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Αγαπητοί αναγνώστες,  

Σας καλωσορίζουμε στο 8
ο
 τεύχος του ηλεκτρονικού 

δελτίου της ΕΔΥΠΥ, το πρώτο τεύχος για το 2017. Σας 

ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική χρονιά γεμάτη 

υγεία.  

Το ξεκίνημα του 2017 χαρακτηρίστηκε από χαμηλές θερμοκρασίες σε 

όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, εκτός από τους παγετούς που 

σημειώθηκαν στις αρχές του Ιανουαρίου, καταγράφηκαν αυξημένα 

κρούσματα γρίπης και γαστρεντερίτιδας. Στα θέματα της επικαιρότητας 

θα βρείτε πληροφορίες για την εποχική γρίπη 2016-2017 αλλά και για 

τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την προφύλαξη από τις ιογενείς 

γαστρεντερίτιδες. Επίσης, παρουσιάζονται συμβουλές του Παγκόσμιου 

Οργανισμoύ Υγείας για την αντιμετώπιση του παρατεταμένου κρύου και 

των χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και το Ενημερωτικό Δελτίο 

«Δημόσια Υγεία, Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Παράγοντες της 

υγείας». Παραθέτονται επίσης τα πιο πρόσφατα εργαλεία που 

αναπτύχτηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό  

Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων για θέματα που αφορούν 

στους πρόσφυγες/μετανάστες και στην υγεία καθώς και οι εθνικές 

δράσεις για την επιδημιολογική επιτήρηση των κέντρων φιλοξενίας 

προσφύγων/μεταναστών.  

Τέλος, παρουσιάζεται σύνοψη του επιστημονικού άρθρου των Collins et 

al με τίτλο «Θερμαινόμενες πισίνες τοκετού ως πηγή της νόσου των 

λεγεωνάριων». Οι πισίνες τοκετού αυτού του τύπου δεν θεωρούταν έως 

πρόσφατα  πηγή για τη νόσο των λεγεωνάριων στην Ευρώπη λόγω της 

απουσίας κρουσμάτων. Το άρθρο αυτό είναι η πρώτη περίπτωση 

λεγεωνέλλωσης σχετιζόμενη με πισίνα τοκετού, όπου υπάρχει μοριακή 

επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ του ασθενούς και του περιβαλλοντικού 

παράγοντα.  

 

Καλή ανάγνωση! 

Ελίνα Κωσταρά  

Χημικός Περιβάλλοντος, Technical Officer EU SHIPSAN ACT Joint Action,  

MSc Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή,  
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Εποχική Γρίπη 2016-2017 

Η εποχική γρίπη ξεκίνησε νωρίς για την περίοδο 2016-2017. 

Μέχρι στιγμής επικρατεί ο ιός γρίπης τύπου Α και 

συγκεκριμένα ο υπότυπος Α(Η3Ν2). Με βάση τα δεδομένα 

από την Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης 

της Γρίπης που δημοσιεύονται από το ΚΕΕΛΠΝΟ, από την 

εβδομάδα 40/2016 (03–09 Οκτωβρίου 2016) έως και την 

εβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου – 05 Φεβρουαρίου 2017) 

καταγράφηκαν στην Ελλάδα 196 σοβαρά κρούσματα 

εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 

181 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ.  

Διαβάστε αναλυτικά για την εποχική γρίπη και τη 

σημαντικότητα του εμβολιασμού στους παρακάτω 

συνδέσμους:  
 Flue news. Joint ECDC and WHO/Europe weekly Influenza Update.  

 ECDC. Seasonal influenza comes early in the EU/EEA. 2017  

 ΚΕΕΛΠΝΟ. Γρίπη και εποχική γρίπη. 2017 

 ΚΕΕΛΠΝΟ. Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της 

Γρίπης Εβδομάδα 5/2017  09 Φεβρουαρίου 2017 

Επικαιρότητα 

Διάλεξη με θέμα «Pandemic Preparedness»  

Στις 26/1/2016, ο προσκεκλημένος από το Εργαστήριο 

Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, 

Jörn Klein, Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας του 

University College of Southeast Norway, έδωσε διάλεξη με 

θέμα «Pandemic Preparedness». Τη διάλεξη 

παρακολούθησαν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και 

μαθητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

«Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική 

Υγιεινή». 

