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סיוע בהמלטה קשה
על קצה המזלג...

בריאות

קרי ההמלטה קשה נובעים ברובם מוולד גדול מדי או פרה קטנה מדי מ
או שניהם גם יחד )תמונה 1(. רפתנים ובוקרים רבים אינם יודעים 
כיצד לסייע לפרה ובסופו של דבר רב הנזק על התועלת ועוגמת הנפש לכל 
עוד  יועילו  לא  הפנימיות  רקמותיה  נקרעת,  הפרה  מאד.  גדולה  הצדדים 
להמלטות נוספות, והיא מפתחת אלח דם בשל חיידקים מזהמים החודרים 

אל קרום הבטן שלה.

כוון המשיכה של שני המסיעים חייב  יעשה.  גם המופיע בקריקטורה 1 לא 
להיות אחיד. המשיכה חייבת להתקיים עם צירי הפרה ועם הקשת שאותה 
המשיכה  בעדה,  ומסייעים  צדה  על  רובצת  כשהפרה  גם  בגבה.  יוצרת  היא 

חייבת להיות בזמן הצירים ולא בהפוגות ביניהם, וביחד עם קשת גבה.  

בציור 1 צרו קו דמיוני, מאגן הוולד, דרך אגן האם ותמשיכו אותו כקשת 
עד לגובה העקבים של הפרה. יווצר לכם חצי מעגל. דרך חצי מעגל זה אתם 

חייבים להוביל את הוולד החוצה מעדנות. 

לעבוד  חייבים  שאתם  הכוונים  ומה  זאת  עושים  איך 
כאשר מסייעים, בין אם הפרה שוכבת או עומדת: 

בטן  בתחתית  העובר  כאשר  האמהי  הזנב  לשורש  בזווית  מעלה  משכו   )1
האם.   

העוברי  השדרה  עמוד  כאשר  האמהי  השדרה  לעמוד  בהמשך  ישר  משכו   )2
מקביל לעמוד השדרה האמהי )ראו קריקטורה 2(.

משכו לכוון גפי האם כאשר רוב העובר מחוץ לאם.  )3

קריקטורה 1

קריקטורה 2

שולמית זוננברג* - וטרינרית, מרצה, ורכזת חוג במכללה הטכנולוגית רופין

* בימים אלו יוצא לאור ספר הביכורים שלי - "האיכר מכפר פסגה".
   זהו רומן אהבה המשתרע על פני השנים 1908-2008 כשברקע שלו הרבה רפת, פרות ורפתנים.

תמונה 1

ציור 1
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חובות נוספות עלינו כמיילדים:
נקו את אחורי הפרה, אזור פי הטבעת והבושת, עם סבון, מים ומברשת,   )1

לפני שתכניסו יד נקייה על מנת לסייע.
הוא  ולסייע בהמלטה עם חומר סיכה, החומר המועדף  יד  יש להחדיר   )2
ומתבזבז.  נשפך  ואינו  הרקמות  עם  ריאקציות  יוצר  לא  זול,  הוא  וזלין. 
אין לסייע ללא חומר סיכה. יש למשוח את החומר על שפתי הבושת, 

הנרתיק, צוואר הרחם הפתוח והמחוק, ועל העובר עצמו.
המצג  תנוחה.  תיקנו  טרם  החוצה  אופן  בשום  הוולד  את  למשוך  אין   )3
גפיים  ושתי  זנב  או  קדמיות,  גפיים  ושתי  ראש  להיות  חייב  שלעינינו 

אחוריות ובשני המקרים הוולד על בטנו. 
זאת ע"מ להצר את רוחב  רגל אחת מעט קדמית לרגל השנייה,  משכו   )4

הכתפיים או את רוחב האגן העוברי ביחס לאגן האימהי.
בתום שלב 2 להמלטה, באם הפרה ממליטה בעמידה, תמכו בוולד בדרכו   )5

לקרקע אל תתנו לו ליפול.
של  המשיכה  כוח  ואילו  ק"ג  כ-70  הוא  האם  של  הדחיפה  כוח  זכרו:   )6

מכשיר ההמלטה הוא גדול )400 ק"ג( ויש לעבוד עמו בעדינות.
הקדישו לניסיונות הסיוע 10 דקות בלבד ואם זה "לא עובד" )למשל אם   )7
צלצלו  הצידה(  או  ולד שמונח אחורה  ראש  תנוחה של  לתקן  ניתן  לא 

לווטרינר והמתינו בסבלנות.
לפרה  הניחו  הראשונה,  בתמונה  שמופיע  כפי  עצום  והעגל  במידה   )8
כמה שעות, אל תחברו את הפרה  ייקח  זה  גם אם  לווטרינר,  והמתינו 
לשער, או מנוף דומה אחר, אם חשוב לנו לעשות משהו, אפשר להעלות 
את הפרה על אנטיביוטיקה רחבת טווח ומשככי כאבים, ולהוסיף עוד 
בקבוק קלציום תת עורי. זה יועיל מאד, במידה ויהיה צורך בניתוח קיסרי 

או באמבריוטומיה. 

פרה עם עצירת שליה היא פרה בהמלטה ויש להתייחס אליה בהתאם.                                                                                      )9
כלומר בשימת לב, בעדינות, ברגישות ובסבלנות. אבל כך יש להתייחס 

 ..?לכל פרה הלא כן
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