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Περiληψη Η καμπυλοβακτηριδίωση είναι ένα τρο

Abstract Campylobacteriosis is a foodborne

φιμογενές νόσημα με υψηλή συχνότητα στην Ελλάδα
και σε όλο τον κόσμο. Η πρόληψή της βασίζεται στη
λήψη μέτρων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσί
δας, από την παραγωγή έως και την κατανάλωση των
τροφίμων. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP, που
αποδίδεται στα ελληνικά ως «ανάλυση κινδύνων και
κρίσιμα σημεία ελέγχου», και η χρήση της ακτινοβο
λίας για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου των τρο
φίμων ζωικής προέλευσης μπορούν να συμβάλουν
στη μείωση του αριθμού των μολυσμένων τροφίμων
στην αγορά. Ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη
της καμπυλοβακτηριδίωσης είναι η αγωγή υγείας των
καταναλωτών, καθώς και η εκπαίδευση των εργαζο
μένων σε χώρους εκτροφής ζώων. Η απόκτηση γνώ
σεων και δεξιοτήτων μέσω κατάλληλα οργανωμένων
προγραμμάτων αγωγής υγείας σχετικά με τον ασφα
λή χειρισμό των τροφίμων είναι αποτελεσματική για
την προστασία από τα τροφιμογενή νοσήματα. Απλές
πρακτικές, όπως το επιμελές πλύσιμο των χεριών και

disease of high frequency in Greece and abroad.
Prevention of campylobacteriosis is based on mea
sures taken through all stages of the food chain.
The implementation of Hazard Analysis and Crit
ical Control Points (HACCP), and the use of irra
diation for reducing the microbial load of animal
origin foods can contribute to the reduced num
ber of contaminated foods in the market. The cor
ner-stone of the prevention of campylobacteriosis
is the health education of consumers and workers
at farms. Acquiring knowledge and skills through
appropriately organised health education programs
regarding safe food handling has found to be effec
tive against foodborne diseases. Simple practices,
like thorough hand-washing and avoidance of crosscontamination inside the kitchen, can protect con
sumers considerably. Furthermore, the existence of
an effective surveillance system for the registration
of isolated cases and epidemics of campylobacterio
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η αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων στο χώρο της
κουζίνας, μπορούν να προφυλάξουν σε ικανοποιη
τικό βαθμό τους καταναλωτές. Παράλληλα, είναι
απαραίτητο να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστη
μα επιτήρησης για την καταγραφή των μεμονωμέ
νων περιπτώσεων και των επιδημικών εξάρσεων της
καμπυλοβακτηριδίωσης, που να επιτρέπει την άμεση
λήψη μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπισή τους.

sis would allow a more prompt implementation of
control measures.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η λήψη μέτρων για την πρόληψη των λοιμώξεων από
καμπυλοβακτηρίδιο είναι σημαντική, κυρίως λόγω της
υψηλής συχνότητάς τους σε διεθνές επίπεδο. Σε αρκετές
από τις οικονομικά «αναπτυγμένες» χώρες του κόσμου,
όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία
και η Νέα Ζηλανδία, το καμπυλοβακτηρίδιο αποτελεί το
