
 

 

= 

 

 

 

 כללי

בעולם , האלים ביותר במיםלחיידק  הנחשב "ליגיונלה פנאומופילה"נגרמת על ידי החיידק  (Legionellosis) מחלת הלגיונרים

 .5-30%אחוז התמותה מהנגיף האלים הוא בין  ומידי שנה מדווח על מספר רב של נפגעים מהמחלה 

 בדרך כלל, אנשים מבוגרים, מעשנים ובעלי מחלה ריאתית כרונית או אנשים קשישים םממחלת הלגיונרים ה  החולים הנדבקים

וממשיך להתרבות בריאות. החיידק עלול לגרום לדלקת מה, שישהמערכת החיסונית שלהם ירודה. החיידק חודר לגוף דרך דרכי הנ

  .לאיבוד הכרה ואף למוות. המחלה מאובחנת בבדיקת דם ומטופלת באנטיביוטיקה ריאות קשה ובמקרים מסוימים

אים לשרוד גם תנמתאפיינים ביכולתם ו הליגיונלה נמצא במים באופן טבעי, מתרבים באופן מואץ בתנאים של סביבה לחה יחיידק

 .אך אינם נכחדים ,מתרבים אינםאמנם  בתנאי יובש וטמפ' נמוכות הם. קשים

 החיידק: של פוטנציאליים והתרבות המצאות מקומות

 C° 25-45בטווח  וחמים קרים מים מערכות •

 ולכלוך. משקעים )ביופילם( ביוגני רובד להתפתח עלולים בהם ,עומדים מים עם מקומות •

 . עומדים מים או איטית מים זרימת בהם ויש רציף בשימוש שאינם מערכות חלקי •

 האינסטלציה. במערכת איטום וסיבי גומיות ,דסקיות ,רשת מסנני •

 וברזים. מקלחות ,בצינורות ואבנית חלודה ,משקעים •

 . האוורור לאזורי מים מועברים מהם עיבוי משטחי ,קירור מגדלי •

 

 דרכי התמודדות עם ליגיונלה
 CTI ((COOLINGשל   WTB-148לפי הנחיות של משרד הבריאות למניעת התרבות חיידקי ליגיונלה במערכות המים  ותקנה 

TECHNOLOGY INSTITUTE :דרכי ההתמודדות עם הסכנה הן 

 חיידק והתבססותבהתרבות  התומכים התנאים להפחית את יכולים מגדל הקירור של ותכנון נכון התקנה -  ראשוני תכנון •

וזיהומים. בחירה וצירוף נכונים של מיקום המגדל, חומרי צנרת וציפוי, גלישה  ביופילם להתפתחות האפשרות ואת ,הלגיונלה

וניקוז המים, הזנת כימיקלים, ריכוך המים, אלקטרוליזה, מערכת בקרה וניטור אמין של מערכת המים יאפשרו הגנה מפני 

 ול מיקרוביאלי וכתוצאה מכך תמנע התפתחות והתבססות חיידק הליגיונלה במערכת המים.קורוזיה, משקעי אבנית וגיד

בדיקה תקופתית, רישום הנתונים והכרת חלקי המערכת הינם חלק חשוב ומשמעותי במניעת התפתחות  -תחזוקת המגדל  •

קורוזיה, אבנית,  –פים למניעת והתבססות חיידק הליגיונלה במערכת במים. כמו כן זרימת מים רציפה, סינון, חיטוי ותוס

 אצות, פעילות מיקרוביאלית ומשקעים. עבודות תחזוקה אלו יתרמו לשמירה על עבודה שוטפת ונכונה של מגדל הקירור. 

על פי רוב, מתבצע תהליך החיטוי במסגרת הטיפול השוטף במי מגדל הקירור. הטיפול הינו טיפול בהלם  –ניקוי וחיטוי  •

(Shock Treatment לבריכת מגדל )( הכולל הוספה של כימיכל מחמצן על בסיס כלור )כדוגמת כלורידיאוקסייד או היפוכלוריט

הקירור. לפני ביצוע החיטוי יש לסגור ברזי ניקוז )במטרה להעלות את ריכוז הכלור ולמנוע בזבוז של חומר(. כמות החומר 

על החומר לשהות בין שעתיים לארבע כדי שיפעל .  המגדל מי רתצנ נפח בתוספת הבריכה נפח של פונקציה היא המוסף

 ביעילות.

כאשר לא מתבצע טיפול קבוע במי המגדל, או במקרה קיצוני של התפתחות חיידק הליגונלה בפועל, מומלץ לבצע טיפול נקודתי 

ישר לבריכת המגדל )לא לשכוח כנגד חיידקים אלו. כאשר אין משאבת מינון מתאימה באתר ניתן להוסיף את הכימיכל ידנית הי

 לסגור ניקוזים להבטחת היעילות(. 

 

 על ליגיונלה 

 ומגדלי קירור

 