Iογενής γαστρεντερίτιδα 

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει 

παρατηρηθεί στην Ελλάδα αύξηση της 

επίπτωσης των σποραδικών κρουσμάτων 

και επιδημιών από ιούς που προκαλούν 

ιογενείς γαστρεντερίτιδες. Τα κύρια 

συμπτώματα της ιογενούς 

γαστρεντερίτιδας είναι οι διάρροιες 

(συνήθως υδαρείς) και οι έμετοι.  Οι 

ασθενείς μπορεί επίσης να παρουσιάσουν 

ναυτία, πόνο και κράμπες στην κοιλιά, 

πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, κόπωση, 

ρίγη και σπανιότερα χαμηλό πυρετό.  

Διαβάστε περισσότερα εδώ για τους 

τρόπους προφύλαξης και αντιμετώπισης.  

 

Οδηγίες του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας για την 

αντιμετώπιση του κρύου  

Το παρατεταμένο κρύο και οι χαμηλές 

θερμοκρασίες αυξάνουν τη θνησιμότητα 

κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Με αφορμή 

τις χαμηλές θερμοκρασίες, τους παγετούς 

αλλά και τους θανάτους που 

προκλήθηκαν από το κρύο και 

καταγράφηκαν στην Ευρώπη το 

τελευταίο διάστημα, ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε 

οδηγίες για την αντιμετώπιση του κρύου 

για το κοινό, τους επαγγελματίες υγείας 

και τις δομές υγείας.  

Διαβάστε εδώ τις οδηγίες του ΠΟΥ.  

Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσια Υγεία, 

Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί 

Παράγοντες της υγείας 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμό Υγείας και 

συγκεκριμένα το τμήμα για τη δημόσια 

υγεία και τους περιβαλλοντικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες της υγείας 

δημοσιεύει κάθε μήνα ηλεκτρονικό 

ενημερωτικό δελτίο. Διαβάστε το 

τελευταίο τεύχος εδώ.  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΔΥΠΥ – Τεύχος 8
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http://flunewseurope.org/
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1531&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2FPages%2Fhome%2Easpx
http://www.keelpno.gr/el-gr/%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BD%CE%BF%CF%83%
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%93%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7/%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF
http://www.keelpno.gr/Portals/0/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%93%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7/%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/
http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad1/
http://www.keelpno.gr/el-gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7/viralgastroenteritis_highlight.aspx
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/pages/news/news/2017/01/as-icy-weather-grips-europe,-who-offers-reminders-about-measures-to-reduce-health-risks-from-exposure-to-cold
http://www.who.int/phe/e-news/en/
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Πρόσφυγες/μετανάστες και δημόσια υγεία  

Το 2015 πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες έχουν καταφύγει στην Ευρώπη μέσω 

θαλάσσης ενώ το 2016 χαρακτηρίστηκε ως η πιο θανατηφόρα χρονιά για αυτούς τους πληθυσμούς με 

πάνω από 4700 άτομα να έχουν πεθάνει ή να αγνοούνται έως τώρα (15/12/2016). Οι αρμόδιοι φορείς σε 

Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο στην προσπάθεια τους να υποστηρίξουν τους τοπικούς αρμόδιους 

φορείς δημιούργησαν διάφορα εργαλεία που παρουσιάζονται παρακάτω.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Ogranisation, WHO), δημιούργησε μία εργαλειοθήκη 

(toolkit) για τις χώρες της Ευρώπης για να τους βοηθήσει στην αξιολόγηση και βελτίωση των υγειονομικών 

δομών σε ότι αφορά στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών μεγάλης κλίμακας. Διαβάστε εδώ για 

περισσότερες πληροφορίες για την πρώτη εργαλειοθήκη με στόχο την ενίσχυση της ανταπόκρισης της 

Ευρώπης σε θέματα υγείας και μετανάστευσης. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 

Νοσημάτων (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC) δημιούργησε μια λίστα ελέγχου 

(checklist) προς χρήση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αξιολόγηση των βασικών δομών και υπηρεσιών στα κέντρα φιλοξενίας των μεταναστών σε θέματα που 

αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση μεταδοτικών νοσημάτων.  Διαβάστε εδώ περισσότερες 

λεπτομέρειες για τη λίστα ελέγχου. Σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την παρακολούθηση της υγείας των 

μεταναστών, γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση σε εβδομαδιαία βάση. Στον ιστότοπο του ΚΕΕΛΠΝΟ 

παρουσιάζονται στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση από την επιδημιολογική επιτήρηση σε 43 Κέντρα Φιλοξενίας 

σε σύνολο 43 Κέντρων που μετέχουν στο σύστημα (ποσοστό 100%). Οι αναλυτικές εβδομαδιαίες εκθέσεις 

παραθέτονται εδώ.  Σε πρόσφατο άρθρο του Eurosurveillance παρουσιάζονται τα κρούσματα Ηπατίτιδας Α 

για το διάστημα από τον Απρίλιο έως το Δεκέμβριο του 2016 που παρουσιάστηκαν σε πρόσφυγες και 

μετανάστες που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα. Συνολικά έχουν αναφερθεί 177 

εργαστηριακά επιβεβαιωμένα συμπτωματικά κρούσματα  εκ των οποίων τα 149 (84%) εμφανίστηκαν στα 

κέντρα φιλοξενίας κυρίως σε παιδιά από τη Συρία κάτω των 15 ετών. Όλες οι περιπτώσεις παρουσίασαν 

συμπτώματα μετά την είσοδο τους στη χώρα.  

Επικαιρότητα 

Βιβλιογραφία: 

 ΚΕΕΛΠΝΟ. 2017. Επιδημιολογική Επιτήρηση σε σημεία φροντί-

δας υγείας προσφύγων/μεταναστών. Διαθέσιμο  εδώ. 

 Mellou K, Chrisostomou A, Sideroglou T, Georgakopoulou T, 

Kyritsi M, Hadjichristodoulou C, Tsiodras S. Hepatitis A among 

refugees, asylum seekers and migrants living in hosting facilities, 

Greece, April to December 2016. Euro Surveill. 2017;22

(4):pii=30448. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-

7917.ES.2017.22.4.30448  

 ECDC. October 2016. New ECDC tools: Strengthening prepared-

ness and surveillance in migrant reception centres. Διαθέσιμο 

εδώ 

 WHO. December 2016. First WHO toolkit to strengthen Europe’s 

health response to migration. Διαθέσιμο εδώ. 
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η
 Υπουργική διάσκεψη για το 
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http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2016/12/first-who-toolkit-to-strengthen-europes-health-response-to-migration
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1495&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2Fhealthtopics%2Fmigrant%2Dhealth%2FPages%2Fmigrant%2Dhealth%2Easpx
http://www.keelpno.gr/el-gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%C
http://www.keelpno.gr/el-gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%C
http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.4.30448
http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.4.30448
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1495&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2Fhealthtopics%2Fmigrant%2Dhealth%2FPages%2Fmigrant%2Dhealth%2Easpx
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2016/12/first-who-toolkit-to-strengthen-europes-health-response-to-migration
http://www.isathens.gr/images/sinedria/17-2-17-9o-sinedrio-ygeias-messineias2.pdf
http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
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Οι τοκετοί στο σπίτι είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλείς στην Ευρώπη. Οι θερμαινόμενες πισίνες 

τοκετού που προορίζονται για γεννήσεις (πισίνες 

γέννας – birth pools) χρησιμοποιούνται ευρέως 

στην Αγγλία από τη δεκαετία του 1980 και 

αποτελούν μεγάλη βοήθεια για τις γέννες που 

πραγματοποιούνται στο σπίτι. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις γεμίζονται με νερό την ώρα του 

τοκετού. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, οι 

τοκετοί γίνονται σε πισίνες που πληρούνται με 

νερό μέχρι και 2 εβδομάδες πριν τον τοκετό και οι 

οποίες διαθέτουν ενσωματωμένο θερμαντήρα 

καθώς και μία αντλία ανακυκλοφορίας.  

