπόσιμο νερόνερό
ΟιΟι ανώτερεςανώτερες παραδεκτέςπαραδεκτές τιμέςτιμές γιαγια τοτο εε..υυ..χχ. . είναιείναι 0.5 0.5 mg/lmg/l



ΠΡΟΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ
ΚΑΙΚΑΙ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑΓΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (7)(7)

ΓΓ. . ΠΙΣΙΝΑΠΙΣΙΝΑ SPASPA

ΑπαιτείταιΑπαιτείται αυτούαυτού τουτου είδουςείδους οιοι πισίνεςπισίνες νανα συντηρούνταισυντηρούνται μεμε εξαιρετικήεξαιρετική
επιμέλειαεπιμέλεια καικαι προσοχήπροσοχή
ΤοΤο νερόνερό πρέπειπρέπει νανα φιλτράρεταιφιλτράρεται συνεχώςσυνεχώς
ΤοΤο νερόνερό πρέπειπρέπει νανα απολυμαίνεταιαπολυμαίνεται συνεχώςσυνεχώς μεμε χλώριοχλώριο ((εε..υυ..χχ. 1. 1--2 2 mg/l) mg/l) ήή μεμε
βρώμιοβρώμιο ((εε..υυ..ββ. 2. 2--3 3 mg/l)mg/l) καικαι νανα γίνεταιγίνεται μέτρησημέτρηση κάμποσεςκάμποσες φορέςφορές ημερησίωςημερησίως
ΤαΤα spa spa δημόσιαςδημόσιας χρήσηςχρήσης πρέπειπρέπει νανα διαθέτουνδιαθέτουν φίλτροφίλτρο άμμουάμμου τύπουτύπου μεγάληςμεγάλης
πισίναςπισίνας καικαι αυτόαυτό θαθα πρέπειπρέπει νανα πλένεταιπλένεται μεμε αντίστροφηαντίστροφη ροήροή, , καθημερινάκαθημερινά
ΤοΤο νερόνερό πρέπειπρέπει νανα ανακυκλοφορείανακυκλοφορεί σεσε 2424ωρηωρη βάσηβάση
ΤουλάχιστονΤουλάχιστον τοτο ½½ τουτου νερούνερού πρέπειπρέπει νανα αντικαθίσταταιαντικαθίσταται καθημερινάκαθημερινά
ΤαΤα παραπάνωπαραπάνω ισχύουνισχύουν ακόμαακόμα καικαι στηνστην περίπτωσηπερίπτωση πουπου μιαμια τέτοιατέτοια πισίναπισίνα
είναιείναι μόνομόνο γιαγια επιδειξηεπιδειξη καικαι όχιόχι γιαγια χρήσηχρήση



ΠΡΟΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ ΠΥΡΓΩΝΠΥΡΓΩΝ
ΨΥΞΗΣΨΥΞΗΣ ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ

ΑΑ.. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚ
Ο ΧΛΩΡΙΟ (ε.υ.χ.) 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5 ppm ή 5 mg/l 5 ώρες • Κυκλοφορία του νερού με κλειστό
τον ανεμιστήρα και μέτρηση κάθε
1 ώρα για να βεβαιώνεται ότι το

ε.υ.χ. είναι 5 ppm
• Αν το pH του νερού είναι πάνω

από 8.0, τότε το ε.υ.χ. πρέπει να
γίνει 15-20 ppm

25 ppm ή 25 
mg/l

2 ώρες ---

50 ppm ή 50 
mg/l

1 ώρα ---



ΠΡΟΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ ΠΥΡΓΩΝΠΥΡΓΩΝ
ΨΥΞΗΣΨΥΞΗΣ ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ

ΒΒ.. ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ

ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται τοτο ένυδροένυδρο ΘειοθειικόΘειοθειικό ΝάτριοΝάτριο ((NaNa22SS22OO55.5.5HH22OO). ). 
ΟιΟι κρύσταλλοικρύσταλλοι τουτου άνυδρουάνυδρου διαλύονταιδιαλύονται σεσε μικρήμικρή ποσότηταποσότητα νερούνερού καικαι
ρίχνονταιρίχνονται μέσαμέσα στοστο σύστημασύστημα καικαι μπορούμεμπορούμε νανα τουςτους βρούμεβρούμε στοστο εμπόριοεμπόριο..
ΠοσότηταΠοσότητα: 1: 1grgr ένυδροένυδρο ΘειοθειικόΘειοθειικό ΝάτριοΝάτριο γιαγια κάθεκάθε 1 1 
κυβικόκυβικό μέτρομέτρο νερούνερού / / κάθεκάθε 1 1 ppmppm εε..υυ..χχ. . πουπου επιθυμούμεεπιθυμούμε νανα μειωθείμειωθεί..
ΕκκένωσηΕκκένωση τουτου νερούνερού, , 
ξέπλυμαξέπλυμα τουτου συστήματοςσυστήματος, , 
γέμισμαγέμισμα μεμε νέονέο νερόνερό καικαι
χλωρίωσηχλωρίωση μεμε εε..υυ..χχ. 1. 1--2 2 ppmppm

ΓΓ.. ΤΟΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΕΤΟΙΜΟ ΝΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑΞΑΝΑ !!!!!!



