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I.  האכלת בעלי חיים  

  הוראות האכלת כלבים  .א

ומים חמים בכמות כזו שתיצור בלילה , מזון משומר, ערבב היטב מיכל גדול של מזון כלבים יבש

  .בסמיכות של רוטב

   קופסאות שימורים12 - 10= מיכל גדול של מזון יבש   

   קופסאות שימורים6 -  5= חצי מיכל מזון יבש   

  ריםכלבים בוג

   כוסות2 - 1  :  ג" ק11.5עד משקל , יוווה עד פודל'צ  :גזעים קטנים

   כוסות5 - 3  : ג" ק27.5עד משקל , עד לברדור) קוקר(כלבי צייד    :גזעים בינוניים

   כוסות9 - 6  : ג" ק45.5עד משקל , כלבי רועים עד כלבי זאב   :גזעים גדולים

  אםיש להגדיל את הכמויות בהת   :גזעים גדולים יותר

  גורים

ערבב היטב בקערת נירוסטה גדולה מזון יבש לגורי כלבים עם שתי קופסאות מזון משומר לגורי 

  .ומים חמים בכמות כזו שתיצור בלילה בסמיכות של רוטב, כלבים

  
  :כוס אחת בכל ארוחה, יש להאכיל שלש פעמים ביום,  שבועות12גורים עד גיל 

  צהריים אחר ה16:00,  בצהרים12:00,  בבוקר7:00

  
  : חודשים יש להאכיל פעמיים ביום6 שבועות עד 12גורים מגיל 

   אחר הצהריים16:00,  בבוקר7:00

  
   כוס1  ג" ק6.800עד משקל   קטנים

   כוסות3 - 2  ג" ק13.650 עד 6.800משקל   בינוניים

   כוסות4 - 3  ג" ק22.700 עד 13.650משקל   גדולים

  :הערה

יש להאכילם . בכמויות גדולות מדי בבת אחתמורעבים / אין להאכיל כלבים כחושים  •

  .בכמויות קטנות לפי לוח זמני ההאכלה של גורים

או בתערובת המתוארת , ייתכן שיהיה צורך להאכיל כלבים קשישים במזון משומר בלבד •

  .לאחר השריה, לעיל

יש להגיש מנה של מזון משומר מעורבת בכמות , לכלבים המסרבים לאכול בארוחה השניה •

. יש להגיש אוכל משומר בלבד, במקרה שהכלב עדיין מסרב לאכול. ל מזון יבשקטנה ש

  .יש לדווח על כך לאחראי, במקרה שהכלב עדיין עומד בסירובו

  . יש להאכיל כלבות מניקות במזון לגורים על פי לוח זמני ההאכלה של הגורים •
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   חתוליםהוראות האכלת  .ב

   חדשים4עד גיל : גורי חתולים

  :שלש פעמים ביום,  כפות מזון משומר4 - 3יש להאכיל 

   אחר הצהריים16:30,  בצהרים12:30,  בבוקר7:30

  .יש לספק למשך הלילה חצי כוס מזון יבש

  

   חדשים6 -  4מגיל : גורי חתולים

  :פעמיים ביום,  כפות6 - 4יש להאכיל 

   אחר הצהריים16:30,  בבוקר7:30

  .יש לספק למשך הלילה כוס מזון יבש
  

   חדשים ויותר6גיל : בוגריםחתולים 

בבוקר יש למלא קערה קטנה . לחתולים הבוגרים יש לספק מזון יבש למשך כל שעות היום והלילה

  . אחר הצהריים יש למלא את הקערה מחדש16:30בשעת ההאכלה של . עד מחציתה

  :הערה

ם יש להגיש לה. מורעבים בכמויות גדולות מדי בבת אחת/ אין להאכיל חתולים כחושים  •

  .כמויות קטנות של מזון משומר משך כל היום

לחתולים שעדיין מסרבים . יש לנהל מעקב צמוד אחר צריכת המזון של החתולים והגורים •

במקרה שחתול עומד בסירובו . יש להציע מזון משומר, לאכול מזון יבש ביומם השני במקום

  .יש לדווח על כך לאחראי, לאכול

  .פעמיים ביום,  משומרחתולים קשישים יש להאכיל במזון •

פעמיים ביום , במזון משומר, יש להאכיל חתולים חולים בחדר החולים וחתולות מניקות •

  ).בנוסף למזון היבש(

  



  

- 3 -  

II.  חיסון בעלי חיים  

  נהלי חיסון לכלבים  .א

וחיסון נגד )  DHLPPנגד (חיסון משושה : יש לחסן את כל הכלבים והכלבלבים בשני חיסונים

  ). bordetella(לבים שעלת מדבקת של כ

  נחירי נגד שעלת מדבקת-חיסון תוך

כל עוד לא ). Bordetella(החיסון הראשון הניתן לכלבים הינו החיסון נגד שעלת מדבקת  •

  . יש צורך בעזרה למתן החיסון). DHLPP(אין לתת חיסון משושה , ניתן לחסן נגד שעלת

 המנה כולה לתוך הנחיר יש להזליף את. נחירי-החיסון נגד שעלת מדבקת הינו תוך •

 .השמאלי

  זכרים ונקבות, את כל הכלבים הבריאים :יש לחסן •

  כלבות הרות

  שיש להם אמא, גורים יונקים בני שבועיים ומעלה

לשם . המועמדים לאימוץ, מגיל ארבעה שבועות ומעלה, כל הגורים הבריאים

  .כך על הגורים להיות בריאים וחסונים

 .ועות ומעלה שב8כל הגורים הבריאים מגיל 

 .כלבים וגורים הסובלים מהתעטשויות או בעלי הפרשה מהאף :אין לחסן •

  בהזרקה) DHLPPנגד (חיסון משושה 

  )Parainfluenza,  פרוו- Leptosporosis , Parvo,  צהבת-  Hepatitis ,  כלבלבת- Distemperנגד (

אין . מות או בעורףיש לתת את הזריקה בין השכ. עורית-החיסון המשושה ינתן בזריקה תת •

  .להזריק מעל עמוד השדרה

  את כל הכלבים הזכרים הבריאים וכל הנקבות הבריאות שאינן מניקות :יש לחסן •

  שיש להם אמא, את כל הגורים הבריאים מגיל ארבעה שבועות ומעלה

, שאין להם אמא, את כל הגורים הבריאים מגיל ארבעה שבועות ומעלה

  .ם להיות בריאים וחסוניםלשם כך עליה. המועמדים לאימוץ

 .את כל הגורים הבריאים מגיל שמונה שבועות ומעלה

  .כלבות הרות בוודאות או בספק :אין לחסן •

 .גורים הסובלים מהתעטשויות או בעלי הפרשה מהאף/ כלבים 
   

  :הערה

יש .  שבועות16עד הגיעם לגיל ,  שבועות3 חודשים יקבלו חיסון חוזר מדי 4גורים מתחת לגיל 

  .יין את המועד לחיסון החוזר על גבי המסמכיםלצ
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  נהלי חיסון לחתולים  .ב

וחיסון , בזריקה) FVRCP(טטלת : יש לחסן את כל החתולים והחתלתולים בשני חיסונים

  . FVRCנחירי נגד -תוך

  

  )FVRC )Feline, Viral, Rhinothracheitis, Caliciנחירי נגד -חיסון תוך

מתן מנת . אחת בכל עין וטיפה אחת בנחיר השמאלי מוזלף טיפה FVRCהחיסון נגד  •

  .יתר עשוי לגרום להתפתחות פצעים כיביים באף

  :יש לחסן •

'  גר900השוקלים ,  שבועות8את כל החתולים הבריאים וכל הגורים מגיל  

  .ומעלה

  .חתולות הרות ומניקות 

 בכדי. המועמדים לאימוץ, שאין להם אמא,  שבועות8גורי חתולים צעירים מגיל  

'  גר450ובמשקל , חסונים, על החתולים להיות בריאים, להיות מועמדים לאימוץ

  .לפחות

  .' גר680ומשקלם מעל , גורי חתולים שיש להם אמא 

  :אין לחסן •

  .גורים הסובלים מהתעטשויות או בעלי הפרשה מן האף או העיניים/ חתולים  

  .' גר680- ומשקלם נמוך מ, שיש להם אם, חתולים יונקים 

 . אלו יקבלו חיסון בעקיפין כאשר החתולה האם תתעטש עליהםחתולים 
   

  ) Feline, Viral, Rhinothracheitis, Calici, Panaleukopaenia-FVRCP ( חיסון טטלת בהזרקה

יש לתת את הזריקה בין . עורית-ינתן בזריקה תת) FVRCPנגד (חיסון טטלת  •

  .אין להזריק מעל עמוד השדרה. השכמות או בעורף

  :ןיש לחס •

  .את כל החתולים הבריאים 

  .' גר680גורי חתולים השוקלים מעל  

  :אין לחסן •

  .חתולות הרות בוודאות או בספק 

  .' גר680- שבועות או שוקלים פחות מ6גורים יונקים או יתומים הצעירים מגיל  

  .גורים הסובלים מהתעטשויות או בעלי הפרשה מהאף או העיניים/ חתולים  
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III.  פניותטפסים לבדיקות גו  

  טופס לבדיקה גופנית  .א

    שם העובד ___________        תאריך __________         מספר בעל החיים 

  

  .בעיה המתגלה במהלך הבדיקה/ יש לציין כל חריגה 

  

  _____________________________________________________________  אזניים

   ללא ריח-אזניים נקיות וורודות   

  

  _____________________________________________________________  פה

  בלי פצעים כיביים בחך או על הלשון, חניכיים ורודות  

  ים מרקיבות או חסרותיש לחפש שיני  

  

  _____________________________________________________________  עיניים

  לבדוק עכירות בעדשה, לחמית העין ורודה, ללא הפרשה, צלולות  

  

  _____________________________________________________________  אף

  ללא הפרשה, נקי  

  

  _____________________________________________________________  פרווה

  יש לציין אבדן שער; ללא אזורים דהויים, חלקה, מבריקה  

  

  _____________________________________________________________  גוף/ עור 

  פצעים מוגלתיים וכדומה, שפשופים, יש לחפש פרעושים  

  

   מצב גופני

  .צליעה וכדומה, פציעות כלשהן, בהריון, מיובש,  רזה-יים תאור בעל הח  

  

  _____________________________________________________________  

  _________אשכים הושארו   ________ מסורס

    _________חום_________ אין צלקת ______ צלקת עיקור _____ גילוח  ______   מעוקרת

   _________________דחף_____________  . 2___________   . 1: חיסונים

  _____________ משקל________  מינון ___________  באמצעות תכשיר, ליםטיפול נגד טפי

  __________באמצעות תכשיר _____ טיפול נגד פרעושים _____ קעקוע ____ שבב אלקטרוני 
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  שבועי/טופס מעקב בריאות יומי  .ב

                  תאריך
  ערב צהרים בוקר  ערב צהרים בוקר  ערב צהרים בוקר  ערב צהרים בוקר  ערב צהרים בוקר  ערב צהרים בוקר  ערב צהרים בוקר  ערב צהרים בוקר  זמן הבדיקה

                                                  נורמלית

                                                  אפתית

                                                  שקטה

                                                  מבויישת/מפוחדת

                                                  תוקפנית

ת
הגו
תנ
ה

 
 

                                                  רועשת

                                                  תקינה

                                                  טעימות בלבד

אכיל
ה

                                                  לא אוכל

                                                  רגיל

                                                  כמות מוגדלת

                                                  ריח חזק

                                                  שתן דמי

תן
ש

 
 

                                                  אין

                                                  רגילות

                                                  רכות

                                                  שלשול

                                                  יציאות דמיות

ת
או
צי
י

 
 

                                                  אין

                                                  הקאות

                                                  שיעול

תשונו

                                                  התעטשויות

                                                  שם הבודק בראשי תיבות
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IV.  שפת גוף  

  סימני פחד וזעם בחתולים  .א

BA

DC      

FE  

  

, )B(לאיום תוקפני , )A(מתחלפות הבעות פניו מעירנות דרוכה , כאשר חתול נתקל בקריאת תגר

, )E(הבעה של איום מתגונן , ועם קבלת ההחלטה, )D(היסוס בין מאבק והתקפה , )C(לפחד מתגבר 

  .כאשר האזניים שמוטות והאישונים מתרחבים, )F(המסתיים בחשיפת שיניים ונהימה 
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 שפת הגוף של כלבים. ב

 

 

 
לעיתים קרובות ניתן לזהות את 

אופיו ומצב רוחו של הכלב לפי שפת 

תנוחות טבלה זו מציגה . הגוף שלו

ומציינת את , גוף שונות של כלב

הבנת . מצב הרוח שהן משקפות

שפת הגוף של כלבך תקל עליך 

  .לתקשר אתו ביעילות
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V.  ניקוי כלובי חתולים וכלבים  

   רשימת ביקורת– ניקוי כלובים  .א

  .מי שטיפה חמיםמלא דלי שני ב. מלא דלי ניקוי במים חמים וכמות נדרשת של חומר חיטוי

יש לחטא אותו לאחר , במקרה שמשתמשים בכלוב העברה. העבר את בעל החיים לכלוב נקי .1

  .כל שימוש ושימוש

יש , במקרה שמשתמשים במגבת או קופסת נעליים. הוצא את כל העיתונים והשלך לאשפה .2

  . להחליפם כאשר הם מלוכלכים

  .א כלים אלה לפני שימוש חוזררחץ וחט. הוצא קערות מזון ומים ובתי שימוש לחתולים .3

  .כולל דלתות הכלובים, קרצף במברשת ובחומר חיטוי את כל המשטחים .4

  .השאר את חומר החיטוי על המשטחים למשך הזמן המומלץ על ידי היצרן .5

  .או נגב אותו היטב/שטוף את הכלוב במים חמים ו .6

 .מים ובית שימוש נקי, מזון, החזר לכלוב עיתונים .7
  

   רשימת ביקורת– ניקוי מלונות  .ב

  .וכן מצעים וקערות מזון ומים, הוצא מתוך המלונה את בעל החיים .1

  .רחץ וחטא את קערות המזון והמים לפני שימוש חוזר .2

  ).שער וכדומה, צואה(אסוף והוצא את כל הפסולת המוצקה  .3

  .רצפה ודלת, כולל דפנות, רסס בחומר חיטוי את התא כולו .4

שער המלונה /כולל דלת, ה את כל המשטחים בתאקרצף בעזרת מברשת בעלת ידית ארוכ .5

  .קרצף את הרצפה בכניסה למלונה. ודרגשי השינה

  .השאר את חומר החיטוי על המשטחים למשך הזמן המומלץ על ידי היצרן .6

  .שער המלונה/כולל דלת, שטוף ביסודיות את כל המשטחים .7

  .וייבש את המלונה ככל האפשר, הוצא את המים במגב .8

  :הערה

  .יש לעיין בהוראות השימוש בחומרי החיטוי, דילול מדויקות ומשך זמן ההשריהלכמויות 



  

- 10 -  

  ניקוי מלונות כלבים  .ג

ראשית יש לנקות ": שלבי החיים"יש לבצע עבודות נקיון ומשימות אחרות אצל קבוצות הכלבים לפי סדר 

ים החולים או ולבסוף את מלונות הכלב, לאחריהן את מלונות הכלבים הבוגרים, את מלונות הגורים

או לחטא את הכלים , "שלב חיים"יש להשתמש במערכת נפרדת של כלי ניקוי בכל קבוצת . הפצועים

  .ביסודיות לאחר כל שלב ושלב

נקיון טוב . היא פעולה פשוטה ויומיומית, בדומה לחיטוי כלובי החתולים, ניקוי מגורי הכלבים

ניקוי רשלני פורס . הלך שהייתם במקוםונכון מבטיח לדיירים יותר בריאות ופחות מצוקה במ

 וגם את -למעשה שטיח אדום בפני כל אותם חיידקים ונגיפים המסוגלים למרר את חיי הכלבים 

  .חייכם

  

  

  כולם החוצה  :1

העבר את הכלב , לפני ניקוי כל אחד מהתאים

. לכלוב נקי וריק או לאזור מגודר נפרד

לעולם אין להשאיר כלב במלונה בזמן (

הוצא את קערות המזון ). ן והשטיפההנקיו

השרה את . מצעים וצעצועים, והמים

הקערות בחומר חיטוי בהתאם להוראות 

רחץ כל כלי ; השימוש המופיעות על האריזה

וכלי וייבש אותו באויר הפתוח לפני השימוש 

לחילופין ניתן לרחוץ את הכלים (הבא 

. כבס שמיכות במכונת כביסה). במדיח כלים

אשר , לכל כלב צעצועים משלויש להקצות 

ולחטא , ילוו אותו לכל אורך שהותו במקום

 .או להשמיד אותם לאחר שיעזוב

  תור האספנים  :2

אסוף מתוך המלונה את כל הפסולת 

לאחר . כגון צואה ושערות, המוצקה

רחץ את המלונה ביסודיות במים , מכן

 .חמים
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  תמיסות מסיסות  :3

חומרי החיטוי קרא בתשומת לב את התוויות שעל 

ודלל את החומרים , וחומרי הניקוי לפני השימוש

חשוב במיוחד . (בדייקנות בהתאם להוראות היצרן

 כמות -  1:32להקפיד על דילול אקונומיקה ביחס של 

ושטיפה ,  כמויות זהות של מים32- אחת של כלור ב

מכיון שהכלור , יסודית של המשטחים לאחר השימוש

להריסת , )קורוזיה( הברזל עלול לגרום לשיתוך סורגי

בגדים ואף לגירוי בנחיריים ובדרכי הנשימה העליונות 

יש לחטא בה את , לאחר הכנת התמיסה.) אצל כלבים

 .כל משטחי המלונה

 

 
  שפשוף וקרצוף  :4

כולל כל הדפנות , קרצף את המלונה מן התקרה ועד לרצפה

חשוב . בעזרת מברשת קשה, והדלתות שביניהם וכל הדרגשים

, לנקות את קירות המלונה גם מעל גובה הכלבים השוכנים בה

מכיון שכל אזור במכלאה שלא יחוטא כהלכה יסייע להעביר 

, זכור לקרצף ולחטא את דלתות המלונה משני צדיהן. מחלות

פעולת . מנעולים ומשטחים נוספים בין המלונות, וכן צירים

יד ולכן יש להקפ, החיטוי על ידי התמיסה נמשכת זמן מה

להשהות את החומר על המשטחים לפרק הזמן הדרוש לפי 

 .לפני השטיפה, הוראות היצרן

  רטוב יבש  :5

שטוף 

ביסודיות 

את כל 

המשטחים 

בעזרת זרם 

חזק של מים 

עדיף (

כעת ). חמים

ייבש את 

המלונה 

לחלוטין 

בעזרת מגב 

 .ואוורור

  השבת הסדר על כנו  :6

לאחר יבוש 

מלא של 

הכנס , המלונה

ערות אליה ק

מזון ומים 

, נקיות

, מצעים

, צעצועים

ולבסוף את 

 .הכלב
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  ניקוי כלוב חתולים  .ד

ראשית יש לנקות ": שלבי החיים"יש לבצע עבודות נקיון ומשימות אחרות אצל קבוצות החתולים לפי סדר 

ולבסוף את כלובי החתולים החולים או , לאחריהם את כלובי החתולים הבוגרים, את כלובי הגורים

או לחטא את הכלים , "שלב חיים"יש להשתמש במערכת נפרדת של כלי ניקוי בכל קבוצת . צועיםהפ

  .ביסודיות לאחר כל שלב ושלב

אמנם זוהי . ניקוי כלוב חתולים הוא פעולה שגרתית המתבצעת על ידי עובדי המכלאה מדי יום

עבודה חפוזה . וןאך יש להקדיש לה זמן ולבצע את השלבים הדרושים בסדר הנכ, משימה פשוטה

ולבצע מדי פעם , יש לנקות כל כלוב לפחות פעם אחת ביום. תגרום ליותר נזק מאשר תועלת

כלוב נקי יקטין את האפשרות . ביקורות כלליות במגורי החתולים על מנת להבטיח שאין בהם רבב

כלוב שלא חוטא . וישקף את רמת הטיפול שבעלי החיים מקבלים במכלאה, להעברת מחלות

ואף עשוי להעצים את רמת הלחץ והמצוקה , לכה מעודד התהוות בעיות בריאות אצל החתוליםכה

  .לפחות פעם ביום, וכמובן רצפות, אדני חלונות, חשוב להקפיד לנקות קירות. של בעלי החיים

 
  שיכון ארעי  :1

העבר את החתול מן הכלוב לכלוב נקי או 

במצב האופטימלי תקצה . לכלוב העברה

לוב ריק אחד עבור כל חתול המכלאה כ

כדי שניתן יהיה להעביר , השוכן במקום

בכל , כל חתול מכלוב מלוכלך לכלוב נקי

במקרה שהחתולים מוחזקים בכלוב . יום

יש לחטא כלוב זה , העברה בזמן הניקוי

לאחר כל שימוש בכדי למנוע העברת 

 .מחלות

  פינוי המטלטלין  :2

ערות מזון כולל ק, הוצא מן הכלוב את כל החפצים

במקרה . שמיכה וצעצועים, בית השימוש, ומים

יש להחליפם מדי יום , שהכלוב מרופד בעיתונים

רחץ את קערות . ולזרוק את המשומשים לאשפה

השרה אותן בחומר חיטוי בהתאם , המזון והמים

שטוף כל ; להוראות השימוש המופיעות על האריזה

וש הבא כלי וכלי וייבש אותו באויר הפתוח לפני השימ

). לחילופין ניתן לרחוץ את הכלים במדיח כלים(

יש . שמיכות יש לכבס מדי יום במכונת כביסה

אשר ילוו אותו , להקצות לכל חתול צעצועים משלו

ולחטא או להשמיד אותם , לכל אורך שהותו במקום

 .לאחר שיעזוב
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  דלל ורסס  :3 

קרא בתשומת לב . ניתן לחטא את הכלוב, כעת

,  שעל חומרי החיטוי לפני השימושאת התוויות

ודלל את החומרים בדייקנות בהתאם להוראות 

חשוב במיוחד להקפיד על דילול . (היצרן

אקונומיקה ושטיפה יסודית של המשטחים 

מכיון שהכלור עלול לגרום , לאחר השימוש

להריסת בגדים , )קורוזיה(לשיתוך סורגי הברזל 

עליונות ואף לגירוי בנחיריים ובדרכי הנשימה ה

חטא ביסודיות את כל משטחי .) של החתולים

 .כולל דלת הכלוב, הכלוב

  שפשוף וקרצוף  :4

הקירות והתקרה בכל אחד , קרצף את הרצפה

חשוב . בעזרת מברשת ניילון קשה, מן הכלובים

לנקות ולחטא גם את דלתות הכלובים משני 

את הגג החיצוני , וכן צירים ומנעולים, צדיהן

.  המשטחים שבין הכלוביםואת, של הכלוב

, פעולת החיטוי על ידי התמיסה נמשכת זמן מה

ולכן יש להקפיד להשהות אותה על המשטחים 

לפני , לפרק הזמן הדרוש לפי הוראות היצרן

 .השטיפה

 

  יבוש ושוב יבוש  :5

ייבש את הכלוב בצורה יסודית ככל האפשר 

והמתן מספר דקות , בעזרת מגב או מגבות נייר

 .ד לייבוש מלא באוירנוספות ע

  ריהוט מחדש  :6

פרוס על רצפת הכלוב חמש או שש שכבות נייר 

, בית שימוש נקי, והכנס לתוכו מצעים, עיתון

 . מים נקיים וצעצוע, מזון
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  הוראות ניקוי וחיטוי קערות ובתי שימוש לחתולים  .ה

  

  . ן בהוראות החיטוינא לעיי. למשך הזמן המומלץ הכלים השרייתביצוע חיטוי כהלכה מחייב 

  

  .10%מלא את אמבט החיטוי בתמיסת אקונומיקה בריכוז 

  

  מים/ קערות מזון 

  .הסר מן הקערות שאריות המזון .1

  .הכנס את קערות המזון והמים לתוך האמבט .2

  .השרה את הקערות למשך הזמן המומלץ על ידי היצרן .3

  .קרצף את הקערות במקרה הצורך בסבון כלים .4

  .שטוף במים חמים .5

   שימוש לחתוליםבתי

  .הסר מבתי השימוש שאריות פסולת .1

  .הכנס את בתי השימוש לתוך האמבט .2

  .השרה את בתי השימוש למשך הזמן המומלץ על ידי היצרן .3

  .קרצף את בתי השימוש בספוגית ניקוי וסבון כלים .4

  .שטוף במים חמים .5

  

  .אין לנקות בתי שימוש וקערות מזון ומים יחד
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  טויהוראות דילול חומרי חי  .ו

   אקונומיקה-תמיסות כלור 

  . חלקים מים9- כלור ב1 על ידי דילול חלק 10%הכן תמיסת חומר ניקוי בריכוז 

  .  דקות לפני השטיפה או הניגוב10השאר את החומר במגע עם המשטחים לחיטוי למשך 

  . דקות10השרה קערות ובתי שימוש למשך 

  .ייבש רצפות באויר הפתוח

  

  .כפפות ומשקפי מגן:  ללבוש ביגוד מגןחובהי בעת השימוש בחומרי חיטו

  

  :בעת דילול חומרי חיטוי מרוכזים וניקוי המלונות

  .יש ללבוש כפפות ומשקפי מגן  

  

  :בעת רחיצת כלובים וכלים

  .יש ללבוש כפפות  
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VI.  תברואה ומניעת תחלואה  

