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 2016-8סיכום שבועי 

 מחלות

 ברוצליוזיס בגרופית 

נגמר סבב מלא של בדיקות סרולוגיות לעדר ללא ממצא חיובי. במהלך החודש הבא יתקיים סבב נוסף 

 ובמידה והעדר ימצא שלילי יוגדר העדר כחופשי מברוצלה. 

 

 ברוצליוזיס ברביבים

נמשכים אבחונים חיוביים בעיקר במבכירות עם תדירות גבוהה בממליטות. בוצע ניתוח אפידמיולוגי על 

 ידי מיכאל ואן סטרטן. הניתוח ניסה לסייע בפתרון של שתי שאלות עיקריות:

 עם הערכת הסיכון לתחלואה בקבוצות השונות, האם ישנה שרשרת הדבקה אופיינית לאירוע? .1

( יכולת הגנה ומניעת  9/2013)שבוצע עד  19האם לחיסון זן  -ארז מנהל הרפתבעקבות הערכה של ערן  .2

 תחלואה בברוצלה מליטנזיס?

 הניתוח מאשר את המסקנות הבאות:

 .המחלה אובחנה לאחר התבססות ממושכת וגרמה לחשיפה נרחבת בעדר 

 שק הטיפול העברה תוך רחמית או בין אם לוולד אינה משמעותית. עיקר ההדבקה היא מהסביבה וממ

 בוולד.

  יעיל במניעת התחלואה שמאפיינה החשוב היינו קיצור אורך הריון, ובנוסף סייע החיסון   19חיסון בזן

 במניעת ההיפוך הסרולוגי אשר הביא להחלטה על הוצאת פרות מהעדר.

 בהתאם לניתוח ניתנו הנחיות נוספות למשק. התכנס צוות משתוף לשו"ט, למכון הווטרינרי ולחקלאית

לקביעת מדניות ייחודית למקרה רביבים וכללית למניעה וניטור תחלואה מברוצלה מלטינזיס ברפתות 

 החלב בארץ.

 

 בעגלי חלב Bסלמונלה 

 3-4עגלים בני  200האירוע בכפר יהושע עגלי חלב מיובאים מאירופה. האירוע בקבוצה למעלה מ 

סימני חולשה, אנורקסיה ושלשול. העגלים  חודשים. הקבוצה חוסנה בבוטוליזם. יום לאחר החיסון החלו

ניזונים רק מתחליף חלב ותערובת. כולם טופלו בפרטרים. מקרים ממושכים טופלו בקובקטן. מבדיקות 

 .Bהצואה התקבלה תשובה של סלמונלה 

 עגלים.  30באירוע מתו 
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 כללי 

 מריחים את הקיץ 

עברנו גל חום קצר השבוע וממחר חוזרים לחורף. למרות הכול לא ניתן להתכחש לעובדה כי הקיץ 

מתקרב. הכנת המשקים בתחום הצינון צריכה להתחיל כבר מעכשיו. ניתן לתאם ייעוצי צינון ואוורור מול 

פים דורש ד"ר עמי ארנין )בתיאום אם הרופא המטפל(. גם נושא הטפילים החיצוניים כולל חרקים מעופ

 הערכות. אפשר לתאם יום ייעוץ עם ד"ר מאור קדמי .

 

 תמונת השבוע

 אגמית מצויה 

 

 שבוע טוב
 קניגסוואלד גבי  ד"ר 

 רופא ראשי 
  


