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Πρόλογος 

 

Τα επιδημικά ξεσπάσματα της Νόσου των Λεγεωναρίων δημιουργούν 

πάντοτε ανησυχία σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανησυχία αυτή 

δεν προέρχεται τόσο από τον αριθμό των κρουσμάτων, όσο από τον ύπουλο 

τρόπο μετάδοσης και τη μεγάλη θνητότητα που εμφανίζει η νόσος. Εξάλλου, τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πολλές φορές καλύπτουν με πολύ δραματικό τρόπο 

όχι μόνον τις συρροές των κρουσμάτων, αλλά και μεμονωμένα περιστατικά. 

 

Η νόσος των Λεγεωναρίων είναι νόσημα του πολιτισμού και του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κατά συνέπεια συνιστά απολύτως 

προλήψιμη ασθένεια, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται και εφαρμόζονται με 

συνέπεια τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου της ανάπτυξης του μικροοργανισμού 

μέσα στα συστήματα κυκλοφορίας του νερού μέσα στα περιβάλλοντα που ζει και 

εργάζεται ο άνθρωπος. Βέβαια τα μέτρα της πρόληψης είναι σύνθετα και τα 

συστήματα μέσα στα οποία αναπτύσσεται το βακτήριο της Λεγεωνέλλας 

πολύπλοκα,  με αποτέλεσμα ακόμα και παρά τη λήψη τέτοιων μέτρων να 

προκύπτουν τέτοιου είδους συμβάντα. 

 

Όταν τέτοιες καταστάσεις προκύπτουν μέσα στο χώρο εργασίας είναι 

εύλογο να κλιμακώνεται η ανησυχία για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει άγνοια για τις δράσεις που 
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πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψη, τον έλεγχο των κρουσμάτων της 

νόσου, αλλά και για η λειτουργία του χώρου δουλειάς. 

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα από τα πρώτα βοηθήματα με δοκιμασμένη 

και καινοτόμο γνώση, και μάλιστα με απουσία σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας. 

Απευθύνεται στους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας, επόπτες δημόσιας υγείας, 

τεχνικούς ασφαλείας, αλλά κυρίως στους Ιατρούς Εργασίας, ώστε να 

πληροφορηθούν με προσανατολισμένο στο αντικείμενο της εργασίας τους τρόπο 

για τη νόσο, αλλά και για τις μεθόδους και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν 

για την αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων καταστάσεων. 

 

Οι συγγραφείς έχουν εξαίρετη επιστημονική εμπειρία στο πεδίο που 

πραγματεύονται και βαθειά γνώση του θέματος με εκτεταμένο ερευνητικό και 

διδακτικό έργο στους τομείς της Μικροβιολογίας, της Ιατρικής της Εργασίας, της 

Επιδημιολογίας και της ∆ημόσιας Υγείας. 

 

Χαιρετίζω θερμά αυτή την προσπάθεια και εύχομαι να αποτελέσει ένα 

χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ειδικών στην αντιμετώπιση της Legionella spp. 

στους χώρους εργασίας. 

 

Μακρόπουλος Βασίλειος  

Καθηγητής Τομέα Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής - Ε.Σ.∆.Υ. 
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Περίληψη 

 

 

Η Legionella spp. είναι ένας εκ των μικροοργανισμών που προκαλούν 

νόσο (πυρετός Pontiac, Νόσος των Λεγεωναρίων) λόγω πολλαπλασιασμού της 

σε περιβάλλοντα κατασκευασμένα από τον άνθρωπο. Τέτοια είναι τα διάφορα 

συστήματα κυκλοφορίας του νερού εντός κτιρίων, τα κλιματιστικά συστήματα και 

όπου στους χώρους εργασίας δημιουργούνται εκνεφώματα κατά τις παραγωγικές 

διαδικασίες τα οποία μπορούν να εισπνευσθούν από τον άνθρωπο. 

Στο βιβλίο αυτό γίνεται ανασκόπηση των δεδομένων που αφορούν τον 

αιτιολογικό παράγοντα, τη συμπτωματολογία, την επιδημιολογία, τους 

παράγοντες κινδύνου, και τις διαγνωστικές εργαστηριακές δοκιμές που 

χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της Legionella spp. 

Επιπλέον, αναφέρεται η διαδικασία πρακτικού προσδιορισμού της πηγής 

μόλυνσης, του τρόπου μετάδοσής της, της περιβαλλοντικής επιθεώρησης, της 

λήψης περιβαλλοντικών δειγμάτων και της λήψης μέτρων ελέγχου στους χώρους 

εργασίας. Παρατίθενται επίσης παραδείγματα-εργαλεία επικοινωνίας και 

διαχείρισης τόσο των εργαζομένων, όσο και του χώρου εργασίας από τον Ιατρό 

Εργασίας, τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, του τεχνικού ασφαλείας και των 

αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών, κατά τη διερεύνηση ύποπτων περιστατικών ή 

επιδημικής έκρηξης. 
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Abstract 

 

 

Legionella spp. is a microorganism of environmental origin causing Pontiac fever 

and Legionnaires’ disease if inhaled from aerosols in man made environments, 

e.g. hot and cold water systems in buildings and working places. 

Data concerning causative agent, symptoms, epidemiology, risk factors and 

diagnostic tests are reviewed. Moreover, a practical guide of actions is presented 

(environmental inspections, environmental sampling, communication and 

management of the patients) to be performed in case of suspect cases or 

outbreaks of Legionnaires’ disease in working places by the occupational 

medicine specialist physician, the safety officer and the Health Authorities. 
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1. Εισαγωγή 

 

Η Legionella είναι ένας εκ των μικροοργανισμών που προκαλούν νόσο (πυρετός 

Pontiac, Νόσος των Λεγεωναρίων) λόγω πολλαπλασιασμού της σε 

περιβάλλοντα κατασκευασμένα από τον άνθρωπο. Τέτοια είναι τα διάφορα 

συστήματα κυκλοφορίας του νερού εντός κτιρίων, τα κλιματιστικά συστήματα και 

όπου στους χώρους εργασίας δημιουργούνται εκνεφώματα κατά τις παραγωγικές 

διαδικασίες τα οποία μπορούν να εισπνευσθούν από τον άνθρωπο. 

Με τη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται να δοθούν στοιχεία από τη διεθνή 

βιβλιογραφία που αποτελούν είτε πολύ ισχυρές ενδείξεις, είτε τεκμηρίωση της 

συμμετοχής της Legionella spp. ως ενός βιολογικού παράγοντα πρόκλησης 

νόσου στο χώρο εργασίας. Είναι γνωστό τόσο από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

Οδηγία 2000/54/ΕΚ, όσο και από την εθνική νομοθεσία (Π.∆. 186/95, 174/97, 

15/99), ότι η Legionella spp. συμπεριλαμβάνεται στους παράγοντες εκείνους που 

μπορούν να προσβάλλουν είτε κάποιον μεμονωμένο εργαζόμενο κατά την 

εργασία του, είτε ακόμη και να προκαλέσουν επιδημικές εκρήξεις της Νόσου των 

Λεγεωναρίων.  

Η προσπάθεια αυτής της ανασκόπησης δεν επικεντρώνεται μόνον στην 

αναγνώριση και ταυτοποίηση συμβαμάτων, αλλά επεκτείνεται στην πρόληψη και 

στον έλεγχο των μολυσμένων συστημάτων νερού στους χώρους εργασίας. Το  

έργο αυτό πρέπει να γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας, σε συνεργασία με τις 

τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες και τα εξειδικευμένα-διαπιστευμένα εργαστήρια 

ελέγχου για το μικροοργανισμό αυτό.  
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Η μεταφορά της εμπειρίας χωρών που έχουν προηγηθεί τεχνολογικά και 

επιστημονικά στη διαχείριση παρόμοιων θεμάτων της Ιατρικής της Εργασίας, 

μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη για χώρες όπως η δική μας που βρίσκεται στη 

φάση δημιουργίας και ανάπτυξης του σημαντικού αυτού πεδίου της υγείας για 

τους εργαζόμενους. 
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2.  Αιτιολογικός παράγοντας - Συμπτωματολογία 

 

 

2.1  Αιτιολογικός παράγοντας 

 

Η Legionella pneumophila ταυτοποιήθηκε το 1978 από τα CDC ως ο αιτιολογικός 

παράγοντας μιας επιδημικής έκρηξης πνευμονίας που προκάλεσε 34 θανάτους 

το 1976, σε μια σύνοδο των παλαιμάχων της Αμερικανικής Λεγεώνας στη 

Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ (1,2). Σήμερα είναι γνωστό, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι 

η Legionella pneumophila είχε προκαλέσει  και προηγούμενα επιδημικές εκρήξεις 

πνευμονίας. Οι αναδρομικές μελέτες των αποθηκευμένων δειγμάτων ορών 

αποκάλυψαν ότι επιδημία της ασθένειας των λεγεωναρίων είχε εμφανιστεί το 

1957 στο Ώστιν της Μινεσότα, όπου 78 άτομα νοσηλεύθηκαν με  οξεία 

αναπνευστική μόλυνση (1,3). 

 

Το είδος Legionella pneumophila είναι βακτήρια Gram(-) που περιλαμβάνουν 15 

περίπου διακριτές οροομάδες. Κάθε οροομάδα περιλαμβάνει περαιτέρω 

υποτύπους με διαφοροποιημένες δομές στην επιφάνεια της κυτταρικής 

μεμβράνης που μπορούν να διακριθούν με ειδικές δοκιμές. Η Legionella 

pneumophila προκαλεί το 80 - 90% των ανθρώπινων λοιμώξεων από Legionella.  

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ορισμένοι ορότυποι Λεγεωνέλλας είναι 

περισσότερο λοιμογόνοι από ότι άλλοι. Η Legionella pneumophila οροομάδας 1 

είναι η συχνότερα ταυτοποιούμενη μορφή του βακτηρίου που απομονώνεται από 
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ασθενείς με Νόσο των Λεγεωναρίων, αν και άλλες οροομάδες και υπότυποι του 

βακτηρίου απομονώνονται συχνά από περιβαλλοντικά δείγματα νερού. Οι 

ορότυποι 4 και 6 είναι οι αμέσως συχνότερα συσχετιζόμενοι με τη νόσο (4,5). 

 

Από τη Legionella spp προκαλούνται δύο κυρίως νοσήματα:  

 ο   πυρετός Pontiac, 

 η Νόσος των Λεγεωναρίων, μια πολυσυστηματική νόσος που 

εκδηλώνεται κυρίως με πνευμονία και σχετικά υψηλή θνητότητα. 

Εκτιμάται ότι υπάρχουν περί τα 50 είδη Λεγεωνέλλας με 72 ορότυπους, και από 

αυτά τα 28 περίπου συνδέονται με την ανθρώπινη νόσηση (5). 

 

 

      

 

 

 

Εικόνα 1   Legionella spp.
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2.2  Συμπτωματολογία 

 

2.2.1  Ο πυρετός Pontiac  είναι μια οξεία, αυτοϊώμενη ασθένεια με περίοδο 

επώασης 24-48 ώρες. Έχει δείκτη προσβολής περίπου 90% μεταξύ των 

εκτεθέντων ατόμων. Εμφανίζεται με την εικόνα της γριππώδους συνδρομής. 

Πλήρης ανάρρωση συνήθως συμβαίνει σε 1-5 ημέρες χωρίς οποιαδήποτε ιατρική 

παρέμβαση (1,6). 

 

2.2.2 Στη Νόσο των Λεγεωναρίων, η περίοδος επώασης του βακτηρίου είναι 

από 2-10 ημέρες με συνηθέστερο χρονικό διάστημα τις 5-6 ημέρες.  

Η σοβαρότητα των εκδηλώσεων κυμαίνεται από ένα ήπιο βήχα και χαμηλό 

πυρετό, έως μια ταχέως προϊούσα άτυπη πνευμονία και κώμα.  

Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν κακοδιαθεσία, μυϊκούς πόνους 

και ελαφρό πονοκέφαλο (7). 

Τα όψιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό (μέχρι 41ο C), βήχα 

και αναπνευστική δυσχέρεια στο 30-35% των περιστατικών, ενώ το 25-50% των 

ασθενών εμφανίζουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, όπως: 

διάρροια, ναυτία και κοιλιακούς πόνους (8). 

Τα μη ειδικά συμπτώματα: δυσφορία, αδιαθεσία, κούραση, ανορεξία, και  

πονοκέφαλος, σταδιακά μειώνονται σε ένταση. Οι μυαλγίες και οι αρθραλγίες 

είναι σπανιότερες, αλλά κατ’ ασυνήθιστο τρόπο είναι χαρακτηριστικές σε 

ορισμένους ασθενείς (1,7,9). 
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Ο ήπιος βήχας της ασθένειας των λεγεωναρίων είναι ελαφρώς μόνο 

παραγωγικός. Μερικές φορές τα πτύελα περιέχουν αίμα. Ο θωρακικός πόνος, 

είτε πλευριτικός, είτε μη πλευριτικός μπορεί να είναι ένα προέχον χαρακτηριστικό 

γνώρισμα και, όταν συνοδεύεται με αιμόπτυση, μπορεί να οδηγήσει  σε ανακριβή 

διάγνωση  πνευμονικής εμβολής. 

Οι πιο κοινές νευρολογικές ανωμαλίες είναι: σύγχυση, πονοκέφαλος, 

λήθαργος  ή μεταβολές στη διανοητική κατάσταση. 

Οι ασθενείς με τη Νόσο των Λεγεωναρίων  πάντα έχουν πυρετό (1,6). Η 

διάρροια και η υπονατριαιμία (επίπεδο νατρίου<131 meq/L), εμφανίζονται 

σημαντικά συχνότερα στην ασθένεια των λεγεωναρίων απ’ ό,τι σε άλλες μορφές 

πνευμονίας. Άλλα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνουν τις μη φυσιολογικές 

τιμές των τρανσαμινασών, την υποφωσφαταιμία, την αιματουρία, τις 

αιματολογικές ανωμαλίες και τη θρομβοκυτοπενία (1,3,6). 

Συνηθέστερη εξωπνευμονική θέση Λεγεωνέλλωσης είναι η καρδιά όπου 

υπάρχει αναφορά για μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, σύνδρομο μετά από 

καρδιοτομή και ενδοκαρδίτιδα προσθετικής βαλβίδας. Επίσης, η Legionella έχει 

εντοπιστεί στον σπλήνα, το ήπαρ,  τα νεφρά, σε 50% των περιστατικών. Άλλες 

εντοπίσεις είναι οι παραρρίνιοι κόλποι το περιτόναιο και το πάγκρεας, σε 

ανοσοκατεσταλμένους κυρίως ασθενείς  (1,10). 

Οι λόγοι που συντελούν ώστε ο ίδιος μικροοργανισμός να προκαλεί 2 

διαφορετικές κλινικές οντότητες με μείζονες διαφορές στο δείκτη προσβολής και 

στην σοβαρότητα της νόσου δεν είναι γνωστοί (1). 
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3.  Επιδημιολογία 

 

 

3.1  Έκταση της ασθένειας  

Σε πολλές προοπτικές μελέτες βρέθηκε ότι η Legionella spp περιλαμβάνεται στα 

τρία πρώτα μικροβιακά αίτια πνευμονίας που μεταδίδεται από το περιβάλλον (τα 

άλλα δυο συνήθως είναι, κατά σειρά, Streptococcus pneumoniae και 

Haemophilus influenzae) και ευθύνεται για το 3-15% των περιστατικών (11).  

Η L. pneumophila προκαλεί το 90% των περιπτώσεων της 

λεγεωνέλλωσης, και ακολουθεί η L. micdadei.  

Οι ορότυποι 1,3,4,6 της L. pneumophila προκαλούν τις περισσότερες 

λοιμώξεις (4). Μια διεθνής μελέτη κατέδειξε ότι το 79% των περιστατικών 

προκαλούνται από τον ορότυπο 1. 

Η L. pneumophila ορότυπος 13 παρ’ ότι εμφανιζει  παγκόσμια διασπορά, 

προκαλεί σπάνια λεγιονέλωση-αναφέρονται 2 περιστατικά (0.4%), σε σύνολο 

508 περιπτώσεων της ασθένειας (12). Σε άλλη, πρόσφατη, πανευρωπαϊκή 

μελέτη 1335 περιστατικών, μόνο 2 οφείλονταν στον ορότυπο 13 (13). 
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Μετά από μια σειρά μελετών, σε πολλά νοσοκομεία του Οχάιο, για την 

πνευμονία που μεταδίδεται από το περιβάλλον, τα CDC καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι μόλις το 3% των σποραδικών κρουσμάτων της νόσου των 

Λεγεωναρίων διαγιγνώσκεται σωστά (1,14). 

Η Legionella είναι υπεύθυνη για το 10% - 50% των ενδονοσοκομειακών 

πνευμονιών, όταν αποικίζονται τα συστήματα κυκλοφορίας νερού ενός 

νοσοκομείου  (1,3). 

Σύμφωνα με τα CDC στην Ευρώπη αναφέρθηκαν  το 1993, 1242 

περιπτώσεις λεγεωνέλλωσης. Αντίστοιχα το 1994, 1161 περιστατικά. Το  1995 

Εικόνα 2   Legionella pneumophila. Η «ουρά» του βακτηρίου καλείται 
μαστίγιο και το χρησιμοποιεί για να μετακινείται στο περιβάλλον της. 
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σημειώθηκαν 22 επιδημικές εκρήξεις της νόσου και αναφέρθηκαν συνολικά 1255 

περιστατικά από 24 ευρωπαικές χώρες (15). 

 

Σύμφωνα με το American Society of Microbiology News, το 1995 στις 

Η.Π.Α, το 15-30 % των ασθενών που εισήχθησαν στις Μ.Ε.Θ. με πνευμονία, 

έπασχαν από λεγεωνέλλωση (15).  

Στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι κατά την διετία 2003-2004 περίπου το 77% των 

περιπτώσεων προκαλούνται από  Legionella pneumophila sg1. Ενώ περίπου 

300 περιπτωσεις από αυτές ήταν ενδονοσοκομειακές, πάνω από 1300 δεν 

προσδιορίστηκαν εάν ήταν της κοινότητας, συσχετισμένες με ταξίδι ή 

ενδονοσοκομειακές δεδομένου ότι η τελευταία συχνά υποδιαγνώσκεται (16). 

Το 2003 διάφορες πολιτείες στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ διαπίστωσαν 

μια αύξηση  200 - 300 % σε αναφερθείσες περιπτώσεις ασθένειας των 

λεγεωναρίων. 

Στην Ευρώπη το 2003,  34 χώρες (από τις 36 που συμμετείχαν στην 

ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας για τις λοιμώξεις από Legionella) ανέφεραν συνολικά 

4578 περιπτώσεις, που σημαίνει μια μέση αναλογία 9,8 περιστατικά ανά 

εκατομμύριο πληθυσμού σε ολόκληρη την Ευρώπη (17). 

Το 2004 αναφέρθηκαν 4588 περιστατικά από  35 ευρωπαϊκές χώρες, 

δηλαδή κατ’αναλογία 8,2 περπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού(17). 

Στην εμφανιζόμενη αύξηση του αριθμού των περιστατικών είναι πολύ 

πιθανόν ότι εχει συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό τόσο η βελτίωση των 
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διαγνωστικών δοκιμών, όσο και η ταυτόχρονη αύξηση της ευαισθητοποίησης των 

κλινικών ιατρών σε σχέση με τη νόσο. 

Η επίπτωση της  ασθένειας των λεγεωναρίων, ποικίλλει ανάλογα με τη 

διαγνωστική μεθοδολογία που εφαρμόζεται. ∆εδομένου ότι πολλές χώρες 

στερούνται τις κατάλληλες μεθόδους και συστήματα επιτήρησης, το πραγματικό 

μέγεθος του προβλήματος είναι άγνωστο.  Με βάση χώρες όπως η  ∆ανία, που 

έχουν  υψηλό επίπεδο διερεύνησης για τη Legionella σε ασθενείς με  πνευμονία, 

θεωρείται ότι μια ρεαλιστικότερη επίπτωση θα ήταν 10.000 περιπτώσεις ετησίως 

για τις 36 ευρωπαικές χώρες (17,18). 

Στις ΗΠΑ δυο μελέτες κατέδειξαν αντίστοιχα ότι το 3,4% και το 4,6% των 

περιστατικών της πνευμονίας της κοινότητας που απαιτούν νοσηλεία, οφείλονται 

σε μόλυνση με Legionella spp. ∆εδομένου ότι 500.000 τέτοια περιστατικά 

ανακοινώνονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, μπορεί να υπολογιστεί ότι ένας αριθμός 

της τάξης 17.000 – 23.000 περιστατικών οφείλονται στη Legionella spp. σε 

ετήσια βάση στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της 

λεγιονέλωσης (~5%) εντοπίζεται και καταγράφεται πραγματικά (16). 

 

3.2   Ενδονοσοκομειακή επίπτωση 

 

Η αναφερόμενη επίπτωση της πνευμονίας αυτής, συσχετίζεται άμεσα με δύο 

παράγοντες:  

 τη διαθεσιμότητα των εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων   
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 την παρουσία της Legionella στα συστήματα κυκλοφορίας νερού των 

νοσοκομείων 

Η επίπτωση της ενδονοσοκομειακής λεγεωνέλλωσης αντιπροσωπεύει το 23% 

από όλα τα περιστατικά της νόσου στις ΗΠΑ σύμφωνα με τα CDC (2,19).  

Επιπλέον, η θνητότητα της  νόσου μπορεί να κυμαίνεται από 9 μέχρι 100% 

σύμφωνα με μερικές αναφορές, σε περιπτώσεις ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 

(19). 

Ο κίνδυνος ποικίλλει πολύ ανάμεσα στις γεωγραφικές περιοχές, ανάλογα με την 

έκταση της μόλυνσης των υδάτινων δεξαμενών των νοσοκομείων, την παρουσία 

ή την απουσία ασθενών υψηλού κινδύνου και τις συγκεκριμένες πρακτικές των 

νοσοκομείων (π.χ., χρήση μη αποστειρωμένου  ύδατος στον εξοπλισμό 

θεραπείας του αναπνευστικού συστήματος). 

Οι ανοσοκατεσταλμένοι  ασθενείς εύλογα διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο από την 

έκθεση στη Legionella. Η οδηγία των CDC για τα μέτρα ελέγχου της μόλυνσης, 

απαιτεί τώρα την πλήρη απουσία Legionella spp. στα νοσοκομεία που έχουν 

μονάδες μεταμόσχευσης (20,21).  

 

3.3  Παράγοντες κινδύνου  

 

Η Νόσος των Λεγεωναρίων προσβάλλει συχνότερα άτομα με υποκείμενο νόσημα 

ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Παράγοντες που μειώνουν την 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών κάθαρσης των πνευμόνων 

(βλεννοκροσσωτό σύστημα, κυψελιδικά μακροφάγα), όπως είναι το κάπνισμα και 
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το αλκοόλ, προδιαθέτουν για ασθένεια των λεγεωναρίων (1,22,23). Η χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος 

(ειδικά σε όσους λαμβάνουν κορτικοστεροειδή) έχουν ενοχοποιηθεί ως 

παράγοντες κινδύνου (22,23).  Η χειρουργική επέμβαση είναι σημαντικός 

παράγοντας προδιάθεσης για μόλυνση, με τους μεταμοσχευθέντες να βρίσκονται 

στον υψηλότερο κίνδυνο (24, 25).  

Οι ρινογαστρικοί σωλήνες έχουν καταδειχθεί ως μια αιτία σε διάφορες 

μελέτες ενδονοσοκομειακής νόσου. Η μικροαναρρόφηση μολυσμένου ύδατος 

ήταν ο τρόπος μετάδοσης (26). Σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε εγχειρήσεις 

στην κεφαλή και τον τράχηλο, λόγω της υψηλής ροπής για αναρρόφηση, έχει 

αναφερθεί συχνότητα 30% της νόσου, λόγω της Legionella spp. (25).  

Η Νόσος των Λεγεωναρίων, έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και ουσιαστικά 

μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε παράγονται υδρατμοί και μικροσταγονίδια 

νερού, είτε με τη μορφή επιδημικής έκρηξης, είτε με τη μορφή μεμονωμένων 

περιστατικών. Μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε ηλικία και φύλο, όμως οι 

άντρες σε σχέση με τις γυναίκες (3:1) και οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο μόλυνσης (27). 

 Ο δείκτης θνητότητας είναι παρόμοιος με εκείνο των άλλων  μορφών 

πνευμονίας, περίπου 15% (1,9,28,29). 

Περιπτώσεις της νόσου εμφανίζονται τώρα μετεγχειρητικά και στα παιδιά 

(30,31,32), τα περισσότερα ανοσοκατεσταλμένα.  
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3.4   Τρόπος μετάδοσης  - Συνήθεις πηγές μόλυνσης 

 

  Η μετάδοση της ασθένειας στους ανθρώπους συνήθως συμβαίνει με 

εισπνοή εκνεφωμάτων νερού, εισρόφηση μικροσταγονιδίων νερού και άμεση 

ενστάλαξη στον πνεύμονα κατά τη διάρκεια χειρισμών των αναπνευστικών οδών, 

εφ’ όσον συνυπάρχει μόλυνση με το βακτήριο (1,7,33).  

 

 

Εικόνα 3   Εκνεφώματα νερού σε μεγέθυνση. 

 

Η εισπνοή μπορεί να είναι ο κυρίαρχος τρόπος μετάδοσης, αλλά είναι 

ασαφές εάν η Legionella spp. εισάγεται στον πνεύμονα και μέσω της αποίκησης 

της στοματοφαρυγγικής οδού ή άμεσα μέσω της κατανάλωσης  μολυσμένου 

ύδατος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναφερόμενη επίπτωση 30% της 

μετεγχειρητικής πνευμονίας από Legionella spp., μεταξύ των ασθενών που 

υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση κεφαλής-τραχήλου σε ένα νοσοκομείο 

με  μολυσμένη παροχή νερού (1,25,29,34,35,36). 
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Τα παρακάτω, μέσω του μηχανισμού λειτουργίας τους, θα μπορούσαν να 

συμβάλουν στη μετάδοση της Legionella στον άνθρωπο: Πύργοι ψύξης, 

εξατμιστικοί συμπυκνωτές και ψύκτες με υγρά που χρησιμοποιούν την εξάτμιση 

για να αποβάλλουν θερμότητα, υγραντές και διακοσμητικά σιντριβάνια που 

δημιουργούν εκνέφωμα νερού σε θερμοκρασίες ευνοϊκές για ανάπτυξη της 

Legionella spp. Επίσης, spa, τζακούζι, μπανιέρες υδρομασάζ, συστήματα 

διανομής νερού οικιακού τύπου με σύστημα θέρμανσης του νερού που λειτουργεί 

κάτω από τους 60οC και διανέμει νερό στις βρύσες κάτω από τους 50οC  

(1,29,33,37). 

 

 

Εικόνα 4  Διακοσμητικό σιντριβάνι. 

 

Οι φυσικοί σχηματισμοί του ύδατος περιέχουν μόνο μικρούς αριθμούς 

Legionella spp., ενώ σε τεχνητές υδάτινες δεξαμενές όπου οι συνθήκες είναι 
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κατάλληλες (ιδίως της θερμοκρασίας), οι μικροοργανισμοί μπορούν να 

αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν σε μεγάλη έκταση.  

Η Legionella spp. μπορεί να αποικίσει τα συστήματα διανομής πόσιμου 

ύδατος και όλα τα συστήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων που διανέμουν το 

νερό με σκοπό την άμεση ανθρώπινη επαφή (π.χ. κατανάλωση, λούσιμο, 

πλύσιμο) όπως είναι οι δεξαμενές αποθήκευσης, οι θερμοσίφωνες, οι σωλήνες, 

οι δεξαμενές θερμού ύδατος, τα αποσκληρυντικά φίλτρα νερού, οι βρύσες και τα 

ακροφύσια  στα  ντούζ. 

Οι δεξαμενές θερμού ύδατος που τελικά αποικίζονται από τη Legionella 

spp., είναι πιθανό να έχουν σχετικά χαμηλή θερμοκρασία (< 60°C), να έχουν 

κάθετη διαμόρφωση (δηλ. με μεγαλύτερη διάσταση το ύψος τους), να είναι 

παλιές και να έχουν υψηλές συγκεντρώσεις ιζημάτων ασβεστίου και μαγνήσιου. 

Οι κάθετες δεξαμενές, ειδικά εκείνες που έχουν θερμαινόμενη ηλεκτρική σπείρα, 

έχουν μια έντονη στρωματοποίηση θερμοκρασίας και μια παχιά συσσώρευση 

ιζημάτων στο κατώτατο σημείο. 
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Πρέπει να επισημανθεί ότι και μηχανήματα που γεμίζουν με νερό της βρύσης, 

νεφελοποιητές και υγραντήρες, έχουν προκαλέσει νόσο λεγεωναρίων.  

Νερό που αποθηκεύεται κάτω από τους 20οC δε συνιστά γενικώς πηγή για 

ανάπτυξη της Legionella spp. Όμως, έχουν προσδιοριστεί υψηλά επίπεδα 

βακτηριδίων σε νερό που εφοδιάζει τα μηχανήματα κατασκευής πάγου. Ο λόγος 

πολλαπλασιασμού σ’ αυτή την περίπτωση εκτιμάται ότι είναι η θερμότητα από 

την αντίσταση του συμπυκνωτή της παγομηχανής στην παροχή του κρύου 

νερού, όμως δεν υπάρχουν περιστατικά νόσου των Λεγεωναρίων που να είναι 

συσχετισμένα με την κατανάλωση πάγου που γίνεται από νερό μολυσμένο με 

τέτοιο τρόπο. 

Μπορούν να εμπλακούν στη μετάδοση της νόσου στον άνθρωπο, οι 

οδοντιατρικές μονάδες που συνήθως διατηρούν το νερό σε θερμοκρασία πάνω 

Εικόνα 5  Τουρκικού τύπου χαμάμ.
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από 20οC και πολλές φορές ακόμη και στους 37οC για τις ανάγκες του ασθενούς 

(38) καθώς και άλλες πηγές που περιλαμβάνουν στάσιμο νερό, όπως είναι τα 

πυροσβεστικά σημεία ψεκασμού και το χλιαρό νερό για εκπλύσεις ματιών στα 

ντους ασφαλείας (1,38).  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δε μεταδίδεται από άνθρωπο σε 

άνθρωπο.  

