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Zjazd weteranów II wojny wiatowej skupionych w orga-

nizacji Legion Ameryka ski Stanu Pensylwania odbywa

si  w 1976 roku w Filadelfii. Kombatanci wynaj li hotel 

„Bellevue-Stratford” i wszystko wskazywa o na to, e ko-

lejne spotkanie by ych o nierzy przejdzie do historii jako 

impreza pe na podnios ych przemówie  oraz patriotyczno-

-towarzyskich wzrusze . I wtedy zupe nie niespodziewa-

nie… Kolejni uczestnicy zjazdu zacz li zapada  na tajem-

nicz  chorob  przypominaj c  zapalenie p uc, która mia a

jednak znacznie gwa towniejszy i ci szy przebieg. ród a

podaj  ró n  liczb  hospitalizowanych wówczas osób (od 

186 do 221), ale s  zgodne, i  w wyniku „dziwnej” choroby 

zmar o a  29 weteranów i 5 osób hotelowego personelu. 

Zanim

 Je eli w ci gu krótkiego 

czasu zg asza si  do redakcji 

kilku czytelników opowiadaj cych 

zadziwiaj co podobne do siebie 

i bardzo niepokoj ce historie, to 

sprawa wydaje si  frapuj ca. Je eli 

owe historie dotycz  dzia ania 

urz dze , których cena jest 

porównywalna z cen  przyzwoitego 

samochodu, to problem automatycznie 

staje si  niezwykle ciekawy. Kiedy za

okazuje si , e nasi rozmówcy stali si

ofiarami szczególnie z o liwej choroby, 

która cz sto ko czy si mierci , to 

wypada zacz  bi  na alarm
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Ameryka skie media uderzy y na alarm. 

W prasie, radiu i telewizji mno y y si  coraz 

to nowe i coraz bardziej dziwaczne teorie 

na temat gro nej epidemii. W pewnym 

momencie zacz to nawet wi za  spraw

„choroby legionistów” z dzia alno ci  UFO. 

Prawdziwego winowajc  odnalaz  w grud-

niu 1976 roku Joseph MacDade w prepara-

tach histopatologicznych pobranych z p uc

jednego ze zmar ych uczestników zjazdu. 

Przyczyn  dziwnej, niebezpiecznej choroby 

okaza  si  nieznany dot d nauce zarazek, 

który dla upami tnienia pierwszych ofiar 

nazwano Legionella pneumophila.

Pisownia oraz sposób wymawiania s owa

jacuzzi bywa przyczyn  wielu nieporozu-

mie . Wann  z hydromasa em wynalaz

i opatentowa  w 1968 roku Roy Jacuzzi 

– przedstawiciel rodziny w oskich emigran-

tów, którzy osiedlili si  w USA. Zgodnie 

z regu ami nazwisko owo powinno by

zatem wymawiane jako jakucci (per analo-

giam – pizza – picca). Tymczasem na ca ym 

wiecie przyj a si  ju  wymowa anglosaska 

„d akuzi” i zdaje si , e tak ju  zostanie.

Jeszcze zabawniej jest je li zaczniemy 

poszukiwania w Internecie. Otó  je eli na-

prawd  interesuje nas wynalazek zaradnego 

W ocha, to z ca  pewno ci  nie wystarczy 

wpisa  w wyszukiwarce s owo jacuzzi.

W dalszej kolejno ci warto spróbowa  rów-

nie  nast puj cych wersji: jakuzi, jacuzi,

yaccuzi, yacuzzi. Dlaczego po wi cam tak 

wiele miejsca tym lingwistycznym cieka-

wostkom? Otó , dlatego e w dzisiejszym 

wiecie nie warto niczego przyjmowa  na 

wiar . Po lekturze niniejszego tekstu na-

mawiam wi c do wycieczki po World Wide 

Web. Wpisanie w jakiejkolwiek internetowej 

wyszukiwarce dwóch kluczowych s ów:

jacuzzi (w ró nych wariantach) i legionello-

za, mo e naprawd  zje y  w osy na g owie. 

Oczywi cie pod warunkiem, e ominiemy 

strony producentów oraz dystrybutorów 

wanien z hydromasa em. Tam jest przewa -

nie optymistycznie, bezstresowo i rado nie. 