I.  הטיפול הנדרש למניעת תחלואת בעלי החיים  

  הפרדה ראשונית  .א

אין לאפשר . למניעת תחלואה בקרב בעלי החיים מתבסס על מדיניות של הפרדההטיפול הנדרש 

מגע ישיר או עקיף בין בעל חיים או קבוצת בעלי חיים המתקבלים במכלאה לבין כל קבוצה 

  .המגע הישיר הוא הסוג הקל ביותר למניעה. אחרת

כולם .  זו או אחרתהפרדה זו חיונית מכיוון שכל בעל חיים המתקבל במכלאה נושא מחלות בדרגה

מכיון שבעל החיים יכול להיות חולה . באו במגע עם מספר בלתי ידוע של מחלות מסוגים שונים

, נושא מחלה בשלב דגירה או אפילו נושא מחוללי מחלה על פרוותו או בכפותיו, ממש במחלה

  . למקור סכנה אפשרי למכריהם החדשים, ייחשבו גם בעלי החיים הבריאים ביותר למראה

והפרדת , מניעת מגע ישיר תיעשה על ידי הקצאת כלוב נפרד לכל בעל חיים או קבוצת בעלי חיים

  .בנוסף יש למנוע מגע בשעת הרחצה והטיול. האזורים על ידי מחיצות יציבות ואטומות

וכלי , מזון וקערות מים מלוכלכים, כגון אויר מזוהם, מגע עקיף מתרחש באמצעות גורם שלישי

ככל . יש להתייחס גם לגורם הזמן, בנוסף לגורם המיקום. ם שלא עברו חיטוי הולםניקוי וכלובי

כן יגדל הזיהום הנוצר כתוצאה , גדול יותר, שמספר בעלי החיים העובר באזור מסויים בזמן נתון

ללא ביצוע חיטוי בין קבוצה , בזה אחר זה, הוצאת בעלי חיים לטיול במתחם סגור, לדוגמא. מכך

, בעלי חיים מותירים אחריהם. ם לזיהום האזור ובעלי החיים הבאים שיכנסו לתוכותגרו, לקבוצה

, התמודדות עם שובל זה. שובל של מחוללי מחלות על האדמה ובאויר, בכל מקום בו הם עוברים

  . היא המפתח למניעת הדבקה במחלות, בצד ההתייחסות לבעל החיים עצמו

  מיון  .ב

מיון . גדולה יותר, ותרומתו למניעת מגע ישיר ועקיף, ליתהמיון מורכב יותר מאשר הפרדה כל

יש להקצות מתחמים נפרדים . מתייחס גם לצורך להפריד קטגוריות רחבות של בעלי חיים זו מזו

בעלי חיים בהסגר , בעלי חיים לאימוץ, בעלי חיים משוטטים, לבעלי חיים המיועדים להמתה

סיכויי העברת מחלות . הפריד בין הבוגרים לצעיריםיש ל, בתוך מתחמים אלה. ובעלי חיים בבידוד

ניתן . ובעלי החיים הצעירים הם הפגיעים ביותר, הנם גדולים יותר, על ידי בעלי חיים בוגרים

גם כאשר המצב . למתן את הלחצים בקרב בעלי החיים על ידי הפרדה בין כלבים לחתולים

 כלוב במשך כל זמן שהותם באזור מומלץ להשאיר בעלי חיים באותו, התברואתי משביע רצון

  .והחלפת כלובים מגדילה את החשיפה העקיפה, המצב התברואתי לעולם אינו מושלם. אחד

כאשר . נדרשת רמת מיון קפדנית יותר, כאשר ידוע כי בעלי חיים נחשפו למחלות או הינם נשאים

 את הקבוצה יש לבודד או להרדים, מתגלה מחלה מדבקת אצל פרט אחד מתוך קבוצה במכלאה

ולכן מדובר בסיכון גבוה יותר מאשר , כי הקבוצה כולה נחשפה ישירות למחלה, מתברר. כולה
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לאחר מקרה כזה יש לנקוט באמצעי . באוכלוסיה הכללית של בעלי החיים המתקבלים במכלאה

  .תברואה זהירים בכדי להתמודד עם הסיכון המוגבר של חשיפה עקיפה של דיירים עתידיים

  ברירה  .ג

יש צורך במערכת שיטתית . הברירה הנה אמצעי חשוב במיוחד להבטחת בריאות דיירי המכלאה

ובין אם כל , בין אם הסינון נעשה לפני קבלת בעל חיים, לדירוג וברירת החיות המתאימות לאימוץ

הצעד הראשון יהיה הוצאת בעלי החיים החולים . כך-בעלי החיים מתקבלים והסינון נעשה אחר

והוא יעלה אוטומטית את רמת הבריאות , מקרב יתר האוכלוסיה, ב בריאותם רופףואלה שמצ

בעלי חיים בעלי סימפטומים ברורים של מחלה מצטיינים ביכולת להדביק . הכללית במכלאה

, לאחר הוצאת פרטים אלה. נדבקים בקלות יתירה, ובעלי חיים הנתונים תחת לחץ, אחרים

גורמים אלו . חוסן יחסי וסיכויי אימוץ, מקום פנוי, מזג,  זןנעזרים במדדים סובייקטיביים כגון

  .משתנים בהתאם לאזור הגיאוגרפי וסוגי החיות המתקבלות

מתאימות לאימוץ - יש לסווג את כל החיות כמתאימות או לא, בכדי לייעל את התהליך ככל שניתן

ה להתקבל מיד עם גם ההחלטה לגבי בעלי חיים משוטטים צריכ. סמוך ככל האפשר למועד הגעתן

מצב בו בעלי חיים שוהים . כאשר ביצועה יידחה עד לאחר תקופת ההסגר ההכרחית, הגעתם

הוא המצב הגרוע , במכלאה זמן ממושך וממתינים להחלטת צוות המתקשה לחרוץ את גורלם

  .ביותר

מספר בעלי החיים הנבחרים כמועמדים לאימוץ מתבסס על נסיון העבר לגבי מספר האימוצים 

גם מצב של תפוסה מלאה במכלאה נחשב כצפוף . לעולם אין ליצור מצב של צפיפות יתר. פועלב

הגדלת האוכלוסיה מגדילה את . מדי כאשר מספר האימוצים בפועל אינו מחייב או מצדיק זאת

מוטב . הלחץ בו נתונות החיות ואת הקושי לשמור על רמה תברואתית נאותה ולמנוע מחלות

מאשר להגדיל את המספר תוך סיכון ,  החיים לכזה שמאפשר טיפול טובלצמצם את מספר בעלי

מכיון שבעלי חיים מפנים את מקומם במכלאה רק כאשר הם . בריאותם של כל בעלי החיים

רק מוסיפה בעיות , החזקת מועמדים לאימוץ מעבר למכסה הדרושה, נמסרים לאימוץ או נפטרים

  . ת חסדשיביאו לתמותה ממחלות במקום המת, בריאות

מצמצם את , מתן טיפול רפואי מונע אך ורק לאוכלוסיית בעלי החיים שנמצאה מתאימה לאימוץ

יהיה סכום מספר , מתוכו ייבחרו המתאימים לאימוץ, מספר בעלי החיים הכולל. עלויות הטיפול

או עקב מחלות במכלאת , בעלי החיים שאומצו ומספר אלה שנפסלו במהלך הבדיקות והבידוד

ככל . בהנחה שלא חל שינוי בגודל האוכלוסייה במכלאה, ים לאימוץ ואף לאחר האימוץהמועמד

תהיה ההפעלה הכוללת יעילה וחסכונית , שמספר בעלי החיים קרוב יותר למספר אידיאלי זה

  .יותר

  הסגר  .ד

תקופת הסגר לפני אימוץ הינה תקופת ההמתנה המחוייבת לפני הצגת בעל החיים כמועמד 

תקופת ההסגר לפני . מוכר- הליך סיווג קפדני יותר המיושם לגבי בעלי חיים מרקע לאזהו . לאימוץ

ולזכות לטיפול במכלאה לפני המסירה , אימוץ מאפשרת למחלות בדגירה להתפתח ולהופיע
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. לחסנם ולטפל בטפילים לפני הכנסתם להסגר, יש לבדוק את בעלי החיים. לבעלים החדשים

הכנסת בעלי חיים . במספר ימים נוספים, חיים לאימוץ במכלאהההסגר מאריך את שהיית בעלי ה

  . להסגר אינה מחייבת המתת בעלי חיים אחרים

אך קצרה , תקופת ההסגר תהיה ארוכה די הצורך כדי לכסות את תקופת הדגירה של רוב המחלות

 5-8תקופת הסגר של . הקיים במכלאה, דיה כדי לצמצם ככל האפשר את סיכון החשיפה למחלות

  .ימים יכולה להתאים ברוב המקרים

במקרה זה יש לקבוע נהלים . דומה במידה רבה לבידוד, הסגר לגילוי כלבת בעקבות נשיכות

יש למנוע מגע בין בעלי חיים החשודים כנגועים . העומדים בדרישות תקנות המחוז והמדינה

  .י אדםולצמצם ככל האפשר את המגע בינם לבין בנ, בכלבת לבין כל בעל חיים אחר

  בידוד  .ה

ואליו מוכנסים בעלי חיים הידועים , בידוד הוא ההפרדה הנוקשה ביותר המיושמת במכלאה

מתקן לרחיצת , פעמי-באגף בידוד טוב חייבים להשתמש בלבוש חד. כחולים או נושאי מחלות

ולצמצם את התנועה ככל , רגליים ומערכת איוורור בעלת לחץ שלילי המנותקת מיתר המכלאה

אין . עם מקלחת משלו בכניסה וביציאה, אגף הבידוד האידיאלי ימוקם בבנין נפרד. רהאפש

אין לאפשר זרימה של ניקוז . באיזורים אחרים, להשתמש בציוד המשמש לניקוי אגף הבידוד

או , הטיפול בבעלי חיים שבבידוד ייעשה על ידי עובדים נפרדים. מאגף הבידוד דרך אזורים אחרים

אין לאפשר לעובדים .  של עובדי הצוות לפני עזיבתם את המכלאה בסוף היוםכמשימתם האחרונה

במכלאות . לבוא במגע עם בעלי חיים בריאים ובעלי חיים שבהסגר לאחר יציאה מאגף הבידוד

אגף בידוד טוב הוא כלי הכרחי להגנת האוכלוסיה כולה מפני , שאינן מבצעות המתת בעלי חיים

  . התפשטות מחלות

  דהמתת חס  .ו

המתת . המתת חסד הינה הדרך המוחלטת ביותר להפריד בין בעל חיים אחד לבין יתר האוכלוסיה

בעלי חיים פחות בריאים ונושאי מחלות לפני המתת בעלי חיים בריאים ואלה שלא נחשפו 

החסד של בעלי חיים -יש לבצע את המתת. תסייע לביצוע תוכנית בריאות כוללת, למחלות

ולמנוע מגע בין אנשי הצוות לבין בעלי חיים המיועדים לאימוץ , ל האפשרשנזקקים לה מוקדם ככ

  .לאחר ביצוע ההרדמה

  אנשים/תנועת בעלי חיים  .ז

יש להבטיח כי המעבר בין אזורי . יש הכרח לקבוע כללי תנועה, בכל סוגי ומבני המתקנים

דרך אותו אזור ויש למנוע מעבר בכיוון ההפוך , כיווני בלבד- אימוץ  יהיה חד-הסגר-הקבלה

בעלי חיים נכנסים יתקבלו בחדר קבלה נפרד מזה המשמש אנשים הבאים לאמץ בעלי . במכלאה

חדר הקבלה או אזור , כניסת מבקרים שאינם אנשי צוות תורשה אך ורק לאזורי האימוץ. חיים

במקרה שאנשי צוות חייבים . מבלי לעבור דרך אזורים אחרים, לפי הצורך, החיות המשוטטות

עליהם להתחיל את עבודתם באזור הפחות מזוהם , בוד באזורים שונים במהלך משמרת אחתלע

  .יש להגביל ככל האפשר את התנועה בין אזורים מופרדים. ולסיים באזור המזוהם ביותר
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II.  תברואה  

יש לה השלכות על ההתייחסות , בנוסף להשפעת תברואה נאותה על בריאות בעלי החיים

  .גישה שיטתית לנושאי תברואה תאפשר לאתר ליקויים בקלות.  האוירהציבורית ועל איכות

  ניקוי פיזי  .א

משטחים נקבוביים אינם ניתנים לחיטוי . ראשית יש לבדוק את המשטחים המיועדים לניקוי

ניתן לאטום . לכלוך וחיידקים משתכנים בסדקים ומפעפעים החוצה לאחר כל נקיון. כהלכה

או , וביים אחרים בעזרת צבע אפוקסי או ציפוי פוליאוריטןבטון ומשטחים נקב, משטחי עץ

אך במקרה שאין , באופן כללי מומלץ שלא להשתמש בעץ. לכסותם בעזרת ריצוף ויניל או מרצפות

. יש לאטמו על מנת למנוע מחיידקים ופטריות להתפתח בתוכו, אפשרות להחליפו או להוציאו

  . משטחים שנאטמו ניתנים לניקוי

נגיפי מחלת . מעל פני השטח, ן בנקיון הוא הסרת שפכים אורגניים הנראים לעיןהשלב הראשו

אין כל . יכולים לשרוד בתוך פסולת ששה עד שנים עשר חודשים, לדוגמא, )parvoviruses(פרוו 

ולכן , חומרי חיטוי משמידים רק אחוז מסויים מתוך החיידקים והנגיפים. אפשרות לחטא צואה

חומר אורגני סותר . ישרדו פחות בתום החיטוי,  על פני המשטחככל שתקטן אוכלוסיתם

ולא קיים חומר חיטוי המסוגל לחדור ולחלחל לתוך , ומשבית את פעולתם של חומרי חיטוי רבים

  .חומר אורגני

ולאחריו שטיפה , ניקוי מלונות ייעשה על ידי איסוף הפסולת ביעה. קיימות שיטות ניקוי שונות

, ניקוי כלובים ייעשה על ידי הוצאת כל הניר המלוכלך. חלקיקים הקטניםברסס כדי להסיר את ה

יש להימנע ממריחת . וניגוב במטליות מכובסות המיועדות לשימוש אחד בלבד או במגבות ניר

  .חומר צואתי או פסולת מזון על משטחי הכלוב לפני החיטוי

ככל שלחץ .  אותם עמםהם מרימים את החלקיקים ונושאים. מים משמשים מכשיר ניקוי פיזי

מצמצמים המים את , בנוסף. כך גדלה יכולתם לסלק חלקיקים מתוך הסדקים, המים גבוה יותר

מים מלוכלכים משמשים מעבירי מחלות , מצד שני. על ידי דילול, מספר מחוללי המחלות במקום

ל סחבות וסמרטוטים משותפים מאפשר להפיץ מרק חיידקים בכ, שימוש בדליים. מצויינים

  .הכלובים כולם

ניקוי במים בעזרת צינור . הדרך היעילה ביותר לנקות במים היא באמצעות מערכת לחץ גבוה

שפיכת מים באמצעות דליים או שטיפה בסחבה היא . בלחץ רגיל ופיית התזה מדורג במקום השני

  .השיטה בעלת היעילות הנמוכה ביותר

או מסירי שומנים יסייע /פתי בלחץ גבוה וניקוי תקו, תהא שיטת הניקוי היומיומית אשר תהיה

. שומנים וחומרים אחרים המונעים מחומרי החיטוי לחדור, להסיר מעל פני השטח שכבת שמנים

. מסירי שומנים הינם חומרי ניקוי חזקים ההופכים שומנים לתחליב ומשחררים אותם מן המשטח

  .הם אינם משמשים כחומרי חיטוי
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באזורים בהם . יטופלו בצורה כזו, שיש בהם ניקוז עצמי טוב, וראזורים הניתנים לשטיפה בצינ

ניתן להעזר במגבים כדי , קיימים פתחי ניקוז אולם תנאי השטח גורמים למים להקוות בשלוליות

איסוף . יש להתיז מים נקיים ברסס, בכל מקרה בו יש גישה. להביא את המים אל פתחי הניקוז

במקרה זה יש להשתמש . ר אין אפשרות ניקוז אחרתהמים בסחבה ישמש כפתרון אחרון כאש

יש להחליף את המים לעיתים . עם מי רחצה בדלי אחד ומי שטיפה נקיים בדלי השני, בדלי כפול

  .מים עכורים מפיצים מחלות. קרובות ולכבס את הסחבות מדי יום

החסרון . רוסיםהוא משפעל מיידית את רוב החיידקים והוי. קיטור הינו מכשיר ניקוי פיזי וכימי

הקיטור , בנוסף. בשימוש בקיטור נעוץ בקושי להבטיח כי הוא מגיע לכל נקודה ונקודה במשטח

הניקוי בקיטור אינו . מותיר אחריו לחות המעודדת את התפתחותם של החיידקים הנותרים

  .מומלץ כהליך ניקוי שבשגרה

  ניקוי כימי  .ב

אלה הם . פקידם אינו ניקוי והסרת לכלוךת. חומרי חיטוי מיועדים לטיפול במשטחים נקיים

לכל חומר . רעלים כימיים שמטרתם המוצהרת היא הריגת חיידקים והוצאת נגיפים מכלל פעולה

תוכנית חיטוי המשלבת שימוש במוצרים שונים לסירוגין תאפשר . חיטוי יתרונות וחסרונות משלו

  .להשתמש בכל מצב בחומר המתאים ביותר

מגע ממושך  .הגורם החשוב ביותר הינו משך המגע. מושפעת מגורמים רביםיעילות חומר החיטוי 

הגדלת זמן . די הצורך עם המשטח מאפשר להפיק את מירב התועלת מכושר החיטוי של החומר

עירבוב . משפרים ברוב המקרים את כושר החיטוי של החומר, הטמפרטורה והחומציות, המגע

מנטרלת את יכולת החיטוי , קוי או חומר חיטוי אחרחומר ני, חומר חיטוי עם כל תכשיר כימי

תערובת כזו תהיה תמיד פחות יעילה . לעולם אין לערבב חומרי חיטוי עם תמיסות אחרות. שלו

  .מאשר כל אחד מן המרכיבים המקוריים בפני עצמו

אך הינם חריפים מדי לשימוש , ישנם חומרים כימיים המתאימים לחיטוי במקרים קיצוניים

וחומרים ) quick lime(סיד חי , )glutaraldehydes(גלוטרלדיהייד , פורמלין: לדוגמא, שבשגרה

חומרים אלה מתאימים לשימוש במקרה שמבוצעת המתת חסד של כל אוכלוסיית . קאוסטיים

בתנאי שניתן לעכב את איכלוס האזור מחדש , בעלי החיים במתחם בעקבות התפרצות מחלה

  . תחלוף סכנת ההרעלהעד ש, במהלך החיטוי ולאחריו

משמיד ביעילות ") אקונומיקה "- מלבין כלורי () Sodium hypochlorite(כלורי - נתרן תת

זהו אחד מחומרי החיטוי היחידים המנטרלים את נגיפי מערכת . פטריות ווירוסים, חיידקים

ם סיכון מרכזי המהווים גור) corona-viruses - נגיפי פרוו ונגיפי קורונה ) (enteroviruses(העיכול 

עלותו הנמוכה ויכולתו להפיג ריחות . כלור בריכוזים גבוהים מסוגל להשמיד נבגים. במכלאות

חסרונותיו כוללים שיתוך מתכת . הם כמה מיתרונותיו) עתירי מינרלים(ולפעול במים קשים 

. יריותלעיניים ולרקמות הר, הכלור הנו חומר רעיל המסוכן לעור. ופירוק מושרה אור) קורוזיה(

 כדי לשמור על יכולת 1:32מדוללות ביחס של )  וסוגים מסחריים אחריםCloroxכגון  (5%תמיסות 

, בכמויות סיטוניות הארוזות בחביות, 15%ניתן להשיג היפוכלוריט בריכוזים של עד . חיטוי פעילה

  .או בתוספת ריח המשפר את כושר טיהור האויר/ו
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הוא בן לאותה משפחת חומרי חיטוי ממנה בא ) Betadine -מוכר בשם המסחרי בטדין (יוד 

, הוא משמיד נבגים טוב יותר מאשר כלור. וירוסים ופטריות, קוטל היוד בקטריות, כמוהו. הכלור

היוד לסוגיו עמיד מאד ואינו מושפע ממים . והורג חיידקים מהר מאשר כלור או אמוניה רבעונית

וסוגי יוד עלולים להכתים חומרים מסויימים , ודשימוש במים חמים מחליש את פעילות הי. קשים

המכונים גם יוד , )iodophors(יודופורים : קיימים שני סוגי יוד). כגון פלסטיק מסוג פוליאתילן(

תמיסות אלה פחות רעילות מאשר . הינם תרכובות כימיות המשחררות את היוד בהדרגה, מתורבת

מכיון שהיוד פחות . רים גם פעילות דטרגנטיתמבצעים היודופו, בנוסף. תמיסות יוד ואלכוהול

  .ניתן לעיתים להשתמש בו בידיים חשופות, רעיל מאשר הכלור

 מתמודדות בהצלחה מול רוב )Roccal-Dמוכר בשם המסחרי (תרכובות אמוניה רבעוניות 

כגון נגיפי , )enveloped viruses(יעילות כנגד וירוסים בעלי מעטפת . בשימוש נכון, החיידקים

אך לא יעילות במיוחד כנגד נגיפי מערכת , )feline rhinotracheitis(הצטננות מדבקת אצל חתולים 

רעילות - והן נחשבות לא, רמת החיטוי של תרכובות אלו מוגדרת כחלשה עד בינונית. העיכול

אך , מים קשים מנטרלים תרכובות אלו. לגרום לגירוי בעור, בריכוזים גבוהים, אך עלולות, יחסית

קיים דמיון רב בין רוב תרכובות האמוניה . סביבה של חומרים אורגניים הן יעילות יותר מכלורב

מיוצרות כל תרכובות האמוניה הגולמית על , לדוגמא, בארצות הברית. הרבעונית המוצעות בשוק

אשר מוכרים אותם בכמויות סיטוניות למספר עצום של חברות , ידי מספר יצרנים גדולים

'  גר14באמוניה מסחרית בריכוז של . צבע ונפח, והלות את האמוניה בחומרי ריחהמ, מסחריות

. לגלון'  גר28מים יש כפליים חומר פעיל לעומת אמוניה בריכוז של )  גלון1( ליטר 3.8-אמוניה ל

שיהיה זול , ניתן על פי רוב למצוא תוצר מקומי יעיל, מכיון שרוב המוצרים הקיימים דומים מאד

  . דומה בעל שם ותפוצה נרחבת יותרבהרבה ממוצר

. ושיטת פעילותו דומה לזו של האמוניות,  הינו קוטל חיידקים ווירוסים בעלי מעטפתאלכוהול

. מכיון שהם רעילים פחות מאשר אמוניה, בדרך כלל משתמשים במוצרי אלכוהול בידיים חשופות

. מים סוגי אלכוהול רביםקיי. חלבונים וחומרים אורגניים אחרים פוגעים ביעילות האלכוהול

מסיס יותר ופחות רעיל מאשר איזופרופיל או , הינו פעיל יותר) תוצר של דגנים(אלכוהול -אתיל

הריכוז היעיל ביותר הוא יחס של . מוצרי אלכוהול פעילים אך ורק בנוכחות מים. אלכוהול-מתיל

הכמות העצומה . ת אלכוהול יעילות פחו95%-תמיסות של למעלה מ.  מים30%- אלכוהול ל70%

  .הנדרשת להכנת תמיסת חיטוי מהווה חסרון גדול

. פטריות ווירוסים בעלי מעטפת,  הינו קוטל חיידקים)מוכר בשם המסחרי ליזול (- Phenol -פנול 

מאיטים את ) בסיסיים(חומרים אלקאליים . חומרים אלו רעילים יותר מאשר כלור ואמוניה

-אך כושר הפעילות האנטי, וגע ביעילות הפנול לסוגיואמנם חומר אורגני פ. פעילות החומר

. חיידקית של כימיקל זה בחומר אורגני עדיין גבוהה לעומת שאר התרכובות הנזכרות לעיל

מגע הפנול בעור וברקמות . במיוחד לחתולים, החסרון העקרי של חומרים אלה הוא רעילותם

הרי שגם המשטחים יהיו , לים זמן רבומכיון ששרידי החומר נותרים פעי, ריריות גורם לגירוי

אין להשתמש . משטחים נקבוביים משמשים כמלכודת פנול מסוכנת במיוחד. רעילים לאורך זמן

הפנול . בשל היותו רעיל ומאּכל, בפנול באזורים בהם יתכן מגע עם חומרי מזון או בעלי חיים

   .בעל יעילות בינונית) biodegradable(מוגדר כחומר חיטוי מתכלה 
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 יעיל כנגד סוגים רבים )Nolvasan -  מוכר בשם המסחרי נולבסן - Chlorhexidine(כלורהקסידין 

טווח הפעולה שלו הוא הצר מבין כל החומרים הכימיים . של חיידקים ווירוסים בעלי מעטפת

החומר . עלותו הגבוהה היא חסרון משמעותי. אך הוא בטוח במיוחד לשימוש, שפורטו לעיל

  . ובהרכב שאינו פוגע בעור, עם ריח או בלעדיו,  חיטוי טהורמשווק כחומר

  השוואה בין חומרי חיטוי

          :יעילות כנגד

  חומר החיטוי
 נגיפים במערכת העיכול 

)entero-viruses(  
  פטריות חיידקים וירוסים בעלי מעטפת

  גבוהה  בינונית  גבוהה  גבוהה סודיום היפוכלוריט

  ההגבו  גבוהה  בינונית  גבוהה  יוד

  בינונית  בינונית  גבוהה  לא יעילה  אמוניה רבעונית

  בינונית  בינונית  גבוהה  לא יעילה  אלכוהול

  גבוהה  בינונית  גבוהה  לא יעילה  *פנול לסוגיו

  בינונית  בינונית  גבוהה  לא יעילה  כלורהקסידין

  .במיוחד חתולים וחתלתולים, יש למנוע מגע עם מזון או בעלי חיים*  

          

