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Η προστασία της Δημόσιας Υγείας
συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση
των συνθηκών υγιεινής
του φυσικού
 κοινωνικού περιβάλλοντος και
 την ενίσχυση των περιβαλλοντικών
παραγόντων που επηρεάζουν θετικά την
υγεία




Οι περιβαλλοντικές απειλές κατά της
υγείας αφορούν τις παθογόνες
επιδράσεις
βιολογικών
 χημικών και
 φυσικών παραγόντων








Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί
ορισμοί που αναφέρονται στη συσχέτιση
περιβάλλοντος και υγείας.
υγείας.
Κατά την ιατρική έννοια,
έννοια, το περιβάλλον είναι
δυνατόν να περιλαμβάνει τον περιβάλλοντα
χώρο και περιοχές,
περιοχές, τις συνθήκες ή τις
επιδράσεις που επηρεάζουν ένα οργανισμό
(Davis,
Davis, 1989).
Στο παραπάνω πλαίσιο ο Last (2001) όρισε
ως περιβάλλον για λογαριασμό της Διεθνούς
Ένωσης Επιδημιολογίας,
Επιδημιολογίας, ως:
ως:
«όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι
εξωτερικά του ανθρώπινου ξενιστή.
ξενιστή. Τα
στοιχεία αυτά μπορούν να αφορούν το
φυσικό,
φυσικό, βιολογικό,
βιολογικό, κοινωνικό,
κοινωνικό, μορφωτικό
πεδίο...
».
πεδίο...»
Είναι προφανές ότι σύμφωνα με τον ορισμό
αυτό,
αυτό, το περιβάλλον θα μπορούσε να
περιλαμβάνει οτιδήποτε δεν είναι γενετικής
φύσης,
φύσης,
αν και θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι
τα γονίδια επηρεάζονται από το περιβάλλον
βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.
μακροπρόθεσμα.



Με σκοπό να προσδιοριστούν επαρκώς τα τμήματα εκείνα του
περιβάλλοντος που μπορούν να τροποποιηθούν με βραχυπρόθεσμες ή
μακρύτερου χρόνου παρεμβάσεις, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στην
υγεία από το περιβάλλον, θεωρήθηκε σκόπιμη από τον Π.Ο.Υ. η
υιοθέτηση του παρακάτω ορισμού:

«Περιβάλλον είναι όλοι εκείνοι οι φυσικοί, χημικοί και
βιολογικοί παράγοντες, εκτός του ανθρώπινου ξενιστή
και όλες οι σχετικές συμπεριφορές, εξαιρούμενων
εκείνων των φυσικών περιβαλλόντων που δεν είναι
δυνατόν ρεαλιστικά να τροποποιηθούν»


Αυτός ο ορισμός τείνει να εξαιρεί





συμπεριφορές που δεν σχετίζονται με το περιβάλλον καθώς και
συμπεριφορές σχετιζόμενες με το κοινωνικό και μορφωτικό
περιβάλλον
γενετικούς παράγοντες και
τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος και

καλύπτει εκείνα τα τμήματα του περιβάλλοντος που
μπορεί να τροποποιηθούν με περιβαλλοντική
διαχείριση





Ως "τροποποιήσιμοι" περιβαλλοντικοί παράγοντες, εννοούνται
εκείνοι που είναι δυνατόν να αλλάξουν ρεαλιστικά με τη χρήση
υπαρχουσών τεχνολογιών, πολιτικών καθώς και μέτρων
πρόληψης και δημόσιας υγείας (ενδεχομένως όχι άμεσα, αλλά
με λύσεις που είναι ήδη υπαρκτές).
Βεβαίως, στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται εδώ οι
τροποποιήσιμοι παράγοντες εκτιμώνται ρεαλιστικά και ως
παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν οι πολιτικές για τις
μεταφορές που είναι δυνατόν να παρουσιάζουν σχετικές
δυσκολίες.
Έτσι π.χ. είναι προφανές ότι η καθολική απαγόρευση της
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων σε μία πόλη, ως μέτρο μείωσης
της ρύπανσης/μόλυνσης της ατμόσφαιρας, δεν φαίνεται να
είναι εφικτή.



Όμως η υιοθέτηση κινητήρων καθαρότερων τεχνολογιών και
εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς (τρένα, λεωφορεία,
ποδήλατα κλπ), συνιστούν μέτρα που μελετώνται ευρέως από
τους αρμοδίους παράγοντες διεθνώς.
Τέτοιοι παράγοντες περιβάλλοντος περιλαμβάνουν φυσικούς,
χημικούς και βιολογικούς κινδύνους που επηρεάζουν ευθέως
την υγεία και επίσης "πριμοδοτούν" μη υγιείς συμπεριφορές
όπως π.χ. έλλειψη/απουσία φυσικής δραστηριότητας.





Η αναλογική μείωση στον αριθμό των προβλημάτων υγείας
ή θανάτων ως αποτέλεσμα της μείωσης του παράγοντα
κινδύνου, είναι γνωστή ως "αποδιδόμενο κλάσμα στον
παράγοντα κινδύνου" (attributable fraction), με άλλα λόγια
είναι η αναλογία όλων των προβλημάτων υγείας ή θανάτων
σε μία κοινότητα που μπορούν να αποδοθούν στον
παράγοντα κινδύνου.
Βεβαίως όταν υπολογίζεται το νοσολογικό φορτίο που
αποδίδεται σε ένα παράγοντα κινδύνου (αποδιδόμενο
κλάσμα), η απλούστερη θεώρηση είναι ότι το νοσολογικό
φορτίο μπορεί να μηδενιστεί, όταν η έκθεση στον
παράγοντα κινδύνου μειωθεί στο μηδέν, αλλά αυτό στην
πράξη συνήθως δεν είναι εφαρμόσιμο.
Για παράδειγμα η σωματιδιακή ρύπανση/μόλυνση του αέρα
εξωτερικού χώρου δεν μπορεί να μειωθεί στο μηδέν διότι
ανεξάρτητα από την προέλευσή της από τα υγρά καύσιμα
συμβαίνει επίσης τμήμα της να προέρχεται και από τη
φύση. Για το λόγο αυτό, οι εκτιμήσεις που γίνονται εδώ
έχουν λάβει υπόψη τους τη μείωση των παραγόντων
κινδύνου όχι στο μηδέν, αλλά σε κάποια επιτεύξιμα επίπεδα.



Γενικότερα πάντως η τροποποίηση
των περιβαλλοντικών παραγόντων
μπορεί να προσφέρει ορισμένα
εγγενή πλεονεκτήματα:







Προλαμβάνει τα νοσήματα
Eξαφανίζει το συσχετιζόμενο κόστος
θεραπείας
Δεν προσθέτει νοσογόνο φορτίο στον
πληθυσμό
Έχουν παρατεταμένη διάρκεια (π.χ.
επιτυγχάνουν πιο μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα για την υγεία συγκρινόμενα
με την ιατρική θεραπεία)
Είναι συχνά η πιο «δίκαιη» επιλογή, επειδή
δημιουργούν περισσότερα οφέλη για
πληθυσμιακές ομάδες ή πληθυσμούς.