ΠΩΣΠΩΣ ΘΑΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΠΟΣΟΠΟΣΟ ΧΛΩΡΙΟΧΛΩΡΙΟ ΘΑΘΑ
ΒΑΛΟΥΜΕΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥΝΕΡΟΥ;;

ΔΔ.. ΥγρόΥγρό χλώριοχλώριο ((ΥποχλωριώδεςΥποχλωριώδες ΝάτριοΝάτριο, , περιεκτικότηταςπεριεκτικότητας 5% 5% σεσε χλώριοχλώριο) ) ήή κοινήκοινή χλωρίνηχλωρίνη
ΧρησιμοποιούμεΧρησιμοποιούμε τοντον απλόαπλό τύποτύπο:: αα=20.=20.ββ..γγ όπουόπου,,

αα = = ηη ποσότηταποσότητα χλωρίνηςχλωρίνης πουπου θαθα χρειασθείχρειασθεί γιαγια τηντην απολύμανσηαπολύμανση,, σεσε cmcm33 ((mlml))
ββ = = κυβικάκυβικά μέτραμέτρα τηςτης δεξαμενήςδεξαμενής
γγ = = επιθυμητόεπιθυμητό υπολειμματικόυπολειμματικό χλώριοχλώριο

παράδειγμαπαράδειγμα::
1.1. πόσαπόσα κυβικάκυβικά εκατοστάεκατοστά χλωρίνηςχλωρίνης (5%)  (5%)  πρέπειπρέπει νανα ρίξουμερίξουμε στηνστην δεξαμενήδεξαμενή μαςμας πουπου έχειέχει όγκοόγκο 3 3 

κυβικάκυβικά μέτραμέτρα γιαγια νανα έχουμεέχουμε επιθυμητόεπιθυμητό ελεύθεροελεύθερο υπολειμματικόυπολειμματικό χλώριοχλώριο 5 5 ppmppm ;;

ΑπάντησηΑπάντηση::

αα = 20= 20ΧΧ33ΧΧ5=5=300 300 mlml κοινήςκοινής χλωρίνηςχλωρίνης

2.2. πόσαπόσα κυβικάκυβικά εκατοστάεκατοστά χλωρίνηςχλωρίνης (5%)  (5%)  πρέπειπρέπει νανα ρίξουμερίξουμε στηνστην δεξαμενήδεξαμενή μαςμας πουπου έχειέχει όγκοόγκο 2 2 
κυβικάκυβικά μέτραμέτρα γιαγια νανα έχουμεέχουμε επιθυμητόεπιθυμητό ελεύθεροελεύθερο υπολειμματικόυπολειμματικό χλώριοχλώριο 50 50 ppmppm ;;

ΑπάντησηΑπάντηση::

αα = 20= 20ΧΧ22ΧΧ50=50=2,0002,000 mlml κοινήςκοινής χλωρίνηςχλωρίνης



ΠΟΥΠΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΠΩΣΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΑΤΑ ΝΕΡΑΝΕΡΑ ΚΑΙΚΑΙ
ΤΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑΤΡΟΦΙΜΑ;; (1)(1)

ΤοΤο ΔιεθνέςΔιεθνές ΠρότυποΠρότυπο ISOISO//IECIEC 17025:199917025:1999 εκπονήθηκεεκπονήθηκε απόαπό τηντην
""ΕπιτροπήΕπιτροπή ΓιαΓια τηντην ΕκτίμησηΕκτίμηση τηςτης ΣυμμόρφωσηςΣυμμόρφωσης" " τηςτης CASCOCASCO, , σεσε
συνεργασίασυνεργασία μεμε τηντην ΤεχνικήΤεχνική ΕπιτροπήΕπιτροπή CENCEN//CLC TCCLC TC1 "1 "ΚριτήριαΚριτήρια γιαγια
ΦορείςΦορείς ΕκτίμησηςΕκτίμησης τηςτης ΣυμμόρφωσηςΣυμμόρφωσης".".

ΟΟ ΔιεθνήςΔιεθνής ΟργανισμόςΟργανισμός ΤυποποίησηςΤυποποίησης ((ISOISO) ) καικαι ηη ΔιεθνήςΔιεθνής
ΗλεκτροτεχνικήΗλεκτροτεχνική ΕπιτροπήΕπιτροπή ((IECIEC), ), αποτελούναποτελούν τοτο εξειδικευμένοεξειδικευμένο σύστημασύστημα
γιαγια τηντην τυποποίησητυποποίηση παγκοσμίωςπαγκοσμίως..

ΑυτόΑυτό τοτο ΔιεθνέςΔιεθνές ΠρότυποΠρότυπο εκπονήθηκεεκπονήθηκε απόαπό τουςτους ανωτέρωανωτέρω
ΟργανισμούςΟργανισμούς ωςως αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης εκτεταμένηςεκτεταμένης εμπειρίαςεμπειρίας απόαπό τηντην
εφαρμογήεφαρμογή τουτου ΟδηγούΟδηγού ISO ISO IECIEC 25 25 καικαι τουτου ENEN 45001, 45001, τατα οποίαοποία καικαι
αντικατέστησεαντικατέστησε. . ΤοΤο ΠρότυποΠρότυπο περιέχειπεριέχει όλεςόλες τιςτις απαιτήσειςαπαιτήσεις τιςτις οποίεςοποίες
πρέπειπρέπει νανα ικανοποιούνικανοποιούν τατα εργαστήριαεργαστήρια δοκιμώνδοκιμών καικαι διακριβώσεωνδιακριβώσεων, , 
εφόσονεφόσον επιθυμούνεπιθυμούν νανα αποδείξουναποδείξουν ότιότι εφαρμόζουνεφαρμόζουν έναένα σύστημασύστημα γιαγια
τηντην ποιότηταποιότητα, , ότιότι είναιείναι τεχνικάτεχνικά ικανάικανά καικαι ότιότι έχουνέχουν τητη δυνατότηταδυνατότητα νανα
παράγουνπαράγουν τεχνικάτεχνικά έγκυραέγκυρα αποτελέσματααποτελέσματα..



ΠΟΥΠΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΠΩΣΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΑΤΑ ΝΕΡΑΝΕΡΑ ΚΑΙΚΑΙ

ΤΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑΤΡΟΦΙΜΑ;; (2)(2)

ΗΗ πιστοποίησηπιστοποίηση μόνομόνο ωςως προςπρος τοτο ISOISO 9000, 9000, ΔΕΝΔΕΝ αποδεικνύειαποδεικνύει απόαπό μόνημόνη τηςτης
τηντην ικανότηταικανότητα τουτου εργαστηρίουεργαστηρίου νανα παρέχειπαρέχει τεχνικάτεχνικά έγκυραέγκυρα δεδομέναδεδομένα καικαι
αποτελέσματααποτελέσματα.. ΤαΤα συστήματασυστήματα ποιότηταςποιότητας ISOISO 9000 9000 αναφέρονταιαναφέρονται στηνστην
επιχείρησηεπιχείρηση καικαι στηνστην ικανότητάικανότητά τηςτης νανα παράγειπαράγει προϊόνταπροϊόντα ήή νανα παρέχειπαρέχει
υπηρεσίεςυπηρεσίες σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις απαιτήσειςαπαιτήσεις τουτου πελάτηπελάτη καικαι δενδεν αποτελούναποτελούν πρότυπαπρότυπα
γιαγια πιστοποίησηπιστοποίηση προϊόντωνπροϊόντων, , ότιότι δηλδηλ. . έναένα προϊόνπροϊόν πληροίπληροί συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες
προδιαγραφέςπροδιαγραφές..

