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Πώς εξαπλώνεται
Η γρίπη της γάτας γενικά εξαπλώνεται με την άμεση 
επαφή μεταξύ γατών, μέσω σάλιου, δακρύων ή ρινικής 
έκκρισης.

Μπορεί επίσης να εξαπλωθεί έμμεσα, μέσω μπολ 
τροφίμων, κλινοσκεπασμάτων, λεκανών απορριμμάτων 
ή ανθρώπινων χεριών.



Η γρίπη της γάτας είναι μια σοβαρή 
ασθένεια που μεταφέρεται εύκολα  
μεταξύ γατών όλων των ηλικιών.

Συμπτώματα
• φτάρνισμα

• εκκρίσεις από τα μάτια ή τη μύτη

• πυρετός

• αναπνευστικά προβλήματα

• βήχας

• κόπωση 

• απώλεια όρεξης

Οι γάτες μπορούν επίσης να αναπτύξουν έλκη στο 
στόμα ή στα μάτια. Εάν η κατάσταση γίνει σοβαρή και 
δεν ασκηθεί θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη 
οφθαλμική βλάβη, πνευμονία ή ακόμα και θάνατο. Τα 
γατάκια και οι μεγαλύτερες σε ηλικία γάτες πλήττονται 
περισσότερο λόγω χαμηλότερης ανοσίας.

Εάν υποψιάζεστε ότι η γάτα 
σας έχει γρίπη της γάτας
1. Καλέστε τον κτηνίατρό σας

2.  Κάθε γάτα που είναι άρρωστη με γρίπη της γάτας 
πρέπει να απομονώνεται από άλλες γάτες έως ότου 
αναρρώσει πλήρως. Τα μπολ τροφίμων, οι λεκάνες 
απορριμμάτων και τα κλινοσκεπάσματά τους πρέπει 
επίσης να πλένονται χωριστά. 

3.  Οι μολυσμένες επιφάνειες μπορούν να καθαρίζονται 
με απολυμαντικά κτηνιατρικής χρήσης (π.χ. F10) ή 
αραιωμένο λευκαντικό οικιακής χρήσης (1 μέρος 
λευκαντικού με 30 μέρη νερού). Και οι δύο επιλογές 
πρέπει να αφήνονται σε σκληρές επιφάνειες για 10-15 
λεπτά. Οι απολυμασμένες επιφάνειες θα πρέπει στη 
συνέχεια να ξεπλένονται ή να σκουπίζονται έτσι ώστε 
το υπόλειμμα να μην προκαλεί κανένα πρόβλημα για 
τα κατοικίδια. Τυχόν μολυσμένα μαλακά υλικά πρέπει 
να πετιούνται.

4.  Εάν ζείτε σε νοικοκυριό με πολλά κατοικίδια, 
συνιστούμε να ταΐζετε και να χειρίζεστε τα 
αδιάθετα κατοικίδια τελευταία και να προσέχετε τη 
διασταυρούμενη μόλυνση.

Πρόληψη
Είναι ζωτικής σημασίας να εμβολιάζονται όλα τα γατάκια 
από κτηνίατρο έναντι των ιών που προκαλούν τη γρίπη 
της γάτας. Το πρόγραμμα εμβολιασμού πρέπει να ξεκινά 
σε ηλικία 8 εβδομάδων, και οι ενισχυτικοί εμβολιασμοί 
πρέπει να χορηγούνται όσο συχνά συνιστάται από έναν 
κτηνίατρο.

Τα γατάκια πρέπει να κρατούνται σε εσωτερικούς 
χώρους και μακριά από άλλες γάτες έως ότου να είναι 
πλήρως προστατευμένα. Ο εμβολιασμός μπορεί να 
αποτρέψει την εκδήλωση ασθένειας ή να μειώσει 
τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων στις γάτες που 
ασθενήσουν.

Θεραπεία
Η γρίπη της γάτας προκαλείται από ιούς και δεν υπάρχει 
άμεση θεραπεία.

Η θεραπευτική αγωγή για τη γρίπη της γάτας στοχεύει 
να κάνει τη γάτα να αισθάνεται πιο άνετα έως ότου 
το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να καθαρίσει 
τη λοίμωξη. Οι υποστηρικτικές θεραπείες μπορεί 
να περιλαμβάνουν φάρμακα για τον πόνο, αντιιϊκά 
φάρμακα, σταγόνες για τα μάτια και αντιβίωση για 
οποιαδήποτε δευτεροπαθή βακτηριακή λοίμωξη.

Ορισμένες γάτες πρέπει να νοσηλευτούν και να 
χορηγηθούν με ενδοφλέβια έγχυση ορού ή διατροφική 
υποστήριξη εάν σταματήσουν να τρώνε και να πίνουν.  
Η ανάρρωση διαρκεί συνήθως περίπου δύο εβδομάδες.

Εάν υποψιάζεστε ότι η γάτα σας έχει γρίπη της γάτας, 
αναζητήστε τις συμβουλές κτηνίατρου. 

Βήμα 1ο
Αναζητήστε βοήθεια 
κτηνίατρου

Βήμα 2ο
Απομονώστε τις 
μολυσμένες γάτες

Βήμα 3ο
Καθαρίστε με 
λευκαντικό και τρίψτε 
τις επιφάνειες


