
Προσαρμοστικότητα ή προκλητική αλλαγή στην κανονικότητα; 
Η δύναμη της Προσαρμοστικότητας είναι το κλειδί ώστε να μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει τις νέες καταστάσεις μιας 
‘’υποσχόμενης κανονικότητας’’.  Μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία ,όπου τα πράγματα δεν γίνονται όπως τα περιμένετε ή τα 
προγραμματίζετε, διατηρείτε την ψυχραιμία σας και παραμένετε αισιόδοξοι. Τα γεγονότα έγιναν και σημασία τώρα έχει να 
εντοπίσετε από που προήλθαν και με ποιο τρόπο θα διαχειριστείτε την αντιμετώπιση τους με τις καλύτερες και ορθότερες 
αποφάσεις. 

‘’Όταν - πηγαίνοντας  ή/και επιστρέφοντας – οι διακοπές συνοδεύονται με Κοριούς (Bed Bugs), Άκαρι της ψώρας, Ψείρες του 
σώματος, Ψύλλους, Ακάρεα (Dust mites), Ακάρεα των περιστεριών, Αρπακτικά ακάρεα, Κολλέμβολα (Collembola), Έντομα 

υφασμάτων – χαλιών, Τσιμπούρια (κρότωνες),  καλοκαιρινές  παρασιτώσεις  ή/και  μικροβιακές – Βακτηριακές 
λοιμώξεις, , μπορεί να φέρουν ‘’παρενέργειες ‘’– όχι μόνο στην τσέπη– αλλά και στην υγεία.!!’’ 

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, κρότωνες , σκόρος, κατσαρίδες δεν Απολυμαίνονται.!! 
Επιδημιολογική επιτήρηση μη ιογενών νοσημάτων που μεταδίδονται με κρότωνες ή ψύλλους (π.χ. μπορρελιώσεων, 
ρικετσιώσεων,  αναπλάσμωσης, ερλιχίωσης) Περισσότερη Ενημέρωση pdf   

 Μπορρελίωση/ νόσος Lyme :Είναι μία βακτηριακή λοίμωξη που οφείλεται σε σπειροχαίτες της ομάδας Borrelia burgdorferi 
sensu lato και μεταδίδεται με το νύγμα  μολυσμένου κρότωνα – Τσιμπούρι (ΕΟΔΥ).  

 Κροτωνογενής υποτροπιάζων πυρετός (tick-borne relapsing fever): Μία άλλη νόσος  που οφείλεται σε σπειροχαίτες του 
γένους Borrelia, και μεταδίδεται από  μολυσμένους κρότωνες – Τσιμπούρια  (ΕΟΔΥ) (Ornithodoros). 

 Φθειρογενής υποτροπιάζων πυρετός (louse-borne relapsing fever): Πρόκειται για μία νόσο που οφείλεται στη Borrelia 
recurrentis και μεταδίδεται μέσω φθειρών σώματος από άνθρωπο σε άνθρωπο (κατά τη σύνθλιψη των φθειρών και επαφή 
των μολυσμένων υγρών με το δέρμα).  

 Ρικετσιώσεις  Οι Ρικέτσιες είναι Gram αρνητικά, υποχρεωτικά ενδοκυττάρια βακτήρια που μεταδίδονται συνήθως με 
αρθρόποδα, όπως κρότωνες, Ψύλλους(ΕΟΔΥ) ψείρες, ακάρεα. μέσω νύγματος ή μολυσματικών υγρών (όπως 
περιττωμάτων) Η εισπνοή βακτηρίων με μολυσματικό υλικό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε λοίμωξη.  

 Ερλιχίωση Υπάρχουν ορισμένα είδη Ερλιχιών που μεταδίδονται με κρότωνες, με βασικές δεξαμενές διάφορα ζώα, όπως 
ελάφια, σκύλους, μηρυκαστικά, τρωκτικά.  