A je eli ju  pisze si  o zdrowiu, to raczej 

w aspekcie rewelacyjnego oddzia ywania 

k pieli z b belkami na stan naszego ducha 

i cia a. Trudno zreszt  ów fakt zanegowa .

Wynalazek Roya Jacuzzi mo e by  praw-

dziwym dobrodziejstwem i przynosi  ulg

w bardzo wielu schorzeniach, ale trzeba te

pami ta , e nieodpowiednie u ytkowanie 

baseników spa wi e si  z realnym zagro e-

niem dla ludzkiego zdrowia i ycia.

– Prawdziwy problem polega na tym, e na 

oficjalnych stronach www o owych niebez-

piecze stwach trudno jest znale  chocia by

jedno zdanie. Tylko czasami pojawia si

informacja, e baseniki nale y utrzymywa

w czysto ci, a tak zwana chemia basenowa 

powinna by  u ywana bardzo regularnie. 

Wszystko to oczywi cie prawda, ale… To sta-

nowczo zbyt ma o, aby u wiadomi  ludziom 

jak powa ny jest problem – mówi jeden 

z u ytkowników jacuzzi, który sygnalizo-

wa  redakcji miesi cznika „Budujemy Dom” 

pojawiaj ce si  problemy. – Basenik jacuzzi 

mo e przemieni  si  w bakteriologiczn

bomb  poniewa  w jego instalacji wodnej 

panuj  wr cz wymarzone warunki dla 

rozwoju Legionella pneumophila. To jedna 

z najmniejszych istniej cych bakterii. Jej 

ulubionym rodowiskiem s  mokre, ciemne 

i niew a ciwie odka one miejsca. Je eli 

doda  do tego podwy szon  temperatur

oraz obecno  zwi zków elaza, to obraz nie-

bezpiecze stwa stanie si  bardziej wyra ny

– dodaje pan Arkadiusz.

Najcz stsz  konsekwencj  zara enia 

si  bakteri  Legionella pneumophila 

jest „choroba legionistów”, czyli posta

p ucna. W najci szych przypadkach 

towarzyszy jej bardzo wysoka gor czka 

(powy ej 39ºC), wodnista biegunka, bóle 

g owy, kaszel, trudno ci w oddychaniu, 

bóle w klatce piersiowej, dreszcze, bóle 

mi niowe oraz zaburzenia wiadomo ci. 

Charakterystycznym objawem jest tak e

rozlany, dotkliwy ból brzucha podczas 

uciskania. Poniewa  wyst puje wiele 

szczepów Legionella pneumophila znane s

równie  przypadki znacznie agodniejszego 

przebiegu choroby, w czasie których chorzy 

skar  si  jedynie na bóle g owy, mi ni 

oraz gor czk . Charakterystyczn  cech

„choroby legionistów” jest brak kataru oraz 

bólu gard a. miertelno  postaci p ucnej 

ocenia si  na 15–20% (zdarza o si  jednak, 

e miertelno  wynios a 80%). Posta  po-

zap ucna Legionella pneumophila notowana 

jest stosunkowo rzadko, ale jej przebieg jest 

bardzo ci ki, a miertelno  niezwykle 

wysoka. Zaatakowane zostaj  bowiem takie 

narz dy wewn trzne jak: serce, w troba, 

nerki, b ony surowicze. Naj agodniejsz  po-

staci  choroby wywo anej przez Legionella 

pneumophila oraz Legionella micdadei jest 

tzw. gor czka Pontiac. Objawy tej choroby 

opisano na d ugo przed wykryciem chorobo-

twórczych zarazków, bo w roku 1968, kiedy 

to liczne zachorowania stwierdzono w ród 

zatrudnionych w biurze departamentu zdro-

wia w Pontiac w stanie Michigan. Przebieg 

tej odmiany choroby jest znacznie agod-

niejszy ni  „choroby legionistów”, gdy  nie 

towarzyszy jej zapalenie p uc, a wi kszo

objawów przypomina zwyk  gryp . Ogólne 

os abienie, uczucie rozbicia, bóle mi ni 

oraz stawów, gor czka, dreszcze, suchy 

kaszel, nudno ci, bóle brzucha ust puj  po 

kilku dniach i nie pozostawiaj adnych 

trwa ych ladów.

