המחלקה הוטרינרית מועצה מקומית אלפי מנשה
יוני 2020
תושבים יקרים,

מחלת הלישמניאזיס ("שושנת יריחו") היא מחלה טפילית הפוגעת בעור ומופיעה בצורת פצע
כואב שלעיתים משאיר צלקת .ההדבקה בטפיל מתרחשת אך ורק ע"י עקיצה של זבוב החול,
חרק קטנטן.
ההדבקה בטפיל עלולה להתרחש כאשר הזבוב עוקץ את שפני הסלע ,שעשויים להיות נשאים
של הלישמניה ,ולאחר מכן עוקץ את בני האדם ובכך מעביר את המחלה.
חשוב לציין כי שפני הסלע עצמם אינם יכולים להעביר את המחלה באופן ישיר וההדבקה
מתרחשת דרך עקיצה של זבוב החול בלבד.
בשנים האחרונות חלה באזור השומרון עליה משמעותית במקרי ההדבקה של מחלת
הלישמניאזיס העורי.
זבוב החול פעיל בעונות החמות ובשעות הערב והלילה בלבד.
הנחיות המשרד להגנת הסביבה לתושבים המתגוררים בישובים בהם עלולים להימצא
זבובי חול וטפילי לישמניה:
מחוץ לבית – חשוב!!
•

חשוב ביותר! למרוח בעיקר בשעות הערב חומר דוחה יתושים על האזורים החשופים
של העור – בעיקר פנים וצוואר ,בעת שהיה מחוץ לבית.
מומלץ ללבוש בגדים ארוכים בשעות אחה"צ והערב.

•

בסביבה
•

מניעת הצטברות מפגעים כמו דליפת מים וביוב והצטברות אשפה.

בתוך הבית (זן זבוב החול המקומי אינו נוהג בדרך כלל להיכנס לבתים)
•

מומלץ להתקין בחלונות רשתות עם חורים זעירים (רשת חממה) על מנת למנוע מזבובי
החול לחדור פנימה.

•

אם גילית זבובי חול בדירתך (זבובי החול ניכרים בכנפיהם המורמות ובמעופם בצורת
דילוגים) אפשר לקטול אותם בעזרת שאיבה עם שואב אבק ,לרסס אותם בתכשירים
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המחלקה הוטרינרית מועצה מקומית אלפי מנשה
ביתיים המאושרים לחרקים מעופפים או באמצעות חומר הדברה על מקומות העמידה
של זבובי החול.
•

ניתן להשתמש בלוחיות אידוי לדחיית יתושים גם להרחקת זבובי חול.

•

ניתן למנוע מזבובי החול לעוף בתוך הבית על ידי הפעלת מזגן או מאוורר תקרה.

•

המלצות להקמת גדר סביב גינות הנוי ,חצרות הבתים בצורת " "Tכך שהגדר בגובה כ-
מטר וחצי ובקצה העליון מדף כלפי חוץ שיעצור את טיפוס השפן.

•

טיפול במסלעות הנמצאות בגינות הפרטיות .

בית הגידול הטבעי של שפני סלע הוא מסלעות ובשל תנאי השטח הטבעיים של היישוב ופסולת
בנייה שהצטברה נוצרו בתי גידול רבים לשפני הסלע בתוך היישוב.

בשבועות הקרובים תחל פעילות אזורית רחבת היקף על ידי המועצה ובשיתוף המשרד
להגנת הסביבה שתכליתה מניעת כניסתם של שפני הסלע לישוב

חשוב לציין כי בשנים האחרונות נעשו פעולות שונות על מנת לצמצם את התחלואה במחלת
הלישמניוזיס עם זאת טרם נמצא פתרון יחיד וברור להדברת המזיקים ברמה הארצית.
לטובת שמירת בריאות ציבור תושבי הישוב יש צורך בשיתוף פעולה של התושבים ,אנא
הקפדה על הנחיות המשרד להגנת הסביבה ודיווח למוקד המועצה\מחלקה וטרינרית על
תושבים שנדבקו במחלה.
כמו כן דווח על שפני סלע ,ניתן לדווח למוקד המועצה.

בברכה,
ד"ר רעות אפשטיין
וטרינרית רשותית מ.מ אלפי מנשה
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