
 

 

 

 

 תושבים יקרים,

  הויסצראליתהודעה חשובה בדבר מחלת הלישמניה 

ויסצאלית )לישמניה אינפנטום(. מחלה  ל, נתגלו כלבים הנגועים בלישמניהבעמק יזרעאברצוני לעדכן כי בפנסיון אשר פעל עד לאחרונה 

מיוחד תוך פגיעה באיבריים פנימיים, ב ,עלולה לפגוע בבני אדםהמועברת מבעלי חיים לבני אדם. המחלה , הינה מחלה זואונוטית זו

 חיסונית.המערכת ב יםליקויעם וחולים ילדים , קותבקרב תינו

 יתושים מעופפים, מחלה, מועברים על ידי זבובי החולטפילי הלישמניה הויסצראלית, מחוללי ה – העברת המחלהאופן 

 גוענלאחר שעקצו בעל חיים בטפילים  . זבובי החול נדבקיםחמה בשעות החשיכה ובין הערבייםבעונה ה הפעילים ,טניםק

 גם חתולים עלולים להוות מאחסן למחלה(. ידוע כי  אך לאחרונה)מקובל כי כלבים הינם המאגר העיקרי למחלה זו, 

 16 -לישמניה כאשר כ מינים של 23בעולם ידועים לפחות אותם.  בני האדם נדבקים באקראי כאשר נקבת זבוב החול עוקצת

 )שושנתלישמניה עורית  –נוסף למחלה  יה ויסצאלית קיים סוגמלבד לישמנ ,כאמור בישראלעלולים לפגוע באדם.  ,הםמ

 יהודה וגליל, הרי ירושליםור זבכלבים נמצאו במיוחד בא הויסצראלית הלישמניהשנים, רוב מקריי  מספרלפני יחו(. יר

 בעמקבשפלת החוף ובאזורים שונים בגליל .  ,בכלביים מצויה גם במרכז הארץ נכון להיום לישמניה ויסצאלית מערבי.

 בה מתגלה המחלה בכלביות אשר פעלו באזור.  זו הפעם השנייה ,יזרעאל

 הציבור.בבריאות  "קלה אזר"( הינה בעלת משקל חשוב ) הידועה גם בשם באדם ויסצאליתלישמניה  – הדבקה בבני אדם

 , מטופליס, סרטןהחיסון ) חולי אייד רים וחולים הסובלים מדיכוי מערכתהינם ילדים צעי ,מרבית המקרים כאמור

 חום,עלולים לחלות בה. הסימנים העיקריים בבני אדם הינם  מבוגרים ללא דיכוי מערכת חיסוניתגם  אךוכו'(.  כימותרפיה

 זוכים לטיפולפגיעה במח העצם ואנמיה. המחלה עלולה להיות קטלנית במידה ולא  ל מוגדל, כבד מוגדל, אובדן משקל,טחו

 מתאים בזמן.

 אךרבים ומגוונים,  בה עלולים להופיע סימנים קלינייםבכלבים הינה מחלה לישמניה ויסצראלית  – סימני המחלה בכלבים

 השינויים. בדרך כלל ודימומים מהאף מהמקרים(, שינויים בעיניים 80% -כהמופע הקלאסי הינו הופעת לקויות עוריות )ב

 גם בכלבים ללא טיפול בזמן. קטלנית המחלה עלולה להיות מלווים באבדן משקל גוף ועייפות.

 שברשותכם. החיים  ידה והנכם מבחינים בשינויים בבעלת  במ\ית המטפל\ה הוטרינר\יש לפנות לרופא - מניעה והתגוננות 

 הדוחים זבובי חול, הינם רעיליםמסוימים  שימו לב כי תכשירים. ים )קולרים(קיימים תכשירים הדוחים זבובי חול עבור כלב

 ור פנימהלחד בכדי למנוע מזבובי החול ,זעיריםרשתות עדינות עם חורים  התקיןניתן ל ,על מנת להתגונן מעקיצות .לחתולים

 זבובי חול הדוחים, שימוש בתכשירים  ומזגנים במאוורריםסגורים בשעות הערב והלילה , שימוש  לבתים. שמירה על חלונות

 והמשרד להגנת הסביבה. מאושרים על ידי משרד הבריאות ה
 

 ,   בברכה
 

                                                                                                                                         
 

 ד"ר גלית וונדר 
 מנהלת השירות הוטרינרי