ΗΗ αποδοχήαποδοχή μεταξύμεταξύ τωντων χωρώνχωρών τωντων αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων δοκιμώνδοκιμών καικαι
διακριβώσεωνδιακριβώσεων, , θαθα πρέπειπρέπει νανα διευκολύνεταιδιευκολύνεται εφόσονεφόσον τατα εργαστήριαεργαστήρια
συμμορφώνονταισυμμορφώνονται μεμε αυτόαυτό τοτο ΔιεθνέςΔιεθνές ΠρότυποΠρότυπο καικαι εφόσονεφόσον αυτάαυτά
διαπιστεύονταιδιαπιστεύονται απόαπό φορείςφορείς πουπου συμμετέχουνσυμμετέχουν σεσε συμφωνίεςσυμφωνίες
αμοιβαίαςαμοιβαίας αναγνώρισηςαναγνώρισης, , μεμε ισοδύναμουςισοδύναμους φορείςφορείς σεσε άλλεςάλλες χώρεςχώρες, , μεμε
τητη χρήσηχρήση αυτούαυτού τουτου ΔιεθνέςΔιεθνές ΠροτύπουΠροτύπου..



ΗΗ ανάγκηανάγκη ύπαρξηςύπαρξης ΔιαπιστευμένωνΔιαπιστευμένων ((καικαι όχιόχι
ΠιστοποιημένωνΠιστοποιημένων) ) ΕργαστηρίωνΕργαστηρίων αποτυπώθηκεαποτυπώθηκε

πρόσφαταπρόσφατα καικαι στηνστην ΕλληνικήΕλληνική ΝομοθεσίαΝομοθεσία::
(1)(1)

ΣτοΣτο ΝόμοΝόμο ΥπΥπ' ' ΑριθΑριθ. 2741 . 2741 πουπου δημοσιεύτηκεδημοσιεύτηκε ΣτοΣτο ΦΕΚΦΕΚ 199/199/Α΄Α΄/28/28--99--
1999 1999 καικαι αφοράαφορά τηντην αποστολήαποστολή καικαι τιςτις αρμοδιότητεςαρμοδιότητες τουτου ΕνιαίουΕνιαίου ΦορέαΦορέα
ΤροφίμωνΤροφίμων καθορίζονταικαθορίζονται τατα παρακάτωπαρακάτω::

" " ΩςΩς ""εργαστήριαεργαστήρια τροφίμωντροφίμων" " νοούνταινοούνται τοτο ΓενικόΓενικό ΧημείοΧημείο τουτου
ΚράτουςΚράτους καικαι άλλαάλλα δημόσιαδημόσια εργαστήριαεργαστήρια, , συμπεριλαμβανομένωνσυμπεριλαμβανομένων καικαι
τωντων εργαστηρίωνεργαστηρίων τωντων ΑνωτάτωνΑνωτάτων ΕκπαιδευτικώνΕκπαιδευτικών ΙδρυμάτωνΙδρυμάτων, , καθώςκαθώς
καικαι ιδιωτικάιδιωτικά εργαστήριαεργαστήρια διαπιστευμέναδιαπιστευμένα απόαπό τοντον αρμόδιοαρμόδιο γιαγια τητη
διαπίστευσηδιαπίστευση κρατικόκρατικό φορέαφορέα σύμφωνασύμφωνα μεμε τατα κριτήριακριτήρια λειτουργίαςλειτουργίας τωντων
εργαστηρίωνεργαστηρίων δοκιμώνδοκιμών πουπου καθορίζονταικαθορίζονται στοστο ευρωπαϊκόευρωπαϊκό πρότυποπρότυπο ΕΝΕΝ
45001, 45001, όπουόπου διενεργούνταιδιενεργούνται αναλύσειςαναλύσεις δειγμάτωνδειγμάτων τροφίμωντροφίμων."."
ΕδώΕδώ θαθα πρέπειπρέπει νανα σημειώσουμεσημειώσουμε ότιότι τοτο ΠρότυποΠρότυπο ΕΝΕΝ 45001 45001 
αντικαταστάθηκεαντικαταστάθηκε σταστα τέλητέλη τουτου 1999, 1999, απόαπό τοτο ΔιεθνέςΔιεθνές ΠρότυποΠρότυπο ISOISO
17025, 17025, οο δεδε αρμόδιοςαρμόδιος γιαγια τητη διαπίστευσηδιαπίστευση ΚρατικόςΚρατικός ΦορέαςΦορέας είναιείναι τοτο
ΕθνικόΕθνικό ΣυμβούλιοΣυμβούλιο ΔιαπίστευσηςΔιαπίστευσης ((ΕΕ..ΣΥΣΥ..ΔΔ.)..).