 

 

3.5    Πηγές μετάδοσης – Επιδημιολογικά στοιχεία 

 

Επιλεκτικά, αναφέρεται μια επιδημική έκρηξη της νόσου το 2001 στο 

Οχάιο σε ένα εργοστάσιο κατασκευής μηχανών αυτοκινήτου. Αναφέρθηκαν 4 

περιστατικά της ασθένειας. Η  Legionella pneumophila απομονώθηκε σε 18  από 

197 (9%) περιβαλλοντικά δείγματα. Υπεύθυνος ήταν ο ορότυπος 1 που 

μεταδόθηκε δια μέσου μικροσταγονιδίων που παράγονταν σε διάφορα σημεία 

της γραμμής παραγωγής. Από τους 4 εργάτες που νόσησαν οι 2 κατέληξαν. 

Συνεπώς, κάθε άτυπη πνευμονία που παρατηρείται σε ένα βιομηχανικό χώρο θα 

πρέπει να εγείρει στον κλινικό γιατρό την υποψία της Νόσου των Λεγεωναρίων 

(39). 

Μια άλλη επιδημική έκρηξη προήλθε από μια μηχανή υπερήχων 

παραγωγής εκνεφωμάτων σε ένα παντοπωλείο όπου 28 πελάτες του εκδήλωσαν 

την ασθένεια των λεγεωναρίων (40).  
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Αρκετά  περιστατικά εχουν αναφερθεί σε χώρους όπου λειτουργούν σπά, και 

έχουν τεκμηριωθεί σε αντίστοιχες μελέτες (37). Οι θεραπείες σε ιαματικά λουτρά 

είναι ιατρικώς αποδεκτές σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό περιλαμβάνει την 

έκθεση των λουομένων σε υδρατμούς δυνητικά μολυσμένους.  

Κατά τη διάρκεια μιας επιδημιολογικής έρευνας για τα ύδατα των 

ιαματικών πηγών στη Γαλλία, 15 διαφορετικά  είδη Legionella απομονώθηκαν, 

συμπεριλαμβανομένου ενός είδους που δεν ήταν προσδιορισμένο ποτέ 

προηγουμένως, το Legionella gratiana (41). 

Σε ένα εμπορικό κατάστημα το 1996 στη ∆. Βιρτζίνια και μέσα σε ένα 

χρονικό διάστημα ενός μηνός, 23 άτομα νόσησαν από Λεγεωνέλλωση. Αίτιο ήταν 

η διασπορά μολυσμένων από L. pneumophila, υδρατμών από ένα σπα (42). 
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Στην Ολλανδία από τον 12/1992 έως τον 1/1996, 6 άτομα αναφέρθηκε 

πως νόσησαν από μολυσμένους υδρατμούς σάουνας με L. pneumophila (42). 

Σε μια περίπτωση επιδημικής έκρηξης Λεγεωνέλλωσης σε ένα νοσοκομείο 

της πόλης  Varnamo στη Σουηδία, η έρευνα κατέδειξε πως υπεύθυνη ήταν η 

παρουσία Legionella στην ευρύτερη περιοχή της πόλης αυτής. Θετικά δείγματα 

βρέθηκαν από τις καλλιέργειες, στα δείγματα νερού που λήφθηκαν και από το 

νοσοκομείο και από τα δημοτικά κτίρια (43). 

  Σε μια πρόσφατη μελέτη μιας επιδημίας της νόσου σε ένα νοσοκομείο στη 

Νότια Καρολίνα, αποδείχθηκε ότι η επιδημία είχε προκληθεί από τα 

Εικόνα 6   Σπα.
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μικροσταγονίδια που προήλθαν από ένα πύργο ψύξης ενός εργοστασίου που 

βρισκόταν 300 μέτρα μακριά (44). 

 

Εξάλλου, σε μια άλλη περίπτωση στην Καταλονία της Ισπανίας 113 

άνθρωποι μολύνθηκαν από Legionella spp. στο διάστημα 7 Αυγούστου έως 25 

Αυγούστου 2002. Η θνητότητα κυμάνθηκε στο 1.8%. Η έρευνα που έγινε 

κατέδειξε ότι η αιτία για αυτή την περίπτωση της πνευμονίας της κοινότητας ήταν 

ένας πύργος ψύξης που βρισκόταν εντός εκείνης της περιοχής. Το 74% των 

περιστατικών βρίσκονταν μέσα σε μια ακτίνα 500m από την πηγή της μόλυνσης 

(45). 

 

 

 

Εικόνα 7   Πύργος Ψύξης. Διακρίνονται οι παραγόμενοι υδρατμοί που 
διασπείρονται στο περιβάλλον. 
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Επομένως σε κάθε περίπτωση Λεγεωνέλλωσης, θα πρέπει να 

συνεκτιμάται και η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χώρος που έχει 

μολυνθεί, καθώς μολυσμένοι υδρατμοί μπορεί να εισέλθουν σε ένα χώρο ακόμα 

και από σχετικά μεγάλη απόσταση (43). 

Ο ρόλος των μολυσμένων συστημάτων διανομής ύδατος, ως πηγή της 

ασθένειας των λεγεωναρίων, είναι καλά τεκμηριωμένος. Το βρετανικό κέντρο 

επιτήρησης μεταδοτικών ασθενειών ανέφερε ότι το 19-20% των επιδημικών 

εκρήξεων της ασθένειας των λεγεωναρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1980 

ως το 1992 οφειλόταν σε τέτοια συστήματα (46).   Στοιχεία για αυτό δίνονται και 

από άλλες μελέτες που αφορούν τα συστήματα διανομής ύδατος στους οίκους 

ευγηρίας, τους εργασιακούς χώρους και τις ιδιωτικές κατοικίες (47,48,49). 

Στη Γερμανία μια επιδημιολογική μελέτη για την ανοσολογική απάντηση 

53 κατοίκων πολυκατοικιών που το κεντρικο σύστημα θερμού ύδατος ήταν 

μολυσμένο με Legionella spp., έδειξε τίτλο αντισωμάτων του βακτηρίου διπλάσιο 

από τον πληθυσμό ελεγχου. Παρ΄ όλο που κανένα άτομο δεν νόσησε, η μόνιμη 

έκθεση στο μολυσμένο νερό προκάλεσε ασυμπτωματικές μολύνσεις, όπως 

φάνηκε από τον αυξημένο τίτλο αντισωμάτων (50).  

Μια άλλη μελέτη που έγινε σε 146 ασθενείς με Λεγεωνέλλωση συσχέτισε 

τη μόλυνση από Legionella spp. με τα οικιακά συστήματα διανομής ύδατος. Το 

βακτήριο απομονώθηκε από το νερό στο 6% των σπιτιών ασθενών, έναντι 3% 

των σπιτιών των ασθενών της ομάδας ελέγχου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η 

μετάδοση της Legionella spp.  μέσω του οικιακού ύδατος μπορεί να είχε 

εμφανιστεί σε περισσότερες περιπτώσεις από όσες τελικά υπολογίστηκε, 
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δεδομένου ότι η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον έξι εβδομάδες 

μετά την πρώτη νόσηση (51).  Συνεπώς, πρέπει να δοθεί αυξημένη προσοχή 

στην πρόληψη και το σωστό σχεδιασμό των οικιακών συστημάτων διανομής 

ύδατος. 

Σε ένα νοσοκομείο στην Αριζόνα, το σύστημα διανομής θερμού ύδατος, 

ήταν το αίτιο για 8 περιστατικά της νόσου το 1996. Οι υπεύθυνοι ορότυποι ήταν 

οι 6 και 10 της Legionella pneumophila. Το ίδιο έτος σε ένα άλλο νοσοκομείο στο 

Οχάιο το μολυσμένο σύστημα διανομής θερμού ύδατος προκάλεσε δυο 

περιστατικά. Το ίδιο αίτιο (ορότυπος 1) ήταν εκείνο που οδήγησε σε νόσηση από 

Λεγεωνέλλωση, 5 ατόμων που μολύνθηκαν  σε ένα ξενοδοχείο στη Μινόρκα της 

Ισπανίας (42). 

Το 2000 στις Η.Π.Α.,15 εργαζόμενοι σε μια βιομηχανία ζάχαρης νόσησαν 

από L. pneumophila. Οι 14 από αυτούς χειρίζονταν μηχανές που 

χρησιμοποιούσαν νερό με υψηλή πίεση, τοποθετημένες σε ένα μικρό χώρο. Το 

μικροβιακό φορτίο του νερού, ήταν 100.000.000 cfu/l. Αυτή η επιδημική έκθεση 

καταδεικνύει έναν ειδικό επαγγελματικό κίνδυνο, για εργαζόμενους που 

χειρίζονται τέτοιου είδους μηχανές σε περιορισμένης έκτασης χώρους (52). 

Μια αναφορά από την Ιαπωνία αναφέρει την περίπτωση 2 εργατών που 

μολύνθηκαν από Legionella spp. καθώς εργάζονταν στη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Αυτό ήταν το πρώτο αναφερόμενο 

περιστατικό επιδημικής έκρηξης σε χώρο εργασίας στην Ιαπωνία (53). 

Μελέτη από την Πολωνία καταδεικνύει τον επαγγελματικό κίνδυνο που 

υπάρχει στους κηπουρούς, από πιθανή έκθεση τους σε αερολύματα μολυσμένα 
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με Legionella spp. Το βακτήριο απομονώθηκε σε 8 από τα 36 δείγματα του 

ύδατος (22,2%) που συλλέχθηκαν από τις υπαίθριες βρύσες που 

χρησιμοποιούνται  για τον ψεκασμό των υπαίθριων καλλιεργειών και σε 5 από τα 

20 δείγματα του ύδατος (25,0%) από τις εσωτερικές βρύσες που 

χρησιμοποιούνται για το ψεκασμό των εγκαταστάσεων των θερμοκηπίων (54). 

 

                      Εικόνα 8    Μεγάλη συσσώρευση βακτηρίων Legionella. 

 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1999 σε εκθέτες σε μία έκθεση 

καλλωπιστικών  φυτών στην Ολλανδία κατέδειξε ότι αερολύματα που προήλθαν 

από μια  μηχανική πηγή παραγωγής υδρατμών που υπήρχε στην επίδειξη 

προκάλεσαν μεγάλη επιδημική έκρηξη της Νόσου των Λεγεωναρίων. 

Αναφέρθηκε ότι, 742 εκθέτες  μολύνθηκαν και ο τίτλος των αντισωμάτων τους  

ήταν αντιστρόφως ανάλογος με την απόσταση που είχαν τα άτομα αυτά από την 

πηγή μόλυνσης (55). 
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Επιπλέον, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση με τον καταδυτικό 

εξοπλισμό τους, σχετική εργασία εμφανίζει τίτλους αντισωμάτων στη Legionella   

σε δύτες που χρησιμοποιούν αναπνευστικές συσκευές (56). 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1999 αναφέρθηκε επιδημική έκρηξη σε εργάτες 

σε μια βιομηχανία πλαστικών. Η μόλυνση προήλθε από εκνεφώματα που 

παράγονταν από ψυκτική μηχανή της γραμμής παραγωγής, η οποία 

τροφοδοτούνταν με νερό από μια εξωτερική ακάλυπτη δεξαμενή. Τα εκνεφώματα 

διεσπάρησαν διαμέσου μιας ρωγμής ενός γυάλινου δείκτη μέτρησης (57). 

Άλλη έρευνα από τη ∆ανία, το 1999 περιγράφει 5 περιστατικά πυρετού 

Pontiac σε εργαζόμενους, κατά την επισκευή ενός συλλέκτη λυμάτων σε μια 

μονάδα επεξεργασίας λυμάτων η οποία ανήκε σε βιομηχανία τροφίμων. Η L. 

pneumophila (ορότυπος 1) ήταν αυτή που απομονώθηκε από τον ορό των 

εργατών και από το περιεχόμενο του συλλέκτη λυμάτων (58).   

  Σε μια περίπτωση αναφέρεται περιστατικό μόλυνσης μετά από την 

πλημμύρα με νερά του υπογείου, σε μπαρ λόγω της χρήσης αντλίας για την  

απάντληση των υδάτων. Από το πλαϊνό μέρος της αντλίας δημιουργείτο αεροζόλ 

από το οποίο είναι  πιθανόν να μολύνθηκαν 3 άτομα (59). 

Το 2005 στην Αυστραλία αναφέρθηκε η νόσηση 2 εργατών από Legionella 

spp. καθώς εργάζονταν σε ένα χώρο συγκολλήσεων σε ένα εργοστάσιο και 

έκαναν χρήση μιας ακάλυπτης δεξαμενής ύδατος για τις ανάγκες της ψύξης των 

συγκολούμενων υλικών. Η περιεκτικότητα του ύδατος της δεξαμενής σε 

Legionella spp. ήταν 1300000 cfu/l. Αυτό που διέσπειρε τους μολυσμένους 

υδρατμούς ήταν ένας απλός ανεμιστήρας που χρησιμοποιούσαν τις ζεστές μέρες 
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για την ψύξη του χώρου. Η μολυσμένη δεξαμενή βρίσκονταν ανάμεσα στους 

εργάτες και τον ανεμιστήρα. Η περίπτωση αυτή καταδεικνύει ότι μια απλή αλλαγή 

στο περιβάλλον (προσθήκη ενός ανεμιστήρα) και μια προφανώς χαμηλού 

κινδύνου πηγή (δεξαμενή θερμού  ύδατος) έχει  τη δυνατότητα να προκαλέσει 

την ασθένεια (60). 

Μελέτη  από την Πολωνία το 1997, κατέδειξε ότι 54 από τους 246 

εργαζόμενους σε μια πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στην οποία ήταν γνωστό  

ότι οι εργαζόμενοι πάθαιναν συχνά βρογχίτιδα, είχαν παρουσία αντισωμάτων 

Legionella στον ορό τους (61). 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφάνιση της νόσου σε πλοία. Τα πλοία 

θεωρούνται περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου για τον πολλαπλασιασμό Legionella  

spp. για αρκετούς λόγους. Αρχικά, η ποιότητα του νερού της πηγής που 

τροφοδοτεί το πλοίο θα μπορούσε να είναι επισφαλής, εάν το νερό δεν είναι 

Εικόνα 9   Εργαζόμενοι σε πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου. 
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κατάλληλα επεξεργασμένο. Αφετέρου, το φορτωμένο στο πλοίο νερό, μπορεί να 

μη διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία, και σε μερικές τροπικές περιοχές, ο 

κίνδυνος πολλαπλασιασμού των βακτηρίων αυξάνεται λόγω των υψηλότερων 

θερμοκρασιών. Τέλος, ο πολλαπλασιασμός της Legionella spp. διευκολύνεται 

λόγω της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης και της στασιμότητας στις δεξαμενές ή 

τους σωλήνες (11). 

 
Σε μια μελέτη 2 μηχανικοί που επισκεύαζαν ένα φορτηγό πλοίο στη 

Βαρκελώνη, πέθαναν μετά από λοίμωξη από Legionella spp. Εργάζονταν στην 

υδραντλία του σκάφους, ενώ κανένα περιστατικό δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των 

άλλων εργαζομένων. Αυτή η επιδημική έκρηξη, αν και μικρή, ήταν ιδιαίτερα 

θανατηφόρα, πιθανώς λόγω των υψηλών επιπέδων βακτηριδίων στα οποία 

εκτέθηκαν οι ασθενείς (η υδραντλία τους έφερε σε επαφή με το πολύ αυξημένο 

φορτίο της μολυσμένης δεξαμενής ύδατος του πλοίου) και επίσης λόγω της 

αποτυχίας έγκαιρης και σωστής διάγνωσης (αρχικά διαγνώσθηκε γρίππη).  

Απαιτούνται λοιπόν διεθνείς οδηγίες και πρωτόκολλα σχετικά με την πρόληψη 

και τον έλεγχο  της νόσου, που περιλαμβάνουν τα σκάφη υπό επισκευή καθώς 

και οδηγίες για την κατάλληλη χρήση των ατομικών μέσων προστασίας των 

εργαζομένων (62). 

Τέσσερις κύριοι τύποι σκαφών υπάρχουν σήμερα: τα πολεμικά, τα ναυτικά 

σκάφη, τα αλιευτικά, τα επιβατηγά πλοία, και τα εμπορικά πλοία 

(συμπεριλαμβανομένων των βυτιοφόρων). Αυτές οι κατηγορίες δεν είναι 

απόλυτες, καθώς μερικά εμπορικά πλοία φέρουν επίσης επιβάτες.  
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Τα σκάφη του πολεμικού ναυτικού φέρουν συχνά μεγάλα πληρώματα, 

μερικές φορές πάνω από 5.000 ναύτες/σκάφος. Πολλοί περνούν αρκετούς μήνες 

εν πλω, μερικές φορές στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου. Έτσι, το 

πλοίο αποτελεί συχνά μια απομονωμένη και απομακρυσμένη κοινότητα. Το 1996 

σε ένα ταχύπλοο σκάφος του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού αναφέρθηκε ένα 

περιστατικό ναύτη που κατέληξε και στο ίδιο σκάφος παρουσιαστήκαν επιπλέον 

4 περιστατικά ναυτών με νόσο του αναπνευστικού συστήματος. Η επιδημιολογική 

έρευνα δεν αποκάλυψε σαφή πηγή μόλυνσης. ∆ύο δειγματοληψίες ύδατος στις 

δεξαμενές ύδατος του σκάφους, αποκάλυψαν Legionella cherii, είδος που δεν 

είχε συνδεθεί ποτέ με ανθρώπινη ασθένεια, ενώ δεν βρέθηκε L. pneumophila. Η 

εξυγίανση του πλοίου έγινε με υπερχλωρίωση των δεξαμενών ύδατος με 200ppm 

χλωρίου για τέσσερις ώρες (63). 

 
Το 2000, δέκα εκατομμύρια άνθρωποι ταξίδεψαν με κρουαζιερόπλοια. 

Αυτός ο αριθμός αναμένεται για να διπλασιαστεί μέχρι το έτος 2010. Εξάλλου, 

υπολογίζεται ότι 1,2 εκατομμύρια ναυτικοί εργάζονται στα εμπορικά πλοία. 

Υπολογίζεται, επίσης, ότι ο παγκόσμιος στόλος των βυτιοφόρων είναι περίπου 

3.000 πλοία (11). 

Από το 1977 έως το 1997, περισσότερες από 100 περιπτώσεις 

λεγεωνέλλωσης έχουν αναφερθεί σε πλοία, κυρίως κρουαζιερόπλοια (σε κάποια 

από τα οποία επανειλημμένα αναφέρθηκαν περιστατικά της ασθένειας) ενώ 10 

ασθενείς κατέληξαν. Τα περισσότερα περιστατικά ήταν επιβάτες, όμως νόσησαν 

και μέλη του πληρώματος (6 ναυτικοί σε τρία διαφορετικά πλοία). Το αίτιο 

συνήθως ήταν οι μολυσμένες δεξαμενές ύδατος των πλοίων (63). Άλλες πιθανές 
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πηγές μόλυνσης είναι τα σπα και το μολυσμένο σύστημα κλιματισμού του 

σκάφους. Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατό να 

καθοριστεί το αίτιο (64). 

 

Εικόνα 10   Κρουαζιερόπλοιο. 

 

Σε μια μελέτη το 2004, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ύδατος  

σε 9 σκάφη που ελλιμενίστηκαν στα λιμάνια της βόρειας Σαρδηνίας. Τα δείγματα 

λήφθηκαν από  κρίσιμα σημεία: καμπίνες επιβατών, καμπίνες πληρωμάτων, 

κουζίνες, καφέ μπαρ, και δωμάτια που διέθεταν κεντρικό κλιματισμό. Έγινε 

ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός Legionella spp. και επίσης χημική, 

φυσική και βακτηριολογική ανάλυση του ύδατος των δειγματοληψιών. Το 

αποτέλεσμα ήταν ότι το 42% (38/90) των δειγμάτων ήταν μολυσμένα με 

Legionella spp. Εντοπίστηκε Legionella spp σε 6 από τα 7 επιβατικά πλοία. Τα 

θετικά δείγματα προέρχονταν κυρίως από τα ντους (24/44) και τους νιπτήρες 

(10/22). Η L. pneumophila απομονώθηκε στο 95.5% των δειγμάτων, 
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ακολουθούμενη από τη Legionella  micdadei σε ποσοστό 4.5%. Οι ορότυποι της 

L. pneumophila που βρέθηκαν ήταν: ορότυπος 6 (στο 45.2% και σε 19 δείγματα), 

ορότυποι  2–14 (στο 42.9%), και ορότυποι 5 (7.1%) και 3 (4.8%). Το 77.8% των 

δειγμάτων περιείχε μικροβιακό φορτίο μεγαλύτερο από 104 cfu/l. Η χαμηλή 

συγκέντρωση ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου (0–0.2 mg/l) που βρέθηκε, 

συσχετίστηκε με μόλυνση του 50% των δειγμάτων (65). 

 
Πολύ λίγες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για την επίπτωση της μόλυνσης 

μεταξύ των ναυτικών σε εμπορικά πλοία. Mελέτη που πραγματοποιήθηκε το 

1996 εξετάζοντας τον κίνδυνο εμφάνισης της ασθένειας των λεγεωναρίων σε 

τέτοια πλοία, ανέφερε ότι 87 από τα 300 δείγματα ορών (29%), από το πλήρωμα 

έξι εμπορικών σκαφών, είχε τίτλους πάνω από 128 σε L. pneumophila ορότυπου 

1. Η έρευνα έδειξε ότι τα συστήματα πόσιμου νερού και κλιματισμού σε αυτά τα 

σκάφη ήταν μολυσμένα με L. pneumophila (66). 

 
Εξάλλου, μια άλλη μελέτη ανέφερε το 1997 τη νόσηση ενός μέλους του 

πληρώματος ενός αλιευτικού σκάφους στην Ισπανία. Η μολυσμένη παροχή 

νερού βρέθηκε να είναι η πηγή της μόλυνσης (64). 

 
Τα CDC και ο WHO εχουν προτείνει την εφαρμογή πρωτοκόλων 

εξυγίανσης των πλοίων, και μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 

μόλυνσης στα πλοία (67). 

Κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 

εξετάστηκαν δείγματα από τα συστήματα διανομής ύδατος σε επιλεγμένα 

νοσοκομεία στην Ελλάδα και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου 
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πραγματοποιήθηκαν τα αγωνίσματα. Από τα συνολικά 18 συστήματα 

νοσοκομείων που εξετάστηκαν, 8 από αυτά (44,4%) είχαν αποικισθεί  από 

Legionella spp.. Από συνολικά 75 δείγματα, 31 βρέθηκαν θετικά (> 500 cfu/l), και 

σε τέσσερα νοσοκομεία από τα 18 που ελέγχθηκαν (22,2%),  κρίθηκε  

απαραίτητο να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Αντίστοιχα από τις 94 αθλητικές 

εγκαταστάσεις που εξετάστηκαν, τέσσερα (4,2%) συστήματα διανομής θερμού 

ύδατος βρέθηκαν  θετικά  για Legionella spp. (68). 

 

 

Σε μια άλλη μελέτη ανακοινώθηκε για πρώτη φορά  απομόνωση της L. 

pneumophila ορολογικής ομάδας 1 σε φυτόχωμα για  γλάστρες στην περιοχή 

των Αθηνών στην Ελλάδα. Το βακτηριακό φορτίο ήταν από 4.000 -120.000 cfu/g 

χώματος φύτευσης  της γλάστρας. Από τα 22 δείγματα χώματος που 

Εικόνα 11  Θάλαμος ασθενών νοσοκομείου.
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εξετάσθηκαν, απομονώθηκαν 21 στελέχη Legionella από τα είδη: L. pneumophila 

(ορολογικές ομάδες 1 και 2-15),  L. longbeachae  ορότυπος 1 και 2, L. bozemanii 

ορότυπος 1 και 2, L. dumoffii, L. gormanii,, L. jordanis,  L. micdadei, και  L. anisa  

σε 6 από αυτά  (ποσοστό δηλαδή 27,3% των δειγμάτων). 

Έτσι καταδείχθηκε ότι το χώμα που χρησιμοποιείται για φύτευση και 

καλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πηγή μόλυνσης από 

Legionella, γεγονός που μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για τη δημόσια υγεία 

αναφορικά με ηλικιωμένα ή ανοσοκατεσταλμένα άτομα καθώς και για όσους 

ασχολούνται με την κηπουρική και τη γεωργία (69). 

 

 
Εικόνα 12   Κηπουρική. Τα ηλικιωμένα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο από τη 

Legionella. 
 

Από τον Ιανουάριο 2003 έως και τον Σεπτέμβριο του 2004, 1.086 δείγματα  

συλλέχθηκαν από τα συστήματα διανομής ύδατος 385 ξενοδοχείων σε Αθήνα, 
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Βόλο, Χαλκίδα, Κόρινθο (Κεντρική Ελλάδα), Θεσσαλονίκη (Βόρεια Ελλάδα), 

Πάτρα (∆υτική Ελλάδα), και  Ηράκλειο (νότια Ελλάδα).  Από αυτά, 268 δείγματα 

νερού (24,7%) ήταν μολυσμένα από Legionella spp. με συγκεντρώσεις ≥ 500 

cfu/l. Από τα συνολικά 385 συστήματα διανομής ύδατος που εξετάστηκαν, 80 

από αυτά (20,8%), ήταν αποικισμένα από Legionella spp. (> 500 cfu/l) 

 και σε  35 συστήματα κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. 

 Η εποχιακή λειτουργία των ξενοδοχείων βρέθηκε πως ήταν ο βασικός 

προγνωστικός δείκτης για την παρουσία της  Legionella στα συστήματα διανομής 

ύδατος, Συνεπώς αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζονται 

εντατικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία που 

λειτουργούν εποχιακά (70). 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα περιστατικό που αφορά λοίμωξη από 

Legionella σε τουρίστα από τη ∆ανία  που έκανε διακοπές στην Ελλάδα. Ο 

ασθενής είχε μείνει σε ένα ξενοδοχείο στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα από 2 

έως 9 Οκτωβρίου 2005, και νόσησε στις 13 Οκτωβρίου 2005. Η κλινική  

διάγνωση της ασθένειας, η απομόνωση του παθογόνου και η πρωτογενής  

επιδημιολογική έρευνα πραγματοποιήθηκαν στη ∆ανία, και τα αποτελέσματα 

κοινοποιήθηκαν στην Ελλάδα, μέσω του δικτύου EWGLI στις 9 Νοεμβρίου 2005. 

Το ξενοδοχείο επιθεωρήθηκε από τις ελληνικές αρχές, και υπό την καθοδήγηση 

του Tμήματος Μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής ∆ημόσιας Υγείας, 

συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν δείγματα νερού (στις 12 ∆εκεμβρίου 2005),  με 

αποτέλεσμα να απομονωθεί L. pneumophila από διάφορους χώρους του 
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ξενοδοχείου.  Πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του οροτύπου και έγινε 

μοριακή τυποποίηση των L. pneumophila. ∆ύο διαφορετικoί κλώνοι 

απομονώθηκαν από το ντούς του δωματίου στο οποίο ο ασθενής είχε διαμείνει, 

εκ των οποίων ο ένας δεν εμφάνισε γενετική διακριτότητα με το κλινικό στέλεχος.  

Η ταυτόχρονη ύπαρξη μη διακριτού γονοτυπικά στελέχους, τόσο στον 

ασθενή όσο και στην πηγή λήψης δείγματος του νερού,  πιθανολογεί  πολύ 

έντονα την πηγή μετάδοσης της λοίμωξης. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας τόνισαν τη σημασία της διεθνούς 

συνεργασίας και της ανταλλαγής δεδομένων. Επιπλέον αναδείχθηκε η 

χρησιμότητα της απομόνωσης και της τυποποίησης,  προκειμένου να αποδειχθεί 

η επιδημιολογική συσχέτιση ενός ασθενούς με το υπεύθυνο περιβάλλον μέσα 

στο οποίο προκλήθηκε η νόσος του (71). 

 

Εικόνα 13   Τυποποίηση κλινικού στελέχους ασθενούς (Danish Patient) με 
περιβαλλοντικά στελέχη Legionella spp. από νερό ντους. Ταυτοποίηση της πηγής 

μόλυνσης. 
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4.  ∆ιάγνωση 

 

Οι οδηγίες των CDC (72), καθορίζουν 2 είδη περιστατικών νόσου των 

λεγεωναρίων:  

 το ύποπτο  και  

 το επιβεβαιωμένο κρούσμα 

 

Ως ύποπτο  περιστατικό  Νόσου των Λεγεωναρίων, θεωρείται το άτομο το οποίο 

νοσεί έχοντας κλινική εικόνα συμβατή με τη Νόσο των Λεγεωναρίων,  και 

ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα εργαστηριακά κριτήρια της κατηγορίας Α.  Ως  

επιβεβαιωμένο περιστατικό Nόσου Λεγεωναρίων θεωρείται το άτομο το οποίο 

νοσεί έχοντας κλινική εικόνα συμβατή με τη Νόσο των Λεγεωναρίων, και 

ικανοποιεί τουλάχιστον ένα από τα εργαστηριακά κριτήρια της κατηγορίας Β. 

Εξάλλου, ως κρούσμα σχετιζόμενο με ταξίδι θεωρείται το περιστατικό στο οποίο 

υπάρχει ιστορικό τουλάχιστον μίας διανυκτέρευσης μακριά από το σπίτι του, είτε 

στη χώρα διαμονής του είτε στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων  

10 ημερών από την έναρξη συμπτωμάτων που είναι συμβατά με την κλινική 

εικόνα της Νόσου των Λεγεωναρίων (72). 

Κατηγορία Α (ύποπτο κρούσμα) (72):  

 Με ορομετατροπή: τετραπλασιασμός (ή περισσότερο) του τίτλου 

αντισωμάτων σε συγκεκριμένα είδη ή ορότυπους διαφορετικών του L. 

pneumophila  ορότυπος 1 (π.χ. L micdadei, L. pneumophila ορότυπος 6). 