συχνότερα δηλούμενο βακτηριακό αίτιο της οξείας γαστρεντερίτιδας, ξεπερνώντας τη σαλμονέλα.11,12

Οι λοιμώξεις από καμπυλοβακτηρίδιο αποτελούν
πρόβλημα δημόσιας υγείας και η σημασία τους έχει
επισημανθεί εδώ και 100 και πλέον έτη.1 Το καμπυλοβακτηρίδιο (Campylobacter) μαζί με το τοξοβακτηρίδιο
(Arcobacter) περιλαμβάνονται στην οικογένεια των κα
μπυλοβακτηριδιοειδών (Campylobacteriaceae).2 Το γένος καμπυλοβακτηρίδιο αποτελείται από 19 τουλάχιστον είδη, μεταξύ των οποίων το Campylobacter jejuni
και το Campylobacter coli, που αποτελούν δύο από τα
συχνότερα αίτια γαστρεντερίτιδας.3
Το νοσολογικό φάσμα της εντερίτιδας από καμπυλοβακτηρίδιο ποικίλλει από υδαρή, μη αιμορραγική, μη
φλεγμονώδη διάρροια έως σοβαρή φλεγμονώδη διάρροια με κοιλιακό άλγος και πυρετό.4 Οι κύριες επιπλοκές της νόσου είναι το σύνδρομο Reiter,5 η μηνιγγίτιδα, το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, καθώς και το
σύνδρομο Guillain-Barrè (Guillain-Barrè Syndrome,
GBS),6,7 ενώ είναι επίσης δυνατόν να προκαλέσει αποβολή του εμβρύου σε γυναίκες που κυοφορούν.8 Υπολογίζεται πως σε 1.000 περιπτώσεις καμπυλοβακτηριδίωσης αντιστοιχεί μία περίπτωση συνδρόμου GuillainBarrè,9 ενώ περίπου 3% των περιπτώσεων εντερίτιδας
από Campylobacter jejuni ακολουθούνται από το σύνδρομο Reiter ή αντιδραστική αρθρίτιδα.10

Υπολογίζεται πως μόνο το Campylobacter jejuni προκαλεί 5−14% της διαρροϊκής νόσου παγκοσμίως.13 Όσον
αφορά στις οικονομικά «αναπτυσσόμενες» χώρες στις
οποίες το καμπυλοβακτηρίδιο ενδημεί, η λοίμωξη συνήθως περιορίζεται στα παιδιά κάτω των 2 ετών και ιδιαίτερα στα βρέφη.14−16 Αντίθετα, στις οικονομικά «αναπτυγμένες» χώρες νοσούν άτομα όλων των ηλικιών και η
μεγαλύτερη συχνότητα του νοσήματος εμφανίζεται στα
παιδιά (κάτω των 5 ετών) και στους νεαρούς ενήλικες.15
Στην Ελλάδα, με βάση τα δεδομένα του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), τα
κρούσματα καμπυλοβακτηριδίωσης που δηλώθηκαν
ήταν 413 το 2004 και 309 το 2005 και αφορούσαν κυρίως παιδιά.
Υπολογίζεται πως η επίπτωση της καμπυλοβακτηριδίωσης, όπως άλλωστε συμβαίνει και με όλα τα τροφιμογενή νοσήματα, είναι στην πραγματικότητα σημαντικά
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μεγαλύτερη, αφού λόγω της ηπιότητας των συμπτωμάτων πολλοί ασθενείς δεν προσφεύγουν στις υπηρεσίες
φροντίδας υγείας.17 Για την απομόνωση, μάλιστα, του
καμπυλοβακτηριδίου στα κόπρανα απαιτείται ειδική
τεχνική, γι’ αυτό και συχνά διαφεύγει της προσοχής
στις κοινές καλλιέργειες.18
Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου των σποραδικών περιπτώσεων καμπυλοβακτηριδίωσης είναι η
κατανάλωση ατελώς μαγειρεμένου κοτόπουλου,19−21 η
κατανάλωση κόκκινου κρέατος σε barbecue,22 η κατανάλωση ατελώς μαγειρεμένου χοιρινού21 και η κατανάλωση μη παστεριωμένου γάλακτος.23
Τέλος, έχουν αναφερθεί επιδημίες καμπυλοβακτηριδίωσης λόγω κατανάλωσης ατελώς μαγειρεμένου κο
τόπουλου, μη παστεριωμένου μολυσμένου γάλακτος24,25
και μη χλωριωμένου πόσιμου νερού,26 γεγονός που καθιστά ακόμα σημαντικότερη τη λήψη προληπτικών μέτρων έναντι της καμπυλοβακτηριδίωσης.
