
 

 

 

 

Αθήνα 2 Αυγούστου 2018  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Θέμα: «ΝΟΟ ΣΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ» 

 Με αθνξκή ηα πξόζθαηα δεκνζηεύκαηα γηα θξνύζκαηα λόζνπ ησλ ιεγεσλαξίσλ ζηε ρώξα 
καο, ην ΚΕΕΛΠΝΟ ελεκεξώλεη όηη ε ιεγεσλέιισζε είλαη κία νμεία ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, πνπ 
πξνθαιείηαη από ηα βαθηεξίδηα ηνπ γέλνπο Legionella θαη εκθαλίδεηαη κε δύν κνξθέο: 

- ηνλ ππξεηό Pontiac, πνπ απνηειεί απηνπεξηνξηδόκελε ινίκσμε πνπ κνηάδεη κε γξηπώδε ζπλδξνκή θαη 

- ηε λόζν ησλ ιεγεσλαξίσλ, πνπ εθδειώλεηαη θπξίσο σο πλεπκνλία θαη είλαη δπλεηηθά ζαλαηεθόξνο 
ζε  5-30% ησλ θξνπζκάησλ πεξίπνπ. 

Η ιεγηνλέιια είλαη έλα βαθηεξίδην επξέσο δηαδεδνκέλν ζηε θύζε, πνπ απαληάηαη ζην πδάηηλν 
πεξηβάιινλ θαη δύλαηαη λα απνηθίζεη όια ηα ζπζηήκαηα ύδξεπζεο, ηόζν ην δίθηπν παξνρήο ζεξκνύ 
όζν ην δίθηπν παξνρήο θξύνπ λεξνύ (ηδαληθέο ζπλζήθεο πνιιαπιαζηαζκνύ παξνπζηάδνληαη ζην 
δίθηπν δηαλνκήο λεξνύ ζε ζεξκνθξαζίεο από 20νC - 50νC). Η κεηάδνζε ηεο λόζνπ γίλεηαη κε εηζπλνή 
ηνπ βαθηεξηδίνπ, όηαλ λεξό πνπ είλαη κνιπζκέλν δηαζθνξπίδεηαη ζηνλ αέξα ππό κνξθή ζηαγνληδίσλ 
(αεξνδόι, ληνπο). 

Γηα ηελ πξόιεςε εκθάληζεο ηεο λόζνπ απαηηείηαη ε ζπζηεκαηηθή ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε 
ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιηθώλ θαη θιηκαηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε πδξόςπθηνπο πύξγνπο ςύμεο, 
ηδηαίηεξα ζε ρώξνπο όπσο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πδάηηλα πάξθα, 
λνζνθνκεία, ηακαηηθά ινπηξά, θξνπαδηεξόπινηα, αιιά θαη ε απνθπγή δεκηνπξγίαο εζηίαο κόιπλζεο 
ζηα ζεκεία ησλ δηθηύσλ όπνπ παξαηεξείηαη ζπρλή απμνκείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη εκθαλίδνληαη 
ελαπνζέζεηο αιάησλ θαη μέλσλ ζσκάησλ γεληθόηεξα. 

Η λόζνο ησλ ιεγεσλαξίσλ δε κεηαδίδεηαη  από άλζξσπν ζε άλζξσπν, νύηε κέζσ ηεο ρξήζεο νηθηαθώλ 
θιηκαηηζηηθώλ ή θιηκαηηζηηθώλ απηνθηλήησλ πνπ δηαζέηνπλ αεξόςπθην ζύζηεκα. Η ζπλήζεο ζεξαπεία 
πεξηιακβάλεη ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ. 

Τν ΚΕΕΛΠΝΟ θαηαγξάθεη ηα θξνύζκαηα ηεο λόζνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθήο δήισζεο 
λνζεκάησλ θαη ελεκεξώλεη άκεζα ηηο αξκόδηεο ηνπηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ - όπνπ είλαη 
απαξαίηεην- λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξόιεςεο.  

Καηά ην έηνο 2017, παξαηεξήζεθε αύμεζε ζηα θξνύζκαηα ιεγεσλάξησλ ζε ηαμηδηώηεο ζε δηάθνξεο 
επξσπατθέο ρώξεο όπσο ε Γαιιία, ε Ιηαιία, ε Ιζπαλία θαη ε Ειιάδα. Σην πιαίζην απηό, ην ΚΕΕΛΠΝΟ 
έρεη απνδώζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ ησλ ιεγεσλαξίσλ ζε 
ηαμηδηώηεο ζηελ Ειιάδα γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2018, κε δξάζεηο όπσο: 

 

- Δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ ζε ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο γηα ηνπο 
ηδηνθηήηεο/δηαρεηξηζηέο ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ, κε ζηόρν ηελ  ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε 
ηνπο ηξόπνπο κεηάδνζεο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο ηεο λόζνπ ησλ Λεγεσλαξίσλ. 

- Απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ επηζηνιώλ πξνο ην Ξελνδνρεηαθό Επηκειεηήξην Ειιάδνο, ηελ 
Παλειιήληα Οκνζπνλδία Ξελνδόρσλ, ηε Σπλνκνζπνλδία Επηρεηξεκαηηώλ                          
Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ Ειιάδνο, θαζώο θαη ηνλ Εζληθό Οξγαληζκό Τνπξηζκνύ. 

 



 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., θαζώο θαη 
ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Επξσπατθνύ Κέληξνπ Ειέγρνπ Ννζεκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο παξαθάησ 
ζπλδέζκνπο: 

 http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/legionnaires_disease/ELDSNet/Pages/index.aspx 
 EWGLI Technical  Guidelines for the Investigation ,Control and  Prevention of Travel 

Associated Legionnaires’ Disease September 2011 Version 1.1 
http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ELDSNet/Documents/EWGLI-Technical-
Guidelines.pdf  

 LEGIONELLA and the prevention of legionellosis 
http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf  
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