ΗΗ ανάγκηανάγκη ύπαρξηςύπαρξης ΔιαπιστευμένωνΔιαπιστευμένων ((καικαι όχιόχι
ΠιστοποιημένωνΠιστοποιημένων) ) ΕργαστηρίωνΕργαστηρίων αποτυπώθηκεαποτυπώθηκε
πρόσφαταπρόσφατα καικαι στηνστην ΕλληνικήΕλληνική ΝομοθεσίαΝομοθεσία:: (2)(2)

ΣτηνΣτην ΚοινήΚοινή ΥπουργικήΥπουργική ΑπόφασηΑπόφαση ΥΥ2/2600/2001 "2/2600/2001 "ΠοιότηταΠοιότητα τουτου νερούνερού ανθρώπινηςανθρώπινης κατανάλωσηςκατανάλωσης σεσε
συμμόρφωσησυμμόρφωση προςπρος τηντην οηγίαοηγία 98/83/98/83/ΕΚΕΚ τουτου ΣυμβουλίουΣυμβουλίου τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςΈνωσης τηςτης 33ηςης ΝοεμβρίουΝοεμβρίου
1998", 1998", όπωςόπως δημοσιεύτηκεδημοσιεύτηκε στοστο ΦΕΚΦΕΚ 892/892/Β΄Β΄/11/11--77--2001, 2001, καικαι ηη οποίαοποία τίθεταιτίθεται σεσε εφαρμογήεφαρμογή απόαπό 2525--1212--2003, 2003, 
καθορίζονταικαθορίζονται τατα παρακάτωπαρακάτω::

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙΙΙ: : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
" " ΟιΟι συναρμόδιεςσυναρμόδιες αρχέςαρχές εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν ότιότι κάθεκάθε εργαστήριοεργαστήριο στοστο οποίοοποίο αναλύονταιαναλύονται δείγματαδείγματα διαθέτειδιαθέτει
σύστημασύστημα διασφάλισηςδιασφάλισης ποιότηταςποιότητας τοτο οποίοοποίο υποβάλλεταιυποβάλλεται σεσε έλεγχοέλεγχο περιοδικάπεριοδικά απόαπό αρμοδίωςαρμοδίως
εξουσιοδοτημένοεξουσιοδοτημένο φορέαφορέα, , μημη ελεγχόμενοελεγχόμενο απόαπό τοτο εργαστήριοεργαστήριο."."

ΆρθροΆρθρο 2 2 ΟρισμοίΟρισμοί::
""επικύρωσηεπικύρωση: : ωςως επικύρωσηεπικύρωση μεθόδωνμεθόδων ((validationvalidation) ) ορίζεταιορίζεται ηη διαδικασίαδιαδικασία πουπου αποδεικνύειαποδεικνύει ότιότι ηη μέθοδοςμέθοδος
δίνειδίνει τοτο σωστόσωστό αποτέλεσμααποτέλεσμα όσονόσον αφοράαφορά ππ..χχ. . σεσε προκαθορισμέναπροκαθορισμένα όριαόρια ανίχνευσηςανίχνευσης, , 
εκλεκτικότηταςεκλεκτικότητας//επιλεκτικότηταςεπιλεκτικότητας, , επαναληψιμότηταςεπαναληψιμότητας καικαι αναπαραγωγιμότηταςαναπαραγωγιμότητας καικαι γραμμικότηταςγραμμικότητας. . ΟΟ όροςόρος
αυτόςαυτός προσδιορίζεταιπροσδιορίζεται περιατέρωπεριατέρω στοστο πρότυποπρότυπο ISOISO//IECIEC 17025"17025"

ΆρθροΆρθρο 12 12 §§3:3:
""ΟιΟι εργαστηριακέςεργαστηριακές αναλύσειςαναλύσεις γιαγια τητη δοκιμαστικήδοκιμαστική, , ελεγκτικήελεγκτική καικαι συμπληρωματικήσυμπληρωματική παρακολούθησηπαρακολούθηση τουτου
νερούνερού πουπου προορίζεταιπροορίζεται γιαγια ανθρώπινηανθρώπινη κατανάλωσηκατανάλωση σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο παράρτημαπαράρτημα ΙΙΙΙ, , διενεργούνταιδιενεργούνται απόαπό
τουςτους υπεύθυνουςυπεύθυνους σεσε οργανωμέναοργανωμένα εργαστήριαεργαστήρια τωντων ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ., ., ΔημοτικώνΔημοτικών ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων ΎδρευσηςΎδρευσης καικαι
ΑποχέτευσηςΑποχέτευσης ήή εταιριώνεταιριών ΎδρευσηςΎδρευσης ήή καικαι ιδιωτικώνιδιωτικών διαπιστευμένωνδιαπιστευμένων εργαστηρίωνεργαστηρίων καικαι εφόσονεφόσον όλαόλα τατα
ανωτέρωανωτέρω πληρούνπληρούν τιςτις απαιτήσειςαπαιτήσεις τουτου παραρτήματοςπαραρτήματος ΙΙΙΙΙΙ. . ΟιΟι εργαστηριακέςεργαστηριακές αναλύσειςαναλύσεις εποπτικούεποπτικού ελέγχουελέγχου
γιαγια λογαριασμόλογαριασμό τωντων λοιπώνλοιπών αρμόδιωναρμόδιων αρχώναρχών διενεργούνταιδιενεργούνται μέσωμέσω τωντων συνεργαζόμενωνσυνεργαζόμενων εργαστηρίωνεργαστηρίων μεμε
τοντον ΕΦΕΤΕΦΕΤ, , εφόσονεφόσον βεβαίωςβεβαίως όλαόλα τατα ανωτέρωανωτέρω εργαστήριαεργαστήρια πληρούνπληρούν τιςτις απαιτήσειςαπαιτήσεις τουτου παραρτήματοςπαραρτήματος ΙΙΙΙΙΙ
καικαι τιςτις απαιτήσειςαπαιτήσεις εγγραφήςεγγραφής στοστο μητρώομητρώο εργαστηρίωνεργαστηρίων τουτου ΕΦΕΤΕΦΕΤ..““



ΠΩΣΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΟΙΑΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΕIIΝΑΙΝΑΙ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ;;

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΚΑΙΚΑΙ ΡΩΤΗΣΤΕΡΩΤΗΣΤΕ ΣΤΟΣΤΟ:              :              
ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ((ΕΕ..ΣΥΣΥ..ΔΔ.).)
ΤΗΛΕΦΩΝΟΤΗΛΕΦΩΝΟ::
210 72 04 514210 72 04 514
ΦΑΞΦΑΞ::
210 72 04 500210 72 04 500
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣΤΟΠΟΣ ΕΕ..ΣΥΣΥ..ΔΔ..
htpp://www.quality.ypan.gr/ESYDsitehtpp://www.quality.ypan.gr/ESYDsite