Warto w tym miejscu zaznaczy , e

bardzo powa nym niebezpiecze stwem 

zwi zanym z „chorob  legionistów” s  b d-

ne lekarskie diagnozy. Wi kszo  lekarzy, 

zarówno w Polsce jak i na wiecie, leczy 

objawy zapalenia p uc lub grypy lekami, 

które w przypadku Legionella pneumophila 

s  ca kowicie nieskuteczne. Wed ug naj-

bardziej pesymistycznych ocen tylko 1-5% 

przypadków „choroby legionistów” jest 

diagnozowane i leczone poprawnie.

Arkadiusz jest mieszka cem Wielkopolski 

i niewiele wi cej pozwoli  o sobie napisa .

To cz owiek wielu talentów oraz zaintere-

sowa , a tak e osoba spe niona finansowo. 

Jego sklep w centrum jednego z miast 

regionu ma du  renom  i jest ch tnie 

odwiedzany przez klientów. Jednak decyzja 

o zakupie jacuzzi nie by a kaprysem zbla-

zowanego biznesmena, tylko przemy lan

decyzj  o pod o u zdrowotnym.

– Moja yciowa partnerka mia a kilka lat 

temu powa ny wypadek, w wyniku którego 

odnios a obra enia kr gos upa – mówi 

Arkadiusz. – Ból zacz  by  cz ci  jej co-

dziennego ycia, tym bardziej, e jej dziecko 

ma pora enie mózgowe wi c opieka nad 

nim zwi zana jest mi dzy innymi z du ym 

wysi kiem fizycznym. Pocz tkowo stara em

Legionella pneumophila to jedna 

z najmniejszych istniej cych bakterii. 

Jej ulubionym rodowiskiem s  mokre, 

ciemne i niew a ciwie odka one miejsca
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Reporta

si  jej pomóc wykorzystuj c reiki. Pomaga o, 

ale poniewa  ta starojapo ska metoda 

leczenia wymaga pewnego rytua u wi c nie 

zawsze by  na to czas. Ja z kolei du o je d

na rowerze. To pi kny sport, ale ka dy kto 

go kiedykolwiek intensywnie uprawia  wie, 

e bóle pleców towarzysz  mu dosy  cz sto. 

Jacuzzi mia o wi c spe ni  rol  terapeutycz-

n . Przekonywa y o tym nie tylko kolorowe 

reklamówki i strony internetowe, ale równie

dystrybutorzy wanien z hydromasa em.

Z w a cicielem jednej z takich firm odby em

bardzo d ug  rozmow , w czasie której 

mówi  mi nie tylko o doskona o ci ofe-

rowanego przez siebie produktu, lecz 

równie  o zdrowotnej roli k pieli 

w basenikach spa. Daru perswazji 

raczej trudno owemu cz owiekowi 

odmówi . Mówi c krótko, przeko-

na  mnie do produktu swojej firmy. 

Uj a mnie przede wszystkim 

deklarowana pomoc lekarska, 

mo liwo  bezp atnych konsultacji 

i sta a opieka serwisowa. Przez 

jaki  czas prowadzili my negocjacje 

finansowe, ale poniewa  uda o mi si

„wytargowa ” spory rabat na egzemplarz 

wystawowy, wi c transakcja dosz a w ko cu 

do skutku. Cena by a wprawdzie promo-

cyjna, ale za luksus i tak  trzeba zap aci

sporo. W moim przypadku by o to 30 tysi cy 

z otych. Mniej wi cej drugie tyle musia em

wyda  na przebudow  nale cej do mnie 

kamienicy, aby mo liwa by a instalacja 

baseniku. Przyznam, e do dzisiaj wspomi-

nam instalacj  jacuzzi jako du e wyzwanie 

logistyczne oraz techniczne. Wszystko uda o

si  jednak wspaniale i sta em si  dumnym 

posiadaczem w asnego baseniku z hydroma-

sa em.

Na marginesie warto doda , e jacuzzi 

przypomina pod pewnym wzgl dem drogi 

samochód. Koszty utrzymania mercedesa, 

czy porsche nie s , bo nie mog  by  niskie. 

