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Ευεξία

• Καλή κατάσταση της υγείας σε συνδιασμό με 
διάθεση για κίνηση και δραστηριότητα

• Συνώνυμα: ευρωστία, ευφορία

(Λεξικό Μπαμπινιώτη)



Ευεξία- Τρόπος ζωής

• Θεωρείται δείκτης καλής ζωής.
• Αποτελεί ζητούμενο  της εκπαίδευσης.
• Αποτελεί πλέον σημαντικό κομάτι της αγοράς σε 

πολλές χώρες.
• Συνιστάται από τους γιατρούς σε συνδιασμό με 

θεραπεία ή πρόληψη.
• Προσφέρεται σαν εναλλακτική θεραπεία ή 

πρόληψη.



Ευεξία και λουτρά/κολύμβηση
• Αποτελεί πολύ συχνά πρόταση για να αποκτίσει 

κανείς ευεξία.
• Συνδιάζεται με γυμναστική.
• Πολύ καλή πρόταση για παιδιά.
• Συνδιασμός με άλλες προτάσεις που πιθανόν 

οδηγούν σε ευεξία.
(αρωματοθεραπεία, θαλασσοθεραπεία, λούση σε 

ιαματικά  λουτρά).



Λουτρά και καρδιοπάθειες

• Αύξηση κυκλοφορίας κατά 30% στους 33 °C
(Weston et al, Clinical Science,  1987).

• Τα θερμά λουτρά δεν προκαλούν  
προβλήματα σε ανθρώπους με υπέρταση.
(Shin et al,  Canadian Medical Association Journal, 

2003)



Google/ ΒΒC- 9.000.000 θέματα για 
πισίνες, κυρίως «φυσικές» πισίνες

•
• Στις φυσικές πισίνες, τα υδροχαρή φυτά που 

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του νερού 
αντί του ηλεκτρικά τροφοδοτούμενου φίλτρα και το 
χλώριο.

• Με τη μετάβαση φυσικά, θα καταναλώνουν 
λιγότερη ενέργεια - και να εκπέμπουν λιγότερο 
CO 2



ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΥ

• 150 διs γαλόνια νερού χάνοντai κάθε χρόνο 
από τις πισίνες στις Η.Π.Α. λόγω εξάτμισης.

National Geographic, WATER, out thirsty World, Special issue, 
April 2010





To bathe  or not to bathe????



Surveillance data from swimming pool inspections —
Selected states and counties, United States, 2008

(Hlavsa et al, 2011)

• Η.Π.Α 1997–2006: παθογόνα»ευαίσθητα» στην χλωρίωση 
( Shigella, Escherichia coli,  norovirus) προκάλεσαν 24 
(23%) από τις 104 επιδημίες γαστρεντερίτιδων σε τεχνικά 
οικοσυστήματα για κολύμβηση (πισίνες, κολυμβητήρια, 
θεματικά πάρκα), και εντοπίστηκαν  ελλείψεις στην 
διαχείριση και λειτουργία τους. 

• Οι παιδικές πισίνες παρουσίασαν τα περισσότερα 
προβλήματα  και έκλεισαν (17.2% [10/58]).

• Ξενοδοχεία (15.3% [2,337/15,245], συγκροτήματα 
κατοικιών 12.4% [4,085/32,818]).  



Yγειονομικός έλεγχος δημόσιων  ελληνικών 
κολυμβητηρίων(75% του συνόλου πανελλαδικά)

(Α Μπλουγούρα , 2008-2010)

67%

21%

12%

Μη Ικανποιητική Λειτουργία

Σχετικά Ικανποιητική Λειτουργία

Ικανποιητική Λειτουργία



Ελληνική νομοθεσία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Yγ. Διάταξη «περί
κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής
και λειτουργίας αυτών» και οι τροποποιήσεις της :

• Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) και
• ΔΥΓ2/80825/06 (ΦΕΚ 120 Β)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η ΔΥΓ2/99932/06/22.3.07 «Οδηγίες-διευκρινήσεις
εφαρμογής των Υγ. Διατάξεων για τη λειτουργία
κολυμβητικών δεξαμενών»



ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 
ΕΠΑΡΚΗΣ?

