
 

 تصريح رسمي 

 الرابطة البرازيلية لمصنعي ومصدري اللحوم

( في والية ماتو غروسو، توضح BSEاعتالل الدماغ اإلسفنجي البقري )بمرض  فيما يتعلق بظهور حالة إصابة

( أنها تتابع الوضع عن كثب وتثق بكافة اإلجراءات ABIECالرابطة البرازيلية لمصنعي ومصدري اللحوم )

راعة والثروة الحيوانية والتموين، التي ترتكز على البرنامج الوطني للوقاية من اعتالل المتخذة من قبل وزارة الز

أصابت حيوان  (، والذي بينت نتائجها أن األمر يتعلق بحالة معزولة غير نمطيةPNEEBالدماغ اإلسفنجي البقري )

 العمر.عاًما من  17بقري متقدم في السن، حيث ذبح في سن 

وتوضح الرابطة البرازيلية لمصنعي ومصدري اللحوم أيضاً، الحالة ال تمثل خطراً على سلسلة الغذاء البشرية أو 

 الحيوانية، كما هو موضح في المذكرة الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين.

الصحية المعتمدة في  بإجراءات الرقابةها التامة وتؤكد الرابطة البرازيلية لمصنعي ومصدري اللحوم عل ثقت

 وليس اكتشاف هذه الحالة سوى دليالً قاطعاً على سالمة وكفاءة هذه األنظمة.البرازيل، 

 فيما يلي نص المذكرة الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين:

 :ماتو غروسووالية بقري في حدوث حالة غير نمطية من التهاب الدماغ اإلسفنجي ال

تؤكد مديرية حماية الزراعة والثروة الحيوانية، التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين، حدوث حالة 

علماً بأن هذا المرض يحدث تلقائيًا  ماتو غروسو. والية اعتالل الدماغ اإلسفنجي البقري في لمرضغير نمطية 

 عالقة له بتناول األغذية الملوثة.ودون سابق إنذار، وال 

عاًما. وقد تم عزل جميع المواد التي من شأنها االرتباط بمرض  17والحيوان الذي تعرض لإلصابة يبلغ من العمر 

جنون البقر أثناء عملية الذبح الطارئ وحرقها في المسلخ نفسه. وبالنسبة للمنتجات األخرى المشتقة من الحيوان، فقد 

 منتج من منتجاتتم تجنب أي احتكاك لها بأي  وبالتاليها، وتحديد أماكن تواجدها، وعزلها وقائياً، تم التعرف علي

 سلسلة الغذاء البشري أو الخاص بالمجترات. لذلك ال يوجد خطر على السكان.

انية في والية وهيئة حماية الزراعة والثروة الحيو وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين

من اتخاذ كافة  اإلنتهاءالمنشأ. وقد تم  مكانشرعتا على الفور بإجراء تحقيقات ميدانية، وعزل  ماتو غروسو

اإلجراءات الصحية للتخفيف من مخاطر، قبل صدور النتيجة النهائية للمختبر المعتمد من قبل منظمة الصحة 

، أخطرت البرازيل 31/05/2019د التأكد من حدوث حالة اإلصابة، يوم الجمعة الموافق ع(. وبOIEالعالمية )

 معايير الدولية.وفقاً للرسميًا المنظمة العالمية لصحة الحيوان والبلدان المستوردة، 

دى واستنادًا على المعايير المعتمدة من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان فلن يطرأ أي تغيير على تصنيف م

اعتالل كبلد ذو مخاطر ضئيلة فيما يتعلق باإلصابة بمرض تعرض البرازيل لخطر اإلصابة بالمرض، وستبقى 

(. والجدير بالذكر أن البرازيل سجلت فقط ثالث حاالت غير نمطية من اإلصابة بمرض BSE)الدماغ اإلسفنجي 

. ولم تتعرض ألية حالة شرين عاماً خالل فترة تجاوزت الع (BSEبمرض اعتالل المخ إسفنجي الشكل البقري )

  إصابة تقليدية.

 