          :פעיל ב
  מים קשים  חומר אורגני  

  בינוני  חלש  סודיום היפוכלוריט

  בינוני  בינוני  יוד

  חלש  בינוני  אמוניה רבעונית

  בינוני  בינוני  אלכוהול

  גבוה  גבוה  פנול לסוגיו

  בינוני  בינוני  כלורהקסידין

  בטיחות  .ג

מש בכל חומרי יש להשת. אין להשתמש במכלאה בחומרי חיטוי המסוכנים לחיי אדם ולבעלי חיים

הרשות האמריקאית לבטיחות ובריאות תעסוקתית . החיטוי בהתאם להוראות המצורפות לאריזה

)OSHA - Occupational Safety and Health Administration ( מפרסמת תקנות לשימוש בחומרים

 EPA - Environmental Protection(ומומלץ לפנות לסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה , כימיים

Agency ( אוOSHAהמכילים שיקולי בטיחות ומידע על ,  לקבלת דפי נתונים על בטיחות חומרים

מידע זה יש להפיץ ולהביא לידיעת כל העובדים המטפלים . רעילות כל חומרי החיטוי המסחריים

רמת הרעילות וכושר האיכול של הכימיקלים עשויים לחייב . בחומרי חיטוי ובמהילת חומרים

יש להציב מתקנים לשטיפת עיניים . משקפי מגן ומסכות, כפפות הגנה, מגפיים, יגוד מגןשימוש בב

. את הכימיקלים יש לאחסן במקום נפרד ממזון ומצעים. ולדאוג לתקינותם השוטפת, בכל מתחם

  .במחסנים בעלי רצפת בטון לחה יש להגביה דוודי ברזל על גבי דרגשים
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שימוש שגוי יכול להפוך גם את החומר . כימיקלים אלהשלום בעלי החיים תלוי בשימוש נכון ב

ניתן לייבש באויר , שטחים שנוקו בכמות קטנה של אמוניה או כלור. הבטוח ביותר למסוכן

שטיפה או רחיצה תקופתית תסיר את המלחים שנותרו במקום לפני שיצטברו בריכוז . הפתוח

על מנת , היטב לאחר זמן המגע הנדרשיש לשטוף את האזור , בניקוי בכימיקלים מרוכזים. מסוכן

. שאריות סבון שלא נשטפו מכלי המים והמזון עשויות לגרום לשלשול. למנוע גירויים בעור ובפה

מכיון שאדיהם , עדיף להשתמש באמוניה מאשר בכלור, כגון בכלובי חתולים, במקומות מסויימים

  .פחות רעילים

  מקורות אספקה  .ד

יש להתחשב .  מקצה המדינה לקצה עולה בדרך כלל כשני דולריםמחיר הובלת גלון חומר חיטוי

יש לחשב את . בעלויות אלה בעת השוואת מחירים מקומיים למחירים במקומות מרוחקים יותר

תועלת של רכז -יחס העלות. בהתאם לכמות חומר החיטוי המתקבלת, המחיר לגלון חומר גולמי

לון יהיה גבוה פי שמונה ממחיר סודיום אמוניה המיועד לדילול ביחס של חצי אונקיה לג

לאחר חישוב זה יש לשקלל את מחיר החומרים וטווח הפעילות . 5%היפוכלוריט בריכוז 

  .ולקבוע בהתאם לכך באילו חומרי חיטוי להשתמש ובאיזו תדירות, והבטיחות

יות ניתן לרכוש כמויות קטנות בחנו. ניתן להשיג את כל סוגי חומרי הניקוי במגוון מקורות

על , עלויות הקניה במקומות אלה גבוהות יותר. קמעונאיות ואצל מפיצי ציוד למלּונֹות ווטרינרים

כגון (מפורטים במדריך עסקים מסווג , ספקים סיטונאיים של חומרי ניקוי וחיטוי באזור. פי רוב

. ולה יותררכישה בכמות סיטונאית עשויה להיות ז. בסיווגי כימיקלים וחומרים לנקיון") דפי זהב"

תחרות גם לאחר תוספת דמי -מחיריהם של ספקים ארציים או אזוריים עשויים להיות ברי

  .ולכן מומלץ להשוות מחירים, קיימים הפרשים גדולים במחירי מוצרים דומים. ההובלה
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III.  רפואה מונעת  

  הקדמה  .א

ערכת התברואה יעילותה של הרפואה המונעת היא במניעת הופעת מחלות באותם מקרים בהם מ

טיפול בטפילים והליכים אחרים , חיסון. ובעל חיים בא במגע עם גורם מחלה, וההפרדה כשלה

תוכנית הבריאות בכללותה . אך תוספת בלבד, מהווים תוספת חשובה לתוכנית בריאות כוללת

  .נועדה לשמור על הבריאות והחוסן הגופני של בעל החיים בפני השפעות שליליות

  ס סטר-לחץ   .ב

הוא אחד הגורמים הזוכים פחות להתייחסות במסגרת , )stress(המוכר גם בשם סטרס , לחץ נפשי

מטווח , לחות ואוורור, חריגה של גורמים סביבתיים כגון חום. הטיפול בבעלי חיים במכלאה

יומית במכלאה גורמת גם היא ללחץ אצל -פעילות יום. מגבירה את הלחץ אצל החיות, הנוחיות

  . םבעלי החיי

חוסר , ועלולה לגרום לכיב קיבה, השפעת הלחץ על בעלי החיים דומה להשפעתו על בני האדם

היא , מנקודת הראות של בריאות המכלאה, ההשפעה החשובה ביותר. פוריות ודופק בלתי סדיר

בנוכחות רמות . העובדה שלחץ גורם לגוף לייצר כמויות מופרזות של סטרואידים כגון אדרנלין

להעלאת , גורמים מצבי חרדה ומתח לדיכוי המערכת החיסונית,  גבוהות אלהסטרואידים

כל פעולה שתביא , לפיכך. ואף עלולים לפגוע ביעילות חיסונים, פגיעותם של בעלי החיים לזיהומים

  .להקלת הלחץ תתרום לבריאות הכללית במכלאה

. מה לחצים קיימיםצפיפות יתר מעצי. רמת הלחץ של בעל החיים מושפעת מבעלי חיים אחרים

כלבים חשים בנוח כאשר מעמדם בקבוצה יציב . החלפת דיירים ובני זוג גורמת גם היא ללחץ

נביחות . מאבקי כוח ולחצים רבים, הצטרפות חברים חדשים לקבוצה יוצרת מתח מתמיד. וברור

יה עצם ההימצאות במכלאה או כלבי. כלבים יוצרות מתח אצל חתולים ומיני בעלי חיים אחרים

  .מהווה גורם מלחיץ עבור בעלי חיים שאינם רגילים לכך

יש לבצע פעולות רפואה מונעת והליכים אחרים באוירה רגועה . מגע עם בני אדם גם הוא יוצר לחץ

מתן אפשרות לבעלי החיים להסתגל לסביבה החדשה במכלאה לפני המשך . ושקטה ככל שניתן

אין להשתמש . בעלי חיים הוא מלאכת אומנותריסון . התהליך יכולה גם היא להפחית לחצים

  .באמצעי ריסון מעבר למינימום הנדרש לביצוע המשימה תוך הבטחת שלום העובדים

  תזונה  .ג

מזון איכותי לחיות מחמד מספק תזונה הולמת . תזונה טובה היא דרך נוספת להפחית לחץ

יש לבחור . אפשרותמומלץ להשתמש במזון יבש ככל שהנסיבות מ. ומקיפה לכלבים וחתולים

. שלשול ולחץ, החלפת מוצרי מזון עלולה לגרום לבעיות עיכול. תוצרת אחת ולהתמיד בשימוש בה

תוך הבטחה שבעלי חיים , בקרה אחר מערך התזונה. יש להמנע מהאכלת יתר או הרעבה של חיות
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 יש .מאפשרת להפיק את המירב מן התפריט, שתלטנים אינם מונעים מאחרים לקבל את מזונם

  .לדאוג לאספקה תמידית של מי שתיה זכים לכל בעלי החיים

  קביעת סדרי עדיפויות  .ד

רמתו הטכנית של , שיקולים כלכליים. לכל מכלאה בכל אזור בארץ צרכים ייחודיים ובעיות משלה

יעילות הנהלים ודרישות העובדים מהווים גורמים בעלי משקל בבחירת , מחלות שכיחות, הצוות

חשוב לבנות תוכנית ארוכת טווח ולקבוע . יטות מהן תורכב תוכנית רפואה מונעתהאמצעים והש

תוכניות אלו עתידות להשתנות עם כניסת . אילו שיפורים יוכנסו בה עם השגת משאבים נוספים

תוכניות . ועם התחוללות שינויים בדפוסי מחלות, חיסונים ותרופות חדשות לשימוש, בדיקות

  .  מפחיתות בצורה משמעותית את הלחץ במכלאהמתוכננות ומיושמות היטב

  גופיים-טיפול בטפילים תוך  .ה

רובם ירשו . ניתן להניח כי כל גורי הכלבים והחתולים נושאים טפילים במערכת העיכול

סוגי תולעים ). roundworm(או תולעת עגולה ) hookworm(מאמותיהם תולעים מסוג תולעת קרס 

את הגורים עוד לפני שהתולעים יגיעו לבגרות ויטילו ביצים אלה עלולים להחליש ואף להמית 

והנזק למעי מעלים את פגיעות בעל ) anemia(חוסר הדם . הניתנות לאיתור בצואת בעלי החיים

חיסול טפילים אלה אצל גורים עומד בעדיפות ראשונה ברפואה . החיים הנגועים למחלות נוספות

, הוא תרופה בטוחה) Nemex, Strongid-Tבתרופות בשם הרכיב הפעיל  (Pyrantel pamoate. מונעת

  .יש לתת לבעל החיים את הטיפול מיד עם קבלתו ומידי שבוע לאחר מכן. יעילה וזולה יחסית

או לבצע , ניתן לאתרם על ידי בדיקות צואה. בעלי חיים בוגרים רבים נגועים אף הם בטפילים

) antihelmintics( רבים של תרופות נגד תולעים סוגים. באופן שגרתי, טיפול תקופתי כנגד טפילים

שוט -בבדיקות צואה ניתן לאתר תולעי. ויש להתאימם על פי ממצאי בדיקות הצואה, הינם יעילים

)whipworms (וכך לטפל גם בהם.  

אך בדרך כלל אינם מזיקים לבריאות בעלי , עלולות לגרום לשלשול) tapeworm(תולעים שטוחות 

אך בשל , הוא יעיל מאד) Droncit -הרכיב הפעיל בתרופה בשם דרונסיט  (Praziquantel. החיים

טיפול בתולעים שטוחות . יתכן שלא יימצא מתאים לשימוש שגרתי במכלאה, מחירו הגבוה

, טיפול בפרעושים יביא תועלת רבה יותר. ממוקם בתוכנית הבריאות במכלאה בעדיפות נמוכה

 המועבר על ידי Dipylidium חיות מחמד הן מסוג  מהתולעים השטוחות אצל90%- מכיון ש

  . פרעושים

Coccideaניתן להשתמש באנטיביוטיקה . תאים אחרים פוגעים בדרך כלל בגורים- ויצורים חד

עשויה הוספת , במקרה שיש במכלאה אזור נגוע במיוחד. מתאימה לטיפול בבעלי חיים נגועים

  .התמודדות בבעיהלסייע ב, התרופה המתאימה למי השתיה או למזון

שתוצאת בדיקתם , יש לתת לכלבים. מצויות ברוב אזורי ארצות הברית) Heartworms(תולעי לב 

או , מדי יום) Diethyl carbamazine(אתיל קרבמזין -הטיפול יהיה בדי. טיפול מונע, שלילית
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מאושרים שני חומרים אלו הנם היחידים הקיימים בשוק ה. אחת לחודש) ivermectin(איורמקטין 

  . בחוק לשמש לרפואה מונעת

  השוואת חומרים לטיפול בטפילים

              :יעילות כנגד
תולעת    תולעת שטוחה

TaeniaDipylidium שוט-תולעיתולעת עגולה קרס
 /מחיר
 חסרונות פאונד

Dichlorphene  
Toluene  

H  H  -  +  +  1.8  12שעות צום   

Pyrantel 
Pamoate  

H  H  -  -  -  0.5  ןאי  

Mebendazole  H  H  H  H  -  2.4  
Hepatotxicity 
  יומי-טיפול תלת

Febantel  H  H  H  -  -  1.5  יומי-טיפול תלת  

Fenbendazole H  H  H  H  -  6.9  יומי-טיפול תלת  

Butamisole  H  -  H  -  -  6.0  Hydrochloride ניתן 
  להזרקה

Ivermectin  H  H  H  -  -  0.5  
רגישות אצל כלבים מגזע 

  קולי
   Heartwormגד אינו יעיל נ

Praziquantel  -  -  -  H  H  10.0  אין  

H :      אינו יעיל: -טובה     +: גבוהה  

  .המחירים הובאו לשם השוואה בלבד

  .חלק מן המוצרים קיים בגרסאות המאושרות לבעלי חיים בוגרים בלבד

  חיסון  . ו

.  זיהומיות נפוצותהנושא השני בסולם העדיפויות בטיפול מונע הינו הגנת בעלי החיים ממחלות

כל החיסונים הניתנים בזריקה מעניקים הגנה . חיסונים אינם מעניקים הגנה מיידית לבעל החיים

בעלי החיים המחוסנים פגיעים , במהלך תקופה זו.  יום14 - 7חיסונית ברמה מספקת רק כעבור 

ר כתוצאה ואף עלולים להיות פגיעים יותר עקב הסטרס הנוצ, במידה זהה לאלה שטרם חוסנו

ומספק הגנה לדיירים , מתן חיסונים באופן שגרתי מהווה יתרון בעיני בעלים העתידיים. מהחיסון

אך אינו משפר בהרבה את רמת הבריאות במכלאה במקרה שבעלי חיים נמסרים , לטווח ארוך

  . 100%-אינה מגיעה לעולם ל, בכל קבוצה שהיא, יעילות החיסונים. לאימוץ סמוך לקבלתם

 שבועות 6-8לגורים שגילם עד . בתנאי מכלאה רגילים, שכן בעלי חיים הצעירים מגיל חיסוןאין ל

. אם במידה הפוגעת ביעילות החיסון אך אינה מסוגלת להעניק הגנה מלאה-יש חיסון טבעי מחלב

ושיכונם במכלאה לפרק זמן , סיכויי הדבקותם של בעלי חיים אלה במחלות הינם הגבוהים ביותר

רבים סיכוייהם של גורים אלו לחלות . מבטיח את חשיפתם למחלות, יגיעו לגיל חיסוןארוך עד ש

  .או למות סמוך לאחר האימוץ
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  דרישות חיסון אופייניות

  ):בשבועות(גיל החיסון 

  חיסון דחף חיסון שלישי חיסון שני  חיסון ראשון  המחלה  

  מדי שנה Distemper(  8-6 12-10 16-14(כלבלבת   :כלבים

  ICF (CAV-1 or 2)  8-6 12-10 16-14 מדי שנה  

  מדי שנה Parvo(  8-6 12-10 16-14(פרוו   

  Para influenza  8-6 12-10 16-14 מדי שנה  

  Bordatella) מדי שנה 16-14 12-10 8-6  )זריקה  

  Bordatella) מדי שנתיים  ––  ––  4מעל  )תוך נחירי  

  Lepto  12-10 16-14 ––  מדי שנה  

  מדי שנה  –– Panleuk  10-8 14-12  :חתולים

  הצטננות מדבקת  
) Rhinotracheitis(  

  מדי שנה  –– 14-12 10-8

  Calicivirus  10-8 14-12 ––  מדי שנה  

  Chlamydia  8  ––  ––  מדי שנה  

  לוקמיה של חתולים   
)FeLV(  

10-9       

כלבים 

 :וחתולים

  שנים3-1-אחת ל  ––  –– Rabies(  16-12* (כלבת

  .מדינהבהתאם לחוקי ה* 

חיסון מסוג זה מייצר כמות גדולה יותר . מומלץ להשתמש בנגיף חי מוחלש, בחיסונים מוזרקים

והוא מסייע לזיהוי , אם-הנו בעל יכולת טובה יותר להתגבר על חסינות מחלב, של חומר פעיל

חיסון על . החיים-מוקדם של מחלות על ידי זירוז הופעת מחלה הנמצאת בשלב דגירה אצל בעל

אך עלול לעלות יותר בשל הכמות הגדולה , י נגיפים מתים הוא בטוח יותר במקרים מסויימיםיד

  ).הנגיף אינו מתרבה לאחר ההזרקה(יותר הנדרשת 

  צהבת כלבים זיהומית , )canine distemper(חיסון רגיל לכלבים מכיל חיסונים נגד כלבלבת 

)infectious canine hepatitis( , פרוו)parvo virus( ,adeno virus 2 סוג ,para influenza   

  הצטננות מדבקת , Feline panleukopeniaחיסון רגיל לחתולים מכיל חיסונים נגד . leptospirosis-ו

)rhinotracheitis (ו, ויראלי-calcivirus . יצרנים רבים משווקים תערובת מוכנה של חיסונים אלו

עשוי להתעורר צורך לחרוג מתוכנית החיסונים במקרים מסויימים . המיועדת להזרקה בפעם אחת

דוגמא לכך היא חיסון גורי כלבים . האידיאלית לכל גיל ולהתאימה לתהליך הטיפול בבעלי החיים

שינוי כזה יחסוך עבודה על ידי צמצום מספר השלבים . עם הגעתם ובסמוך למסירתם לאימוץ

המכלאה יגבש תוכנית חיסונים מנהל . בתהליך ומניעת הצורך לעקוב אחר גיל בעלי החיים

  .מתאימה למכלאה בשיתוף וטרינר וצוות העובדים
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חיסון זה ). שעלת כלבים מדבקת (Bordatella bronchisepticaניתן להשיג חיסונים תוך נחיריים נגד 

מוקדם בהרבה מאשר , יומיים-מומלץ מכיון שהוא מעניק הגנה חיסונית מסויימת כבר לאחר יום

אך מצמצם מאד את התפתחות ,  החיסון אינו מונע כליל את המחלה.החיסון המוזרק

אמנם השעלת המדבקת אינה נחשבת מחלה קשה או . הסימפטומים ומונע התפרצויות נרחבות

אך כלבייה המלאה בכלבים משתעלים עשויה , כל עוד אין סיבוכים כתוצאה מכלבלבת, קטלנית

  .לפגוע במוניטין של המכלאה

חיסון בנגיף מומת הוא הבטוח . ים כנגד כלבת חשוב מבחינת בריאות הציבורחיסון כלבים וחתול

על פי דרישות החוק . קיימים בשוק חיסונים המעניקים הגנה למשך שנה עד שלש שנים. ביותר

  .חייב חיסון נגד כלבת להנתן על ידי וטרינר מוסמך

וכן קיימת גרסה , נתן בנפרדיכול לה) feline pneumonitis(חיסון כנגד דלקת ריאות אצל חתולים 

 אצל כלבים מופיע לעיתים בנפרד coronaגם החיסון כנגד . של חיסון זה מעורב בצרוף הרגיל

החיסון הראשון נגד וירוס לוקמיה אצל חתולים מורכב מסדרה . ולעיתים יחד עם החיסון הרגיל

  .שגרתי במכלאותובשל עלותו הגבוהה הוא אינו מתאים בדרך כלל לשימוש , של שלוש זריקות

הדמיון הרב בינו לבין חיסון . מסייע להגן בפני כלבלבת) measles(חיסון כלבלבים נגד אדמת 

אך ההבדלים ביניהם , כלבלבת גורם לנוגדנים הנוצרים על ידי נגיף החצבת להגן גם בפני כלבלבת

  .האם- מספיקים כדי למנוע הפרעה של החסינות מחלב

  בדיקות  .ז

בנוסף להיותו חלק ,  המרכיב השלישי בחשיבותו בתוכנית הרפואה המונעתמערך הבדיקות הוא

בדיקות מעבדה וטפסים אחידים מסייעים לצמצם את הצורך בהחלטות . מתהליך הסלקציה

  . סובייקטיביות מצד העובדים

באמצעותה נקבע מצבם . בדיקה גופנית מקיפה הינה הבדיקה החשובה ביותר המתבצעת במכלאה

צוות מנוסה המעמיד את ממצאיו לביקורת יתר חברי . יסי של כל בעל החייםהבריאותי הבס

או מכלאה המנהלת תיק רפואי מלא , בעוד צוות פחות מנוסה, הצוות יזדקק להכוונה כללית בלבד

המצב הגופני של כל . יעדיפו להעזר ברשימת ביקורת שתבטיח שדבר לא יישכח, לכל בעל חיים

, חסד-במכלאות שאינן מבצעות המתת. סביר או ירוד, יונים טובמערכת בגוף ידורג על פי הצ

ולמתן תמונה מלאה של הבעיות , ישמש דירוג זה לקביעת הטיפולים הנדרשים בבעלי החיים

ימולא הטופס עד לגילוי פריט , חסד- במכלאה המבצעת המתת. החמורות ביותר אצל כל פרט

סלקטיביות של הבדיקה הגופנית תיקבע רמת ה. הפוסל את בעל החיים מלהיות מתאים לאימוץ

  . מתוך כלל האוכלוסיה המתקבלת, על פי אחוז בעלי החיים הדרוש לצרכי אימוץ

הבדיקה נעשית עד אשר . חסד- בדיקה מסוג זה מסייעת לבצע סלקציה במכלאות המבצעות המתת

קשיח או ניתן לה. בעל החיים עובר את הבדיקה או עד לרגע בו הוא מקבל ציון בטור השמאלי

מבעלי החיים שיעברו את הבדיקה הגופנית . המידה להמתה בהתאם לצורך-להגמיש את קנה

  . ובעלי החיים שיעברו אותם יחוסנו ויקבלו טיפול נגד טפילים, יילקחו בדיקות מעבדה
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  בדיקה גופנית מבדלת

  אפשרות להמתת חסד  גבולי  אידיאלי  

  הכרה- אבדן  דכאון  עירנות  מצב נפשי

  עיורון/עכירות  הפרשה/אודם  קינותת  עיניים

  הפרשה חיצונית  ריח/קרדיות אוזנים  תקינות  אזניים

  צהוב/כהה  חיוורון  תקינות  רקמות ריריות

  שחיקה קשה/מורסות  אבן/ריח רע  תקינות  שיניים

  הפרשה/התעטשויות  שיעול קל  תקינה  מערכת הנשימה

  דלקתי/אבדן שער  מדולדל  תקין  פרווה/עור

  גזזת)/ mange(דמודקס  קרציות/כינים/פרעושים  אין  יםטפילים חיצוני

  אינו דורך  דורך אך צולע  תקין  עצמות/שרירים

  עויתות/הטית ראש  שווים- אישונים לא  תקינה  מערכת עצבים

  גושים/דלקתיות  מפרישות חלב  רגילות  בלוטות חלב

  בהריון  תקינים עיקור/לאחר סירוס  אברי רביה

  חמורשלשול   רכות  רגילות  יציאות

  חסום/דמי  מתאמץ  תקין  שתן

  אכזרי  ביישן  חברותי  מזג

מקצועי  - יש להמנע מלהטיל על צוות לא. יש לדאוג שהטפסים יהיו פשוטים ונוחים לשימוש

ניתן . תחת זאת יש לקבוע את גורל בעלי החיים על פי סימנים משמעותיים. תפקיד אבחון רפואי

אין להשמיט את סעיף . מיוחדים של המכלאהלשנות את הטופס המוצע ולהתאימו לצרכים ה

מדידת חומו של בעל . חסד- בעלי חיים אכזריים צריכים לעבור עיצוב התנהגות או המתת. המזג

שקילת בעל החיים בעת הקבלה תאפשר מעקב . החיים יכולה להעיד על מחלה או מצב של לחץ

ע דירוג מפורט יותר של ניתן לקבו. אחר מצבו הכללי וצריכת המזון שלו בשלב מאוחר יותר

  . שומן בהתאם לעובי הרקמה השומנית שמעל הצלעות/רזון

  ערכים תקינים

  חתולים כלבים  

  F101  - °F103  °F100.5 -  °F102.5°  טמפרטורה בפי הטבעת

   פעימות בדקה140-110   פעימות בדקה130-100  דופק

   נשימות בדקה26   נשימות בדקה22  קצב הנשימה

 חודשים ומעלה יש לבדוק 6אצל כלבים מגיל . ן צעד נוסף בתהליך הסינוןבדיקות מעבדה ה

במקרה של . באיזורים גיאוגרפיים בהם הם שכיחים בדרך כלל) heartworms(מציאות תולעי לב 

יש לתת טיפול מתאים או לבצע , במקרה שהתוצאה חיובית. תוצאה שלילית יש לתת טיפול מונע

שתי . רגישה יותר מאשר משטח דם) filter(בדיקת סינון . חסד במגמה למנוע הדבקה- המתת

שאינם נושאים בדמם ,  מן הכלבים הנגועים20-15%-ו, בדיקות אלה אינן רגישות די הצורך

בדיקת דם לזיהוי . לא יאותרו על ידן, ) תולעים צעירות ביותר- microfilaria(מיקרופילריה 

  .אנטיגנים סמויים לתולעי לב תאתר כלבים אלה
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הבדיקות הקיימות היום פשוטות . ומלץ לבצע בדיקות לנגיף דלקת ראות אצל כל החתוליםמ