ΛεκέδεςΛεκέδες απόαπό ΧαλκόΧαλκό











ΜελέτηΜελέτη απομόνωσηςαπομόνωσης Legionella Legionella spp spp σεσε
ΝοσοκομείαΝοσοκομεία τουτου ΛεκανοπεδίουΛεκανοπεδίου ΑττικήςΑττικής κατάκατά τητη

διάρκειαδιάρκεια τηςτης ΟλυμπιακήςΟλυμπιακής ΠεριόδουΠεριόδου

ΕμμανουήλΕμμανουήλ ΝΝ. . ΒελονάκηςΒελονάκης11, , ΣεραφείμΣεραφείμ ΛουκούσιαςΛουκούσιας11, , ΗλίαςΗλίας
ΠαπαδόπουλοςΠαπαδόπουλος11, , ΒαρβάραΒαρβάρα ΜουχτούρηΜουχτούρη22, , ΧατζηχριστοδούλουΧατζηχριστοδούλου

ΧρήστοςΧρήστος22, , ΑλκιβιάδηςΑλκιβιάδης ΒατόπουλοςΒατόπουλος11, , ΤζένηΤζένη ΚουρέαΚουρέα--
ΚρεμαστινούΚρεμαστινού22

11ΤομέαςΤομέας ΜικροβιολογίαςΜικροβιολογίας, , ΕθνικήΕθνική ΣχολήΣχολή ΔημόσιαςΔημόσιας ΥγείαςΥγείας
22ΓραφείοΓραφείο ΣχεδιασμούΣχεδιασμού ΟλυμπιακώνΟλυμπιακών ΑγώνωνΑγώνων, , ΕθνικήΕθνική ΣχολήΣχολή

ΔημόσιαςΔημόσιας ΥγείαςΥγείας



ΣκοπόςΣκοπός τηςτης έρευναςέρευνας

ΟΟ έλεγχοςέλεγχος

τωντων δικτύωνδικτύων ύδρευσηςύδρευσης καικαι

τωντων πύργωνπύργων ψύξηςψύξης ΝοσοκομείωνΝοσοκομείων τουτου ΛεκανοπεδίουΛεκανοπεδίου
τηςτης ΑττικήςΑττικής

γιαγια τητη Legionella Legionella sppspp σταστα πλαίσιαπλαίσια τωντων ΟλυμπιακώνΟλυμπιακών

ΑγώνωνΑγώνων τουτου 20042004



ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΤΤ ΙΙ;;









ΥλικόΥλικό τηςτης έρευναςέρευνας

ΣυμπεριελήφθησανΣυμπεριελήφθησαν, , είχανείχαν καταγραφείκαταγραφεί καικαι
προγραμματισθείπρογραμματισθεί γιαγια έλεγχοέλεγχο 3030
ΝοσοκομείαΝοσοκομεία στοστο ΛεκανοπέδιοΛεκανοπέδιο τηςτης ΑττικήςΑττικής
ΕξΕξ’’ αυτώναυτών ελέγχθηκανελέγχθηκαν τατα 2020, , τόσοτόσο στοστο
ΔίκτυοΔίκτυο ΎδρευσήςΎδρευσής τουςτους, , όσοόσο καικαι στουςστους
ΠύργουςΠύργους ΨύξηςΨύξης τουςτους, , μεμε συνολικόσυνολικό αριθμόαριθμό
209209 δειγμάτωνδειγμάτων πουπου εξετάσθηκανεξετάσθηκαν στοστο
ΕργαστήριόΕργαστήριό μαςμας



ΜέθοδοςΜέθοδος

ΗΗ εξέτασηεξέταση τωντων δειγμάτωνδειγμάτων έγινεέγινε σύμφωνασύμφωνα μεμε
τηντην πρότυπηπρότυπη μέθοδομέθοδο γιαγια τηντην καλλιέργειακαλλιέργεια τηςτης
ΛεγεωνέλλαςΛεγεωνέλλας ISO 11731:1998 (E)ISO 11731:1998 (E)
ΚριτήριαΚριτήρια γιαγια τηντην καταλληλότητακαταλληλότητα τωντων
δειγμάτωνδειγμάτων αποτέλεσαναποτέλεσαν τατα όριαόρια γιαγια τοντον αριθμόαριθμό
τωντων ΛεγεωνελλώνΛεγεωνελλών ήή // καικαι οο αριθμόςαριθμός τωντων
ΕτεροτρόφωνΕτεροτρόφων βακτηρίωνβακτηρίων, , όπωςόπως ακριβώςακριβώς αυτάαυτά
τίθενταιτίθενται απόαπό τηντην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΟμάδαΟμάδα ΕργασίαςΕργασίας
γιαγια τιςτις ΛοιμώξειςΛοιμώξεις απόαπό ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα (E.W.G.L.I.)(E.W.G.L.I.)
ΈγινανΈγιναν δύοδύο καικαι σεσε ελάχιστεςελάχιστες περιπτώσειςπεριπτώσεις τρειςτρεις
δειγματοληψίεςδειγματοληψίες, , ανάλογαανάλογα μεμε τοτο είδοςείδος τωντων
αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων τωντων μικροβιολογικώνμικροβιολογικών
δοκιμώνδοκιμών γιαγια τητη ΛεγεωνέλλαΛεγεωνέλλα απόαπό κάθεκάθε
ΝοσοκομείοΝοσοκομείο



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)(1)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2)(2)

ΑπόΑπό τοτο σύνολοσύνολο τωντων δειγμάτωνδειγμάτων, , ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως
προέλευσηςπροέλευσης ((εδώεδώ συμπεριλαμβάνονταισυμπεριλαμβάνονται καικαι
δείγματαδείγματα απόαπό μερικάμερικά άλλαάλλα ΝοσοκομείαΝοσοκομεία εκτόςεκτός
ΑττικήςΑττικής), ), ανιχνεύθηκεανιχνεύθηκε Legionella Legionella spp spp σεσε
ποσοστόποσοστό περίπουπερίπου 40%40%
ΤοΤο εύροςεύρος τουτου μικροβιακούμικροβιακού φορτίουφορτίου πουπου
μετρήθηκεμετρήθηκε, , κυμάνθηκεκυμάνθηκε απόαπό
500 500 –– 540 000 540 000 cfu/lcfu/l νερούνερού