Legionella spp. και Χώροι Εργασίας 

 

 
 

46

 Με ορομετατροπή: τετραπλασιασμός (ή περισσότερο) του τίτλου 

αντισωμάτων σε πολλαπλά  είδη Legionella, με τη χρήση "πολυδύναμων" 

(pooled) αντιγόνων και πιστοποιημένων αντιδραστηρίων. 

 Με την ανίχνευση ειδικών αντιγόνων Legionella ή χρώσεις του 

μικροοργανισμού σε αναπνευστικές εκκρίσεις, πνευμονικό ιστό, ή 

πλευριτικό υγρό,  με χρώση DFA, ανοσοϊστοχημικές μεθόδους (IHC), ή 

άλλη παρόμοια μέθοδο με τη χρήση πιστοποιημένων αντιδραστηρίων. 

 Με την ανίχνευση ειδών Legionella μέσω πιστοποιημένων δοκιμασιών  

νουκλεϊκού οξέως. 

 

Κατηγορία Β (επιβεβαιωμένο κρούσμα)(72): 

 Με καλλιέργεια: απομόνωση οποιασδήποτε Legionella σε αναπνευστικές 

εκκρίσεις, πνευμονικό ιστό, πλευριτικό υγρό, ή σε άλλο φυσιολογικά 

στείρο υγρό. 

 Με ανίχνευση του L. pneumophila  ορότυπος 1 αντιγόνου στα ούρα με τη 

χρήση πιστοποιημένων αντιδραστηρίων. 

 Με ορομετατροπή: τετραπλασιασμός (ή περισσότερο) του τίτλου 

αντισωμάτων L. pneumophila  ορότυπος 1, με τη χρήση πιστοποιημένων 

αντιδραστηρίων στον ορό. 

 

Οι εργαστηριακές δοκιμές είναι απαραίτητες διότι τόσο τα συμπτώματα όσο 

και τα ακτινογραφικά ευρήματα της Νόσου των Λεγεωναρίων προσομοιάζουν με 

εκείνα άλλων τύπων πνευμονίας.  
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Η ακτινογραφία θώρακος μπορεί να δείχνει τμηματική ή λοβώδη 

πνευμονία (συνήθως μονόπλευρη και σπάνια αμφοτερόπλευρη), επίσης μπορεί 

να υπάρχει πλευριτική συλλογή. Επιπλέον, μπορεί να εμφανίζεται ως πνευμονικό 

απόστημα ή με τη μορφή στρογγυλών πυκνώσεων σε περίπτωση σηπτικών 

εμβόλων. Τα στοιχεία στην ακτινογραφία θώρακος είναι μη ειδικά και δε 

χρησιμεύουν στη διαφορική διάγνωση της ασθένειας των λεγεωναρίων από τις 

πνευμονίες άλλης αιτιολογίας (1). 

 

Εικόνα 14   Ακτινογραφία θώρακος ασθενούς Α με Νόσο των Λεγεωναρίων. 
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         Εικόνα 15   Ακτινογραφία θώρακος ασθενούς Β με Νόσο των Λεγεωναρίων. 

 

Τα ούρα παρουσιάζουν μικροσκοπική αιματουρία (1). 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επιβεβαίωσης της παρουσίας της νόσου. Αυτοί είναι : 

 

4.1  Καλλιέργεια του μικροοργανισμού   

Η καθοριστική εργαστηριακή δοκιμή της παρουσίας της νόσου είναι η καλλιέργεια 

μικροβιακών κυττάρων της Legionella spp. από πτύελα, βρογχικά εκπλύματα ή 

προϊόντα βιοψίας ή νεκροτομής πάνω σε ειδικά υλικά. Περαιτέρω ταυτοποίηση 

των μικροβίων, προσδιορίζει το είδος και την οροομάδα. Ειδικές δοκιμές 

μπορούν να καθορίσουν τον υπότυπο των απομονωνόμενων στελεχών της 

Legionella (1,73). 
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Η ευαισθησία αυτής της δοκιμής στο να ανιχνεύσει την παρουσία του αιτίου για 

τη νόσο, σε δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί από το κατώτερο αναπνευστικό 

αναφέρεται ότι είναι περί το 80-90%. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Legionella δεν 

ανήκει στη φυσιολογική χλωρίδα του στοματοφάρυγγα και η απομόνωσή της από 

τα πτύελα ή τις βρογχικές εκκρίσεις θεωρείται διαγνωστική (1,73). 

 

4.2  ∆οκιμασία αντιγόνου ούρων  

Η ανίχνευση του αντιγόνου από L. pneumophila  θεωρείται ένα αξιόπιστο 

διαγνωστικό μέσο της νόσου. Αυτά τα αντιγονικά υλικά είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνουν είτε ολόκληρα μικρόβια L. pneumophila, είτε τμήματα των 

μικροβιακών κυττάρων στα ούρα κατά τη διάρκεια της ασθένειας, ή μετά τη νόσο. 

Η παρουσία αντιγόνου στα ούρα είναι μια ισχυρή ένδειξη της νόσου και ο 

ασθενής μπορεί να έχει θετική αντίδραση σ’ αυτό για αρκετούς μήνες μετά τη 

νόσησή του. Η χρησιμότητα  αυτής της δοκιμής είναι σχετικά περιορισμένη 

επειδή ανιχνεύει μόνο την οροομάδα 1 της Legionella pneumophila (72,74). 

Ευτυχώς, το 80-90% των διαγνωσμένων περιστατικών οφείλονται σε L. 

pneumophila οροομάδας 1. Το αρνητικό αποτέλεσμα της δοκιμής δε συνιστά 

απόδειξη ότι ο ασθενής δεν πάσχει από τη Νόσο των Λεγεωναρίων, αλλά απλώς 

υποδηλώνει την απουσία του αντιγόνου στα ούρα κατά την ώρα της δοκιμής (1, 

72). 
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4.3  DFA ανίχνευση (Άμεσος ανοσοφθορισμός με χρήση αντισωμάτων) 

Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να ανιχνευθεί L. pneumophila στα πτύελα, που 

λαμβάνονται με διατραχειακή αναρρόφηση, όμως αυτή η δοκιμή είναι συχνά 

αρνητική κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της νόσου, επειδή τότε 

υπάρχουν λίγοι μόνο μικροοργανισμοί. Αυτή η δοκιμή απαιτεί επίσης 

αντιδραστήριο ειδικό στο αντιγόνο. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός οροτύπων και 

υποτύπων της L. pneumophila και εάν δεν χρησιμοποιηθεί το ακριβές 

αντιδραστήριο του αντιγόνου κατά τη δοκιμή, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό (1, 

73). 

 

4.4   Ορολογικές δοκιμές (τίτλοι αντισωμάτων)  

         Η  μέθοδος  EIA-ELISA  εφαρμόζεται  στον  ορολογικό  έλεγχο  της  

Λεγεωνέλλας  αλλά  και  στην  ανίχνευση  του  διαλυτού  αντιγόνου  της  

Λεγεωνέλλας  (LPS)  στα  ούρα.  Συνήθως  τα  εμπορικά  κίτ  προσδιορίζουν  

IgG  και  IgM  αντισώματα.  Προκειμένου  για  IgM  αντισώματα,  τίτλοι  >140 

U/ml  θεωρούνται  θετικοί,  ενώ  <120 U/ml  αρνητικοί.  Για  IgG  αντισώματα,  

τίτλοι  >70 U/ml  θεωρούνται  θετικοί,  ενώ  <50 U/ml  αρνητικοί  (73).  Αύξηση 

του τίτλου αντισωμάτων στον ορό των μολυσμένων ατόμων επέρχεται μερικές 

εβδομάδες μετά την έναρξη της νόσου. Τετραπλασιασμός του τίτλου 

αντισωμάτων συνοδευόμενος από κλινική διάγνωση πνευμονίας, θεωρείται ως 

αξιόπιστος δείκτης για τη νόσο. Αυτό προσδιορίζεται συγκρίνοντας το επίπεδο 

των αντισωμάτων 4-12 εβδομάδες μετά την έναρξη (τίτλος κατά την ανάρρωση) 

σε σχέση με τον αρχικό (οξεία φάση) τίτλο κατά την έναρξη της νόσου (1). 
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Ο πυρετός Pontiac, επίσης παράγει ένα αυξημένο τίτλο αντισωμάτων, 

αλλά τα συμπτώματα αυτής της νόσου που προσομοιάζουν με γριππώδη 

συνδρομή δεν έχουν ομοιότητα με αυτά της Nόσου των Λεγεωναρίων (1,73). 

 Συχνά προσδιορίζεται μόνο ένας τίτλος αντισωμάτων κατά την ανάρρωση 

σε άτομα που είχαν συμπτώματα της νόσου. Για τέτοιες καταστάσεις που είχαν 

συσχετιστεί με επιδημική έκρηξη Νόσου Λεγεωναρίων ένας τίτλος αντισωμάτων 

1:128 ή και υψηλότερος γενικώς θεωρείται ως ένδειξη της νόσου. Αυτός ο τίτλος 

καθορίζεται από τον αριθμό των αραιώσεων του ορού (1). 
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Συνοπτικά η διάγνωση της νόσου των λεγεωναρίων απαιτεί τις ειδικές 
μικροβιολογικές εξετάσεις του παρακάτω πίνακα (74). 

 

Μέθοδοι για τη διάγνωση λοίμωξης από Legionella 

Μέθοδος Χρονικό 
διάστημα 
διάγνωσης 

Είδος 
δείγματος 

Ευαισθησία 
% 

Ειδικότητα 
% 

Σχόλια 

Καλλιέργεια 
3-7 ημέρες ∆είγματα 

κατώτερου 
αναπνευστικού 

80-90 100 Ανιχνεύει όλα 
τα είδη και 

τους 
ορότυπους 

Καλλιέργεια  Αίμα <10 100 Περιορισμένη 
διαγνωστική 

αξία 
Άμεσος 

ανοσοφθορισμός 
<4 ώρες ∆είγματα 

κατώτερου 
αναπνευστικού 

25-70 >95 Απαιτεί 
εμπειρία 

Ανίχνευση 
αντιγόνου 

<1 ώρα Ούρα 70-90 >99 Ανίχνευση 
μόνο της L. 

pneumophila 
ορότυπος 1 

Ορολογική 
διάγνωση 

3-10 
εβδομάδες 

Ορός 41-94 >95 Απαιτεί 
εξέταση δύο 
διαδοχικών 
δειγμάτων 
ορού 

Μοριακές μέθοδοι 
(PCR) 

<4 ώρες ∆είγματα 
κατώτερου 

αναπνευστικού, 
ορός, ούρα 

80-100 
30-50 
46-86 

>90 
>90 
>90 

Χρειάζεται 
εμπειρία, 
ειδικό 

εξοπλισμό 
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5.  Θεραπεία 

  

Το γεγονός ότι η Legionella είναι ένα ενδοκυτταρικό παθογόνο παρείχε τη 

βιολογική βάση για την επιτυχία αρχικά της ερυθρομυκίνης και της τετρακυκλίνης, 

λαμβάνοντας υπόψη την σχετικά υψηλή ενδοκυτταρική διείσδυση των φαρμάκων 

αυτών. 

Οι νεότερες μακρολίδες (ειδικά η azithromycin) και οι κινολόνες είναι τώρα 

τα αντιβιοτικά επιλογής, που παρεκτοπίζουν την ερυθρομυκίνη. Έναντι της 

ερυθρομυκίνης, τα νεώτερα azithromycin, clarithromycin, και  roxithromycin, 

αναπτύσσουν μεγαλύτερη ενδοκυτταρική δραστηριότητα και φθάνουν σε 

υψηλότερες συγκεντρώσεις στις αναπνευστικές εκκρίσεις και στον πνευμονικό 

ιστό (75,76,77,78,79). Οι κινολόνες (levofloxacin, ciprofloxacin, pefloxacin, 

gemifloxacin, και moxifloxacin) είναι τα αντιβιοτικά εκλογής για τους 

μεταμοσχευμένους ασθενείς (80). 

Η αρχική θεραπεία πρέπει να δοθεί ενδοφλεβίως. Συνήθως, κλινική 

απάντηση εμφανίζεται μέσα σε 3 έως 5 ημέρες, και μετά μπορεί να συνεχιστεί η 

θεραπεια per os. Η συνολική διάρκεια της θεραπείας είναι 10 έως 14 ημέρες. Σε 

ασθενείς με προχωρημένη ασθένεια, μπορεί να είναι απαραίτητη παρατεταμένη 

θεραπεία 3 εβδομάδων (75,76,77,78,79). 

Τα ποσοστά θνητότητας για την ασθένεια των λεγεωναρίων ποικίλλουν, 

ανάλογα. Μπορεί να φτάσουν ακόμα και το (80%) σε ασθενείς που δεν 
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λαμβάνουν την κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία. Με την κατάλληλη και 

έγκαιρη αντιβιοτική θεραπεία, η θνησιμότητα κυμαίνεται από 0 ως 11%.  

Ο πυρετός Pontiac απαιτεί μόνο συμπτωματική θεραπεία, χωρίς τη χρήση 

αντιβιοτικών (1). 
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6. Ταυτοποίηση της πηγής μόλυνσης 

 

6.1   Συνθήκες που προάγουν την ανάπτυξης της Λεγεωνέλλας. 

  

 Τα βακτήρια της L. pneumophila είναι ευρέως διαδεδομένα στα 

συστήματα ύδρευσης. Τείνουν να αναπτύσσονται σε βιομεμβράνες στις 

επιφάνειες των λιμνών, των ποταμών και των χειμάρρων και δεν εξαφανίζονται 

με τη χλωρίωση που χρησιμοποιείται στο πόσιμο νερό. Χαμηλά, ή ακόμη και μη 

ανιχνεύσιμα επίπεδα του μικροοργανισμού μπορούν να αποικήσουν μια πηγή 

νερού και να αναπτυχθούν σε υψηλές συγκεντρώσεις κάτω από τις κατάλληλες 

συνθήκες. Συνθήκες που προάγουν την ανάπτυξη του μικροοργανισμού 

περιλαμβάνουν τη θερμότητα, τα ιζήματα της εναπόθεσης αλάτων και την 

υποστηρικτική μικροβιακή χλωρίδα μέσα στο νερό.  

Μικροοργανισμοί συνήθως συνυπάρχοντες μέσα στο νερό όπως άλγη, 

αμοιβάδες, πρωτόζωα και βακτήρια φαίνεται ότι πολλαπλασιάζουν τη δυνατότητα 

ανάπτυξης της Λεγεωνέλλας παρέχοντας θρεπτικά υλικά ή και φιλοξενώντας, 

εντός του κυττάρου, τον μικροοργανισμό (1,9,29). Η Legionella  ssp. αντιστέκεται 

στην πέψη από την αμοιβάδα και ζει μέσα της. Έτσι η αμοιβάδα γίνεται ένας 

"δούρειος ίππος" στο σύστημα διανομής ύδατος νοσοκομείων, αυξάνοντας τον 

κίνδυνο της ενδονοσοκομειακής εκδήλωσης της ασθένειας καθιστώντας λιγότερο 

αποτελεσματικά τα συνήθως χρησιμοποιημένα απολυμαντικά όπως το χλώριο 

(81). 
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 Εικόνα 16   Σχηματισμός βιομεμβράνης και εναπόθεση αλάτων σε Πύργο Ψύξης. 

 

 

Συνοπτικά οι συνθήκες του νερού που τείνουν να προάγουν την ανάπτυξη της 

Λεγεωνέλλας είναι:  

  Θερμοκρασίες μεταξύ 20οC & 50οC με άριστο φάσμα ανάπτυξης το 35οC - 

46οC  

  pH μεταξύ 5,0 και 8,5  

  Ιζήματα από εναπόθεση αλάτων 

  Συνυπάρχοντες μικροοργανισμοί 

 

6.2   Μετάδοση - Συνήθεις πηγές μολυσμένου νερού  

 

(Βλέπε παράγραφο 3.4) 
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6.3   Παρακολούθηση και καταγραφή  

 

6.3.1  Αέρας : ένα δείγμα αέρος (με χρήση ειδικής συσκευής) πάνω στα ειδικά 

θρεπτικά υλικά, ορισμένες φορές αποδεικνύει την παρουσία του 

μικροοργανισμού στον αέρα. Όμως τα αρνητικά αποτελέσματα είναι αρκετά 

συχνά, εξαιτίας της δυσκολίας διατήρησης της ζωτικότητας του μικροοργανισμού 

πάνω στα τρυβλία. Η δειγματοληψία του αέρα για τη Legionella δεν συνιστάται 

ως μέσο προσδιορισμού του δυναμικού της έκθεσης στο σχετικό κίνδυνο, 

εξαιτίας των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων (1,73). 

6.3.2  Νερό : Ανάλυση δειγμάτων νερού από μία πηγή ύποπτη για μόλυνση L. 

pneumophila είναι ένα πολύτιμο μέσο προσδιορισμού των δυνητικών πηγών 

μόλυνσης για τη νόσο. Ένα εξειδικευμένο και διαπιστευμένο μικροβιολογικό 

εργαστήριο μπορεί να προσδιορίσει τόσο τον αριθμό των μικροβίων που είναι 

παρόντα ανά lt νερού, όσο και τις διαφορετικές οροομάδες της L. pneumophila 

στο δείγμα. 

 

 

6.4   Μικροβιολογική δοκιμή των δειγμάτων νερού  

 

6.4.1   Καλλιέργειες.   

           Τα δείγματα νερού καλλιεργούνται σε ειδικά θρεπτικά υλικά GVPC και 

BCYE.  
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Η εκλεκτική απομόνωση επιτυγχάνεται μέσω καταστολής της υπόλοιπης 

μικροβιολογικής χλωρίδας και μπορεί να καθορίσει τον αριθμό των cfu της L. 

pneumophila/lt νερού. Αυτή η διαδικασία της ανάπτυξης και της απομόνωσης 

είναι χρονοβόρα και σύμφωνα με την μέθοδο ISO απαιτεί τουλάχιστον 10 ημέρες 

από την ώρα διενέργειας της εξέτασης. Στη συνέχεια πέραν του προσδιορισμού 

του είδους της Legionella είναι δυνατόν να γίνει περαιτέρω προσδιορισμός των 

ειδικών οροομάδων. Η ταυτόχρονη ύπαρξη ιδίας οροομάδας και υποτύπου του 

μικροοργανισμού, τόσο στον ασθενή όσο και στην πηγή λήψης δείγματος του 

νερού, θεωρείται ισχυρή ένδειξη για την προέλευση της λοίμωξης (18,71). 

 

6.4.2  DFA 

Ο αριθμός των μικροοργανισμών σε ένα δείγμα νερού, μπορεί επίσης να 

καθορισθεί μέσω DFA δοκιμών που χρωματίζουν τον μικροοργανισμό με 

φθορίζουσα χρωστική. Αυτή η δοκιμή δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει μεταξύ 

νεκρών και ζωντανών βακτηριδίων και μπορεί επίσης να εμφανίζει κάποιου 

βαθμού διασταυρούμενη αντίδραση με άλλα βακτήρια. Τα αποτελέσματα των 

δειγμάτων μπορεί να είναι διαθέσιμα σε 1 έως 2 ημέρες και αυτή η μέθοδος 

μπορεί να είναι χρήσιμη για τη μαζική εξέταση δειγμάτων νερού. Θα πρέπει 

πάντως να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, διότι 

υπάρχει το ενδεχόμενο τόσο των ψευδώς θετικών, όσο και των ψευδώς 

αρνητικών αποτελεσμάτων (18). 
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6.4.3   Πολλαπλασιασμός του DNA  

 

Μια σχετικά νέα μέθοδος για ταχεία και εξειδικευμένη ανίχνευση του 

μικροοργανισμού στο νερό, είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

που είναι διαδικασία πολλαπλασιασμού και στη συνέχεια ανίχνευσης τμημάτων 

του DNA μοναδικών για τη Legionella. Αυτή η μέθοδος μπορεί να δώσει 

αποτελέσματα εντός μιας ημέρας και οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι η 

ευαισθησία και η ειδικότητα της δείχνουν ότι είναι συγκρίσιμη με την καλλιέργεια 

του μικροοργανισμού, η οποία όμως παίρνει 10-14 ημέρες για να δώσει 

αποτελέσματα. 

 

6.4.4   Ο έμμεσος ανοσοφθορισμός με αντισώματα (IFA) 

Είναι το αποδεκτό διαγνωστικό εργαλείο για να καταδειχθεί η έκθεση στην 

Legionella. Μια άλλη ευρέως χρησιμοποιούμενη δοκιμή αντισώματος είναι η 

μέθοδος Elisa. Η Elisa έχει κερδίσει ευρεία αποδοχή στον ιατρικό χώρο, ως ένα 

χρήσιμο μέσο κατάδειξης έκθεσης στη Legionella.  
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6.5  Πρωτόκολλο διερεύνησης (82) 

 

6.5.1 Προβληματισμοί σε σχέση με την υγεία στην κοινότητα  

 

Η εμφάνιση μιας επιδημίας που οφείλεται στη νόσο των Λεγεωναρίων, 

μπορεί να προέρχεται από μολυσμένη πηγή της κοινότητας και όχι απαραίτητα 

του χώρου εργασίας. Είναι μια πληροφορία που δεν πρέπει να παραβλέπεται, 

αφού μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση του αίτιου της επιδημίας και επιπλέον, να 

προστατεύσει από άσκοπες ενέργειες διερεύνησης και ακόλουθης αναστάτωσης 

στο χώρο εργασίας.  

Εξάλλου, κάθε επιδημική έκρηξη της Νόσου των Λεγεωναρίων αποτελεί 

βέβαια πρόβλημα του εργασιακού χώρου στον οποίο εκδηλώνεται, αλλά 

ταυτόχρονα αποτελεί και πρόβλημα ∆ημόσιας Υγείας. Στη διερεύνηση του 

εμπλέκονται τόσο οι αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες, όσο και τα ειδικά 

διαπιστευμένα εργαστήρια. Η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται 

στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών είναι ιδιαιτέρως σημαντική, 

προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων και 

ταυτόχρονα να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την προσπάθεια 

αυτή. 
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6.5.2  Είδη διερεύνησης (82) 

 

6.5.2.1  Η εμφάνιση και καταγραφή περιστατικών της Νόσου των Λεγεωναρίων, 

ακολουθείται από διερεύνηση, τα βήματα της οποίας καθορίζονται από τη 

βεβαιότητα που υπάρχει ότι ο εργασιακός χώρος αποτέλεσε την πηγή της 

μόλυνσης. Έτσι, προτείνονται δύο πρωτόκολλα διερεύνησης ανάλογα με το 

επίπεδο επικινδυνότητας στην έκθεση σε Legionella. Αλλαγή στον τρόπο 

διερεύνησης μπορεί να υπάρξει, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από τις ειδικές 

συνθήκες του περιστατικού και σε κάθε περίπτωση την απόφαση για την πορεία 

που θα ακολουθηθεί θα την πάρει ο εκάστοτε ειδικός επαγγελματίας. 

 

6.5.2.2  Τα  επίπεδα διερεύνησης που προτείνονται για ένα χώρο 

εργασίας είναι: 

1ο επίπεδο διερεύνησης: Ακολουθείται στην περίπτωση που υπάρχουν 

υποψίες ότι η πηγή νερού στο χώρο εργασίας έχει μολυνθεί από Legionella , ή 

όταν υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν την εμφάνιση ενός πιθανού 

κρούσματος Λεγεωνέλλωσης, που είναι πιθανόν να συνδέεται με τον εργασιακό 

χώρο. 

2ο επίπεδο διερεύνησης: Ακολουθείται σε περίπτωση που αναφερθούν 

περισσότερα από ένα πιθανά περιστατικά της Νόσου των Λεγεωναρίων, που 

είναι ενδεχόμενο να συνδέονται με τον εργασιακό χώρο. 
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6.5.2.3   Θεωρείται ότι έχει προκληθεί επιδημική έκρηξη της Νόσου των 

Λεγεωναρίων όταν δύο ή περισσότερα περιστατικά μπορούν να αποδοθούν σε 

συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Η επιδημία θεωρείται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη όταν 

έχει εμφανιστεί ένα κρούσμα τις τελευταίες 30 ημέρες και στην περίπτωση αυτή 

θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και τον 

περιορισμό του κινδύνου (Βλέπε παραρτήματα). 

 

6.5.3  ∆ιερεύνηση επιπέδου 1 (82) 

 

Στην περίπτωση που η υποψία για παρουσία Legionella ή το περιστατικό 

της Νόσου των Λεγεωναρίων είναι πιθανόν να σχετίζεται με το εργασιακό 

περιβάλλον, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 

6.5.3.1 Στάδιο 1.  

 

 Η αποτύπωση της συνολικής εικόνας των συστημάτων ύδρευσης του 

χώρου εργασίας είναι απαραίτητη και επιδιώκεται με την ακόλουθη διαδικασία: 

 Ένας Ιατρός εργασίας, ή τεχνικός ασφαλείας ή ένα έμπειρο μέλος του 

προσωπικού συντήρησης, αναλαμβάνει να εξηγήσει την λειτουργία του 

συστήματος και να βοηθήσει στην επιθεώρηση-έρευνά του. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συμβολή του, είναι να γνωρίζει τον σχεδιασμό των 

συστημάτων και τον τρόπο λειτουργίας τους. 
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 Πραγματοποιείται έλεγχος των συστημάτων νερού, ο οποίος 

περιλαμβάνει τον έλεγχο των υδραυλικών συστημάτων (συστήματα 

κυκλοφορίας ζεστού και κρύου νερού, θερμοσίφωνες, σωληνώσεις, 

εξοπλισμός επεξεργασίας νερού, συνδέσεις, βαλβίδες αντεπιστροφής), 

του συστήματος κλιματισμού (HVAC) και των δεξαμενών νερού. 

 

Εικόνα 17   Πύργος Ψύξης αντιρροής με ανεμιστήρα κατάθλιψης. 

 

  Ιδιαίτερα, η επιθεώρηση του HVAC συστήματος περιλαμβάνει  τους 

πύργους ψύξης, τους εξατμιστικούς συμπυκνωτές, τους ψύκτες υγρών, 

τους εκνεφωτές, και τις συσκευές ψύξης του αέρος με άμεση και έμμεση 

εξάτμιση. Επισημαίνονται τα σημεία εισόδου του φρέσκου αέρα για τον 
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παράλληλο αερισμό του κτιρίου στο σύστημα κλιματισμού, σε σχέση με 

πηγές νερού όπως οι πύργοι  ψύξης. 

 ∆ιερευνώνται άλλες δυνητικές πηγές έκθεσης των εργαζομένων όπως τα 

διακοσμητικά σιντριβάνια, οι εκνεφωτές νερού για φυτά, ακροφύσια 

ψεκασμού νερού, τα τζακούζι, τα spa, τα συστήματα πλύσεως ματιών και 

ντους ασφαλείας όταν το νερό είναι χλιαρό, καθώς και το νερό που 

χρησιμοποιείται για την ψύχρανση συστημάτων και μηχανημάτων σε 

βιομηχανικές διαδικασίες. 

 

Εικόνα 18  Διακοσμητικό σιντριβάνι.
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 Ελέγχονται τα αρχεία συντήρησης των συστημάτων νερού, 

συμπεριλαμβανομένων των θερμαντών νερού, καθώς και των πύργων 

ψύξης. Στα αρχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν 

έλεγχο θερμοκρασιών του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, οπτικούς και 

φυσικούς ελέγχους των πύργων ψύξης και αναφορές για την ποιότητα και 

την χημική επεξεργασία του νερού των πύργων ψύξης. 

 Εντοπίζονται τα σημεία του συστήματος που διατηρείται στάσιμο νερό 

(δεξαμενές αποθήκευσης), τα διάφορα τμήματά του που δεν 

χρησιμοποιούνται (τυφλά σημεία) και τις βρύσες που χρησιμοποιούνται 

σπάνια. Ελέγχουμε για διασταυρούμενες συνδέσεις μεταξύ συστημάτων 

κυκλοφορίας νερού προς ανθρώπινη κατανάλωση και του νερού που 

Εικόνα 19  Τζακούζι.
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χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και την κατάσταση και 

τον τύπο των βαλβίδων αντεπιστροφής. 

 

 

 

 ∆ιερευνώνται οι πρόσφατες συντηρήσεις ή αλλαγές στη λειτουργία του 

συστήματος και ελέγχεται αν υπήρξαν μεμονωμένες ή 

επαναλαμβανόμενες πτώσεις της πίεσης του νερού, λόγω βλαβών της 

γραμμής παροχής ή επισκευών στο οδικό δίκτυο. 

 

Εικόνα 20  Βαλβίδα αντεπιστροφής.
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6.5.3.2 Στάδιο 2  

 

Πραγματοποίηση τεχνικής επιθεώρησης και έρευνας μέσα στο χώρο εργασίας  

 

  Για την πραγματοποίηση της τεχνικής επιθεώρησης πρέπει να 

περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό: ένα θερμόμετρο για τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας του νερού, ένας φακός και μία βιντεοκάμερα για την 

καταγραφή των παρατηρήσεων. Ακολουθεί μέτρηση και καταγραφή της 

θερμοκρασίας του νερού, σε κάθε τύπο θερμαντικού λέβητα μέσα στο 

χώρο εργασίας. Η θερμοκρασία αυτή είναι δυνατόν να είναι σημαντικά 

Εικόνα 21   Πύργος Ψύξης.
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χαμηλότερη από την ένδειξη θερμοκρασίας του μετρητή του θερμαντικού 

στοιχείου, εξαιτίας θερμικής διαστρωμάτωσης του νερού. Απαραίτητη 

είναι η διερεύνηση και ο εντοπισμός(αν υπάρχει), σκουριάς και ιζημάτων 

σ’ αυτό το νερό.  

 

 Καταγράφεται η μέγιστη θερμοκρασία του νερού στις βρύσες που 

συνδέονται με κάθε θερμαντικό στοιχείο του συστήματος. Επίσης, 

καταγράφεται η θερμοκρασία σε σημεία κοντά, ενδιάμεσα και τα πιο 

απομακρυσμένα, από τα θερμαντικά στοιχεία του συστήματος. Εάν 

χρειαστεί αφήνεται να τρέξει το νερό για μερικά λεπτά, ώστε να μετρηθεί η 

μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας του, στο σημείο αυτό.    

