
 
  

   

 

Γρίπη Πτηνών  
 
Ο κίνδυνος να φτάσει η γρίπη πτηνών στις 
ακτές µας είναι µικρός, αλλά είναι σηµαντικό 
να επαγρυπνούµε για τα συµπτώµατα της 
ασθένειας, ειδικά οι ιδιοκτήτες πουλερικών και 
πουλιών. 

Τι είναι η Γρίπη Πτηνών; 
Η γρίπη πτηνών είναι µια πολύ µεταδοτική 
ασθένεια πτηνών. Η ασθένεια εµφανίζεται σε 
όλο τον κόσµο. 

Ποια πτηνά είναι ευάλωτα; 
Όλα τα είδη πτηνών θεωρούνται ευάλωτα και 
οι εκθέσεις δείχνουν ότι εµφανίσθηκε σε 
περισσότερα από 140 είδη. 

Πολλά είδη άγριων και υδρόβιων πτηνών 
(ειδικά χήνες, πάπιες και κύκνοι) φέρουν τον 
ιό, αλλά γενικά δεν παρουσιάζουν 
συµπτώµατα της ασθένειας. Εντούτοις, 
µπορούν να µολύνουν άλλα πτηνά και 
πουλερικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή.  

Τι να προσέχουµε 
Τα συµπτώµατα της γρίπης πτηνών 
ποικίλλουν και εξαρτώνται από πολλούς 
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης της 
σφοδρότητας της ασθένειας, του είδους και 
της ηλικίας του πτηνού, υπαρχουσών 
ασθενειών και του περιβάλλοντος.   

Το πρόβληµα µε την γρίπη πτηνών είναι ότι 
µπορεί να µοιάζει µε πολλές άλλες ασθένειες. 

Η προφανέστερη ένδειξη είναι ο ξαφνικός 
θάνατος πτηνών.  

Άλλα κοινά συµπτώµατα για τα οποία πρέπει 
να επαγρυπνούµε περιλαµβάνουν: 
ανακατωµένο φτέρωµα, ασυνήθιστη στάση 
κεφαλιού ή λαιµού, ανικανότητα να 
περπατήσει ή να σταθεί, απροθυµία να 
κινηθεί, να φάει ή να πιεί, κατηφιασµένη 
εµφάνιση, αναπνευστική δυσκολία, διάρροια, 
πρησµένο κεφάλι, κάλλαια ή λειρί ή πτώση 
στην παραγωγή αυγών. 

 

 

 

 

Πώς µεταδίδονται οι ασθένειες πτηνών 
Η ασθένεια µεταδίδεται µε µετακίνηση 
ζωντανών πτηνών, επαφή των ζώων, 
δαγκώµατα και αµυχές. 

Ο αέρας, τα περιττώµατα, η ενδυµασία, τα 
υποδήµατα, το δέρµα, η βλέννα, η 
ζωοστρωµνή, τα δοχεία τροφής και νερού, τα 
κλουβιά, τα οχήµατα και ο εξοπλισµός, όλα 
µπορούν φέρουν και να µεταδώσουν την 
ασθένεια. 

Επίσης, το µολυσµένο κρέας και τα αυγά 
µεταδίδουν την ασθένεια. 

Τα άγρια πτηνά και τα ζώα παρασίτων µπορεί 
να φέρουν ασθένειες και να  αποτελέσουν 
κίνδυνο. Τα νοµαδικά άγρια πτηνά και ζώα 
που αναµιγνύονται µε οικόσιτα πτηνά και 
πουλερικά µπορούν να µεταδώσουν ταχέως 
την ασθένεια. 

Η γρίπη πτηνών µπορεί να διατηρηθεί 
µεταδοτική στο λίπασµα, το νερό και τα 
σφάγια για πολλές ηµέρες ή κι εβδοµάδες, 
ανάλογα µε τη θερµοκρασία.  
 
Η κατανάλωση κατάλληλα µαγειρευµένων 
αυγών, κρέατος και προϊόντων κρέατος 
πουλερικών είναι ασφαλής. Η κατάψυξη των 
µολυσµένων πουλερικών δεν σκοτώνει την 
ασθένεια. 
 