Zu ycie paliwa, p ynów eksploatacyjnych 

i cz ci sprawia, e w a ciciel ekskluzywnej 

marki musi liczy  si  z tym, i  jego wydatki 

nie sko cz  si  w momencie wyjechania 

z salonu. Z jacuzzi jest bardzo podobnie. 

Dlatego te  mi dzy bajki nale y w o y

zapewnienia niektórych dystrybutorów, e

miesi czny koszt u ytkowania  mo e si

zamkn  sum  kilkudziesi ciu z otych. 

To fikcja, w któr  pod adnym pozorem 

nie nale y wierzy . Luksus kosztuje i musi 

kosztowa !

– Wed ug moich szacunków miesi czne 

wydatki zwi zane z obs ug  urz dzenia 

zamykaj  si  kwot  rz du kilkuset z otych 

– stwierdza Arkadiusz. – W moim przy-

padku samo zu ycie pr du podskoczy o

o 100-150 z otych miesi cznie w zale no ci 

od pory roku. Do tego nale y doda  cen

filtra srebrowego, który nale y wymienia

regularnie co trzy miesi ce. W Europie 

kosztuje on oko o 33 dolarów, a u polskiego 

dystrybutora oko o 180 z otych. Ró nica 

wyra na i za o  si , e trudno by oby j

racjonalnie uzasadni . Nie nale y te  zapo-

mina  o chemii do odka ania baseników, 

której koszt tak e jest spory. U ywa  trzeba 

jej koniecznie, gdy  zgodnie z zaleceniami 

producenta, wymiany wody w jacuzzi nie 

nale y dokonywa  cz ciej ni  raz na kwar-

ta . U ywanie chemii jest ponadto kwesti

elementarnego bezpiecze stwa, ale o tym 

za chwil ! Podsumowuj c… My l , e nie 

da si  bezpiecznie korzysta  z jacuzzi bez 

comiesi cznego wydatku na poziomie  

300-400 z otych.

Arkadiusz pytany o efekty korzystania 

z basenu spa okre la je jednym s owem:

– Rewelacja! – a potem dodaje. – adna 

z wcze niejszych metod, które sprawdzi em

chc c pozby  si  uci liwych bólów kr go-

s upa nie przynios a tak doskona ych rezul-

tatów. Efekty dzia ania hydromasa u by y po 

prostu znakomite. Dolegliwo ci ust pi y, a ja 

i moja dziewczyna czuli my si  dos ownie 

jak nowo narodzeni. 

Niestety mniej wi cej po miesi cu radosnej 

zabawy i relaksu w ciep ych, koj cych 

k pielach co  zacz o si  psu . Oczywi cie 

nie w mechanizmach jacuzzi (tego rodzaju 

urz dzenia maj  to do siebie, e je eli si

psuj  to najcz ciej dopiero po okresie 

gwarancji). System wodny i mecha-

niczny dzia a y jak nale y, ale…

– Pojawi y si  dziwne reakcje 

organizmu – wspomina Arkadiusz. 

– Suchy kaszel, ból g owy, stany 

podgor czkowe oraz podniesione 

ci nienie. Wtedy nie wiedzia em

jeszcze, e to pierwsze symptomy 

powa nej i niebezpiecznej choroby. 

Wszystko zrzuca em na karb tego, 

e jestem okazjonalnym palaczem. 

Uspokajaj co brzmia y równie

wyja nienia w a ciciela firmy, od której 

kupi em jacuzzi. Kiedy zg osi em mu swoje 

problemy, zacz  mnie przekonywa , e to 

normalna reakcja organizmu, który pozbywa 

si  toksyn i w zwi zku z tym nie ma powodu 

do niepokoju. Uwierzy em, chocia  powinno 

mi da  do my lenia, e po tej rozmowie 

nie uda o mi si  ju  wi cej skontaktowa

z w a cicielem przedstawicielstwa. Jako  tak 

si  dziwnie sk ada o, i  zawsze by  dla mnie 

nieuchwytny. A wracaj c do z ego samopo-

czucia… Nie przysz o mi nawet do g owy, e

moje k opoty mog  by  wynikiem ataku bak-

terii Legionella pneumophila, która zagnie -

dzi a si  w systemie wodnym baseniku. Po 

pierwsze, nie zdawa em sobie jeszcze sprawy 

z istnienia tej gro nej bakterii, a po drugie, 

wykonywa em przecie ci le zalecenia tech-

nika, który by  obecny przy rozruchu jacuzzi 

i który szczegó owo poinstruowa  mnie jak 

korzysta  ze rodków dezynfekcyjnych prze-

znaczonych do utrzymania czysto ci wody. 

