Η προστασία των λουοµένων από υδατογενείς λοιµώξεις.
Οι λοιµώξεις που προέρχονται από την επαφή του ανθρώπου µε το θαλασσινό νερό
οφείλονται σε παθογόνους παράγοντες οι οποίοι υπεισέρχονται και επιζούν στο
θαλάσσιο περιβάλλον κυρίως δια των αποβλήτων (παθογόνα βακτήρια, ιοί και
παράσιτα), των λουοµένων (ιοί και µύκητες) αλλά και της ατµόσφαιρας (βακτήρια
και παράσιτα).
Με βάση επιδηµιολογικές µελέτες τεκµηριώνεται η σχέση κολύµβησης και
λοιµώξεων τόσο από την κατάποση όσο και από την επαφή µε το θαλασσινό νερό.
Εκτός των γαστρεντερίτιδων που αποτελούν και τις πρώτες τεκµηριωµένες
θαλασσογενείς λοιµώξεις, το θαλάσσιο περιβάλλον ενοχοποιείται και για την
µετάδοση ωτίτιδων, δερµατίτιδων, επεφυκίτιδων και φαρυγγίτιδων.
Συγκεκριµένα, οι λοιµώξεις που αποδίδονται στην επαφή µε το θαλασσινό νερό
µπορούν να καταταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες :
1. Εντερικές λοιµώξεις (γαστρεντερίτιδες), που προέρχονται από την
κατάποση θαλασσινού νερού κατά την διάρκεια κολύµβησης (υπολογίζεται
ότι ο µέσος όρος της ποσότητας νερού που καταπίνουν οι κολυµβητές είναι
10 – 50 ml ).
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα Αµερικανικών ερευνών (Cabelli, 1983) ο
εντερόκοκκος είναι ο καλύτερος δείκτης συσχέτισης της ποιότητας του
νερού µε την πιθανότητα πρόκλησης γαστρεντερίτιδας στους κολυµβητές.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής υιοθέτησε η Αµερικάνικη Νοµοθεσία
(USEPA Standards) για την ποιότητα νερών κολύµβησης, όπου τα δείγµατα
θαλασσινού νερού για να κριθούν κατάλληλα για κολύµβηση θα πρέπει να
περιέχουν λιγότερους από 35 εντερόκοκκους ανα 100 ml. Στην περίπτωση
αυτή η πιθανότητα πρόκλησης γαστρεντερίτιδων είναι µικρότερη από 2 %
Η Ελληνική νοµοθεσία (Υ.Α. 46399/1352, ΦΕΚ 438/86) εναρµονισµένη µε
τις αντίστοιχες διατάξεις της Ευρωπαικής Ενωσης (οδηγία 76/160/ΕΟΚ)
χρησιµοποιεί τα ολικά και κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή σαν δείκτες
µόλυνσης.
Τα όρια που χρησιµοποιούνται είναι , όσον αφορά το ανώτατο επιθυµητό
επίπεδο, 500 ολικά κολβακτηριοειδή και 100 κοπρανώδη κολοβακτηρίδια
ανα 100 ml, ενώ το ανώτατο επιτρεπτό επίπεδο ( µε ανοχή 20 % των
δειγµάτων) είναι , 10.000 ολικά κολβακτηριοειδή και 500 κοπρανώδη
κολοβακτηρίδια ανα 100 ml
2. Λοιµώξεις από αυτόχθονες ευκαιριακά παθογόνους µικροοργανισµούς που
συµβαίνουν σε άτοµα µε µειωµένο αµυντικό µηχανισµό , σε παιδιά ηλικίας
µέχρι 4 ετών και σε ενήλικες µε λύση συνεχείας του δέρµατος, πληγές κλπ
3. Ανθρωπογενείς λοιµώξεις, από ένα µεγάλο αριθµό µικροοργανισµών της
φυσιολογικής χλωρίδας του ανθρώπου που εισέρχεται κατά την διάρκεια
των δραστηριοτήτων αναψυχής στο νερό. Ο κίνδυνος µετάδοσης αυξάνει
στις περιπτώσεις που συνωστίζεται µεγάλος αριθµός ανθρώπων σε
περιορισµένη έκταση (π.χ. σταφυλοκοκκικές λοιµώξεις). Επιπλέον οι
κολυµβητές είναι δυνατόν να µολυνθούν από τους µικροοργανισµούς της
δικής τους χλωρίδας (π.χ. στη διάρκεια καταδύσεων παρασύρονται
µικροοργανισµοί από την ρινοφαρυγγική κοιλότητα , τον έξω ακουστικό
πόρο κλπ)

