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ПО-ЗНАЧИМИ ВЗРИВОВЕ И ЕПИДЕМИИ ОТ ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ  

ЗА ПЕРИОДА 1999 - 2002 г. 

Година Страна Особености и вероятен източник 
Регистрирани 
заболели 

Фатален 
изход 

1999 Холандия* Изложба на цветя до Амстердам 242 28 

  Белгия* Търговски панаир в Капелен. Работещи по време на  
изложението тангенторни вани. 

80 4 

  Италия** Взрив в голяма болница. Властите са представили  
обвинителни актове срещу служители на болницата. 

20 20 

  САЩ** Водопроводна система за топла вода в болница в  
Мериленд. 

5 3 

2000 Австралия* Охладителна кула на Аквариума в Мелбърн. Най-  
големият взрив в Австралия. 

101 н.д. 

  Испания* 

Засегната е централната част на Валенсия. Проведе-  

на е екстрена дезинфекция на всички охладителни  

кули, независимо че източника не е бил идентифи-  
циран. 

70 2 

  Испания* Галиция 28 3 

  Великобритания*** Хотел в Южен Уелс 5 2 

2001 Испания* 

Най-големият взрив от откриването на заболяването  

до наши дни. Развива се за периода 26.06-18.07.2001  

г. 80% от случаите са от един и същ район на Мурсия.  

Източникът се уточнява. От 800 клинично проявени  

пневмонии 650 са потвърдени като Легионерска  
болест. 

800 4 

  Норвегия*/*** 
Охладителна кула на хотел в Ставангер. Изходът на  

кулата е в непосредствена близост до автобусен тер-  
минал. Трима от заболелите са били гости на хотела. 

28 7 

  Франция** 
Парижка болница след пълна подмяна на системата  

за топла вода по повод на взрив през 2000 г., случаите  
при който са представени в скоби. 

12  
(9) 

6  
(3) 

  Испания** Болнична система за топла вода в Памплона. 18 3 

  САЩ* 
Заводи ?Форд? са затворени съответно за 1 и 5 дни за  

дезинфекционни мероприятия. Два от случаите са в  
резултат на ремонт на тръби. 

6 2 

  Австралия* Властите нареждат екстрена дезинфекция на охла-  
дителните кули на 20 сгради в съмнителния район. 

5 2 

  Франция* Гр. Рен 19 5 

2002 Япония*** Епидемия в новооткрит комплекс с минерална вода. 252 6 



  Великобритания* 
Охладителна кула на климатична инсталация в сгра-  

дата на градския културен и обществен център в  
Бароу-ин-Фърнес. 

131 5 

  Испания* Климатична инсталация на обществена сграда 124 2 

  САЩ* Старчески дом във Филаделфия 10 2 

  САЩ* Женски щатски затвор във Върмонт. Пет от заболе-  
лите са служители в затвора. 

16 н.д. 

  САЩ** Болница в Лос Анджелис 9 2 

   

* извънболнична пневмония  

** вътреболнична легионелоза  

*** хотел  
н.д. ? няма данни 
 


