מחלת הברוצלה התפרצה בנגב
מחלת הברוצלה התפרצה לאחרונה בשני קיבוצים ,ניצנים וכיסופים ,וזאת לאחר
התמודדות רבת שנים בהתפרצויות חוזרות ונשנות בשותפות רן (רביבים) .ממשרד
החקלאות נמסר כי התחלואה קטנה והנושא בטיפול •
משרד החקלאות "מדובר בתחלואה קטנה"

מעקב ובדיקות ההפלות בצורה הנדרשת ,תהיה להם בעיה
בהתמודדות מול ההחזרים הכספיים בגין הנזק הכלכלי הרב
שנגרם .בשל היותה מחלה המועברת מהחיה לאדם (ומהאדם
לחיה) רגישותה בציבור גבוהה ורחבה .מכאן ,כמעט בכל דרך
שהיא ,מופץ המידע להתמודדות במחלה בזמן התפרצותה,
וחשוב יותר ,העיקרים למניעתה .אנחנו כגוף מזריעים בשטח,
נמצא ברמת סיכון קטנה יותר וזאת בשל החשיפה המרובה
יותר להדבקות במחלה ,מנוזלים ושיירים במיוחד לאחר
הלידה (שילייה ,וולד ,בדיקה רקטלית למערכת המין) ואנו
מגיעים כחודשים עד שלושה לאחר ההמלטה .הזהירות,
נדרשת מכולנו  -הן למניעת העברת המחלה למשקים אחרים
והן למניעת הדבקות עצמית .דף מסרים בנושא זה ,כבר ניתן
בסקירה קודמת ,והוא מחודד ומועבר אישית לכל מזריע
שבאזורו מתפרצת המחלה.

מדוברת משרד החקלאות נמסר ל'משק הבקר והחלב' "מדובר
בתחלואה קטנה מזה מספר שנים ,ולא בהתפרצות חדשה
של המחלה .משרד החקלאות פועל בשיתוף משרד הבריאות
למיגור והעלאת מודעות המחלה בקרב הציבור .בתוך כך,
המשרד מממן את החיסונים של עדרי הצאן באופן שוטף.
בחודשים האחרונים יזם משרד החקלאות קמפיין שנמשך
מספר חודשים במגזר היהודי והערבי להעלאת המודעות
למחלה בקרב הציבור ,וכן בחשיבות צריכת מוצרי חלב
מפוסטרים והימנעות ממגע עם בעלי חיים החשודים כנגועים.
במהלך שנת  2018רק כ 4%-מכלל העדרים שנדגמו נמצאו
נשאים של המחלה .ברוצלוזיס היא מחלה הנגרמת על ידי
חיידקי ברוצלה ומכונה גם "קדחת מלטה" .ברוצלוזיס עלולה
להיות מועברת מבעלי חיים לאדם ,ותסמיניה יכולים להיראות
כמו שפעת קלה ,אך עלולה גם להתבטא בתחלואה קשה,
כדוגמת :פגיעות במערכות גוף שונות ,לעקרות בקרב גברים,
להפלות בקרב נשים ,לנכות ,ובמקרים נדירים אף למוות".

המלצות לביצוע

בעדכון לרפתנים צירף ד"ר זרון נתונים והסברים על המחלה
שנכתבו על ידי ד"ר שמואל ברוקשטיין שבסוף דבריו הביא
המלצות לביצוע הרפתנים.
"חשוב להיות ערניים למחלה ולשלוח בדיקות למעבדה מכל
הפלה במיוחד מטרימסטר שלישי .חשוב להיות מוגנים ע"י
כפפות ניילון וחליפות המלטה כשמבצעים המלטה בפרה,
במיוחד באלה שהפילו או הקדימו את ההמלטה .מרכזי
המזון צריכים לדאוג לרכוש מספוא משטחים בהם אין
רעיית צאן .יש למנוע מגע בין עדרי צאן ופרות ברפתות.יש
להימנע מלצרוך מוצרי חלב שלא עברו פיסטור .אין לאפשר
אכילת שליות על ידי עובדי הרפת .נושא החזרת החיסון
זן  19לרפתות נמצא בדיון ומחשבה מחודשת בשירותים
הווטרינריים▲ ".

ד"ר זרון "גילוי מוקדם ,חשוב ביותר"

ד"ר יואל זרון משיאון הקדיש
פרק נרחב למחלה ,בעדכון
הנשלח לכל הרפתנים ,ד"ר זרון
כתב לפני כשבוע "מחלת
הברוצלה התפרצה לאחרונה ,כל
משק ואופי גילוי שונה אולם
לכולם מכנה אחד משותף -
גילוי מוקדם מונע היקפים
גדולים של המחלה במשק.
הוראות השו"ט הן ברורות
ומשקים אשר לא מבצעים את

מסוע גרעינים חדש

חברת נמל אשדוד וחנ"י ציינו בישיבה מיוחדת את החתימה על הסכם להקמת מסוע
גרעינים ברציף  21בהיקף כספי של  220מיליון שקלים •
שר התחבורה ישראל כץ אישר את הקמת המסוע החדיש
ברציף  21במטרה להגדיל את היקף שינוע הגרעינים בנמל.
הפעלתו של המסוע החדש יאפשר מיצוי של קיבולת ממגורת
אשדוד וייתן מענה הולם להתפתחויות בענף יבוא הגרעינים
לעוד שנים רבות קדימה .המסוע צפוי להיכנס לפעילות ברבעון
הרביעי של שנת  .2021טרמינל הגרעינים יוקם במטרה לשפר
את השרות ליבואני הגרעינים ומוצרי הגרעינים בישראל ,לקצר
את זמן הפריקה ולהפחית את עלויות היבוא .הגרעינים ומוצרי
הגרעינים הינם מרכיב מזון בסיסי לאדם ולבעלי החיים
הניזונים ממנו .לטרמינל הגרעינים הוקצה שטח של
כ 300-מ' לאורך רציף הנמל▲ .

המסוף החדש אשדוד
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