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
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

Οικονομικές επιπτώσεις (1)




Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην πολιτεία της
Washington, εκτιμήθηκε ότι το κόστος των
περιβαλλοντικά σχετιζόμενων νοσημάτων, κυμαίνεται
μεταξύ
2,8 και 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά έτος.
Εάν δε οι εκτιμήσεις αυτές, παρά τις σχετικές
επιφυλάξεις, επεκτείνονταν για ολόκληρες τις ΗΠΑ, το
αντίστοιχο ποσό υπολογίζεται ότι θα ήταν μεταξύ
132 -165 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά έτος.
Στη Φινλανδία , εξάλλου, το καθαρό κέρδος από το
διπλασιασμό της ποδηλασίας (λόγω της μείωσης των
τραυματισμών και των άλλων θετικών επιπτώσεων στην
υγεία) εκτιμήθηκε ότι μπορεί να υπερβαίνει το κόστος
κατά 100-200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο

Οικονομικές επιπτώσεις (2)




Επιπλέον, οι κακές συνθήκες εργασίας καταλήγουν σε ένα σύνολο
300.000 θανάτων συσχετιζόμενων με την εργασία και οικονομικές
απώλειες που αγγίζουν το 4% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
κάθε χρόνο στην Ευρώπη.
Στο χώρο των ατυχημάτων, επίσης, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι
κάποιες παρεμβάσεις μπορούν, εκτός από το να σώσουν ζωές, να
περικόψουν το οικονομικό κόστος για το κοινωνικό σύνολο.
Για παράδειγμα εκτιμάται ότι για κάθε ένα (1) ευρώ που θα ξοδευτεί
στα παρακάτω θα υπάρχει η παράπλευρα αναφερόμενη
εξοικονόμηση χρημάτων:








Ανιχνευτές-συναγερμοί καπνού: €69
Παιδικές ζώνες ασφαλείας: €32
Κράνη για ποδηλάτες: €29
Κατ’ οίκον επισκέψεις και αγωγή γονέων για κακοποίηση των
παιδιών: €19
Προληπτική συμβουλευτική από παιδίατρους: €10
Υπηρεσίες ελέγχου δηλητηριάσεων: €7
Βελτιώσεις οδικής ασφάλειας: €3

ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διατομεακή προσέγγιση


Αντικείμενο ενδιαφέροντος για
 λοιμωξιολόγους
 μικροβιολόγους

τροφίμων

 βακτηριολόγους
 μοριακούς

βιολόγους
 μυκητολόγους (παθογόνοι μύκητες)
 μηχανικούς περιβάλλοντος
 άλλους επιστημονικούς χώρους

Περιβαλλοντικά παθογόνα (1)




Είναι οι μικροοργανισμοί που συνήθως διάγουν ένα σημαντικό
μέρος του κύκλου της ζωής τους έξω από τον ανθρώπινο ξενιστή,
αλλά όταν βρεθούν μέσα του προκαλούν νόσηση με μετρήσιμη
συχνότητα
Υπάρχουν στο

Νερό
 Έδαφος
 Αέρα
 Τρόφιμα, καθώς και
 άλλα στοιχεία του ανθρώπινου περιβάλλοντος
και είναι σε θέση να προσβάλλουν σχεδόν οποιοδήποτε (?) ανθρώπινο
οργανισμό και οπωσδήποτε τα ευαίσθητα άτομα




Θεμελιώδης διαφορά από τα συνήθη παθογόνα: Η δυνατότητά τους
να επιβιώνουν και να ευδοκιμούν εκτός του ανθρώπινου ξενιστή



Η ευρεία διασπορά τους στο περιβάλλον καθιστά δύσκολη την
επιτήρησή και τον έλεγχό τους



Παρουσιάζουν μεγάλη φυλογενετική διαφοροποίηση

Περιβαλλοντικά παθογόνα (2)


Η λοιμογονικότητα που εμφανίζουν είναι το
αποτέλεσμα της στρατηγικής που εξέλιξαν για τον
πολλαπλασιασμό τους μέσα στον ξενιστή και αυτό
προκαλεί νόσο π.χ.






είτε γιατί το προτιμώμενο σημείο για παραμονή ή
πολλαπλασιασμό μέσα στον ξενιστή είναι ένα
«προνομιούχο» σημείο
είτε γιατί οι εξελιχθέντες μηχανισμοί για ανατροπή ή
αποφυγή της ανοσιακής άμυνας του ξενιστή καταλήγουν να
προκαλέσουν βλάβη-νόσο στον ξενιστή

Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες στρατηγικές
πολλαπλασιασμού, είναι σπάνιες σε
μικροοργανισμούς που δεν έχουν εξελιχθεί σε
κοντινή επαφή με τον άνθρωπο ή με άλλους στενά
συσχετιζόμενους με αυτόν ξενιστές

Περιβαλλοντικά παθογόνα (3)





Ένας αριθμός γνωστών μικροοργανισμών
παθογόνων πρώτης γραμμής για τον
άνθρωπο, αλλά και ευκαιριακά παθογόνων
ανευρίσκονται κυρίαρχα στο εξωτερικό
περιβάλλον
Υπάρχει βάσιμη υποψία ότι πολλά από τα
σημερινά ακόμη άγνωστα παθογόνα
εντοπίζονται πρωταρχικά στο περιβάλλον
και προκαλούν νόσο, τόσο σε υγιή, όσο
και σε ανοσοκατασταλμένα άτομα όταν
εισέλθουν στον οργανισμό τους μέσω
τροφής, αέρα, εδάφους, οχήματα κλπ.



Παραδείγματα
1976: Legionella spp (USA)








1999: West Nile virus (νέα νόσος για τις USA)
2010: West Nile virus ΕΛΛΑΔΑ








Bellevue Stratford Hotel στη Φιλαδέλφεια
4000 βετεράνοι σε συνέδριο-221 ενόσησαν
Σήμερα 8000-18000 νοσούν καλοκαίρι και φθινόπωρο κυρίως
5%-30% θνητότητα

ιός ενδημικός σε Αφρική, Μέση Ανατολή και Κεντρική, Νότιο Ευρώπη
Πέντε χρόνια μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων η νόσος
απαντάται σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, εκτός από το Όρεγκον και την
Πολιτεία της Ουάσιγκτον
Το 2003, μόνο κατά την περίοδο των κουνουπιών, 9862 κρούσματα
αναφέρθηκαν στο CDC-260 νεκροί
συμπτωματολογία: από ήπια γριπώδη συνδρομή έως εγκεφαλίτιδα

Κάθε χρόνο χιλιάδες περιστατικά από το Cryptosporidium parvum


Εκτιμάται ότι είναι μια από τις συνηθέστερες υδατογενείς νόσους στις
ΗΠΑ , αλλά και σε άλλες χώρες

Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά
παθογόνα»; (1)


ΠΑΝΤΟΥ και βρισκόμαστε σε συνεχή διαδραστικότητα μαζί τους



Για πρακτικούς λόγους μπορούμε να καθορίσουμε 7
περιβάλλοντα




Στο Υδατικό
(π.χ. Legionella pneumophila, Mycobacterium avium complexMAC, Vibrio cholerae)
Στα Τρόφιμα
(π.χ. Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7,

Campylobacter jejuni)




Στο Έδαφος
(π.χ. Histoplasma, Coccidioides, Aspergillus fumigatus)
Στον Αέρα
(παθογόνα από το έδαφος ή άλλα περιβάλλοντα μπορούν να
βρεθούν με την αερογενή διαδικασία τόσο στον αέρα
εσωτερικών, όσο και εξωτερικών χώρων.


Κλιματικές ακραίες συνθήκες και συμβάντα, όπως μια αμμοθύελλα
μπορούν να διασπείρουν σε παγκόσμια κλίμακα αερογενώς
μεταδιδόμενους παθογόνους μικροοργανισμούς

Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά
παθογόνα»; (3)




Σε Ζώντα Υποδόχα:
Οργανισμοί μέσα στους οποίους ζουν και
πολλαπλασιάζονται τα παθογόνα, χωρίς να τους
βλάπτουν.
Μπορεί να περιλαμβάνουν αυτούς που είναι οχήματα ή
αυτούς που δεν συμμετέχουν ενεργά στη μετάδοση μιας
νόσου στον άνθρωπο π.χ. Κάστορας-Giardia lamblia).
Οχήματα παθογόνων μικροοργανισμών:


Για τα νοσήματα του ανθρώπου
δαγκώνουν








Κουνούπια
Ψύλλος
Κρότωνες

συνήθως έντομα που

π.χ. Ιός του Δυτ.
Δυτ. Νείλου
π.χ. πανώλης
π.χ. Νόσος του Lyme

Τα οχήματα παθογόνων δυνατόν να χρησιμεύουν και ως υποδόχα
Διάφορα οχήματα-αρθρόποδα π.χ. κουνούπια, μύγες της άμμου
κλπ. Μπορούν ως γνωστόν να μεταδώσουν τα παθογόνα δια των
αυγών τους, οπότε η επόμενη γενιά μπορεί να μεταδώσει αμέσως με
το πρώτο δήγμα

Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά
παθογόνα»; (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.