• Μικροβιολογική ποιότητα νερού
• Επιδημιολογικές έρευνες
• Απολύμανση του νερού
• Ποιότητα του αέρα
• Ειδικές δεξαμενές
• Προδιαγραφές για τις ειδικές ομάδες του 

πληθυσμού
• Ενημέρωση – εκπαίδευση του κοινού



1. Μικροβιολογική ποιότητα του 
νερού

Φυσικά χαρακτηριστικά
• Διαυγές
• Θερμοκρασία θερμαινόμενων εσωτερικών δεξαμενών 22-25°C

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά
• Αριθμός ΟΜΧ (37°C μετά 24h) < 200/ml νερού
• Κολοβακτηριοειδή < 15/100ml νερού
• E.coli = απουσία/100ml νερού



Προσθήκη δεικτών
Ps aeruginosa

76.6%

23.4%

Ύπαρξη pseudomonas aeruginosa

Χωρίς pseudomonas aeruginosa



Προσθήκη δεικτών
Ps aeruginosa

42%

58%
Απουσία άλλων δεικτών

Παρουσία άλλων δεικτών



Προσθήκη δεικτών
Staphylococcus aureus

92%

8%

Απουσία staphylococcus spp.

Ύπαρξη staphylococcus spp.



Highest Acceptable Value (cfu)

Parameter Greek Legislation WHO Guidelines

Total Viable Count at 37°C <200 per ml <200 per ml

Total Coliforms <15 per 100ml Thermotolerant coliforms <1 
per 100ml

E.coli <1 per 100ml <1 per 100ml

Staphylococcus spp. Not required S.aureus for investigation
<100 per 100ml

Ps.aeruginosa Not required <1 per 100ml (hot tubs)

Legionella spp. Not required <1 per 100ml (for hot tubs)



2. Επιδημιολογικές μελέτες
• Πνιγμοί σε παιδιά (Tyebally A, Ang S Y, Singapore, 2010)

• The epidemiology of swimming pool injuries in The 
Netherlands ( Valeeva R.F.; van Beeck E.F., 1999)

• Childhood Asthma and Environmental Exposures at 
Swimming Pools: State of the Science and Research 
Recommendations (Clifford P. Weisel et al, 2009)

• Πολλά για το κρυπτοσπορίδιο



Επιδημιολογία σε σχέση με προβλήματα 
εργαζομένων

• Συμπτώματα: κούραση, αφηρημάδα, ρίγη και συνεχές 
αίσθημ αψύχους, βραχνάδα/χάσιμο φωνής, ερεθισμούς 
ματιών, πονοκεφάλους, πονόλαιμο, ερεθισμούς ματιών, 
ερεθισμούς βλενογόνου μύτης, προβλήματα γονιμοτητας.

• Αλλες αιτίες
• Πολλές ώρες εργασίας σε υγρό και ζεστό περιβάλλον και 

έκθεση σε χημικές ουσίες μεταξύ άλλων και σε 
παραπροϊόντα της απολύμανσης.

• Διαπιστώθηκε ότι τα συμπτώματα σταματάνε όταν 
απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας γιακάποιο 
διάστημα.

• (Abvakabo et al, 2001,the Nederland's)

•



3. Απολύμανση του νερού
Υγειονομική διάταξη

• Ελεύθερο χλώριο 
0,4-0,7mg/L
• pH 7,2 - 8,2
• Αλκαλικότητα 50mg/L

80%

15%5%

Υπερχλωριωμένες 
Δεξαμενές
Εντός Ορίων

Υποχλωριωμένες 
Δεξαμενές



Είναι το συμπέρασμα αυτό σωστό?
• To pH που βοηθάει στην άνεση και ευαιξία στην 

πισίνα είναι ελαφρά αλκαλικό.
• Ιδανικό pH 7.4 - 7.6 
• Διότι
• Είναι το ιδανικό για να μην ερεθίζονται τα μάτια.
• Διατηρεί το μέγιστο ελεύθερο χλώριο σε 

απολυμαντική μορφή.
• Εξασφαλίζει την καλύτερη προστασία των 

συστημάτων από διάβρωση και σχηματισμό 
επικαθίσεων.