. קיימות בדיקות לאיתור חתולים חולים כרוניים וכן חתולים הנושאים את הנגיף בדמם. לביצוע

  .חתולים שתוצאתם חיובית יטופלו ככל בעל חיים חולה אחר

הטכנולוגיה . בריאות נוספות לפי הצורךניתן לבצע בדיקות אחרות לאיתור ואבחון בעיות 

מתקדמת ללא הרף ומפתחת ומכניסה לשימוש בדיקות מהירות ופשוטות יותר למגוון הולך וגדל 

ניתן לבצע . יש להשתמש בבדיקות מיוחדות לאתר במדויק מוקדי התפרצות מחלות. של מחלות

ו למעבדה המקומית יש לפנות לוטרינר א. בדיקות לנגיפים מדבקים רבים במתקני המעבדה

  .לקבלת יעוץ על נוהלי הדגימה הדרושים

  טיפול בטפילים חיצוניים  .ח

שטחי המכלאה ובעלי החיים הרבים שבה . קשה לשלוט בטפילים חיצוניים במסגרת של מכלאה

שליטה יעילה בבעיה דורשת טיפול בסביבה ובבעלי . יוצרים מאגר עצום של בתי גידול אפשריים

  .החיים כאחד

, ניתן לבחור מתוך אפשרויות טיפול רבות.  חיים חדשים חייבים לעבור טיפול נגד טפיליםבעלי

השיטה המחייבת את השקעת הזמן הרבה ביותר היא חפיפת . בהתאם למצבת כוח האדם במקום

טבילת בעלי החיים באמבטיות חיטוי . שיטה זו גם בטוחה מאד. כל בעל חיים בשמפו נגד פרעושים

כמה מן התמיסות הקיימות אינן מתאימות לכל סוגי בעלי החיים בשל . ספתהינה אפשרות נו

אך , אבקות ותרסיסים הם פשוטים ובטוחים לשימוש. הפעילות המתמשכת של שרידי החומר

מצמצמים , )fenthion(כגון פנטיון , חומרים ארוכי טווח. משמידים רק אחוז מסויים של הטפילים

) Ivermectin(מתן איורמקטין . משמידים אותה באופן מיידיאת אוכלוסיית הטפילים אך אינם 

יש לשאוף להשמיד בטיפול הראשון . לטיפול בתולעים עשוי להשמיד חלק מן הטפילים החיצוניים

טיפולים . מומלץ לבחור בשיטת השמדה מיידית, לפיכך.  מן הטפילים המגיעים למכלאה90%מעל 

וקרדיות ) mange(דמודקס . קרציות וכינים, ושיםכלליים אלו מטפלים בצורה טובה למדי בפרע

  .אוזנים מחייבים טיפול מתאים בנפרד

או לחזור על הטיפול בכל בעלי , ניתן להשתמש בתכשירים חיצוניים ארוכי טווח, כטיפול המשך

ניתן לרסס את האדמה והמבנים בחומרים . החיים במכלאה באחת השיטות הדורשות יותר עבודה

לפני . שימוש שגוי בחומרים אלו עלול להיות מסוכן. dursbanאו ) malathion(יון כימיים כגון מלט

חובה להכיר ולהבין את כל ההגבלות והסייגים , שילוב תכשירים כלשהם בתוכנית הבריאות

  .החלים על השימוש בהם
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  עיקור/סירוס  .ט

 המכלאה תסורס יש להעניק עדיפות גבוהה לתוכנית שתבטיח כי כל חיה הנמסרת לאימוץ מתוך

, נושא זה חשוב במיוחד מכיון שהוא מבטיח יתרונות בריאותיים ישירים לבעל החיים. או תעוקר

האפשרויות כוללות . וצמצום אוכלוסיית הגורים, יתרונות התנהגותיים מהם נהנים הבעלים

" הנחת כמות"גיבוש הסכם ל, קבלת שרותי וטרינרים מתנדבים, העסקת וטרינר בצוות העובדים

על כל מכלאה לבחור באפשרות . קדימה או שוברים-לניתוחים או תשלום באמצעות דמי

  . המתאימה לתקציבה ולנסיבותיה ולמצות ממנה את המירב

  שיקולים כלכליים  .י

יש לשקול את חומרתו של כל . חשיבות-השיקולים הכלכליים מהווים ברוב המכלאות גורם רב

כדאי לבדוק את האפשרות להשתמש . תור של מצב זהמצב אפשרי כנגד עלות המניעה או האי

גרסות מרוכזות של . לצורך טיפול בבעלי חיים קטנים, חיים גדולים- בתרופות המיועדות לבעלי

אשר , יש להקפיד לטפל בתרופות כאלה. תרופות לבעלי חיים גדולים עשויות להיות זולות בהרבה

אך ורק בבעלי חיים השייכים על פי החוק , FDA-לא אושרו לטיפול בבעלי חיים קטנים על ידי ה

  . למכלאה

  נתוני רבייה בטווח הנורמה

  חתולים  כלבים  

   יום70-58   יום70-58  משך הריון

   חודשים18-4   חודשים24-5  גיל הבגרות המינית

   יום21-14   חודשים13 עד 3½  אורך מחזור

  ומספר מחזורים בעונת האביב והסתי  לא תלוי בעונות  סוג מחזור
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IV.  מילון מונחים  

Broncho-pneumonia :דלקת ריאות וסימפונות.  

enteroviruses :וירוסים במערכת העיכול.  

בדיקה מיקרוסקופית של דגימת דם למציאת  : Heartwormsתולעי לב  בדיקות לאיתור

  . תולעים צעירות מאד המתפתחות במערכת הדם- microfilaria(מיקרופילריה 

וירוסים בעלי שכבה חיצונית נוספת המסופקת על : )enveloped viruses(פת וירוסים בעלי מעט

  . משופעלים בקלות. ידי התא המארח

  . גבוהpHבעלי ; ההפך מחומצות, בסיסים: חומרים אלקליים

  . השמדת אורגניזמים מחוללי מחלות: )disinfection(חיטוי 

נגיף יכול להתרבות אך אינו מסוגל לגרום ה: )modified-live virus(חיסון על ידי נגיף חי מוחלש 

  .למחלה

  .הנגיף אינו יכול להתרבות :)killed virus vaccine(חיסון על ידי נגיף מומת 

  .נוגדנים המועברים מן האם לולד דרך החלב ומעניקים חסינות בפני מחלות: אם- חסינות חלב

  .חלל מוגלתי בתוך רקמה: )abscess(מורסה 

  .מחלה הניתנת להעברה מפרט לפרט: )contagious(מחלה מדבקת 

  .מגנזיום או כימיקלים אחרים, מים המכילים מלחי סידן: )hard water(מים קשים 

  .חומרים-רעיל לסביבה על ידי תהליך חילוף-הופך לחומר בלתי: )biodegradable(מתכלה 

  .המתה מכוונת ללא ייסורים: )euthanasia(חסד -המתת

  . מצב בו בעל חיים נושא מחוללי מחלה מבלי שיתגלו אצלו סימפטומים:)carrier(נשיאת מחלה 

  .דלקת של הכבד: )hepatitis(צהבת 

  .העפעפיים ועוד, הנרתיק, הציפוי הפנימי של הפה: )mucous membranes(רקמות ריריות 

משך הזמן החולף מהדבקות במחלה ועד הופעת : )incubation period(תקופת דגירה 

  .ראשוניםהסימפטומים ה
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V.  מקורות  

  Current Veterinary Therapy VIII, 1983  .  :ריפוי וטרינרי עכשווי

 Hagen and Bruner's Infectious Diseases of Domestic    : מחלות זיהומיות בחיות בית

Animals, 7th Edition 1981.  

  .The Merck Veterinary Manual, Sixth Edition 1987    :ספר היעץ של ֶמרק לוטרינריה

ספר לימוד לרפואה וטרינרית 

  :מחלות כלבים וחתולים, פנימית

Textbook of Veterinary Internal Medicin: Diseases of 

Dog and Cat, Second Edition 1983.  
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VII. לכידת בעלי חיים  

  השימוש במוט לכידה  .א

אך בדומה . חשובים והמועילים ביותרבעיני רוב לוכדי בעלי החיים נחשב מוט הלכידה לאחד הכלים ה

  .יעילותו של מוט הלכידה היא פועל יוצא ממיומנותו של האדם האוחז בו, לפטיש או למקדחה ביד הנגר

, בין אם מדובר בכלב משוטט ובין בחיית בר כגון דביבון, בפעם הבאה שתיקראו לטפל בבעל חיים

תוכנן מתוך מטרה ) ועוד" מוט כלבת", "מוט לולאה"המוכר גם בכינויים (זכרו כי מוט הלכידה 

אין להשתמש במוט הלכידה כאמצעי . לשדל את בעל החיים בעדינות ולהובילו למקום מבטחים

יצויין כי מוט הלכידה אינו מיועד . דבר העלול לסכן את בעלי החיים ואת הלוכד, לחימה

והיא תתואר , ותרלכידת חתולים באמצעות רשת היא השיטה ההומנית והיעילה בי. לחתולים

  .בפירוט בפרק הבא

אל תשכחו לסקור במהירות את מוט הלכידה ולבדוק שהכבל , לפני שתזנקו מן הרכב למשימה

או לתלותו על , יש לאחסן את המוט בדרך קבע על משטח מאוזן. ומנגנון השחרור פועלים כשורה

 18ליפו את הכבלים מדי הח. כדי לשמור על צורתה העגולה של הלולאה, וו מיוחד לתליית מטאטא

  .כחלק מהתחזוקה השוטפת,  חודשים24 -

  לאט ובמתינות  :1

החזק את מוט הלכידה מאחוריך או לצד 

והתקרב , כאשר הלולאה תלויה ברפיון, גופך

 אין להתקרב לעולם. אל בעל החיים באיטיות

; ככלי נשק, לכלב כאשר מוט הלכידה מונף

ך פעולה כזו תקבע את האוירה של התהלי

 .כולו

  הכל תלוי בידיים  :2
, החזק את המוט ביציבות בשתי ידיך

ובתנועה חלקה הלבש את הלולאה על ראש 
משוך את . כך שתיכרך סביב צוארו, הכלב

והדק את , פתיל השחרור בעזרת יד אחת
אך , הכבל כך שהלולאה תיצמד לצואר הכלב

  ידה תוכנןמוט הלכ. לא תהיה הדוקה מדי
לצורך תימרון בעל 

 אין לעולםו, החיים
להשתמש בו כדי 

לחנוק בעל החיים או 
  .להכניעו בכוח

  אחַרי וקדימה  :3

אחוז במוט הלכידה 

כאשר שתי ידיך 

. מרוחקות מעט זו מזו

לאחר הידוק הלולאה 

, סביב צואר בעל החיים

עמוד לצידו והובל אותו 

רוב . קדימה באיטיות

הכלבים יתקדמו ברצון 

כל עוד תישאר בשדה 

אך , הראיה שלהם

תוכל , במקרים מסויימים

לדרבן 

אותם 

להתקדם 

הרצוי בכוון 

דווקא אם 

תעמוד 

ממש 

 .מאחוריהם
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  אל תנסה למשוך  :4

אין להשתמש במוט לעולם 

משיכה , הלכידה לגרירה

. סחיבה או הרמת כלב, פתאומית

מכיון שרכבך ישמש לעיתים 

כדאי , קרובות להובלת כלבים

ת עץ או חתיכ(להכין כבׁש משופע 

כדי להעלות ) כל משטח אחר

שחרר , כעת. אותם אל תוך כלוב

סגור בזהירות את , מעט את הכבל

ובידך , דלת הכלוב ביד אחת

השניה שחרר את מוט הלכידה 

  .מעל ראש הכלב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חיות בר

במקרים מסויימים עשוי מתעורר צורך ללכוד 

. בעזרת מוט הלכידה) כגון דביבונים(חיות בר 

 אין לקשור את הלולאה לעולםקרים כאלה במ

יש להשחיל . סביב צואר החיה או גופה בלבד

את הלולאה סביב צואר החיה ורגל קדמית 

ורק לאחר מכן להובילה , אחת באלכסון

  . באותה צורה כפי שתוארה לעיל
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  השימוש ברשת  .ב

 על המכלאה להצטייד .ולא כולם מתאימים לכל בעל חיים או לכל מצב, קיימים סוגי רשתות שונים

אין להסתמך על רשתות . מתוכם ניתן יהיה לבחור ברשת המתאימה ביותר, ברשתות במספר סוגים וגדלים

מכיון שאינן מתאימות לרוב משימות לכידת בעלי החיים בשל פינותיהן המעוגלות , בסיסיות בלבד" ַדִיג"

   .והחורים הגדולים שברשת

  .לצורך ההמחשה השתמשנו בעמוד זה ברשת בסיסית, מסוגים שוניםלמרות שקיימות בשוק רשתות : הערה

. ונחשבת גם כיום כאחד הטובים, הרשת היא אחד הכלים העתיקים ביותר ללכידת בעלי חיים

. לכידה באמצעות רשת היא הדרך ההומנית והיעילה ביותר לתפיסת חתולים וחיות בר נוספות

  .ודורש מיומנות, וע מסובך מכפי שהוא נראהאך הביצ, אמנם עקרון השימוש ברשת הוא פשוט

בעלי . כאשר חלקן לא ניתנות ליישום במצבים רבים, השלבים המתוארים כאן הם הנחיות כלליות

  חיים 
בכל מצב ומצב לסוג " רישות"יש להתאים את שיטת ה. לרוץ או להתקיף, שונים מסוגלים לעופף

  .והיכולת והנוחיות שלכם, תנאי השטח, בעל החיים

  בחר ברשת המתאימה  :1

בחר רשת גדולה די הצורך כדי ללכוד את 

הרשת צריכה . אך לא גדולה מדי, החיה

להיות צפופה במידה שתמנע מרגלי החיה 

בדוק , לפני כל שימוש. לעבור דרך החורים

. שהרשת אינה קרועה והמסגרת לא ניזוקה

  בדוק את הסביבה ונסה להעריך

   אם יש לך די שטח 

  תמרון בכדי ללכוד את 

 .בעל החיים ברשת

 

  תנועה שוטפת  :2

לצד בעל , החזק את הרשת קרוב לקרקע, ראשית

הרם את , קרב את הרשת אל בעל החיים. החיים

המסגרת מעל גוף החיה בזוית קטנה והורד את 

. הרשת כך שהמסגרת תקיף את החיה מכל צדדיה

  .שוטפת וזורמת, בצע את התנועה בצורה גלית

 

  לאט ובזהירות  :3

הצמד את , לאחר שהחיה נלכדה

מסגרת הרשת בחוזקה לקרקע ומשוך 

תוך כדי . אותה אליך בתנועה חלקה

יועבר בעל החיים , התנועה האיטית

בעדינות אל מעבר למסגרת ולתוך 

  !כמעט סיימנו. הרשת עצמה
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 מעלה מעלה  :4
לאחר שבעל החיים עבר אל מעבר 

הרשת מן הרם את , למסגרת הרשת

משקל בעל החיים ימשוך . האדמה

את תחתית הרשת כלפי מטה ויסגור 

 .את הפתח
  

  

  

  

  

  

  תסריט הפוך  :5

לפני שתעביר את בעל החיים מן 

הכנסו למקום , הרשת לתוך כלוב

כגון חדר או תא המטען של , סגור

הנח את הרשת קרוב ככל . הרכב

ועזור , )או בתוכו(האפשר לכלוב 

.  מן הרשתלבעל החיים להחלץ

עליך לבצע את אותו , למעשה

התסריט שבצעת בעת לכידת החיה 

 מן - אך בסדר הפוך , )3- ו2שלבים (

  .הסוף להתחלה

  
  

  

 

 
  

  

  

  

  

כפי שהופכים , אין לכפות רשת על בעל חיים מלמעלה

השלכת או הפלת הרשת על החיה תשיג . צנצנת על חרק

 או מכיון שהחיה תיבהל ותנסה להאבק, תוצאה הפוכה

ותמנע ממך לתמרן אותה למיקום המתאים , לתקוף

  .ולהשלים את תפיסתה

 

הקפד לא , כאשר החיה לכודה ברשת

להחזיק את הרשת כך שהפתח העליון 

 .החיה תנצל את הפירצה לבריחה. פתוח
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  הנחת מלכודות   .ג

ייתכן .  ייהרגייפצע ואף, טמונה סכנה אפשרית שבעל החיים יכנס למצוקה, בכל נסיון ללכוד בעל חיים

, לפני הנחת המלכודות, לכן. שלכידת בעל החיים אינה הפתרון המתאים לבעיות המחכות לפתרון על ידך

להסביר להם את הבעייתיות שבהאכלת בעלי חיים , עליך להדריך את בעלי הבית לנהוג בסובלנות

תפק בהפרעה בכמה מקרים ניתן להס. ולעודד אותם להשתמש באמצעי הרחקה הומניים, משוטטים

ולמנוע מהם את האפשרות לשוב ולמצוא ,  להבריח את בעלי החיים מהשטח לזמן מוגבל-לשגרת החיים 

  .דבר שיעודד אותם למלא את צרכיהם הבסיסיים ממקור אחר, מזון ומים, מחסה

  סוף מעשה במחשבה תחילה  :1

תכנון מוקדם הוא הצעד הראשון 

בדוק . המתחייב לפני הנחת המלכודת

 חוקים מקומיים אוסרים על האם

קח בחשבון . לכידת מינים מסויימים

, עונת השנה, את סוג בעל החיים

והסיכונים האפשריים הכרוכים 

עליך , לדוגמא. בלכידת אותה חיה

כך שלא , להתחשב בעונות ההמלטה

. תפריד מבלי משים בין אם לגוריה

בדוק את המלכודות לעיתים קרובות 

 ובכל ,שלש- מומלץ מדי שעתיים(

). מקרה לא פחות מפעם בשמונה שעות

הכן תוכנית חלופית למקרים בלתי 

במקרה שתיקרא לטפל . צפויים

מי יבדוק את המלכודת , במקרה חרום

אם התשובות לשאלות ? מה תעשה אם תלכוד בואש במקום הדביבון שניסית לתפוש? במקומך

  .להנחת המלכודתשקול שנית אם זהו הזמן המתאים , אלה אינן מניחות את הדעת

  רכוש אמון  :2

לאחר . פזר דוגמאות של פתיונות בכל האזור. יש להכין את התפאורה, לפני הנחת המלכודת

. יגדלו הסיכויים שיכנסו למלכודת לאכול את המנה העיקרית, שבעלי החיים יטעמו מָמנה ראשונה

מומלץ להרגיל , ב ושובבמקרה שיש צורך ללכוד מספר רב של בעלי חיים או לחזור על הלכידה שו

, הכנס אוכל לתוך כמה מלכודות, לשם כך. את אוכלוסיית החיות למציאות המלכודות והפתיונות

תוך זמן קצר ילמדו . וקשור את הדלת בצורה שתאפשר לבעלי החיים להכנס ולצאת בחופשיות

, דות פעילותוכך יגדל הסיכוי שיכנסו גם למלכו, החיות לקשר בין המלכודות לחיזוקים חיוביים

  .מבלי לחשוש מהתוצאות האפשריות

אך לא סתם ... בחר מלכודת  :3
  מלכודת

. יוצאות מן הכלל" מציאות"מלכודות זולות הן 

קיים סיכוי גדול שבעל חיים הנלכד במלכודת 

שתוכננה והורכבה ברשלנות ייפצע או יצליח 

ואולי אף יהרוס את המלכודת כבר , להמלט

מלץ לרכוש מלכודת מו. בשימוש הראשון שלה

פלסטיק איכותית או מלכודת מרשת ברזל 
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יש לבדוק היטב את המלכודת . שהוא טיפול מיוחד למניעת חלודה, "גלוון לאחר הריתוך"שעברה 

אין להשתמש במלכודות בעלות דפות מתכת אטומות ללכידת בעלי חיים . ולשייף קצוות חדים

ובחורף הן , בקיץ המלכודות הופכות לכבשן. שכן אלו הופכות עד מהרה למלכודות מוות, חיים

  . מצננות במהירות את חום גופן של החיות הלכודות

  התאמת המקום לנסיבות  :4

קל יותר ללכוד . תלוי בסוג בעל החיים שמנסים ללכוד, המקום המתאים להנחת המלכודת

לכידת בואש  שהיא מקום מתאים יותר ל-מאשר על האדמה , על שולחן פיקניק, לדוגמא, חתולים

  .או מרמיטה

אין להניח מלכודת קרוב מדי לגדת . בטוחים, כן חובה לבדוק שהמלכודת והמקום בו היא מונחת

מכיון שהשתוללות של חיה המנסה להשתחרר עשויה להזיז את , מצוק או כביש, שפת אגם, נחל

ות אותה או לכס, תחת עץ, כמו כן יש להניח את המלכודת במקום מוצל. המלכודת מרחק קצר

במקרה של תחזית למזג אויר . כדי להגן על החיה הלכודה מפני שמש ישירה וגשם, במגבת או סדין

  .יש להמתין למזג אויר מתאים יותר להנחת המלכודות, סוער או קר במיוחד

  התפריט  :5

אך לדחות נסיונות " היעד"כדי למשוך את חית , בחר פתיונות המתאימים למין בעל חיים מוגדר

מומלץ להשתמש , בלכידת כלבים. להם-בעלי חיים אחרים לתחוב את אפם למקום לאשל 

יש להעזר בנוצות או פתיונות חזותיים , בלכידת חתולים. בפתיונות המגרים את חוש הריח שלהם

הטבלה הבאה (חיות לילה ניתן למשוך בעזרת פתיונות לבנים כגון מרשמלו או ביצים . דומים

אפילו קערת מים זכים , בחודשי הקיץ). תאימים לסוגי בעלי חיים שוניםמפרטת סוגי פתיונות המ

במקרה של . יכולה למשוך בעל חיים לתוך המלכודת

, יש לפזר תחילה סוגי פתיונות שונים באזור, ספק

ולעקוב ולגלות אילו סוגים מושכים במיוחד את חית 

המלכודת ובה הפתיון המתאים תוצב רק  ".היעד"

  .לאחר מכן

, תיון ניתן להניח בתוך אריזות מזון מקרטוןאת הפ

קופסאות חלב ריקות ואריזות אחרות הניתנות 

אין להשתמש בקופסאות פח של מזון . להשמדה

מכיון שהקצוות החדים עלולים , כלבים וחתולים לח

כדאי . לשרוט את עור בעל החיים או לפגוע בשיניו

, כגון תפוחים, אתו" להתעסק"להוסיף מזון שאפשר 

ממולאות ברסק תפוחים או מזון , זר או קופסאות פלסטיות קטנות המשמשות לאריזת פילםג

במקום להשקיע , בתקווה שבעלי החיים יעסיקו את עצמם בנסיון לאכול אותם, חתולים עסיסי

  .מאמץ בהריסת המלכודת

  פתיונות יעילים  :6
  נוצות, צעצועים לחתולים,  של חתולים או אוגריםמצע מלוכלך ,)catnip(צמח הֵנֶפָטה , דגים, מזון לחתולים  חתולים

  ביצים סרוחות, עצמות מן האיטליז, שומן ארנבת טרי, עצם מעור, מזון לכלבים  כלבים

  מיץ תפוחים או סיידר תפוחים המותז על המצע שעל רצפת המלכודת, מנטה, שמן אניס, תרמילי אפונה, גזר, תפוחים  שפן

  זחלי חרקים, קותל חזיר, ) או טרייםמשומרים(דגים , מעי עוף  בואש
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  קבור את האוצר  :7

כדי , פזר פרורים מן הפתיון ליד המלכודת

במקום . לגרות את תאבונו של בעל החיים

עדיף , להניח את הפתיון על המגש שבמלכודת

כדי לאלץ את בעל החיים , להניחו מתחתיו

דבר שיגדיל את סיכוייו , לנבור ולחפש אחריו

, בנוסף. קפיץ ולהילכד במלכודתלשחרר את ה

הסתרת הפתיון תקשה על חיות אחרות לגנוב 

כסה את רצפת המלכודת ביסודיות , כעת. אותו

כדי לבודד , דשא או עלים, במצע של אדמה

בכדי למנוע מחיה . ולהסתיר אותה מעיני החיה

להילכד בשעה שהמלכודת אינה נמצאת 

שחרר את הקפיץ וסגור את פתח , בהשגחה

והכן אותה מחדש לשימוש , ודת מדי ערבהמלכ

היא חית " היעד"במקרה שחית , או; בבוקר

והכן , סגור את המלכודת למשך היום, לילה

 .אותה להפעלה מדי ערב

  דאגה והתחשבות  :8

במקרה שעליך להעביר את בעל החיים 

כסה את הכלוב בשמיכה לפני , למקום אחר

כדי לא להגדיל את המצוקה , ביצוע ההעברה

, השיטה של לכידת בעל חיים.  הוא נתוןבה

נסיעה של כמה קילומטרים ושחרורו במקום 

מכיון שהיא פוגעת , פסולה, ללא כל הכנה, זר

מותירה , בחוש ההתמצאות של בעל החיים

וחושפת אותו , אותו ללא מקור מזון

עדיף להעביר את בעל . לטורפים ומחלות

החיים למכלאה או מרכז להחזרת בעלי חיים 

או למרפאה וטרינרית באזור המוכנה , בעלט

  . לקבל את בעל החיים

השלב האחרון במשימה הוא ניקוי וחיטוי 

 .המלכודת לקראת שימוש נוסף בעתיד
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VIII.  טיפול בסוסים  

   -שיטת הייניקי   .א
  דרך אמינה להערכת מצבם הגופני של סוסים  

קובעת , מאוניברסיטת טרלטון בטקססר דון הייניקי "ד, הקרויה על שם מפתחה, שיטת הייניקי

