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פרטי אירוע כלבת מספר  22ו 23-לשנת 2013

שני אירועי כלבת נוספים ,מס'  22ומס'  ,23לשנת  ,2013שניהם בכלבים ושניהם
במושב שעל שבצפון מערב רמת הגולן )מ.א .גולן( ,בו נרשם מקרה הכלבת השלישי
בשנה זו.
באירוע הראשון מדובר בגור כלבים מעורב כבן  8שבועות .הגור נמצא לפני כשבועיים
משוטט בקרית שמונה ואּומץ ע"י תושב שעל .יום לאחר הגעתו למושב ,ביום ,24.08
ננשך הגור ברגלו; פצע הנשיכה היה גדול ,לא ברור אם נגרם ע"י כלב או בע"ח אחר.
למחרת נלקח הגור לטיפול במרפאה וטרינרית .הפצע נתפר והגור שוחרר לביתו 3 .ימים
לאחר מכן ,מאחר והפצע לא נרפא ,הוחזר הגור ע"י הבעלים למרפאה .הפצע טופל
שנית .לאחר הטיפול ,כנראה בו ביום ,ננטש הגור ליד אחד מבסיסי צה"ל באזור .ביום
המחרת ,29.08 ,נמצא הגור משוטט ליד הבסיס ,נאסף ע"י חייל שהביאו )מבלי שידע(
למרפאה בה טופל הגור .החייל השאירו במרפאה ונעלם .ביום  30.08נמסר הגור ע"י
רופא המרפאה למשפחה אומנת ומאחר והראה סימני מחלה "לא ברורה" ו"תפקוד
לקוי" ,הוחזר ביום  1.09למרפאה .ביום  4.09הועבר הגור למשפחה אומנת אחרת.
למחרת ,ביום  ,5.09ננשכה אם המשפחה ע"י הגור ,אשר הראה שינויי התנהגות וסימני
תוקפנות .ושוב הוחזר הגור למרפאה .והפעם ,לאחר התייעצות עם הרופא הווטרינר
הרשותי ,עלה החשד כי הגור נגוע בכלבת .הגור הורדם וגופתו נשלחה לבדיקה
במעבדה לכלבת שבמכון הווטרינרי ,בה גם אובחנה המחלה.
באירוע השני מדובר בכלבה מעורבת גדולה )רועה גרמני( כבת שנה וחצי .הכלבה,
ממקור לא ידוע ,נמצאה משוטטת ליד מושב כחל )דרומית לצפת ולראש פינה( ,נאספה
במכוניתה של מטיילת שעברה במקום ונמסרה לכלביה בלהבות הבשן .בתאריך
 4.06.13חוסנה הכלבה כנגד כלבת ,שובבה ועוקרה .מספר ימים לאחר מכן נמסרה
הכלבה לבוקר תושב מסעדה שהחזיקה יחד עם עדר הבקר שלו בשטח מרעה הסמוך
למושב שעל .בשלב כלשהו ברחה הכלבה מהעדר וחדרה לתחום המושב .כאן אומצה
הכלבה ע"י אחד מתושבי המקום .כחודשיים לאחר שאּומצה הראתה הכלבה שינוי
התנהגותי שהתבטא באפאטיות וכן תופעות של קשיי בליעה כתוצאה משיתוק של שרירי
הלסת והלשון ,ובהמשך שיתוק של הגפיים האחוריות 4 .ימים לאחר הופעת הסימנים
הראשונים ,מתה הכלבה .הבעלים התקשר לרופא וטרינר רק לאחר מות הכלבה! הוא
הופנה לרופא הווטרינר הרשותי שהורה על העברת הגופה באופן מיידי לבדיקה במכון
הווטרינרי .בבדיקת המוח של הכלבה במעבדה לכלבת אושר החשד למחלה.
בברכה,
ד"ר ר .עוזרי
סגן מנהל השו"ט
ומנהל השו"ט בשדה
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