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 08:00התכנסות

מושב חיות קטנות וחיות אקזוטיות – מנחה פרופ' איתמר ארוך
 08:30דברי פתיחה וברכות :פרופ' שמעון הרוש ,מנהל ביה"ס לרפואה וטרינרית.
 08:35ש .הרוש  -ארליכיוזיס וברטונלוזיס בחיות מחמד.
 09:15א .שיפוב ,ג .שגב  -טיפול רפואי וכירורגי במקרים מאתגרים במערכת השתן.
 10:00א .קלמר ,י .ברוכים ,א .כהן ,ק .קודנר ,ג .שגב ,א .ארוך  -הפרעות קרישה בכלבים הסובלים ממכות חום.
 10:15ג' .בן עוז ,ר .ניבי ,ע .יס ,ח .צרפתי ,י .גלמן ,ג .זרמצקי -פרוטוטקוזיס בכלבים בישראל :סדרה של ארבעה
כלבים.
 10:30-10:45הפסקת קפה
 10:45ד .אוהד ,מ .רישניו ,א .ליונגוואל ,א .פורצ'לו ,י .הגסטרום  -קצב הנשימה לדקה בשינה ובמנוחה ,בכלבים
עם מחלת-לב שמאלית תת-קלינית.
 11:00ח .צרפתי ,י.שגב  -תוצאה חיובית בכלב עם סינדרום  SEPTIC LENS IMPLENTATIONבעקבות
פציעת ציפורן חתול בעדשה.
 11:15י .קושניר ,נ .טולדנו ,ל .כהן ,י .שילו-בנימיני  -הערכת יעילות הזרקת רופיבקאין תוך-אשכית ולאורך קו
החתך בסירוס כלבים תחת טשטוש עם מדטומידין-בוטורפנול-מידזולם.
 11:30מ .מזעקי-טובי ,מ .רייך ,א .קרניאלי ,ש .קוזי ,א .ארוך  -הסננה תת-עורית חמורה בתאי מסט
ואאוזינופילים עם נוכחות מיקרופילריות רבות של דירופילריה רפנס בשלושה כלבים.
 11:45ס .קליינברט ,ל .אגי ,א.ארוך ,א .קלמר  -ממצאי מעבדה בחתולים עם ספסיס ממקור טבעי.
 12:00ג' .מילגרם ,ע .ישראלי ,מ .וייזר ,א .קלמר ,ס .קליינברט ,א .שיפוב  -הסטה צדית של האריתנואיד בכלבים
בעזרת טכניקה זעיר-פולשנית :מחקר אנטומי.
 12:15ר .ניבי ,ל.א .ליונס ,א .ארוך ,ג .שגב  -מחלת כליות פוליציסטיות בארבעה חתולי בריטיים קצרי פרווה
בישראל ,וטיפול מוצלח בציסטה מזוהמת בבקטריה.
 - 13:00 - 12:30הפסקת צהריים

מושב סוסים וחיות אקזוטיות – מנחה ד"ר אמיר שטיינמן
 13:00ג .עורף ,ר .שיראקי ,ג .קלמר  -הסרת אבני רוק באמצעות הגישה האוראלית ב 15-סוסים.
 13:15ל .קוראן ,ג .קלמר  -צליעה חמורה ושיתוק חלקי בגפה אחורית עקב מלנומה פולשנית בסוסה ערביה.
 13:30ש .תירוש לוי ,ר .סולומוביץ ,א .שטיינמן  -גורמי סיכון לתמותה ויעילות השימוש בנסיוב בעקבות הכשת
צפע ארצישראלי ( )Vipera palaestinaeבסוסים.

 13:45ר .דהן ,מ .בריצי ,ג .סוטון ,ש .סורק ,ג .קלמר  -הערכה פרמקוקינטית של שילוב האנטיביוטיקות
מרבופלוקסצין ואימיפנם בהזרקה ורידית אזורית תחת חסם עורקים בגפיים בסוסים עומדים.
 14:00ר .לפיד ,י .שילו-בנימיני  -הרדמת יעלים נובים ) (Capra nubianaבשבי בשילוב בוטורפנול-מידאזולם-
מדטומידין או בוטורפנול-אזאפרון-מדטומידין ,והפיכה עם אטיפמזול.
 14:15ע .שניידרמן-טורבן ,נ .כהנא ,ג .קלמר ,ר .עופרי  -גידול קרנית בילטרלי מסוג Squamous Cell
 Carcinomaבסוסת הפלינגר בת  9שנים.
 – 14:30הפסקת קפה

מושב חיות משק ובריאות ציבור – מנחה ד"ר מיכאל ואן-סטרטן
 14:45א .שמשוני ( MERS -תסמונת נשימתית מזרח תיכונית) :זואונוזה עם דבשת?
 15:15מ .קדמי  -קדחת קיקיונית :עבר ,הווה ועתיד.
 15:45א .לובלין ,ש .מכאני ,י .פרנושי  -כלמידיה פסיטצ'י :פתוגן ראשוני לא רק של תוכים.
 16:00ג .זגרון ,ס .אולי ,ח .שטיין-זמיר  -תיאור מקרה של הרעלת מזון מבצילוס צראוס במנת בשר טחון.
 16:15ר .פרנק-קינרייך ,א .לובלין ,מ .בריצי ,ס .סובאק ,ע .רוזנבלוט ,מ .פרידמן ,ע .לביא  -דוקסילין בהזרקה
בשחרור מושהה לאפרוחים על בסיס פולימר תרמוסנסבילי.