Επίπτωση και Επιδημιολογία των Νοσημάτων
Περιβαλλοντικής Προέλευσης








Πάλη ενάντια στην άποψη: «Ότι δεν γνωρίζουμε δεν μπορεί και να
μας βλάψει»
Πρέπει να γνωρίζουμε τους αριθμούς και τις μορφές των νοσήσεων,
διαφορετικά τα περιβαλλοντικά παθογόνα που προσβάλλουν
εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο, πιθανόν να προσβάλουν και
εμάς.
Πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα την επίπτωση και την
επιδημιολογία των μικροοργανισμών και των μηχανισμών που
διαιωνίζουν τις νόσους και να υπολογίσουμε καλύτερα τον κίνδυνο
από τα περιβαλλοντικά παθογόνα.
Με τα παραπάνω δεδομένα, στη συνέχεια, είναι δυνατόν να γίνει
εκτίμηση κινδύνου για διάφορες καταστάσεις, ώστε να αναπτυχθούν
οι κατάλληλοι τρόποι αντίδρασης για να καταπολεμηθούν οι
παθογόνοι μικροοργανισμοί περιβαλλοντικής προέλευσης

Ζητήματα που τίθενται: (1)


Επαγρύπνηση



Επιδημιολογική (άνθρωποι και ζώα)
Μικροβιολογική (για τα γνωστά παθογόνα και εκείνα
που χρειάζονται να ονομασθούν και να
χαρακτηρισθούν)






Δυσκολία γιατί η μεθοδολογία της κλινικής μικροβιολογίας
δεν είναι αποτελεσματική για τους πολύ χαμηλούς αριθμούς
που απαντώνται στο περιβάλλον
Μέθοδοι αναζήτησης δεδομένων για τη λοιμογονικότητα των
μικροοργανισμών περιβάλλοντος

Σύστημα μετάδοσης και οργάνωσης της πληροφορίας
για περιβαλλοντικά νοσήματα σε πραγματικό χρόνο

Ζητήματα που τίθενται: (2)



Επαγρύπνηση και παράγοντες λοιμογονικότητας
[Π.Λ.] (virulence factors)






Μόνο όσοι μικροοργανισμοί εκφράζουν [Π.Λ.] μπορούν
να αποικίσουν ή να βλάψουν τον ξενιστή.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ των διαφόρων στελεχών
για τους [Π.Λ.] και για το βαθμό στον οποίο εκφράζονται
(VIRULENCE FACTOR-ACTIVITY-RELATIONSHIPS-VFAR)
Ταυτοποίηση τους με φαινοτυπικές και γενοτυπικές
μεθόδους




Η χρήση μεθόδων ποσοτικού προσδιορισμού των
συσχετιζόμενων με [Π.Λ.] γονιδίων ή των προϊόντων τους
στο μέλλον θα προσφέρει πλεονέκτημα έναντι της
σημερινής ενδεχόμενης «ψευδώς θετικής» ταυτοποίησης.
Προσοχή! γιατί ακόμα και τότε οι [Π.Λ.] είναι
πολυλειτουργικοί (π.χ. παράγοντες προσκόλλησης τόσο
πάνω σε ζωντανές, όσο και άψυχες επιφάνειες) ή να
εκφράζονται στα ζώα, αλλά όχι και στους ανθρώπους.

Ζητήματα που τίθενται: (3)
 Βιοτρομοκρατία






Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τα
περιβαλλοντικά παθογόνα, ώστε να είναι
δυνατή η ταχύτατη διακρίβωση αν υπάρχει
ηθελημένη απελευθέρωση μικροβίων
Πρέπει να μπορεί να δοθεί η απάντηση αν η
επίπτωση περιβαλλοντικών νοσημάτων είναι
πάνω από το κανονικό
Πρέπει να είναι γνωστή η γενετική ποικιλότητα
των περιβαλλοντικών παθογόνων σε μια
περιοχή για να είναι εφικτή η τυποποίηση και
σύγκριση επί υπάρξεως κλινικών στελεχών

Ζητήματα που τίθενται: (4)


Πρόβλεψη Επιδημικών Εκρήξεων


Αναδρομικές αναλύσεις δεδομένων από
πρόσφατες επιδημικές εκρήξεις για τις
συνθήκες που προηγήθηκαν, ώστε να υπάρξουν
κρίσιμα σημεία που θα υποδηλώνουν την
πιθανή έκρηξη του επόμενου συμβάντος



Παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο των
μοντέλων εξέλιξης των νοσημάτων



Επιτήρηση ζωοανθρωπονόσων

Ζητήματα που τίθενται: (5)


Συλλογές μικροβιακών στελεχών


Συνδράμουν εξαιρετικά στην επιδημιολογία και
την εκτίμηση της επίπτωσης



Στη βιοτρομοκρατία



Στην ανίχνευση νέων λοιμογόνων στελεχών

Ζητήματα που τίθενται: (6)


Κλιματολογικές αλλαγές και Νοσήματα
Περιβαλλοντικής Προέλευσης






Παρακολούθηση των δεδομένων
μέσω ακριβούς επιτήρησης των
περιβαλλοντικών νοσημάτων (επίπτωση)
Δεδομένων καιρικών παραμέτρων
(βροχοπτώσεις, σωματίδια της ατμόσφαιρας,
θερμοκρασία επιφανειακών νερών, pH νερού,
διαλελυμένου οξυγόνου κ.ά.
Μικροβιολογικών μετρήσεων από δοκιμές σε
περιβαλλοντικά δείγματα

Ζητήματα που τίθενται: (7)


Πρόβλεψη Επιδημικών Εκρήξεων
 Μείζων πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας
 Αναδρομικές αναλύσεις δεδομένων από πρόσφατες
επιδημίες χρήσιμες








Οδηγούν στον εντοπισμό των συνθηκών που προηγήθηκαν
των επιδημικών εκρήξεων

Η κατασκευή μοντέλων μπορούν είτε να προλάβουν ή
τουλάχιστον να βελτιστοποιήσουν την ανταπόκριση των
υγειονομικών υπηρεσιών
Η παρακολούθηση και καταγραφή της υγείας των
ανθρώπων στον πλανήτη πιθανόν να επιτρέψουν την
προετοιμασία για επερχόμενες νόσους
Εναργής παρακολούθηση των ζωοανθρωπονόσων στα
ζώα (Lyme disease) πιθανόν να προσφέρει καλύτερη
πρόβλεψη των επιδημικών εκρήξεων στον άνθρωπο

Η ζωή των περιβαλλοντικών
παθογόνων του ανθρώπου στο
περιβάλλον [1]



ΑΠΟΘΗΚΕΣ


ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ








ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ GIS
ΚΛΠ.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Δεν μεταδίδονται από άνθρωπο ή από ζώο σε άνθρωπο, όπως
τα κοινά παθογόνα
ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ








«ΛΗΘΑΡΓΟ»
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΣΠΟΡΩΝ
ΚΥΣΤΕΩΝ
ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΤΥΠΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΡΑΣΙΤΑ,
ΟΠΩΣ ΑΜΟΙΒΑΔΕΣ-ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ

Η ζωή των περιβαλλοντικών
παθογόνων του ανθρώπου στο
περιβάλλον [2]



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ» ΑΜΕΡ. ΜΙΚΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ




ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΞΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ








ΑΓΡΟΤΟ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ANTΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΒΟΛΗΣ, ΟΠΟΤΕ ANTIBIOTIKA ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΕΓΓΕΝΩΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΑΝΤΟΧΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ

Η ζωή των περιβαλλοντικών
παθογόνων του ανθρώπου στο
περιβάλλον [3]




ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ



ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΛΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ








Στρατηγικές παρεμβάσεων
Ανάπτυξη παρεμβάσεων
Έλεγχος της έκθεσης
Νέα φάρμακα για την καταπολέμηση των
περιβαλλοντικών παθογόνων
Εμβόλια
ΕΡΕΥΝΑ

ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ-φυσική ιστορία του μικροοργανισμού(1)



Το βακτηρίδιο της Λεγεωνέλλας (Legionella spp.) στο νερό






Από εκεί, όταν πλέον το νερό περνάει σε εγκαταστάσεις που συνιστούν ένα
τεχνητό ρεζερβουάρ, όπως π.χ.