שיטת הערכה מהירה ויעילה זו . אמות מידה אובייקטיביות להערכת מצבם הגופני של סוסים

ונותנת תוצאות זהות גם כשהיא מבוצעת על , הינה קלה ללימוד, אינה דורשת שימוש בציוד מיוחד

 כאמות מידה למערכת השיטה יכולה לשמש הן בהדרכה לבעלי סוסים והן. ידי בודקים שונים

  . המשפטית

אדם . על ידי מישוש, נבדקת כמות השומן האגורה בששה אזורים בגוף הסוס, על פי שיטת הייניקי

העוסק בחקירת מקרי התעללות או הזנחה יכול להעריך את מצבו של הסוס במהירות על ידי 

עורר תשומת לב או מבלי ל, תוך כדי ביקור וסיור במחיצת הבעלים, טפיחה על גופו של הסוס

ניתן להעזר בשיטה זו לשם השוואת מצבם של מספר סוסים או הערכת מצב אותו . התנגדות

  .הסוס לאורך תקופה

הזיזים הקוציים של : ששת האזורים בגוף הסוס הרגישים ביותר לשינוי באחוזי השומן הינם

, ראש הזנב, תהצלעו, )חלקי חוליות השדרה הבולטים באזור המותן(עמוד השדרה המותני 

ממצאי המישוש וההערכה החזותית של אזורים . לאורך הצואר ולאורך הגבנון, מאחורי הכתפיים

סוס ; סוס המקבל נקודה אחת נעדר לחלוטין שכבת שומן ומוגדר ככחוש. אלה מתורגמים לניקוד

  . נחשב לשמן9וסוס בעל ציון , בעל חמש נקודות הוא סוס שעשועים ממוצע

  הערכת מצבם הגופני של סוסיםשיטת הייניקי ל

אגן , עצמות ראש הזנב, הזיזים הקוציים של חוליות השדרה; הסוס כחוש -ירוד   )1(  

ולא , הכתפיים והצוואר, ניתן לראות את מבנה העצמות באזור הגבנון; הירכיים והצלעות בולטים

  .ניתן לחוש בשומן באף אחד מן האזורים

אזור . ינם החלקים הבולטים של חוליות השדרההזיזים הקוציים של חוליות השדרה ה  

  .זה הוא הרגיש ביותר לשינויים בכמויות השומן בגוף

 הזיזים הקוציים של חוליות השדרה עדיין בולטים אך ניתן לחוש בשומן -רזה מאד   )2(  

עצמות ראש הזנב , הצלעות; והזיזים הרוחביים של החוליות חשים מעוגלים, סביב בסיסם

הצואר , וניתן לזהות במעומעם את מבנה העצמות באזור הגבנון, ירכיים בולטותועצמות אגן ה

  .והכתפים

אך החוליות מכוסות שומן עד , הזיזים הקוציים של עמוד השדרה בולטים -רזה   )3(  

הצלעות ועצמות ראש הזנב מכוסות בשכבה ; ולא ניתן לחוש את הזיזים הרוחביים, חצי גובהן

ת את הצלעות אך לא ניתן לזהות את חוליות ראש הזנב ועצמות הסיכה ניתן לראו; דקה של שומן

אך לא ניתן לזהות את מבנה העצמות שתחתיהם או את , הגבנונים בולטים; אינן נראות לעין

  .מבנה עצמות הצואר והכתפיים

  .כמויות השומן הללו אינן מספיקות לשמירה על בריאות הסוס  
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וניתן לראות את קו המתאר של ,  לאורך גב הסוס יתכן שיסתמן שקע צר-מעט רזה   )4(  

אך ניתן לחוש שומן סביב העצם , מידת הבליטה של ראש הזנב תלויה במבנה הגוף. הצלעות

  .הצוואר והכתפיים אינם נראים ממש רזים, הגבנון; ועצמות המתלה אינן נראות לעין

די לאפשר לסוס אך גם היא אינה מספיקה בכ, זוהי כמות השומן החיונית המינימלית  

  .להתמודד עם מחלה או לחץ קיצוני

  . לפי סולם זה4.5סוסי תחרויות בכושר טוב ידורגו על פי רוב ברמה   

השומן סביב ראש הזנב ; ניתן לחוש את הצלעות אך לא לראותן; הגב שטוח -בינוני   )5(  

  .הגבנונים מעוגלים; הכתפיים והצוואר מתמזגים בגוף; נותן תחושה מעט ספוגית

הניקוד של סוס ממוצע יהיה . לסוס מראה כללי חלק ואיבריו מתמזגים יפה זה בזה  

  .בסביבות רמה זו

ראש הזנב מכוסה ;  השומן סביב הצלעות נותן תחושה ספוגית-בינוני עד בשרני   )6(  

וניתן לחוש בהצטברות שומן התחלתית , תיתכן בליטה קלה לאורך גב הסוס. שכבת שומן רכה

  .מאחורי הכתפיים ולצידי הצוואר, באזור הגבנון

זוהי הרמה הרצויה לסוסי . שאינו דורש תזונה מיוחדת, מצב טוב לסוס בשימוש קל  

  .רכיבה ושעשועים

המרווחים , ולמרות שניתן לחוש את הצלעות, תיתכן בליטה לאורך הגב -בשרני   )7(  

  .ומאחורי הכתפייםניתן להבחין בשומן לאורך הגבנונים והצוואר ; שביניהן מלאים שומן

והיא חיונית להשרדותם של , זוהי הרמה הרצויה לסוסים שאינם משמשים לרכיבה  

  .סוסים המבלים את החורף מחוץ לאורווה

השומן סביב ראש הזנב , קשה להרגיש את צלעותיו, בליטה לאורך גב הסוס - שמן   )8(  

האיזור מאחורי ; טב בשומןוהאזור לאורך הגבנון מרופד הי, הצואר עבה באופן ניכר, רך מאד

  .הכתפיים מלא לחלוטין בשומן ויש הצטברות שומן באזור העכוז

שכבת שומן ניכרת מכסה על הצלעות ובולטת ; בליטה ברורה לאורך הגב -שמן מאד   )9(  

הכסל ; ייתכן חיכוך בין הצדדים הפנימיים של העכוז; הכתפיים והצוואר, הגבנון, סביב ראש הזנב

  .ומןמלא לחלוטין ש

וכמויות גדולות של שומן ספוגי ורך , המרפקים מכוסים בשומן ספוגי, הצואר מרופד ועבה  

סוס בעל ניקוד כזה הנו כה שמן עד כי לא ניתן להבחין במבנה השרירים . מכסות על ראש הזנב

  .והמתאר

  התאמות ניקוד

ש להוסיף י. הניקוד של סוסים מבוגרים יהיה נמוך יותר עקב התרככות מבנה השרירים  

  .חצי נקודה

משקל הסייח מושך את . הניקוד של סוסות מעוברות בשליש השלישי יהיה נמוך יותר  

וההורמונים החיוניים להמלטה גורמים , אזור המותניים כלפי מטה ומוריד ניקוד בסעיף זה

   .יש להוסיף חצי נקודה לניקוד הכולל. לרפיון אזור ראש הזנב ומורידים את הניקוד בסעיף זה

ולכן , אצל סוסים גזעיים מבנה הגבנון והגב בולט יותר באופן טבעי לעומת גזעים אחרים  

  .נמוך בכחצי נקודה, באופן טבעי, הניקוד שלהם יהיה

מבנה הגוף של סוסי פוני וזנים של סוסי עבודה כבדים אחרים הוא בשרני יותר באופן   

  .ולכן הניקוד שלהם יהיה גבוה בחצי נקודה, טבעי
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  ופס להערכת מצב גופני של סוסט  .ב

  ____________תאריך____________________ עורך הבדיקה 

      __________________כתובת_______________ שם הבעלים 

  ________________גזע ____________________ שם : הסוס

  ________גיל__________  מין _______________ צבע 

  החלק העליון של הצוואר
  .וש בשומן כלללא ניתן לח. ניתן לראות את מבנה עצמות הצואר  .1
  .ניתן לזהות במעומעם את מבנה עצמות הצואר  .2
  .לא ניתן לראות את מבנה עצמות הצואר  .3
  .הצוואר כבר לא נראה ממש רזה  .4
  .הצוואר מתמזג בגוף  .5
  .ניתן לחוש בהצטברות שומן התחלתית לצידי הצוואר  .6
  .שומן ניכר לעין לאורך הצוואר  .7
  .צוואר עבה באופן ניכר  .8
  .שומן בולט לאורך הצוואר  .9

  גבנון
  .לא ניתן לחוש בשומן כלל. ניתן לראות את מבנה עצמות הגבנון  .1
  .ניתן לזהות במעומעם את מבנה עצמות הגבנון  .2
  .הגבנונים בולטים  .3
  .הגבנון כבר לא נראה ממש רזה  .4
  .הגבנונים נראים מעוגלים  .5
  .בנוניםניתן לחוש בהצטברות שומן התחלתית באזור הג  .6
  .שומן ניכר לעין באזור הגבנונים  .7
  .אזור הגבנון מרופד היטב בשומן  .8
  .שומן בולט סביב הגבנונים  .9

  זיזים קוציים של חוליות עמוד השדרה

  .לא ניתן לחוש בשומן כלשהו באזורים אלה, ניתן לממש את הזיזיים הרוחביים, הזיזים הקוציים בולטים  .1
  .והזיזים הרוחביים חשים מעוגלים, בולטים אך ניתן לחוש בשומן סביב בסיסםהזיזים הקוציים עדיין   .2
  .לא ניתן למשש את את הזיזים הרוחביים, הזיזים הקוציים בולטים אך החוליות מכוסות שומן עד מחצית גובהן  .3
  .יתכן שקע לאורך הגב  .4
  .הגב שטוח  .5
  .תיתכן בליטה קלה לאורך הגב  .6
  .בליטה לאורך הגב  .7
  .ניתן לחוש בשומן, בליטה לאורך הגב  .8
  . בליטה ברורה לאורך הגב  .9

  ראש הזנב

  .החוליות נראות היטב לעין. עצמות ראש הזנב ואגן הירכיים בולטות  .1
  .עצמות ראש הזנב ואגן הירכיים בולטות  .2
  .אך החוליות אינן נראות לעין, ראש הזנב מכוסה שכבה דקה של שומן  .3
  .ן סביב עצם ראש הזנבניתן לחוש בשומ  .4
  .השומן סביב ראש הזנב נותן תחושה מעט ספוגית  .5
  .ראש הזנב מכוסה שכבת שומן רכה  .6
  .ראש הזנב מכוסה שכבת שומן רכה  .7
  .השומן סביב ראש הזנב רך מאד  .8
  .שכבת שומן ברורה ובולטת סביב ראש הזנב  .9

  צלעות
  . לא ניתן לחוש בשומן כלל, צלעות בולטות  .1
  .צלעות בולטות  .2
  .אך נראות לעין, הצלעות מכוסות בשכבה דקה של שומן  .3
  .ניתן לראות את קו המתאר של הצלעות  .4
  .ניתן לחוש את הצלעות אך לא לראותן  .5
  .השומן סביב הצלעות נותן תחושה ספוגית  .6
  .אך המרווחים שביניהן מלאים שומן, ניתן לחוש את הצלעות  .7
  .ותקשה להרגיש את הצלע  .8
  .הצלעות מכוסות שכבת שומן ברורה  .9

  האזור שמאחורי הכתפיים
  .מבנה העצמות נראה לעין, לא ניתן לחוש בשומן כלל  .1
  .ניתן להבחין במעומעם במבנה עצמות הכתפיים  .2
  .ניתן לזהות את הכתפיים אך לא את מבנה העצמות שתחתיהן  .3
  .הכתפיים כבר לא נראות ממש רזות  .4
  .צוואר מתמזגים בגוףהכתפיים וה  .5
  .ניתן לחוש בהצטברות שומן התחלתית מאחורי הכתפיים  .6
  .שומן ברור מאחורי הכתפיים  .7
  .האיזור מאחורי הכתפיים מלא בשומן  .8
  . הכסל מלא לחלוטין בשומן  .9

  _____ניקוד סופי 

  
  ______צואר 
  _____גבנון 

  _____ית שדרה מותנ
  _____ראש הזנב 

  _____צלעות 
  _____כתפיים 

  _____כ בששת האזורים "סה
  _____ממוצע  = 6-מחולק ב
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עמוד שדרה   גבנון  צוואר  מצב
  מותני

  כתפיים  צלעות  ראש הזנב

1  

  ירוד

מבנה העצמות נראה 
  בבירור

העצמות נראה מבנה 
  בבירור

זיזים קוציים בולטים 
  מאד

עצמות (ראש הזנב 
ועצמות ) הסיכה

 המתלה בולטים מאד

מבנה העצמות נראה   צלעות בולטות מאד
  בבירור

2  

  רזה מאד

  נראה במעומעם
  
  

  .הסוס כחוש

מעט שומן בבסיס   נראה במעומעם
הזיזים הקוציים 

הזיזים . הבולטים
  הרוחביים מעוגלים

מבנה העצמות נראה   צלעות בולטות  לטראש הזנב בו
  במעומעם

3  

  רזה

הזיזים הקוציים   גבנון מודגש  צוואר מודגש
שומן עד , בולטים

זיזים . מחצית גובהם
רוחביים לא ניתנים 

  למישוש

ראש הזנב בולט אך 
לא ניתן לזהות בעין 
. את החוליות עצמן

עצמות המתלה 
מעוגלות אך ניתנות 

עצמות . לזיהוי בקלות
אינן ניתנות הסיכה 
  לזיהוי

שכבת שומן מזערית 
. מכסה על הצלעות

הצלעות ניתנות לזיהוי 
  .בקלות

  כתפיים מודגשות

4  

  מעט רזה

רמת הבולטות תלויה   שקע לאורך הגב  גבנון לא ממש רזה  צוואר לא ממש רזה
ניתן לחוש , במבנה
לא ניתן לחוש . בשומן

  את עצמות המתלה

ניתן לזהות את קו 
  המתאר של הצלעות

 כתפיים לא ממש רזות

5  

  בינוני

צוואר מתמזג יפה 
  בגוף

גבנונים מעוגלים מעל 
  לזיזים הקוציים

השומן סביב ראש   גב שטוח
הזנב נותן תחושה 

  מעט ספוגית

ניתן לחוש את 
הצלעות אך לא 

  לראותן

הכתפיים מתמזגות 
  יפה עם הגוף

6  

 מעט בשרני

התחלת הצטברות 
  שומן

התחלת הצטברות 
 בנוניםשומן באזור הג

תיתכן בליטה צרה 
  לאורך הגב

שומן רך סביב ראש 
  הזנב

השומן סביב הצלעות 
  נותן תחושה ספוגית

התחלת הצטברות 
  שומן

7  

  בשרני

הצטברות שומן 
  לאורך צוואר

שכבת שומן באזור 
  הגבנונים

תיתכן בליטה לאורך 
  הגב

שומן רך סביב ראש 
  הזנב

ניתן למשש את 
אך המרווח , הצלעות

  בשומןביניהם ממולא

הצטברות שומן 
  מאחורי הכתפיים

8  

  שמן

האזור סביב הגבנונים  צוואר מתעבה בבירור
  מרופד היטב בשומן

שומן רך מאד סביב   בליטה לאורך הגב
  ראש הזנב

קשה להרגיש את 
  הצלעות

האזור שמאחורי 
הכתפיים מלא 
  לחלוטין בשומן

9  

  שמן מאד

בליטה ברורה לאורך   שומן בולט  שומן בולט
  הגב

הצטברות שכבת שומן 
  סביב ראש הזנב

הצלעות מכוסות 
  שכבת שומן ברורה

  שומן בולט

  

  

   מבט מלפנים-ותנית חוליה מ

זיז רוחבי

זיז קוצי

הצטברות 
  שומן

  חוט השדרה

לאורך 
  הגבנון

 לאורך הצוואר

  ראש הזנב
בליטה לאורך 
 המותניים

 צלעות

  מאחורי הכתפיים

 לא ניתן לחוש בשומן באף אזור; הסוס כחוש מאד

 .הצטברות שומן באזור העכוז

 .הכסל מלא לחלוטין בשומן.יתכן חיכוך בין הצדדים הפנימיים של העכוז
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  הסוס וציודו  .ג

 
 
 
 

 אחוריים 
 העצ

 גבנון מותניים

גב

צוואר

 רעמה
רום הצוואר

 קודקוד

 ציצה

 רום הלחי

Muzzle 
גרון

 סנטר
 שקע המפרצת

 זרבובית

 כתף

 זרוע קדמית

 ברך קדמית

 קנה קדמי

מפרק הכפיתה 
דופן הפרסה הקדמי

 נזר

קנה אחורי

ברך אחורית

בטן

 עקב
מברשת איזור 

 הכפיתה

  זנב

 שוק
 ערקובמפרק ה

  ירך

 עכוז
 אגן הירכיים

 כסל
נקודת עצם 

 הזנב

דופן קרני 
 של הפרסה

 אצבע

 כף קו לבן דופן
  מסעף

 עקב

  נזר

דף קדמי

רצועות 
האוכף

ארכובות  דף אחורי כנף צד

קרן האוכף אחורי 
האוכף חלק אחורי של 

 האוכף

דוגמת 
  רתמה

; עורפית
רצועת העורף

; מצחית
רצועת המצח

 מושכה

רצועת ; גרונית
 הגרון

; לחיונית
; חוטמיתרצועת הלחיים

רצועת החוטם

   Stallion  זכר–סוס הרבעה 
   Mare  קבה נ- סוסה 

   Filly    נקבה צעירה- סייחה 
   Colt    זכר צעיר- סייח 

    Gelding    סוס זכר מסורס
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  מדריך לדרישות טיפול מינימליות בסוסים  .ד

  אוכל מזין בכמות מספקת

, רקב, עובש, נקי ממזהמים כגון צואה, מזין וטעים, מזון מלא(אוכל מזין בכמות מספקת  √

  ).בזהחרקים וכיוצא 

  .יש להגיש מזון בכמות מספקת ולוודא שערכו התזונתי מתאים ומספק √

רמת המאמץ וכמות , גודל, מצב גופני, סוג/גזע, יש להרכיב את הדיאטה בהתאם לגיל √

  ).ים(העבודה של הסוס

 ,להערכת מצבו הגופניעל הסוס להבדק על ידי וטרינר , בכדי להחשב בעלי משקל תקין √

  .הייניקית בסולם  לפחו3ולקבל ניקוד של 

יקבל הסוס מספוא וחציר מדי , לחילופין. לסוס תהיה גישה למרעה טבעי עשיר די הצורך √

  .יום או בהתאם להמלצת וטרינר

חרקים , עובש, רקב, מיכלי האחסון וההאכלה יהיו נקיים מלכלוך וממזהמים כגון צואה √

  .וכיוצא בזה

הממונה / יהיה הבעלים , וםבמקרה שמאכילים מספר סוסים בו זמנית או באותו מק √

  .אחראי להבטיח שכל סוס יקבל הזנה בכמות מספקת

  טיפול וטרינרי הולם

או חשד , מקרית או מכוונת, יש לדאוג לטיפול וטרינרי מיידי בסוסים בכל מקרה של פציעה

עצם , נפיחות, רעידות, מעידות, עווית מעיים, וכן כאשר הסוס מגלה סימנים של הלם, לפציעה כזו

חומצה , הופעת שלפוחיות כתוצאה משריפה, קשיים באכילה או שתיה, פצע פתוח, בורהש

תקינה או -הפרשה בלתי, שיתוק חלקי או כללי, תקינה- סדירה או בלתי- נשימה בלתי, וכדומה

סימנים , ירידה במשקל, אבדן תאבון, זיהום קשה, נגיעות חמורה בטפילים, סימני מחלה, דימום

חוסר יכולת לשאת משקל על אחת , שלשול מתמשך, יציב-חום בלתי, ראבדן שע, למחלת עור

  .וסימפטומים אחרים המעידים על פגיעה בבריאות, הגפיים או צליעה

  :הנושאים הבאים נכללים בטיפול וטרינרי סטנדרטי בסוסים

או על פי הנחיות וטרינר , גזיזה וטיפול תחזוקה שוטף בפרסות מדי ששה עד שמונה שבועות √

  .סוסים-רזלאו מפ

הוטרינר שלכם ימליץ . ריסון התפרצות טפילים באמצעות טיפול מונע מדי שמונה שבועות √

  .על שגרת טיפול מתאימה

 .בדיקת שיניים שנתית וטיפול כנדרש להבטחת לעיסה וטחינה מתאימה ומספקת של המזון √
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דלקת המוח , influenza –שפעת , כלבת, למשל כנגד צפדת(חיסונים על פי הנחיית הוטרינר  √

– encephalitis.(  

  שתיה מספקת

, חריגים מכלל זה. בכל עת, יש לאפשר לסוסים גישה חופשית למים נקיים וראויים לשתייה

ייעשו תוך התייעצות עם וטרינר או על פי הנוהג , הנחוצים להבטחת שלומו וטובתו של הסוס

  .המוסכם על אנשי המקצוע

בתדירות הנדרשת , ם המועברים ממקום למקוםיש להשקות במים סוסים באימון או סוסי

גודל ומספר , מצב, סוג/גזע, תדירות ההשקייה תיקבע בהתחשב בגיל. להבטחת שלומם ונוחותם

  .כן יש להתחשב ברמת הפעילות ובתנאי מזג האויר. הסוסים

  .יש להשקותם לפחות פעמיים ביום, במקרה שאין לסוסים גישה חופשית למי שתיה

ויוצבו או יותקנו בצורה שתצמצם ככל האפשר ,  נקיים מלכלוך וממזהמיםמיכל המים יהיו

  .הישפכות המים

  אוורור מתאים

 יש לתכנן או לשנות את המבנה של אורוות סגורות כך שתתאפשר זרימה חופשית של אוויר לצורך 

  .וויסות הטמפרטורה והלחות ומניעת מחנק

  מרחב מחיה

, יש לוודא שאין בשטח זה מים עומדים( לשימוש מרחב המחיה של הסוס יהיה בטוח וראוי

יש לתחזק את הגדרות ). והוא מתוחזק באופן שוטף, חפצים חדים וגרוטאות, מצבורי פסולת

  .ולשמור על תקינותם באופן שוטף

יש לאפשר לסוסים פעילות גופנית וחופש תנועה ככל הנדרש לשמירה על מצב גופני תקין והפחתת 

, סוג/גזע, מרחב ותנאים מתאימים ומספקים לפעילות גופנית בהתאם לגיליש לדאוג ל. לחץ נפשי

  .מצב וגודל של הסוסים, מספר

  מסתור הולם

, יש לפנות מהשטח מים עומדים. למבנה המסתור של הסוסים יהיה גג ושלושה קירות לפחות

 הגנה מסתור הולם מעניק. ולתחזק אותו בצורה נאותה, חפצים חדים וגרוטאות, מצבורי פסולת

  ).ברד וטמפרטורות קיצוניות, גשם, כגון רוחות חזקות(מפני תנאי מזג אויר קשים 

הממונה אחראי להבטיח שלכל הסוסים תהיה גישה למסתור מתאים ולהגנה מפני מזג /הבעלים

  ).ממנה כניסה למסתור/כולל סיוע במקרה של סוסים שתלטנים המונעים ממנו(האויר 

  :לחילופין
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  מזג אוירהגנה מפני פגעי 

אזור כזה . יש להבטיח לכל הסוסים גישה חופשית לאזור המוגן מפני תנאי מזג אוויר קיצוניים

  .יכול להיות מסתור טבעי כגון עצים או תנאי שטח אחרים המעניקים הגנה ומסתור
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דוגמאות לתקנות העוסקות בהגנה וטיפול בסוסים   .ה

  המשמשים כבהמות עבודה

  . על סוסים ובהמות עבודה אחרות באחת ממדינות ארצות הבריתלהלן דוגמה של החוק המגן

  תקנות הבריאות והבטיחות של מדינת קליפורניה

או ממונה מטעם , או ממונה מטעם גוף המוגדר על פי החוק האזרחי כאגודה הומנית, שוטר

ון רשאי להגיש זימ, כהגדרתה על פי חוק העונשין, מחלקה לטיפול בבעלי חיים של מוסד ציבורי

במקרה שהאדם או , לבית משפט לכל אדם או גוף המחזיקים בסוסים למיניהם לצורך השכרה

הגוף אינם עומדים בדרישות הבאות ליחס הומני לבעלי חיים המתייחסים לאחזקת סוסים 

  :למיניהם

, המתחם העיקרי המשמש לאחזקת הסוס יהיה בגודל כזה שיאפשר לסוס לעמוד  )א

  .צואה ושתן, ינוקה באופן קבוע מלכלוךו, להסתובב ולשכב בנוחות

  . מכלאות וכרי דשא מגודרים יהיו בגודל כזה שיאפשר לסוס להתנועע בהם בחופשיות  )ב

חצרות וכלי רכב המשמשים לטיפול בסוסים ולהובלתם יהיו נקיים מחפצים , בנינים  )ג

  . הבליטות ועצמים מזדקרים ועצמים וחומרים אחרים העשויים לגרום לפציע, חדים

בהתאם לתקנים שפורסמו על ידי , לסוסים יוגשו כמות מספקת של מזון מזין ומים נקיים  )ד

  .שלוחת המחלקה למדעי החקלאות באוניברסיטת קליפורניה

  .יהיה מותאם היטב לגוף הסוס ולצרכיו) רתמה ורסן, אוכף(או רכיבה /ציוד רתימה ו  )ה

  . את גופו ולחזור למצב גופני של מנוחהלאחר עבודה או מאמץ תינתן לסוס אפשרות לצנן  )ו

, יש לדאוג להגן עליו כיאות מפני פגעי מזג האויר, בשעה שהסוס מאוכף אך אינו ברכיבה  )ז

