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ד מידע לרפתני בנושא קדחת קיקיונית ) 3הימי(
מתי התחיל :מקרי ראשוני דווחו ואומתו כבר באוגוסט ,ההתפרצות הרחבה מספטמבר.
איפה :עד כה אובחנה המחלה בקרוב למאה רפתות בעשרות יישובי ברחבי האר" .בדיקות מעבדה
מאמתות מראות על תפרוסת מקרי החל מצפו #הנגב ,מישור החו לכל אורכו ,השפלה ,עמק חפר וגליל
מערבי .נכו #להיו אי #דיווח על מקרי קליניי לאור $הירד ,#עמק החולה ועמקי יזרעאל.
החומרה :ברוב הרפתות נפגע מספר קט #של פרות .במספר משקי בעמק חפר ובשפלה נפגעו עשרות
אחוזי מאוכלוסיית החולבות .יש מקרי חוזרי .חומרת הפגיעה משתנה מצליעה קלה ,ריור וירידה קלה
בחלב ועד נפחת )אמפיזמה( ,רביצה ,תמותה והפלות.
חיסון :לצערנו ,כל מאמצינו מסיו התפרצות  2009ועד תחילת קי"  2010להניע את המכו #הוטרינרי
לייצר עוד מנות תרכיב לא צלחו .שארית המנות מ  2009חולקה למשקי באזורי סיכו #גבוה המחסני כבר
מספר שני .בכמות שעמדה לרשותנו לא היה נית #לחס #את כל העדרי שרצו בכ.$
השבוע ,באיחור רב ,הגיעו מהמכו #הוטרינרי למחס" #החקלאית"  10,000מנות תרכיב נוספות .נא להתייע"
ע הרופא המטפל הא והיכ #עדיי #יש טע לחס #לשנה זאת.
טיפול :הטיפול הוא טיפול מקל ותומ $בתכשירי מקבוצת נוגדי הדלקת הלא סטרואידי )(NSAID
)פינדי ,#פלוניקסי ,#טולפיי ,#קטופרופ .(#תרופות אלו מקלות על הסימני הקליניי .נא להתייע" ע הרופא
המטפל לגבי אופ #השימוש הנכו ,#המועיל והמושכל.
מניעה :העברת המחלה מתבצעת על ידי חרקי מעופפי עוקצי .סקירה ממצה של האמצעי מאת ד"ר
מאור קדמי מצורפת בהמש $להודעה זאת ,וזמינה ג באתר החקלאית למנויי האתר.
עד מתי :מניסיו #ההתפרצויות בעבר ,תקופת הסיכו #להופעת המחלה ברפתות נוספות והופעת מקרי
חדשי או חוזרי ברפתות שכבר נפגעו נמשכת עד בוא החור .צניחת הטמפרטורות )לא הגש( מביאה
לירידה בפעילות החרקי המעבירי ולסיו ההתפרצות.
תיעוד :לצרכי ביטוח ולצרכי מחקר וייעול התגובה בעתיד אנא תעדו בכל רפת את פרטי הפרות שחלו .את
המאובחנות ,המטופלות ,המפילות ,היוצאות לשחיטה דחופה והמתות.
עדכון שוטף" :החקלאית" מעבירה לפחות אחת לשבוע מידע עדכני על ההתפרצות ,דר $הרופאי
המטפלי ובאתר החברה.
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