
מטרות ויעדים ברפואת בעלי חיים המייצרים מזון
3-2022–יום עיון בריאות 



חיות מייצרות מזון–יעדי רפואת חיות משק 

בריאות ציבור•

ח"בריאות בע•

ח"רווחת בע•

כלכלת ייצור•



נושאים

מחלות ייצור•

מחלות חודרות•

תוכניות שליטה•

בטיחות ביולוגית•

תרופות•

ח"רווחת בע•



בסיס הפעילות השגרתית–מחלות ייצור 

איתור מוקדם•
פורמט ביקורים שבועיים•
נקודות חיוניות•
בדיקות חיוניות  •
כלל החולבות•

טיפול מיטבי•

מניעה ושליטה, טיפול, עלות תועלת של אבחון–כלכליות •

עיקריות•
דלקת רחם•
קטוזיס•
דלקת עטין•
רבייה•
צליעה•
דלקות ראה, שלשולים–גידול •
אחרות•



הישרדות בעדר פרה עם קטוזיס לפי שיטת 
מיכאל ואן סטרטן–הבדיקה 

לבקשת הרפתן

כולן נבדקות

לפי גורמי סיכון



יום למקרה קטוזיס לפי מדיניות  60אובדן חלב 
מיכאל ואן סטרטן( מודל מעורב)בדיקה 
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ג"ק

מדיניות בדיקה לקטוזיס



₪

24,007 אבדן חלב

-8,400 הוצאות מזון

12,180 עלות ימים פתוחים

-557 חסכון בעבודה

-515 חסכון בטיפול

8,347 אבדן יציאה >60 יום מהמלטה

35,062 סה"כ

:דלקת רחם
עומר קליין2014-2018תחלובות שנים 108,287משקים45-נתונים מ

הפרות עם התנובה הגבוהה ביותר  25%נניח שלא נבדוק את •
..  בעדר

?מה זה אומר•
ממקרי דלקת הרחם16%לא נאבחן •

:פרות לשנה465בעדר של •

א ד 



:פעילות השגרה מאפשרת

נוכחות רפואית מקצועית בעדר שלא בעתות אסון•

:איסוף נתונים מתמיד•

מקור להבנת העדר•

ניסויים•

יעדים כלל ארציים•

התמקצעות מערכי יעוץ ספציפיים יותר•



,  מעוברות"ו" מדבקות: "מחלות מגיחות
ברפואת רפת החלב

בריאות המקנה–בריאות הציבור –זואונטיותלא / זואונוטיות•

חשיבות להגדרת המעמד של המחלה–מגיחות / אנדמיות •

השלמה קלינית לתחומי אחריות השירותים הווטרינריים•
תגובה מהירה•

מאגר נתונים•

אפידמיולוג צמוד•

אחראי תחום קלינאי  . קדימות להנחיות רגולטור–חלוקת אחריות •

חלוקת עבודה•



,  מעוברות"ו" מדבקות: "מחלות מגיחות
ברפואת רפת החלב

פנים חוץ: הסברה–ייצוג המגדל •

:דוגמאות•
,  השלמות בביצוע, השבחת הנחיות, תחקיר משלים, נוכחות בפורום–ברוצלה •

שליטה הלכה למעשה

.עזרה בחיסון, מידע מהשטח, מעורבות בהערכת המצב–ט"פו•

ביצוע בדיקות ועבודות אחרות  , ישיבה בפורום, אבחון שדה–שחפת •

,  משלוח דגימות, חיסון–כלבת •

תחקיר ואפידמיולוגיה, חיסון, אבחון–לפטו •

קטרת העור •



תוכניות שליטה לבחירת הלקוח

"בחוץ"מחלות בעלות ערך כלכלי שאין להן תוכנית שליטה •

:שיטה•
י צוות"לימוד הנושא ע•
הגדרת חלופות שליטה•
מודל וסימולציות•
התאמת תוכנית שליטה למשק•

:מחלות מטופלות כרגע•
מאור קדמי ודליה סולומון–נאוספורה •
אורי קורן ושקד דרוקר–בת שחפת •
•BVD -איתי עסיס וליאור עופר
•BLV  אבנר שהם וינון קרמר-לויקוזיס הבקר



הבסיס לתוכניות  –אבחון מעבדתי 
בעבר בשליטה מוחלטת של המכון הווטרינרי

גורם חשוב והכרחי בכל תוכנית שליטה•

מצב תקין–נאוספורה •

מצב תקין–בת שחפת •

•BVD BLV– נבדקות חלופות  –כרגע בקושי מול המכון



בטיחות ביולוגית

חלק בלתי נפרד מכל שליטה או התמודדות עם מחלה•

שינוי באורחות העבודה של כולנו•

השקעה ולא הוצאה•

משקי ברוצלה–משק בהתפרצות מסגל נהלים •

:פעילות החקלאית•
מינוי אחראי•
בטיחות ביולוגית בעבודת רופא•
הערכת סיכונים–המלצות למשקים •

פסולת, מבקרים, קניה מכירה: מעורבות בנהלים•
הדרכה•



יעדים בתחום–תרופות 

AMR, חוקי, מושכל–רציונל שימוש •

החלת חובת קשר וטרינר לקוח בעל חיים–מי קובע •

ווטרינר בלבד, תחת פיקוח, עצמאי–מי מטפל •

(מתווים טיפוליים)פרוטוקולי טיפול •

זמני המתנה  •

.  טיפול מניעה, כרגע בעיקר סביב עלות–מעקב שימוש •

-אכיפה / פיקוח •



ח"רווחת בע

ליצרן המזון אחריות ישירה ועיקרית•

קידום התחום, הנחיות ליצרן, לפי חוק–אחריות רופא •

רופא מטפל–יצרן : פיקוח עצמי•

:דוגמאות נושאים בוערים•
יונקים•
רובצת•
צליעות•
עור עין; נגעים בולטים•
הובלה•
כאב•



תודה על ההקשבה