Ποταμών
λιμνών και
ταμιευτήρων

σε συστήματα νερού διαφόρων κτιρίων
ο μικροοργανισμός είναι δυνατόν να πολλαπλασιασθεί σε μεγάλους αριθμούς με
επιπτώσεις για τη Δημόσια Υγεία αν βρει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη
του.

Ευνοϊκές συνθήκες: 20 – 45ο C ευνοούν την ανάπτυξη του μικροβίου.
Η Λεγεωνέλλα



ΔΕΝ φαίνεται να πολλαπλασιάζεται κάτω από τους 20o C και
ΔΕΝ φαίνεται να μπορεί να επιβιώνει πάνω από τους 60o C.

ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ-φυσική ιστορία του μικροοργανισμού(2)



Τα βακτήρια της Λεγεωνέλλας, παραμένουν σε κατάσταση
«ύπνωσης» στο δροσερό νερό



Τα θρεπτικά στοιχεία για τις Λεγεωνέλλες προκύπτουν από


άλλα κοινά απαντώμενα μικρόβια μέσα στο σύστημα του νερού όπως






άλγη
αμοιβάδες και
άλλα βακτήρια.

Η παρουσία






Ιζημάτων
λάσπης
σκουριάς και
άλλων υλικών
βιομεμβρανών-βιοϋμένιων

είναι παράγοντες ανάπτυξης των βακτηρίων της Λεγεωνέλλας.

Πως μολυνόμαστε και πως
νοσούμε;






Με την εισπνοή μικροσταγονιδίων νερού
(<5μ) από εκνέφωμα νερού που περιέχει
ικανό αριθμό μικροβίων της Λεγιονέλλας
πιθανά 3.500 – 7.000 βακτήρια ανά λίτρο
νερού για πρόκληση λοίμωξης :
μολυσματική δόση
ΟΧΙ με την κατάποση

ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΝΤΟΥΣ ;;;;

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)

Τι είναι η Νόσος των Λεγεωναρίων;







Η νόσος των Λεγεωναρίων είναι μια σοβαρής μορφής
πνευμονία με ποσοστό θνησιμότητας της τάξης του 1015 % σε κατά τα άλλα υγιή άτομα.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν μια νόσο που
εμφανίζεται με μορφή συναχιού, που ακολουθείται από
ξηρό βήχα και που συχνά εξελίσσεται σε πνευμονία.
Ο χρόνος επώασης κανονικά κυμαίνεται από 2-10 ημέρες
και με εκδήλωση της τυπικής νόσου 3-6 ημέρες μετά από
την έκθεση στο αίτιο.

(1)Πως θα κάνουμε πρόληψη και
έλεγχο ανάπτυξης της λεγεωνέλλας;
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


Υπενθυμίζεται ότι



Ευνοϊκές συνθήκες: 20 – 45ο C ευνοούν την ανάπτυξη του
μικροβίου.
Η Λεγεωνέλλα







ΔΕΝ φαίνεται να πολλαπλασιάζεται κάτω από τους 20o C και
ΔΕΝ φαίνεται να μπορεί να επιβιώνει πάνω από τους 60o C

θερμικό σοκ (70-80 βαθμοί Κελσίου για 3 ημέρες και
ξέπλυμα κάθε βρύσης για 5 λεπτά)
διατήρηση της θερμοκρασίας σε μόνιμη βάση πάνω από
τους 60o C
μόνωση των σωληνώσεων

(2)Πως θα κάνουμε πρόληψη και
έλεγχο ανάπτυξης της λεγεωνέλλας;
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ


Βιοκτόνες ουσίες







χλώριο
βρώμιο

Ιόντα χαλκού και αργύρου
Υπεριώδης ακτινοβολία
Μόνωση των σωληνώσεων

Τρόπος μετάδοσης της νόσου των Λεγεωναρίων








Η νόσος των Λεγεωναρίων μεταδίδεται κυρίως δια του
Αναπνευστικού Συστήματος μέσω της εισπνοής αερολυμάτων
(αεροζόλ) σταγονιδίων που περιέχουν τον μικροοργανισμό.
Τα αερολύματα (αεροζόλ) σχηματίζονται από τα μικροσκοπικά
σταγονίδια που προκύπτουν από
 Τον ψεκασμό νερού
 Την εμφύσηση αέρα μέσα σε νερό
 Την πρόσκρουση του νερού σε στερεές επιφάνειες
Όσο μικρότερα είναι τα αεροσταγονίδια, τόσο πιο επικίνδυνα
θεωρούνται και ιδίως όσα είναι διαμέτρου <5μ, οπότε φθάνουν στο
Κατώτερο Αναπνευστικό Σύστημα πολύ ευκολότερα.
Περίπτωση μετάδοσης της νόσου από ανθρώπου σε άνθρωπο δεν
έχει αναφερθεί ποτέ.

ΠΟΥ ΘΑ ΨΑΞΟΥΜΕ ;;;;



ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Δυνητικές πηγές μόλυνσης που
αναγνωρίζεται ότι συσχετίζονται με το
νοσοκομείο ή το Χ.Π.Υ.Υ.









Συστήματα Κυκλοφορίας ζεστού-κρύου
Νερού(κυρίαρχη πηγή λόγω των βιομεμβρανών)
Πύργοι Ψύξης
Πισίνες spa/πισίνες με νερό χωρίς
εξυγίανση/θερμές πηγές
Συντριβάνια/συστήματα ψεκασμού νερού
Υγραντές για προθήκες επίδειξης φαγητού
Εξοπλισμός αναπνευστικών συσκευών

Ειδικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη
μικροβιολογική ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης (πόσιμου νερού)


Δημιουργία βιοϋμενίων













Παράγοντες που οδηγούν στη μόλυνση και
ανάπτυξη σοβαρής νόσησης


1ον
το είδος – τύπος και
 η ένταση της έκθεσης




2ον η ατομική ευαισθησία

Παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με τον
ξενιστή (ασθενή)









Ηλικία πάνω από 50 χρόνων
Άνδρας
Υποκείμενο νόσημα με ή χωρίς συσχετιζόμενη
ανοσοανεπάρκεια
Βαρύς καπνιστής
Έκθεση σε συνθήκες διαφορετικές από το στυλ ζωής που
έχουμε προσαρμοσθεί
Καθυστερημένη Διάγνωση και Θεραπεία
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ιδίως κεφαλής και
τραχήλου-30% μετεγχειρητικής πνευμονίας από
Λεγεωνέλλα)

Είδη Λεγεωνέλλας







Αν και 48 είδη Λεγεωνέλλας έχουν περιγραφεί, μόνον
ορισμένα (28 περίπου) έχουν συσχετισθεί με τη νόσο
στον άνθρωπο
Από αυτά η κυριότερη είναι η Legionella pneumophila
(90 %) σε διαγνωσμένα περιστατικά με τη νόσο. Η
οροομάδα 1 ευθύνεται για το 82 % των περιστατικών
Ακολουθούν σε συχνότητα εμπλοκής σε νόσο οι


Legionella micdadei

&




Legionella longbeachae

Στα νοσοκομεία και Χ.Π.Υ.Υ. 20 % των
περιστατικών μολύνονται και πάσχουν από
στελέχη μη Legionella pneumophila οροομάδας 1

legionella 1.bmp

legionella 1.bmp



Λόγοι που οφείλεται η υποεκτίμηση της συχνότητας της
νόσου








Ασθενείς με πνευμονία αντιμετωπίζονται αμέσως με αντιβιοτικά.
Όταν θεραπευτούν δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον για να
ταυτοποιηθεί το αίτιο.
Ορισμένες διαγνωστικές μέθοδοι για τη νόσο δεν έχουν τόσο
καλή ευαισθησία και ειδικότητα και έτσι έχουμε αρκετά ψευδώς
αρνητικά αποτελέσματα.
Ασθενείς με ταυτόχρονα υποκείμενο νόσημα δυνατόν να
καταλήξουν από τη νόσο, ο θάνατος όμως αποδίδεται στο
υποκείμενο νόσημα και όχι στη Λεγεωνέλλωση.
Ασθενείς είναι δυνατόν να διαγιγνώσκονται σε μια χώρα, όμως
να μη γίνεται δήλωσή τους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης.

ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ και ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Έλεγχος και πρόληψη
στο χώρο του Νοσοκομείου και των
Χώρων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Χ.Π.Υ.Υ.)

Δρ Ε.Ν. Βελονάκης, Ε.Σ.Δ.Υ.
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Λεγεωνέλλα και Νοσοκομεία


συστήματα ύδρευσης παλαιού σχεδιασμού



πολύ μεγάλου μήκους σωληνώσεις (η
εξασφάλιση της σωστής θερμοκρασίας δύσκολη)



ύπαρξη βρυσών σε υπερβολικό βαθμό
(«λειτουργικά τυφλά σημεία»)



θνητότητα 35-40%



12-75 % από τα συστήματα κυκλοφορίας νερού
των Νοσοκομείων μολυσμένα με Λεγεωνέλλα

Νομικό πλαίσιο






Μη ειδικό
Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (2 φορές/έτος ο έλεγχος εφόσον
όλα είναι «καλά»?-σύστημα εντός ελέγχου?)
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ? [1]




Υπάρχουν βάσεις, αλλά υπάρχει και
εξελισσόμενη διαδικασία
θεσμοθέτησης ορίων, διαδικασιών
κλπ.
Επέκταση των απαιτήσεων
γενικότερα, π.χ.
 κέντρα

υγείας
 κέντρα περίθαλψης ηλικιωμένων
 φυλακές κλπ.

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ? [2]


Είναι δυνατόν να προβλέπονται:







Τήρηση αρχείων για 5 χρόνια τουλάχιστον
Εταιρείες και τεχνικοί σύμβουλοι οφείλουν να
αποδεικνύουν ότι οι παρεμβάσεις τους είναι
αποτελεσματικές
Λεπτομερής αποτύπωση του προσδιορισμού του
κινδύνου και των μέτρων ελέγχου που λαμβάνονται
Ύπαρξη πινάκων με λεπτομερή αναφορά των
απαιτήσεων παρακολούθησης και καταγραφής
(monitoring) των Πύργων Ψύξης και των Συστημάτων
Κυκλοφορίας Ζεστού και Κρύου Νερού

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ




Πλήρης και σαφής εκτίμηση του κινδύνου είναι το
πρώτο και κύριο βήμα
Μεταξύ άλλων, πρέπει να προσδιορίζονται τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

Υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των
βακτηρίων (π.χ. θερμ. 20-45 βαθμ. Κελσίου)?
Υπάρχουν «τυφλά σημεία» στο δίκτυο (π.χ. σωλήνωση που
οδηγεί σε συσκευή που δε χρησιμοποιείται)
Βρύσες – ντους που δε χρησιμοποιούνται συχνά
Ιζήματα, σκουριά, βιοφίλμ στο δίκτυο
Υπάρχουν εργαζόμενοι, ένοικοι, επισκέπτες κλπ. Ιδιαίτερα
ευαίσθητοι στη λοίμωξη, π.χ. ηλικιωμένοι, ασθενείς

Εφόσον ΝΑΙ, τότε…:


Δράσεις με εφαρμογή πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν
και μέθοδο απολύμανσης του συστήματος


Δράσεις









Εξασφάλιση απουσίας στάσιμου νερού (αφαίρεση άχρηστων
σωλήνων, μηχανικό «ξέπλυμα» βρυσών-ντους σε κλειστά δωμάτια
Δεξαμενές κλειστές-καλυμμένες, καθαρές, χωρίς ιζήματα και
σκουπίδια
Μονωμένες σωληνώσεις
Σωστή θερμοκρασία στα θερμοσίφωνα
Συμβουλευτική του προσωπικού συντήρησης του συστήματος για
τους κινδύνους και την ελαχιστοποίηση τους
Συμβουλευτική των «ενοίκων» για τους κινδύνους, τα μέτρα
ελέγχου και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να παίρνουν, π.χ.
μηχανικό ξέπλυμα των ντους πριν τη χρήση τους, αν έχουν μείνει
καιρό αχρησιμοποίητα
Εκτίμηση άλλων κινδύνων που είναι ενδεχόμενο να προκύψουν από
την επιλογή διαφόρων μέτρων ελέγχου, π.χ. εγκαύματα από το
πολύ ζεστό νερό, χημικοί κίνδυνοι από τα βιοκτόνα

Παρακολούθηση και καταγραφή
(monitoring) και επανεκτίμηση του
πρωτοκόλλου
 Τα

μέτρα ελέγχου συντηρούνται
και αναθεωρούνται τακτικά για
 Αλλαγές

στο κοινό που αφορούν
 Το είδος της απολύμανσης
 Τις επικρατούσες περιβαλλοντικές
συνθήκες

Θεωρία

Πραγματικότητα

Αστοχίες του πρωτοκόλλου (εφαρμοζόμενης
πολιτικής για τη Λεγεωνέλλα)










Ακατάλληλο πρωτόκολλο δειγματοληψίας (π.χ. πάντα
ίδιο σημείο)
Απουσία τεκμηρίωσης του πρωτόκολλου εκτίμησης
κινδύνου (δικαστικές διώξεις…)
Ανεπαρκής καθαρισμός των κεφαλών του ντους, των
μπάνιων
Ντουζιέρες που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί
χώροι
Υγραντήρες γεμισμένοι με νερό βρύσης
Υγραντήρες οξυγόνου που έχουν πλυθεί με νερό βρύσης
μεταξύ των διαδοχικών χρήσεων
Υπερβολικός αριθμός νιπτήρων
Γενικότερος κακός σχεδιασμός
Δεξαμενές σπα κλπ.

Μικροβιολογικός έλεγχος ?
Πότε και γιατί ? Πόσο ?




Απουσία διεθνώς κοινής θέσης
CDC: ΔΕΝ θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο
ΕΥΡΩΠΗ: ΝΑΙ σε διάφορες εκδοχές (ιδίως για τον έλεγχο
της αποτελεσματικότητας των μέτρων ελέγχουαπολύμανσης) π.χ.







Συστήματα Κυκλοφορίας Ζεστού Νερού με θερμοκρασία εντός
του φάσματος ανάπτυξης των βακτηρίων
Συστήματα Κυκλοφορίας Νερού με βιοκτόνες ουσίες κάτω των
απαιτούμενων συγκεντρώσεων
Επί επιδημικής έκρηξης ή επί υποψίας επιδημικής έκρηξης
Σε πτέρυγες ή νοσοκομεία ή Χ.Π.Υ.Υ. με υψηλού κινδύνου
ασθενείς, π.χ. ανοσοκατασταλμένους

Μικροβιολογικός έλεγχος ?
Πότε και γιατί ? Πόσο ?

ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΕΣ









ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196
115 21 – ΑΘΗΝΑ
210 64 22 278
τηλ.:
210 64 54 002
φαξ:




Δ/ΝΤΗΣ: Καθηγ. Αλκ. Βατόπουλος




Πληροφορίες: Δρ Ε.Ν. Βελονάκης



 ΟΡΙΑ


ΓΙΑ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΕΣ

Με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τον έλεγχο και Πρόληψη των Λοιμώξεων από τη Λεγεωνέλλα του
EWGLI – European Working Group for Legionella Infections

(σε ισχύ από Ιούνιο 2003)

Όρια για ενέργειες μετά από εξέταση για Ετερότροφα Βακτήρια
/ Λεγεωνέλλα για μικροβιολογική παρακολούθηση των
Πύργων Ψύξης (Π.Ψ.)


