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Influenza Unggas (“Flu Burung”) 
Avian Influenza (“Bird Flu”) 

Dikeluarkan: 29 September 2005 

Ahli influenza prihatin bahwa wabah H5N1 pada burung baru-baru ini dapat mengalami 
mutasi untuk menghasilkan jenis virus influenza yang baru. Mungkin terjadi epidemi 
influenza secara besar di seluruh dunia. Sampai saat ini belum ada kasus yang dicurigai 
atau yang dikonfirmasikan di Australia. 

Apakah influenza unggas (flu burung) itu? 
Influenza unggas merupakan penyakit menular dari burung. Biasanya virus ini merebak 
antara burung tanpa mengakibatkan penyakit atau menyebabkan penyakit yang kurang 
parah saja. Infeksi unggas domestik, misalnya ayam, dapat mengakibatkan penyakit 
parah pada burung ini. Ada sejumlah jenis influenza unggas yang berlainan, dan hanya 
beberapa saja yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. 

Suatu jenis influenza unggas baru, yang dikenal sebagai influenza A H5N1, pertama kali 
diperhatikan di Hong Kong pada tahun 1997. Jenis ini muncul pada akhir tahun 2003, dan 
merebak dengan cepat ke beberapa negara Asia dan mengakibatkan infeksi yang parah 
pada banyak unggas domestik. Tidak ada bukti bahwa influenza unggas sedang 
menjangkiti burung di Australia. 

Virus ini juga telah menjangkiti sejumlah orang yang mendekati unggas yang sakit atau 
tahi unggas. Sejak tanggal 28 Desember 2003, lebih dari 110 kasus influenza unggas 
yang dikonfirmasikan telah dilaporkan di Thailand, Vietnam, Kamboja dan Indonesia, dan 
banyak dari orang ini telah meninggal. 

Pada saat ini, tampaknya manusia yang terjangkit virus H5N1 tidak dapat menularkan 
penyakit kepada orang lain dengan mudah. Ekposur terhadap unggas yang terinfeksi dan 
tahinya (atau debu atau tanah yang dicemari tahi unggas) dapat mengakibatkan infeksi 
manusia. Makan produk unggas yang telah dimasak seperti ayam atau telur tidak 
menyebabkan infeksi. 

Epidemi influenza secara besar di seluruh dunia dikenal sebagai pandemi. Pandemi 
terjadi sewaktu virus baru muncul dan orang kurang atau tidak kebal terhadapnya. 
Pandemi influenza pernah terjadi pada tahun 1918-19, 1957-58 dan 1968-69. Dalam 
pandemi 1918-19, antara 20 sampai 40 juta orang meninggal. Banyak ilmuwan prihatin 
bahwa wabah H5N1 baru-baru ini pada burung dapat mengalami mutasi dan 
menghasilkan jenis virus influenza baru yang mudah merebak pada manusia, dan 
mengakibatkan pandemi. 
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Untuk informasi lebih lanjut
Telepon langsung Australian Government Department of Health and Ageing (Departemen
Kesehatan dan Lansia Pemerintah Australia)
1800 004 599.

Taut yang berkaitan

Organisasi Kesehatan Dunia

(Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia))
http://www.smartraveller.gov.au/

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS

Jika Anda memerlukan bantuan menelepon dalam bahasa Inggris, silakan hubungi
Translating and Interpreting Service (Pelayanan Penerjemahan dan Juru Bahasa – TIS)
dengan nomor 131 450.

Nomor telepon adalah benar pada saat terbit, tetapi tidak diperbarui secara berkelanjutan.
Anda mungkin harus memeriksa nomor di buku telepon.

Anda dapat memperoleh lebih banyak informasi kesehatan dalam bahasa Anda di situs
internet Multicultural Communication (Komunikasi Aneka Budaya) di
http://www.mhcs.health.nsw.gov.au
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Informasi lebih lanjut – Unit Kesehatan Umum di NSW 

http://www0.health.nsw.gov.au/factsheets/infectious/influenza.html
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-avian_influenza-index.htm
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/en/
http://www.smartraveller.gov.au/
http://www.cdc.gov/flu/avian/index.htm