 

  Ελέγχεται  η θερμοκρασία του νερού και η πιθανότητα διατήρησης 

στάσιμου νερού στις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται ως αποθήκες 

κρύου νερού ή για τη διατήρηση της υδροστατικής πίεσης. Ο δεξαμενές 

αυτές θα πρέπει να προστατεύονται από ακραίες θερμοκρασίες και να 

είναι καλυμμένες για την αποφυγή μόλυνσής τους. Καταγράφεται η 

θερμοκρασία σε διάφορα σημεία του δικτύου κυκλοφορίας νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης του χώρου εργασίας. Επίσης, καταγράφεται η 

αρχική αλλά και η τελική θερμοκρασία ισορροπίας του κρύου νερού και 

ταυτόχρονα, υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει στην 

ισορροπία αυτή, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ένδειξη 

του βαθμού στασιμότητας του νερού στο σύστημα.  
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  Αξιολογείται η ανάπτυξη βιομεμβρανών, η επικάθιση αλάτων (πουρί) και 

η θολερότητα στους πύργους ψύξης, τους συμπυκνωτές εξάτμισης  και 

τους ψύκτες υγρών (81,83). Καταγράφεται η θέση των πύργων ψύξης σε 

σχέση με τα σημεία εισόδου φρέσκου αέρα μέσα στο χώρο εργασίας, τις 

καμινάδες της κουζίνας, την παρουσία φύλλων ή τμημάτων φυτικής ύλης 

ή άλλες πηγές οργανικής ύλης, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 

ανάπτυξη του μικροοργανισμού.  

 
 

Εικόνα 22  Άλατα σε Πύργο Ψύξης.
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 Καταγράφεται η γενική κατάσταση του πύργου ψύξης. Ελέγχεται και 

καταγράφεται η κατάσταση στα τμήματα του πύργου ψύξης που 

σχεδιάστηκαν για τον περιορισμό των εκνεφωμάτων από τους 

σταγονοσυλλέκτες. Επίσης, ελέγχεται η θερμοκρασία του νερού της 

δεξαμενής του πύργου ψύξης. Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία για 

μόλυνση του πύργου ψύξης και γίνεται έλεγχος του συστήματος κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας του, επιβάλλεται η χρήση κατάλληλης 

    Εικόνα 23  Επικάθιση αλάτων και σχηματισμός βιομεμβρανών σε Πύργους Ψύξης. 
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αναπνευστικής συσκευής εξοπλισμένης με HEPA ή παρόμοιο φίλτρο, 

ικανό για αποτελεσματική συλλογή σωματιδίων μεγέθους 1μm. 

∆ιαφορετικά, πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία του τουλάχιστον μισή 

ώρα πριν από την επίσκεψη στο συγκεκριμένο σημείο. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24   Εσχάρα Πύργου Ψύξης.

Legionella spp. και Χώροι Εργασίας 

 

 
 

72

  Καταγράφεται η θέση και αξιολογείται η κατάσταση των λεκανών 

αποστράγγισης των πύργων ψύξης, των συμπυκνωτών εξάτμισης και 

των ψυκτών των υγρών. Πιθανόν οι λεκάνες να βρίσκονται στο εσωτερικό 

του κτιρίου, για να μην παγώνουν σε περίπτωση πολύ χαμηλών 

θερμοκρασιών.  

 

 

  Καταγράφονται οι θέσεις (εάν υπάρχουν) διασταυρούμενων συνδέσεων 

μεταξύ του δικτύου κυκλοφορίας νερού του πύργου ψύξης και του δικτύου 

κυκλοφορίας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Πιθανόν αυτές να 

χρησιμοποιούνται εφεδρικά, για τον εφοδιασμό με κρύο νερό των 

συμπυκνωτών ψύξης ή να χρησιμεύουν για εφοδιασμό των βοηθητικών 

μονάδων ψύξης. Η απουσία ενός προγράμματος συντήρησης ή 

Εικόνα 25  Βρώμικος και κυρτωμένος σταγονοσυλλέκτης Πύργου Ψύξης. 
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προγράμματος επεξεργασίας νερού για τον πύργο ψύξης ή τον 

συμπυκνωτή εξάτμισης αυξάνει πολύ την πιθανότητα μόλυνσης από 

Legionella. 

 

6.5.3.3   Στάδιο 3  

 

Αποτίμηση της διερεύνησης του σταδίου 2, με σκοπό τον καθορισμό 

σχεδίου δράσης. Αν δεν εντοπιστούν πιθανά προβλήματα, δηλαδή οι 

θερμοκρασίες του νερού στα θερμαντικά στοιχεία να είναι μικρότερες από 60οC 

και η θερμοκρασία του νερού στις απομακρυσμένες βρύσες να είναι μικρότερη 

από 50οC, τότε δε χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες. Αν όμως η συντήρηση του 

συστήματος είναι ελλιπής και παρατηρηθούν θερμοκρασίες κάτω από τις 

προτεινόμενες ελάχιστες τιμές, τότε θα πρέπει να γίνουν συστάσεις για 

διορθωτικές ενέργειες.  

 

6.5.3.4   Στάδιο 4  

 

Προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες 

 

 Οι διορθωτικές ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν αφενός μεν 

απολύμανση του νερού του δικτύου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με θερμική 

επεξεργασία, χλωρίωση ή άλλα μέσα, αφετέρου δε καθαρισμό και απολύμανση 
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του δικτύου του πύργου ψύξης με τα κατάλληλα πρωτόκολλα, ώστε να 

ελαχιστοποιείται η ανάπτυξη της Legionella.  

Άλλες δράσεις που μπορούν να συμπληρώσουν τις προηγούμενες είναι ο 

περιορισμός ή και εξάλειψη των τερματικών-τυφλών σημείων στο υδραυλικό 

σύστημα, η μόνωση των σωλήνων και η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου 

θερμοκρασιών, ο έλεγχος των λαστιχένιων δακτυλίων στεγανότητας (τσιμούχες) 

και ο συχνός καθαρισμός διάφορων εξαρτημάτων, όπως οι μείκτες νερού-αέρος 

και οι κεφαλές ντους.  

 

∆ιορθωτικές ενέργειες που περιορίζονται στην αύξηση της θερμοκρασίας 

των θερμαντικών στοιχείων χωρίς να περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των 

συστημάτων κυκλοφορίας του νερού όσον αφορά την πιθανότητα ύπαρξης 

σημείων λίμνασης του νερού, απώλειες αλλά και ανάκτηση της θερμοκρασίας και 

Εικόνα 26  Κεφαλή (ακροφύσιο) ντους.



Legionella spp. και Χώροι Εργασίας 

 

 
 

75 

όποιον άλλο παράγοντα μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη βιομβρανών με 

Legionella spp., δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν επαρκείς και ικανοποιητικές για 

την ασφάλεια των δικτύων. Για τη διερεύνηση 1ου επιπέδου δεν είναι απαραίτητο 

να ληφθούν δείγματα ώστε να επιβεβαιωθεί η παρουσία της Legionella στο 

σύστημα. Ακόμα και η μη σωστή  λειτουργία του συστήματος είναι αρκετή για να 

θεωρήσουμε ότι οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε πιθανό κίνδυνο. Είναι δυνατόν να 

ληφθούν δείγματα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τόσο πριν τη 

λήψη διορθωτικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος, όσο 

και μετά από αυτά για να επιβεβαιωθεί ότι οι διορθωτικές ενέργειες λειτούργησαν 

με επιτυχία.  

Ακόμα και στην περίπτωση που τα πιστοποιητικά δοκιμών (αποτελέσματα) για τα 

δείγματα που ελήφθησαν πριν τις διορθωτικές ενέργειες είναι αρνητικά, οι 

ενέργειες αυτές πρέπει να γίνουν. Υπάρχει η πιθανότητα τα αποτελέσματα να 

είναι ψευδώς αρνητικά ή να έχει παραληφθεί ένα μολυσμένο τμήμα του 

συστήματος. Άλλωστε, η απουσία μικροοργανισμών Legionella spp. κατά το 

χρόνο λήψης των δειγμάτων, δεν εγγυάται ότι το σύστημα θα παραμείνει 

απρόσβλητο από το μικροοργανισμό.  

  Εάν μετά τις διορθωτικές ενέργειες τα επίπεδα της Legionella στην πηγή 

νερού υπερβαίνουν τα όρια, συστήνεται επανεξέταση του συστήματος 

κυκλοφορίας του νερού, ώστε να εντοπιστούν πιθανά σημεία μόλυνσης που 

μπορεί να παραβλέφθηκαν. Επίσης, συστήνεται επανεξέταση των διαδικασιών 

ελέγχου του συστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν εφαρμόστηκαν σωστά. Οι 
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διαδικασίες επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματα να είναι σύμφωνα με 

τις οδηγίες.   

 

6.5.4   ∆ιερεύνηση επιπέδου  2 (82) 

 

Το επίπεδο έρευνας 2 είναι όμοιο με το επίπεδο έρευνας 1 με μερικά 

επιπρόσθετα βήματα. Πραγματοποιείται από ειδικό Ιατρό της Εργασίας. Οι 

συμπληρωματικές δράσεις που απαιτούνται περιλαμβάνουν: 

 

  Ιατρική επιτήρηση όλων των εργαζομένων που βρίσκονται σε 

αναρρωτική άδεια, ώστε να ταυτοποιηθούν όλα τα επιπλέον περιστατικά. 

  Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να περιοριστεί η 

ανησυχία και οι προβληματισμοί τους και ταυτόχρονα, με την αυξημένη 

επαγρύπνηση τους να μπορούν να συμβάλλουν στην αναγνώριση ενός 

νέου περιστατικού μόλυνσης στα πρώτα του στάδια. 

 Επανέλεγχο παλαιότερων απουσιών εργαζομένων λόγω αναρρωτικών 

αδειών, προκειμένου να εντοπιστούν περιστατικά που δεν είχαν 

καταγραφεί, γιατί δεν είχε γίνει διάγνωση. 

  Συλλογή δειγμάτων νερού κατά τη διάρκεια της περιήγησης – 

επιθεώρησης μέσα στο χώρο εργασίας.  
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6.5.4.1 Στάδιο 1 

 

Επιθεώρηση του δικτύου του νερού όπως και στη διερεύνηση επιπέδου 1. 

 

6.5.4.2  Στάδιο 2  

 

∆ιενεργείται δεύτερη επιθεώρηση στο χώρο εργασίας με ταυτόχρονη 

συλλογή δειγμάτων νερού. Κατά τη διάρκεια της πρώτης επιθεώρησης έχει 

εκτιμηθεί το μέγεθος του κτιρίου και των υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από την 

παροχή νερού και έχει προετοιμαστεί ο απαραίτητος αριθμός αποστειρωμένων 

φιαλών για τη δειγματοληψία. 

 

6.5.4.3   Στάδιο 3 

 

Εφαρμόζεται πρόγραμμα ενημέρωσης-επαγρύπνησης των εργαζομένων 

και παρακολούθησης των αδειών ασθενείας, ώστε να εντοπιστούν πιθανά νέα 

περιστατικά. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι έχουν 

κατανοήσει ποια είναι τα πρώιμα συμπτώματα της ασθένειας, ώστε να 

αναζητήσουν εγκαίρως ιατρική βοήθεια. Είναι αναγκαίο να μην προκληθεί 

πανικός και ταυτόχρονα να γίνει κατανοητή η ανάγκη ενημέρωσης για την 

κατάσταση της υγείας όλων των εργαζομένων, που έχουν αναρρωτική άδεια. 
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6.5.4.4   Στάδιο 4 

 

Επανέλεγχος των αδειών ασθενείας, ώστε να εντοπιστούν επιπλέον 

περιστατικά. Προσδιορίζονται όλοι οι εργαζόμενοι που πήραν αναρρωτική άδεια 

για 3 ή περισσότερες διαδοχικές ημέρες, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται 

από έξι εβδομάδες πριν την εμφάνιση του πρώτου περιστατικού της Νόσου των 

Λεγεωναρίων έως και την παρούσα στιγμή. Αναζήτηση των εργαζομένων που 

μπορεί να είχαν πνευμονία κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος και 

παράκληση για εθελοντική συμμετοχή τους σε επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις. 

Τα επιπλέον αυτά στοιχεία θα δείξουν αν υπήρξε και άλλο περιστατικό της νόσου 

που δεν αναγνωρίστηκε. 

  

6.5.4.5   Στάδιο 5  

 

Επεξεργασία των αποτελεσμάτων  ελέγχου των αδειών ασθενειών και των 

αναλύσεων του νερού από τα συστήματα κυκλοφορίας νερού του κτιρίου. Αν τα 

στοιχεία δείχνουν πάνω από μια περίπτωση Νόσου των Λεγεωναρίων στο 

συγκεκριμένο χώρο εργασίας, τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επιδημική 

έκρηξη. Λαμβάνονται άμεσα μέτρα ελέγχου των πηγών νερού, ώστε να 

περιοριστεί η πιθανότητα έκθεσης στον κίνδυνο, αλλά και για την εξάλειψη αυτού 

καθαυτού του κινδύνου. 
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∆εν χρειάζεται να γίνει καμιά ενέργεια εάν τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 

αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι: 

 1) Όλα τα συστήματα κυκλοφορίας νερού και κεντρικού κλιματισμού έχουν 

συντηρηθεί καλά και είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.  

 2) Όλα τα αποτελέσματα από τα δείγματα νερού είναι αρνητικά ή σε αποδεκτά 

χαμηλό επίπεδο. 

 3)  ∆εν έχουν ταυτοποιηθεί νέα περιστατικά της νόσου στο χώρο εργασίας.  

Αν ισχύουν οι προϋποθέσεις αυτές, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο 

συγκεκριμένος χώρος δεν αποτελεί την πηγή προέλευσης της μόλυνσης-

λοίμωξης για το ταυτοποιημένο περιστατικό. 

 

 

6.5.4.6 Στάδιο 6  

 

Προτεινόμενες ενέργειες ελέγχου: 

Όπως διερεύνηση επιπέδου 1, στάδιο 4  

 

6.5.4.7 Επιδημική έκρηξη σε εξέλιξη 

Αν από τα στοιχεία φανεί ότι δύο ή περισσότερα περιστατικά της Νόσου 

των Λεγεωναρίων έχουν εμφανιστεί στον ίδιο χώρο και το ένα από αυτά 

εμφανίστηκε τις τελευταίες 30 ημέρες, θεωρούμε ότι η επιδημία είναι σε εξέλιξη 

και απαιτεί διερεύνηση σε πρώτη προτεραιότητα και με άμεσες ενέργειες. Πρέπει 
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να εφαρμοσθεί διερεύνηση επιπέδου 2, όπως έχει περιγραφεί και να ληφθούν οι 

ακόλουθες προφυλάξεις για την προστασία όσων βρίσκονται στο κτίριο: 

1. Λαμβάνονται άμεσα μέτρα ελέγχου ώστε να αποφευχθεί η έκθεση των 

εργαζομένων σε οποιαδήποτε πιθανή πηγή μόλυνσης, δηλαδή οποιαδήποτε 

σημείο που έρχεται σε επαφή με το νερό, όπως είναι το ζεστό και κρύο νερό του 

δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση, οι πύργοι ψύξης και οι υγραντές.  

2. Συλλέγονται δείγματα νερού για να προσδιοριστούν τα επίπεδα της  

Legionella spp. στο δίκτυο του νερού, πριν τη διακοπή της παροχής. Η αξία των 

αποτελεσμάτων των δειγμάτων αυτών θα είναι εξαιρετικής σημασίας για τον 

προσδιορισμό της αιτίας της επιδημίας. Το κλείσιμο του δικτύου να γίνει 

ελεγχόμενα, με τη βοήθεια κάποιου από το προσωπικό συντήρησης του κτιρίου ή 

κάποιου μηχανικού που να γνωρίζει τον σχεδιασμό του υδραυλικού συστήματος 

και τον τρόπο λειτουργίας του.  

Οι ενέργειες αυτές δεν απαιτούν να κλείσει ο χώρος εργασίας. Οι ανάγκες 

σε πόσιμο νερό μπορούν να καλυφθούν με εμφιαλωμένο, ενώ οι θερμοσίφωνες 

κλείνουν για να περιοριστεί η επαφή με το ζεστό νερό. Οι πύργοι ψύξης που θα 

λειτουργήσουν ειδικά για τις περιστάσεις αυτές, θα επιτρέψουν να συνεχιστούν οι 

εργασίες. 
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7.  Μέτρα Ελέγχου 

 

 

7.1   Γενικά 

 

Παρακάτω δίδονται πληροφορίες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

στα διάφορα συστήματα κυκλοφορίας νερού, για τον περιορισμό της ανάπτυξης 

της Legionella. Κάποια από τα συστήματα αυτά δεν έχουν, ενδεχομένως, 

συσχετιστεί με την εμφάνιση της Νόσου των Λεγεωναρίων. Όμως, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να είναι πηγή μόλυνσης, αν το 

νερό σε αυτό βρίσκεται υπό συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της Legionella. 

Επισημαίνεται πάντως, ότι οι πρωταρχικές πηγές έκθεσης σε μολυσμένο νερό 

είναι τα συστήματα αποβολής θερμότητας (πύργοι ψύξης, ψύκτες υγρών κ.λπ.) 

και τα συστήματα κυκλοφορίας ζεστού νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Ειδικότερα: 

Είναι γνωστό ότι κατά τη λειτουργία των συστημάτων αυτών παράγονται 

υδρατμοί οι οποίοι λόγω της παρουσίας ανεμιστήρων σε όλα τα συστήματα, 

διασπείρονται στον περιβάλλοντα χώρο. Η θερμοκρασία των υδρατμών αυτών 

μπορεί να είναι η ιδανική για την ανάπτυξη της Legionella, δηλαδή 20οC- 45οC.  

Legionella spp. και Χώροι Εργασίας 

 

 
 

82

 

 

 

7.2   Πύργοι ψύξης, συμπυκνωτές εξάτμισης  και ψύκτες υγρών (82) 

 

Είναι απαραίτητη η λήψη των εξής μέτρων: 

 

7.2.1  Επιθεώρηση και συντήρηση  

Οπτική επιθεώρηση και περιοδική συντήρηση του συστήματος είναι οι καλύτεροι 

τρόποι ελέγχου ανάπτυξης Legionella και των συναφών μικροοργανισμών. Η 

καλή συντήρηση είναι απαραίτητη τόσο για τον έλεγχο της ανάπτυξης της  

Legionella, όσο και για την αποτελεσματική λειτουργία.   

Εικόνα 27   Πύργος Ψύξης. Διακρίνονται οι διασπειρόμενοι υδρατμοί. 
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Το σύστημα θα πρέπει να παρακολουθείται και να συντηρείται για να 

προλαμβάνεται η ανάπτυξη επικαθίσεων και ιζημάτων, καθώς και διαβρώσεων 

από μικροοργανισμούς. Όλα αυτά βοηθούν την ανάπτυξη της Legionella και 

μειώνουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συστήματος.  

 

7.2.2   Βιοκτόνες ουσίες  

 

Η μέτρηση διαφόρων παραμέτρων ποιότητας του νερού όπως η ολική 

μικροβιακή χλωρίδα, τα ολικά διαλυμένα στερεά και το pH, έχει αποδειχθεί ότι 

δεν αποτελούν καλούς δείκτες για τα επίπεδα της Legionella στους πύργους 

ψύξης. Η περιοδική χρήση βιοκτόνων ουσιών είναι απαραίτητη, ώστε να ελεγχθεί 

η ανάπτυξη της (18). 

 

7.2.2.1  Υπάρχουν λίγα δεδομένα για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας 

πολλών βιοκτόνων ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο για την πρόληψη της 

ανάπτυξης της Legionella σε πραγματικές συνθήκες. Το Fentichlor [2,2 thiobis (4 

chlorophenol)] χρησιμοποιούμενο εβδομαδιαίως για 4 ώρες στα 200 ppm ή 

bromo – chloro – dimethyl hydantoin (BCD) σε μια αργή απελευθέρωση με 

αρχική συγκέντρωση 300 ppm φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά για τον έλεγχο 

της Legionella. Το Towerbrom 60MTM μείγμα chlorotriazine και άλατος sodium 

bromide έχει αναφερθεί ως αποτελεσματικό όταν εναλλάσσεται με το BCD για 

τον έλεγχο της Legionella σε πύργους ψύξης. Σύμφωνα με το OSHA, μελέτες 

στην Αυστραλία δείχνουν ότι οι ενώσεις του τεταρτοταγούς αμμωνίου που 
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χρησιμοποιούνται ευρέως για τον έλεγχο της βιοδιάβρωσης στους πύργους 

ψύξης δεν είναι αποτελεσματικές για τον έλεγχο της Legionella (82).  

 

7.2.2.2   Παραδοσιακοί οξειδωτικοί παράγοντες όπως ενώσεις του χλωρίου και 

του βρώμιου έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί για τον έλεγχο της Legionella 

στους πύργους ψύξης. Συνεχής χλωρίωση με χαμηλά επίπεδα υπολειμματικού 

χλωρίου μπορεί να είναι αποτελεσματικό μέσο ελέγχου του βακτηρίου.  

Είναι σημαντικό να προσδιορίζεται και να διατηρείται το κατάλληλο επίπεδο 

οξειδωτικού παράγοντα, διότι ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο πάνω από 1 ppm 

μπορεί να είναι διαβρωτικό για τα μεταλλικά μέρη του συστήματος και επίσης, 

μπορεί να προκαλέσει φθορά στα ξύλινα τμήματα των πύργων ψύξης. Το 

επίπεδο του υπολειμματικού χλωρίου εφόσον είναι κάτω από 1 ppm μπορεί να 

μην επαρκεί για τον έλεγχο της ανάπτυξης της Legionella. Το χλώριο, επίσης, 

συνδέεται με οργανικές ουσίες μέσα στο νερό και σχηματίζει τοξικά 

παραπροϊόντα που έχουν περιβαλλοντική σημασία. Η συχνή παρακολούθηση, η 

καταγραφή και ο έλεγχος του pH είναι ουσιαστικό μέτρο για τη διατήρηση του 

κατάλληλου επιπέδου του ελεύθερου υπολειμματικού χλωρίου. Πάνω από pH 8 η 

αποτελεσματικότητα της χλωρίωσης μειώνεται πάρα πολύ.  Αντίθετα, ο 

κατάλληλος έλεγχος του pH θα διατηρήσει την αποτελεσματικότητα της 

χλωρίωσης και θα ελαχιστοποιήσει την διάβρωση.  

To βρώμιο είναι ένα αποτελεσματικό οξειδωτικό βιοκτόνο που προστίθεται 

με τη μορφή αλάτων βρωμίου και παράγεται κατά την αντίδραση με το χλώριο. Η 

αποτελεσματικότητα της εξυγιαντικής δράσης του βρωμίου εξαρτάται λιγότερο 
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από το pH του νερού, σε σύγκριση με το χλώριο. Είναι λιγότερο διαβρωτικό και 

παράγει λιγότερο τοξικά παραπροϊόντα για το περιβάλλον. 

Πρέπει επίσης, να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα του συνόλου των 

μέτρων που λαμβάνονται για την εξυγίανση του νερού εξαρτάται από την 

ποιότητα του νερού ως πρώτης ύλης. Εάν δηλαδή, το νερό έχει υψηλή 

συγκέντρωση σε οργανική ύλη ή σε αιωρούμενα στερεά, τότε θα υπάρχει 

δυσκολία δράσης οποιουδήποτε βιοκτόνου παράγοντα. Έτσι, αν υπάρχει για 

παράδειγμα μια συλλογή νερού, αυτή θα πρέπει να διαθέτει τόσο μια 

αποχέτευση στον πυθμένα, όσο και παροχή για να συμπληρώνεται με νερό και 

να αραιώνονται οι προαναφερόμενοι παράγοντες. 
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Εικόνα 29   Συμπυκνωτής Πύργου Ψύξης HVAC συστήματος. 

Εικόνα 28   Ανάπτυξη βιομεμβράνης και αλάτων σε Πύργο Ψύξης. 
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Εικόνα 30   Σχεδιάγραμμα βασικής δομής HVAC συστήματος.
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7.2.3  Σχεδιασμός 

 

   Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα ελέγχου της ανάπτυξης της 

Legionella είναι να διατηρείται το νερό στις δεξαμενές αποθήκευσής του 

σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία του αποθηκευμένου νερού 

εξαρτάται από τον σχεδιασμό του πύργου ψύξης, από το φορτίο 

θερμότητας, την ταχύτητα ροής, κλπ. Κάτω από ιδανικές συνθήκες η 

θερμοκρασία του νερού της δεξαμενής του πύργου ψύξης πρέπει να είναι 

αρκετά χαμηλή ώστε να περιορίζει τον πολλαπλασιασμό της Legionella. 

 

   Οι υψηλής αποδοτικότητας σταγονοσυλλέκτες είναι ουσιαστικής 

σημασίας για όλους τους πύργους ψύξης. Ένας καλοσχεδιασμένος  και 

σωστά τοποθετημένος σταγονοσυλλέκτης είναι σε θέση να μειώσει σε 

μεγάλο βαθμό τις απώλειες του νερού και την έκθεση σε αερολύματα. 

Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό σχεδιασμού είναι η εύκολη πρόσβαση και 

Εικόνα 31   Σταγονοσυλλέκτης Πύργου Ψύξης.
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αποσυναρμολόγηση των συστατικών τμημάτων, ώστε να είναι 

ευκολότερος ο καθαρισμός του εσωτερικού των πύργων ψύξης. Γενικά 

είναι επιθυμητός οποιοσδήποτε σχεδιασμός που μπορεί να περιορίσει την 

δημιουργία ή διασπορά σταγονιδίων.     

 

7.2.4   Συχνότητα καθαρισμού  

 

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των πύργων ψύξης κανονικά πρέπει να 

γίνεται δύο φορές τον χρόνο, δηλαδή πριν την έναρξη λειτουργίας του 

συστήματος για την παραγωγή ψύξης και μετά το τέλος λειτουργίας του, το 

φθινόπωρο. Σε συστήματα που παρατηρείται υπερβολική ανάπτυξη 

βιομεμβρανών ή υψηλά επίπεδα Legionella απαιτείται επιπρόσθετος 

καθαρισμός. Σε περίπτωση που κάποιο σύστημα μείνει εκτός λειτουργίας για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, απαιτείται πριν την επαναλειτουργία του, καθαρισμός 

και απολύμανση. Το ίδιο απαιτείται και για τα νέα συστήματα, προκειμένου να 

απομακρυνθούν υπολείμματα δομικών υλικών τα οποία συμβάλουν στην 

ταχύτερη ανάπτυξη της Legionella spp. 

 

7.2.5  Το πρωτόκολλο του Wisconsin (82) 

Το πρωτόκολλο του Wisconsin περιγράφει διαδικασίες καθαρισμού οι 

οποίες περιλαμβάνουν τρία στάδια:  

α) παροχή με υψηλή συγκέντρωση 50 ppm ελεύθερου ολικού  

    χλωρίου. 
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β) προσθήκη απορρυπαντικού για τη διάλυση των βιομεμβρανών. 

γ) διατήρηση 10ppm χλωρίου για 24 ώρες.  

Ο κύκλος επαναλαμβάνεται έως ότου να μην διακρίνονται στοιχεία 

βιομεμβρανών. Για να αποφευχθεί η έκθεση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια 

του καθαρισμού και της συντήρησης, είναι απαραίτητη η χρήση ατομικού 

εξοπλισμού προστασίας όπως η φόρμα τύπου Typek, προστατευτικά γάντια και 

αναπνευστήρας σωστά τοποθετημένος, με φίλτρα HEPA ή άλλα κατάλληλα 

φίλτρα, για τη συγκράτηση σωματιδίων 1 μm. 

 

7.2.6 Τήρηση αρχείων  

 

Στα αρχεία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η περιγραφή 

του λειτουργικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένων όλων των ψυχομένων 

τμημάτων από το σύστημα) και λεπτομέρειες για την ποιότητα του νερού. Θα 

πρέπει να υπάρχουν γραπτές οι διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης του 

συστήματος, στις οποίες θα αναφέρονται και στοιχεία για τη χρήση αναστολέων 

επικαθήσεων, διάβρωσης, αφρισμού καθώς και βιοκτόνων και χλωρίου. Επίσης, 

θα πρέπει να διατηρείται ημερολόγιο με τις ημερομηνίες των επιθεωρήσεων, των 

καθαρισμών, των συντηρήσεων και των αποτελεσμάτων των αναλύσεων της 

ποιότητας του νερού. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα, εύκολα και 

γρήγορα.  
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7.3  Συστήματα κυκλοφορίας ζεστού νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (82) 

  

Γενικά 

Η Νόσος των Λεγεωναρίων συνδέεται συχνά με εσωτερικά δίκτυα ζεστού 

νερού. Ο όρος συστήματα κυκλοφορίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

αναφέρεται στο νερό που χρησιμοποιείται σε μπάνια, ντους, βρύσες πόσιμου 

νερού κτλ. σε εμπορικές, οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η μετάδοση 

της ασθένειας από εσωτερικό δίκτυο ζεστού νερού, μπορεί να γίνει με εισπνοή 

σταγονιδίων νερού μολυσμένου με Legionella. Οι θερμοσίφωνες που διατηρούν 

θερμοκρασία κάτω από 60ο C και περιέχουν ιζήματα, παρέχουν κατάλληλο 

περιβάλλον για τη διατήρηση και άλλων μικροοργανισμών που ενισχύουν την 

ανάπτυξη της L. pneumophilla. Σε μεγάλους θερμοσίφωνες όπως αυτοί των 

νοσοκομείων ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων συχνά υπάρχουν κρύες ζώνες στα 

σημεία εισαγωγής του κρύου νερού όπου και συσσωρεύονται ιζήματα. Ο 

συνδυασμός της θερμοκρασίας και της παρουσίας των ιζημάτων είναι ιδανικός 

για την ανάπτυξη της Legionella. Επίσης ιδανικά σημεία ανάπτυξης, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, είναι τα τερματικά, όπως και οποιοδήποτε άλλο στο οποίο 

παραμένει στάσιμο νερό.  
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7.3.1 Σχεδιασμός  

 

Τα δίκτυα του νερού σχεδιάζονται έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής 

κυκλοφορία του νερού και να ελαχιστοποιούνται τα τερματικά σημεία. Ο στόχος, 

δηλαδή, είναι να μην υπάρχει στάσιμο νερό. Αν υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης 

εγκαυμάτων από το ζεστό νερό χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός (π.χ. 