Τι πρέπει να προσέχουµε για να κάνουµε ένα µπάνιο ελαχιστοποιώντας
τους κινδύνους από τη ρύπανση και τη µόλυνση του νερού ;
Με βάση τα όσα αναφέραµε για τις υδατογενείς λοιµώξεις αλλά και τους
που εγκυµονούν άλλοι παράµετροι µόλυνσης ( π.χ. από πλαγκτόν το
φάση της θανάτωσής του απελευθερώνει κάποιες τοξίνες) ή
(βιοµηχανικά απόβλητα, πετρελαιοκηλίδες, κλπ), που θα αναπτύξουµε
προσεχές άρθρο,
µπορούµε να απαριθµήσουµε κάποιους κανόνες
κολύµβησης από µολυσµένα νερά.

κινδύνους
οποίο στη
ρύπανσης
σε κάποιο
ασφαλούς

1. Αποφεύγουµε την κολύµβηση σε περιοχές που το νερό περιέχει ασυνήθιστα
χαρακτηριστικά όπως αιωρούµενα συστατικά, µεγάλη θολερότητα και
ύποπτο χρωµατισµό.
2. ∆εν κολυµπάµε σε ύποπτες περιοχές, όπως αυτές που είναι κοντά σε
αγωγούς λυµάτων, παραθαλάσσιων κατοικιών, κτηνοτροφικών µονάδων,
βιοµηχανιών κλπ. Επίσης σε περιοχές που υπάρχουν αντίστοιχες
απαγορευτικές πινακίδες.
3. Αποφεύγουµε την παρατεταµένη επαφή µας µε νερά που έχουν άφθονο
πλαγκτόν και κυρίως στη φάση της κατάρρευσης (κοκκινωπό νερό,
συνωστισµός γλοιώδους µάζας στην επιφάνεια του νερού ή σε ινώδεις
σχηµατισµούς)
4. Σε πλάζ µε µεγάλη πυκνότητα κολυµβητών να αποφεύγουµε την εµβάπτιση
της κεφαλής στο νερό. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας
(WHO) κολυµβητής θεωρείται µόνο αυτός που εµβαπτίζει το κεφάλι του στο
νερό.
5. Η παρατεταµένη έκθεση στο νερό αυξάνει την πιθανότητα λοίµωξης. Εκτός
από την άµεση µετάδοση κάποιου µολυσµατικού παράγοντα από το νερό,
το ξέπλυµα των προστατευτικών βλεννών των µατιών, του ρινοφαρυγγικού
συστήµατος, της λίπανσης του δέρµατος κλπ, διαταράσσουν τον αµυντικό
µηχανισµό του σώµατος και το εκθέτουν σε µολυσµατικούς παράγοντες οι
οποίοι δεν προέρχονται κατ’ ανάγκη από το νερό.
6. Αποφεύγουµε την χωρίς προστασία επαφή µε την βρεγµένη άµµο. Η άµµος
συγκεντρώνει σταφυλόκοκκους και µύκητες µε πιθανό αποτέλεσµα τη
πρόκληση δερµατοπαθειών.
7. Φροντίζουµε αµέσως µετά το θαλασσινό µπάνιο να ξεπλένουµε το σώµα
µας µε ασφαλές γλυκό νερό το οποίο έχει πόσιµα χαρακτηριστικά.
8. Αποφεύγουµε να χρησιµοποιήσουµε θαλασσινό νερό για το ξέπλυµα των
τροφών που πρόκειται να φαγωθούν ωµές (φρούτα και λαχανικά) ή τον
καθαρισµό σκευών.
9. Αποφεύγουµε να καταναλώνουµε αλιεύµατα και κυρίως οστρακοειδή που
προέρχονται από ύποπτα νερά.
10. Επιλέγουµε ακτές που ελέγχονται τακτικά ως προς την ποιότητα των νερών
τους και έχουν χαρακτηριστικά µέσα στα όρια που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία. Σοβαρό ρόλο στην περίπτωση αυτή παίζει η Αρµόδια
Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση , η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει τις
κατάλληλες συχνότητες δειγµατοληψιών για τις περιοχές ευθύνης της, πέρα
από τα Εθνικά Προγράµµατα Ελέγχων.

