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Η Patricia Gray αποφοίτησε απο το Τµήµα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 2003. Μετά την αποφοίτησή της πέρασε µία 

σύντοµη περίοδο ως επισκέπτης κτηνίατρος στις κτηνιατρικές σχολές των 

πανεπιστηµίων Cornell University (Ithaca, New York), University of Pennsylvania 

(Philadelphia, Pennsylvania), και Virginia Tech (Blacksburg, Virginia) στις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής. Το 2004 έγινε δεκτή σαν µέλος της ερευνετικής οµάδας του 

Schubot Exotic Bird Health Center and the Zoo, Exotic and Wild Animal Service, 

College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Texas A&M University. 

Κατά την οκταετή παραµονή της στις ΗΠΑ ολοκλήρωσε Master of Science (MS) στη 

Μικροβιολογία καθώς και το πρόγραµµα ειδίκευσης (residency) στην παθολογία και 

χειρουργική εξωτικών ζώων αναγνωρισµένο από το American Board of Veterinary 

Practitioners. 

 Κατά τη διάρκεια τις ειδίκευσής της ήταν υπεύθυνη για όλα τα περιστατικά 

παθολογίας και χειρουργικής πτηνών, άλλων εξωτικών ζώων (π.χ. κουνελιών, 

κουναβιών, ινδικών χοιριδίων κτλ.) καθώς και άγριων ζώων ζώολογικών κήπων. Η 

Patricia ήταν επίσης µία από τους υπεύθυνους κτηνιάτρους για την ιατρική 

περίθαλψη, την εκπαίδευση και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής περισσότερων 

από εκατό παπαγάλων, διαφόρων ειδών, που ανήκαν στην συλλογή του Schubot 

Exotic Bird Health Center. 

Ώς ερευνήτρια στο Schubot Exotic Bird Health Center συµµετείχε ενεργά σε διάφορα 

ερευνητικά προγράµµατα. Αποτέλεσε βασική ερευνήτρια της οµάδας η οποία 

ανακάλυψε  τον ιό Avian Bornavirus ως αίτιο της νόσου Proventricular Dilatation 

Disease (PDD) στους παπαγάλους, γεγονός το οποίο την έκανε να ξεχωρίσει σαν 

ειδική στον τοµέα των λοιµωδών νοσηµάτων των εξωτικών πτηνών. Έχει 

δηµοσιεύσει την έρευνά της σε έγκριτα περιοδικά και έχει παρουσιάσει το έργο της 

σε πολυάριθµα συνέδρια του Association of Avian Veterinarians στης Ηνωµένες 

Πολιτείες και στην Ευρώπη. 

 Μέχρι σήµερα αποτελεί τη µοναδική κτηνίατρο στην Ελλάδα µε επίσηµη 

µετεκπαίδευση και κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου στη χειρουργική και 

παθολογία εξωτικών ζώων. 
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