ΑριθμόςΑριθμός στελεχώνστελεχών Legionella pneumophilaLegionella pneumophila κατάκατά
οροομάδαοροομάδα καικαι έτοςέτος απομόνωσηςαπομόνωσης απόαπό ΝοσοκομείαΝοσοκομεία

τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας

Legionella Legionella 
pneumophila pneumophila 
serogroupserogroup 11

Legionella Legionella 
pneumophila pneumophila 
serogroupserogroup 22--1414

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ

20032003 1414 33 1717

20042004 5353 2929 8282

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 6767 3232 9999



ΔΕΝΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΑΝΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΑΝ
ΑΛΛΑΑΛΛΑ ΕΙΔΗΕΙΔΗ

ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ



HelbigHelbig J.H., S. J.H., S. BernanderBernander, M. , M. CastellaniCastellani PastorisPastoris, J. Etienne, V. Gaia, S. , J. Etienne, V. Gaia, S. LauwersLauwers, D. Lindsay, P.C. , D. Lindsay, P.C. LukLuk, T. , T. MentulaMentula, M.F. , M.F. PeetersPeeters, C. , C. PelazPelaz, , 

M.StruelensM.Struelens, S.A. , S.A. UldumUldum, G. , G. WewalkaWewalka, T.G. Harrison., T.G. Harrison. 20022002 ..

PanPan--European Study on CultureEuropean Study on Culture--Proven Proven LegionairesLegionaires’’
Disease: Distribution of Disease: Distribution of Legionella pneumophilaLegionella pneumophila SerogroupsSerogroups

and Monoclonal Subgroups.and Monoclonal Subgroups.

EurEur J J ClinClin Microbiol Infect Microbiol Infect DisDis 21:71021:710--716716

ΚατανομήΚατανομή κατάκατά γεωγραφικήγεωγραφική περιοχήπεριοχή στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη
τηςτης Legionella pneumophila Legionella pneumophila MAbMAb 3/1 3/1 αρνητικόαρνητικό

ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΪΑΣΚΑΝΔΙΝΑΥΪΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ
ΧΩΡΕΣΧΩΡΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΝΟΣΟΣΝΟΣΟΣ
ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ
ΤΗΣΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

48,7 %48,7 % 18,6 %18,6 % 12,0 %12,0 %

ΝΟΣΟΣΝΟΣΟΣ
ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ
ΣΤΟΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

87,7 %87,7 % 32,6 %32,6 % 52,6 %52,6 %



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ









Typing of Legionella isolates during an epidemiological investigation can be helpful but
also misleading: an example from Greece

EN Velonakis1, SA Uldum2, P Giakoupi1, S Loukoussias1, SS Nielsen2, G Spala3, A Vatopoulos1(avatopou@nsph.gr) 

1Department of Microbiology, National School of Public Health, Athens, Greece
2Department of Bacteriology, Mycology and Parasitology, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark

3Hellenic Centre for Disease Control and Prevention, Athens, Greece

Figure. AFLP results and the respective dendogram of the isolates tested, produced using
Bionumerics software. Red bullets indicate the isolates involved in the investigation and green
bullets indicate isolates from previously typed environmental (water) samples in the Greek
databank, unrelated to the incident (See table for strain designation).

mailto:avatopou@nsph.gr


ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία
1. 1. BartlettBartlett CLR, CLR, MacreaMacrea AD, AD, MacfarlaneMacfarlane JT. JT. ClinicalClinical aspectsaspects andand diagnosis of Legionella diagnosis of Legionella InfectionInfection..

ChCh 3 3 inin: Legionella : Legionella InfectionsInfections: 37: 37--55. 55. EdwardEdward ArnoldArnold. . LondonLondon 19861986
2. 2. LegionnairesLegionnaires' ' diseasedisease: : TheThe controlcontrol of Legionella of Legionella bacteriabacteria inin waterwater systemssystems –– ApprovedApproved CodeCode ofof

PracticePractice andand GuidanceGuidance (L8) (L8) HealthHealth & & SafetySafety CommissionCommission 2000.2000.
3. 3. CravenCraven DE. DE. ProgressProgress inin thethe battlebattle againstagainst nosocomial nosocomial legionnaireslegionnaires’’ diseasedisease: : sheddingshedding lightlight onon

shadesshades of of graygray. . InfectInfect ControlControl HospHosp EpidemiolEpidemiol. 2003 Aug;24(8):560. 2003 Aug;24(8):560--2.2.
4. 4. RecentRecent EpidemiologyEpidemiology of Legionella of Legionella inin ScotlandScotland. . InIn preparationpreparation –– for SCIEH for SCIEH WeeklyWeekly reportreport
5. 5. LegionnairesLegionnaires' ' DiseaseDisease. . ChCh 22 22 inin: : HunterHunter P. P. WaterborneWaterborne diseasedisease –– EpidemiologyEpidemiology andand EcologyEcology..

JohnJohn WileyWiley, , ChichesterChichester 1997.1997.
6. 6. KoolKool JL, JL, FioreFiore AE, AE, KioskiKioski CM, CM, etet alal. . MoreMore thanthan 19 19 yearsyears of of unrecognisedunrecognised nosocomial nosocomial transmissiontransmission of    of    
legionaireslegionaires diseasedisease amongamong transplanttransplant patientspatients. . InfectInfect ControlControl HospitalHospital EpidemiolEpidemiol 1998; 19:8981998; 19:898--904.904.
7. 7. JosephJoseph & & WatsonWatson EpidemiolEpidemiol & & InfnInfn 1994;112:3291994;112:329--345345
8. 8. TkatchTkatch LS, LS, KusneKusne S, S, IrishIrish WD, WD, KrystofiakKrystofiak S, S, WingWing E. E. EpidemiologyEpidemiology of of legionellalegionella pneumoniapneumonia andand

factorsfactors associatedassociated withwith legionellalegionella--relatedrelated mortalitymortality atat a a tertiarytertiary carecare centercenter. . ClinClin InfectInfect DisDis..
1998;27(6):14791998;27(6):1479--8686

9. 9. StoutStout JE, JE, YuYu VL. VL. LegionellosisLegionellosis ReviewReview articlearticle. N . N EnglEngl J J MedMed. 1997; 337(10):682. 1997; 337(10):682--7.7.
10. HSE. 10. HSE. LegionnairesLegionnaires’’ DiseaseDisease. . EssentialEssential informationinformation for for providersproviders of of residentialresidential accommodationaccommodation..