1)

Ετερότροφα Βακτήρια (Ε.Β.) είναι



Λεγεωνέλλες





w





Ε.Β. είναι

>10,000 και <100,000

Λεγεωνέλλες

>1,000 και <10,000 τότε:
τότε:

Tο πρόγραμμα λειτουργίας του /των Π.Ψ. πρέπει να αναθεωρηθεί.
αναθεωρηθεί.
Η μέτρηση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με ΑΜΕΣΗ επανάληψη της δειγματοληψίας.
δειγματοληψίας.
,
Αν βρεθούν παρόμοιοι αριθμοί μικροβιακού φορτιού ξανά,
ξανά
θα πρέπει να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου και
να επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου,
κινδύνου, έτσι ώστε
να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
γίνουν.
3)
Αν τα


Ε.Β. είναι

>100,000

και οι




Λεγεωνέλλες

>10,
>10,000 τότε:
τότε:

w

Το σύστημα θα πρέπει να επαναδειγματοληπτηθεί ΑΜΕΣΑ και μετά θα πρέπει να του γίνει
χορήγηση shock κατάλληλης βιοκτόνου ουσίας,
ουσίας, ως προληπτικό μέτρο.
μέτρο.
θα πρέπει να γίνει εκτίμηση του κινδύνου και
τα μέτρα ελέγχου θα πρέπει να αναθεωρηθούν,
αναθεωρηθούν, έτσι ώστε



να προσδιοριστούν οι διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
γίνουν.


w
w

τότε:
τότε:

και οι


w

<ή=1,000

Το σύστημα θεωρείται ότι είναι υπό έλεγχο.
έλεγχο.
2)
Αν τα



w

<ή=10,000

και οι




Αν τα



Όρια για ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε κτίρια, μετά από
δειγματοληψία για Λεγεωνέλλα σε
Συστήματα Κυκλοφορίας ζεστού και κρύου Νερού (ΣΚζ-κΝ)

Αριθμός Λεγεωνελλών (cfu/litre)
1)

Αν οι αποικίες είναι περισσότερες από 1,000 , αλλά λιγότερες από 10,000

Α

Αν είναι θετικά μόνο ένα ή δύο από τα δείγματα,
δείγματα,
το/
το/τα ΣΚζΣΚζ-κΝ πρέπει να δειγματοληπτηθούν και πάλι.
πάλι.
Αν επαναληφθεί η ίδια εικόνα από πλευράς αριθμού θετικών δειγμάτων,
δειγμάτων, τότε
πρέπει να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου και
να επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου,
κινδύνου,
έτσι ώστε να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
γίνουν.

w
w
w
w
w

w

Αν η πλειοψηφία των δειγμάτων είναι θετικά,
θετικά,
το/
το/τα ΣΚζΣΚζ-κΝ μπορεί να θεωρηθεί ως αποικισμένο,
αποικισμένο, αν και σε χαμηλό βαθμό,
βαθμό, με Λεγεωνέλλα.
Λεγεωνέλλα.
Πρέπει να εξετασθεί η απολύμανση του/
του/των ΣΚζΣΚζ-κΝ και
πρέπει ΑΜΕΣΑ να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου και
να επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου,
κινδύνου,
έτσι ώστε να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
γίνουν.

2)

Αν οι αποικίες είναι περισσότερες από 10,000

Β
w
w
w
w

Το/
Το/τα ΣΚζΣΚζ-κΝ πρέπει να δειγματοληπτηθούν και πάλι και να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου και να
επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου,
κινδύνου, έτσι ώστε να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν,
γίνουν,
συμπεριλαμβανόμενης της/
της/των απολύμανσης/
απολύμανσης/εων του/
του/των ΣΚζΣΚζ-κΝ.
κΝ.

Δρ Ε.Ν. Βελονάκης, Ε.Σ.Δ.Υ.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (1)
Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Α1.










ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚ
Στοχεύει
α) στην κατεπείγουσα εξυγίανση
β) περιοδική εξυγίανση του συστήματος, ως τμήμα των προγραμμάτων
μακροπρόθεσμου ελέγχου
Εφαρμόζεται για σχετικά σύντομα διαστήματα και επιτυγχάνεται με:
Επίτευξη θερμοκρασίας στο νερό του μπόιλερ ή της δεξαμενής
παραμονής του στους 70-80 βαθμούς Κελσίου
Κυκλοφορία αυτού του νερού στο σύστημα για 3 ημέρες
Σε όλες τις βρύσες και συσκευές η θερμοκρασία του νερού πρέπει να
είναι συνεχώς τουλάχιστον 65 βαθμοί Κελσίου για το τριήμερο
Κάθε βρύση ή συσκευή πρέπει να ανοιχτεί διαδοχικά και να τρέξει για 5
λεπτά της ώρας, ενώ μετράμε τη θερμοκρασία που πρέπει να είναι 65
βαθμοί Κελσίου
Με το τέλος της διαδικασίας, πρέπει να συλλεχθούν δείγματα νερού,
ιζημάτων από τα πιο μακρινά σημεία του συστήματος για εξέταση και η
όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί η εξυγίανση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (2)
Πλεονέκτημα
Είναι δυνατόν να γίνει άμεσα, εφόσον το σύστημα μπορεί να
επιτύχει τις θερμοκρασίες που επιβάλλεται
 Μειονεκτήματα
Κατανάλωση αρκετής ενέργειας
Κατανάλωση αρκετών εργατοωρών
Αποδίδει στα σχετικά μικρά κτίρια
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων στις θερμοκρασίες αυτές
Αν και μπορεί να επιτευχθεί μείωση του αριθμού των Λεγεωνελλών,
είναι δυνατόν να επανεποικισθεί το σύστημα εντός ολίγων
εβδομάδων, ιδίως αν δε συνοδευτούν και με άλλα μέτρα ελέγχου










ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (3)
Α2.















Συνεχής διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού μεταξύ 55-60
βαθμών Κελσίου
Επιτυγχάνεται 90% μείωση του αριθμού της L. pneumophila εντός 2 λεπτών της
ώρας
Η αποτελεσματικότητα αυτής της θερμοκρασίας έχει φανεί σε πολλά ξενοδοχεία και
νοσοκομεία
Η κυκλοφορία του νερού σε θερμοκρασίες πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου έχει
αποδειχθεί ότι επιτρέπει στα δίκτυα να αποικίζονται σπανιότερα από το βακτήριο
Ο στόχος μας είναι να κυκλοφορεί νερό στους 60 βαθμούς Κελσίου και από τις
βρύσες μας να εξέρχεται νερό που να φθάνει τους 50 και προτιμότερο τους 55
βαθμούς Κελσίου 1 λεπτό αφού αφήσουμε να τρέξει η βρύση
Με τη διαδικασία αυτή, που είναι η πιο συχνά ακολουθούμενη για τον έλεγχο της
Λεγεωνέλλας στο σύστημα κυκλοφορίας του ζεστού νερού, ελέγχονται
αποτελεσματικά και σταθερά οι επιδημικές εκρήξεις
Δεν εξαλείφονται αναγκαία οι Λεγεωνέλλες από το σύστημα, αλλά ελέγχονται σε
σημείο που να μην εμφανίζονται και άλλα περιστατικά Λεγεωνέλλωσης
Πλεονεκτεί: σχετικά εύκολο να εφαρμοσθεί και να έχει συνεχή παρακολούθηση
Μειονεκτεί: ενεργειοβόρο και έχει αυξημένο κίνδυνο εγκαυμάτων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (4)
Α3.