ΜΕτρα πρΟληψης
της καμπυλοβακτηριδΙωσης
Η πρόληψη της καμπυλοβακτηριδίωσης βασίζεται
στη λήψη μέτρων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, αφού τα τρόφιμα μπορεί να μολυνθούν κατά την
παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη διακίνηση και την προετοιμασία τους προς κατανάλωση.27
Επειδή η κύρια πηγή της λοίμωξης από καμπυλοβακτηρίδιο είναι η κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων
και ιδιαίτερα η κατανάλωση μολυσμένων πουλερικών, η
μείωση του ποσοστού των μολυσμένων πουλερικών που
διατίθενται στην αγορά αποτελεί προτεραιότητα.28 Πιο
συγκεκριμένα, τα μέτρα πρόληψης είναι τα ακόλουθα:
Εμβολιασμός
Είναι γνωστό πως δεν έχει αναπτυχθεί έως σήμερα
εμβόλιο για την προστασία των ανθρώπων από την καμπυλοβακτηριδίωση, κυρίως επειδή μέχρι πρόσφατα οι
βασικοί μηχανισμοί μολυσματικότητας του βακτηρίου
και η αντιγονική του πολυπλοκότητα δεν ήταν πλήρως
κατανοητά, καθώς επίσης και λόγω του θεωρητικού
κινδύνου πρόκλησης του συνδρόμου Guillain-Barrè.27
Παρόλ’ αυτά, ένα εμβόλιο με νεκρά βακτήρια που δοκιμάστηκε σε ζώα βρέθηκε ασφαλές και αποτελεσματικό
σε ικανοποιητικό βαθμό.29
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Θηλασμός
Το ανθρώπινο γάλα περιέχει αντισώματα IgA έναντι
ενός αντιγόνου του καμπυλοβακτηριδίου, με αποτέλεσμα τα βρέφη που θηλάζουν να έχουν μικρότερη πιθανότητα να νοσήσουν από καμπυλοβακτηριδίωση σε
σχέση με τα βρέφη που δεν θηλάζουν.30
Ανάπτυξη συστημάτων υγιεινής
και ασφάλειας τροφίμων
Σημαντική εξέλιξη στη βελτίωση της ασφάλειας των
τροφίμων ήταν η εισαγωγή του συστήματος HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points), που στα ελληνικά αποδίδεται ως «ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου».31 Πρόκειται για μια «συστηματική προσέγγιση για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο
των κινδύνων που σχετίζονται με τα τρόφιμα», η οποία
προλαμβάνει τους κινδύνους και προσδιορίζει τα κρίσιμα
σημεία ελέγχου (Critical Control Points, CCPs) στα οποία
μπορούν οι πιθανοί αυτοί κίνδυνοι να ελεγχθούν.32
Το σύστημα αυτό πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα
στάδια της αλυσίδας παραγωγής του προϊόντος, από
την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση (farmto-table procedure) και να στηρίζεται σε επιστημονικά
δεδομένα σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία.33,34
Για τον καθορισμό των ορίων ελέγχου των κρίσιμων σημείων και την εφαρμογή των κατάλληλων προληπτικών
μέτρων απαιτείται η κατανόηση της συμπεριφοράς των
παθογόνων μικροοργανισμών.35 Όσον αφορά το καμπυλοβακτηρίδιο, είναι γνωστό ότι η επιβίωσή του στα τρόφιμα είναι δυσχερής και ότι δεν πολλαπλασιάζεται σε αυτά,34
ενώ πολύ μικρός αριθμός μικροοργανισμών είναι αρκετός
για να προκαλέσει εντερικές λοιμώξεις (ελάχιστη μολυσματική δόση, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ίση περίπου
με 500 βακτήρια).36 Παράλληλα, οι βέλτιστες συνθήκες
για την ανάπτυξή του είναι 3−5% οξυγόνο (μικροαερόφιλος μικροοργανισμός) και 2−10% διοξείδιο του άνθρακα,
ενώ είναι ευαίσθητο στο όξινο περιβάλλον και δεν αναπτύσσεται σε pH 5,5.35 Το εύρος των θερμοκρασιών μέσα
στο οποίο αναπτύσσεται είναι 30−47 oC, με βέλτιστη θερμοκρασία για την ανάπτυξή του τους 42 oC.35
Ακτινοβολία
Η ακτινοβόληση των τροφίμων θεωρείται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μείωση των υψη-
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λών επιπέδων καμπυλοβακτηριδίων στα κοτόπουλα.26,37
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες ακτινοβόλησης, που χρησιμοποιούν διαφορετικού είδους ακτίνες.