Τον Ιούνιο του 2014, η Υπηρεσία 

Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (Public Health of 

England) επιβεβαίωσε ένα κρούσμα της νόσου 

των λεγεωνάριων (Legionnaires’ disease - LD) 

που αφορούσε σε ένα νεογνό μετά από τη 

γέννηση του σε σπίτι σε μία ενοικιαζόμενη πισίνα 

τοκετού αυτού του τύπου που γεμίστηκε με νερό 

λίγο χρονικό διάστημα πριν από τον τοκετό.  

Στη συγκεκριμένη υδατοδεξαμενή το 

νερό είχε αποστραγγιστεί και η διάταξή της είχε 

αποσυναρμολογηθεί πριν την πραγματοποίηση 

της δειγματοληψίας. Έτσι, στα πλαίσια της 

διερεύνησης που ακολούθησε ελήφθησαν 

δείγματα υπολειπόμενου νερού από σημεία της 

πισίνας και στυλεοί από επιφάνειες που είχαν 

έρθει σε επαφή με το νερό που χρησιμοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια του τοκετού, καθώς δεν ήταν 

δυνατή η λήψη δείγματος αυτού του νερού. 

Κάποιες από τις επιφάνειες αυτές ήταν στεγνές. 

Το περιστατικό αποτέλεσε το έναυσμα για 

επιδημιολογική διερεύνηση καθώς και 

μικροβιολογική ανάλυση σε επιπλέον δέκα 

θερμαινόμενες πισίνες τοκετού που είχαν 

νοικιαστεί προσφάτως ή παλαιότερα (οι δύο από 

τις δέκα είχαν επιστραφεί στον προμηθευτή και 

είχαν καθαριστεί) στο ευρύ κοινό σε ολόκληρη 

την Αγγλία. Ελήφθησαν δείγματα νερού και όπου 

αυτό ήταν αδύνατο και δείγματα από 

επιφάνειες.  

Τόσο η δειγματοληψία όσο και η  

ανάλυση των δειγμάτων για την Λεγεωνέλλα 

έγινε με μέθοδο καλλιέργειας ταυτόχρονα με 

ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

(qPCR) έγινε με βάση τα διεθνή πρότυπα. Επί 

των θετικών δειγμάτων έγινε μοριακή 

τυποποίηση (SBT – Sequence Based Typing) όπως 

περιγράφεται από το ESGLI (πρώην EWGLI).  Η 

πισίνα τοκετού που χρησιμοποιήθηκε από τον 

ασθενή του επιβεβαιωμένου κρούσματος 

ταυτοποιήθηκε ως η πηγή της μόλυνσης του 

νεογνού καθώς ανιχνεύτηκε το στέλεχος 

Legionella pneumophila οροτύπου sg1 και 

αλληλικού τύπου ST48 τόσο στο νεογνό όσο και 

στα δείγματα από επιφάνειες της δεξαμενής. 

Πρέπει να τονιστεί ότι έλεγχος για Λεγεωνέλλα 

έγινε και στο οικιακό σύστημα ύδρευσης όπου 

δεν ανιχνεύτηκε. Εκτός από τη συγκεκριμένη 

πισίνα, είδη Legionella ανιχνεύθηκαν με 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (qPCR) αλλά 

όχι με καλλιέργεια σε τρεις ακόμη πισίνες 

τοκετού μαζί με άλλα μικρόβια και ευκαιριακά 

παθογόνα. Η ταυτοποίησή τους έγινε με 

καλλιέργεια καθώς και με φασματομετρία μάζας 

(MALDI-TOF). Η πλειονότητα των δειγμάτων 

εμφάνιζε πληθώρα άλλων μικροοργανισμών 

γεγονός που μπορεί να εξηγήσει την απουσία 

της Λεγεωνέλλας στην καλλιέργεια.  

 

Βιβλιογραφική ενημέρωση 

Θερμαινόμενες πισίνες τοκετού ως πηγή της νόσου των λεγεωνάριων.  
 

(Heated birthing pools as a source of Legionnaires’ disease) 
 

S. L. COLLINS, B. AFSHAR, J. T. WALKER, H. AIRD, F. NAIK, F. PARRY-FORD, N. PHIN, T. G. HARRISON, V. J. CHALKER, S. SORRELL AND T. 

