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Ιστορικό πλαίσιο  

• Η Γρίπη των πτηνών, παλαιότερα γνωστή 
ως πανώλη των πτηνών, έχει περιγραφεί ήδη 

από το 1878 στην Ιταλία. Το 1955 
ταυτοποιήθηκε ο ιός Influenza-A [1] σαν το 

παθογόνο αίτιο. 

• Η γρίπη των πτηνών είναι παρόμοια με την 
γρίπη των χοίρων, κυνική γρίπη, γρίπη των 

ιπποειδών, καθώς και με την ανθρώπινη 
γρίπη, ως ασθένεια που προκαλείται από 

στελέχη ιών της γρίπης που προσαρμόζονται 
σε συγκεκριμένο οργανισμό. 

• Από το 1959 μέχρι και σήμερα έχουν 
καταγραφεί 20 επιδημίες και το 1981 η νόσος 

ονομάστηκε επίσημα: 

 Υψηλής Παθογένειας Γρίπη των Πτηνὠν. 

http://www.hva.gr/index.php?topic=news_details&id=72


ΜΕΤΑΔΟΣΗ  

Οι επιδημίες στα πτηνά είναι σχετικά συχνές. 
 

• Η γρίπη των πτηνών αφορά όλα τα πτηνά εκτός από τα περιστέρια τα 
οποία δεν προσβάλονται και δεν μεταδίδουν τον ιό . 

• Τα υδρόβια πουλιά είναι συνήθως φορείς. 

• Τα κατοικίδια πουλερικά είναι πολύ ευάλωτα , εμφανίζουν ποικίλα 
συμπτὠματα και αυξημένη θνητότητα. 

 



Το 2003 η γρίπη των πτηνών είχε ως αποτέλεσμα την προληπτική 
σφαγή 150 εκ. πουλερικών καθώς η διάδοση του ιού ήταν εξαιρετικά 

γρήγορη. 

Οι οικονομικές συνέπειες ήταν πολύ σοβαρές για αρκετά κράτη καθώς 
η κατανάλωση πουλερικών έπεσε 70% και η πτηνοτροφία υπέστη 

τεράστια καταστροφή.  

Πολλές πτηνοτροφικές μονάδες έκλεισαν και πολύ άνθρωποι έμειναν 
άνεργοι. Το καταναλωτικό κοινό έκανε αρκετό καιρό να εμπιστευτεί 

ξανά τα πουλερικά σαν διατροφή. 

 

 

 

Συνέπειες  



 Πώς να προστατευτείτε από πιθανά μολυσμένα πουλερικά: 
 

 Ο ιός σκοτώνεται στους 70 βαθμούς Κελσίου.  

Για αυτό ακολουθείστε τους ακόλουθους κανόνες: 
• Όλα τα πουλερικά αλλά και τα αβγά πρέπει να ψήνονται καλά. 
• Πλύνετε καλά τα αβγά με σαπούνι πριν τα ψήσετε και μετά να 

πλύνετε καλά τα χέρια σας. 
• Μην χρησιμοποιείτε ωμά ή ελαφρά βρασμένα αβγά. 

• Μην ανακατεύετε το ψημένο με το ωμό κρέας. 
• Να πλένετε πάντα καλά τα χέρια σας μετά από κάθε επαφή με ωμά 

πουλερικά. 
• Επίσης να πλύνετε προσεκτικά όλες τις επιφάνειες στην κουζίνα που 
ήρθαν σε επαφή το πουλερικό . Δεν χρειάζεται πανικός αλλά απλά να 

ξέρετε και να τηρείτε τους βασικούς κανόνες υγιεινής. 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