Minimum Ideal Maximum

Free 
Chlorine, 
ppm

1.0 1.0-3.0 3.0

Combined 
chlorine, 
ppm

None None 0.2

Bromine, 
ppm 2.0 2.0-4.0 4.0

pH 7.2 7.4-7.6 7.8

Suggested Standards - Swimming Pools



Απολύμανση
• Ελεύθερο χλώριο στο νερό: HOCl , -OCl
• Ως απολυμαντικό, το HOCl κάνει πραγματική 

απολύμανση. 
• Ελέγχοντας το pH, μπορούμε να εξασφαλίσουμε 

την επικράτηση του HOCl στο νερό.
• ΤΟ DPD όμως μετράει το σύνολο του ελεύθερου 

χλωρίου.
• Πρέπει να συνυπολογίσουμε το pH για να 

αποφασίσουμε αν το νερό έχει υποστεί 
απολύμανση.





Παραπροϊόντα της απολύμανσης

• HOCl + NH3 à NH2Cl (Monochloramine) + H2O
• HOCl + NH2Cl à NHCl2 (Dichloramine) + H2O
• HOCl + NHCl2 à NCl3 (Trichloramine) + H2O
• 2 NHCl2 + 2 HOCl à N2 + 6 Cl- + 2 H2O
(break point chlorination)
Προκαλούν τη γνωστή «οσμή χλωρίου» 
Η δημιουργία τους προκαλείται όταν αυξάνεται το 

χλώριο και μειώνεται το pH.
• Προκαλούν ερεθισμό στα μάτια. 



Mέτρηση και όριο για τριαλομεθάνια
• Παράγονται από την χημική αντίδραση του χλωρίου με 

οργανικές ουσίες στο νερό.
• Συνδέονται με την θολερότητα του νερού παροχής.
Ομως
• Η παρουσία τους στην πισίνα ενισχύεται από οργανικές 

ουσίες που προέρχονται από τους κολυμβητές (σάλιο, 
ιδρώτα, τρίχες, δέρμα).

• Επομένως συνδέονται με υπερφόρτωση της πισίνας σε 
ώρες αιχμής.

• Η συγκέντρωση επομένως ποικίλει πάρα πολύ.
• Προκαλούν βλάβες στο σικώτι και στα νεφρά.
• Πρέπει να καθοριστεί ένα όριο, π.χ. 200 μg/L (DIN (19643) 



4. Ποιότητα του αέρα
• Συνδέεται με την απολύμανση λόγω των παραπροϊόντων 

της χλωρίωσης
• Η ελληνική υγειονομική διάταξη έχει μόνο μιά αόριστη 

πρόταση: 
• «Στα κλειστά κολυμβητήρια πρέπει να υπάρχει ένα πολύ 

καλό σύστημα αερισμού και να μην χρησιμοποιούνται 
συσκευές που ανακυκλώνουν τον αέρα.»

• Μέρος των παραπροϊόντων αποδίδεται στον αέρα των 
κλειστών κολυμβητηρίων.

• Συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του νερού, όπου 
αναπνέουν οι κολυμβητές. 



Νομοθετικά όρια DIN 19643
• Χλωροφόρμιο (NCl3 ):  0.2 mg/m3 αέρα

– WHO 0.5 0.2 mg/m3 αέρα

• Μείωση επιτυγχάνεται π.χ. με χρήση UV λάμπας 
μέσης πίεσης.

• Η κολύμβηση θεωρείται ο κύριότερος τρόπος 
απορρόφησης χλωροφορμίου (70% του συνόλου)

• Το περισσότερο απορροφάται από κολυμβητές που 
κάνουν έντονη κολύμβηση για αρκετό χρόνο.

• ΤΗΜs
• Μετρώνται  στο αίμα και είναι καρκινογόνα

Εδό  ό 100 / 3 έ



5. Ειδικές δεξαμενές

• Δυνητικά/ευκαιριακά παθογόνα
• Παιδικές πισίνες- ρηχές
• Πισίνες  γαι θεραπευτικούς λόγους
• Υδροθεραπεία
• Πισίνες τοκετών
• Water parks

• Ειδικές προδιαγραφές- ειδική εκπαίδευση



Προτεραιότητα
• Σε αυτές τις περιπτώσεις 
• να είναι υποχρεωτική η ανίχνευση ψευδομονάδας , 

σταφυλοκόκκων, ατύπων μυκοβακτηριδίων κατά 
περίπτωση.