Η πρώτη από αυτές χρησιμοποιεί την ιονίζουσα ακτινοβολία γάμα (συχνότητα >1020 Hz), που εκπέμπεται από
το ραδιενεργό Κοβάλτιο-60 ή Καίσιο-137,26,34 η δεύτερη
την ακτινοβολία βήτα (ηλεκτρόνια), ενώ η τρίτη, που
αποτελεί και την πιο πρόσφατη τεχνολογία, τις ακτίνες
Χ (συχνότητα>3×1016 Hz).26
Η υψηλή δόση ακτινοβολίας βλάπτει άμεσα το DNA
των ζωντανών μικροοργανισμών, προκαλώντας αλλαγές
που δεν τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν ή να αναπαραχθούν.26 Παράλληλα, όταν οι ακτινοβολίες αυτές αλληλεπιδρούν με τα μόρια του νερού, παράγουν πρόσκαιρες
ελεύθερες ρίζες, που μπορούν να προκαλέσουν επιπρόσθετη έμμεση βλάβη στο DNA του μικροοργανισμού.26
Παρά τα πλεονεκτήματά της, η ακτινοβόληση δεν
απολαμβάνει πλήρως της αποδοχής του κοινού, όπως
συνέβη άλλωστε και όταν άρχισε να εφαρμόζεται η
παστερίωση του γάλακτος και η κονσερβοποίηση των
τροφίμων στο παρελθόν.26 Εκτεταμένες μελέτες, που
έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως, δεν έχουν αναγνωρίσει κάποιο κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών ως απόρροια της συγκεκριμένης διαδικασίας, γι’
αυτό και έχει λάβει έγκριση σε αρκετές χώρες του κόσμου.38 Παρόλ’ αυτά, έχει βρεθεί πως μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη αλλοίωση της γεύσης του κρέατος
ή ανεπιθύμητη υφή στα λαχανικά.39
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σε ένα αγρόκτημα αυξάνεται όταν δεν χρησιμοποιείται
στεγνή κοπριά στις φωλιές των πουλερικών, καθώς και
όταν δεν καθαρίζονται επαρκώς τα κιβώτια μεταφοράς
τους.42 Παράλληλα, υψηλότερη συχνότητα λοίμωξης
από καμπυλοβακτηρίδιο παρουσιάζουν τα πουλερικά
με έναν τουλάχιστον θετικό γονέα, καθώς και αυτά
που φιλοξενούνται σε παραγωγικές μονάδες με μεγάλο
αριθμό πουλερικών.41
Δεδομένου ότι υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν
ότι το καμπυλοβακτηρίδιο μπορεί να διασπαρεί στα ζώα
μέσω του δικτύου ύδρευσης, η παροχή καθαρού, χλωριωμένου νερού στις κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές
μονάδες κρίνεται ότι συμβάλλει στην πρόληψη των λοιμώξεων από καμπυλοβακτηρίδιο και με τον τρόπο αυτό
στη μείωση του αριθμού των μολυσμένων προϊόντων
που διατίθενται στην αγορά.40
Τέλος, η διαδικασία σφαγής των ζώων πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες, όπως είναι η ανάπαυση των
ζώων πριν τη σφαγή, προκειμένου να μειωθεί το “stress”,
και ο καλός καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών εργασίας και του εξοπλισμού.43 Τα σφαγμένα ζώα
πρέπει να πλένονται καλά πριν από την εκδορά και όσα
τμήματα του σφαγείου έχουν λερωθεί (π.χ. με κόπρανα
από τον εντερικό σωλήνα) πρέπει να καταστρέφονται.43
Τα ασθενή ή ύποπτα ζώα πρέπει να σφάζονται σε ειδικούς χώρους και μόνο μετά τη σφαγή των υγιών.43
Αγωγή υγείας των καταναλωτών

Αγωγή υγείας
Εκπαίδευση των εργαζομένων
σε χώρους εκτροφής ζώων και στα σφαγεία
Η σημασία της εκπαίδευσης των εργαζομένων στους
χώρους εκτροφής ζώων, όσον αφορά τα βασικά μέτρα
βιοασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται, είναι μεγάλη.40 Το επιμελές πλύσιμο των χεριών, η αλλαγή υποδημάτων και ρούχων μετά την επαφή με τα ζώα και το
προσεκτικό καθάρισμα και η απολύμανση των χώρων
είναι κάποια από τα μέτρα που προτείνονται.41 Συστήνεται, επίσης, η χρήση απολυμαντικού για την εμβάπτιση των υποδημάτων κατά την είσοδο στους χώρους
σίτισης των ζώων και των πουλερικών και η αλλαγή του
απολυμαντικού δύο φορές την εβδομάδα.41