Τα βασικά στοιχεία 

• Η γρίπη πτηνών και η ανθρώπινη 
πανδηµική γρίπη είναι διαφορετικοί ιοί. 

 
• Η γρίπη πτηνών δεν προκαλεί εύκολα 

ασθένεια στους ανθρώπους. Οι 
Αυστραλοί διατρέχουν µικρό κίνδυνο από 
µια απλή επαφή µε πτηνά. 

 
• Η πιθανότητα ανθρώπινης πανδηµικής 

γρίπης στην Αυστραλία µέσω µετάδοσης 
της γρίπης πτηνών από αποδηµητικά 
πτηνά, είναι ελάχιστη.  

 
• Πτηνά σε ζωολογικούς κήπους, πτηνά σε 

κλουβιά και πτηνά της αυλής σας, 
διατρέχουν µικρό κίνδυνο εάν υιοθετήσετε 
τα απλά µέτρα όπως η παρεµπόδιση 
ανάµιξής τους µε άγρια πουλιά και η 



 
  

   

 

προστασία της τροφής και του νερού 
τους.  

 
• Η Αυστραλία έχει προετοιµαστεί καλά για 

να ανταποκριθεί σε µια έξαρση γρίπης 
πτηνών. 

 
• Η Αυστραλία εφαρµόζει πρόγραµµα 

επιτήρησης, για εντόπιση  εισβολής της 
γρίπης πτηνών.  

 
• Η επιτήρηση συνεχίζει να δείχνει ότι η 

ιδιαίτερα παθογόνος µεταλλαγή H5N1 της 
γρίπης πτηνών δεν είναι παρούσα στην 
Αυστραλία. 

  
 Η εξοµοιωτική εθνική άσκηση που έγινε 
το 2005 προετοίµασε την Αυστραλία 
καλύτερα να ανταποκριθεί σε µια έξαρση 
γρίπης πτηνών. 

 Η δηµόσια ανησυχία και σύγχυση µεταξύ 
της γρίπης πτηνών και της ανθρώπινης 
πανδηµικής γρίπης µπορεί να βλάψει 
χωρίς λόγο την ορνιθοτροφία.    

 Η κατανάλωση κατάλληλα µαγειρευµένων 
αυγών, κρέατος και προϊόντων κρέατος 
πουλερικών είναι ασφαλής.   

Ανθρώπινη υγεία 
Γενικά, o άνθρωπος δεν προσβάλλεται, αλλά 
η µεταλλαγή H5N1 µπορεί να µολύνει τους 
ανθρώπους που έρχονται σε στενή επαφή µε 
µολυσµένα πτηνά. Η µόλυνση µεταδίδεται 
στον άνθρωπο κυρίως αγγίζοντας ζωντανά 
µολυσµένα πτηνά ή στενής επαφής µε αυτά ή 
τα περιττώµατά τους.  
 
Ο άνθρωπος δεν είναι µολύνεται µε 
κατανάλωση κατάλληλα µαγειρευµένου 
κρέατος ή αυγών πουλερικών. Πρέπει πάντα 
να γίνεται καλή πλύση χεριών µετά από την 
επαφή µε τέτοια ακατέργαστα προϊόντα. 
  
Πληροφορίες δηµόσιας υγείας για την γρίπη 
πτηνών διατίθενται στην ιστοσελίδα του 
αυστραλιανού Υπουργείου Υγείας & 
Γήρανσης: www.health.gov.au ή µε δωρεάν 
κλήση στο 1800.004.599 σε ώρες εργασίας.  
 
 
 

Τι κάνει η Αυστραλία για τη γρίπη 
πτηνών;  
 
Η Αυστραλία έχει προετοιµαστεί καλά για να 
ανταποκριθεί σε µια έξαρση γρίπης πτηνών. 
Υπάρχουν καλά αναπτυγµένα και 
δοκιµασµένα σχέδια για αντιµετώπιση 
έκτακτων αναγκών ζωικών ασθενειών. Η 
Αυστραλία έχει ένα κτηνιατρικό σχέδιο 
δράσης έκτακτης ανάγκης (AUSVETPLAN) 
και άλλες καλά δοκιµασµένες εθνικές 
ρυθµίσεις συµπεριλαµβανοµένης της 
πρόσβασης στις καλύτερες διαγνωστικές 
εγκαταστάσεις στον κόσµο.  
  