  .ולהרפות מעט את החבק ורצועת החבק

סוס לא יושכר בכל מקרה בו התנאים עומדים בניגוד לאמור בחוק העונשין או במקרים   )ח

  :הבאים

, חבק, או שריטות שנגרמו או סביר להניח שנגרמו על ידי אוכףשפשופים , פצעים  )1  

  .או רתמה, רסן

  .עוורון בשתי העיניים  )2  

העומד בניגוד , כולל פרזול וגזיזה, טיפול לקוי או בלתי מספק בפרסות  )3  

לסטנדרטים שפורסמו על ידי שלוחת המחלקה למדעי החקלאות באוניברסיטת 

  .קליפורניה

: אשר יתייחס אך לא יוגבל לפרטים הבאים, יטה הומנית בסימון ייחודיכל סוס יסומן בש  )ט

  .מין ותצלום, גיל, גודל, סימנים מזהים, צבע, גזע, שם



  

- 50 -  

  .ויתוייקו, קבלות על פרזול וטיפול וטרינרי יפרטו את הסוסים המטופלים  )י

, עיוןפרזול והאכלה יועמדו לרשות הממונה על אכיפת החוק ל, דוחות טיפול וטרינרי  )יא

תיאסר השכרת הסוס או , במקרה שדוחות כאלה אינם מוצגים. בשעות העבודה הרגילות

הסוסים הנדונים עד להמצאת הדוחות הנדרשים או עד למתן אישור מוטרינר מוסמך 

  .שהסוס או הסוסים כשירים לעבודה, לטיפול בסוסים
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  איגוד נהגי עגלות רתומות לסוסים באמריקה הצפונית

  תנהלים והוראו

I.  טיפול בסוסים ודאגה למחסה  

והוא , מותר להשתמש בסוס למשיכת עגלה ובלבד שידוע שבריאות הסוס תקינה  .א  

  :עומד בדרישות הבאות

אינו צולע ואינו סובל ממחלות , הסוס אינו סובל מחבלות או פצעים פתוחים  .1    

אלא אם הנהג מחזיק ברשותו הצהרה חתומה בידי וטרינר כי הסוס , אחרות

  .למרות מצבו, כשיר לעבודה מסוג זה

כולל סוליות או רפידות גומי לבלימת , פרסות הסוס מפורזלות כהלכה  .2    

ניתן להשתמש בפרסות עם קצוות בוריום . זעזועים העלולים לגרום לפציעות

במקרה שפרסות הסוס האחוריות אינן מאפשרות שימוש . למניעת החלקה

  .רסות ברזלניתן להתקין בהן פ, ברפידות גומי

  .יש לטפל בסוסים ולנקותם מדי יום  .3    

הסוס יהיה במצב גופני כשיר . טונוס השרירים והרקמות של הסוס יהיה תקין  .4    

  .לעבודה

ייבדק כל סוס על ידי וטרינר , לפני קבלה לעבודה במשיכת עגלות: טיפול רפואי  .ב  

ק את מצבו הגופני הוטרינר יבדו. שיאשר את כשירותו של הסוס לעבודה מסוג זה

, מצב הלב וכלי הדם, פרסות ופרזול, רגליים, כולל בדיקת שיניים, הכללי של הסוס

כן תכלול הבדיקה . ויכולתו הפיזית לבצע את העבודה או המשימות המיועדות לו

כולל , מחלה או מום הנצפה על ידי הוטרינר במהלך הבדיקה, דיווח על כל פציעה

אישור בריאות חתום על ידי הוטרינר הבודק .  מתאימההתוויה טיפולית או הומנית

גילו ומצבו , ויפרט את שם הסוס או מספרו, יישמר באורווה בה מתגורר הסוס

  .הגופני

 באופן שוטף ויקבלו את כל החיסונים כנגד טפיליםעברו טיפול תילוע הסוסים י  .ג  

 – ודלקת המוח influenza –שפעת , כלבת, טטנוס –כנגד צפדת , לדוגמא(הנדרשים 

encephalitis.(   

  .במהלך שעות העבודה יש לדאוג להשקות סוסים הרתומים לעגלות במים נקיים  .ד  

לא יעבוד סוס כלשהו למעלה משמונה שעות רצופות או למעלה מעשר שעות   .ה  

לא יעבוד סוס . במהלך היממה, שבמהלכן נח שעה וחצי כשהוא משוחרר מן העגלה

  .ך שבעה ימים רצופיםלמעלה מששה ימים מתו

- לא יעבוד סוס כשהוא רתום לאביזרים המפריעים לשדה הראיה שלו מלבד סך  .ו  

  .עיניים רגיל
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  .סוס הרתום לעגלה לא יעבוד במהירות העולה על ריצה קלה  .ז  

יכוסו סוסים , 2.25ºC-כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת ל, במהלך חודשי החורף  .ח  

  .יש לשמור בכל עת על נקיון השמיכות. כהבשמי, הממתינים בחוץ לנוסעים

  .להציק או להתאכזר לבעלי חיים, אין להטריד  .ט  

  .אין למכור או להפטר מסוס עבודה אלא בדרך הומנית  .י  

II.  רתמות  

לא יעבוד בעל חיים כשהוא קשור ברתמה או מתג שאינם בטיחותיים ואינם   .א  

  .הומניים

  .ור על רכותה בכל עתיש לשמן ולנקות את הרתמה כדי לשמ  .ב  

ולשמרם תמיד כשהם , המתגים והרפידות, הרסנים, יש להתאים היטב את הרתמות  .ג  

חבל , אין לחבר לרתמה אביזרים מאולתרים כגון תיל. נקיים ובמצב תחזוקתי טוב

  .ושרשרות חלודות

III.  תנאי מזג אויר  

נאי מזג אויר קשים בעלים ונהגים יפעילו שיקול דעת זהיר בעת שימוש בסוסים בת  .א  

  .גשם שוטף ותנאי החלקה, קרח, כגון שלג

או גבוהות , - 18ºC-אין להשתמש בסוסים לעבודה בטמפרטורות הנמוכות מ  .ב  

שהוא סכום , אין להשתמש בסוסים לעבודה כאשר עומס החום. 37.7ºC-מ

לאחר הפחתת מהירות , 150עולים על ,  והלחותפארנהייטהטמפרטורה במעלות 

  .26.6ºCאשר הטמפרטורה עצמה היא מעל כ, הרוח

חברות המפעילות סוסים רתומים לעגלות ונהגים ישתמשו בסוסים למשיכת העגלות   .ג  

קור קיצוני ורוח מקפיאה , עבודה בתנאי לחות גבוהה. רק בתנאי מזג אויר בטוחים

לעבודה בקרח דרושות פרסות . דורשת תשומת לב מיוחדת ושיקול דעת זהיר

  .מיוחדות

IV.  הזנה  

ולוודא שהמזון נקי , משמעותית ומספקת מדי יום, יש לספק לסוסים תזונה מזינה  .א  

ערכו התזונתי ותדירות הארוחות תענה על הצרכים , כמות המזון. ואינו מזוהם

  .ותבטיח את בריאותו הגופנית, היומיים הרגיליםשל  סוס במצבו ובגודלו

  .ת למי שתייה נקיים בכל עתבתאי האורווה תהיה לסוסים גישה חופשי  .ב  

  .בכל תא באורווה יהיה תמיד גוש מלח נקי  .ג  
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V.  אורוות ותאים  

כל האורוות המשמשות כמגורים לסוסים תהיינה מוארות ומאווררות היטב   .א  

האורוות יהיו נקיות ובמצב תחזוקתי . ותספקנה הגנה מתאימה בפני פגעי מזג האויר

המתחמים המגודרים המשמשים את הסוסים כל . וינוקו מגללים מדי יום, טוב

  .ייושרו במגריפה בכדי לשמור את פני השטח יבשים באופן סביר

לא תותר מציאות עצמים מסוכנים ומשטחים חדים באזורים או מבנים בהם יתכן   .ב  

  .מגע עם בעלי חיים

  .יש למנוע דליפות מהגגות באזור מגורי הסוסים  .ג  

,  די הצורך בכדי לאפשר לסוסים לשכב ולהסתובב בהםתאים באורווה יהיו גדולים  .ד  

  .' מ3.00 ×'  מ2.40- וגודלם המינימלי לא יפחת מ

אין להחזיק בתאי עמידה . ' מ3.00 ×'  מ1.35-גודל תאי עמידה באורווה לא יפחת מ  .ה  

  .סוסים שאינם יוצאים לעבודה או להתעמלות לפחות פעם ביומיים

  .ליפו מדי יוםולהח, יש לפזר מצע בנדיבות  .ו  

  .יש להשתמש באמצעי הדברה מתאימים לטיפול בזבובים וחרקים אחרים  .ז  

  .יש למנוע זיהום המזון  .ח  

ולסלק , יש לדאוג לנקיון וניקוז הולם של האזורים בתוך האורוות ומחוצה להן  .ט  

  .כולל אך לא מוגבל לריחות ומצבורים של אשפה וגללים, מפגעים

  .וות אסור בהחלטהעישון באזור האור  .י  

עיריות ורשויות מקומיות תשתדלנה לאפשר הקמת אורוות במרחק הליכה מדוכני   .יא  

  .בכדי לשמור על בריאותם וטובתם של הסוסים, העגלות

VI.  דרישות מנהגי עגלות רתומות לסוסים  

  . לפחות18נהג עגלה רתומה לסוס יהיה בן   .א  

  .לקרוא ולכתוב בשפה האנגלית, ת לדברנהג עגלה רתומה בארצות הברית חייב לדע  .ב  

הוא אינו סובל , כל נהג חייב להמציא מסמך המאשר כי ראייתו ושמיעתו תקינים  .ג  

מחלת לב או מיחושים אחרים העלולים לפגום בצורה , סחרחורות, מאפילפסיה

  .משמעותית ביכולתו להפעיל את כלי הרכב בצורה בטוחה

  .ו סמיםהנהג לא יהיה מכור לאלכוהול א  .ד  

  .יכולתה לנהוג בעגלה ובסוס ולטפל בסוס ובציוד/על כל נהג להדגים את יכולתו  .ה  
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הנהג יידרש להפגין בקיאות בטיפול . כל נהג יעבור בחינה מעשית בנהיגה בסוס ועגלה  .ו  

רתימת הסוס , מתג ורתמה לסוס, התאמת רסן, ניקוי הרתמה והריפוד, ובניקוי סוס

  .חובות העיר בצורה בטיחותית והומניתלעגלה ונהיגת העגלה בר

. נהגים חדשים יידרשו לעבור תוכנית להכשרת נהגים ולעבור תקופת עבודה מעשית  .ז  

ולצפות בדרך הנכונה ,  שעות לפחות24הם יידרשו להצטרף לנהג מנוסה למשך 

לנהיגת עגלה רתומה לסוס ובשיטות להתמודדות עם מצבי חירום ועם התנהגות 

 16נהג חדש ינהג בעגלה לתקופת חניכות של . ל הסוס בעקבות כךבלתי צפויה ש

  .שעות לפחות תחת פיקוחו של נהג מנוסה

  .לכל נהג חייב להיות רשיון לנהיגה ברכב מנועי  .ח  

VII.  התנהגות נהגים  

  .כל נהג חייב לשאת את רשיון הנהיגה שלו עליו בעת נהיגת עגלה רתומה לסוס  .א  

  . תקנות וחוקי התנועה של העיר והמדינההנהגים ימלאו אחר כל  .ב  

  .נהג לא ינהג עגלה תחת השפעת אלכוהול או סמים נרקוטיים  .ג  

  .לא ישתה אדם משקה אלכוהולי במהלך הסעת עגלה רתומה לסוס  .ד  

, נאסר על נהגים לעשן, על מנת להבטיח בטיחות מקסימלית ושליטה בסוס ובעגלה  .ה  

  .עגלה נמצאת בתנועהלאכול או להרכיב אוזניות כאשר ה

, בעת נהיגת עגלה ממחצית השעה לאחר השקיעה ועד מחצית השעה לפני הזריחה  .ו  

אחראי נהג העגלה להדליק את האורות הקדמיים , ובתנאי ראות גרועים אחרים

  .והאחוריים של העגלה

  .הנהג לא יאפשר למהירות העגלה הרתומה לסוס לעלות על מהירות של ריצה קלה  .ז  

ולא ,  לנהוג בה במקומו- מלבד חניך -לא יאפשר לאחר , הג לא יטוש את עגלתוהנ  .ח  

  .יאפשר לנוסע לשבת במושב הנהג

ועליהם , בעת הנסיעה נאסר על נוסעים לעמוד או לרכב על חלק כלשהו של העגלה  .ט  

הנהגים ינקטו בצעדים הנדרשים למניעת התנהגות . להיות ישובים בתוך העגלה

  .הנוסעים יהיו ישובים מלבד בעת העלאת והורדת נוסעים. םאסורה של הנוסעי

הנהג יהיה אחראי בכל עת לטפל באופן הולם והומני בסוס הנמצא תחת אחריותו   .י  

  .ושליטתו הישירה

  .עדיף במדים או תלבושת, נהגים יקפידו בכל עת על הופעה ולבוש נקי ומסודר  .יא  

  .לפני העלאת או הורדת נוסעים, דיוהנהג יימצא במושב הנהג עם המושכות בי  .יב  

  .אין לשחרר את הסוס מהרתמה כאשר הסוס עדיין רתום לעגלה  .יג  
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HSUS - האיגוד ההומני של ארצות הברית - Humane Society of the United States  

   לרתימת סוסים לעגלותHSUSמדיניות איגוד   .ו

יונות לשימוש בסוסים הרתומים לעגלות  מתנגד למתן זכHSUSהאיגוד ההומני של ארצות הברית   

סיכונים . עמם לא ניתן להשלים, בשל ריבוי הסיכונים האורבים לבהמות העבודה, באזורים עירוניים צפופים

תועדו , בנוסף. אלו כוללים את האפשרות ליהרג או להפצע בתאונות דרכים בהם מעורבים כלי רכב ממונעים

כולל הכורח לעבוד מעל , לרעה והתעללות בסוסים הרתומים לעגלותספור מקרים של שימוש -על ידינו אין

טיפול וטרינרי בלתי , עבודה בתנאי מזג אויר קשים או מסוכנים, העמסת יתר של עגלות, ומעבר למקובל

  .התאכזרות מרושעת ואורוות עירוניות בלתי כשירות, רתמות שלא הותאמו כהלכה, מחסור במים, מספק

ך שלמרות כל האמור מתירות כמה ערים להפעיל עגלות רתומות לסוסים  מודע לכHSUSאיגוד   

אנו מאמינים כי יש הכרח לחייב את הגופים המפעילים עגלות , במקרים אלו. באזורים עירוניים צפופים

רתומות לסוסים ואת נהגי העגלות לעמוד בתקנות ולקבל רשיונות בהתאם להנחיות הבטיחות וההומניות 

  .שלנו

   להפעלת עגלות רתומות לסוסיםUSHSהנחיות 

טונוס שרירים מתאים ומצב גופני , היתר למשוך עגלות ינתן רק לסוסים בעלי בריאות טובה .1

  .אשר קבלו אישור עבודה מוטרינר סוסים מוסמך, נאות

או , או הצולע או בלתי יציב באחת מרגליו, לא יותר לסוס הסובל מחבלות או פציעות .2

מבלי לקבל אישור עבודה המתייחס ספציפית ,  למשוך עגלה,הסובל ממחלה אחרת כלשהי

  .למצבו מוטרינר סוסים מוסמך

כאשר הסוס עובד על משטחים . פרסות כל סוסי העבודה יפורזלו כהלכה בפרסות מתאימות .3

  .יותאמו לו פרסות המונעות החלקה ובולמות זעזועים, סלולים או מרוצפים

שרה מתאימה ותקופת אקלום למראות סוסים ופרדות הנרתמים לעגלות יעברו הכ .4

  .ולצלילים הרבים של סביבת עבודתם לפני שיחלו בעבודה ממשית

בעת קביעת היחס . גודלה של הבהמה יהיה מתאים באופן יחסי לעגלה שעליה למשוך .5

  .בגודל ובקיבולת ההעמסה של העגלה, המתאים יש להתחשב במשקל

או טיפול אחר כלשהו שמטרתו ) "nerved"(לא יותר לסוסים או פרדות שעברו טיפול עצבי  .6

סוסים פצועים או . למשוך עגלות, לחסום באופן זמני או קבוע את יכולת הבהמה לחוש כאב

ויהיו פטורים מעבודה עד להחלמת הפציעה , צולעים יזכו למנוחה הולמת ולטיפול וטרינרי

  .ודהוקבלת אישור מוטרינר ליכולתה של הבהמה לשוב לעב, או חוסר היציבות
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בהמות העובדות במשיכת עגלות יעברו בדיקה גופנית על ידי וטרינר סוסים מורשה לפחות  .7

טיפול נגד טפילים , ויקבלו את כל החיסונים הדרושים) מדי רבעון(ארבע פעמים בשנה 

וכל טיפול מניעתי ואבחנתי אחר הנדרש על פי הנחיית , פנימיים במרווחי הזמן המתאימים

  .פי תקנות וחוקי המחוז והמדינההוטרינר הבודק ועל 

הבטיחות והתברואה שנקבעו על ידי הרשות המוסמכת , האורוות יעמדו בכל תקני הניהול .8

סוכנויות לטיפול בבעלי חיים וארגונים , תוך התייעצות עם ארגונים הומניים מקומיים

וכן , הרתמות ויתר הציוד, העגלות, האורוות, כל בעלי החיים. וטרינריים בתחום שיפוטה

סידורי עבודה ומסמכים ודווחים אחרים המתחייבים על פי התקנות , דוחות וטרינריים

עם , יועמדו לרשות האחראים ברשות המקומית או נציגי החוק המוסמכים לשם עיון בהם

דוחות הביקורת ייחשבו לנחלת הכלל ויועמדו . בשעות העבודה הרגילות, קבלת דרישה לכך

  .רישה לכך על ידי הגוף המבקרלעיון הציבור עם קבלת ד

במקומות הקבועים בהם מתבצעת העלאה והורדה של נוסעים מן העגלה יהיה מסתור  .9

. הולם עבור הסוסים שיספק להם צל ויגן עליהם מחשיפה מיותרת למזג אויר קיצוני

  .במקומות אלו יעמדו לרשות הסוסים מיכלי מי שתיה

  :תנאי הפעלה

 או פארנהייט °90כת עגלות כאשר הטמפרטורה עולה מעל אין לאפשר לסוסים לעבוד במשי .1

או כאשר , 160כאשר הסכום של הטמפרטורה הסביבתית והלחות היחסית עולה על 

  .פארנהייט °30הטמפרטורה הסביבתית או פקטור צינת הרוח יורדים מתחת 

, אין להתיר לבהמות למשוך עגלות למעלה מארבע שעות רצופות ללא שעת הפסקה באמצע .2

בכל שעת עבודה במהלך היום . אין להתיר להן לעבוד למעלה משמונה שעות ביום בסך הכלו

  . דקות10תינתן לסוסים הפסקה בת 

אין להתיר לבהמות למשוך עגלות למעלה מחמשה ימים ברציפות מבלי לאפשר יום מנוחה  .3

  .לפני חידוש העבודה

, כאשר פני הכביש חלקיםאין להשתמש בסוסים למשיכת עגלות בתנאי מזג אויר קשים או  .4

  .מכוסים בקרח או אינם כשירים מסיבה אחרת להבטיח את בטיחות הסוס והנוסעים

, לנהוג או להוביל סוסים רתומים לעגלות באזורים של תנועה ממונעת צפופה, אין להכניס .5

או בכבישים בהם המהירות המותרת , או בכבישים בהם אין נתיב בטוח להפעלת עגלות

  .ש"מ ק40עולה על 

יש להעמיד לרשות הסוס מיכלי מי שתיה והזדמנות לשתות בכל תחנה להעלאת נוסעים וכן  .6

  . דקות בכל שעה10בנקודת האמצע של המסלול ובמהלך ההפסקות בנות 
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ייחשבו , לצורך אכיפת תקנה זו. יש להגביל את מספר הנוסעים בעגלה לארבעה מבוגרים .7

 ללא ליווי 12א יוסעו בעגלה ילדים מתחת גיל בתנאי של,  כחצי מבוגר12ילדים מתחת גיל 

  .נוסע מבוגר

  דרישות מבעלי הסוסים והנהגים

כן . אילוף סוסים וטיפול רפואי לשעת חירום, הבעלים יהיו בעלי ידע בניהול וטיפול בסוסים .1

או שמנהל בעל ידע , ציוד רכיבה ועגלות, יהיה להם ידע בטיפול נכון ותחזוקה של רתמות

  .סק על ידםכזה יהיה מוע

 לפחות ובעלי רשיון לרכב מנועי התקף במדינה בה הם עובדים כנהגי 18נהגים יהיו בני  .2

יהיה לכל נהג רשיון תקף להפעלת עגלה שיונפק רק עם , בנוסף. סוסים הרתומים לעגלות

סיום בהצלחה של מבחן תיאורטי בכתב ומבחן מעשי שיפותחו ויועברו על ידי הרשות 

סוס הידע והיכולת של נהג העגלה להפעיל כיאות עגלה רתומה לסוס לצורך בי, המוסמכת

  .ברחובות וכבישים ציבוריים

יעבור כל נהג עגלה מוסמך מבחן מעשי ומבחן תיאורטי בכתב , בנוסף למבחן המעשי .3

לבחינת הידע והיכולת של נהג העגלה לטפל כיאות בבהמה שבטיפולו ולטפל ולתחזק כנדרש 

  .ה והעגלה בשעה שהם באחריותוציוד הרכיב, את הרתמות

הרשות המנפיקה את הרשיונות תנהיג שיטת רישוי לפיה אדם יוכל לקבל רשיון נהיגת עגלה  .4

כהכנה לבחינה מעשית בהפעלת , ויורשה להפעיל עגלה בלוויית נהג עגלה מוסמך בלבד, זמני

  .עגלה הרתומה לסוס

בנהיגת עגלה הרתומה לסוס נהגי עגלות מוסמכים שהורשעו בהתאכזרות לבעלי חיים או  .5

יישלל רשיונם לנהיגת עגלות , סמים או חומרים ממכרים אחרים, תחת השפעת אלכוהול

  .לצמיתות

 The Humane Society of the United States  :אנא פנה, למידע נוסף
Department of Equine Protection 
2100 L Street NW 
Washington, DC 20037, USA 
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IX.  סדהמתת ח  

  השימוש בסמי אלחוש להמתת חסד  .א

  הגדרות  .א

עקב מתן חומר אלחוש , עם אבדן הכרה או בלעדיה, אבדן תחושה -) הרדמה(אלחוש   .1

במשמעותו המקובלת מתייחס מושג זה לירידה בתחושה עקב מתן ). סם הרדמה(

  . תהליך הנחשב על פי רוב להפיך, חומר אלחוש לצורך פעולה ניתוחית

בעל חיים מחוסר . היכולת לשלוט בתפקודי הגוף בתגובה לגירוי תחושתי - הכרה  .2

  .אינה מתפקדת) cortex(הכרה אינו יכול לחוש כאב מכיון שקליפת המוח 

ההורס או מאיים ( היכולת להגיב באופן מודע לגירוי מזיק -  היכולת לחוש כאב  .3

המגיעים לקליפת כאב הינו תחושה הנוצרת על ידי דחפים עצביים ). להרוס רקמות

המגיבים , nociceptorsתאי חישה בשם (המוח דרך נתיבים עצביים מיוחדים 

תחושת הכאב נקלטת בקליפת ). תרמיות או כימיות חריגות, לאנרגיות מכניות

  .cortex - המוח

   סקירה כללית-אלחוש   .ב

, שהמוגדר כרצף של ירידה בתחו, )anasthesia(המוכר גם כהרדמה כללית , אלחוש  .1

  .ממצב של ערות וערנות ועד למוות

  , ערות
  ערנות

 מוות   
        

1  2  3  4  

  שלבי האלחוש  .2

או העדר ) delirium(מוכר גם כשלב ההזיות ) (אקסיטציה (התרגשות רצונית  2.1

  ))analgesia(תחושת כאב 

  הכרה  )א

נסיונות להאבק ודופק , תגובות אפשריות כוללות התרגשות פיסיולוגית  )ב

  רמוגב

  כל הרפלקסים של העיניים פועלים  )ג

  כל סימני החיים קיימים  )ד

  מסוגל לחוש גירוי של כאב עמוק) ה

  מגיב לגירוי של כאב עמוק  )ו
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  בלתי רצונית) אקסיטציה(התרגשות   2.2

  אבדן הכרה  )א

תאי העצב (תגובות שכיחות כוללות תנועות שחיה באויר והשמעת קולות   )ב

  )שליטה על הפעילות המוטוריתומאבדים , המדכאים מתרפים

  אך פעילותם מואטת, הרפלקסים בעיניים קיימים  )ג

  כל סימני חיים קיימים  )ד

  מגיב לגירוי כאב עמוק  )ה

  אלחוש כירורגי  2.3

  חוסר הכרה  )א

  כל סימני החיים קיימים  )ב

  רפיון שרירים  )ג

אובדן הדרגתי של כל הרפקלסים בעיניים מלבד רפלקסים של הקרנית   )ד

  )יימים הבדלים משמעותיים בין מיני בעלי החייםק(

  )medullary paralysis(שיתוק לשד המוח   2.4

  חוסר הכרה  )א

  ולאחריה הפסקת נשימה וירידה בלחץ הדם, נשימה כבדה ובלתי סדירה  )ב

  דעיכה ברפקלסים של הקרנית  )ג

  דופק נחלש עד לעצירה מוחלטת  )ד

  המוות נגרם על ידי דום לב  )ה

  סמי אלחושהמוח ו  .ג

  קליפת המוח  .1

  האזור הרגיש ביותר במוח לסמי אלחוש  1.1

). 1שלב (תחושה זו היא הראשונה הנעלמת בהדרגה ; אחראי על תחושת הכאב  1.2

  .3כל התגובות לכאב נעלמות עד סוף שלב 

תחושות אלו נעלמות ; צליל ומגע, כגון אור, קולט סוגי גירויים נוספים  1.3

  .3-  ו2בהדרגה בשלבים 

  לשד המוח  .2

  האזור הפרימיטיבי ביותר של המוח  2.1
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  דופק ולחץ דם, נשימה, חום הגוף: מווסת את סימני החיים  2.2