CRESSWELL—Epidemiology and Infection, 144(4), pp. 796–802, 2015  
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Η έρευνα αυτή, σε συνδυασμό με άλλες 

πρόσφατες εκθέσεις ανέδειξε την έλλειψη 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια από 

μικροβιολογικής πλευράς των θερμαινόμενων 

πισίνων τοκετού καθώς και το γεγονός ότι 

μπορεί να αποτελέσουν μια εν δυνάμει πηγή 

λεγεωνέλλωσης και άλλων ευκαιριακών 

λοιμώξεων. Οι συγκεκριμένες υδατοδεξαμενές 

χαρακτηρίζονται από πολύπλοκο σύστημα 

σωληνώσεων που προσφέρει έδαφος για την 

ανάπτυξη μικροοργανισμών και είναι δύσκολο 

στην απολύμανση. Επιπλέον, οι οδηγίες 

απολύμανσης από την προμηθεύτρια εταιρεία 

μπορεί να είναι ασαφείς ή και σε κάποιες 

περιπτώσεις ελλιπείς όσον αφορά στη 

συχνότητα, στο είδος και στην εφαρμογή του 

κατάλληλου απολυμαντικού. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τα δείγματα από τις δύο 

πισίνες που είχαν καθαριστεί από τον 

προμηθευτή πληρούσαν τα μικροβιολογικά 

κριτήρια. Τα παραπάνω αναδεικνύουν το μεγάλο 

κίνδυνο από την οικιακή  χρήση των δεξαμενών. 

Για το λόγο αυτό, στις 30 Ιουνίου 2014 το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας (NHS England) και η Yπηρεσία 

Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (Public Health of 

England) εξέδωσαν μία προειδοποιητική 

ανακοίνωση για την Ασφάλεια των Ασθενών 

(Patient Safety Alert) δηλώνοντας ότι οι 

θερμαινόμενες πισίνες τοκετού που γεμίζονται 

με νερό εκ των προτέρων δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για γεννήσεις στο σπίτι.  

Επιπλέον, η έρευνα έθεσε σημαντικά 

ζητήματα σε σχέση με τη δειγματοληψία και τις 

δοκιμές μικροβιολογικών δειγμάτων σε τέτοια 

περιστατικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συλλογή 

δειγμάτων από στεγνές επιφάνειες (dry swabs), η 

οποία δεν είναι προτιμητέα σε σχέση με τη συλλογή 

δειγμάτων νερού ή επιφανειών για βιοφίλμ, βρήκε 

εφαρμογή σε αυτή την έρευνα και σε συνδυασμό με 

μία πολύ-μεθοδοντολογική προσέγγιση 

χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα για την 

επιδημιολογική διερεύνηση. Ο συνδυασμός 

καλλιέργειας και μοριακών τεχνικών ο οποίος 

εφαρμόστηκε με σκοπό την εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων και τη γρήγορη ένδειξη των 

πιθανών αιτιών της μόλυνσης, ήταν  

αποτελεσματικός. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση 

λεγεωνέλλωσης σχετιζόμενη με πισίνα τοκετού, 

όπου υπάρχει μοριακή επιδημιολογική σύνδεση 

μεταξύ του ασθενούς και του περιβαλλοντικού 

παράγοντα, και αυτό δε θα ήταν εφικτό χωρίς τη 

χρήση της qPCR.  

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι ιθύνοντες 

των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και οι κλινικοί 

γιατροί θα πρέπει να συμπεριλάβουν την 

λεγεωνέλλωση στη διαφορική διάγνωση της 

σοβαρής αναπνευστικής λοίμωξης σε νεογνά εντός 

14 ημερών από τη γέννηση σε νερό. 

Κολοκυθοπούλου Φωτεινή-Αμαλία 

Βιολόγος, 

MSc στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία &  

Περιβαλλοντική Υγιεινή 

Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας 

Θεσσαλίας 
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Για πληροφορίες για την εγγραφή στην ΕΔΥΠΥ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  http://www.edypy.gr/site/el/neameli.html    

Θα χαρούμε να δημοσιεύσουμε και δικές σας συμμετοχές στα επόμενα τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου ή να 

ακούσουμε τις προτάσεις σας για τυχόν βελτιώσεις.  

Για να αποστείλετε άρθρα και επιστολές παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@edypy.gr  
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