• Να ληφθούν σοβαρότερα υπόψιν θέματα χημικής 
μόλυνσης του νερού και του αέρα με 
παραπροϊόντα της απολύμανσης.

•
• Να δοθούν ειδικές οδηγίες για ανθρώπους με 

χρόνια  νοσήματα κατά περίπτωση.



Η περίπτωση του άσθματος
• «Tο πρόβλημα δεν είναι το χλώριο αλλά η ένωσή 

του με οργανιμές ουσίες. Προσθέτονται στο νε΄ρο 
από τους κολυμβητές υπό μορφή ιδρώτα, 
πυτιρίδας, ούρων. Παράγονται αλογονωμένοι 
υδρογονάνθρακες, χλωροφόρμιο, αλδεϋδες, THMs.
Είναι  πολύ επικίνδυνες ουσίες. Στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες στην Αυστραλία > 25% των Αμερικάνων 
κολυμβητών υπέφερε από άσθμα, περισσότεορ ή 
λιγότερο»

• (Thickett, 2010)



Η περίπτωση του άσθματος
• Βέλγιο, 2010
• Μελέτη χλωραμινών στον αέρα κολυμβητηρίων.
• 3 ειδικές πρωτείνες μετρήθηκαν σε παιδιά : SF-A and 

SF-B (surfactant A and B) and Clara cell protein 16 
(CC16). Surfactant A and B είναι λιποπρωτείνες που 
βοηθούν την φυσιολογική δραστηριότητα των 
πνευμόνων  χαλαρώνοντας μεταξύ άλλων την 
επιφανειακή τάση στο πνευμονικό επιθύλιο.

• Παρατηρήθηκε σημαντική παρεμβολή των 
χλωραμινών σ αυτή τη λειτουργία.

(Carbonnelle et al, 2010)





Ανίχνευση δυνητικά παθογόνων στο νερό 
κολυμβητηρίων ειδικών κατηγορίων

• Σε τυχαία δείγματα κάναμε ανίχνευση, βιοχημική 
και μοριακή τυποποίηση αποικιών .

• Ανιχνεύθηκαν 
• ορισμένα είδη που έχουν προκαλέσει υδατογενείς  

λοιμώξεις 
• Ορισμένα είδη που δεν έχουν προκαλέσει 

υδατογενείς λοιμώξεις αλλά έχουν προκαλέσει 
λοιμώξεις που θα μπορούσαν να είναι και 
υδατογενείς.



Μύκητες

• Aspergillus nidulans
• Phoma
• Rhodotorula minuta
• Acremonium
• Trichoderma
• Geotrichum
• Penicillium spinulosum



Βακτήρια
• Aeromonas hydrophyla
• Brevundimonas vesicularis
• Brevundimonas diminuta
• Burkholderia cepacia
• Sphingomonas paucimobilis
• Chryseomonas luteola
• Pseudomonas stutzeri
• Pseudomonas fluorescens
• Serratia ficaria
• Chryseobacterium indologenes
• Moraxella spp
• Stenotrophomonas maltophilia



6. Προδιαγραφές για ειδικές 
ομάδες  του πληθυσμού

• WHO, Guideline for the use of recreational 
waters, Vol 2 Swimming pools

• Αναθεώρηση 2012



7. Ενημέρωση του κοινού
• Η Ελληνική Υγειονομική διάταξη είναι από τις λίγες 

που προβλέπου τουλάχιστον την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών αναλύσεων

• Το κοινό το ξέρει?
• Κάθε πελάτης κολυμβητηρίου πρέπει να έχει μια

μικρή εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής 
κολυμβητηρίων

• Κυρίως οι γονείς και οι ειδικές ομάδες του 
πληθυσμού

• Αλλά όχι μόνο



ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΝΑΙ
25%

ΌΧΙ
75%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

Ερωτηματολόγιο σε ακτές κολύμβησης  2008
(ΤΕΙ Αθήνας 15th HRWM) Naxos, 2009)



• ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΑΣ

Paul Cezanne, The Bather MoMA , NYC
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