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελετών, η πιθανότητα ανεύρεσης θετικών δειγμάτων καμπυλοβακτηριδίου

Παρότι οι περισσότεροι καταναλωτές αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα της νόσησης από τροφιμογενή
νοσήματα, έχει βρεθεί ότι είναι ελλιπώς πληροφορημένοι σχετικά με τις ασφαλείς πρακτικές χειρισμού
και αποθήκευσης των τροφίμων.44 Φαίνεται, επίσης,
πως δεν είναι κατανοητός στα περισσότερα άτομα
ο κίνδυνος μόλυνσης εντός του οικιακού τους περιβάλλοντος.45
Τα συχνότερα λάθη στο χειρισμό των τροφίμων είναι:
(α) το σερβίρισμα μολυσμένων ωμών τροφίμων, (β) το
ανεπαρκές μαγείρεμα ή ζέσταμα, (γ) η προμήθεια τροφίμων από μη ασφαλείς πηγές, (δ) η ανεπαρκής ψύξη, (ε)
η παρέλευση 12 ή και περισσότερων ωρών μεταξύ προετοιμασίας και κατανάλωσης, (στ) ο χειρισμός των τροφίμων από φορείς μικροβίων και (ζ) η επιμόλυνση από μη
διαχωρισμό των μαγειρεμένων από τα ωμά τρόφιμα.46
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Προτείνεται η ενημέρωση του κοινού και ιδιαιτέρως
των παιδιών της σχολικής ηλικίας σχετικά με τις βασικές αρχές χειρισμού των τροφίμων μέσω κατάλληλα οργανωμένων προγραμμάτων αγωγής υγείας.36 Τα κύρια
σημεία στα οποία πρέπει να εστιάζεται η ενημέρωση είναι: (α) οι ασφαλείς πρακτικές προετοιμασίας των τροφίμων, (β) οι συνθήκες υγιεινής στο χώρο της κουζίνας
και η αποφυγή επιμολύνσεων, (γ) η υγιεινή των χεριών,
(δ) η αποθήκευση των τροφίμων και (ε) το σερβίρισμα
των γευμάτων.47
Κάποια απλά μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν σε
ατομικό επίπεδο για την προστασία από την καμπυλοβακτηριδίωση είναι:
1. Π
 λύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό πριν από
την προετοιμασία του φαγητού και αμέσως μετά το
χειρισμό ωμών πουλερικών ή άλλου κρέατος, καθώς
και πριν από την επαφή με οτιδήποτε άλλο στο χώρο
της κουζίνας.48
2. Ε
 πιμελές πλύσιμο με σαπούνι και ζεστό νερό όλων
των επιφανειών προετοιμασίας τροφίμων (επιφάνειες
κοπής, πάγκοι) και των μαγειρικών σκευών που ήρθαν σε επαφή με ωμό κρέας πριν χρησιμοποιηθούν
για τρόφιμα που είναι ήδη μαγειρεμένα ή καταναλώνονται ωμά.49
3. Ε
 πιμελές μαγείρεμα όλων των τροφίμων που αποτελούνται από ζωικά προϊόντα.12 Το κρέας θα πρέπει να
μαγειρεύεται έως ότου τα υγρά του να είναι καθαρά
και το χρώμα του στο κέντρο να μην είναι πλέον ρόδινο, ενώ η θερμοκρασία ψησίματος πρέπει να φθάνει
εσωτερικά στους 82 οC.48
4. Χ
 ρήση διαφορετικών επιφανειών κοπής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και αποφυγή χρήσης του
ίδιου μαχαιριού για το κόψιμο του κρέατος και στη
συνέχεια για την ετοιμασία της σαλάτας.49
5. Κ
 ατανάλωση μόνο παστεριωμένου γάλακτος και
χλωριωμένου νερού. Αποφυγή κατανάλωσης τυριού
και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός ελεγχόμενου εμπορίου, καθώς και νερού που προέρχεται
από πηγάδια, ρυάκια ή άλλες μη ασφαλείς πηγές.48
6. Ε
 πιμελές πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι
μετά: (α) τη χρήση της τουαλέτας, (β) την αλλαγή
πάνας μωρού, (γ) την επαφή με κατοικίδια ζώα και
πτηνά, (δ) το χειρισμό κοπράνων ζώων και (ε) την
επίσκεψη σε ζωολογικούς κήπους/μαγαζιά πώλησης
μικρών ζώων κ.ά.48
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Οι ταξιδιώτες σε χώρες όπου οι συνθήκες υγιεινής
δεν είναι καλές και ενδημούν οι τροφιμογενείς λοιμώξεις πρέπει να τηρούν αυστηρά τα παραπάνω μέτρα και,
επιπλέον, να αποφεύγουν την κατανάλωση παγοκύβων
και ακαθάριστων φρούτων.50
Στην ενημέρωση του κοινού μπορούν να συμβάλλουν