Η εξοµοιωτική άσκηση Ελευσίς του 2005, 
δοκίµασε την πτηνοτροφία και την 
ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί 
µια έξαρση γρίπης πτηνών. Η άσκηση 
επέτρεψε στον κλάδο πτηνοτροφίας και 
στην κυβέρνηση να κάνουν βελτιώσεις στα 
σχέδιά τους και στα µέτρα αντιµετώπισης.  

Η Αυστραλία έχει εξαλείψει επιτυχώς πέντε 
προηγούµενες εξάρσεις της ιδιαίτερα 
παθογόνου γρίπης πτηνών, η τελευταία το 
1997. Αυτές οι εξάρσεις δεν ήταν της 
µεταλλαγής H5N1 που είναι η τρέχουσα 
ανησυχία µας. 

Οι υπηρεσίες Πολιτειών και Επικρατειών, οι 
οργανισµοί πτηνοτροφίας, οι κτηνίατροι, 
φροντιστές άγριων ζώων, οι ιδιοκτήτες 
οικιακών πτηνών, οι κυνηγοί και άλλες 
οµάδες ειδικών ενδιαφερόντων 
ενηµερώνονται συνεχώς για την ασθένεια και 
καλούνται να επαγρυπνούν και να αναφέρουν 
οποιαδήποτε συµπτώµατα της ασθένειας. Οι 
παραγωγοί πτηνοτροφικών εφαρµόζουν 
αυστηρά µέτρα βιοασφάλειας για να 
αποτρέψουν την επαφή άγριων πτηνών µε τα 
πουλερικά τους.  
 
Έλεγχος συνόρων  
Η αυστραλιανή κυβέρνηση ελέγχει µε 
προσοχή τις διεθνείς εξάρσεις της γρίπης 
πτηνών. Υπάλληλοι της Αυστραλιανής 
Υπηρεσίας Καραντίνας και Επιθεώρησης 
(AQIS) στους αερολιµένες και τα κέντρα 
διεθνούς ταχυδροµείου βρίσκονται σε υψηλή 
επιφυλακή για πτηνά και προϊόντα 
πουλερικών.    



 
  

   

 

Τα πτηνά, το κρέας και τα προϊόντα 
πουλερικών (συµπεριλαµβανοµένων των 
αυγών, προϊόντα αυγών, φτερά, και εµβόλια) 
µπορούν να φέρουν ασθένειες 
συµπεριλαµβανοµένης της γρίπης πτηνών 
και συνήθως µπορούν µόνο να εισαχθούν 
στη χώρα εάν έχει εκδοθεί άδεια εισαγωγής 
από την AQIS πριν από την άφιξή τους. 
Οποιαδήποτε τέτοια είδη που δεν έχουν άδεια 
θα κατασχεθούν και θα καταστραφούν.  
 

Όλο το εισερχόµενο διεθνές ταχυδροµείο 
υπόκειται επίσης σε επιθεώρηση καραντίνας. 
Οι αποσκευές των εισερχόµενων διεθνών 
ταξιδιωτών ακτινοσκοπούνται, επιθεωρούνται 
ή ελέγχονται από τα ανιχνευτικά σκυλιά για 
επικίνδυνα είδη. 

Η Στρατηγική Καραντίνας Βόρειας 
Αυστραλίας και οι υπηρεσίες Πολιτειών και 
Επικρατειών εφαρµόζουν επίσης 
προγράµµατα επιτήρησης και δηµόσιας 
ευαισθητοποίησης.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και 
∆ασονοµίας: www.daff.gov.au/birdflu 

Συναγερµός εξάρσεων ασθενειών (ζώων και 
φυτών): www.outbreak.gov.au 
Αυστραλιανή Υπηρεσία Καραντίνας και 
Επιθεώρησης: www.aqis.gov.au  
Υγεία Ζώων Αυστραλία: 
www.animalhealthaustralia.com.au 
Υπουργείο Υγείας & Γήρανσης: 
www.health.gov.au 