A skoro je wykonywa em, to by em przeko-

nany, e pod wzgl dem bakteriologicznym 

wszystko jest w porz dku.

Niestety informacje uzyskane przez 

Arkadiusza od przedstawiciela profesjonal-

nej, b d  co b d , firmy by y co najmniej 

niepe ne. A w a ciwie, mówi c dosadnie, 

dawa y tylko pozór bezpiecze stwa! 

Nabywca jacuzzi zosta  bowiem poinformo-

wany, e do oczyszczania instalacji wodnej 

Rewelacja! Efekty 

dzia ania hydromasa u

by y po prostu 

znakomite. Dolegliwo ci 

ust pi y, a ja i moja 

dziewczyna czuli my 

si  dos ownie jak nowo 

narodzeni 

”

”
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mo e stosowa  zarówno aktywny tlen, jak 

i chlor. Praktyka pokaza a, e w przypadku 

Legionella pneumophila pierwsza z nich 

(przy podanych procedurach) najzwyczaj-

niej w wiecie si  nie sprawdza. Wnioski te 

potwierdzi  zreszt  w pó niejszym czasie 

przedstawiciel specjalistycznej firmy zaj-

muj cej si  chemi  basenow . Dystrybutor 

jacuzzi „zapomnia ” te  poinstruowa

nowego klienta, e powinien zaopatrzy

si  w odpowiedni tester, regularnie bada

odczyn wody (pH) i utrzymywa  go na 

odpowiednim poziomie.

– Tymczasem buszuj c w Internecie zu-

pe nie przypadkowo natkn em si  na infor-

macj , e utrzymywanie odpowiedniego pH 

jest niezwykle wa ne – podkre la Arkadiusz. 

– Nie pami tam ju  na jakiej stronie o tym 

przeczyta em, ale wiem jedno… Z ca

pewno ci  nie nale a a ona do adnego 

producenta, ani dystrybutora baseników 

spa. Tymczasem okazuje si , e jednym 

z najwa niejszych czynników decyduj cych 

o tym, czy bakterie znajduj  korzystne 

warunki do rozwoju w instalacji wodnej jest 

w a nie warto  pH. Dzisiaj wiem, e nale y

j  utrzymywa  na poziomie od 7,0 do 7,4 (we-

d ug jednej szko y) lub od 7,2 do 7,6 (wed ug

drugiej). Tych warto ci nale y przestrzega

z rygorystyczn  wr cz dok adno ci .

Ni szy odczyn szkodzi bowiem instalacji, 

wy szy sprzyja z kolei rozwojowi flory 

bakteryjnej.

Pierwsze naprawd  powa ne

zachorowanie nast pi o po dwóch 

miesi cach od uruchomienia 

jacuzzi. Arkadiusz namówi  wów-

czas do skorzystania z baseniku 

swoich synów. Byli zachwyceni 

ciep , koj c  k piel . Rado

trwa a jednak bardzo krótko. Ju

po dwóch godzinach pojawi y si

niepokoj ce objawy – 39-stopniowa 

gor czka oraz uczucie rozbicia. Po 

konsultacji z lekarzem i za yciu medyka-

mentów wszystko wróci o po kilku dniach 

do normy, ale…

– Dzisiaj jest dla mnie oczywiste, e by a

to jaka  odmiana gor czki Pontiac – mówi 

Arkadiusz – jednak wówczas… Bi em si

z my lami i czu em si  bezradny. Ponownie 

zadzwoni em do firmy, która sprzeda a mi 

basen i rozmawia em z technikiem, który 

by  u mnie podczas uruchamiania jacuzzi. 

