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Nejlépe je sprchovat se studenou vodou!
Pro se p vodce Legioná ské nemoci udomácnil v hotelích
a jak se p ed ní ochránit.
Ve zcela novém berlínském p tihv zdi kovém hotelu Ritz-Carlton hrozí nov nebezpe í nákazy.
Uprost ed ervna byly objeveny p vodci obávané Legioná ské nemoci. Napadené místnosti byly
uzav eny a v záv ru musel být uzav en kompletn celý hotel. Prvn po více než dvou týdnech
sana ních prací mohl být Ritz áste
znovu otev en; s normálním provozem se po ítá v konci
síce. Nakažen nebyl doposud nikdo.
Toto infek ní onemocn ní d kuje svému jménu ne za trest za zhýralý život žoldák . Mnoho se jich
v roce 1974 sešlo v jednom hotelu ve Filadelfii, 4400 starých muž , veterán amerických legií.
221 jich potom onemocn lo t žkým zápalem plic, 34 jich zem elo. Jako p vodce infekce byla
objevena do té doby neznámá ty inková bakterie, Legionella pneumophila, která se rozší ila
klimatiza ním za ízením hotelu. A provinilec se našel i ve starých krevních zkouškách minulých
epidemií nazp t až do roku 1947.
Od doby Filadelfie se stále opakují hlášení o Legioná ské epidemii. V roce 1999 se v Holandsku
v pr hu kv tinové výstavy nakazilo 200 lidí jednou teplovodní vý ivkou, 28 z nich zem elo.
V roce 2001 bylo postiženo 650 lidí ve špan lském m st Muricia; p vodcem byly pravd podobn
špatn kontrolované a udržované chladící za ízení klimatizace.
Problém Legionell, jak poukazuje Spolkový ú ad pro zdraví, je zp soben lidmi. Tato bakterie žije
neškodn na celém sv
ve sladké vod . Snadno je to dokazatelné v jezerech na koupání, kde
zcela v bec nevadí: infikované vody se lze bez obav napít. A p ece: stále vzr stající pot eba
komfortu a uspokojení znamená pro Legionellu stále nové ekologické podmínky. Ona má ráda
vlhko a teplo; p i teplot p es 30° se explozivn rozmnožuje. Epidemicky se rozši uje v za ízeních
na teplou vodu a klimatických za ízeních v nemocnicích, v hotelích, plaveckých za ízeních
a pr myslových za ízeních. Tady nachází cestu, jak lov ka atakovat. Skryta v drobounkých
vodních kapkách (vodní t íšti) je vdechnuta a vniká do plicních kom rek. Následek: zápal plic.
V N mecku je každoro
ošte ováno 500 000 p ípad zápal plic; 30 000 p ípad jde na ú et
infekce Legionellou. Okolo 1500 nemocných zem e. Po et statisticky nezjišt ných p ípad je
výrazn vyšší, protože toto onemocn ní u starých a imunologicky zesláblých pacient je asto
genereln diagnostikováno jako b žný zápal plic. V as rozpoznaný a specielními antibiotiky
lé ený, lze tento atak velmi asto odrazit. P es rozsáhlé rozší ení p vodce tohoto onemocn ní, se
Legioná ská nemoc z ídka projeví jako epidemie, závisí to na konstituci postiženého. Brémský
zdravotní ú ad uvádí, že 70 – 80% sprch v brémských sportovních halách je kontaminováno
Legionellou. Obranná síla a fyzická kondice mladých lidí však omezuje vznik infekce.
Navíc existuje velká ada technických obranných možností. Jednou z nich je pravidelné
proplachování ohrožených vodních vedení, nebo armatur horkou vodou (70°), která bakterie
umrtví. Bohužel, v moderních hotelích je vylou eno tuto metodu uplatnit, protože není možné
ohrozit návšt vníka horkou vodou a párou. Alternativa: r zné chemické prost edky a nebo
prost edky, které dezinfikují p íchozí vodu.

Ovšem nejlepší je spot ebovávat co nejvíce vody. V takovém p ípad se nem že Legionella
rozší it. Proto by se lov k nem l ubytovávat v jen z ídka užívaných pokojích a v málo užívaném
hotelu nejd íve odpustit vodu. To vysv tluje, pro práv berlínský Ritz, m l problémy
s Legionellou. Berlínské hotely, zejména ty ve vyšších kateroriích, si st žují na mizerné obchody.
Prav uzav el sezonu hotel na oblíbené adrese filmových promiment . Dob e pro Legionelly: kde
neproudí žádné peníze, neproudí ani voda.
Rozruch budící na berlínských trampotách s Legionellou není to, že postihne luxusní hotel.
ekvapující a chvályhodné je spíše to, že tento hotel dal pohotov výsledek jeho dobrovolné
kontroly ve ejn k dispozici bez strachu o ztrátu prestiže. Ojedin lost takovéto zprávy o tak
rozší ených a nebezpe ných bakteriích dává tušit, jak se zachází jinde s tak závažným problémem.
A na záv r jeden spot ebitelský tip: bezpe né sprchování v p ípad Legionell je pouze studenou
vodou.
Burkhard Strassmann
Firemní poznámky:
Uvedená skute nost ukazuje, jaký problém m že vzniknout i ve Vašem hotelu, i ubytovacím
za ízení. Vy azení z provozu na n kolik m síc znamená nejen vysoké finan ní ztráty, ale
i možnou ztrátu d ry a odliv klientely. Bakterie Legionella je zahrnuta nejen do norem pro
pitnou vodu, ale vztahují se na ni p edpisy o rozši ování infekcí. Zaml ením skute nosti se
vystavuje postižený eventueln i trestnímu stíhání.
Uvád ná a doporu ovaná trvalá spot eba vody není dost dob e realizovatelné opat ení. Z mnoha
vod . Jednak je to nekonomické a za druhé, je to po ínání zcela neekologické p i v domí, že se
istá a nezávadná voda stává v celém sv
stále vzácn jším a dražším produktem. S vodou je
nutné hospoda it.
Praxe ukazuje a trend celosv tov sm uje k dezinfekci vody oxidom chlori itým. Prost edek
mecké firmy Cealin, dodávaný na slovenský trh pod obchodním názvem Duozon 100 L, je
v tekuté a stabilizované form . Zájemci si jej mohou kdykoliv, bez potíží objednat. Manipulace
s ním je bezpe ná a jednoduchá, produkt je skladovatelný, po použití voda nepáchne a nedráždí
sliznici a o i. Odpadají vysoké investi ní náklady proti jiným prost edk m dezinfekce a
používáním tohoto prost edku lze dokonce dosáhnou i úspory vody.
Oxid chlori itý (Duozon 100 L) je obsažen na seznamu Evropské unie mezi prost edky ur ené
k dezinfekci vody. Duozon 100 L je patentován v Evrop a v USA.
S naším produktem se mohou Vaši návšt vníci sprchovat teplou vodou zcela bez obav.