θερμοστατικές αναμεικτικές βρύσες για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του 

λαμβανόμενου νερού). Για να περιοριστεί η λίμναση του ζεστού νερού σε 

σωλήνες που δεν χρησιμοποιούνται συχνά,  τοποθετούνται τοπικοί 

θερμοσίφωνες. Οι σωλήνες του ζεστού νερού θα πρέπει να μονώνονται, ενώ 

ταυτόχρονα να θερμαίνονται κατάλληλα (50οC), ώστε να διατηρείται σταθερά ή 

θερμοκρασία του νερού το ελάχιστο στους 50οC κατά τη διαδρομή του, έως το 

Εικόνα 32   Σύστημα κυκλοφορίας  νερού.
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σημείο παροχής. ∆ιατάξεις θερμικής ανίχνευσης θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδιασμό του δικτύου για το σκοπό αυτό. ∆ίκτυα με 

τμήματα ελαστικά ή με τσιμούχες σιλικόνης αποτελούν πηγές θρεπτικών 

στοιχείων για τους μικροοργανισμούς, για το λόγο  αυτό και η απομάκρυνση τους 

θα βοηθούσε στον περιορισμό τους. Στη γραμμή του ζεστού νερού θα 

μπορούσαν να συνδεθούν εν σειρά χλωριωτές, για τη διατήρηση του 

απαιτούμενου επιπέδου χλωρίου. 

 

 

 

7.3.2    Συντήρηση 

 

 Για την ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης της Legionella, το ζεστό νερό 

εσωτερικών δικτύων θα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 60οC και σε 

όλες τις παροχές να έχει ελάχιστη θερμοκρασία 50οC. Η δεξαμενή του ζεστού 

νερού θα πρέπει να αδειάζεται περιοδικά, να καθαρίζεται από το πουρί και τα 

Εικόνα 33  Σχεδιασμός - Πρέπει να αποφεύγονται σημεία 
όπου το νερό παραμένει στάσιμο. 
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ιζήματα και να πλένεται με διάλυμα χλωρίνης. Θα πρέπει στη συνέχεια να 

ξεπλένεται καλά για την απομάκρυνση της περίσσειας του χλωρίου πριν τη 

χρήση. 

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας ζεστού νερού θα πρέπει να λειτουργούν 

συνεχώς. Πρέπει να εξαιρούνται από τυχόν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

7.3.3    Πρόληψη και Έλεγχος 

Ο έλεγχος του συστήματος για την αποφυγή ή περιορισμό της ανάπτυξης 

της Legionella, μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 

  Η αύξηση της θερμοκρασίας του θερμοσίφωνα μπορεί να ελέγξει ή να 

περιορίσει την ανάπτυξη της Legionella. Αυξήστε την θερμοκρασία του 

θερμοσίφωνα στους 70οC τουλάχιστον (παστερίωση του συστήματος 

ζεστού νερού), για 24 ώρες. Στη συνέχεια αφήστε όλες τις βρύσες να 

τρέξουν διαδοχικά για 20 λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό να τρέξει από όλες 

τις βρύσες ζεστό νερό, γιατί σωλήνες με στάσιμο νερό μπορεί να 

μολύνουν και πάλι όλο το δίκτυο. 

 

   Κάνετε περιοδικά απολύμανση του συστήματος με 10 ppm ελεύθερο 

υπολειμματικό χλώριο στη δεξαμενή. Αφήστε όλες τις βρύσες να τρέξουν 

έως να γίνει αισθητή η οσμή του χλωρίου. Επειδή το χλώριο είναι αρκετά 

διαβρωτικό και μειώνει το χρόνο ζωής των μεταλλικών τμημάτων, 

απαιτείται προσοχή στον έλεγχο του pH, έτσι ώστε να παραμένει στο 
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δίκτυο ικανοποιητικό υπολειμματικό χλώριο, χωρίς να δημιουργούνται 

άλλα προβλήματα. 

 

   Εναλλακτικοί τρόποι ελέγχου της ανάπτυξης της Legionella 

περιλαμβάνουν τη χρήση μεταλλικών ιόντων όπως ο χαλκός και ο 

άργυρος σε διαλύματα, τα οποία έχουν βιοκτόνο δράση. Επίσης 

αποτελεσματική είναι η οζόνωση και η υπεριώδης ακτινοβολία (UV).  

Συστήματα UV μπορούν να εγκατασταθούν σε σειρά σε δίκτυο 

εισερχόμενου νερού ή σε συστήματα επανακυκλοφορίας. Η 

αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας αυτής μειώνεται από την παρουσία 

στάσιμου νερού και από τη συσσώρευση αλάτων στην επιφάνεια της 

λάμπας UV. Για συνεχή και αποτελεσματική λειτουργία, απαιτείται συχνή 

συντήρηση του συστήματος. 

 

7.4  Συστήματα κυκλοφορίας κρύου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (82) 

 

7.4.1 Τα συστήματα κυκλοφορίας κρύου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δεν 

αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη της Legionella. ∆ιατηρώντας 

το δίκτυο του κρύου νερού κάτω από 20οC, περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα 

ανάπτυξης του μικροοργανισμού. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός της εμφάνισης 

αυξημένων επιπέδων Legionella σε παγομηχανές, σε νοσοκομεία. Η ανάπτυξη 

αυτή πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι το δίκτυο του κρύου νερού βρισκόταν 

κοντά σε πηγές θερμότητας.   
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7.4.2 Το δίκτυο κρύου νερού των οδοντιατρικών μονάδων, έχει πρόσφατα 

αναγνωριστεί ως μια πηγή μολυσμένου νερού, με υψηλές συγκεντρώσεις 

μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένης και της Legionella. Βέβαια, έως 

σήμερα, δεν έχει διαπιστωθεί αυξημένος κίνδυνος νόσησης για το προσωπικό ή 

για τους ασθενείς. Οι συνθήκες λειτουργίας στο δίκτυο κρύου νερού των 

μονάδων αυτών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τον πολλαπλασιασμό της Legionella. 

Το νερό παραμένει στάσιμο για την πλειονότητα του χρόνου, οι στενοί πλαστικοί 

σωλήνες ευνοούν την ανάπτυξη βιομεμβρανών και η θερμοκρασία του νερού 

είναι συνήθως στους 20οC ή και υψηλότερη-μερικά συστήματα διατηρούν το νερό 

στους 37οC. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για το προσωπικό αλλά 

και τους ασθενείς σε ένα οδοντιατρείο, συστήνεται η διήθηση του νερού στο 

σημείο λήψης, με εν σειρά σύνδεση φίλτρων, με μέγεθος πόρων 0,22μm τα 

οποία θα μπορούν να αντικαθίστανται.  

 

Εικόνα 34   Οδοντιατρείο.
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∆εξαμενές νερού στις οποίες παραμένει το νερό χωρίς κυκλοφορία για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, προάγουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Οι δεξαμενές 

αυτές θα πρέπει να αποφεύγονται ή να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο 

χρόνος παραμονής του νερού να είναι το πολύ μια ημέρα. Θα πρέπει επίσης να 

σκεπάζονται ώστε να προστατεύονται από επιμολύνσεις και ακραίες 

θερμοκρασίες.  

 

 

7.4.3 Η πιθανότητα να επιμολυνθεί το σύστημα κυκλοφορίας κρύου νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης από άλλα συστήματα είναι πάντα υπαρκτή. Γι αυτό θα 

πρέπει όλες οι συνδέσεις με άλλα δίκτυα να προστατεύονται με κατάλληλες 

συσκευές (π.χ. βαλβίδες αντεπιστροφής). Αν διαπιστωθεί μόλυνση του 

συστήματος θα πρέπει να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης. Επιθεωρήστε το 

σύστημα για να εντοπιστούν τερματικά σημεία ή σημεία λίμνασης του νερού. Ο 

περιορισμός της ανάπτυξης των μικροοργανισμών μπορεί να επιτευχθεί με 

περιορισμό των σημείων αυτών, ή συχνό ξέπλυμα των βρυσών ώστε να 

απομακρύνεται το λιμνάζων νερό. Μονώστε τις σωληνώσεις του κρύου νερού 

που βρίσκονται κοντά σε δίκτυο ζεστού νερού για να διατηρηθεί χαμηλή η 

θερμοκρασία του.  

 

 

7.4.4 Εάν η Legionella έχει μολύνει το δίκτυο του κρύου νερού, μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με υπερχλωρίωση στα 50 ppm για μία ώρα ή 20 ppm για δύο 
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ώρες. Αφήνετε τις βρύσες να τρέξουν έως να γίνει αισθητή η οσμή του χλωρίου 

και διατηρείστε το σύστημα στην κατάσταση αυτή για δύο ώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legionella spp. και Χώροι Εργασίας 

 

 
 

99 

7.5   HVAC Συστήματα  (82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35  Αρχή λειτουργίας Πύργου Ψύξης.
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7.5.1   Εισαγωγή   

 

Τα συστήματα HVAC δεν είναι συνήθως σημεία πολλαπλασιασμού της 

Legionella. Ο μικροοργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς νερό και ένα καλά 

συντηρημένο HVAC σύστημα είναι απίθανο να αποτελέσει σημείο πρόκλησης 

προβλημάτων. Όμως το HVAC σύστημα μπορεί να διασπείρει εκνεφώματα 

μολυσμένου νερού.  

 

 

7.5.2   Πηγές εκνεφωμάτων νερού 

 

Οι πηγές εκνεφωμάτων νερού διακρίνονται σε εξωτερικές και εσωτερικές: 

 

7.5.2.1 Εξωτερικές πηγές είναι οι πύργοι ψύξης, οι συμπυκνωτές 

εξάτμισης, οι ψύκτες υγρών. Τα εκνεφώματα που απελευθερώνονται από τις 

πηγές αυτές εισέρχονται στο HVAC σύστημα από το σημείο εισαγωγής φρέσκου 

αέρα. Για την αξιολόγηση της διαδρομής που μπορεί να ακολουθήσουν τα 

εκνεφώματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 Η επικρατούσα ταχύτητα και κατεύθυνση των ανέμων. 

 Οικοδομικά δεδομένα π.χ. ζώνες χαμηλής πίεσης στις απάνεμες πλευρές 

του κτιρίου και στην οροφή. 

 Η απόσταση μεταξύ του πύργου και του σημείου εισόδου του φρέσκου 

αέρα. 
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 Μεγάλες οικοδομικές επιφάνειες. 

 

Άλλο σημείο εισαγωγής μολυσμένων σταγονιδίων είναι οι αεραγωγοί εισαγωγής 

φρέσκου αέρα, μέσω των οποίων ο αέρας φτάνει στις μονάδες διαχείρισης του 

αέρα που μπορεί να είναι και στο επίπεδο του ισογείου του κτιρίου ή και 

χαμηλότερα, μεταφέροντας ακόμη και οργανική ύλη (π.χ. φύλλα, σκόνη κτλ.) και 

νερό από τη βροχή ή το πότισμα.  

 

Άμεση εισαγωγή σταγονιδίων πραγματοποιείται επίσης από τα ανοιχτά 

παράθυρα. Επειδή η οδός μετάδοσης μέσω του HVAC συστήματος δεν είναι 

τόσο εύκολη, θα πρέπει κατά την αξιολόγηση των εξωτερικών πηγών να 

εξετάζεται αυτή η πιθανότητα άμεσης μετάδοσης.  

Εικόνα 36  Διασπειρόμενοι υδρατμοί από Πύργο Ψύξης.
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7.5.2.2 Εσωτερικές είναι οι εντός του κτιρίου πηγές, οι οποίες παράγουν 

μολυσμένο αερόλυμα που στη συνέχεια διασπείρεται μέσω του συστήματος 

διανομής του αέρα. Τέτοιες πιθανές πηγές είναι το σύστημα κυκλοφορίας νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, τα συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης, οι 

νεφελοψεκαστές και οι εξατμιστικοί συμπυκνωτές. Από τους σωλήνες των 

συστημάτων αυτών μπορεί να στάζει μολυσμένο νερό στους αγωγούς του 

HVAC. Το νερό αυτό στη συνέχεια εξαερώνεται και διασπείρεται μέσω του 

συστήματος. 

 

 

Εικόνα 37     Συμπυκνωτής Πύργου Ψύξης.
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7.5.2.3 Στα HVAC συστήματα όταν παράλληλα με τη ρύθμιση της 

θερμοκρασίας γίνεται και ρύθμιση της υγρασίας, χρησιμοποιούνται  υγραντήρες, 

οι οποίοι ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, μπορεί να επηρεάσουν τη 

διατήρηση και μεταφορά μικροοργανισμών. Οι τύποι υγραντήρων που 

χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: 

 Υγραντήρες θερμαινόμενης λεκάνης, στους οποίους χρησιμοποιείται μια πηγή 

θέρμανσης για την εξάτμιση του νερού, από μια επιφάνεια ανοιχτή στο ρεύμα 

του αέρα. Η διακοπτόμενη χρήση της συσκευής σε συνδυασμό με την θερμή 

επιφάνεια του νερού ευνοεί την ανάπτυξη της Legionella. Η χρήση νερού 

απαλλαγμένου από μικροοργανισμούς είναι ουσιαστικής σημασίας για αυτόν 

τον τύπο υγραντήρων. 

  Υγραντήρες έκχυσης με άμεση παροχή ατμού (direct steam type) από το 

λέβητα στο ρεύμα αέρα. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν κανονικά σε 

θερμοκρασία πάνω από τους 70ο C στους οποίους η Legionella δεν μπορεί να 

επιβιώσει. 

 Οι υγραντήρες ψεκασμού λειτουργούν είτε μηχανικά είτε πνευματικά, για την 

παραγωγή ατμού που διοχετεύεται στο ρεύμα αέρα. Απαραίτητο και στην 

περίπτωση αυτή είναι η παροχή νερού απαλλαγμένου από μικροοργανισμούς. 

 

 

7.5.2.4    Ως υγραντήρες μπορεί να χρησιμοποιηθούν αεροψυκτήρες (aircoolers) 

άμεσης εξάτμισης. Αυτές οι συσκευές αναμιγνύουν το νερό με τον αέρα σε άμεση 

επαφή, για τη δημιουργία ενός κρύου και υγρού ρεύματος αέρα με την εξάτμιση. 
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Αυτές οι συσκευές διαθέτουν και λεκάνες στις οποίες μπορεί να διατηρηθεί 

στάσιμο νερό, όταν δεν είναι σε χρήση. 

 

 Όταν η αποστράγγιση γίνεται κατάλληλα, το νερό που περνά μέσα από τα 

σπειράματα (σερπαντίνες) συμπύκνωσης ενός συστήματος κεντρικού 

κλιματισμού συνήθως δεν αποτελεί πηγή του μικροοργανισμού λόγω της 

χαμηλής θερμοκρασίας του. 

 Συστήματα κλιματισμού με έμμεση εξάτμιση, σχεδιάζονται για πιο ξηρά 

κλίματα. Ένας συνήθης σχεδιασμός λειτουργίας, περιλαμβάνει την κυκλοφορία 

κρύου νερού από τη λεκάνη του πύργου ψύξης μέσω ενός σπειράματος 

κυκλοφορίας νερού (water coil) στο ρεύμα αέρα. Αν το σπείραμα παρουσιάσει 

διαρροές τότε το νερό που αντλείται από τον πύργο ψύξης διοχετεύεται άμεσα 

στο ρεύμα αέρα, με πιθανώς επικίνδυνες συνέπειες, σε περίπτωση που το νερό 

είναι μολυσμένο με Legionella. 
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 Ο κλιματισμός του αέρα με έμμεση εξάτμιση απαντάται επίσης στους 

εναλλάκτες θερμότητας αέρα-αέρα. Η μια πλευρά του εναλλάκτη διατηρεί ένα 

υγρό και ψυχρό ρεύμα αέρα και η άλλη παρέχει αέρα στο κλιματιζόμενο χώρο. 

Αν υπάρχουν διαρροές στον εναλλάκτη θερμότητας, το υγρό ρεύμα αέρα μπορεί 

να αναμιχθεί με τον παρεχόμενο αέρα και να προκληθούν προβλήματα σε 

περίπτωση που το νερό είναι μολυσμένο με Legionella. 

 

 

Εικόνα 38   Σταγονοσυλλέκτης Πύργου Ψύξης – Τομή.
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  Πολλά συστήματα κεντρικού κλιματισμού που είναι σχεδιασμένα για 

ξηρότερα κλίματα, λειτουργούν με άμεση εξάτμιση (wet evaporative 

coolersslinger air coolers, rotary air coolers).  Οι συσκευές αυτές αναμιγνύουν το 

νερό με τον αέρα άμεσα, για τη δημιουργία ενός κρύου, υγρού ρεύματος αέρα 

μέσω της εξάτμισης. Αν στα συστήματα αυτά χρησιμοποιείται 100% εξωτερικός 

αέρας, σε ξηρά κλίματα, η θερμοκρασία του νερού της δεξαμενής μπορεί να είναι 

χαμηλή και δεν θα υπάρχει σημαντικός κίνδυνος. Σε περίπτωση που η λειτουργία 

και η συντήρηση του συστήματος δεν είναι σωστή και χρησιμοποιείται το ζεστό 

Εικόνα 39   Σχεδιάγραμμα air cooler έμμεσης  (indirect) εξάτμισης. 
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και στάσιμο νερό των δεξαμενών, υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστούν 

προβλήματα. 

 

 

 

7.5.2.5  Άλλος εξοπλισμός που μπορεί να αποτελέσει δυνητική πηγή Legionella 

είναι: 

 Μικροί οικιακοί υγραντήρες, φορητοί, που χρησιμοποιούν ένα εσωτερικό 

ανεμιστήρα και κάποιο υγρό μέσο για την δημιουργία και διασπορά ενός 

υγρού ρεύματος αέρα. Οι λεκάνες των συσκευών αυτών, συχνά είναι 

μολυσμένες από Legionella. Ο καθημερινός καθαρισμός των συσκευών αυτών 

Εικόνα 40 Σχεδιάγραμμα air cooler άμεσης  (direct) εξάτμισης. 
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είναι απαραίτητος, για να διατηρηθεί αποδεκτή η ποιότητα του νερού. Επειδή 

όμως η συντήρησή τους συνήθως δεν είναι αυτή που πρέπει, πρέπει να 

αποθαρρύνεται η χρήση τους. 

 

 

 Κλιματιστικά μηχανήματα που βρίσκονται σε χώρους υπολογιστών, τυπικά 

διαθέτουν υγραντήρες, οι οποίοι συνήθως δεν συντηρούνται κατάλληλα. 

Πιθανόν να περιέχουν λεκάνη με μολυσμένο νερό.  

 Εξατμιστικοί ψύκτες, διχαλωτοί ψύκτες αέρος, περιστροφικοί ψύκτες αέρος 

στα οποία δεν γίνεται κατάλληλη χρήση και συντήρηση, μπορεί να παραμένει 

λιμνάζων ζεστό νερό στις δεξαμενές τους και δυνητικά να αποτελέσουν πηγή 

μόλυνσης με Legionella spp. 

 

Εικόνα 41 Φορητό «κλιματιστικό» εσωτερικού χώρου. 
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7.5.3   Παρατηρήσεις  

 

Κατά τον σχεδιασμό των HVAC συστημάτων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 

πιθανότητα μόλυνσης από Legionella spp. λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι 

που αναφέρονται παρακάτω. Οι περισσότερες μπορούν να εφαρμοστούν για την 

πρόληψη μόλυνσης και από άλλους μικροοργανισμούς: 

 

  Αποφύγετε ή ελαχιστοποιείστε τη χρήση των δεξαμενών και άλλων 

δοχείων αποθήκευσης νερού. Νερό που δεν έχει υποστεί επεξεργασία, ή 

που είναι στάσιμο, αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της 

Legionella spp. 

   Αδειάζετε τις δεξαμενές όταν δεν χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο 

τρόπο, και στον κατάλληλο χρόνο. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί μια ηλεκτροβάνα στην δεξαμενή αποστράγγισης για το 

σκοπό αυτό. Αν η δεξαμενή του συστήματος HVAC χρησιμοποιείται κατά 

την ώρα εργασίας, αυτή αδειάζεται μετά την λήξη του ωραρίου και την 

απομάκρυνση του προσωπικού. 

 Αδειάζετε τη δεξαμενή του νερού ώστε να μην σχηματίζονται ιζήματα από 

τα διαλυμένα στερεά.  

 Τοποθετείτε την αποχέτευση των δεξαμενών στον πυθμένα, ο οποίος είναι 

επιθυμητό να έχει κατάλληλη κλίση ώστε να είναι δυνατή η αποστράγγιση 

του νερού και το στέγνωμα της δεξαμενής.   
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 Τοποθετείστε τα σημεία εισαγωγής φρέσκου αέρα έτσι ώστε τα 

εκνεφώματα από τον πύργο ψύξης, τον συμπυκνωτή εξάτμισης ή τον 

ψύκτη υγρών, να μην οδηγούνται μέσα στο σύστημα. ∆ιατηρείστε την 

ελάχιστη απόσταση μεταξύ πύργου ψύξης και του σημείου εισόδου του 

φρέσκου αέρα όπως συστήνεται από τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

 Κατά το σχεδιασμό των συστημάτων ψύξης με έμμεση εξάτμιση, να 

λαμβάνεται υπόψη ότι πιθανή βλάβη του εναλλάκτη θερμότητας μπορεί να 

οδηγήσει σε ανάμειξη των υγρών με τον αέρα του κλιματιστικού 

συστήματος.  

 Χρησιμοποιείτε ατμό ή υγραντήρες ψεκασμού, αντί συσκευών που 

χρησιμοποιούν ανακυκλούμενο νερό. Το νερό των υγραντήρων ψεκασμού 

Εικόνα 42 Αεραγωγός για ανανέωση του αέρα εντός του κτιρίου. 
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θα πρέπει να μην είναι μολυσμένο. Μην χρησιμοποιείτε ατμό από το 

λέβητα κεντρικής θέρμανσης γιατί περιέχει διαλύματα προστασίας από τη 

σκουριά και τον σχηματισμό επικαθήσεων (πουρί). 

  Η λειτουργία και η συντήρηση των HVAC συστημάτων θα πρέπει να 

γίνεται όπως είχε σχεδιαστεί ώστε να έχει την αναμενόμενη απόδοση. 

∆εξαμενές που δεν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να ξεπλένονται και να 

καθαρίζονται περιοδικά, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ιζημάτων ή 

στάσιμου νερού που μπορεί να αποτελέσει ιδανικό περιβάλλον για την 

ανάπτυξη της Legionella αν θερμανθεί με κάποιο τρόπο (π.χ. από τον 

ήλιο). 

 

 

Εικόνα 43  Ανεμιστήρες Πύργου Ψύξης.
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Εικόνα 44   Σωληνώσεις με μετρητές πίεσης και 
θερμοκρασίας. 
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Εικόνα 45  Αντλίες κυκλοφορίας νερού HVAC συστήματος.
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Εικόνα 46  Πύργος Ψύξης με τις 2 θυρίδες επισκέψεως της δεξαμενής του. 

 

 

 

 

Εικόνα 47 Δεξαμενή Πύργου Ψύξης.
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7.6  Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 

Ένας χώρος στον οποίο πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο 

κάθε περιστατικού για τον εντοπισμό πιθανού νέου κρούσματος Νόσου των 

Λεγεωναρίων, είναι τα νοσοκομεία στα οποία πραγματοποιούνται 

μεταμοσχεύσεις (18,84). Όπως έχει αναφερθεί, οι σποραδικές επιδημίες της 

ενδονοσοκομειακής πνευμονίας από Legionella spp. έχουν αποδοθεί στο 

μολυσμένο νερό και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις κυρίως στους 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς που λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή (18,22, 23). 

Όλα τα νοσοκομεία θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένο πρόγραμμα 

επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Είναι 

απαραίτητη η σύσταση μιας διεπιστημονικής επιτροπής ελέγχου της λοίμωξης, 

στην οποία σημαντικό ρόλο θα έχει ο Ιατρός Εργασίας, επιτηρώντας την 

εφαρμογή του προγράμματος. Απαραίτητο προσόν των συμμετεχόντων είναι, να 

έχουν εκπαιδευτεί στην ιατρική τεχνολογία, την επιδημιολογία και τη δημόσια 

υγεία, ώστε να μπορούν να καθορίσουν τα γενικά και τα ειδικά μέτρα που πρέπει 

να εφαρμοστούν, προκειμένου να περιοριστεί η μόλυνση.  
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Εικόνα 48  Κεντρικός διάδρομος κλινικής. 

 

Καθήκον της επιτροπής είναι να φροντίσει για τη διενέργεια των 

απαραίτητων ελέγχων και τη συλλογή πληροφοριών. Στις δραστηριότητες της 

περιλαμβάνονται η λήψη των ιατρικών ιστορικών των πιθανών κρουσμάτων και η 

εκτέλεση ορολογικών δοκιμών και καλλιεργειών. Στην πρόληψη της 

ενδονοσοκομειακής Νόσου των Λεγεωναρίων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, ο 

έλεγχος του νερού των βρυσών και των κεφαλών των ντους που βρίσκονται 

στους θαλάμους νοσηλείας ασθενών υψηλού κινδύνου (15,18,51).  

Προκειμένου να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη  εικόνα των δικτύων του 

νερού σε μέρη όπως τα νοσοκομεία, τα εργοστάσια και γενικά σε μεγάλους 

εργασιακούς χώρους, θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο τουλάχιστον 
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δύο φορές μια περιβαλλοντική διερεύνηση. Μια ολοκληρωμένη έρευνα πρέπει να 

περιλαμβάνει τον έλεγχο:  

α) όλων των θερμών δεξαμενών νερού 

β) όλων των ακραίων περιοχών και σημείων τους συστήματος διανομής 

νερού (στρόφιγγες ή ντουζιέρες) (18,34,35,85). 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των καλλιεργειών είναι θετικά, επιβάλλεται 

η διενέργεια ειδικών εργαστηριακών ελέγχων στους ασθενείς με επίκτητη 

ενδονοσοκομειακή πνευμονία. 
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8.   Παραρτήματα 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 
Πρόγραμμα επιδημιολογικής επιτήρησης των εργαζομένων 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

Ταυτοποίηση περιστατικών της Νόσου των Λεγεωναρίων 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 

Υγειονομική έρευνα και πρωτόκολλο λήψης  δειγμάτων νερού                          

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: 

Οδηγίες για λήψη μέτρων ελέγχου σε χώρους εργασίας όπου έχει εκδηλωθεί 

επιδημική έκρηξη της Νόσου των Λεγεωναρίων 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: 

Όρια για Λεγεωνέλλες και προτάσεις για διαδικασίες απολύμανσης σε πύργους 

ψύξης και δίκτυα ύδρευσης κτιρίων (Οδηγίες του τμήματος Μικροβιολογίας της 

Εθνικής Σχολής ∆ημόσιας Υγείας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (82) 

 

 

Σε περίπτωση ενδεχόμενης ή και πραγματικής επιδημικής έκρηξης σε ένα 

χώρο εργασίας, είναι θεμιτό να υλοποιήσει η διοίκηση, ένα πρόγραμμα 

επιδημιολογικής επιτήρησης για τους εργαζομένους το οποίο πρέπει να 

περιλαμβάνει και δράσεις, με σκοπό να τους ενημερώσει και να τους εκπαιδεύσει 

σε θέματα γύρω από τη νόσο. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να 

αποτελεί τμήμα της διερεύνησης επιπέδου 2 ή να εφαρμόζεται σε περίπτωση 

επιδημικής έκρηξης της Νόσου των Λεγεωναρίων. Η εφαρμογή του 

προγράμματος αυτού είναι σημαντική όσον αφορά στην έγκαιρη αναγνώριση της 

νόσου, αλλά και τον περιορισμό της ανησυχίας των εργαζομένων σε σχέση με 

αυτή.  Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό, συμπληρώνεται και το πρόγραμμα 

ταυτοποίησης περιστατικών της νόσου, κάνοντας δυνατή την εμφάνιση, μέσα 

από τις διαδικασίες που ακολουθούνται, προηγούμενων συμβάντων ασθένειας 

που είχαν διαφύγει. Έτσι, αμέσως μετά την αναγνώριση περισσοτέρων του ενός 

υπόπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών της νόσου στο χώρο εργασίας, ο 

εργοδότης θα πρέπει να εφαρμόσει το ακόλουθο πρόγραμμα:  

 

1. ∆ημιουργία ενός γραφείου ενημέρωσης-εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας για 

τους εργαζομένους, το οποίο θα παρέχει βασικές πληροφορίες για τη νόσο, 

αλλά και για τις ενέργειες που έγιναν ώστε να διερευνηθεί το πρόβλημα.  

Legionella spp. και Χώροι Εργασίας 

 

 
 

120

2. ∆ημιουργία μιας υπηρεσίας παροχής γενικών πληροφοριών, η οποία να 

εκδίδει ενημερωτικά δελτία και να απαντά σε ερωτήματα που μπορούν να 

εγερθούν μεταξύ των εργαζομένων.  

3. ∆ημιουργία υπηρεσίας παροχής ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε 

περίπτωση που έχει συμβεί μία επιδημική έκρηξη.  

 

Σημαντικό είναι επίσης, να επικοινωνεί ο εργοδότης με τους εργαζόμενους 

παρέχοντας τις βασικές, αλλά και όποιες άλλες πληροφορίες είναι απαραίτητες 

τη χρονική αυτή στιγμή, προκειμένου να έχει τον έλεγχο της κατάστασης και να 

μην επικρατήσει πανικός. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται μέσω μιας 

επιστολής, υπόδειγμα της οποίας παρουσιάζεται παρακάτω (Υπόδειγμα 1).   

Παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης, 

στο αρμόδιο γραφείο που δηλώνονται οι ασθένειες του προσωπικού, κατάλληλα 

ενημερωμένο στέλεχος του χώρου εργασίας δέχεται τις τηλεφωνικές κλήσεις για 

ενημέρωση απουσίας του προσωπικού και  δήλωσης για αναρρωτική άδεια. 

Κατά τις κλήσεις αυτές συμπληρώνεται ειδικό έντυπο (Υπόδειγμα 2), με τα 

στοιχεία του ασθενή.  

 Εφόσον, από τα στοιχεία, διαφανεί ότι πρόκειται για πιθανά νέο 

περιστατικό Νόσου των Λεγεωναρίων, ο ασθενής ενημερώνεται ότι θα 

επικοινωνήσει μαζί του ο αρμόδιος για τη λήψη συμπληρωματικών 

πληροφοριών, που αφορούν στη διάγνωση της ασθένειας του και στην έρευνα 

που διεξάγεται. Τα βήματα που θα ακολουθήσουν  περιγράφονται στο επόμενο 
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στάδιο της έρευνας, που αφορά στην ταυτοποίηση των παλαιών και νέων 

περιστατικών της νόσου. 

 

     

Υπόδειγμα 1:  Επιστολή από τον εργοδότη προς τους εργαζομένους  

 

Ημερομηνία: 

Εσωτερικό σημείωμα : Προς όλους τους εργαζομένους  

Από : το Γραφείο ∆ιοίκησης  

Θέμα: Νόσος των Λεγεωναρίων  

 

Την ……………………….., ειδοποιηθήκαμε ότι ένας από τους εργαζομένους της 

εταιρείας μας νόσησε από Λεγεωνέλλωση, ή όπως άλλως συνήθως αναφέρεται 

από νόσο των Λεγεωναρίων.  Ο εργαζόμενος εργάζεται στο …………… τμήμα, 

στην …………….. βάρδια.   

Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας μερικές γενικές πληροφορίες που αφορούν 

στη νόσο.  Επιπλέον, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε για το τι κάνουμε εδώ 

στην επιχείρησή μας "τάδε" για να εξασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν όλα τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να αντιμετωπισθούν οι προβληματισμοί για την υγεία των 

εργαζομένων.  

 

Η νόσος των Λεγεωναρίων είναι ένα είδος πνευμονίας που προκαλείται από το 

βακτήριο της Λεγεωνέλλας.  ∆εν μεταδίδεται από τον ένα άνθρωπο στον άλλο και 
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έτσι δεν μπορείτε να την κολλήσετε από ένα άλλο άτομο. Τα μικρόβια αυτά είναι 

συνηθισμένα και αναπτύσσονται στο νερό.  Οι άνθρωποι συχνά εκτίθενται σε 

χαμηλά επίπεδα αυτών των μικροβίων στο περιβάλλον χωρίς να αρρωσταίνουν.   

Η Λεγεωνέλλωση συνήθως συμβαίνει μόνο όταν κάποιος που είναι ήδη 

ευαίσθητος εκτίθεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις του μικροβίου.  Έτσι, π.χ. άτομα 

που είναι βαρείς καπνιστές, ηλικιωμένοι και των οποίων η ικανότητα να 

αμύνονται στις λοιμώξεις είναι μειωμένη είναι περισσότερο πιθανόν να νοσήσουν 

από τη νόσο των λεγεωναρίων απ’ ότι υγιείς μη καπνιστές.   

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες σημειώνονται 10.000-50.000 

περιστατικά νόσου των λεγεωναρίων κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.   

 

Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις τοπικές υγειονομικές αρχές που διερευνούν αυτό 

το θέμα.  Τα περισσότερα από τα περιστατικά της Λεγεωνέλλωσης είναι 

μεμονωμένα και δεν συσχετίζονται με μία επιδημική έκρηξη.  Μέχρι σήμερα 

…………….. περιστατικά της νόσου έχουν σημειωθεί μεταξύ των εργαζομένων 

αυτής της επιχείρησης.  Για να ταυτοποιήσουμε-εντοπίσουμε άλλα περιστατικά 

θα εξετάσουμε τις αναρρωτικές άδειες για την περίοδο από …………………..  

έως …………………… 

Οι εργαζόμενοι που πήραν περισσότερες από 3 ημέρες αναρρωτικής 

άδειας θα εξεταστούν και θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε εάν κάποιος από 

αυτή την ομάδα παρουσίασε συμπτώματα τύπου πνευμονίας, πυρετού, 

κοντανάσαιμα, βήχα).  
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 Για εκείνους τους εργαζόμενους που πήραν 3 ή περισσότερες διαδοχικές 

ημέρες αναρρωτικής άδειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι να 

δυνατόν να τους ζητηθεί μια μικρή συνάντηση για συζήτηση από εκπρόσωπο της 

εταιρείας μας.  

 Εάν είχατε νοσήσει από ασθένεια τύπου πνευμονίας τους περασμένους 2 

μήνες, και παρόλα αυτά,  πήρατε λιγότερες από 3 ημέρες αναρρωτικής άδειας 

μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον κύριο ……………………………………  ώστε 

να κανονίσετε μία συνάντηση.   

 

Για να εξασφαλιστεί ότι είστε προστατευμένοι εν τω μεταξύ ξεκινούμε επίσης ένα 

πρόγραμμα ιατρικής επαγρύπνησης ώστε να ταυτοποιηθούν οποιαδήποτε νέα ή 

παλιά περιστατικά ατόμων που αρρώστησαν με παρόμοιο τρόπο. 

Ως μέρος αυτής της επιτήρησης- παρακολούθησης θα σας γίνουν κάποιες 

ερωτήσεις σε σχέση με την ασθένειά σας όταν τηλεφωνείτε στον προϊστάμενο 

σας για να δηλώσετε ασθενής.  Ακόμα,  θα προσφέρουμε συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφόρησης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις 

υπηρεσίες αυτές ή για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το γραφείο 

της ∆ιεύθυνσης της επιχείρησης, στο τηλέφωνο...................................................... 

 Προς το παρόν παρακαλούμε δώστε προσοχή στα ακόλουθα σημαντικά σημεία.   
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ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ; 

1. Εάν δεν είστε άρρωστος δεν υπάρχει ανάγκη να δείτε γιατρό  

2. Εάν είστε τώρα άρρωστος με βήχα και πυρετό :  

 ∆είτε ένα ιδιωτικό γιατρό ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο……………… 

ώστε να επισκεφτείτε ένα γιατρό εργασίας.  

 Πείτε στο γιατρό ότι εργάζεστε σε ένα κτίριο, όπου είναι πιθανόν να 

υπάρχουν άτομα με τη Νόσο των Λεγεωναρίων.  

 Εάν επισκεφθείτε ένα γιατρό, ενημερώστε για το αποτέλεσμα της 

διάγνωσης. 

 

Εάν έχετε οποιουσδήποτε προβληματισμούς ή ερωτήσεις που να αφορούν σ’ 

αυτό το θέμα παρακαλούμε ρωτήστε το ∆ιευθυντή της επιχείρησης σας  στο 

τηλέφωνο ..........................................  Η υγεία και η ασφάλεια σας είναι 

εξαιρετικής σημασίας για μας και θα είμαστε ευγνώμονες για τη συνεργασία σας 

σ’ αυτό το θέμα.   

Εφόσον προκύψουν νεότερες πληροφορίες θα σας κρατούμε ενήμερους.   
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Υπόδειγμα 2:  Συλλογή πληροφοριών από τους εργαζομένους μέσω 

συνέντευξης, που δηλώνουν αναρρωτική άδεια μέσω τηλεφώνου 

(Φόρμα για τον προϊστάμενο) 

 

[Το ερωτηματολόγιο αυτό το χρησιμοποιεί το αρμόδιο στέλεχος του χώρου 

εργασίας που έχει την ευθύνη της υποδοχής της τηλεφωνικής δήλωσης της 

απουσίας για ασθένεια και αναρρωτική άδεια. Το στέλεχος θα πρέπει να 

απευθυνθεί κατά το υπόδειγμα προς τον εργαζόμενο ή το συγγενή του που 

τηλεφωνεί] 

 

 

Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου / /  

  ΗΜ ΜΗ ΕΤ

 

Ο ερωτών:  

 

 

Καταγράφουμε τις ασθένειες των εργαζομένων ως αποτέλεσμα του συμβάντος 

του περιστατικού της νόσου των Λεγεωναρίων.  ∆εν είστε υποχρεωμένοι να 

συμμετέχετε στην έρευνα, αλλά η συμμετοχή σας θα βοηθήσει τόσο εσάς, όσο 

και τους συναδέλφους σας. 
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Συνιστούμε να δείτε ένα γιατρό αν τώρα έχετε συμπτώματα όπως της 

πνευμονίας δηλαδή έντονα ρίγη, υψηλό πυρετό, βήχα, και δυσκολία στην 

αναπνοή. 

 

 

Νοιώθετε τώρα τέτοιου είδους 
συμπτώματα; 
 

Ναι □ 

 Όχι □ 
 Προτιμώ να μην απαντήσω □ 

 

 

 Εάν η απάντηση στην ερώτηση είναι Όχι, μη συμπληρώσετε το υπόλοιπο 

του ερωτηματολογίου.  Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας 

 Εάν η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι, παρακαλώ διαβάστε τα 

παρακάτω και συμπληρώστε το κάτω ήμισυ αυτού του εγγράφου (όνομα 

εργαζομένου,  κ.λπ.) 

 Εάν ο εργαζόμενος ή ο συγγενής του επιλέξει το: προτιμώ να μην 

απαντήσω, συμπληρώστε μόνο το κάτω ήμισυ αυτού του εγγράφου 

(ονοματεπώνυμο εργαζομένου κ.λπ.) 

 

∆ήλωση : Θα έρθει σε επαφή μαζί σας ο   ……………………..  για να συλλέξει 

συμπληρωματική πληροφόρηση απαραίτητη για να συμπληρωθεί η έρευνά μας.  

Σας ευχαριστούμε πολύ. 

 

Ονοματεπώνυμο εργαζομένου  
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Τηλέφωνο εργασίας  

Τηλέφωνο οικίας  

Βάρδια  

Ημέρα  

Προϊστάμενος εργαζομένων  

Αριθμός τηλεφώνου  

Ημερομηνία  

 

1) Έκθεση στην εργασία 

Κατά τις 10 ημέρες προ της ασθένειάς σας:  Περιγράψτε τις εργασίες που κάνατε 

στη δουλειά σας, ποια ήταν η κυρίως περιοχή που κινηθήκατε στο χώρο της 

εργασίας σας. 

2) Κάντε ένα κατάλογο για τα κτίρια όπου μπορεί να βρισκόσασταν για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. 

 

Περιοχή  Ώρες εβδομαδιαίως 
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3) Κάνατε ντους στη δουλειά σας; Ναι □ 
 Όχι □ 

 

 

Εάν ναι, Πού;  
 

Πόσες φορές εβδομαδιαίως;  
 

 

4) Αναφέρατε όλα τα μέρη που 
φάγατε γεύμα:  

 

 

5) Αναφέρατε όλα τα μέρη που 
κάνατε διάλλειμα:  

 

 

6) Καπνίζετε μέσα στις τουαλέτες 
(καθυστερείτε μέσα σ’ αυτές); Ναι □ 

 Όχι □ 
 

Αναφέρατε όλες τις τουαλέτες που 
χρησιμοποιήσατε:  

7) Παρακολουθήσατε κάποιο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα έξω 
από το κτίριο; 

Ναι □ 

 Όχι □ 

Εάν ναι, που έγινε;  
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8) Έχετε μια δεύτερη δουλειά; Ναι □ 
 Όχι □ 

Εάν ναι, ποια δουλειά και που:  
 

9) Υπάρχουν άλλα μέρη που δεν 
έχετε αναφέρει και όπου 
περάσατε κάποια ώρα ενώ 
ήσασταν στη δουλειά; 

 

 

10)  Μήπως πηγαίνετε στο 
γυμναστήριο; Ναι □ 

 Όχι □ 
Αν ναι, σε ποιο;  

 

Πόσες φορές;  

11)  Πήγατε στην εκκλησία; Ναι □ 
 Όχι □ 
Πού;  

 

Πόσες φορές;  

12)  Έχετε πάει στον οδοντίατρο; Ναι □ 
 Όχι □ 
Αν ναι πού;  

πόσες φορές;  
 

13)  Πήγατε στον κινηματογράφο; Ναι □ 
 Όχι □ 
Αν ναι, σε ποιόν;  

 

Πόσο συχνά;  
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14)  Χρησιμοποιείτε Τζακούζι ή  spa; Ναι □ 
 Όχι □ 
Αν ναι, αναφέρατε που και πότε  
 

15)  Πήγατε σε κάποιο εμπορικό κέντρο; Ναι □ 

 Όχι □ 
Αν ναι, πού;  
 
 

16)  Πήγατε σε άλλα ∆ημόσια μέρη  
(π.χ. ∆ημόσιες συναθροίσεις, 
Σχολεία, κ.λπ.); 

Ναι 

 
□ 

 Όχι □ 
Αν ναι, πού; 

 

17)  Σε ποια καταστήματα λαχανικών 
πήγατε; 

 

Πόσο συχνά; 

 
 

Παρακαλούμε να προωθηθεί προς τον ……………………………………...μέχρι 

10:00π.μ. καθημερινά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:   ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ (82) 

 
 

 Η εμφάνιση κρούσματος Νόσου των Λεγεωναρίων κάνει επιτακτική την 

ανάγκη διερεύνησης, με σκοπό τον εντοπισμό και άλλων περιστατικών ανάμεσα 

στους εργαζόμενους που πιθανά υπήρξαν ή υπάρχουν, αλλά δεν έχουν 

ταυτοποιηθεί  για το χρονικό διάστημα των έξι εβδομάδων πριν από το 

περιστατικό που αναγνωρίστηκε και επιβεβαιώθηκε έως σήμερα.  

Τα στάδια ελέγχου-έρευνας περιγράφονται παρακάτω:  

α) Ελέγχονται οι εργαζόμενοι που απουσίασαν από την εργασία τους ή πήραν 

στο διάστημα αυτό αναρρωτική άδεια πάνω από τρεις ημέρες. Όσοι από αυτούς 

είχαν ασθένεια με συμπτώματα όπως της πνευμονίας (πυρετό και βήχα), αλλά 

και όσοι εργαζόμενοι δεν πήραν άδεια πάνω από τρεις ημέρες, αλλά είχαν 

συμπτώματα της Νόσου των Λεγεωναρίων συμπληρώνουν το Υπόδειγμα 3. 

β) Όσοι από τους εργαζόμενους ασθένησαν με συμπτώματα όπως της 

πνευμονίας και επισκέφθηκαν κάποιο γιατρό, καλούνται να δηλώσουν 

ενυπόγραφα στην εταιρεία-εργασία τους ότι δέχονται να κοινοποιηθούν τα 

στοιχεία του ιατρικού τους φακέλου στην ομάδα διεξαγωγής της έρευνας με 

παράλληλη, φυσικά, προστασία των ιατρικών τους δεδομένων. Η εταιρεία 

έρχεται σε επαφή με το θεράποντα ιατρό των εργαζομένων αυτών και 

συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο-Υπόδειγμα 4.   
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γ) Οι εργαζόμενοι που ασθένησαν από πνευμονία ή πιθανή πνευμονία 

παρακαλούνται να δεχτούν επιπλέον ιατρικό έλεγχο, ώστε να επιβεβαιωθεί αν 

επρόκειτο για τη Νόσο των Λεγεωναρίων.  

 δ) Όσοι εργαζόμενοι επιβεβαιώθηκε ότι ασθένησαν από Νόσο των 

Λεγεωναρίων, συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο  επιδημιολογικής έρευνας 

(Υπόδειγμα 5), προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή μόλυνσης, δηλαδή η πηγή του 

νερού που ευθύνεται για την επιδημία. 

 

 Ανάλογη έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και σε εργαζόμενους 

άλλων εταιρειών-χώρων εργασίας που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, όπως σε 

θυρωρούς, υπαλλήλους σε καφετερίες ή ανάλογα καταστήματα, προσωπικό 

ασφαλείας κτλ.  

 Ο κλινικός έλεγχος που μπορεί να διεξαχθεί στους εργαζόμενους που 

πιθανά ασθένησαν από Νόσο των Λεγεωναρίων περιγράφεται στο κεφάλαιο 4-

∆ιάγνωση. 

 

 Αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε εντοπίσει-αποκαλύψει ένα ή 

περισσότερα περιστατικά της νόσου, τότε πρέπει να θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα 

επιδημική έκρηξη. Η αμεσότητα των ενεργειών εξαρτάται από το αν η επιδημική 

έκρηξη είναι σε εξέλιξη ή συνέβη πριν 30 ή και περισσότερες ημέρες. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επιδημία είναι ακόμα σε εξέλιξη, πρέπει να 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων 

σε πιθανή μόλυνση. Ανάλογα με τις συνθήκες ξεκινήστε τον έλεγχο των 
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διαδικασιών για τον προσδιορισμό της πιθανής πηγής νερού που είναι υπεύθυνη 

για τη μόλυνση και παράλληλα, συνεχίστε την ιατρική επιτήρηση στους 

εργαζόμενους για τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων.        
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3:  Ερωτηματολόγιο επιτήρησης υγείας – Νόσος των 

Λεγεωναρίων 

 

Τα αρχεία μας δείχνουν ότι πήρατε αναρρωτική άδεια για 3 ή περισσότερες 

συνεχείς ημέρες και θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις.  

 

Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου: 
      

/     

     

/ 
 

 ΗΜ ΜΗ ΕΤ 

 

 

Ονοματεπώνυμο 

Ηλικία 

Φύλο 

Θέση εργασίας 

Τηλέφωνο εργασίας 

Τηλέφωνο οικίας 

Ημερομηνία απουσίας από την εργασία 

Λόγος έναρξης της απουσίας από την εργασία 

 

1) Πυρετός;  Ναι □ 
 Όχι □ 
Εάν ναι, ποια ήταν η υψηλότερη 
θερμοκρασία που μετρήθηκε;  
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2) Βήχας;  Ναι □ 
 Όχι □ 

 

3) Πονοκέφαλος;  Ναι □ 
 Όχι □ 

 

4) ∆ιάρροια; Ναι □ 
 Όχι □ 

 

5) Κοντανάσαιμα;  Ναι □ 
 Όχι □ 

 

6) Επισκεφθήκατε γιατρό για αυτά 
τα συμπτώματα;  Ναι □ 

 Όχι □ 
 

7) ∆ιαγνώστηκε ότι έχετε 
πνευμονία;  Ναι □ 

 Όχι □ 
 

8) Σας έγινε έλεγχος  για 
Λεγεωνέλλωση;  Ναι □ 

 Όχι □ 
 

9) Κάνατε εργαστηριακές εξετάσεις 
(μικροβιολογικές, ακτινολογικές 
κ.ά.); Ναι

 
□ 

 Όχι □ 
 

Όνομα Ιατρού:   
  
∆ιεύθυνση Ιατρού:  

 

Τηλέφωνο Ιατρού:  
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10)  Εισαχθήκατε στο 
Νοσοκομείο;  Ναι □ 

 Όχι □ 
Εάν ναι σε ποιο νοσοκομείο;  

 

 

Ημερομηνία εισαγωγής:  
 

  
 
Ημερομηνία εξόδου:  

 

 

 

Ο ερωτών:  
 

 

 

 

[Οι εργαζόμενοι που πήραν αναρρωτική άδεια 3 και παραπάνω ημέρες πρέπει 

να υπογράψουν μια δήλωση ότι δέχονται να κοινοποιηθούν τα στοιχεία του 

ιατρικού τους φακέλου στην ομάδα διεξαγωγής της έρευνας με παράλληλη, 

φυσικά, προστασία των ιατρικών τους δεδομένων]. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4: Ερωτηματολόγιο έρευνας για τους θεράποντες ιατρούς – 

Νόσος των Λεγεωναρίων 

 

Σας τηλεφωνούμε για να σας πληροφορήσουμε ότι ο/η κ. …………………… ένας 

από τους ασθενής σας και ταυτόχρονα ένας εργαζόμενος στην επιχείρησή μας 

(Επωνυμία Επιχείρησης), έχει υπογράψει μια δήλωση με την οποία μας δίνει την 

άδεια να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας, για να πάρουμε πληροφορίες για την 

υγεία του/της σε σχέση με την πρόσφατή του/της  ασθένεια. 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί αν η 

πρόσφατη ασθένεια του ασθενούς σας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

πνευμονία που θα μπορούσε να έχει προκληθεί από έκθεση στο βακτήριο της 

Λεγεωνέλλας στο χώρο εργασίας.  

 

 

 

  
Όνομα Ιατρού:   
  
∆ιεύθυνση  

 

Τηλέφωνο  
 

 

Ημερομηνίες επισκέψεων :  
 πρώτη  
 δεύτερη  
 τρίτη  
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Ο ασθενής ανέφερε:  
 

 

1) Βήχα:   

  
ναι  

 
□ 

 όχι  □ 
 άγνωστο  □ 

 

 

 

2) Κοντανάσαιμα:   

 
 
 

ναι  

 
□ 

 όχι  □ 

 άγνωστο  □ 
 

 

3) Ιστορικό πυρετού:   

 

 
 

ναι  

 

□ 

 όχι  □ 

 άγνωστο  □ 
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Ανώμαλα κλινικά ευρήματα από το θώρακα και τους πνεύμονες  
 

 

4) Ακροαστικά ευρήματα:  
 ναι □ 
 όχι □ 
 ∆εν εξετάστηκε □ 

 

Περιγράψτε: 
 

 

 

5) ∆ύσπνοια:  

 
ναι

 
□ 

 όχι □ 
 ∆εν εξετάστηκε □ 

 

 

 

6) Κυάνωση:  

 
ναι

 
□ 

 όχι □ 
 ∆εν εξετάστηκε □ 

 

 

7) Θερμοκρασία: 
 
 
  

8) Άλλο:  
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9) Έγινε ακτινογραφία θώρακος;  
 
 

Ναι 

 
□ 

 
 Όχι □ 

Ευρήματα:  
 

 

 

 

10)   Καλλιέργεια πτυέλων;   
Ναι 

 
□ 

 
 Όχι □ 

Αποτελέσματα:  
 

 

 

11)   Τα πτύελα καλλιεργήθηκαν για 
Λεγεωνέλλα;  

 
 

Ναι 

 
□ 

 
 Όχι □ 

Εργαστήριο:  
 

 

 

12)   ∆ιαγνωστικές δοκιμασίες;   
Ναι 

 
□ 

 Όχι □ 
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Τύπος δοκιμής:  
 

 με άμεσο ανοσοφθορισμό   

 με έμμεσο   

 με ELISA   

 ∆οκιμή αντιγόνου ούρων  

 

 

Εργαστήριο:  
 

Ποιά ∆ιάγνωση:  

 

13)    Ποιά εντύπωση: 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5: Ερωτηματολόγιο Επιδημιολογικής Έρευνας – Νόσος των 

Λεγεωναρίων 

 

Βασικές πληροφορίες: 

Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου:           /         /  
 
 
 

ΗΜ ΜΗ ΕΤ 

1) Φύλο: Άντρας
 
□ 

 Γυναίκα □ 
  

2) Ηλικία:  
  

  
  

3) Ονοματεπώνυμο:  
  
  
  
  

4) ∆ιεύθυνση (οδός, αριθμός, 
πόλη): 

 

 
 

 

  

5) Είστε μετανάστης; Ναι
 
□ 

 Όχι □ 
  

6) Εάν Ναι, σε ποια εθνικότητα 
ανήκετε; 

 μειονότητα 

 

 

 

 



Legionella spp. και Χώροι Εργασίας 

 

 
 

143 

 

7) Στην παρούσα χρονική φάση 
παίρνετε κάποιο φάρμακο 
στεροειδές (κορτιζόνη) από το 
στόμα;                  

Ναι

 
□ 

 
 Όχι □ 

8) Ποια ημερομηνία 
πρωτοαρρωστήσατε;  

 

 

9) Ήταν κάποιος άλλος από την 
οικογένεια σας άρρωστος;  Ναι □ 

 
 Όχι □ 

Εάν ναι, ποιος;  
 

 

10)    Από                               είχε 
κάποιος από τους φίλους σας 
διαγνωσθεί με πνευμονία;  Ναι

 
□ 

 
 Όχι □ 

Εάν ναι ποιος;  
 

 

Τι συμπτώματα είχαν;  
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  Έκθεση στην εργασία κατά τις 10 ημέρες προ της ασθένειάς σας:   

 

1) Περιγράψτε τις εργασίες που κάνατε στη δουλειά σας, ποια ήταν η κυρίως 

περιοχή που κινηθήκατε στο χώρο της εργασίας σας.   

Κάντε ένα κατάλογο για τα κτίρια όπου μπορεί να βρισκόσασταν για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.  

 

Περιοχή  Ώρες εβδομαδιαίως 

   

   

   

   

 

 

   

2) Κάνατε ντους στη δουλειά 
σας;  Ναι □ 

 Όχι □ 
 

Εάν ναι, Πού;  
 

Πόσες φορές εβδομαδιαίως;  
 

3) Αναφέρατε όλα τα μέρη που 
φάγατε γεύμα:  

 

4) Αναφέρατε όλα τα μέρη που 
κάνατε διάλλειμα:  
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5) Αναφέρατε όλες τις τουαλέτες 
που χρησιμοποιήσατε:  

 

 

6) Καπνίζετε μέσα στις τουαλέτες 
(καθυστερείτε μέσα σ’ αυτές);  Ναι □ 

 Όχι □ 
Εάν ναι, Πού; 
 

 

7) Παρακολουθήσατε κάποιο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα έξω 
από το κτίριο; Ναι

 
□ 

 Όχι □ 
Εάν ναι, που έγινε;  

 

8) Έχετε μια δεύτερη δουλειά; 
Ναι

 
□ 

 
 Όχι □ 

Εάν ναι, ποια δουλειά και που  
 

 

9) Υπάρχουν άλλα μέρη που δεν 
έχετε αναφέρει και περάσατε 
κάποιο χρόνο ενώ ήσασταν 
στη δουλειά;
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     Έκθεση στην κοινότητα (Κατά τις 10 ημέρες προ της ασθένειά σας): 
 

 
1)    Πήγατε σε γυμναστήριο;          

 
Ναι 

 
□ 

 Όχι □ 
 

Εάν ναι, σε ποιό;  
 

Πόσες φορές;  
 

 
 
 
 

2)  Χρησιμοποιήσατε σπα; 
Τζακούζι; Χαμάμ;                       

 
 
 
 

Ναι 

 
 
 
□ 

 Όχι □ 
 

Αν ναι, πού και πότε; 

 
 

 

 
 

3)     Πήγατε σε εκκλησία;                
 

Ναι 
 
□ 

 Όχι □ 
 

Εάν ναι, που;  
 

Πόσες φορές;  
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4)   Κάνατε οδοντιατρικές  
εργασίες;                                    

Ναι □ 

 Όχι □ 
 

Εάν ναι, που;  
 

Πόσες φορές;  
 

 

5) Σε ποιό κατάστημα 
 λαχανικών πήγατε;  

 

 

Πόσες φορές;  
 

 
 

 
 

6)   Πήγατε σινεμά;                           Ναι
 
□ 

 Όχι □ 
 

Εάν ναι, σε ποιό;  
 

Πόσες φορές;  
 

 
7)   Πήγατε σε εμπορικό κέντρο;      Ναι

 
□ 

 Όχι □ 
 

Εάν ναι, σε ποιό;  
 

Πόσες φορές;  
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 8) Πήγατε σε άλλους δημόσιους 
χώρους που θεωρείτε σημαντικό 
να αναφέρετε; (δημόσιες 
συγκεντρώσεις, σχολεία κλπ);          

 
 

Ναι 

 
 
□ 

 Όχι □ 
 

Εάν ναι, που;  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΛΗΨΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ (82) 

 

 

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του κτιρίου, γίνεται εκτίμηση του 

μεγέθους του και των συστημάτων κυκλοφορίας του νερού, ώστε να υπολογιστεί 

ο αριθμός των δειγμάτων και των φιαλών που θα χρειαστούν αντίστοιχα. Θα 

βοηθήσει σημαντικά η δημιουργία ενός απλού διαγράμματος των συστημάτων 

κυκλοφορίας του νερού.   

Θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα: 

- Το σημείο εισαγωγής του νερού του δικτύου ύδρευσης ή της ιδιωτικής 

πηγής. 

- Το σημείο της δεξαμενής αποθήκευσης, του συστήματος επεξεργασίας 

και των αντλιών. 

- Το σημείο του θερμοσίφωνα (heater) και του καυστήρα (boiler). 

- Το είδος των εξαρτημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο σύστημα. 

(βρύσες, ντους, βαλβίδες) και το υλικό κατασκευής των σωλήνων. 

- Τα σημεία όλων των πύργων ψύξης, των εξατμιστικών συμπυκνωτών 

και των ψυκτών του κτιρίου.  

- Η θέση και ο τύπος όλων των συστημάτων που σχετίζονται με τον 

πύργο ψύξης όπως είναι οι δεξαμενές, οι συμπυκνωτές και τα 

σπειράματα ψύξης έμμεσης εξάτμισης στις μονάδες κλιματισμού. 
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- Η θέση κάθε συστήματος ψύξης με εξάτμιση και η θέση των 

υγραντήρων. 

- Η θέση των διακοσμητικών σιντριβανιών, των κολυμβητικών 

δεξαμενών, των οποιονδήποτε δεξαμενών εμβάπτισης, των ντους 

ματιών, των ντους ασφαλείας ή οποιονδήποτε άλλων πηγών νερού 

μέσα ή κοντά στο κτίριο. 

 

Σχεδιάστε τη διαδρομή που ακολουθεί ο έλεγχος, από το σημείο εισαγωγής 

του νερού. Καταγράψτε την κατάσταση των σωλήνων, τη μέθοδο σύνδεσης των 

σωλήνων, τη μόνωση, τις πηγές θερμότητας και το είδος της μόνωσης στις 

δεξαμενές του νερού. Επίσης, πρέπει να ελέγχονται και να καταγράφονται 

προσεκτικά τα σημεία και το είδος των αποσυνδεμένων εξαρτημάτων, τα 

τερματικά σημεία και οι συνδέσεις με άλλα συστήματα.  

Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των στοιχείων αυτών, λαμβάνονται δείγματα 

από τα ακόλουθα σημεία: 

- Την εισαγωγή του νερού. 

- Από κάθε δεξαμενή και θερμοσίφωνα. 

- Από ένα αντιπροσωπευτικό αριθμό βρυσών κρύου και ζεστού νερού. 

- Από όλους τους πύργους ψύξης, τους εξατμιστικούς συμπυκνωτές, 

τους υγραντήρες, τα spa, τα ντους. 

- Από την είσοδο ή την έξοδο νερού οποιασδήποτε συσκευής ύποπτης 

για μόλυνση. 
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Οποιαδήποτε πηγή νερού είχε εμπλοκή σε επιδημία στο παρελθόν, ή έχει 

βρεθεί μολυσμένη, ή υπάρχει υποψία για πιθανή μόλυνση, θα πρέπει να 

ελέγχεται και να μην αγνοείται. Είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια μιας 

διερεύνησης, να μην αφήσουμε καμία πηγή νερού του κτιρίου χωρίς να ελεγχθεί. 

 

∆ιαδικασία δειγματοληψίας νερού 

 

 Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών, εάν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης 

σε μολυσμένα εκνεφώματα, είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλων 

προστατευτικών αναπνευστικών συσκευών, εξοπλισμένων με φίλτρα HEPA ή 

άλλο φίλτρο παρόμοιου τύπου, ικανού να συγκρατήσει σωματίδια διαμέτρου 

1μm. 

 Η συλλογή των δειγμάτων γίνεται σε φιάλες πολυπροπυλενίου (όγκου 

250ml-1l), αποστειρωμένες στους 121οC  για 15 λεπτά. Είναι σημαντικό να γίνει η 

λήψη των δειγμάτων πριν την έκπλυση του συστήματος.  

 Η διαδικασία δειγματοληψίας από τους πύργους ψύξης και τα συστήματα 

κυκλοφορίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αναφέρεται στο παράρτημα 4, 

«Προτάσεις για λήψη μέτρων ελέγχου, σε χώρους εργασίας όπου έχει εκδηλωθεί 

επιδημική έκρηξη της Νόσου των Λεγεωναρίων».   

 

∆ειγματοληψία από υγραντήρες, εξατμιστικούς ψύκτες και σπα 

 

1. Συλλέξτε δείγμα από τη δεξαμενή του νερού και αν υπάρχει πρόσβαση 

      από το σημείο εισαγωγής. 
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2.   Λάβετε δείγματα λάσπης ή ιζήματος ιδιαίτερα όπου υπάρχουν  

      συσσωρεύσεις. 

 

Μεταφορά δειγμάτων 

 

Προκειμένου να μεταφερθούν τα δείγματα στο εργαστήριο για ανάλυση, 

προετοιμάζονται ως εξής: 

1. Τυλίξτε με λαστιχάκι ή παραφίλμ ή άλλο τρόπο, π.χ. σπάγκος ή κολλητική 

ταινία το λαιμό κάθε φιάλης δειγματοληψίας, ώστε να κρατήσει το καπάκι 

σφιχτά στη θέση του. 

2. Τυλίξτε με απορροφητικό χαρτί κάθε φιάλη και τοποθετήστε τη σε ασφαλή 

πλαστική σακούλα με αεροκυψέλες. 

3.  Τοποθετήστε τις πλαστικές σακούλες σε ισοθερμικό κιβώτιο. 

Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου (20±5οC)  και 

προστατευμένα από την άμεση πρόσπτωση του ηλιακού φωτός, εφόσον 

πρόκειται να εξετασθούν εντός 24 ωρών. Στη συνέχεια, εφ' όσον δεν θα 

αναλυθούν άμεσα, αλλά ο έλεγχός τους πρόκειται να γίνει μέσα σε δύο ημέρες, 

πρέπει να φυλάσσονται σε συνθήκες συντήρησης εντός ψυγείου και να μην 

καταψύχονται, όπως προβλέπεται και από την ΙSO 11731. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΗΨΗ  ΜΕΤΡΩΝ  ΣΕ  

ΧΩΡΟΥΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΗΛΩΘΕΙ ΕΠΙ∆ΗΜΙΚΗ 

ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ (82) 

    

 

Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται οι ενέργειες που απαιτούνται ώστε να 

εξαλειφθεί ο κίνδυνος επέκτασης της λοίμωξης, σε ένα κτίριο όπου συνέβη 

επιδημική έκρηξη  Legionella spp.   

Θεωρούμε ότι συνέβη «επιδημική έκρηξη της Νόσου των Λεγεωναρίων», 

όταν έχουν επιβεβαιωθεί ιατρικά, περιστατικά αυτής της νόσου και έχουν 

συσχετιστεί επιδημιολογικά με κάποιο κτίριο ή τμήμα αυτού. Αυτό συνήθως 

σημαίνει, ότι δύο η περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα Νόσου των 

Λεγεωναρίων έχουν ταυτοποιηθεί εντός χρονικής περιόδου 6 εβδομάδων στο 

κτίριο.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται εκκένωση του κτιρίου.  

Είναι απαραίτητο μετά την επιβεβαίωση της επιδημικής έκρηξης, να 

απομονωθούν τα άτομα εκείνα που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου  όσον 

αφορά την μόλυνσή τους από το μικρόβιο, από όλες τις πιθανές πηγές 

μόλυνσης. Άτομα υψηλού κινδύνου είναι όλοι οι ανοσοκατασταλμένοι, όπως τα 

άτομα που έχουν δεχθεί μοσχεύματα, όσοι παίρνουν χημειοθεραπεία και 

κορτικοστεροειδή, καθώς και τα άτομα με κακή κατάσταση υγείας. Επί πλέον, 
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ακολουθείται πρόγραμμα ιατρικής παρακολούθησης και καταγραφής-έρευνας, 

για την παρακολούθηση των εργαζομένων όπως αναφέρθηκε στο παράρτημα 2. 

Τις δράσεις αυτές ακολουθεί η επιθεώρηση του κτιρίου, ώστε να 

ταυτοποιηθούν όλες οι δυνητικές πηγές Legionella spp. Η επιθεώρηση αυτή 

περιλαμβάνει το σύστημα κεντρικού κλιματισμού (πύργοι ψύξης, εξατμιστικοί 

συμπυκνωτές), τα συστήματα κυκλοφορίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 

τους υγραντές και οποιεσδήποτε άλλες πηγές νερού είναι σε θερμοκρασία άνω 

των 20οC, και δυνητικά μπορούν να εκνεφωθούν.  

Πριν να εκπλύνετε ή να απολυμάνετε το νερό σ’ αυτές τις ύποπτες πηγές, 

πάρετε δείγματα νερού για ανάλυση ώστε να καθοριστούν οι κυρίαρχοι ορότυποι 

και υπότυποι της L. pneumophila στην πηγή του νερού και να καθοριστεί το 

μικροβιακό φορτίο της Legionella στο νερό (cfu/l). Αυτή η πληροφορία θα είναι 

χρήσιμη στον προσδιορισμό της πηγής της νόσου εάν έχει ταυτοποιηθεί ο 

υπότυπος της L. pneumophila στον πληθυσμό των εργαζομένων που 

προσβλήθηκαν. Λόγω της δεκαήμερης έως δεκαπενθήμερης καθυστέρησης στην 

εξαγωγή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει 

να αρχίσουν άμεσα.  

 Επειδή η δειγματοληψία για Legionella μπορεί να μην οδηγήσει σε 

ευρήματα, τα αποτελέσματα αυτά δεν θα πρέπει να καθορίσουν από μόνα τους 

τις κατάλληλες δράσεις σε ένα κτίριο όπου έχει συμβεί επιδημική έκρηξη. Όλες οι 

δυνητικές πηγές μόλυνσης θα πρέπει να θεωρηθούν ως μολυσμένες και να 

αντιμετωπισθούν κατάλληλα, σε περίπτωση επιδημικής έκρηξης νόσου 
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των Λεγεωναρίων.  Η λήψη δειγμάτων και η διενέργεια εξετάσεων πρέπει να  

είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες και εγκεκριμένες διαδικασίες. 

  Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία εξυγίανσης των δυνητικών πηγών 

μόλυνσης.  Μετά την επεξεργασία συλλέξτε και αναλύστε δείγματα ώστε να 

προσδιοριστεί το μικροβιακό φορτίο της L. pneumophila, αλλά και η 

αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας.   

Η επαναχρησιμοποίηση ενός συστήματος κυκλοφορίας νερού μετά την 

εξυγίανση του, απαιτεί περιοδική συντήρηση και τακτική λήψη δειγμάτων νερού, 

ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της συντήρησης. Οι  διαδικασίες 

συντήρησης για τον έλεγχο του μικροοργανισμού στις διάφορες πηγές ενός 

κτιρίου, αναφέρονται παρακάτω: 

 

 

Α) Πύργοι ψύξης και εξατμιστικοί συμπυκνωτές  

 

Ένας συμπυκνωτής κεντρικού συστήματος κλιματισμού απορροφά 

θερμότητα από τις μονάδες ψύξης του συστήματος και την αποβάλει στην 

ατμόσφαιρα μέσω εξάτμισης στους πύργους ψύξης. Οι εξατμιστικοί 

συμπυκνωτές λειτουργούν παρόμοια με τους πύργους ψύξης, εκτός από το 

γεγονός ότι τα σπειράματα ψύξης βρίσκονται μέσα στη ροή του νερού, το οποίο 

και χρησιμοποιείται για την άμεση ψύξη των ψυκτικών αερίων.   

Επειδή τόσοι οι πύργοι ψύξης όσο και οι εξατμιστικοί συμπυκνωτές 

χρησιμοποιούν ένα σύστημα ανεμιστήρα για να κινήσουν τον αέρα δια μέσου 
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ενός συστήματος ανακυκλοφορίας νερού, εισάγουν μια σημαντική ποσότητα 

υδρατμών στο περιβάλλον ακόμα κι αν υπάρχουν σταγονοσυλλέκτες 

σχεδιασμένοι για να περιορίζουν την απελευθέρωση υδρατμών. Επιπρόσθετα, 

αυτό το νερό έχει θερμοκρασία μεταξύ 20-50οC που είναι ιδανικό για την 

ανάπτυξη της L. pneumophila. 

 

 

Πρωτόκολλο δειγματοληψίας νερού από τους πύργους ψύξης 

 

Πριν την έναρξη της απολύμανσης συλλέξτε ένα επαρκή αριθμό 

δειγμάτων νερού σε στείρους περιέκτες. Ακολουθεί καλλιέργεια των δειγμάτων 

για να καθοριστεί ο βαθμός μόλυνσης, αλλά και ο υπότυπος της L. pneumophila 

πριν από την εξυγίανση του συστήματος.  Συλλέξτε δείγματα νερού 500ml, από 

τα ακόλουθα σημεία:  

 

1. Από την εισαγωγή νερού στον πύργο ψύξης. 

2. Από κάθε αποθηκευτική δεξαμενή του συστήματος. 

3. Από τη λεκάνη-δεξαμενή (basin) του πύργου ψύξης στο πιο 

απομακρυσμένο σημείο από την εισαγωγή, αλλά και από το νερό που 

επιστρέφει από το σύστημα κυκλοφορίας, στο σημείο εισαγωγής στον 

πύργο. 

4. Από κάθε σημείο στάσιμου νερού στους δίσκους συμπύκνωσης ή από τα 

σπειράματα ψύξης. 

5.   Λάβετε δείγματα λάσπης ή ιζήματος ιδιαίτερα όπου υπάρχουν  
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      συσσωρεύσεις. 

 

Σημείωση: Φροντίστε να έχει σταματήσει η λειτουργία των πύργων ψύξης, 

τουλάχιστον τριάντα λεπτά πριν τη δειγματοληψία. 

 

 

 

Εικόνα 50   Λήψη δείγματος νερού.

Εικόνα 49   Σχηματισμός βιομεμβράνης σε δεξαμενή 
Πύργου Ψύξης. 
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∆ιαδικασία καθαρισμού  

1. Καθαρίστε και απολυμάνετε ολόκληρο το σύστημα κλιματισμού 

περιλαμβάνοντας τους προσαρτημένους ψύκτες και/ή τις δεξαμενές 

αποθήκευσης ακολουθώντας το “πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης του 

Wisconsin” ως εξής:   

α) Χλωρίωση shok των πύργων ψύξης στα 50 ppm ελεύθερου 

υπολειμματικού Cl για 1 ώρα. 

β) Προσθήκη ουσίας διασποράς. 

γ) ∆ιατήρηση 10 ppm Cl για 24h. 

δ) Αποχέτευση του συστήματος. 

ε) Ξαναγέμισμα και επανάληψη των βημάτων από το α έως το δ. 

ζ) Επιθεώρηση του συστήματος για εμφανή στοιχεία ανάπτυξης 

βιομεμβράνης.  Εάν βρεθεί επαναλάβετε τα βήματα από το α έως το δ. 

η) Πραγματοποίηση μηχανικού καθαρισμού (ο πύργος ψύξης μπορεί να 

απαιτεί ειδικές τροποποιημένες διαδικασίες).  

θ) Ξαναγέμισμα του συστήματος, ρύθμιση του υπολειμματικού Cl στα 10 

ppm και κυκλοφορία του νερού για 1 ώρα.     

ι)  Αφήνουμε να τρέξει το σύστημα. 

κ) Ξαναγέμισμα με καθαρό νερό με ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 

επεξεργασίας του νερού.  

 

Η μονάδα είναι τώρα έτοιμη να ξαναδοθεί στη χρήση.   
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2. Εντοπίστε και εξαλείψτε όλα τα σημεία απώλειας νερού του συστήματος 

ψύξης. 

3. Αφού κάνετε όσα προβλέπονται στο βήμα 1, πάρετε δείγμα νερού από τον 

πύργο ψύξης για εξέταση για Legionella.  Η μονάδα μπορεί να επανατεθεί 

σε λειτουργία, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ιατρικής παρακολούθησης 

των εργαζομένων έχει εγκατασταθεί.  Εάν από τις καλλιέργειες προκύπτουν 

ανιχνεύσιμα επίπεδα Λεγεωνέλλας (>1000cfu/l) επαναλαμβάνουμε την 

χλωρίωση και ξαναπαίρνουμε δείγμα νερού.  

4. Όταν επιτευχθούν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα Legionella, εγκαθιστούμε το 

πρόγραμμα συντήρησης όπως περιγράφεται στο πρωτόκολλο του 

Wisconsin, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή λειτουργία, με 

τα ακόλουθα βήματα:  

α) Κάνετε επιθεώρηση του συστήματος μηνιαία. 

β) Αδειάστε το σύστημα και καθαρίστε το ανά τρίμηνο. 

γ) Ελέγξτε το νερό που κυκλοφορεί  για μικροοργανισμούς, πουρί και 

διάβρωση. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τη συστηματική χορήγηση 

βιοκτόνων και αντιοξειδωτικών ουσιών κατά προτίμηση με συνεχή παροχή, 

καθώς και μηνιαίες μικροβιολογικές αναλύσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ο 

έλεγχος των μικροοργανισμών.  

δ) ∆ιατηρείτε σε αρχείο τα στοιχεία της λειτουργίας και συντήρησης του 

συστήματος.   
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5. Πραγματοποιείστε αναλύσεις στο νερό του συστήματος ψύξης στα 

ακόλουθα χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει 

σημαντική ανάπτυξη Legionella: 

α) Εβδομαδιαίως για τον πρώτο μήνα μετά την επαναλειτουργία του 

συστήματος,  

β) κάθε 2 εβδομάδες τους επόμενους 2 μήνες και  

γ) μηνιαίως για τους επόμενους 3 μήνες.  

6. Το όριο για την συγκέντρωση Legionella spp. κατά τους 6 αυτούς μήνες 

πρέπει να είναι < 1000 cfu/l νερού. 

 

Εάν δεν υπάρχουν δείγματα νερού πάνω από αυτό το όριο κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου, η παρακολούθηση και καταγραφή μπορεί να ανασταλεί. Το 

πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να συνεχιστεί επ’ αόριστο.   

Εάν οποιοδήποτε δείγμα νερού περιέχει ≥10000 cfu Λεγεωνέλλας/l, 

λάβετε άμεσα μέτρα για τη μείωση των επιπέδων αυτών στα επιτρεπτά όρια. 

Αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν αυξημένη συχνότητα εφαρμογής ή 

συγκέντρωσης των βιοκτόνων ουσιών, διόρθωση του pH, πρόσθετες 

επεξεργασίες τύπου shock ή οποιαδήποτε άλλη δράση που μειώνει τα επίπεδα 

της Legionella spp.   

Πάρτε νέα δείγματα νερού και εφαρμόστε το πρόγραμμα δειγματοληψιών 

ξανά. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του νερού πρέπει να είναι 

διαθέσιμα στους χρήστες του κτιρίου. 
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Β) Συστήματα κυκλοφορίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

 

Τα συστήματα κυκλοφορίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης είναι 

σχεδιασμένα για να παρέχουν ζεστό νερό για πλύσιμο, πόση, καθαριότητα, κλπ.  

Ένα μεγάλο κτίριο μπορεί να έχει πολλαπλά ανεξάρτητα συστήματα.   

Αυτά τα συστήματα συνήθως περιλαμβάνουν ένα λέβητα ή ένα θερμαντικό 

σώμα, ένα σύστημα επανακυκλοφορίας του νερού και σωλήνες που καταλήγουν 

στις βρύσες σε άλλα εξαρτήματα. 

Οι θερμοκρασίες λειτουργίας του συστήματος ποικίλουν, εξαρτώμενες από 

το σχεδιασμό του, τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και τη σκοπούμενη 

χρήση του νερού. Συνιστάται η ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας των 

θερμαντικών σωμάτων του νερού να είναι 60οC, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία του 

λαμβανόμενου νερού σε κάθε βρύση  να είναι 50οC.   

Είναι σημαντικό να έχουμε επισημάνει όλα τα τμήματα ενός συστήματος 

κυκλοφορίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπου αυτό μπορεί να παραμένει 

στάσιμο (π.χ. τυφλά σημεία ή πλάγιες διαδρομές που έχουν πωματισθεί ή 

δεξαμενές αποθήκευσης που έχουν νεκρές ζώνες ή δεν χρησιμοποιούνται 

συχνά), προκειμένου να είναι αποτελεσματική η εξυγίανσή του. Έτσι σε 

περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιες ζώνες, θα πρέπει να εξαλειφθούν από το 

σύστημα. Ελαστικά ή πλαστικά σημεία στο υδραυλικό σύστημα και τσιμούχες 

σιλικόνης, μπορούν να χρησιμεύσουν στην ανάπτυξη Legionella.  Εξαλείψτε ή 

ελαχιστοποιήστε τη χρήση αυτών των υλικών ή αντικαταστήστε τα με άλλα που 

δεν ευνοούν την ανάπτυξή της. Είναι επίσης σημαντικό, να εντοπίσετε και να 
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ελέγξετε την ακεραιότητα της λειτουργίας όλων των βαλβίδων αντεπιστροφής, 

ώστε να εξασφαλίσετε την προστασία του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από 

την επιμόλυνση με νερό άλλων χρήσεων, μέσω ενός κώδικα (π.χ. χρωματικού) 

που έχει επιλεγεί για το κτίριο.  

 

Πρωτόκολλο δειγματοληψίας νερού από βρύσες και ντους 

 

Συλλέξτε δείγματα νερού πριν την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης για να 

καθορίσετε την εν δυνάμει μόλυνση. Τα δείγματα λαμβάνονται από την κεφαλή 

των ντους, τουλάχιστον ένα από κάθε όροφο του κτιρίου και βέβαια από τα 

λιγότερα χρησιμοποιούμενα τμήματα του κτιρίου, καθώς και από ένα 

αντιπροσωπευτικό αριθμό βρυσών και εξόδου του ζεστού νερού. Ελέγξτε τη 

θερμοκρασία του νερού σ’ αυτές τις μονάδες, για να καθορίσετε εάν είναι 

σημαντικά χαμηλότερη από τη θερμοκρασία που έχει επιλεχθεί. Είναι σημαντικό 

να μην ξεπλύνετε τη βρύση πριν πάρετε ένα δείγμα, διότι το τελικό τμήμα του 

συστήματος ύδρευσης μπορεί να αποτελεί πηγή μολύνσεως. Η διαδικασία που 

ακολουθείται κατά τη δειγματοληψία είναι η ακόλουθη: 

 

1. Πάρτε ένα δείγμα τουλάχιστον 500ml, μόλις ανοίξει η βρύση (άμεσο). 

2.  Μετρήστε την αρχική θερμοκρασία του νερού, κατά προτίμηση από την 

παροχή και όχι βυθίζοντας το θερμόμετρο στη φιάλη με το δείγμα.  

     3.   Απολυμαίνετε το θερμόμετρο με ισοπροπυλική αλκοόλη, για να  

           αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση των επόμενων δειγμάτων και 
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           σε περίπτωση που δεν τοποθετείτε το θερμόμετρο στην παροχή αλλά 

           χρησιμοποιείτε δοχείο για τη μέτρηση, αυτό αλλάζει σε κάθε σημείο για  

           τον ίδιο λόγο. 

     4.   Αφήστε να τρέξει νερό ώσπου να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του. 

           Καταγράψτε την τελική θερμοκρασία, καθώς και το χρόνο που  

           χρειάστηκε έως τη σταθεροποίηση. 

     5.   Συλλέξτε δείγμα νερού όταν σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία (έμμεσο): 

α)   μετά από ροή περίπου ενός λεπτού στην περίπτωση ζεστού  

      νερού. 

  β)   μετά από ροή περίπου δύο λεπτών όταν πρόκειται για κρύο νερό. 

     6.   Μετρήστε το υπολειμματικό χλώριο στην περίπτωση συστήματος κρύου 

           νερού.  

     7.   Λαμβάνετε δείγμα με αποστειρωμένο μάκτρο από το εσωτερικό των  

           βρυσών ή των κεφαλών των ντους, απομακρύνοντας το εξάρτημα. 

           Είναι δυνατό τα δείγματα των μάκτρων να είναι θετικά ακόμα κι αν τα 

           δείγματα του νερού είναι αρνητικά. 

 

Το άμεσο δείγμα νερού θα παρουσιάσει το επίπεδο μόλυνσης στο εξάρτημα ή 

το σημείο, ενώ το έμμεσο θα δείξει την ποιότητα του νερού που φτάνει στο 

σημείο αυτό.  

Παραδώστε τα δείγματα νερού σε ένα διαπιστευμένο εργαστήριο για να 

προσδιοριστεί το μικροβιακό φορτίο της Legionella.  
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∆ειγματοληψία από θερμοσίφωνες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης  

 

Ειδικά από τα θερμαντικά στοιχεία του νερού, συλλέξτε δείγμα νερού 500ml 

μέσα σε στείρους περιέκτες από τα σημεία: 

1. του πυθμένα (bottom drain). 

2. του εξωτερικού σωλήνα, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

 

 Για να εξυγιάνετε όλα τα συστήματα κυκλοφορίας ζεστού νερού, είτε έχουν 

βρεθεί να περιέχουν ανιχνεύσιμα επίπεδα Legionella, είτε υπάρχει πιθανότητα να 

έχουν μολυνθεί, χρησιμοποιείστε τη διαδικασία καθαρισμού όπως αναφέρεται 

παρακάτω: 

 

1. Απολυμάνετε το σύστημα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αποτελεσματικό 

χημικό, θερμικό ή άλλο τρόπο αντιμετώπισης. Αναλυτικότερα:  

 Εξυγιάνετε το σύστημα ζεστού νερού θερμαίνοντας το νερό σε 

θερμοκρασία τουλάχιστον 70ο C και διατηρείστε αυτή τη θερμοκρασία 

τουλάχιστον 24h.  ∆ιατηρώντας τη θερμοκρασία στους 70ο C, ξεπλύνετε 

κάθε βρύση του συστήματος για τουλάχιστον 20min.  

 Χρησιμοποιήστε ένα αποδεκτό χημικό απολυμαντικό όπως η χλωρίνη ή 

άλλο αποδεκτό βιοκτόνο για να καθαρίσετε το σύστημα. Ξεπλύνετε το 

σύστημα μετά την εφαρμογή των ουσιών αυτών, ώστε να απομακρυνθούν 

τα υπολείμματα των διαβρωτικών και πιθανόν τοξικών αυτών ουσιών.  
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 Χρησιμοποιείστε οποιαδήποτε άλλη τεχνική που έχει αποδειχθεί 

αποτελεσματική και ασφαλής.  

 

2. ∆ιατηρήστε τους θερμοσίφωνες του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους 

60οC και το νερό που εξέρχεται από τις βρύσες τουλάχιστον στους 50οC.  

Όπου δεν μπορούν να διατηρηθούν αυτές οι θερμοκρασίες ελέγξτε την 

ανάπτυξη Legionella με μια άλλη εναλλακτική αλλά ασφαλή και 

αποτελεσματική μέθοδο.  

 

3. Μετά την επεξεργασία πάρτε ξανά δείγματα ζεστού νερού από όλες τις 

δεξαμενές αποθήκευσης. Εάν ανιχνεύεται Legionella αναθερμάνατε και 

πραγματοποιήστε εκ’ νέου δειγματοληψία από το σύστημα κυκλοφορίας του 

νερού.  Εάν δεν βρεθούν μετρήσιμα επίπεδα Legionella σ’ αυτό το σύστημα, 

και όλες οι υπόλοιπες πιθανές πηγές έχουν διερευνηθεί, προχωρήστε στο 

επόμενο βήμα.  

 

4. Για να εξασφαλίσετε ότι το σύστημα κυκλοφορίας ζεστού νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης δεν έχει επαναμολυνθεί, κάνετε έλεγχο για Legionella 

ακολουθώντας το παρακάτω σχήμα:   

 Εβδομαδιαία για τον πρώτο μήνα μετά την επαναλειτουργία  

 Κάθε 2 εβδομάδες για τους επόμενους 2 μήνες  

 Μηνιαία για τους επόμενους 3 μήνες 
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5. Χρησιμοποιείστε τα κριτήρια που περιγράφονται στο παράρτημα 5 με τις 

οδηγίες για τον έλεγχο της Legionella σε συστήματα ζεστού και κρύου νερού του 

τομέα Mικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής ∆ημόσιας Υγείας.  

 

Συστήματα κυκλοφορίας χλιαρού νερού  

 

Συνήθως στα συστήματα κυκλοφορίας χλιαρού νερού, η αραίωση του 

ζεστού νερού γίνεται με κρύο που προέρχεται από εξωτερική πηγή. Η τακτική 

αυτή δεν συνιστάται, γιατί το ζεστό νερό παραμένει στις αντίστοιχες σωληνώσεις 

σε θερμοκρασίες ιδανικές για την ανάπτυξη της L. pneumophila. Είναι 

προτιμότερο να γίνεται η ανάμιξη στο σημείο παραγωγής του ζεστού νερού. Μια 

άλλη αποδεκτή λύση είναι η χρήση τοπικών συστημάτων θέρμανσης του νερού 

σε κάθε έξοδο του νερού (ταχυθερμοσιφωνάκι). 

 

 

Συστήματα κυκλοφορίας κρύου νερού  

 

Αυτού του είδους τα συστήματα προορίζονται για να παρέχουν πόσιμο 

νερό, νερό για πλύσιμο, για καθαριότητα για χρήση τουαλέτας κλπ.  Αυτά τα 

συστήματα δεν είχαν θεωρηθεί ως μείζονα πηγή προβληματισμού για την Νόσο 

των Λεγεωναρίων επειδή η L. pneumophila δεν πολλαπλασιάζεται σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία του κρύου νερού, τόσο στις παροχές όσο και στις 

δεξαμενές αποθήκευσης πρέπει να είναι κάτω των 20οC, ώστε να 
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ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανάπτυξή της. Οι σωληνώσεις του κρύου νερού 

που βρίσκονται κοντά σε εκείνες του ζεστού νερού θα πρέπει να είναι 

μονωμένες. Προσπαθήστε να εξαλείψετε τα σημεία λίμνασης του συστήματος 

όπως τα τυφλά σημεία ή τις δεξαμενές αποθήκευσης που δεν χρησιμοποιούνται 

τακτικά.  

 

  Ανιχνεύσιμα επίπεδα της L. pneumophila στο σύστημα είναι δυνατόν να 

αποτελεί ένδειξη μόλυνσης της παροχής νερού και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο μέσα στο σύστημα.  

Εάν ο έλεγχος των δειγμάτων του συστήματος εμφανίζει επίπεδο 

μόλυνσης σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο του εισερχόμενου νερού από την 

πηγή υδροληψίας, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα εξυγίανσης του 

συστήματος και ταυτόχρονα να γίνει διερεύνηση για τον εντοπισμό της πηγής της 

μόλυνσης ή του πολλαπλασιασμού του μικροβίου. Εξ’ ορισμού στα συστήματα 

αυτά δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη θέρμανση του νερού και επομένως η 

εξυγίανση δεν μπορεί να γίνει μέσω θερμικής μεθόδου.  Εάν τα συστήματα 

κυκλοφορίας κρύου νερού εμφανίζουν μετρήσιμα επίπεδα Legionella ή 

υποθέτουμε ότι πιθανόν να έχουν μολυνθεί, πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω 

διαδικασία καθαρισμού του συστήματος. 
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∆ιαδικασία καθαρισμού  

 

1. Καθαρίστε και απολυμάνετε όλα τα συστήματα κυκλοφορίας κρύου νερού 

συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών αποθήκευσής του, των ψυκτών, των 

σωληνώσεων και των βρυσών ως ακολούθως:   

 Χρησιμοποιήστε ένα αποδεκτό χημικό απολυμαντικό όπως η χλωρίνη ή 

ένα άλλο αποδεκτό χημικό μικροβιοκτόνο.  

 Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία που έχει αποδειχθεί 

ασφαλής και αποτελεσματική.  