Bardzo przej  si  chorob  moich synów 

i doszed  do oczywistego moim zdaniem  

wniosku, e musia o jednak nast pi  jakie

ska enie bakteryjne. Zaleci  mi zmian

wody, a nast pnie zastosowanie tzw. szoku 

chlorowego. Wed ug mojej dzisiejszej wiedzy 

poziom zalecony wówczas przez mojego roz-

mówc  by by wystarczaj cy, gdyby stosowa

go profilaktycznie raz w tygodniu dla utrzy-

mywania bezpiecze stwa bakteriologicznego 

w instalacji wodnej baseniku. Je eli jednak 

dojdzie ju  do ska enia, to przeciwdzia anie 

mu tak  ilo ci rodków jest zdecydowanie 

niewystarczaj ce. W takim przypadku trzeba 

podj  inne dzia anie, które polega na zasto-

sowaniu tzw. megaszoku chlorowego. Do jego 

wywo ania nie wystarcz  zwyk e preparaty 

przeznaczone do dzia a  profilaktycznych. 

W ofercie specjalistycznych firm zajmuj cych 

si  chemi  basenow  takie preparaty s

jednak dost pne i dziwi  si , e wówczas mi 

ich nie polecono. Zastanawiam si , czy to 

tylko brak wiedzy.

W czasie relacjonowanej powy ej rozmo-

wy, w a ciciel jacuzzi podzieli  si  równie

z technikiem swoj  wiedz  na temat pH 

w basenikach. Reakcja pracownika firmy 

by a… KURIOZALNA! Przedstawiciel dys-

trybutora z wyra nym zdziwieniem zapyta

najpierw, jaka metoda czyszczenia instalacji 

by a dot d u ywana. A kiedy us ysza , e

Arkadiusz zgodnie z zaleceniami stosuje 

aktywny tlen, to w chwili szczero ci wyzna ,

i  nie wiedzia , e równie  w przypadku tego 

sposobu niezb dne jest badanie poziomu pH. 

– By em zadziwiony tym wyja nieniem, 

gdy  jedno z drugim nie ma absolutnie nic 

wspólnego! – mówi Arkadiusz. – Wszystko 

wskazywa o natomiast na to, e cz owiek, 

który mia  dba  o moje bezpiecze stwo uczy

si  wraz ze mn ! Wtedy mia em jednak 

jeszcze sporo zaufania do firmy, która 

sprzeda a mi jacuzzi i zgodnie z zaleceniem 

jej przedstawiciela zastosowa em szok 

chlorowy. Po tym, jak mi si  wówczas wy-

dawa o, drastycznym kroku, by em na 

tyle uspokojony, e ponownie zacz em

korzysta  wraz z domownikami 

z basenu i… i ponownie zacz li my

chorowa . Pocz tkowo by y to 

tylko agodne objawy, które jednak 

z czasem stawa y si  coraz bardziej 

uci liwe i gro ne.

Arkadiusz na w asnej skórze prze-

kona  si  równie , e reklama ma 

najcz ciej niewiele wspólnego z rze-

czywisto ci . Serwisant, który mia

go odwiedza  co pó  roku i sprawdza

stan techniczny basenu oraz jako  wody, 

która si  w nim znajduje, okaza  si  bytem 

wirtualnym. Pomimo ustnych zapewnie  ze 

strony dystrybutora, deklaracji widniej cej 

na stronie internetowej oraz informacji znaj-

duj cej si  w dokumentach serwisowych 

urz dzenia spa, podczas ca ego okresu 

trwania gwarancji technik nie pojawi

si  w domu Arkadiusza nawet na chwil .

Kiedy natomiast nabywca przypomina

dystrybutorowi o swoim istnieniu, s ysza

zawsze, i  w danym momencie istniej

jakie  obiektywne (aczkolwiek nie do ko ca 

Wed ug najbardziej pesymistycznych ocen 

tylko 1-5% przypadków „choroby legionistów” 

jest diagnozowane i leczone poprawnie

7,0 do 7,6
to przedzia  warto ci pH wody w twoim 

jacuzzi, którego nale y rygorystycznie 

przestrzega . Ni szy odczyn pH szkodzi 

bowiem instalacji, a wy szy sprzyja 

rozwojowi flory bakteryjnej
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sprecyzowane) przeszkody, ale jak tylko 

zostan  usuni te, to serwisant niezw ocznie 

si  u niego zjawi. Zaiste musia y to by

problemy wielko ci Mount Everestu, bo nie 

uda o si  ich pokona  przez 24 miesi ce.

