p∏ywalnie

ed∏ug szacunków Âwiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO) na
ca∏ym Êwiecie rocznie choruje
na ostrzejszà form´ legionellozy (wywo∏ywanà bakterià Legionella
pneumophila) od 20 do 100 tysi´cy osób.
Zgodnie z badaniami epidemiologów oko∏o 5-20% zara˝onych umiera.
Ostatnia groêna epidemia tej choroby,
wywo∏ana bakteriami Legionella obecnymi w instalacji klimatyzacji w budynku
u˝ytecznoÊci publicznej, wystàpi∏a w 2002 r.
w Anglii, gdzie zachorowa∏o 114 osób.
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Czy nas to dotyczy?
OczywiÊcie mo˝na w dalszym ciàgu
uwa˝aç, ˝e nas ten problem nie dotyczy,
˝e to inni muszà si´ z nim borykaç i go rozwiàzywaç. Niemniej jednak trzy lata temu
rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdaƒsku poinformowa∏, i˝ w czasie kontroli wody prowadzonej na Pomorzu stwierdzono obecnoÊç bakterii Legionella pneumophila, wywo∏ujàcych tzw. chorob´ legionistów (legionelloz´) w oko∏o 30 hotelach! Wydarzenie to Êwiadczàce, i˝ legionelloza w ka˝dej

Niebezpieczna

bakteria

chwili mo˝e zaatakowaç w Polsce, ka˝e
nam dok∏adniej poznaç natur´, drogi zaka˝eƒ oraz sposoby zapobiegania chorobie legionistów. Poznaç i przekazaç t´ wiedz´
wszystkim zainteresowanym.

Przykre skutki
Bakterie z rodzaju Legionella rozwijajà si´
w Êrodowisku wodnym, a optimum ich rozwoju to temperatura 38-42°C; ginà w temperaturze ok. 70°C. Bakterie te szybko przyrastajà w instalacjach wody ciep∏ej i w instalacjach klimatyzacyjnych. Dodatkowo obecnoÊç osadów, pierwotniaków i biofilmu u∏atwia rozwój Legionelli. Rozwojowi bakterii
sprzyjajà te˝ zastoje ciep∏ej wody i jej stagnacja – brak recyrkulacji, Êlepe odcinki w instalacjach, podgrzewaczach, zasobnikach.
Komórki bakteryjne Legionelli przenoszone sà za pomocà kropelek o odpowiedniej temperaturze, szczególnie wi´c niebezpieczny dla zdrowia jest aerozol wodno-powietrzny (krople o Êrednicy mniejszej ni˝ 5 µm) wnikajàcy do p´cherzyków
p∏uc, którego êród∏em mogà byç:
● prysznice i jacuzzi,
● klimatyzatory,
nawil˝acze, wie˝e
ch∏odnicze,
● spryskiwacze ogrodowe i fontanny,
● wanny pere∏kowe.
Najcz´stszà konsekwencjà zaka˝enia
Legionella pneumophila jest postaç p∏ucna, czyli choroba legionistów objawiajàca
sie zapaleniem p∏uc. Towarzyszà mu: bardzo wysoka goràczka powy˝ej 39-40°C,
wodnista biegunka, silne bóle g∏owy, kaszel, trudnoÊci w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, dreszcze, bóle mi´Êniowe,
a tak˝e zaburzenia ÊwiadomoÊci (od poczàtkowego pobudzenia a˝ do os∏upienia,
splàtania, dezorientacji i Êpiàczki).

OkreÊlone zasady

Coraz cz´Êciej i wi´cej mówi si´ o zagro˝eniu
Legionellà, zarówno na specjalistycznych
konferencjach, w prasie bran˝owej a przede
wszystkim w opracowaniach Paƒstwowego
Zak∏adu Higieny. Mówi si´... i ma∏o z tym tematem
robi. ÂwiadomoÊç o zagro˝eniu i nast´pstwach
wyst´powania tej bakterii w dalszym ciàgu
jest bagatelizowana.

Majàc na uwadze powy˝sze, wr´cz idealnym miejscem rozwoju bakterii typu
Legionella jest wanna z hydromasa˝em.
Naszym obowiàzkiem jest zatem oduczyç
klientów kupujàcych SPA myÊlenia, ˝e
SPA jest urzàdzeniem bezobs∏ugowym,
˝e wystarczy je kupiç i o nim zapomnieç.
Opieka i korzystanie ze SPA jest o wiele bardziej delikatnym, a zarazem skomplikowanym dzia∏aniem ni˝ utrzymanie
basenu. Nie znaczy to wcale, ˝e nie bardziej przyjemnym i wdzi´cznym, pod warunkiem jednak przestrzegania ÊciÊle
okreÊlonych zasad. Zasady te sà skrupulatnie opracowane i sprawdzone, wystarczy po nie si´gnàç i przekazaç eksploatatorom, a wszyscy b´dziemy bezpieczni.
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