σημαντικά και οι ετικέτες με οδηγίες προς τους καταναλωτές σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό των τροφίμων,
που ανευρίσκονται πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων.36 Οι ετικέτες αυτές πρέπει να είναι αναγνώσιμες
ακόμη και από ηλικιωμένα άτομα και να χρησιμοποιούν
κατανοητά σύμβολα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του μηνύματος.36 Σύμφωνα με μελέτη, 65% των
καταναλωτών που διάβασαν τις ετικέτες ανέφεραν ότι
αυξήθηκε η γνώση τους σχετικά με τους κινδύνους και
43% ότι τροποποίησαν τη συμπεριφορά τους ως αποτέλεσμα της προσληφθείσας πληροφορίας.51
ΕπιδημιολογικΗ επιτΗρηση
και λΗψη μΕτρων ελΕγχου
Εκτός από τα μέτρα πρόληψης της καμπυλοβακτηριδίωσης, υπάρχουν και κάποια μέτρα ελέγχου
(control measures) που λαμβάνονται σε περίπτωση
εμφάνισης ενός ή περισσοτέρων κρουσμάτων για την
αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης της λοίμωξης. Για
να είναι δυνατή η άμεση λήψη μέτρων, απαιτείται η
καταγραφή των περιπτώσεων που διαγιγνώσκονται
μέσω ενός καλά οργανωμένου δικτύου επιδημιολογικής επιτήρησης.13
Σε περίπτωση μεμονωμένου κρούσματος, τα άτομα
που φροντίζουν τον ασθενή (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, συγγενείς) πρέπει να τηρούν τα απαραίτητα
μέτρα υγιεινής κατά τη διαχείριση και την απομάκρυνση των κοπράνων, ενώ απαιτείται επιμελής απολύμανση των χώρων και των αντικειμένων που έρχονται σε
επαφή με τα κόπρανα και απομάκρυνση των αναλώσιμων υλικών με ασφάλεια.13
Παράλληλα, οι ίδιοι οι νοσούντες πρέπει να τηρούν
τα μέτρα ατομικής υγιεινής και, ιδιαίτερα όσον αφορά
στα παιδιά, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πλένουν τα χέρια τους προσεκτικά με νερό και σαπούνι μετά τη χρήση
της τουαλέτας, για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης
της λοίμωξης.48
Εφόσον η οδός μετάδοσης είναι η κοπρανοστοματική,
μόνο τα άτομα που δεν μπορούν να ελέγξουν τη λειτουρ-
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γία του εντέρου τους, όπως είναι τα νεογνά, τα μικρά
παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να απέχουν από το σχολείο ή την εργασία τους. Τα περισσότερα
άτομα μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά
την υποχώρηση της διάρροιας, με την προϋπόθεση ότι
θα πλένουν επιμελώς τα χέρια τους μετά τη χρήση της
τουαλέτας.48
Τέλος, τα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση επιδημιών εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης, που στοχεύει στον εντοπισμό του
υποδόχου, της πηγής και του αγωγού διασποράς της
λοίμωξης.52
ΣυμπερΑσματα
Η αυξημένη επίπτωση της λοίμωξης από καμπυλοβακτηρίδιο και το υψηλό ετήσιο κόστος της53 καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική τη λήψη μέτρων πρόληψης. Η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ακτινοβόληση των κρεάτων
και των πουλερικών και η διεύρυνση της εφαρμογής του
συστήματος HACCP, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά
στην αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων, ενώ η ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης του νοσήματος είναι
απαραίτητη για την άμεση λήψη μέτρων σε περίπτωση
εμφάνισης κρουσμάτων καμπυλοβακτηριδίωσης. Παρόλ’
αυτά, βαρύνουσας σημασίας για την πρόληψη παραμένει
ο ρόλος των απλών καταναλωτών και η υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών στο χώρο της κουζίνας.
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