
 

 55255, בית דגן, מיקוד 12ת.ד. 

 53-2661641פקס:  53-2661612טל:

 

 
 "ו אדר, תשע"בכ 

 2112מרץ,  21 
 
 
 

 במצרים SAT-2  התמודדות מול איום התפרצות מחלת פו"ט מזן
 

 
 רקע: .א

 
על התפרצות רחבה של מחלת פו"ט ממספר מקורות ומידע רב  התקבלבשבועות האחרונים 

קנה ממהמחלה חדרה כנראה למצרים  .כחודשיים לפני לובמ דווחה לראשונההמחלה במצרים.  
באזורים נרחבים  ,בקר בעיקר מקנה רב, דווח כי נפגעעד כה  הגבול ממדינות שכנות. את חצהש

ומחאת לאחר התפשטות רחבה הנילוס. נהר מרביתם באזור דלתת , ממערב לסואץ במצרים
עד כה . (OIEלארגון המחלות העולמי ) דיווח רשמי ממצריםגם  נמסר ,ברחבי המדינהחקלאים 

אין שם " ונמסר כי עם וטרינרים יציגים ברצועת עזה אנו בקשר רציף. אין דיווחים מחצי האי סיני
חצי לכניסת בע"ח מנסגרו המעברים קליניים, יש מודעות וחשש מהמצב במצרים, ולכן מקרים 
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העיקרי הוא החדש ואך האיום  ,A זן-תתי 3 גם מעורביםבהתפרצות במצרים לפי מקורות שונים 
רק לעתים רחוקות מחוץ  ,אפריקהבמאובחן במדינות שונות זן זה  .SAT–2 הזן ה"אקזוטי"

מכיל את בקר שראל ב. החיסון בילבקר או צאן בישראלהניתן כשגרה אינו כלול בחיסון ו ליבשת
  .O ,A הזניםאת צאן בוA ,O, 1- Asia הזנים

 
 שנשלחומדגימות . SAT-2זנים של -בשו"ט קיים מאגר מוגבל של מנות תרכיב נגד אחד התת

עולה כי הזן דומה לזן התרכיב  ,באנגליההעולמית למעבדת הייחוס מאזור ההתפרצות לאחרונה 
לחדירת המחלה  גבוההסיכון האזור סביב מגן ון ביצוע חיס מספקת להצדקתברמה  ,ידינובש

הערכת  ,בשילוב יועצים חיצוניים, גורמי שדה ואקדמיה ,קיימו. השו"ט לישראל, קרי רצועת עזה
 .שיפורטו להלן החליטו לבצע מספר פעולותמצב ו

 
 פעולות: .ב

 : חיסון עדרי מקנה .1

  .בשלב זה פעם אחת ,יחוסן רצועת עזה סביבהגנה  ברצועתכל המקנה  .א

ולמקרה שהמחלה תופיע בעת התפרצות שאר המנות יישמרו כעתודה למתן דחף  .ב
  באזור אחר.

  מהחברה המספקת.המתאים במקביל אנו נערכים להגדלת מאגר מנות התרכיב  .ג

וכן כדי לבחון את  בוצע על מנת לוודא שאין תגובות בלתי רצויותניסוי בטיחות כבר  .ד
 התגובה הנוגדנית.

 :ניטור ומעקב .2

 מכיוון מצרים.החדש רנות לאיום תוכנית להעלאת המודעות והע גובשה .א

 עדרים.לתחלואה ב בו יבוצע מעקב יזוםהוגדר תחום גיאוגרפי  בעוטף עזה .ב

צאן במשקים ו; רפתות חלב, מפטמות, בקר לבשר המוגדר העדרים באזור כל מופו .ג
 .וחיות בר בשביה ובמרעה, מעלי גרה בפינות חי

אופייניים חיות לאבחון ראשוני של סימנים קליניים העדרים יקבלו הנבעלי כל  .ד
 מטפל ולשו"ט.הודרכי דיווח לרופא למחלה 

, גבול הרצועה ומצריםל צמודמקנה שהיית למנוע  והונחתהיחידת הפיצו"ח עודכנה  .ה
 ולהגביר פיקוח ואכיפה על תנועת בעלי חיים באזור עוטף עזה וממנו.

 לדווח מוקדם על כל חשד נדרשים ,נריםפאים וטריועובדים במשקי החי ור ,מגדלים .ו
על  ,מהירה ולתגובה בראשיתםעוד לאיתור מוקדים  חיוני. דיווח מהיר למחלת הפו"ט

 הסגר וחיסון דחף.ידי הטלת 
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 עדכון:דרכי  .ג

מקומיות  רשויותמשרדים, וכן לענפי המקנה עסקית השו"ט יעדכנו את כל הגורמים הקשורים  .3
  .טחוןיוגורמי הב ואזוריות

 עד פחיתת האיום לדרגה רגילה.של מידע ופעולות השו"ט יפיצו עדכון שבועי  .4

מקצועיות המסגרות עם הו ברשות הפלסטינית, ירדןהשו"ט נמצאים בקשר רציף עם השו"ט  .5
לקבלת מידע על ( FAO( וארגון המזון והבריאות העולמי )EuFMDהאיחוד האירופי ) של

ם אלה יוזמים מהלכים לצמצום המגיפה במצרים גופי דרכי ההתמודדות.על ו תמונת המגיפה
 ולמניעת התפשטותה למדינות שכנות ורחוקות.

 ,טלפייםוהרופאים ומגדלים בשאר חלקי הארץ נקראים לגלות ערנות לתסמיני מחלת הפה  .6
ויש לזכור כי שכן המחלה עלולה להפתיע ולהופיע באזורים מרוחקים מגבול רצועת עזה, 

חשוב לזכור כי המחלה ועוד  שכיחים יותר בארץ.הזנים הו"ט ממקרי פיתכנו בעונה זאת 
 מעובד חלקית ,מזון מן החילא מעובד או מזון בע"ח אחרים, תנועת אדם, מיכולה לעבור גם 

 ודרכים אחרות.
 

 גלו ערנות וזהירות !
 
 
 

 ,בברכה
 

 
 
 

 ד"ר נדב גלאון
 מנהל השירותים הווטרינריים

 
 
 
 
 
 


