
A fürd ıvíz által esetlegesen terjesztett 
betegségek 

  

A nyári kánikulában gyermeknek és felnıttnek egyaránt jólesik egy kis fürdızés. Az iskolai 
nyári szünetben és a szabadságolás idıszakában általában rengetegen keresik fel a strandokat.  

Veszélyben van-e az egészségünk a strand vízétıl? 

A Baranya megyei strandfürdıkben a nyári szezonra való felkészülés május hónapban 
elkezdıdik. Az ÁNTSZ munkatársai ez idıszakban helyszíni szemlén gyızıdnek meg arról, 
hogy a mőködés közegészségügyi feltételeirıl az üzemeltetı gondoskodott-e. Megfelelı-e a 
medencéket feltöltı víz minısége, jól mőködik-e a víz folyamatos tisztítását végzı 
vízvisszaforgató berendezés, biztosított-e a fertıtlenítıszer adagolása. 

Az ellenırzés kiterjed a medencék befogadó képessége és a várható vendéglétszám 
függvényében a friss víz utánpótlás mértékének a meghatározására is.  

A strand megnyitására ezt követıen kerülhet sor. Az üzemeltetınek ettıl kezdve a víz 
minıségét a jogszabályokban meghatározott gyakorisággal mikrobiológiai és kémiai 
szennyezıkre vizsgáltatnia kell, erre kijelölt akkreditált laboratóriumban. A vizsgálati 
eredményeket az ÁNTSZ-nek be kell mutatnia. Természetesen az ÁNTSZ munkatársai a nyár 
folyamán ismételten ellenırzik a strandok higiénés állapotát és a strandot ellátó víz és 
medencevíz minıségét. Minden rossz vízminıségi eredményt azonnali intézkedés követ. Az 
intézkedés történhet például a friss víz utánpótlás mennyiségének növelésére, a 
vendéglétszám korlátozására, teljes vízcserére, a medencék fertıtlenítésére.  

  

A fent említett fokozott elıvigyázatosság ellenére is elıfordulhatnak néha kellemetlenségek.  

 A problémák adódhatnak egyrészt abból, hogy kórokozók kerülnek a vízbe és ott 
elszaporodnak Ez elsısorban a megyében még néhány helyen töltı-ürítı rendszerben üzemelı 
medencék esetén fordulhat elı. A másik gond abból adódhat, hogy kórokozók ugyan 
nincsenek a vízben - vagy csak elenyészı mennyiségben -, de a fertıtlenítésre használt klór az 
érzékeny bırő egyéneknél bırpanaszokat okoz.  

  

Hogyan ismerhetjük fel, hogy mitıl vannak a panaszaink? 

Túlklórozásra kell gondolni, ha a következı panaszok jelentkeznek: 

• Elsısorban bırpanaszok figyelhetık meg: a bır száraz, erısen viszketıvé válik. Oka, 
hogy a klór, mint izgató anyag, a megengedettnél nagyobb mennyiségben gyulladást 
okozhat.  



• Gyakori a szem gyulladása is: a szem kötıhártyája vörös, szúró, égı érzés lép fel. 
Váladékozás nincs.  

Kisgyermekek bıre érzékenyebb a túlklórozásra, ezért náluk fokozottabban kell vigyázni. 
Fürdızés után célszerő gyógyszertárban kapható, nagy tisztaságú testápolóval bekenni a 
gyermek bırét. 

A vizsgálatok azonban kiterjednek a klór mennyiségének meghatározására is. A medencék 
vizének klórtartalma általában nem haladja meg az elıírt mennyiséget. 

  

Melyek a kórokozók elszaporodásának tünetei? 

• Bırpanaszok: a vízben található baktériumok a sebek gennyedését okozhatják. A 
gombák vörös, viszketı elváltozásokat okozhatnak a bırön.  

• Szem- és fülpanaszok: fıleg gyerekeknél a legelsı tünet lehet a gennykeltı 
baktériumok által okozott kötıhártya gyulladás. Makacs, gennyes váladékozás kíséri. 
A vírusok által okozott kötıhártya gyulladás nem gennyes váladékozással, hanem 
szúró, égı érzéssel jár.  

• A fürdızık a lenyelt vízzel együtt kórokozókat is nyelhetnek, amelyek gyomor-
bélrendszeri panaszokat okozhatnak, mint például hasmenés, hányás, hasfájás. 
Tekintve azonban, hogy a kórokozóknak ehhez hatalmas mennyiségben kell jelen 
lenniük, több liter vizet kell lenyelni, így ezek a tünetek nagyon ritkák.  

• A vízben esetlegesen elıforduló kórokozók okozhatják még a húgyutak és nemi 
szervek gyulladását is, amely égı fájdalmat okoz az érintett területen. A hólyaghurut 
folyamatos, fájdalmas vizelési ingert, a hüvely gyulladása viszketı sárgás-fehéres 
váladékozást okoz.  

Minden fent említett panasz esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni! 

Hogyan lehet megelızni a bajt? 

A medence vize használat közben a folyamatos fertıtlenítés és friss víz utánpótlás ellenére is 
szennyezıdhet. Minden fürdızı testfelszínérıl és testnyílásairól kerülhetnek a vízbe 
baktériumok, vírusok, gombák, paraziták. Ezek egy része a vízben továbbszaporodhat, így az 
eredetileg ivóvíz minıségő víz elhasznált vízzé válik.  

Ne felejtsük el, hogy mi, fürdızık is sokat tehetünk azért, hogy a víz minél kisebb mértékben 
szennyezıdjön! 

• A medence használata elıtt zuhanyozzunk le!  
• Használjuk a medence elıtt levı lábmosót!  
• Fertızı beteg nem fürödhet közfürdıben!  

 


