משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה ,בית-דגן
ו' ניסן ,תשע"ו
 14אפריל2016 ,
אל :מגדלי הבקר ורופאי הבקר בישראל

הנדון :ביטול חובת חיסון בקר כנגד מחלת קטרת העור
 .1בחודש מרץ  , 2013פורסמה על ידי הוראת ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור.
בעקבות ההוראה חוסן כל הבקר בישראל וההתפרצות מוגרה.
 .2המקרה הקליני האחרון שאומת במעבדת המכון הווטרינרי היה בחודש אוגוסט  .2013מאז נשלחו
למעבדה מספר דגימות מחשדות קליניים וכולם אובחנו כשליליים לקטרת העור.
 .3השירותים הווטרינריים קיימו לאחרונה ,בהשתתפות נציגי מטה ,שדה ומחקר בשירותים
הווטרינריים ,נציגי האקדמיה ורופאי שדה ,סדרת דיונים להערכת המצב והסיכונים לשם קבלת
החלטה על מדיניות חיסון עתידית נגד המחלה.
 .4בעקבות הערכת המצב העדכנית החלטתי לבטל את חובת החיסון לבקר בישראל כנגד מחלת קטרת
העור .החיסון יהיה חיסון רשות ,בהתאם להחלטת כל בעל עדר ,בהתייעצות עם הרופא הווטרינר
המטפל בעדר.
 .5התרכיבים המאושרים לחיסון נגד המחלה מפורסמים באתר האינטרנט של השירותים הווטרינריים.
יש
להשתמש בתרכיבים בהתאם להוראות תווית היצרן ובהתייעצות עם הרופא הווטרינר המטפל.
 .6זמינותם של התרכיבים המאושרים לחיסון תלויה ביצרנים ,במפיצים ובבדיקות איכות ובטיחות,
ועשויה להשתנות מעת לעת.
 .7בהתאם לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה( 1985-להלן – הפקודה) חובה על כל מי
שמחזיק בבקר לדווח ללשכה הווטרינרית המחוזית על כל חשד למחלת קטרת העור ,ולפעול לפי
הוראות הרופאים הווטרינרים הממשלתיים .המכון הווטרינרי ימשיך לבדוק דגימות ראויות שיועברו
ע"י רופאים וטרינרים מטפלים.
 .8השירותים הווטרינריים ימשיכו לבצע מעקב והערכת מצב מעת לעת .במקרה של התפרצות ,יינקטו
צעדי השליטה הנדרשים בהתאם לתנאים ולנסיבות ,כולל אפשרות חידוש חובת החיסון כנגד המחלה,
ברמה אזורית או ארצית.
 .9לאור זאת ובהתאם לסמכותי לפי סעיף  9לפקודה ,אני מורה על ביטול חובת חיסון הבקר בישראל,
החל מתאריך .01.06.2016
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 .10תודה על שיתוף הפעולה .להבהרות נוספות ניתן לפנות למנהלי הלשכות הווטרינריות האזוריות.

בכבוד רב,
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העתק:
לשכת המנכ"ל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
היועצת המשפטית ,הלשכה המשפטית ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מנהל השירותים הווטרינריים בשדה.
מנהלי הלשכות הווטרינריות.
המחלקה לפיקוח תכשירים וטרינריים ,השירותים הווטרינריים.
מנהל המכון הווטרינרי
המעבדה לביקורת תרכיבים ,המכון הווטרינרי.
סגן בכיר למנהל השירותים הווטרינריים (מנהל)
מנהל המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי ,השירותים הווטרינריים.
ר.ו.ר יבוא/יצוא ,השירותים הווטרינריים
מנהל יחידת הפיצו"ח ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מנהל שה"מ ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מועצת החלב והבשר
התאחדות מגדלי הבקר
אמב"ל
אמפ"י

ת.ד 12 .בית דגן מיקוד 50250 :טל 03-9681612 :פקס03-9681641 :