  .4תפקודיו נעלמים לקראת סוף שלב   2.3

הכמות המצויינת ). 84' עמ, שיםהדרו המינונים טבלתעיין ב(מינון הנחוץ להשפעה   .ד

הגדלת הכמות . אמורה להעביר את בעל החיים במהירות דרך ארבעת שלבי האלחוש

, החומר הפעיל) ריכוז(המינון תלוי בחוזק . תבטיח התקדמות חלקה ומהירה של התהליך

  ".ֶּפְנָטל"להלן , )sodium pentobarbital(סודיום פנטוברביטל 

לא קיימת תרופה : הערה. פנטל להמתת חסד - השימוש בסודיום פנטוברביטל  .ה
  . פעולתו אינה הפיכה-נגדית לפנטל 

  פוגע ביכולת העצבים לשדר ולנהל דחפים  .1

  פועל על פי מנגנון הפעולה של תרופות  .2

עובר רוב רובם של בעלי החיים במהירות את , כאשר משתמשים במינון המתאים  .3

  השלבים ההתרגשותיים של האלחוש

  )80' עמ, מינונים לפנטל/טבלת זמניםראה (ות מספר אפשרויות למתן החומר קיימ  .4

   הזרקה לתוך הוריד- )IV - intravenous(ורידי -תוך  4.1

  . דקות5ונפטר תוך ,  שניות5-3 תוך 3בעל החיים מגיע לשלב   )א

ניתן לתת ; שלושה ומעלה ולחתולים רגועים-מגיל חודשייםמומלץ לכלבים   )ב

  לגורי חתולים וכלבים הניתנים לריסון בקלות

  אינו מומלץ בדרך כלל לחתולים וגורי חתולים וכלבים בשל הכורח לרסנם  )ג

  אך לא לתוך אבר,  הזרקה לחלל הבטן- )IP - intraperitoneal(צפקי -תוך  4.2

  . דקות30ונפטר תוך ,  דקות5-3ך  תו3בעל החיים מגיע לשלב   )א

  אבדן מהיר של תחושת כאב  )ב

גורי חתולים , חתולים, שלושה- מומלץ לכלבים מתחת לגיל חודשיים  )ג

  ויונקים אחרים

  שיטה קלה שכמעט ואינה גורמת כאב או אי נוחות לבעל החיים  )ד

לאחר ההזרקה יש להעביר את בעל החיים למקום שקט ואפלולי כדי   )ה

  ת התגובה ההתרגשותית לאלחושלצמצם א

מכיון שהם נוטים להאבק כשחומר ההרדמה , לא מומלץ לכלבים מבוגרים  )ו

  .מתחיל להשפיע
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  )85' עמ, טבלת מינונים למתן דרך הפהראה  ()PO - oral(דרך הפה   4.3

אורך התהליך ; ונפטר תוך שעתיים,  דקות40 תוך 3בעל החיים מגיע לשלב   )א

  עשוי להשתנות

  מומלץ לחיות רגזניות ופראיות  )ב

או להכניס קפסולות או אבקה , יש להתיז את החומר לתוך פי בעל החיים  )ג

  לתוך מזונו

  )IC - intracardiac(לבבי -תוך  4.4

רים איגוד הוטרינ (AVMA '93 -אין להשתמש בשיטה זו בחיות ערות   )א

  )האמריקאיים

  זו הדרך הכואבת ביותר להזרקת פנטל  )ב

  הזרקה בטעות לריאות היא תקלה שכיחה  )ג

נחשבת שיטה זו לבלתי הומנית לשימוש , בשל הכאב הכרוך בהזרקה  )ד

  )4-  ו3שלב (בבעלי חיים שאינם שרויים בהרדמה עמוקה 

  השיטה היעילה ביותר להמתת חסד  )ה

  ולא לתוך השריר) ventricle(יש להזריק לתוך חדר הלב   )ו

בצד ימין או שמאל בין הצלע הרביעית והחמישית : מקום ההזרקה  )ז

  )fourth intercostal space -צלעי הרביעי -המרווח הבין(
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  נקודות ההזרקה ומינונים, אנטומיה  .ב

  )86' עמ, וחתולים כלבים אצל הדם מחזורראה  (מחזור הדם  .א

   מזרים את הדם בגוף- לב  .1

   מעבירים דם מחומצן לרקמות- עורקים  .2

   מחזירים דם נטול חמצן אל הלב- ורידים   .3

' עמ, ורידים מרכזייםראה (הורידים המשמשים להמתת חסד על ידי הזרקה   3.1

87(  

  ) אחורי-אספקט דורזלי ( רגל קדמית - ) cephalic(וריד ְמַצד האגודל   )א

  ) צידי-אספקט לטרלי ( רגל אחורית - ) saphenous(הוריד הצפּון ) ב

  ) וונטרלי-אספקט בטני  (-) jugular(וריד הצוואר   )ג

ל " מ2.24 :וכלביםבחתולים ) IC(או תוך לבבית ) IV(מינון להזרקה תוך ורידית   .4

יש להקפיד לתת מינון : הערה). ל"מ/ג" מ390בריכוז של (ג ממשקל הגוף " ק10לכל 

  .בעל השפעה

  )88' עמ, פנימיים איבריםראה  ()peritoneum(צפק   .ב

יברים פנימיים שונים ומפרישה נוזל המגינה על א,  רקמה דקיקה בחלל הבטן- תאור  .1

  .סיכה לאברים אלו

האמצע בשליש -לאורך קו, על פני הבטן: צפקית-מיקום הנקודה להזרקה תוך  1.1

מ " ס5-כ, בחתול בוגר) (pubis(האמצעי של האזור שבין הטבור ועצם החיק 

הרכס הסיבי  (linnea alba-יש להזריק דרך ה]). לכוון הזנב[מתחת הטבור 

  ).י שבין קבוצות השריריםהמרכז

  אזורים שיש להמנע מלפגוע בהם בהזרקה  1.2

   בדרך כלל נשאב אדום במזרק- כבד   )א

   נשאב אדום-כליות   )ב

   נשאב צהוב- שלפוחית השתן   )ג

   נשאב ירקרק-קיבה   )ד

   נשאב ירקרק-מעי   )ה

   נשאב אדום- טחול   )ו

נשאב במזרק נוזל ,  דלקת צפק זיהומית אצל חתולים-  .F.I.Pבמקרה של   1.3

  . אפשר להזריק-בצבע חיטה 

   המחט חופשית או שיש חור במזרק- נשאב אויר    1.4
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יש להקפיד לתת : הערה). ל"מ/ג" מ390בריכוז של  ()IP(מינון להזרקה תוך צפקית   .2

  .מינון בעל השפעה

  .ג ממשקל הגוף" ק10ל לכל " מ6.72: חתולים ומינים נוספים, כלבים  2.1

  .ג ממשקל הגוף" ק10ל לכל " מ13.44: ת ושפניםארנבו  2.2

אין לתת תרכובות (ל "מ/ג" מ390 בשימוש בפנטל בריכוז )PO(מינון למתן בפה   .ג
  ). בפהEuthasol או Beuthanasia-D Specialפנטל כגון 

   יש לערב במזון או להתיז לתוך פיו של בעל החיים-ג " ק10/ל" מ6.72 - נוזל   .1

   לערב במזון- ) 85' עמ, טבלת מינונים למתן דרך הפהראה  (- אבקה   .2

  )קטלני- מינון בלתי(ג " ק10/ל" מ0.75 -המתה - אלחוש קדם  .3

קטלני יכול להרדים בעל חיים או להביאו להרגעה עמוקה -גם מינון בלתי  3.1

  במהירות 

  על חיים תוקפני יש להתיז לתוך פיו דרך סורגי הכלובבמקרה של ב  3.2

  ) של ההריון5-8חתולות בשבוע , כלבות(חיות מעוברות   .ד

  ל" מ1-יש להגדיל את המינון ב  .1

מכיון שפעילות הלב נעצרת מוקדם מכדי לאפשר ) IC(אין להזריק ישירות ללב   .2

המית אותם לכמות מספקת של פנטל להגיע אל העוברים דרך מחזור הדם ול

  .במהירות

מכיון שעלולים להזריק את הפנטל בטעות ישירות ) IP(אין להזריק לחלל הבטן   .3

  .לעובר

  או, בכל המקרים המאפשרים זאת) IV(מומלץ להזריק פנטל לתוך הוריד   3.1

  .ולאחריו פנטל לתוך הוריד,  לשריר להרגעהPreMixלהזריק   3.2

  )IM - Intra-muscular(שרירי -תוך  .ה

  )לא פנטל(החסד - זהו מקום ההזרקה לתרופות הניתנות כהקדמה להמתת  .1

  לשיכוך הכאב של הזריקה בשריר  .2

  ) דקות2להניח מזרק פקוק באמבט מים חמים למשך (יש לחמם את התמיסה   2.1

  להזריק לאט ככל האפשר  2.2

  לעסות את השריר מיד לאחר ההזרקה  2.3

  - תוך זהירות שלא לפגוע בעצב השת (רגל יש להזריק לתוך השריר האחורי של ה  .3

sciatic nerve  
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תרופות  (ketamine, סמי הרגעה, משככי כאבים  .ג

 כהקדמה telazolבתוספת ) החייבות במרשם וטרינר
  חסד-להמתת

המדיניות הפדרלית בארצות הברית מתירה לעובד שאינו וטרינר לתת תרופות החייבות במרשם 

מפקח הוטרינר ) 2- ו, עובד קיבל את התרופות מידי וטרינר מוסמךה) 1: וטרינר במקרים הבאים
ייתכנו חוקים או תקנות האוסרים או מגבילים , במדינות אחרות. על השימוש בתרופותבאופן כללי 

מאפשרות שימוש , מדינות המתירות זאת. את השימוש בתרופות אלו על ידי אדם שאינו וטרינר

יש לברר . חסד-חסד והכנה להמתת-מית מרחוק או המתתבתרופות אלו אך ורק לשם לכידה כי

  .את התקנות התקפות בכל מדינה ואזור

בשל סיכון בטיחותי , יש להשתמש בתרופות אלה כאשר מתן פנטל בצורה ישירה אינו מעשי  .א

  .או קושי טכני

  פראי או מתוח, בעל החיים מרוגז: סיכון בטיחותי  .1

או ) כגון כלב תחש(בעל רגליים קצרות , חולה, פצוע, בעל החיים זקן: קושי טכני  .2

  מלא מרץ

  )76-77ראה עמודים (המלצות   .ב

1.  PreMix ) תרכובתketamine/xylazine ( - תרכובת יעילה מאד להרדמה מהירה 

  זוחלים ועופות, חיות בר, של כלבים

2.  Telazol -מתאים לשימוש בכלבים , ד הניתן להזרקה סם הרדמה יעיל מא

  מועיל במיוחד בטיפול בזוחלים וחזירים, וחתולים

3.  acepromazine -לכלבים עצבניים או מלאי ,  סם הרגעה הניתן להזרקה או בפה

  מרץ

4.  xylazine -לכלבים פצועים, ניתן להזרקה, משכך כאבים ומשתק,  סם הרגעה ,

  עצבניים או מלאי מרץ

משום שברגע שכבר אוחזים , וב לא נדרש שימוש בתרופות אלו בחתוליםעל פי ר  .5

  .צפקית-אפשר להזריק פנטל בהזרקה תוך, בהם

מכיון שלא ניתן לחזות מראש את , חסד-לעולם אין להשתמש בתרופות אלו לבדן להמתת  .ג

  .המינון הדרוש
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  ריסון  .ד

 בכל מקרה חובה -  הריסון הטוב ביותר הוא הריסון המועט ביותר: כלל ראשון  .א

  .להשתדל לטפל בבעל החיים באופן העדין ביותר שהוא מאפשר

  סוגי ריסון  .ב

   להרגיע או לפייס את בעל החיים-הרגעתי   .1

להשקיט או להרדים , חסד בכדי להרגיע-  שימוש בתרופות מקדימות להמתת- כימי   .2

  .את בעל החיים או לשתק את יכולת התנועה שלו

, כגון רשתות, כולת התנועה של בעל החיים בעזרת ציוד מתאים ריסון י-פיזי   .3

  ומוטות תפיסה) squeeze(מלכודות מצמצמות 

   משמשים להגנה בפני פציעה על ידי נשיכות ושריטות-מתקני בטיחות   .ג

אין  - ) מקל חניקה, מוט ריסון, המכונה גם מוט כלבת, מוט לכידה(רצועה קשיחה   .1

  להשתמש בציוד זה לריסון

  החסד ממרחק-  לצורך הזרקת תרופות מקדימות להמתת-אמצעי להזרקה מרחוק   .2

   נשיכותאינן מונעות מונעות שריטות אך - " כפפות נשיכה"  .3

  ולהעזר בו רק בלית ברירה,  יש להמנע ככל האפשר משימוש בזמם- זמם   .4

   משמשים להגביל את תנועות בעל החיים בצורה בטוחה-מתקני ריסון   .ד

   אמצעי בטיחות יעיל מאד לריסון כלבים תוקפניים- ) squeeze(כודות מצמצמות מל  .1

, פראיים/ יעילה מאד כנגד חתולים רגזניים- שמיכה או מלכודת מצמצת מכנית   .2

  וחיות קטנות אחרות שנלכדו, דביבונים

   ניתן לבודד את בעל החיים ולהזריק דרך התקן זה- מגן נשיכות   .3

  . יעילה מאד לריסון חתולים וכדומה- או בעלי חיים רשת ללכידת חתולים  .4

4.1  Freeman Cage Net - מתוצרת ACES  

4.2  Campbell Grab Bag - מתוצרת Campbell  

   לרכישה ברשתות שיווק וחנויות לציוד ספורט ומחנאות- רשת דייגים   4.3

4.4  Wellborn Cat Catcher  - מתוצרת ACES  

משמשים לריסון חתולים בצורה בטוחה לצורך (שקים לחתולים ושקים נרכסים   .5

   אצל ספקי מוצרי וטרינריה-) הזרקה תוך ורידית

 ספקים -) מלקחיים מתאימות גם לנחשים(מוט תפיסה או מלקחיים לחתולים   .6

  שונים
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  קביעת המוות  .ה

  ).כולל פרפור חדרי הלב(פירושו הפסקה מוחלטת של תנועת הלב " מוות"

לא קיימות שיטות ; יש להשתמש באחת משלושת השיטות הבאות, ת כי בעל החיים מתעל מנת לקבוע בוודאו
  !מספקות אחרות

  דיקור הלב  .א

או ) צלעי הרביעי-המרווח הבין( בין הצלע הרביעית והחמישית -אתר את הלב   .1

 ניתן להחדיר את המחט לתוך - כשהרגל מוצמדת לחזה , בנקודה שמאחורי המרפק

   או מכיוון עצם החזההצד הימני או השמאלי

  )שריר או חדר(לתוך הלב ) מחוברת למזרק(החדר מחט   .2

  בכדי להבטיח שהמחט נעוצה במקום הנכון, שאב דם  .3

  המזרק ירעד) אפילו חלש מאד(במקרה שיש דופק ; שחרר את המזרק  .4

  מזרק דומם לחלוטין מעיד על דום לב  .5

  וכחות הבעליםחסד המתבצעת בנ- שיטה זו אינה מתאימה להמתת  .6

   עדות מהימנה למוות-דופק ורפלקסים של הקרנית   .ב

  ,אם אין נשימה. חפש סימני נשימה  .1

 אם הרפקסים אינם -) פני השטח הזגוגיים של גלגל העין(גע בעדינות בקרנית   .2

  והעפעף לא יעפעף, גלגל העין יחוש דמוי גומי, פועלים

 החזה והאזן בתשומת לב לנשימה הנח סטטוסקופ מצידו הימני או השמאלי של  .3

  ודופק

  בעל חיים יוגדר כמת בתוך מספר דקות, אם לא ניתן לשמוע קולות דופק ונשימה  .4

  חסד המתבצעת בנוכחות הבעלים-שיטה זו מתאימה להמתת  .5

   התקשחות של הגוף במוות- Rigor mortis -צפידת מוות   .ג

  )דום לב( שעות מרגע המוות 2-3 מתרחשת בתוך  .1

מתחוללת עקב שינויים כימיים בגוף הנובעים מתהליך המוות וגורמים להתכווצות   .2

  שרירים הדרגתית

  הגוף שב ומרכך בשל תהליך ההתפרקות, לאחר צפידת המוות  .3

  שיטה זו אינה מתאימה להמתת חסד המתבצעת בנוכחות הבעלים  .4
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  "השתבש"הו  ניתן להעזר בקווים המנחים הבאים כדי לקבוע אם מש-זמנים   .ד

  בתוך חמש דקות) דום לב( מוות - הזרקה תוך ורידית   .1

  בתוך שלושים דקות) דום לב( מוות -הזרקה תוך צפקית   .2

יש להזריק , לאחר הזמנים הנקובים) קצב סינוס סדיר(במקרה שעדיין יש דופק   .3

  .לפחות מחצית מן המינון המקורי

  .ל פנטלאין להזריק תוספת ש, במקרה של פרפורי לב  .4

  רפלקס התנשפות או נשימה אחרונה  .ה

  "לוקח אויר"עווית של הסרעפת הנראית כאילו בעל החיים   .1

  תופעת לוואי של מנת יתר של ברביטורט  .2

  )דום לב(מתרחשת לפני או אחרי המוות   .3

  טיפול בגוויה  .ו

   משמידה הכל מלבד שרידים מזעריים של פנטל- שריפה   .1

  נבלות למשך מספר חודשים- לאוכלי) ואף קטלנית(עילה  הגוויה ר-קבורה   .2
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  המתת חסד בנוכחות הבעלים  .ו

  יתרונות  .א

  ולכן מרגישה בדרך כלל יותר בנוח, חית המחמד נמצאת במחיצת בעליה  .1

, הבעלים נוכחים לדעת שחית המחמד שלהם נפטרת מן העולם בכבוד וללא כאבים  .2

  אורך שניםובמקרים רבים יהפכו לתומכי המכלאה ל

משתמש ) ET - Euthanasia Technician(החסד -העובד המבצע את המתת  .3

  .בכישוריו כדי למנוע ייסורים נוספים

  חסרונות  .ב

  עלול להכניס את הנוכחים ללחץ, אם יתרחש, שיבוש אפשרי  .1

  החסד-לביצוע המתת, נקי ונוח, יש צורך במקום שקט  .2

  חסד-היחידה הרגילה להמתת  2.1

  המעוצבת כחדר בדיקות וטרינריות, חסד בנוכחות הבעלים- ידה להמתתיח  2.2

  משטחי פורמייקה לבנים  )א

  שולחן מתכת  )ב

  ציוד ואביזרים גלויים לעין, כיור  )ג

  המעוצבת כחדר מגורים, חסד בנוכחות הבעלים- יחידה להמתת  2.3

  כורסאות או כסאות  )א

  ) הארץבעל החיים יונח על שמיכה על(רצפה מכוסה בשטיח   )ב

  ציוד ואביזרים אינם גלויים לעין  )ג

  התהליך  .ג

ושוחח עמם על העומד לקרות לחית המחמד , קבע פגישה עם הבעלים במקום פרטי  .1

  שלהם

 השתמש בתמיסה מלחית -החדר קתטר לתוך הוריד לפני ההזרקה , אם הדבר נחוץ  .2

  או בתמיסה סטרילית להזרקה

  את בעל החיים בזמן הטיפוללעולם אין לאפשר לבעלים להחזיק   .3

ולא באמצעות דיקור , יש לקבוע את המוות באמצעות סטטוסקופ ורפלקס הקרנית  .4

  הלב
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ניתן לאפשר להם להתייחד עם בעל החיים שלהם ולהפרד , אם הבעלים חפצים בכך  .5

   דקות10 עד 5ממנו למשך 

  ליםלפני מסירת הגוויה לבע) שלא בנוכחות הבעלים(יש לוודא דום לב   .6

  המתת חסד בנוכחות הבעלים תתבצע על ידי העובד מתוך בחירה והסכמה  .7
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  בטיחות  .ז

לגבי כל ) MSDS - Material Safety Data Sheet(חובה לעיין בעלון נתוני אבטחת חומרים 
  .התרופות המשמשות להמתת חסד

  מניעת פציעות  .א

   יום גרוע מגביר את הסיכויים להפצע-יחס וגישה   .1

   יש ללבוש בגדים נוחים שאפשר ללכלך-גוד  בי  .2

  או להודיע לאדם אחר על מקום הימצאך,  יש לעבוד בזוגות-עבודת צוות   .3

  ל פנטל" מ0.5-פחות מ -הזרקה בשוגג   .ב

   עוד לפני טיפול עזרה ראשונה- יש להודיע למישהו מיד   .1

  נקה את נקודת ההזרקה בהרבה מים נקיים  .2

  ל פנטל" מ0.5- מיותר -הזרקה בשוגג   .ג

   עוד לפני טיפול עזרה ראשונה- יש להודיע למישהו מיד   .1

  נקה את נקודת ההזרקה בהרבה מים נקיים  .2

  פנה לקבלת עזרה רפואית מגורם רפואי מוסמך  .3

 MSDS - Material Safety Data(קח אתך העתק של עלון נתוני אבטחת חומרים   .4
Sheet(  

   של תרופות החייבות במרשם וטרינרכמות כלשהי -הזרקה בשוגג   .ד

   עוד לפני טיפול עזרה ראשונה- יש להודיע למישהו מיד   .1

  נקה את נקודת ההזרקה בהרבה מים נקיים  .2

  פנה לקבלת עזרה רפואית מגורם רפואי מוסמך  .3

  קח אתך העתק של עלון המידע של התרופה  .4

אפילו כמות . לתרופות שבשימושבני אדם רגישים יותר מכלבים וחתולים , באופן כללי  .ה

  .קטנה עשויה לגרום לצרות

   יש לשטוף את המקום במים נקיים- על פני העור   .1

 יש לשטוף מיד את העיניים בתמיסה לשטיפת עיניים או במים נקיים -בעיניים   .2

  וקרירים

   אין לבלוע- בפה   .3
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  חסד-שימוש לרעה של בני אדם בתרופות המשמשות להמתת  .ו

  .חסד ניתן לעשות שימוש לרעה-תרופות המשמשות להמתתבכל ה  .1

  השפעות לוואי על בני אדם  .2

2.1  acepromazine  

  מוריד לחץ דם  )א

  עלול לגרום להלם  )ב

  מנה גבוהה עלולה לגרום לעוויתות  )ג

2.2  xylazine  

  מוריד לחץ דם  )א

  גורם להלם  )ב

  מדכא את מערכת הנשימה  )ג

2.3  ketamine  

  "PCP"השפעתו דומה להשפעת הסם ; זיות ועוויתותעשוי לגרום לה  )א

  פנטל  2.4

  הלם ודיכוי מערכת הנשימה, גורם לדיכוי לשד המוח  )א

  מוריד את טמפרטורת הגוף  )ב

  לרעה מביא את המשתמש למצב של צמח) טווח- ארוך(שימוש כרוני   .3
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  נהלי טיפול ודיווח לגבי תרופות מסוכנות  .ח

במדינות אחרות ייתכנו : הערה.  תרופות מסוכנותחתלניהול דוחות ואבט המלצות  .א

תקנות משרד הבריאות הישראלי לגבי תרופות מסוכנות מחייבות . חוקים מחמירים יותר

  .ניהול יומן רק כאשר מדובר בכמויות מסחריות

  .יש לנהל יומן כתוב ולפרט בו את השימוש בתרופות מסוכנות  .1

לרצפה או , יצוקה במבנה או מחוברת לקירכל התרופות המסוכנות יישמרו בכספת   .2

  .יש להגביל את הגישה בקפדנות. ג לפחות" ק335או בכספת השוקלת , לארון

  .כל הדוחות הכתובים יתוייקו בקלסרי תיוק נפרדים וישמרו בארון תיוק נעול  .3

  .יש לבצע ספירת מצאי של כל התרופות המסוכנות במקום מדי שבועיים  .4

ה יש לאחסן את מיכלי התרופות המסוכנות שבשימוש שוטף בארגז במשך יום העבוד  .5

  .מתכת נעול

להלן טבלה להשוואת הנהלים הפדרליים לטיפול בתרופות מסוכנות בארצות הברית עם   .ב

  .במספר מדינות קיימים נהלים מחמירים יותר: הערה. הנהלים באזורכם

  הנוהל באזורכם  הנוהל הפדרלי  סווג

בארון או כספת , נעילה בטוחה  בטיחות

  כבדה

  

ניהול רישום מצאי של כל   ניהול רישום

  התרופות המסוכנות במקום

  

    למשך שנתיים  שמירת הדוחות

    מדי שנתיים  ספירת מלאי

    אסורה  הובלה ברכב

    וטרינר מוסמך  גורם אחראי

תרופות שאינן ( תרופות החייבות במרשם וטרינר לניהול דוחות ואבטחת המלצות  .ג
  ).ות כמסוכנותמוגדר

