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Πώς εξαπλώνεται
Αυτή η ασθένεια μπορεί να εξαπλωθεί μέσω κοπράνων, 
ούρων, σάλιου ή εμετού μιας μολυσμένης γάτας.  
Οι μολυσμένες επιφάνειες μπορούν επίσης να 
μεταδώσουν τη νόσο.

Μπορεί επίσης να μεταδοθεί σε άλλες γάτες από τα 
ρούχα και τα παπούτσια των χειριστών ή ιδιοκτητών 
των μολυσμένων ζώων.

Ο ίδιος ο ιός μπορεί να επιβιώσει για χρόνια μετά την 
πρώτη του εμφάνιση στο περιβάλλον, όπως στην 
επιφάνεια μπολ τροφίμων, κλινοσκεπασμάτων και 
λεκανών απορριμμάτων. Είναι σημαντικό να διατηρείται 
καλή υγιεινή για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση 
της ασθένειας. Οι μολυσμένες γάτες μπορούν να 
παραμείνουν μεταδοτικές και να εξαπλώνουν τον ιό 
έως και για έξι εβδομάδες. Εάν η γάτα σας αδιαθετήσει, 
είναι σημαντικό να απομονώσετε τη γάτα σας από άλλες 
γάτες για να μειώσετε στο ελάχιστο την εξάπλωση της 
ασθένειας.



Η πανλευκοπενία των αιλουροειδών 
είναι μια σοβαρή ιογενής νόσος που 
προσβάλλει τις γάτες παρόμοια με τον 
παρβοϊό στους σκύλους. Μεταφέρεται 
εύκολα μεταξύ γατών, είναι εξαιρετικά 
δύσκολη να ελεγχθεί και μπορεί να είναι 
θανατηφόρα. Ο εμβολιασμός για την 
πρόληψη του ιού είναι απαραίτητος.

Συμπτώματα στις γάτες
• απώλεια όρεξης

• ακραία κόπωση

• εμετός

• πυρετός ή κυμαινόμενη θερμοκρασία

• αφυδάτωση

• διάρροια (μερικές φορές αιματηρή)

•  γάτες που φαίνονται να έχουν τα κεφάλια 
κρεμασμένα πάνω από τα μπολ του νερού ή του 
φαγητού τους όμως δεν πίνουν ή δεν τρώνε

Μείωση της εξάπλωσης
Η απολύμανση και το τρίψιμο μπολ τροφίμων, λεκανών 
απορριμμάτων, κλινοσκεπασμάτων και κλουβιών είναι 
σημαντικά για την εξάλειψη του ιού μέσα στο περιβάλλον 
και για να σταματήσει η εξάπλωση σε άλλες γάτες.   

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.

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

Είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε τις γάτες που έχουν 
προσβληθεί μακριά από άλλα ζώα. Διαφορετικά, τα άλλα 
ζώα μπορούν επίσης να κολλήσουν την ασθένεια.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την υγεία 
ή ευεξία του κατοικίδιου σας, παρακαλούμε να μιλήσετε 
με τον κτηνίατρό σας το συντομότερο δυνατό.

Πρόληψη
Ένας ετήσιος εμβολιασμός  
από κτηνίατρο συνιστάται για 
όλες τις γάτες και παρέχει 
άριστη προστασία από την 
πανλευκοπενία των 
αιλουροειδών.

.

Θεραπεία
Η πανλευκοπενία είναι πολύ δύσκολη να αντιμετωπιστεί.
Περίπου το 90% από τα ανεμβολίαστα γατάκια που 
προσβάλλονται από την ασθένεια πεθαίνουν. Είναι 
σημαντικό να δείτε έναν κτηνίατρο αμέσως.

Ένας κτηνίατρος θα ασκήσει θεραπευτική αγωγή για τη 
γάτα που μπορεί να περιλαμβάνει αντιβίωση, υγρά και 
μερικές φορές ακόμη και μεταγγίσεις αίματος.

Βήμα 1ο
Αναζητήστε βοήθεια 
κτηνίατρου

Βήμα 2ο
Απομονώστε τις 
μολυσμένες γάτες

Βήμα 3ο
Καθαρίστε με 
λευκαντικό και τρίψτε 
τις επιφάνειες