2. ∆ιασφαλίστε ότι τα συστήματα κυκλοφορίας κρύου νερού συντηρούνται σε 

συνθήκες που δεν προάγουν την ανάπτυξη της Legionella.  ∆ιατηρήστε 

θερμοκρασίες μέχρι 20οC και φροντίστε ώστε τα επίπεδα υπολειμματικού 

χλωρίου να βρίσκονται μεταξύ 1 και 2 ppm.  Αντικειμενικά αυτά τα επίπεδα 

της χλωρίωσης μπορεί να είναι διαβρωτικά για μεταλλικές σωληνώσεις και 

δεξαμενές.   

3. Πάρτε δείγματα σύμφωνα με τις οδηγίες δειγματοληψίας. Εάν με την ανάλυση 

δεν ανιχνευθεί Legionella spp και όλες οι υπόλοιπες δυνητικές πηγές έχουν 

αντιμετωπισθεί πηγαίνετε στο επόμενο στάδιο. 

4. Ξεπλύνετε όλες τις βρύσες και εξόδους του κρύου νερού για 4min, 12h πριν 

την επαναχρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων.  

5. Όταν έχετε πραγματοποιήσει τα βήματα από το 1 έως και το 4 

επαναλειτουργήστε το κτίριο κανονικά, αλλά ελέγξτε το σύστημα κυκλοφορίας 

του κρύου νερού για Legionella σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα :  
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 Εβδομαδιαία για τον πρώτο μήνα μετά την επαναχρησιμοποίηση του. 

 Κάθε δύο εβδομάδες για τους επόμενους 2 μήνες.  

 Μηνιαίως για τους επόμενους 3 μήνες.  

6.  Τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τα συστήματα κρύου νερού που 

περιγράφηκαν παραπάνω θα χρησιμοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της 

περιόδου παρακολούθησης και καταγραφής. Συγκέντρωση Legionella πάνω 

από 10.000 cfu/l νερού απαιτεί επεξεργασία εκ’ νέου του συστήματος με βάση 

τα βήματα 1-3 όπως περιγράφονται παραπάνω.  Στη συνέχεια πρέπει να 

γίνεται επανάληψη της δειγματοληψίας σε εβδομαδιαία βάση, όπου 

επαναλαμβάνεται το σχήμα όπως περιγράφεται στο βήμα 5.  Εάν τα επίπεδα 

της Legionella παραμένουν κάτω από 1000 cfu/l δεν απαιτείται συνέχιση της 

παρακολούθησης. Αν τα επίπεδα είναι 1000-9000 cfu/l πρέπει να συνεχιστεί 

εβδομαδιαία δειγματοληψία του νερού επ’ αόριστο και να γίνει προσπάθεια 

ταυτοποίησης της πηγής μόλυνσης. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 

και καταγραφής πρέπει να είναι διαθέσιμα στους χρήστες του κτιρίου.  

 

Γ)  Συστήματα κεντρικού κλιματισμού  

 

Υπό κανονικές συνθήκες τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού δεν είναι 

δυνατόν να αποτελούν πηγή μόλυνσης της L. pneumophila εκτός εάν το νερό 

είναι μολυσμένο με τα βακτήρια αυτά, όταν εισέρχεται στο σύστημα.  Επίσης, 

υπό κανονικές συνθήκες τα δισκάρια συμπυκνωμάτων ή τα σπειροειδή ψυκτικά 

στοιχεία δεν θα πρέπει να χρησιμεύουν ως πηγές νερού στις οποίες 
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πολλαπλασιάζονται οι μικροοργανισμοί, γιατί η θερμοκρασία του είναι κάτω από 

20οC. 

Εάν τα δισκάρια δεν αποχετεύονται κατάλληλα είναι δυνατόν να 

διατηρηθεί χλιαρό νερό και να δημιουργηθούν συνθήκες που μπορούν να 

υποβοηθήσουν την ανάπτυξη μικροβίων και μυκήτων. Η κατάλληλη συντήρηση 

θα ελαττώσει τα προβλήματα που σχετίζονται με άλλα νοσήματα όπως ο 

πυρετός από τους υγραντήρες και οι ασθματικές κρίσεις και θα ελαχιστοποιήσει 

τη πιθανότητα για επιδημική έκρηξη νόσου των λεγεωναρίων.  Για να σχετίζεται 

ευθέως μια επιδημική έκρηξη Νόσου των Λεγεωναρίων με ένα σύστημα 

κεντρικού κλιματισμού, το πιθανότερο είναι να εισέρχεται στο σύστημα συνεχώς 

νερό με Legionella, να εκνεφώνεται και να διανέμεται στους χρήστες του κτιρίου.  

Εξετάστε τα συστήματα ώστε να εξαλείψετε αυτή την πιθανότητα ως ακολούθως:  

 Επιθεωρήστε ολόκληρο το σύστημα διανομής του αέρα 

(συμπεριλαμβάνοντας τις επιστροφές και τους απαγωγούς του συστήματος), 

για διαπίστωση οπτικής ένδειξης συγκέντρωσης του νερού.  

 Επιδιορθώστε τα σημεία απώλειας νερού και απομακρύνετε τυχόν στάσιμο 

νερό μέσα στο σύστημα. Αντικαταστήστε ή εξαλείψτε οποιαδήποτε μόνωση 

του συστήματος έχει υποστεί βλάβη. 

 Λειτουργήστε το σύστημα κεντρικού κλιματισμού χρησιμοποιώντας 100% 

αέρα από τον εξωτερικό χώρο για 8h,  πριν επαναλειτουργήσετε κανονικά το 

κτίριο.  
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Η δειγματοληψία αέρα στους αεραγωγούς, ώστε να αποδειχθεί ότι είναι ελεύθερη 

από Legionella δεν απαιτείται και είναι χωρίς νόημα.  ∆εν υπάρχει αξιόπιστος 

τρόπος για τον έλεγχο της Legionella στον αέρα, αφού μπορεί να ζει μόνο στο 

νερό. Εάν οι αεραγωγοί είναι ξηροί δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως πηγή για 

την Legionella. 

Με την επαναφορά του κτιρίου στην κανονική λειτουργία, κρατείστε την παροχή 

του εξωτερικού αέρα όσο υψηλότερη γίνεται για ένα μήνα. Στη συνέχεια 

εφαρμόστε τους κανονισμούς.   

 

 

Υγραντήρες και μείκτες  

 

Πολλά συστήματα κεντρικού κλιματισμού παρέχουν αέρα με υγρασία 

στους χρήστες του κτιρίου. Ακατάλληλα συντηρούμενοι υγραντήρες μπορεί να 

αποτελούν τόσο σημεία πολλαπλασιασμού, όσο και διασποράς για μια ποικιλία 

βιοεκνεφωμάτων. Γενικά, οι ψυχρές θερμοκρασίες σε συστήματα κεντρικού 

κλιματισμού δεν συντελούν στην ανάπτυξη της L.  pneumophila.  

Οι υγραντήρες κρύου νερού στα συστήματα κεντρικού κλιματισμού πρέπει 

να είναι συνδεδεμένοι με μια πηγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και 

εφοδιασμένοι με αποχέτευση, ώστε να απομακρύνεται το νερό.  Υγραντήρες 

τύπου κονσόλας που επανακυκλοφορούν το νερό για παραγωγή υδρατμών, δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται γιατί το νερό σ’ αυτά τα συστήματα μολύνεται 
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γρήγορα με μικροοργανισμούς και τέτοιες μονάδες έχουν συνδεθεί με επιδημική 

έκρηξη Νόσου Λεγεωναρίων σε ένα νοσοκομείο.   

Ιδανικά οι υγραντήρες των συστημάτων κεντρικού κλιματισμού θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν συστήματα έγχυσης ατμού, που περιορίζουν την πιθανότητα 

εμφάνισης προβλημάτων που οφείλονται σε  μικροοργανισμούς.  Οι υγραντήρες 

κρύου νερού απαιτούν επιμελή συντήρηση ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πηγές 

του νερού δεν συνδράμουν σε δυνητικά προβλήματα.  Από τη στιγμή που οι 

υγραντήρες διοχετεύουν νερό μέσα στο σύστημα διανομής του κεντρικού 

κλιματισμού, θα πρέπει να επιθεωρείται το σύστημα για στάσιμο νερό και να 

αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο που έχει περιγραφεί παραπάνω. 

Εφόσον μπορεί να ληφθεί δείγμα νερού από τους υγραντήρες και αυτό 

αποδειχθεί ότι περιέχει μετρήσιμο αριθμό βακτηρίων Legionella, ή εάν θεωρηθεί 

ότι είναι μολυσμένο με Legionella, πρέπει να ακολουθηθεί το παρακάτω 

πρωτόκολλο: 

 

1. Απολυμάνετε το νερό στις σωληνώσεις ή στο ρεζερβουάρ που τροφοδοτεί 

τον υγραντήρα με χλωρίνη ή άλλα αποτελεσματικά βιοκτόνα.  

2. Πάρτε δείγματα από το νερό του υγραντήρα, στο οποίο δεν θα πρέπει να 

ανιχνεύεται Legionella. Εάν σε ένα ή περισσότερα δείγματα ανιχνευθεί 

Legionella επαναλάβετε την επεξεργασία και πάρτε νέα δείγματα. 

3. ∆ιασφαλίστε ότι τίθεται σε λειτουργία ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 

συντήρησης ώστε να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα η ανάπτυξη της  

Legionella.  Οι θερμοκρασία αποθήκευσης του νερού θα πρέπει να είναι είτε 
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κάτω από 20ο C νερού ή πάνω από τους 50ο C και το σύστημα πρέπει να 

διατηρείται καθαρό.   

4. Πριν τη χρήση του υγραντήρα πρέπει να ξεπλένετε το δίκτυο με επιμέλεια, 

ώστε να απομακρύνονται οι βιοκτόνες ουσίες.   

5. Όταν έχουν ακολουθηθεί με επιτυχία τα βήματα από το 1 έως το 4 

επαναλειτουργήστε τον υγραντήρα και ελέγξτε το νερό της μονάδας για 

πιθανή επαναμόλυνση από Legionella spp. σύμφωνα με το παρακάτω 

σχήμα:   

 Εβδομαδιαία για τον 1ο μήνα  

 Κάθε δύο εβδομάδες για τους επόμενους 2 μήνες  

 Μηνιαία για τους επόμενους 3 μήνες. 

 

Το επίπεδο της Legionella για τους υγραντήρες είναι λιγότερο από 1000 cfu/l 

νερού. Εάν δεν υπάρχουν δείγματα που να υπερβαίνουν αυτή την τιμή 

αναστέλλεται η παρακολούθηση και καταγραφή και συνεχίζεται το πρόγραμμα 

συντήρησης επ’ αόριστο. Εάν αντίθετα, υπάρχουν δείγματα πάνω από αυτή την 

τιμή επεξεργαστείτε ξανά και επανελέγξτε το σύστημα σύμφωνα με το 

παραπάνω βήμα (5). 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου πρέπει να είναι διαθέσιμα στους χρήστες του 

κτιρίου.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.    ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - (Οδηγίες του Τμήματος Μικροβιολογίας της 

Εθνικής Σχολής ∆ημόσιας Υγείας - Ε.Ν. Βελονάκης) 

 

 Τα όρια με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες του EWGLI – European 

Working Group for Legionella Infections (σε ισχύ από Ιούνιο 2003), για τον 

έλεγχο και Πρόληψη των Λοιμώξεων από τη Legionella είναι: 

 

Α. Όρια ετερότροφων βακτηρίων και Legionella κατά την μικροβιολογική 

παρακολούθηση των Πύργων Ψύξης (Π.Ψ.)                   

                                                                                

   

 

1)  Αν                                                                                                                                           

 

                             

 

 

Τότε: το σύστημα  θεωρείται ότι είναι υπό έλεγχο. 

Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε αριθμό μικροοργανισμών ανά λίτρο (cfu/l) 

Ετερότροφα Βακτήρια (Ε.Β.)  
 

 

≤10.000          

 Λεγεωνέλλες  
 

≤1.000 
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 2) Αν : 

 

 

Τότε: 

 Το πρόγραμμα λειτουργίας του /των Π.Ψ. πρέπει να αναθεωρηθεί. 

 Η μέτρηση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με ΑΜΕΣΗ επανάληψη της 

δειγματοληψίας. 

 Αν βρεθούν παρόμοιοι αριθμοί μικροβιακού φορτιού ξανά, θα πρέπει: 

 να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου. 

 να επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου. 

 να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

 

 

 

 

 

 

 

Ετερότροφα Βακτήρια (Ε.Β.)  
 

    >10.000  

και <100.000 

Λεγεωνέλλες 
 

  >1.000 

     και <10.000 
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 3) Αν : 

 

 

 

Τότε: 

Το σύστημα θα πρέπει να επαναδειγματοληπτηθεί ΑΜΕΣΑ και μετά θα πρέπει 

να γίνει: 

 χορήγηση shock κατάλληλης βιοκτόνου ουσίας, ως προληπτικό μέτρο,  

 εκτίμηση του κινδύνου,  

 αναθεώρηση των μέτρων ελέγχου,   

 προσδιορισμός των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να γίνουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ετερότροφα Βακτήρια (Ε.Β.) 
 

 

            >100.000  

 
Λεγεωνέλλες 
 

 

            >10.000  
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Β. Όρια για ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε κτίρια, μετά από 

δειγματοληψία για Λεγεωνέλλα σε Συστήματα Κυκλοφορίας ζεστού και κρύου 

Νερού (ΣΚζ-κΝ) 

 

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, το/τα ΣΚζ-κΝ πρέπει να 

δειγματοληπτηθούν και πάλι.  

Αν επαναληφθεί η ίδια εικόνα από πλευράς αριθμού θετικών δειγμάτων, τότε 

 πρέπει να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου.   

 να επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου. 

 να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

  

β) Αν η πλειοψηφία των δειγμάτων είναι θετικά, το/τα ΣΚζ-κΝ μπορεί να 

θεωρηθεί ως αποικισμένο από Λεγεωνέλλα, αν και σε χαμηλό βαθμό. Τα μέτρα 

που προτείνονται είναι: 

 Να εξετασθεί η απολύμανση του/των ΣΚζ-κΝ.  

 ΑΜΕΣΑ να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου  

 Να επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου. 

 Να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 
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2)  Αν οι αποικίες είναι περισσότερες από 10.000:  

 Το/τα ΣΚζ-κΝ πρέπει να δειγματοληπτηθούν πάλι.  

 να επανεξετασθούν τα μέτρα ελέγχου. 

 να επαναπροσδιοριστεί ο βαθμός κινδύνου.  

 να βρεθούν οι επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, 

συμπεριλαμβανόμενης της/των απολύμανσης/εων  του/των  ΣΚζ-κΝ. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ 

 

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

Οι μέθοδοι απολύμανσης που μπορούν να εφαρμοστούν είναι οι ακόλουθες: 

 

Α1. ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚ 

 

Η εφαρμογή του θερμικού σοκ στοχεύει: 

 α) στην κατεπείγουσα εξυγίανση  

 β) στην περιοδική εξυγίανση του συστήματος, ως τμήμα των προγραμμάτων  

     μακροπρόθεσμου ελέγχου. 

Εφαρμόζεται για σχετικά σύντομα διαστήματα και επιτυγχάνεται με: 

 Επίτευξη θερμοκρασίας στους 70-80 βαθμούς Κελσίου στο νερό του 

μπόιλερ ή της δεξαμενής παραμονής του.  

 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. 
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 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 και 

ιζημάτων από τα πιο μακρινά σημεία του συστήματος για εξέταση και η όλη 

διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί η εξυγίανση. 

 

Πλεονεκτήματα 

 

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 Legionella, είναι 

δυνατόν να επανεποικισθεί το σύστημα εντός ολίγων εβδομάδων, ιδίως αν 

δε συνοδευτούν και με άλλα μέτρα ελέγχου. 
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Α2. ΣΥΝΕΧΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 

           55-60 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 

 

 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 Legionella στο σύστημα κυκλοφορίας του ζεστού νερού, ελέγχονται 

αποτελεσματικά και σταθερά οι επιδημικές εκρήξεις. 

 ∆εν εξαλείφονται αναγκαία τα βακτήρια της Legionella από το σύστημα, 

αλλά ελέγχονται σε σημείο που να μην εμφανίζονται επιπλέον περιστατικά 

Λεγεωνέλλωσης. 
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Πλεονεκτήματα 

Σχετικά εύκολο να εφαρμοσθεί και να έχει συνεχή παρακολούθηση. 

Μειονεκτήματα 

Ενεργειοβόρος μέθοδος και με αυξημένο κίνδυνο εγκαυμάτων. 

 

 
Α3. ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ ΒΙΟΚΤΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 

A3.1. 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, τόσο ώστε να επιτύχουμε  ελεύθερο 

υπολειπόμενο χλώριο 20-50 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 ελάχιστο υπολειπόμενο χλώριο 0.5-1.0 

mg/l. 
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 Συνεχής χλωρίωση 

 Το ελεύθερο υπολειπόμενο χλώριο πρέπει να είναι μεταξύ 1-2 mg/l 

 Αν υπάρχουν σημεία στο σύστημα με στάσιμο νερό, στα σημεία αυτά, η 

χλωρίνη δεν θα επιτύχει την αδρανοποίηση των βακτηρίων.  

 

Επισημάνσεις 

 Μερικοί συγγραφείς συνιστούν να αδειάζουν οι δεξαμενές του ζεστού νερού, 

να καθαρίζονται μηχανικά και να τους γίνεται απολύμανση με ελεύθερο 

υπολειπόμενο χλώριο 50 mg/l για 1 ώρα. Κίνδυνος: Η διάβρωση των 

δεξαμενών από τη διαβρωτική δράση του χλωρίου. 

 ∆ύσκολη η διατήρηση του χλωρίου στο ζεστό νερό, καθώς εξατμίζεται από 

αυτό.  

 Όσο πιο ψηλή η θερμοκρασία, τόσο πιο έντονη η διαβρωτική δράση του 

χλωρίου. 

 

Α3.2 ∆ιοξείδιο του χλωρίου: 

∆εν είναι τόσο πτητικό όσο η χλωρίνη στο ζεστό νερό και θεωρείται 

αποτελεσματικότερο στην αντιμετώπιση των βιομεμβρανών.  

 

Α3.3 Μονοχλωραμίνη 

Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις, νοσοκομεία που κάνουν χρήση 

μονοχλωραμίνης φαίνεται να έχουν μικρότερο αποικισμό από Legionella και 

λιγότερες επιδημικές εκρήξεις Λεγεωνέλλωσης. Μπορεί η μονοχλωραμίνη να 
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ενεργεί βραδύτερα από τη χλωρίνη, αλλά φαίνεται ότι παραμένει στο σύστημα 

περισσότερο  χρόνο και επομένως αποδεικνύεται αποτελεσματικότερη για τις 

βιομεμβράνες  

 

 

Α3.4 Ιονισμός 

Ιονισμός είναι ο όρος που δίδεται στη δημιουργία ιόντων χαλκού και αργύρου, 

μέσω ηλεκτρόλυσης.  Μέταλλα σαν και αυτά είναι γνωστά για τη βακτηριοκτόνο 

δράση τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι:  

 Τα ιόντα αυτά δρουν στο κυτταρικό τοίχωμα του μικροοργανισμού, 

αλλοιώνοντας τη διαπερατότητα του μικροβιακού κυττάρου, γεγονός που 

μαζί με την μετουσίωση των πρωτεϊνών που προκαλούν, οδηγούν το 

κύτταρο σε λύση και τελικώς στο θάνατο. 

 Η συγκέντρωση των ιόντων αυτών στο νερό εξαρτάται από το ρεύμα που θα 

εφαρμοσθεί πάνω στα ηλεκτρόδια.  

 Ιόντα χαλκού στα 400 μg/l και αργύρου στα 40 μg/l μπορούν να δράσουν 

αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση της Λεγεωνέλλας στα συστήματα 

κυκλοφορίας του ζεστού νερού.  

 Αν έχουμε αποσκληρύνει το νερό, ακόμη και 20-30 μg/l ιόντων αργύρου 

μπορεί να είναι αποτελεσματικά, με κατώτατο όριο τα 20 μg/l και με την 

ανάγκη συνέργειας σε αυτή την περίπτωση των ιόντων Χαλκού για 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
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 Θα πρέπει τα ιόντα χαλκού και αργύρου να μην υπερβαίνουν τις ανώτατες 

παραδεκτές τιμές που θέτουν οι εθνικές προδιαγραφές για το πόσιμο νερό. 

 Σε συστήματα που διατρέχονται από σκληρό νερό μπορεί να αποδειχθεί 

δύσκολο να διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις των ιόντων στα απαιτούμενα 

επίπεδα διότι συσσωρεύεται πουρί γύρω από τα ηλεκτρόδια εξαιτίας της 

υψηλής συγκέντρωσης των διαλυμένων στερεών. 

  Επειδή ο ιονισμός εξαρτάται από το pH, τόσο στο σκληρό όσο και στο 

μαλακό νερό, για να έχουμε τα απαιτούμενα ιόντα αργύρου θα πρέπει το pH 

του νερού να είναι κάτω από το 7,6. 

 Ο ιονισμός είναι εύκολη στην εφαρμογή της μέθοδος. 

 Ο ιονισμός ∆ΕΝ εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού. 

 ∆εν αποτελεί μέθοδο επιλογής όταν έχουμε σύστημα νερού 

κατασκευασμένο από ψευδάργυρο, διότι τότε το μέταλλο αυτό αδρανοποιεί 

τα ιόντα Αργύρου. 

 

Α3.5 Υπεροξείδιο του υδρογόνου και Άργυρος 

 Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνει την εξυγίανση του νερού χρησιμοποιώντας 

ένα σταθερό πυκνό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (οξυζενέ) και 

αργύρου, κάνοντας χρήση της βακτηριοκτόνας δράσης κάθε ενός από τα 

δύο  συστατικά, αλλά και της συνέργειας που προκύπτει από αυτά. 

 Η τεχνική είναι σχετικά πρόσφατη και απαιτεί παραπέρα επιβεβαίωση και 

πειραματισμούς. 
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Α3.6 Υπεριώδης ακτινοβολία (UV) – 254 nm 

 Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι: 

 Αδρανοποιεί τα βακτήρια παράγοντας διμερή θυμίνης στο DNA των μικροβίων 

που εμποδίζουν την αντιγραφή του. 

 Αποτελεσματική μέθοδος κοντά στο σημείο εφαρμογής της. 

 Μπορεί να εφαρμοσθεί μετά από θερμικό σοκ και χλωρίωση για τον έλεγχο 

της Legionella μέσα στο σύστημα. 

 ∆εν έχει επίδραση στη γεύση του νερού.  

 ∆εν βλάπτει τις σωληνώσεις. 

 Είναι εύκολο να εγκατασταθεί. 

Συμπερασματικά αυτή η μέθοδος δεν αρκεί από μόνη της για τον έλεγχο της 

Legionella, καθώς δεν έχει υπολειμματική δράση και έτσι το βακτήριο παραμένει 

στις βιομεμβράνες ειδικά, στα τυφλά σημεία του δικτύου. 

 

 

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 ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο είναι 

0.5 mg/l. 
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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 αρκετές 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 μισό του νερού πρέπει να αντικαθίσταται καθημερινά. 

 Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μια τέτοια πισίνα 

είναι μόνο για επίδειξη και όχι για χρήση. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ 

ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ 

  

Τα βήματα που ακουλουθούνται είναι: 

 

α) Εξυγίανση 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ 
ΧΛΩΡΙΟ (ε.υ.χ.) ΣΤΟ 
ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

ΨΥΞΗΣ 

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 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 --- 

 

β) Αποχλωρίωση 

 

 Χρησιμοποιείται το  ένυδρο Θειοθειικό Νάτριο (Na2S2O5.5H2O).  
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 Οι κρύσταλλοι του άνυδρου διαλύονται σε μικρή ποσότητα νερού και ρίχνονται 

μέσα στο σύστημα. 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. 

 χλωρίωση με ε.υ.χ. 1-2 ppm. 

  

γ) Το σύστημα τώρα είναι έτοιμο να λειτουργήσει ξανά. 

  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ 

 

Υγρό χλώριο (Υποχλωριώδες Νάτριο, περιεκτικότητας 5% σε χλώριο) ή κοινή 

χλωρίνη. 
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Χρησιμοποιούμε τον απλό τύπο: α=20.β.γ     όπου, 

  

α = η ποσότητα χλωρίνης που θα χρειασθεί για την απολύμανση, σε cm3 (ml) 

β = κυβικά μέτρα της δεξαμενής 

γ = επιθυμητό υπολειμματικό χλώριο 

  

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: 

  

α = 20Χ3Χ5=300 ml κοινής χλωρίνης 
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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: 

  

α = 20Χ2Χ50=2,000 ml κοινής χλωρίνης. 
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9.  Γλωσσάρι 

 

Άλατα:  Πρόκειται για κρυσταλλικό απόθεμα το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί στις 

επιφάνειες και στις σωληνώσεις των πύργων ψύξης ή του δικτύου διανομής 

ύδατος, εξαιτίας του ανθρακικού ασβεστίου και της κυκλοφορίας αλκαλικού νερού 

στο σύστημα. 

 

Βαλβίδες αντεπιστροφής: Είναι ειδικές βαλβίδες οι οποίες δεν επιτρέπουν την 

επαναστροφή του νερού στο δίκτυο. 

 

Βιοκτόνος ουσία: Είναι φυσικός ή χημικός παράγοντας, ο οποίος είναι ικανός να 

καταστρέψει μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της Legionella. 

 

Βιομεμβράνη: Γλοιώδης επιφάνεια που αποτελείται από στρώσεις 

μικροοργανισμών και άλλου οργανικού και μη υλικού. Αποικίζεται συνήθως με  

μικροοργανισμούς, άλατα και προϊόντα διάβρωσης. 

 

Εκνέφωμα: Η εκπομπή σταγονιδίων, λόγω του αέρα που καταθλίβεται ή 

αναρροφάται. 

 

Έκπλυση (flushing) : ∆ιαδικασία κατά την οποία η βρύση παραμένει ανοιχτή με 

μεγάλη ροή για 10-15 λεπτά. Πραγματοποιείται όταν μία βρύση ή ένα ντους  



Legionella spp. και Χώροι Εργασίας 

 

 
 

193 

κ.τ.λ. παραμένει εκτός λειτουργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7 

ημερών. 

 

Επαναστροφή: Είναι η μη ελεγχόμενη ροή του νερού κατά φορά αντίθετη της 

κανονικής μέσα στην εγκατάσταση του δικτύου ύδρευσης. Προκαλείται κυρίως σε 

περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης. 

 

Επιδημική έκρηξη: ∆ύο ή περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα της  νόσου 

των λεγεωναρίων που συμβαίνουν στο ίδιο μέρος, εντός έξι μηνών. 

 

Επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας: Αυτές οι δομές είναι τοποθετημένες στην 

κορυφή του πύργου ψύξης και είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να δημιουργούν μία 

εκτεταμένη, διαβρεγμένη επιφάνεια, μέσα από την οποία περνάει ο αέρας. 

 

Επιδημιολογική επιτήρηση:  Είναι η συστηματική και συνεχιζόμενη συλλογή, 

ανάλυση και ερμηνεία στοιχείων με προσανατολισμό την πράξη της δημόσιας 

υγείας. 

 

HVAC:  Ακρωνύμιο των λέξεων -  Heating, Ventilating, and Air Conditioning. 

 

Μείκτες - Θερμοστατικές βαλβίδες ανάμειξης: Είναι βαλβίδες οι οποίες 

αναμειγνύουν το ζεστό και το κρύο νερό του συστήματος, ώστε το νερό να 

αποδίδεται σε μία προκαθορισμένη θερμοκρασία. 
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mg/L:  Χιλιοστόγραμμο ανά λίτρο -  ισοδυναμεί με τα μέρη ανά εκατομμύριο. 

 

Οροομάδα:  Η υποδιαίρεση ενός είδους ή υποείδους. Η  διάκριση από τα άλλα 

στελέχη γίνεται με ειδικές δοκιμασίες που βασίζονται στην αναγνώριση των 

αντιγόνων στην επιφάνεια του μικροοργανισμού. 

 

ppm: Μέρη ανά εκατομμύριο - αντιστοιχεί σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο (mg/L). 

 

Σποραδικό κρούσμα:  Μια μεμονωμένη ή μοναδική περίπτωση μιας ασθένειας. 

 

Σταγονοσυλλέκτες: Είναι διάταξη πλέγματος από εμπόδια, που είναι 

τοποθετημένα πριν την έξοδο του πύργου ψύξης και είναι σχεδιασμένα για να 

ελαχιστοποιούν τη διάδοση σταγονιδίων από τον πύργο.  

 

Στάσιμο νερό: Θύλακες στάσιμου νερού μέσα στο σύστημα διανομής ύδατος 

του πύργου ψύξης, μέσα στο οποίο είναι δυνατόν να αναπτυχθεί βιομεμβράνη 

και  μικροοργανισμοί.  

 

Σύστημα διανομής θερμού ύδατος:   Είναι το σύστημα που έχει σχεδιαστεί για 

τη θέρμανση και την παροχή νερού σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60°C σε κάθε 

έξοδό του. 
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Τυφλά σημεία: Είναι εκείνα τα μέρη των σωληνώσεων που καταλήγουν σε 

εξαρτήματα μέσω των οποίων το νερό ρέει μόνο όταν το εξάρτημα είναι ανοιχτό. 

Επίσης, είναι κάθε σωλήνωση με μήκος μεγαλύτερο από τη διάμετρο της κύριας 

σωλήνωσης, που προεκτείνεται από τον κύριο κλάδο. Περιέχουν στάσιμο νερό, 

το οποίο μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη βιομεμβράνης και να υποβοηθηθεί 

έτσι η επιμόλυνση του συστήματος με Legionella. 

 

Υδρομασάζ ή τζακούζι:   Είναι είδος μπανιέρας που κάνει χρήση ζεστού νερού 

και είναι εξοπλισμένο με διατάξεις έγχυσης αέρα μέσα στο νερό με υψηλή 

ταχύτητα, δημιουργώντας έτσι φυσαλίδες και υδρατμούς. 
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