יש לשמור ולהבטיח את התרופות החייבות במרשם וטרינר באופן זהה לתרופות 
  .המסוכנות
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  חסד-היחידה להמתת  .ט

  ריהוט  .א

  כיור ומים זורמים  .1

  )או הקיר(יש להרכיב תחנה לשטיפת עיניים על הכיור   1.1

  שולחן עליו יונחו בעלי החיים בעת ההזרקה  .2

  ובה משתנהמומלץ שולחן בעל ג  2.1

בכדי ) צפקית-תוך(לאחר ההזרקה  כלובי נשיאה/שמיכות או מגבות לכיסוי הכלובים  .3

. אפל ומוגן לשהייה כאשר ההרדמה מתחילה לפעול, לספק לבעל החיים מקום שקט

  .תנאים אלו מצמצמים במידה רבה את התגובה ההתרגשותית לאלחוש

  ומחטים במשך היוםמזרקים , מיכל בעל נעילה לאחסון מלאי תרופות  .4

  מדפים לאחסון ציוד וחומרים  .5

  או כיסוי בשמיכות, אזור סמוך אליו יועברו חיות מחוסרות הכרה  .6

  תאורה כירורגית או תאורה בהירה וללא צללים לצורך הזרקה תוך ורידית  .7

חסד לצורך ריסון -  יש להתקינן ביחידה להמתת- ) squeeze(מלכודות מצמצמות   .8

  גזנייםבעלי חיים ר

  אדם לשקילת בעלי החיים-מאזני  .9

  הסביבה וכללי התנהגות  .ב

  מחוממת ומאווררת, מוארת היטב, נוחה, שקטה  .1

  קירות מסויידים בצבעים מרגיעים  .2

  ציור קיר או תקרה המתאר תמונת נוף  .3

לפני , יש להתקין חור הצצה שיאפשר לבדוק מבחוץ האם מתבצעת פעולה גורלית  .4

   או הכניסה לחדרהדפיקה בדלת

  מוסיקה שקטה ומרגיעה  .5

  גוויות יוצאו מהמקום לפני הכנסת בעל חיים חי  .6

  שתן וצואה ינוקו לפני הכנסת בעל החיים הבא  .7

  השולחן ינוקה ויחוטא לאחר כל שימוש  .8

  חסד-אין להתיר כניסת עובדים שאינם חיוניים לשטח היחידה להמתת  .9

  עבודהאין לאפשר הפרעות במהלך ה  .10
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  חסד-ציוד להמתת  .י

  פצועות או מסוממות, רגזניות,  לשימוש בטיפול בחיות מבוהלות- זממים   .א

  רשת מתכת  .1

  רצועה או חבל רך  .2

   רך או קשה-ניילון   .3

  גזה  .4

  סוג איכותי בעל מנוע שקט -מכונת תספורת חשמלית   .ב

  A-5דגם , Osterמכונת תספורת מתוצרת  .1

  )A-5משתמשת בלהבי  (AGמודל , Andisמכונה מתוצרת   .2

  )A-5משתמשת בלהבי  (Laubמכונה אלחוטית מתוצרת   .3

   כירורגי#40 -תער   .4

  הלהבים ומכונת התספורת יהיו תמיד נקיים ומשומנים  .5

  חובה לגלח את הרגל כדי לראות טוב יותר את מיקום הוריד  .6

   מקל על מציאת הוריד-חסם עורקים   .ג

  גודלאצבעות או א  .1

  )להב גומי ומלחצת מתכת ("Nye"חסם עורקים מסוג   .2

  צינור גומי כירורגי ומלחצת  .3

  אלכוהול או מים  .4

  ולהשמידו בתום יום העבודה,  יש להשתמש במוצר איכותי- מזרקים   .ד

  ) סטנדרטיhub(ל " מ1  .1

  ) סטנדרטיhub או Leurנעילת (ל " מ3  .2

  ) סטנדרטיhub או Leurנעילת (ל " מ6  .3

  ) ללא נעילה להזרקה תוך ורידיתhub, אקסצנטרי(ל " מ12  .4

  ) ללא נעילה להזרקה תוך ורידיתhub, אקסצנטרי(ל " מ20  .5

  יש לשטוף לאחר כל שימוש  .6
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  שימוש חד פעמי.  יש להשתמש במוצר איכותי- מחטים  .ה

1.  gauge-25 ,5/8אינץ '  

  תוך צפקי ומינים קטנטנים  1.1

  ם קטניםתוך ורידי וחתולי  1.2

2.  gauge-22 ,3/4אינץ '  

  תוך צפקי לחתולים וגורי חתולים וכלבים  2.1

  תוך ורידי לכלבים קטנים וחתולים קטנים  2.2

   לתוך השרירPreMixסם הרדמה או , להזרקת סם הרגעה  2.3

3.  gauge-20 ,1אינץ '  

  תוך ורידי לכלבים בינוניים וגדולים  3.1

  תוך צפקי לתמיסות סמיכות יותר  3.2

4.  gauge-18 ,1אינץ '  

  תוך לבבי  4.1

  תוך ורידי לבהמות משק  4.2

  כל האורכים, gauge-16 או 14  .5

   לשאיבת פנטל מבקבוק-מחט שאיבה   5.1

6.  gauge-18 לבבית-להזרקה תוך',  אינץ3 אורך עד  

  )יש להקפיד על מילוי התקנות והחוק לפינוי פסולת מסוכנת(מיכל למחטים   .7

  מומלץ להשתמש בסוג בעל מנגנון קפיצי המיועד להזרקה מרחוק -מזרק על מקל   .ו

  מוט בטיחות  .1

  שונות  .ז

  פנס עט לבדיקת רפלקס האישונים  .1

  סטטוסקופ לבדיקת דופק  .2
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  חסד-תרופות לטיפול מקדים להמתת

acepromazine - )Acepromazine, PromAce(  

ממשפחת ; וסיםחתולים וס, ל לכלבים"מ/ג" מ10סם הרגעה בריכוז    : תאור

phenotiazine ; מצמצם את הערנות ומגביר את הסובלנות לטיפול על ידי

  אחרים

  וכן דרך הפה, )יש להזריק לאט (SQתוך שרירי או   :דרך מתן הסם

   דקות10-20  :זמן תחילת ההשפעה

   שעות4-8  :טווח השפעה

  ג" ק10ל לכל " מ2.2 - 1.1 -חתולים     :מינון

  ג" ק10 לכל ל" מ1.1 - 0.55 -כלבים     

  ג" ק100ל לכל " מ0.9 - 0.45 –סוסים     

  לכלבים מעט עצבניים או מלאי מרץ  :התוויות

כלבים , לכלבים שההסטוריה הרפואית שלהם כוללת התקפי עוויתות  : אין להשתמש

  מסוכנים

  במקרה של הזרקה בשוגג יש לפנות לקבלת טיפול רפואי   :סיכון לאדם

  חסן בטמפרטורת החדריש לא; בהתאם לתווית  :חיי מדף

בעלי חיים שקיבלו ; עלול להנמיך את הסף להתקפי עוויתות; מוריד לחץ דם  :השפעות שליליות

הזרקת . סמי הרגעה נוטים יותר לנשוך ונשיכותיהם חמורות יותר

acepromazineלתוך עורק הראש תגרום להתקפי עוויתות קשים .  

  

Xylazine - )Rompun, AnaSed, Gemini .(הזרקה לתוך . חיים יגיב לרעשים חזקיםבעל ה

  .השפעתו כמשכך כאבים קצרת טווח. עורק הראש תגרום להתקפים אלימים ומיידיים

סם ). סוסים(ל "מ/ג" מ100-ו) כלבים וחתולים(ל "מ/ג" מ20קיים בריכוז    : תאור

צבאים , סוסים, חתולים, משכך כאבים ומרפה שרירים עבור כלבים, הרגעה

  ואיילים

  SQתוך שרירי או   :תן הסםדרך מ

   דקות10-15: זמן תחילת ההשפעה

  ) דקות15-30 –לשיכוך כאבים ( שעות 1-2  :טווח השפעה

  ג" ק10ל לכל " מ1.1 -ל "מ/ג" מ20    :מינון

  ג" ק10ל לכל " מ0.22 -ל "מ/ג" מ100    

  עצבניים או פצועים, לכלבים מבוהלים  :התוויות

  לכלבים מסוכנים  : אין להשתמש

  במקרה של הזרקה בשוגג יש לפנות לקבלת טיפול רפואי   :אדםסיכון ל

  יש לאחסן בטמפרטורת החדר; בהתאם לתווית  :חיי מדף

תרופה זו משמשת כגורם (בעל החיים מקיא בדרך כלל ; מוריד לחץ דם  :השפעות שליליות

  )הקאה

  Yobine, Doxapram, Tolazoline  :תרופה שכנגד

  

PreMix - )ketamine/xylazine () ניתן להשתמש בתערובת זו גם ). 5:1תערובת ביחס של

  .ללכידה כימית מרחוק
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 xylazine-מעורב ב) ל"מ/ג" מ100בריכוז  (ketamineסם הרדמה מטשטש    : תאור

הניתן להזרקה כתרופת הרדמה מקדימה להמתת ) ל"מ/ג" מ100בריכוז (

  .חסד

  SQתוך שרירי או   :דרך מתן הסם

  הרדמה/קות עד לשיתוק יכולת התנועה ד5-10: זמן תחילת ההשפעה

   דקות30-60  :טווח השפעה

  ג" ק10ל לכל " מ1.34    :מינון

חיות בר ויונקים , עצבניים או מסוכנים, לכלבים וחתולים מבוהלים  :התוויות

  מפותחים

  בעלי חיים המשמשים למאכל  : אין להשתמש

  י במקרה של הזרקה בשוגג יש לפנות לקבלת טיפול רפוא  :סיכון לאדם

   חודשים בטמפרטורת החדר6:  חיי מדף לאחר ערבוב החומרים

  לפעמים מופיעות עוויתות קלות או הקאות  :השפעות שליליות

  

tiletamine-zolazepam )Telazol ( תוצרתFort Dodge Laboratories and Aveco Co. Inc. .

ישנם . קמשמש בעיקר ללכידה כימית מרחו. חסד- יכול לשמש כסם הרדמה מקדים להמתת

משווק כאבקה בבקבוקונים . עיקור גורים/וטרינרים המשתמשים בו כסם הרדמה לצורך סירוס

מתאים למדי . יש למהול בתמיסה מלחית או תמיסה סטרילית להזרקה: ל" מ5.0סטריליים בנפח 

  .IIIמוגדר כחומר מסוכן בדרגה . לטיפול בחזירים

אינו , בלתי ממכר, ל"מ/ג" מ100סם הרדמה הניתן להזרקה בריכוז    : תאור

ל תמיסה " מ5.0לכל בקבוקון יש להוסיף . לכלבים וחתולים, ברביטורט

  .סטרילית להזרקה

  תוך שרירי  :דרך מתן הסם

   דקות5-12  :זמן תחילת ההשפעה

   דקות20-25  :טווח השפעה

 1.34מומלץ ) על פי התוית(ג " ק10ל לכל " מ1 - 0.67: חתולים/כלבים    :מינון

  ג" ק10ל לכל "מ

  עצבניים או מסוכנים, לכלבים וחתולים מבוהלים  :התוויות

  אין: מקרים בהם אין להשתמש בתרופה כהקדמה להמתת חסד

  במקרה של הזרקה בשוגג יש לפנות לקבלת טיפול רפואי   :סכנות לאדם

   יום בקירור14;  ימים בטמפרטורת החדר4  :  חיי מדף לאחר מהילה

    לחץ-לחץ ותת-יתר, עוויתות, נשימהדיכוי מערכת ה  :השפעות שליליות
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  חומרי ברביטורט להמתת חסד בהזרקה 

FATAL-PLUS SOLUTION  Schedule II ל"מ/ג" מ390 בריכוז  

  .ethyl-alcohol ,dihydric alcohol ,benzyl alcoholסודיום פנטוברביטל בתמיסה יציבה של 

  ל" מ250בקבוקון פלסטי בנפח 

  צמיגות נמוכה

Vortech Pharmaceuticals Ltd. 800-521-4686 
P.O. Box 189, Dearborn, MI 48121, USA 
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  PreMixטבלת מינונים לתערובת 

  )ל"מ/ג" מ100 (xylazine חלק 1) : ל"מ/ג" מketamine) 100 חלקים 5

  

 )ג" ק10/ל" מPreMix) 1.34ל "מ ג"משקל בעל החיים בק
5  0.67  
10  1.34  
15  2.02  
20  2.69  
25  3.36  
30  4.03  
35  4.70  
40  5.37  
45  6.04  
50  6.71  
55  7.39  
60  8.06  
65  8.73  
70  9.41  
75  10.08  
80  10.75  
85  11.42  
90  12.10  
95  12.79  

100  13.44  
105  14.11  
110  14.78  
115  15.46  
120  16.13  
125  16.80  
130  17.47  
135  18.14  
140  18.82  
145  19.49  
150  20.16  
155  20.83  
160  21.50  
165  22.18  
170  22.85  
175  23.52  
180  24.19  
185  24.86  
190  25.54  
195  26.20  
200  26.88  

  

  

חתולים וחיות , חסד של כלבים-טבלה זו מציינת מינונים עבור הרדמה מקדימה להמתת: הערה

  ).82' עמ, PreMixראה (נוספות 
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  מינונים לפנטל /טבלת זמנים

  

  לפי האפשרויות השונות למתן החומר

  

 3הגעה לשלב   *מינון דרך מתן החומר
  התרחשות דום

  )בדקות(לב 
  ישימות

,  חודשים2-3כלבים מעל גיל   5   שניות5-3  ג" ק10/ל" מIV  2.24תוך ורידי 

חתולים רגועים מאד וגורי 

  חתולים

, חודשים 2-3גורי כלבים עד גיל   30   דקות5-3  ג" ק10/ל" מIP  6.72תוך צפקי 

גורי חתולים יונקים , חתולים

  אחרים

, פראיים/כלבים עצבניים 120-30   דקות40-5  ג" ק10/ל" מ6.72  דרך הפה

  חיות בר, חתולים

לבעלי חיים מחוסרי הכרה או  3-1   שניות3-2  ג" ק10/ל" מIC  2.24תוך לבבי 

  בהרדמה עמוקה

IH  4.48תוך , נבדק על חתולים בלבד  5   שניות5  ג" ק10/ל" מ

שימוש בסודיום פנטוברביטל 

  בתוספת לידוקיין

  

  

  

  

  ל"מ/ג" מ390פנטוברביטל סודיום בריכוז *   
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  דוגמא לדוח מצאי של תרופות מסוכנות

  

תאריך 
  קבלה

תאריך 
  יציאה

מקום 
  רכישה

מספר 
  אצווה

תאריך 
  תפוגה

יתרה 
  )ל"מ(

  חתימה

10-11-93   ABC250 8-96 4455-1  מ" בע    

10-11-93   ABC500 8-96 4455-2  מ" בע    

10-11-93   ABC750 8-96 4455-3  מ" בע    

10-11-93   ABC1,000 8-96 4455-4  מ" בע    

10-11-93   ABC1,250 8-96 4455-5  מ" בע    

  25-11-93   4455-1 8-96 1,000    

  05-12-93   4455-2 8-96 750    

  15-12-93   4455-3 8-96 500    

  1-1-94   4455-4 8-96 250    

05-1-94   ABC500 10-97 3344-6  מ" בע    

05-1-94   ABC750 10-97 3344-7  מ" בע    

05-1-94   ABC1,000 10-97 3344-8  מ" בע    

05-1-94   ABC1,250 10-97 3344-9  מ" בע    

05-1-94   ABC1,500 10-97 3344-10  מ" בע    

  06-1-94  4455-5 8-96 1,250    

  15-1-94  3344-6 10-97 1,000    

    1,000  בקבוקים4  ספירת מלאי  שגרתי  20-1-94
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  דוגמא ליומן שימוש בתרופות מסוכנות

  

  __________________________________________________________: שם התרופה

    96-8  :         תאריך תפוגה 1994 בינואר 1 :          תאריך קבלה 4-4455  : מספר אצווה

  

 תאריך
מספר רישום 
 בעל החיים

 התבזבז משקל  מין
כמות 

 שבשימוש
יתרה 

 )ל"מ(
  חתימה

1-1-94 6425 - D  240  10  0  45  כלב    

1-1-94 
2321 - C  237  3  0  4.5  חתול    

1-1-94 
6499 - D  224  13  6  32  כלב    

1-1-94 
6420 - D  221  3  0  11  כלב    

1-1-94 1012 - X  215  6  0  3.6  ארנבת    

1-1-94 2330 - C  214  1  0  1  חתול    

2-1-94 2331 - C  5209  5  0  4.5  גורי חתולים    

2-1-94 6424 - D  8188  21  0  31   גורי כלבים    

2-1-94 6392 - D  173  15  0  49  כלב    

6-1-94 2360 - C  3  5  0  5.4  חתול+     

PreMix  

KETAMINE/ZYLAZINE -חסד- חומר להרדמה מקדימה להמתת  

  מטרה

מתקבל , ביחס הנכון) Rompun, AnaSed, Gemini (xylazine-ו) ketamine) Ketasetכאשר מערבבים 

הזרקת . חתולים ומינים אחרים, סם הרדמה יעיל המשמש כסם מקדים להמתת חסד עבור כלבים

  .סם זה מביאה את בעל החיים במהירות למצב של הרדמה עמוקה

  אזהרה

 החוק הפרדלי בארצות הברית מתיר שימוש בתרופות אלה אך ורק לוטרינר או על פי הוראת

מדינות . השימוש בתרופות אלה ייעשה תחת פיקוחו הכללי של וטרינר מוסמך. וטרינר מוסמך
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מסויימות עשויות להגביל עוד יותר את השימוש בתרופות אלה על ידי עובדים חסרי הסמכה 

  וטרינטרית

  הוראות ערבוב

הדרך ). ל"מ/ג" מ100 (xylazine 1עם חלק ) ל"מ/ג" מ100בריכוז  (ketamine חלקים 5יש לערבב 

לבקבוק ) ל"מ/ג" מxylazine) 100ל " מ2.0הפשוטה ביותר לערבב חומרים אלה היא על ידי הוספת 

  .PreMixל של " מ12.0יתקבלו ). ל"מ/ג" מketamine) 100ל "  מ10.0מלא בנפח 

 בטמפרטורת PreMixניתן לאחסן . יש לסמן את הבקבוק בתווית המציינת את תאריך התפוגה

  .ודשים מבלי שעוצמתו תיפגם ח6החדר עד 

  אמצעי זהירות

  .או הקאות/מתן חומר זה עלול להביא לעוויתות ו

  . במקרה של הזרקה לאדם יש להעבירו לטיפול אצל גורם רפואי. לא מיועד לשימוש בבני אדם

  בטיחות

  . אינו בשימוש יש לשמור אותו בארגז מתכת נעול או בכספתPreMix-כאשר ה
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  שיםטבלת המינונים הדרו

יתבסס ) ל"מ/ג" מ390בריכוז ) (פנטל(חישוב המינון היעיל ביותר של סודיום פנטוברביטל : הערה

ל " מ6.72או ) IC או תוך לבבית IVהזרקה תוך ורידית (ג ממשקל הגוף " ק10ל לכל " מ2.24על 

ויותאם לנסיבות מיוחדות , )PO או מתן בפה IPהזרקה תוך צפקית (ג ממשקל הגוף " ק10לכל 

  .מהיר ושקט דרך ארבעת שלבי ההרדמה, במטרה להשיג מעבר חלק, התאם לטבלה הבאהב

  התאמה/מינון  תאור
  הזרקה תוך ורידית

  ג" ק10/ל" מ2.24  רגוע, בריא  )1

  ל" מ2.24+ ג " ק10/ל" מ2.24  מעוברת  )2

  ל" מ2.24+ ג " ק10/ל" מ2.24  ריכוז שרירים גבוה יחסית למשקל הגוף  )3

  ל" מ2.24+ ג " ק10/ל" מ2.24  השעתיים האחרונותאכל במהלך   )4

  1.5 ×ג " ק10/ל" מ2.24  מערכת דם בלתי תקינה, בהלם, חולה, פצוע, זקן  )5

  ל" מ2.24+ ג " ק10/ל" מ2.24  פראי, עצבני  )6

  2 ×ג " ק10/ל" מ2.24  בנוכחות הבעלים  )7

  הזרקה תוך צפקית

  ג" ק10/ל" מ6.72  רגוע, בריא  )8

  2 ×ג " ק10/ל" מ6.72  שפן/ארנבת  )9

  ל" מ2.24+ ג " ק10/ל" מ6.72  מעוברת  )10

  ל" מ2.24+ ג " ק10/ל" מ6.72  אכל במהלך השעתיים האחרונות  )11

  2 ×ג " ק10/ל" מ6.72  )חובה להרדים תחילה(זוחלים   )12

  1.5 ×ג " ק10/ל" מ6.72  מערכת דם בלתי תקינה, בהלם, חולה, פצוע, זקן  )13

  ל" מ2.24+ ג " ק10/ל" מ6.72  יפרא, עצבני  )14

  2 ×ג " ק10/ל" מ6.72  בנוכחות הבעלים  )15

  )PO(מתן בפה 
  

  ג" ק10/ל" מ6.72  נוזל  )16

  ג" ק10/ל" מ6.72  אבקה  )17
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  טבלת מינונים למתן דרך הפה

  

  אופן הגשה  כמות אבקה נוזל  מין  משקל

  גרם  ג"מ ל"מ  דוגמא  ג"ק פאונד
קפסולה 

 ג" מ325
  כף כפית

   1/10  1 0.39  390  1.0  ) שבועות6(גור חתולים   0.68  1.5

   1/10  1 0.39  390  1.0  ) שבועות8(גור חתולים   0.9  2

   1/10  1 0.39  390  1.0 ) שבועות12(גור חתולים   1.4  3

    1/4  4 1.17  1,170  3.0  חתול  3.6  8

    1/4  4 1.17  1,170  3.0  ) שבועות8(גור כלב   4.5  10

    Cairn  4.5  1,755  1.76 5  1/2טרייר   6.8  15

    Fox  6.0  2,340  2.34 7  1/2טרייר   9.1  20

  1/4  3/4  9 2.93  2,925  7.5  כלב ציד  11.4  25

  1/4  3/4  11 3.51  3,510  9.0  קוקר ספנייל  13.6  30

  1/3  1  14 4.68  4,680 12.0  ספרינגר ספנייל  18.2  40

  1/2 1/2-1  18 5.85  5,850 15.0  סטר אירי  22.7  50

  1/2 1/2-1  22 7.02  7,020 18.0  לברדור  27.3  60

  3/4  2  25 8.19  8,190 21.0  איירדייל  31.8  70

  3/4  2  29 9.36  9,360 24.0  רועה גרמני  36.4  80

  3/4 1/2-1  32 10.53 10,530 27.0  רוטווילר  40.9  90

  1 3/4-2  36 11.70 11,700 30.0  דני ענק  45.4  100

 1/2-1 1/2-3  54 17.55 17,550 45.0  מסטיף  68.2  150

  2  5  72 23.40 23,400 60.0  )גדול(סנט ברנרד   90.9  200

  

  . פאונד2.24ג שווה " ק1  :משקל

  . ל"ג לכל מ" מ390המינון בנוזל מחושב על פי ריכוז של   :תמיסה

יש להפחית את כמות , לרישום ביומן תרופות מסוכנות. כמות האבקה מוצגת במיליגרמים וגרמים  :אבקה
  .ים שהוצאה מן הבקבוקהאבקה בגרמ

  .ג" מ325 קפסולות המכילות 300בבקבוק : הערה. ג לקפסולה" מ325מספר הקפסולות מחושב על פי   :אופן הגשה

  .יש להשתמש בכפיות מדידה בלבד: הערה. בקירוב,  גרם לכפית4.5הכמות לכפית מחושבת לפי 

  .ש בכפיות מדידה בלבדיש להשתמ: הערה. בקירוב,  גרם לכפית13הכמות לכף מחושבת לפי 

  

  

  .Vortech Pharmaceuticals Ltd. ,7/95מתוך 
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  מחזור הדם אצל כלבים וחתולים

  

  

  

  

  

 Liver  כבד Abdomen and Hind Limbs  בטן וגפיים אחוריות

 Lungs  ריאות Abdominal Aorta  עורק הבטן

 Pulmonary Artery  עורק הריאה Caudal Vena Cava  וריד חלול זנבי

 Pulmonary Vein  וריד הריאה Cranial Vena Cava  וריד חלול גולגולתי

 Renal Artery  עורק הכליה Head and Forelimbs  ראש וגפיים קדמיות

 Renal Vein  וריד הכליה Hepatic Artery  עורק הכבד

 Right Atrium  פרוזדור ימני Hepatic Vein  וריד הכבד

 Right Ventricle  חדר ימני Kidney  כליה

 Spleen, Stomach, Intestine  מעי, קיבה, טחול Left Atrium  פרוזדור שמאלי

 Thoracic Aorta  עורק בית החזה Left Ventricle  חדר שמאלי
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  ורידים מרכזיים

  

  

  

  

 caudal vena cava  וריד חלול זנבי  1

 cranial vena cava  וריד חלול גולגולתי  2

 external jugular וריד בית הצוואר החיצוני  3
 cephalic  וריד מצד האגודל  4

 hepatic  וריד הכבד  5

 lateral saphenous  הוריד הצפּון הלטרלי  6
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  איברים פנימיים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ב

  

  ב  נקבה  א  זכר

    ריאה ימנית1    ריאה שמאלית1

    לב2    לב2

    כבד3    כבד3

    כליה ימנית4    קיבה4

    שלפחות השתן5  ליה שמאלית  כ5

      שלפוחית השתן6

      טחול7

 