Οξειδωτικές βιοκτόνες ουσίες
Χλωρίωση
Η χλωρίνη έχει χρησιμοποιηθεί και για την εξυγίανση των συστημάτων ζεστού νερού
Πρέπει να φροντίζουμε ώστε το pH του νερού να μην είναι πάνω από 7 για να μη
μειώνεται η δράση του χλωρίου


Χλωρίωση σοκ – Υπερχλωρίωση










Πρέπει να γίνεται σε νερό με θερμοκρασία κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου με εφάπαξ δόση
χλωρίου,
χλωρίου, τόσο ώστε να επιτύχουμε ε.υ.χ. 2020-50 mg/l ακόμα και στα πιο μακρινά σημεία της
εγκατάστασης
Χρόνος εφαρμογής
20 mg/l για 2 ώρες
50 mg/l για 1 ώρα
Άδειασμα του συστήματος από το νερό
Φρέσκο νερό στο σύστημα με ε.υ.χ. 0.50.5-1.0 mg/l

Συνεχής χλωρίωση



Το ε.υ.χ. πρέπει να είναι μεταξύ 1-2 mg/l
Αν υπάρχουν σημεία στο σύστημα με στάσιμο νερό,
νερό, τότε εκεί η χλωρίνη δεν θα επιτύχει την
αδρανοποίηση των Λεγεωνελλών

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (5)








Επισημάνσεις

Μερικοί συγγραφείς συνιστούν να αδειάζονται οι δεξαμενές του ζεστού
νερού να καθαρίζονται μηχανικά και να τους γίνεται απολύμανση με ε.υ.χ.
50 mg/l για 1 ώρα. Κίνδυνος: διάβρωσης
Δύσκολη η διατήρηση του χλωρίου στο ζεστό νερό, καθώς εξατμίζεται από
αυτό
Όσο πιο ψηλή η θερμοκρασία, τόσο πιο έντονη η διαβρωτική δράση του
χλωρίου
Διοξείδιο του χλωρίου:δεν είναι τόσο πτητικό όσο η χλωρίνη στ ζεστό
νερό και λέγεται ότι είναι αποτελεσματικότερο στις βιομεμβράνες-βιοϋμένια
Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις, νοσοκομεία με χρήση μονοχλωραμίνης
φαίνεται να έχουν μικρότερο αποικισμό από Λεγεωνέλλες και λιγότερες
επιδημικές εκρήξεις Λεγεωνέλλωσης. Μπορεί η μονοχλωραμίνη να ενεργεί
βραδύτερα από τη χλωρίνη, αλλά φαίνεται ότι παραμένει για πιο πολύ χρόνο
και επομένως αποδεικνύεται αποτελεσματικότερη για τα βιοϋμένια.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (6)
Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ






Ισχύει ότι και για τα συστήματα κυκλοφορίας του ζεστού
νερού
Αν το νερό είναι πόσιμο, τότε θα πρέπει να τηρηθούν οι
εθνικές προδιαγραφές για το πόσιμο νερό
Οι ανώτερες παραδεκτές τιμές για το ε.υ.χ. είναι 0.5 mg/l

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ (7)
Γ. ΠΙΣΙΝΑ SPA








Απαιτείται αυτού του είδους οι πισίνες να συντηρούνται με εξαιρετική
επιμέλεια και προσοχή
Το νερό πρέπει να φιλτράρεται συνεχώς
Το νερό πρέπει να απολυμαίνεται συνεχώς με χλώριο (ε.υ.χ. 1-2 mg/l) ή με
βρώμιο (ε.υ.β. 2-3 mg/l) και να γίνεται μέτρηση κάμποσες φορές ημερησίως
Τα spa δημόσιας χρήσης πρέπει να διαθέτουν φίλτρο άμμου τύπου μεγάλης
πισίνας και αυτό θα πρέπει να πλένεται με αντίστροφη ροή, καθημερινά
Το νερό πρέπει να ανακυκλοφορεί σε 24ωρη βάση
Τουλάχιστον το ½ του νερού πρέπει να αντικαθίσταται καθημερινά
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μια τέτοια πισίνα
είναι μόνο για επιδειξη και όχι για χρήση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ
Α.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

5 ppm ή 5 mg/l

5 ώρες

25 ppm ή 25
mg/l

2 ώρες

---

50 ppm ή 50
mg/l

1 ώρα

---

•

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

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΥΡΓΩΝ
ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ



Β.

ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ

w

Χρησιμοποιείται το ένυδρο Θειοθειικό Νάτριο (Na2S2O5.5H2O).
Οι κρύσταλλοι του άνυδρου διαλύονται σε μικρή ποσότητα νερού και
ρίχνονται μέσα στο σύστημα και μπορούμε να τους βρούμε στο εμπόριο.
Ποσότητα: 1gr ένυδρο Θειοθειικό Νάτριο
για κάθε 1
κυβικό μέτρο νερού / κάθε 1 ppm ε.υ.χ. που επιθυμούμε να μειωθεί.
Εκκένωση του νερού,
ξέπλυμα του συστήματος,
γέμισμα με νέο νερό και
χλωρίωση με ε.υ.χ. 1-2 ppm



Γ.

w
w
w
w
w
w

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ !!!

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΧΛΩΡΙΟ ΘΑ
ΒΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ;

Δ.
w

Υγρό χλώριο (Υποχλωριώδες Νάτριο,
Νάτριο, περιεκτικότητας 5% σε χλώριο)
χλώριο) ή κοινή χλωρίνη
Χρησιμοποιούμε τον απλό τύπο:
α=20.β
όπου,
τύπο:
=20.β.γ
όπου,

α = η ποσότητα χλωρίνης που θα χρειασθεί για την απολύμανση,
απολύμανση, σε cm3 (ml)
ml)
β = κυβικά μέτρα της δεξαμενής
γ = επιθυμητό υπολειμματικό χλώριο

παράδειγμα:
παράδειγμα:
1.
πόσα κυβικά εκατοστά χλωρίνης (5%) πρέπει να ρίξουμε στην δεξαμενή μας που έχει όγκο 3
κυβικά μέτρα για να έχουμε επιθυμητό ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο 5 ppm ;
Απάντηση:
Απάντηση:
α = 20Χ
20Χ3Χ5=300
5=300 ml κοινής χλωρίνης
2.

πόσα κυβικά εκατοστά χλωρίνης (5%) πρέπει να ρίξουμε στην δεξαμενή μας που έχει όγκο 2
κυβικά μέτρα για να έχουμε επιθυμητό ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο 50 ppm ;

Απάντηση:
Απάντηση:
α = 20Χ
20Χ2Χ50=2,000
50=2,000 ml κοινής χλωρίνης

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ; (1)


Το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17025:1999 εκπονήθηκε από την
"Επιτροπή Για την Εκτίμηση της Συμμόρφωσης" της CASCO, σε
συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή CEN/CLC TC1 "Κριτήρια για
Φορείς Εκτίμησης της Συμμόρφωσης".



Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) και η Διεθνής
Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC), αποτελούν το εξειδικευμένο σύστημα
για την τυποποίηση παγκοσμίως.



Αυτό το Διεθνές Πρότυπο εκπονήθηκε από τους ανωτέρω
Οργανισμούς ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης εμπειρίας από την
εφαρμογή του Οδηγού ISO IEC 25 και του EN 45001, τα οποία και
αντικατέστησε. Το Πρότυπο περιέχει όλες τις απαιτήσεις τις οποίες
πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων,
εφόσον επιθυμούν να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν ένα σύστημα για
την ποιότητα, ότι είναι τεχνικά ικανά και ότι έχουν τη δυνατότητα να
παράγουν τεχνικά έγκυρα αποτελέσματα.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ; (2)




Η πιστοποίηση μόνο ως προς το ISO 9000, ΔΕΝ αποδεικνύει από μόνη της
την ικανότητα του εργαστηρίου να παρέχει τεχνικά έγκυρα δεδομένα και
αποτελέσματα. Τα συστήματα ποιότητας ISO 9000 αναφέρονται στην
επιχείρηση και στην ικανότητά της να παράγει προϊόντα ή να παρέχει
υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και δεν αποτελούν πρότυπα
για πιστοποίηση προϊόντων, ότι δηλ. ένα προϊόν πληροί συγκεκριμένες
προδιαγραφές.
Η αποδοχή μεταξύ των χωρών των αποτελεσμάτων δοκιμών και
διακριβώσεων, θα πρέπει να διευκολύνεται εφόσον τα εργαστήρια
συμμορφώνονται με αυτό το Διεθνές Πρότυπο και εφόσον αυτά
διαπιστεύονται από φορείς που συμμετέχουν σε συμφωνίες
αμοιβαίας αναγνώρισης, με ισοδύναμους φορείς σε άλλες χώρες, με
τη χρήση αυτού του Διεθνές Προτύπου.