HSE HSE BooksBooks FirstFirst publishedpublished: 05/2003.: 05/2003.
11. HSE 11. HSE AuditAudit checklistchecklist
12. 12. YuYu V, V, BeamBeam TR, TR, LumishLumish RM, RM, etet alal. . RoutineRoutine culturingculturing for Legionella for Legionella inin thethe hospitalhospital environmentenvironment

maymay bebe a a goodgood ideaidea: a : a threethree hospitalhospital prospectiveprospective studystudy. . AmAm J J MedMed SciSci 1987; 294:971987; 294:97--99.99.
13. 13. CentersCenters for for DiseaseDisease ControlControl andand PreventionPrevention. . HospitalHospital InfectionInfection ControlControl PracticesPractices AdvisoryAdvisory

Committee. Committee. GuidelinesGuidelines for for thethe preventionprevention of nosocomial of nosocomial pneumoniapneumonia MMWR 1997;46(RR1):1MMWR 1997;46(RR1):1--79.79.
14. 14. StoutStout JE, JE, YuYu VL. VL. ExperiencesExperiences of of thethe firstfirst 16 16 hospitalshospitals usingusing coppercopper--silversilver ionizationionization for Legionellafor Legionella

controlcontrol: : implicationsimplications for for thethe evaluationevaluation of of otherother disinfectiondisinfection modalitiesmodalities. . InfectInfect ControlControl HospHosp
EpidemiolEpidemiol. 2003 Aug;24(8):563. 2003 Aug;24(8):563--8.8.



ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία
15. 15. SrinivasanSrinivasan A, A, BovaBova G, G, RossRoss T, T, MackieMackie K, K, PaquettePaquette N, N, MerzMerz W, W, PerlPerl TM. A 17TM. A 17--month month evaluationevaluation

of a of a chlorinechlorine dioxidedioxide waterwater treatmenttreatment systemsystem toto controlcontrol Legionella Legionella speciesspecies inin a a hospitalhospital waterwater
supplysupply. . InfectInfect ControlControl HospHosp EpidemiolEpidemiol. 2003 Aug;24(8): 575. 2003 Aug;24(8): 575--9.9.

16. 16. HoodHood J, J, CheapeCheape G, G, MeadMead A, A, CurranCurran E. E. SixSix yearsyears experienceexperience withwith chlorinechlorine dioxidedioxide inin thethe controlcontrol
of Legionella of Legionella pneumoniapneumonia inin thethe potablepotable waterwater supplysupply of of GlasgowGlasgow RoyalRoyal InfirmaryInfirmary. . PresentedPresented atat thethe
4th 4th DecennialDecennial ConferenceConference on on NosocomialNosocomial andand HealthcareHealthcare associatedassociated infectionsinfections; ; MarchMarch 7, 2000.7, 2000.

17. 17. TablanTablan OC, OC, AndersonAnderson LJ, LJ, BesserBesser R, R, BridgesBridges C, C, HajjehHajjeh R; CDC; R; CDC; HealthcareHealthcare InfectionInfection ControlControl
PracticesPractices AdvisoryAdvisory Committee. Committee. GuidelinesGuidelines for for preventingpreventing healthhealth--carecare associatedassociated pneumoniapneumonia
2003: 2003: recommendationsrecommendations of CDC of CDC andand thethe HealthcareHealthcare InfectionInfection ControlControl PracticesPractices MMWR MMWR RecRec..
RepRep. 2004 26;53(RR. 2004 26;53(RR--3):13):1--36.36.

18. 18. FioreFiore AE, AE, ButlerButler JC, JC, EmoriEmori TG, TG, GaynesGaynes RP. A RP. A surveysurvey of methods of methods usedused toto detectdetect nosocomialnosocomial
legionellosislegionellosis amongamong participantsparticipants inin thethe NationalNational NosocomialNosocomial InfectionsInfections SurveillanceSurveillance SystemSystem..
InfectInfect ControlControl HospHosp EpidemiolEpidemiol. 1999 Jun;20(6):412. 1999 Jun;20(6):412--6.6.

19. 19. HeffelfingerHeffelfinger JD, JD, KoolKool JL, JL, FridkinFridkin S, S, FraserFraser VJ, VJ, HagemanHageman J, J, CarpenterCarpenter J, J, WhitneyWhitney CG; CG; SocietySociety
for for HealthcareHealthcare EpidemiologyEpidemiology of of AmericaAmerica. . RiskRisk of of hospitalhospital--acquiredacquired legionnaireslegionnaires’’ diseasedisease inin
citiescities usingusing monochloraminemonochloramine versusversus otherother waterwater disinfectantsdisinfectants. . InfectInfect ControlControl HospHosp EpidemiolEpidemiol..
2003 Aug;24(8):5692003 Aug;24(8):569--74.74.

20. 20. DomingueDomingue EL, EL, TyndallTyndall RL, RL, MayberryMayberry WR, WR, PancorboPancorbo OC. OC. EffectsEffects of of threethree oxidizingoxidizing biocidesbiocides onon
Legionella pneumophila Legionella pneumophila serogroupserogroup 1. 1. ApplAppl EnvironEnviron Microbiol. 1988 Mar;54(3):741Microbiol. 1988 Mar;54(3):741--7.7.