– Chocia  przeszukiwa em Internet bardzo 

skrupulatnie, to „odkrycie” Legionella 

pneumophila zawdzi czam jednemu z synów 

i b dowi jaki pope ni  przy wpisywaniu 

s owa „jacuzzi” – mówiArkadiusz. – Pewnego 

dnia napisa  je inaczej ni  zwykle i przetar

ze zdziwienia oczy. Znalaz  bowiem ca

mas  stron, z informacjami o legionellozie. 

Nagle wszystko sta o si  jasne. Wiedzieli my 

ju  sk d bierze si  nasze z e samopoczucie 

i jak gro ne jest to, z czym si  zetkn li my. 

Wszystkie objawy si  zgadza y. Natychmiast 

przestali my korzysta  z jacuzzi, ale 

zacz em zadawa  sobie pytanie – jaki to 

wszystko ma sens? Mia em w domu bardzo 

drogie urz dzenie, z którego najzwyczajniej 

w wiecie ba em si  korzysta . Z drugiej stro-

ny rozs dek podpowiada  mi, e musi istnie

jaki  sposób na bezpieczne u ytkowanie 

baseniku. Mój problem polega  na tym, e nie 

wiedzia em do kogo si  zwróci . Na dostawc

urz dzenia przesta em w ko cu liczy , bo 

okaza  si  partnerem, który dba wy cznie 

o swoje interesy. Pracownicy firmy nigdy nie 

zapominali sprawdzi , czy regularnie kupuj

od nich filtr srebrowy, ale na moje dociekliwe 

pytania nie umieli lub nie chcieli odpowie-

dzie . To dosy  dziwna postawa, poniewa

przy zakupie by em poinformowany, e dys-

trybutor zapewnia w czasie trwania gwaran-

cji pe n  obs ug  klienta, a nawet nieodp atne 

konsultacje medyczne z lekarzami. To oka-

za o si  jednak tylko kolejnym reklamowym 

chwytem. O swoje zdrowie musia em zadba

sam. Na w asny koszt zleci em badania, które 

potwierdzi y moje najgorsze przypuszczenia. 

By em zara ony Legionella pneumophila! T

sam , która zebra a straszne niwo w filadel-

fijskim hotelu i zbiera je corocznie na ca ym 

wiecie! A poza tym… Dzisiaj atwo si  mówi: 

zleci em badania. Ale w praktyce wcale 

nie by o to takie proste. Okazuje si , e do 

niedawna niektóre stacje SANEPIDU w kraju 

nie by y do takich bada  przygotowane. Testy 

i po ywki dla rozwoju bakterii s  podobno 

drogie, a zainteresowanie jest ma e. Nie mo e

by  jednak du e skoro wi kszo  ludzi nie 

zdaje sobie sprawy, e niemal codziennie 

mog  styka  si  z gro n  bakteri . Wystarczy, 

e klimatyzacja w pracy lub w domu jest 

zaniedbana, e instalacja wodna jest le

po o ona, e rury z ciep  wod  biegn

zbyt blisko tych z wod  zimn  itd. W sumie 

niewiele trzeba, by nie wiadomie otworzy

wrota m cz cej i zjadliwej chorobie. A bior c

pod uwag , jak nik a jest wykrywalno

Legionella pneumophila… Strach pomy le

czym to wszystko mo e si  sko czy .

Arkadiusz dzi ki w a ciwej diagnozie 

wyleczy  si  z gro nej infekcji. Pokona

te  gro n  bakteri , która zagnie dzi a si

w instalacji wodnej jego jacuzzi. Za wszystko 

musia  zap aci  z w asnej kieszeni, bo nikt 

nie poczuwa  si  do odpowiedzialno ci za 

jego k opoty. Dzisiaj prze amuje opory natury 

psychologicznej i uczy si  na nowo czerpa

rado  z hydromasa u. Jednak wszystko to 

zawdzi cza sobie oraz swojej dociekliwo ci. 

