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מחלות
פה וטלפיים
אבחנה חיובית בעדר בקר לבשר בסביבות מושב צוריאל שבגליל העליון .בעקבות מקרים בשטחי
הרש"פ ,הוחלט בלשכת השפלה וההר (כנות) לאסור על העברת יונקי צאן ללא חיסון (תווית אוזן
ירוקה).

EHDV
דיווחים רבים התקבלו מהרופאים המטפלים ורוכזו ב"החקלאית" .המידע ישמש לתחקור המחלה
בכלל והתפרצות זו בפרט.
בעדר בקר לבשר בגליל העליון  PCRחיובי במפילה בנוסף לאנטיגן  BVDחיובי בנפל.

דנ"ן או כיבי בושת ("נשיכת תן") ( Vulvitisדיווח משבוע שעבר)
מצרף הערה של ד"ר מיכאל ואן סטרטן על כך שחשוב במקרי נזק חיצוני לקחת בחשבון את
האפשרות של התעללות .לעיתים עובדים עם העדר אנשים הנמצאים במצב נפשי רעוע (לחץ,
בדידות ,געגועים הביתה) או כאלה הרוצים לסגור חשבון עם בעל הבית.

ברוצלוזיס
בבדיקת העדר בגרופית נמצאו  7חולבות נוספות חיוביות למחלה .העגלות נבדקו השבוע .מדיווח
של ד"ר חן גילד עולה כי עדר צאן בכפר זיתים אובחן חיובי ויושמד ,כנראה לאחר תחלואה בבני
משפחת בעל העדר .לא התקבל דיווח על האירוע מהלשכה.

כללי
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בריאות העטין בעדר
למחסן התרופות הוכנסה טיובה אינרטית (לא אנטיביוטית) חדשה אורביסיל.DC
מחקר על השפעת חומר זה הוצג ע"י דנה מינס ממאל"ה בכנס בירושלים .ייתכן ואנו עומדים בפני
תום תקופת טיפול היובש האוטומטי .כל תהליך שאינו אוטומטי מסובך יותר .מומלץ לקיים ישיבה
של אחראי בריאות העטין בעדר עם הרופא המטפל על רשימת המתייבשות העתידיות שנדגמו
לבקטריולוגיה והחלטה על אופציות הייבוש לפי המוצרים הקיימים.
מצורף דף הסבר של מאל"ה המציג את נוהל "הייבוש הסלקטיבי" .כדאי לקרוא היטב ולדון עם
הנוגעים בדבר ברפת .כמובן שיועצי בריאות העטין שלנו :ד"ר אורי קורן ,ד"ר שני שיינין וד"ר שלומי
לוי עומדים לרשותכם לשאלות וייעוץ.
ניתוח הסרת גידול בפרה
מצורפות תמונות של הסרה של גידול ענקי (פיברומה) שבוצע ע"י ד"ר שמואל ברוקשטיין ברפת
כרמיה  .הרבה דם נשפך .לפרה שלום והלקוחות מרוצים.

חדש ממחסן תרופות
חדש במחסן :דקטומקס חומר מתקדם יותר מהאיבומק לטיפול בטפילים חיצוניים ופנימים.
חדש בתחום בריאות העטין אורביסיל (טיובה אינרטית לעטין ,קוד  95מחיר .)₪ 8.75

מסמך של מאל"ה על ייבוש סלקטיבי
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מצורף .הערות על הנושא ראו למעלה.

תמונת השבוע (מאת ד"ר שלומי לוי)
טבלן גמדי

שבוע טוב
וחג אורים שמח לכולם
ד"ר גבי קניגסוולד
רופא ראשי
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