Η ανάγκη ύπαρξης Διαπιστευμένων (και όχι
Πιστοποιημένων) Εργαστηρίων αποτυπώθηκε
πρόσφατα και στην Ελληνική Νομοθεσία:

(1)







¾
Στο Νόμο Υπ' Αριθ. 2741 που δημοσιεύτηκε Στο ΦΕΚ 199/Α΄/28-91999 και αφορά την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Ενιαίου Φορέα
Τροφίμων καθορίζονται τα παρακάτω:
" Ως "εργαστήρια τροφίμων" νοούνται το Γενικό Χημείο του
Κράτους και άλλα δημόσια εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένων και
των εργαστηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς
και ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον αρμόδιο για τη
διαπίστευση κρατικό φορέα σύμφωνα με τα κριτήρια λειτουργίας των
εργαστηρίων δοκιμών που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ
45001, όπου διενεργούνται αναλύσεις δειγμάτων τροφίμων."
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Πρότυπο ΕΝ 45001
αντικαταστάθηκε στα τέλη του 1999, από το Διεθνές Πρότυπο ISO
17025, ο δε αρμόδιος για τη διαπίστευση Κρατικός Φορέας είναι το
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Η ανάγκη ύπαρξης Διαπιστευμένων (και όχι
Πιστοποιημένων) Εργαστηρίων αποτυπώθηκε
πρόσφατα και στην Ελληνική Νομοθεσία: (2)








¾
Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 "Ποιότητα
"Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε
συμμόρφωση προς την οηγία 98/83/ΕΚ
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου
1998", όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 892/Β΄
/11--7-2001, και η οποία τίθεται σε εφαρμογή από 25892/Β΄/11
25-1212-2003,
καθορίζονται τα παρακάτω:
παρακάτω:
9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
ΙΙΙ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
" Οι συναρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο αναλύονται δείγματα διαθέτει
σύστημα διασφάλισης ποιότητας το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φορέα,
φορέα, μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο."
εργαστήριο."
9
Άρθρο 2 Ορισμοί:
Ορισμοί:
"επικύρωση:
επικύρωση: ως επικύρωση μεθόδων (validation)
validation) ορίζεται η διαδικασία που αποδεικνύει ότι η μέθοδος
δίνει το σωστό αποτέλεσμα όσον αφορά π.χ. σε προκαθορισμένα όρια ανίχνευσης,
ανίχνευσης,
εκλεκτικότητας/
εκλεκτικότητας/επιλεκτικότητας,
επιλεκτικότητας, επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας και γραμμικότητας.
γραμμικότητας. Ο όρος
αυτός προσδιορίζεται περιατέρω στο πρότυπο ISO/
ISO/IEC 17025"
9
Άρθρο 12 §3:
"Οι εργαστηριακές αναλύσεις για τη δοκιμαστική,
δοκιμαστική, ελεγκτική και συμπληρωματική παρακολούθηση του
νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ,
ΙΙ, διενεργούνται από
τους υπεύθυνους σε οργανωμένα εργαστήρια των Ο.Τ.Α., Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και
Αποχέτευσης ή εταιριών Ύδρευσης ή και ιδιωτικών διαπιστευμένων εργαστηρίων και εφόσον όλα τα
ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ.
ΙΙΙ. Οι εργαστηριακές αναλύσεις εποπτικού ελέγχου
για λογαριασμό των λοιπών αρμόδιων αρχών διενεργούνται μέσω των συνεργαζόμενων εργαστηρίων με
τον ΕΦΕΤ,
ΕΦΕΤ, εφόσον βεβαίως όλα τα ανωτέρω εργαστήρια πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ
και τις απαιτήσεις εγγραφής στο μητρώο εργαστηρίων του ΕΦΕΤ.
ΕΦΕΤ.“

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕIΝΑΙ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ;








ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΤΕ ΣΤΟ:
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.ΣΥ.Δ.)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 72 04 514
ΦΑΞ:
210 72 04 500
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ε.ΣΥ.Δ.
htpp://www.quality.ypan.gr/ESYDsite

Λεκέδες από Χαλκό

Μελέτη απομόνωσης Legionella spp σε
Νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου Αττικής κατά τη
διάρκεια της Ολυμπιακής Περιόδου
Εμμανουήλ Ν. Βελονάκης1, Σεραφείμ Λουκούσιας1, Ηλίας
Παπαδόπουλος1, Βαρβάρα Μουχτούρη2, Χατζηχριστοδούλου
Χρήστος2, Αλκιβιάδης Βατόπουλος1, Τζένη ΚουρέαΚρεμαστινού2
1Τομέας

Μικροβιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
2Γραφείο Σχεδιασμού Ολυμπιακών Αγώνων, Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας

Σκοπός της έρευνας


Ο έλεγχος




των δικτύων ύδρευσης και
των πύργων ψύξης Νοσοκομείων του Λεκανοπεδίου
της Αττικής

για τη Legionella spp στα πλαίσια των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004

Γ Ι Α Τ Ι;

Υλικό της έρευνας




Συμπεριελήφθησαν, είχαν καταγραφεί και
προγραμματισθεί για έλεγχο 30
Νοσοκομεία στο Λεκανοπέδιο της Αττικής
Εξ’ αυτών ελέγχθηκαν τα 20, τόσο στο
Δίκτυο Ύδρευσής τους, όσο και στους
Πύργους Ψύξης τους, με συνολικό αριθμό
209 δειγμάτων που εξετάσθηκαν στο
Εργαστήριό μας

Μέθοδος






Η εξέταση των δειγμάτων έγινε σύμφωνα με
την πρότυπη μέθοδο για την καλλιέργεια της
Λεγεωνέλλας ISO 11731:1998 (E)
Κριτήρια για την καταλληλότητα των
δειγμάτων αποτέλεσαν τα όρια για τον αριθμό
των Λεγεωνελλών ή / και ο αριθμός των
Ετεροτρόφων βακτηρίων, όπως ακριβώς αυτά
τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας
για τις Λοιμώξεις από Λεγεωνέλλα (E.W.G.L.I.)
Έγιναν δύο και σε ελάχιστες περιπτώσεις τρεις
δειγματοληψίες, ανάλογα με το είδος των
αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών
δοκιμών για τη Λεγεωνέλλα από κάθε
Νοσοκομείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2)




Από το σύνολο των δειγμάτων, ανεξαρτήτως
προέλευσης (εδώ συμπεριλαμβάνονται και
δείγματα από μερικά άλλα Νοσοκομεία εκτός
Αττικής), ανιχνεύθηκε Legionella spp σε
ποσοστό περίπου 40%
Το εύρος του μικροβιακού φορτίου που
μετρήθηκε, κυμάνθηκε από
500 – 540 000 cfu/l νερού

Αριθμός στελεχών Legionella pneumophila κατά
οροομάδα και έτος απομόνωσης από Νοσοκομεία
της Ελλάδας
Legionella
pneumophila

Legionella
pneumophila

ΣΥΝΟΛΟ

2003

14

3

17

2004

53

29

82

ΣΥΝΟΛΟ
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32
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serogroup 1

serogroup 2-14
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Κατανομή κατά γεωγραφική περιοχή στην Ευρώπη
της Legionella pneumophila MAb 3/1 αρνητικό
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΝΟΣΟΣ
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48,7 %
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Typing of Legionella isolates during an epidemiological investigation can be helpful but
also misleading: an example from Greece
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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).
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