To dzi ki niej znalaz  firm , która wyja ni a

mu jakie rodki i w jaki sposób powinien sto-

sowa , aby skutecznie zwalczy  Legionella 

pneumophila oraz nie dopu ci  do powrotu 

miertelnie niebezpiecznych bakterii. To 

równie  dociekliwo  Arkadiusza doprowa-

dzi a go do wniosku, e zalecenia dystrybu-

tora baseników dotycz ce stosowania chemii 

basenowej stoj  w jawnej sprzeczno ci 

z zaleceniami jej producentów (sic!).

– Cz sto zastanawiam si , czy to beztroska 

g upota, czy d enie do zysków za wszelk

cen – stwierdza Arkadiusz. – Przecie  pro-

ducenci i dystrybutorzy jacuzzi mogliby bez 

trudu umie ci  na stronach internetowych 

oraz w materia ach reklamowych ostrze enie 

przed legionelloz . Istnieje wiele kompetent-

nych róde , z których mo na czerpa  infor-

macje. Poza tym Legionella pneumophila to 

nie zarazki d umy. Przy zachowaniu regu

bezpiecze stwa mo na je skutecznie elimi-

nowa . Jednak, eby to robi , trzeba w ogóle 

o nich wiedzie , a tak e zdawa  sobie spraw

z tego jak s  niebezpieczne. Je li nic si  nie 

zmieni, to ju  wkrótce pojawi si  w Polsce 

powa ny problem. Spo ecze stwo bogaci si ,

baseniki z hydromasa em stan  si  nied ugo 

równie popularnym wyznacznikiem statusu 

maj tkowego, jak dzisiaj samochody dobrej 

marki. Przeci tnemu nabywcy nawet do 

g owy nie przyjdzie, e wydaj c na jacuzzi 

gór  pieni dzy (od 30 tysi cy w gór ) mo e

by  najzwyczajniej w wiecie nabijany 

w butelk . Kupuj c sprz t tej klasy ma si

prawo oczekiwa  pe nej informacji i bez-

piecze stwa. Je li producent samochodów 

stwierdzi jak  systemow  usterk  w swoich 

produktach, to najcz ciej zaprasza klientów 

do salonów na darmowe jej usuni cie. Je li 

producenci i dystrybutorzy jacuzzi wiedz

o Legionella pneumophila, to powinni o niej 

informowa , a nie obawia  si , e spadnie 

sprzeda , gdy ludzie dowiedz  si  o zagro-

eniu. Najtrudniejsza prawda jest lepsza od 

niedopowiedzenia i my l , e ludzie zwi za-

ni z przemys em i handlem powinni o tym 

nieustannie pami ta .

Powy szy tekst z pewno ci  nie spodoba 

si  niektórym przedstawicielom firm zwi -

zanych z produkcj  i dystrybucj  jacuzzi. 

Odbior  go zapewne jako niepotrzebne 

wzbudzanie paniki w ród klientów. 

Skoro jednak spora cz  owych firm nie 

poczuwa si  do odpowiedzialno ci za 

k opoty swoich klientów, to… warto o tym 

problemie pisa !

Na koniec warto (nieco przewrotnie) 

napisa  o jeszcze jednym aspekcie ca ej

sprawy. Nazwijmy go aspektem prawnym. 

Dlaczego firmy zwi zane z „przemys em

spa” powinny jak najszybciej umie ci  infor-

macje o potencjalnym zagro eniu na swoich 

stronach internetowych oraz w materia ach 

reklamowych? Otó , dlatego e nabywcy ja-

cuzzi s  przewa nie lud mi dosy  maj tny-

mi i sta  ich na bardzo dobrych prawników. 

Skoro od sieci barów szybkiej obs ugi mo na 

by o w swoim czasie „wydoby ” przed s dem

pot ne odszkodowanie (za oblanie si  her-

bat  z kubka, na którym nie by o napisane, 

e zawiera gor cy napój), to osi gniecie 

podobnych efektów w przypadku baseników 

spa z czyhaj c  w ich systemie wodnym 

legionell  b dzie naprawd  tylko kwesti

czasu i miar  zdolno ci erudycyjnych 

prawnika. Warto o tym pami ta  sprzedaj c

ka dy kolejny basenik z hydromasa em. 
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Czasami zalecenia 

dystrybutorów jacuzzi 

dotycz ce stosowania 

chemii basenowej stoj

w jawnej sprzeczno ci 

z zaleceniami 

producentów rodków 

odka aj cych
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