 Μυοκτονία – Απεντόμωση: Μετά από κάθε εφαρμογή  σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης 
αποκατάσταση  χωρίς υπολειμματικότητα  ανά όγκο (m³). Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα, η 
αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών , όπως και τα μικροτρίχιδια των 
τρωκτικών είναι αίτιες αναπνευστικών προβλημάτων, εκτός του ότι  είναι ένας από  τους σημαντικότερους 
φορείς παθογόνων οργανισμών και μεταδοτικών ασθενειών (Λεπτοσπείρωση – ΕΟΔΥ). 

 Ωστόσο, τα νοσήματα αυτά έχουν πλέον πρόσφατα συμπεριληφθεί στον αναδιαμορφωμένο κατάλογο των υποχρεωτικώς 
δηλούμενων νοσημάτων στη χώρα μας  ( ΦΕΚ 1665.-07.04.2022.(ΕΟΔΥ). 

Προσοχή στην άσκοπη χρήση βιοκτόνων!!! 
Λόγοι που στην συνεχιζόμενη ενημέρωση των ειδικών “ομάδων κρούσης” υπήρχαν ιδιαίτερες αναφορές στην ‘’Ολοκληρωμένη 
διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, (παράσιτα ή βακτήρια,) σε κατοικημένους χώρους’’ (Αιγάλεω 29-30-31 Ιουλίου 2022). 
Για τον περιορισμό του κινδύνου αέριας μόλυνσης – επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους, έγινε ιδική αναφορά με επισημάνσεις 
στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Προληπτική Υγιεινή (Μ.Φ.Η.2022) άλλα και στην Προληπτική υγιεινή όπου θα πρέπει να 
διασφαλίζει και την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.   
Ο (Ε.Ο.Δ.Υ.) Τμήμα Νοσημάτων Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα,  θα πρέπει όπως 
υπάρχει ενημέρωση  για την Ψώρα (Στρατηγικές Πρόληψης & Ελέγχου). Γενικά δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου 
εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες 
(στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των 
αντικειμένων) να ενημερώσει για όλες τις περιπτώσεις χρήσης βιοκτόνων, πολύ δε περισσότερο τους φορείς με τους διαγωνισμούς-
συμβάσεις ή/και απευθείας αναθέσεις.  
Αν και κάθε νέα σχολική χρονιά το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων) αποστέλλει εγκυκλίους ,δεν θα 
πρέπει να ξεχνάμε ότι το ‘’Φορτωμένο Φθινόπωρο ’’ έρχεται και  η μη ορθή τήρηση των διαδικασιών χρήσης βιοκτόνων μπορεί να 
εγείρουν  ”Αξιώσεις” περί ’’αστικής ευθύνης’’ όχι μόνο στα σχολεία ή/και τα μεταφορικά μέσα τους ,αλλά και σε  «χώρους υψηλού 
κινδύνου». Όλοι δε περιμένουμε  και τις απαντήσεις  στο μεγάλο ερώτημα που πλανάτε,  Τι ”κρύβεται” πίσω από τις μεμονωμένες 
εφαρμογές απολύμανσης (ψυχρής εκνέφωσης Fogger, νεφελοποίηση – διάχυση τεχνολογίας εξάτμισης ) και  τα ‘’πιστοποιητικά’’ 
απολύμανσης – ‘’με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ’’.  
Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις 

οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων. 
Αν οι έλεγχοι δεν γίνονται λόγο ελλείψεων το Υπουργείου Υγείας (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  θα πρέπει  να εντάξει 
στα ‘’κατ΄ επείγοντα’’ την άμεση εφαρμογή  ηλεκτρονικής πλατφόρμας με πρόσβαση στους φακέλους καθαρισμού –απολύμανσης 
και απεντόμωσης-μυοκτονίας , από τα τμήματα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων των περιφερειακών ενοτήτων, σε συνδυασμό με 
το (Δελτίο Αυτόνομου Ελέγχου-Checklist ). Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην 
υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ). Όλα λοιπόν ηλεκτρονικά για να 
κερδίζεται  χρόνος ωστε να βελτιωθεί η υγειονομική ασφάλεια στην Δημοσιά Υγεία. 
Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος. 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 
2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr 
Ιωάννης Βγενής 
Cleaning Advisor 
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