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אופן דיגום נכון של חלב מהעטין ,שליחת דגימות וקבלת תוצאות מעבדה
כדי לקבל תוצאות אמינות ומייצגות של החיידק הגורם למחלת עטין ,יש חשיבות רבה
לאופן הדיגום והאחסון:
 .1רצוי לדגום בין החליבות ,או לפני הרכבת אשכול החליבה .בכל מקרה חשוב מאוד
שהפטמות תהיינה נקיות ויבשות.
 .2לפני הדיגום יש לסמן על גבי המבחנה הסטרילית ,את מספר הפרה  /כבשה  /עז
ואת ה"רבע" " /חצי"
 .3פטמות מלוכלכות ,יש לנקות תחילה את הלכלוך במטלית נפרדת ,ולאחר מכן
להרטיב את הפטמה עם חומר חיטוי ,ושוב לנקות-לנגב עם מטלית ניגוב נפרדת לכל
פטמה .יש להקפיד במיוחד על ניקוי קצה הפטמות.
 .4לדגום עם ידיים נקיות וחבושות בכפפות חד-פעמיות.
 .5יש לחטא את הפטמות ,לכל אורכן ,בחומר מאושר לחיטוי פטמות (יוד ,כלור).
 .6יש לחטא את קצה הפטמות ,במשך כ  10שניות ,עם פיסת צמר-גפן ואלכוהול ,70%
נפרדת לכל פטמה ,עד שאין סימני לכלוך על הצמר-גפן .יש לסחוט את עודפי
האלכוהול מהצמר גפן ,ולמנוע חדירתם למבחנה.
 .7סדר החיטוי :קודם את הפטמות הרחוקות ממך ,ואחר-כך את הקרובות.
 .8יש להשתמש אך ורק במבחנה סטרילית (ערכת דיגום הכוללת :מבחנות
סטריליות+טפסי משלוח+שקיות אריזה  -ניתן לרכוש דרך רופא מטפל ,או ממחסן
ה"החקלאית").
 .9לפתוח את המבחנה רק בסמוך לדיגום ,מבלי לגעת בחלק הפנימי של המבחנה
והמכסה.
 .10יש להוציא  1-2זליפים ראשונים מחוץ למבחנה (רצוי לכלי " /ספל ביקורת").
 .11להחזיק את המבחנה בזווית כנגד קצה הפטמה ,כך שהפתח לא יהיה חשוף כלפי
מעלה ,ולמלא את המבחנה עד מחציתה .בדגימה מעורבת ,מכל הפטמות למבחנה
אחת ,יש להשתדל לקחת כמות שווה מכל "רבע" " /חצי".
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 .12סדר הדיגום :קודם מהפטמות הקרובות ,ואחר כך מהרחוקות.
 .13יש לסגור את המבחנה מיד אחרי הדיגום מבלי לגעת בשפתי המבחנה והחלק
הפנימי של המכסה.
יש לרשום ולתעד את המבחנות שנדגמו ,בטופס המשלוח המצורף ,ולבדוק
שהפרטים ומספר המבחנות תואמים את הרשום בטופס.
 .14לשים את המבחנות במקפיא ,או בקירור (מתחת ל  8מעלות צלזיוס) מיד אחרי
הדיגום.
שינוע וקבלת תוצאות מעבדה:
 .1יש לציין בברור ,על גבי טופס המשלוח ,את פרטי השולח ,תאריך הדיגום ,סיבת
הדיגום .טפסים נמצאים בערכת הדיגום ,או ניתן להוריד מהאתר:
 > www.halavi.org.ilמאל"ה > טפסים מאל"ה > לבחור את הטופס המתאים
 .2אם נשמרו בקירור ,יש להעביר הדוגמאות למעבדה תוך  48שעות.
 .3יש לשנע את הדגימות למעבדה בקירור – ע"י נהג מיכלית החלב ,או אישית.
 .4קבלת תוצאות מהמעבדה כעבור  2-3ימים מההגעה למעבדה .בדיקות חריגות
(לדוגמא :למיקופלסמה) עשויות להתעכב כשבוע.
 .5דרכים לקבלת תוצאות מהמעבדה (נא לעדכן את מזכירות המעבדה לגבי שינויים
באמצעי הקשר :)04-627744
 בדוא"ל ()e-mail
 בפקס
 בדואר רגיל
 נעה (ממצאים בלבד ,ללא הערות והמלצות ומבחני רגישות לאנטיביוטיקה)
לפרטים נוספים ניתן לפנות למעבדה04-6274477 :