21. 21. FranzinFranzin L, L, CabodiCabodi D, D, FantinoFantino C. C. EvaluationEvaluation of of thethe efficacyefficacy of of ultravioletultraviolet irradiationirradiation for for disinfectiondisinfection
of of hospitalhospital waterwater contaminatedcontaminated byby Legionella. Legionella. HospHosp InfectInfect. 2002 Aug;51(4):269.. 2002 Aug;51(4):269.


	ΥΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΑ
	WHO© World Health Organization 2006�
	Βιολογικοί μολυντές εσωτερικών χώρων για τους οποίους υπάρχουν κατευθύνσεις, οδηγίες, βιβλιογραφικές αναφορές
	Νοσήματα με την μεγαλύτερη περιβαλλοντικής προέλευσης συνεισφορά 
	Περιβαλλοντικό φορτίο κατά κατηγορία νοσήματος (σε DALYs/100.000 κατοίκους), ανά έτος στην Ελλάδα
	Οικονομικές επιπτώσεις (1)
	Οικονομικές επιπτώσεις (2)
	ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
	Διατομεακή προσέγγιση 		
	Περιβαλλοντικά παθογόνα (1)	
	Περιβαλλοντικά παθογόνα (2)
	Περιβαλλοντικά παθογόνα (3)
	Παραδείγματα 
	Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά παθογόνα»; (1)
	Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά παθογόνα»; (3)
	Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά παθογόνα»; (4)
	Επίπτωση και Επιδημιολογία των Νοσημάτων Περιβαλλοντικής Προέλευσης
	Ζητήματα που τίθενται: (1)
	Ζητήματα που τίθενται: (2)
	Ζητήματα που τίθενται: (3)
	Ζητήματα που τίθενται: (4)
	Ζητήματα που τίθενται: (5)
	Ζητήματα που τίθενται: (6)
	Ζητήματα που τίθενται: (7)
	Η ζωή των περιβαλλοντικών παθογόνων του ανθρώπου στο περιβάλλον [1]
	Η ζωή των περιβαλλοντικών παθογόνων του ανθρώπου στο περιβάλλον [2]
	Η ζωή των περιβαλλοντικών παθογόνων του ανθρώπου στο περιβάλλον [3]
	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
	ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ-φυσική ιστορία του μικροοργανισμού(1)
	ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ-φυσική ιστορία του μικροοργανισμού(2)
	Πως μολυνόμαστε και πως νοσούμε;
	ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ �ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
	Τι προκαλούν οι Legionellae ?
	Τι είναι η Νόσος των Λεγεωναρίων; �
	(1)Πως θα κάνουμε πρόληψη και έλεγχο ανάπτυξης της λεγεωνέλλας;
	(2)Πως θα κάνουμε πρόληψη και έλεγχο ανάπτυξης της λεγεωνέλλας;
	Τρόπος μετάδοσης της νόσου των Λεγεωναρίων
	ΠΟΥ ΘΑ ΨΑΞΟΥΜΕ ;;;;�
	Δυνητικές πηγές μόλυνσης που αναγνωρίζεται ότι συσχετίζονται με το νοσοκομείο ή το Χ.Π.Υ.Υ.
	Ειδικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη μικροβιολογική ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμου νερού)�
	Παράγοντες που οδηγούν στη μόλυνση και ανάπτυξη σοβαρής νόσησης
	Παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με τον ξενιστή (ασθενή)
	Είδη Λεγεωνέλλας
	ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ�Έλεγχος και πρόληψη�στο χώρο του Νοσοκομείου και των Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Χ.Π.Υ.Υ.)�
	Λεγεωνέλλα και Νοσοκομεία
	Νομικό πλαίσιο
	ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ? [1]
	ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ? [2]
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
	Εφόσον ΝΑΙ, τότε…:
	Παρακολούθηση και καταγραφή (monitoring) και επανεκτίμηση του πρωτοκόλλου
	Θεωρία             Πραγματικότητα
	Αστοχίες του πρωτοκόλλου (εφαρμοζόμενης πολιτικής για τη Λεγεωνέλλα)
	Μικροβιολογικός έλεγχος ? �Πότε και γιατί ? Πόσο ?
	Μικροβιολογικός έλεγχος ? �Πότε και γιατί ? Πόσο ?
	ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΕΣ
	Όρια για ενέργειες μετά από εξέταση για Ετερότροφα Βακτήρια / Λεγεωνέλλα για μικροβιολογική παρακολούθηση των �Πύργων Ψύξης (Π
	Όρια για ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε κτίρια, μετά από δειγματοληψία για Λεγεωνέλλα σε �Συστήματα Κυκλοφορίας ζεστο
	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (1)
	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (2)
	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (3)
	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (4)
	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (5)
	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (6)
	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (7)
	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ� �Α.	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 
	ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ
	ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΧΛΩΡΙΟ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ;� �
	ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ; (1)
	ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ; (2) 	
	Η ανάγκη ύπαρξης Διαπιστευμένων (και όχι Πιστοποιημένων) Εργαστηρίων αποτυπώθηκε πρόσφατα και στην Ελληνική Νομοθεσία:�  (1)
	Η ανάγκη ύπαρξης Διαπιστευμένων (και όχι Πιστοποιημένων) Εργαστηρίων αποτυπώθηκε πρόσφατα και στην Ελληνική Νομοθεσία:  (2)
	ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕIΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ;
	Λεκέδες από Χαλκό
	Μελέτη απομόνωσης Legionella spp σε Νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου Αττικής κατά τη διάρκεια της Ολυμπιακής Περιόδου
	Σκοπός της έρευνας	
	Γ Ι Α Τ Ι;
	Υλικό της έρευνας
	Μέθοδος 
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2)
	Αριθμός στελεχών Legionella pneumophila κατά οροομάδα και έτος απομόνωσης από Νοσοκομεία της Ελλάδας
	Helbig J.H., S. Bernander, M. Castellani Pastoris, J. Etienne, V. Gaia, S. Lauwers, D. Lindsay, P.C. Luk, T. Mentula, M.F. Pee
	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
	Typing of Legionella isolates during an epidemiological investigation can be helpful but also misleading: an example from Gree
	Βιβλιογραφία 
	Βιβλιογραφία

