
 ABIECیادداشت رسمی  

من صادرکنندگان جدر ایالت ماتوگروسو، ان (BSE)انسفالوپاتی شکل گاوی ه به شناسایی یک مورد از جبا تو

وزارت  توسط ام شدهجشفاف سازی میکند که، تمام پروسه و فرآیند ان (ABIEC)محصوالت گوشتی برزیل 

را از طریق برنامه ملی پیشگیری و مراقبت و تحت نظر  (MAPA) کشاورزی و دامداری و تامین امور دامی

شده توسط ارگان های  امجان روسهپپیگیری میکند و به  (PNEEB)ی شکل گاوی جگرفتن انسفالوپاتی اسفن

وقوع یک مورد جداگانه )ایزوله( از  وقوع در مورد این مورد دهد که نشان مینتایج فوق الذکر اعتماد دارد. 

 .را نشان می دهد سال، 71، در حدود ذبح شده در سن بسیار باال اوغیرمعمول این بیماری در یک گ

غذایی انسان ها یا  رهزنجی برایگونه خطری چنین خاطر نشان می کند که این مورد هیچهم (ABIEC)ابیک 

 آمده است. MAPAحیوانات را ارائه نمیدهد، همانطور که در یادداشت رسمی منتشر شده توسط 

که بر کنترل های بهداشتی برزیل اعتماد دارد و شناسایی این مورد نشان  تاکید مضاعف میکند  (ABIEC)ابیک 

 این سیستم ها است. از کارایی و امنیت

 به شرح زیر است: MAPAدر ادامه یادداشت رسمی 

 

 وجود یک مورد اتیپیک انسفالوپاتی اسفنجی گون گاوی در ایالت ماتوگروسو

 

وقوع یک مورد غیر معمول از  (MAPA)معاون وزارت دفاع از وزارت کشاورزی، دام و تامین امور دامی 

تایید می کند. این بیماری به طور خود به خود و به صورت پراکنده  را (BSE)انسفالوپاتی اسفنجی شکل گاوی 

 ی آلوده ندارد.اتفاق می افتد و ارتباطی با مصرف مواد غذای

از حیوان در حین  BSEسالگی است. تمامی موارد خطرناک برای  71این مورد مربوط به یک گاو ماده در سن 

کشتار اورژانسی برداشته شد و در خود کشتارگاه سوزانده شدند. سایر محصوالت مشتق شده از حیوان مورد 

ه ضبط شدند و هیچ محصولی وارد زنجیره غذایی انسان شناسایی و مکان یابی قرار گرفته و پیشگیرانه برای مقابل

 و یا نشخوارکنندگان یاد شده، نشده است. بنابراین هیچگونه خطری برای جمعیت وجود ندارد.



بالفاصله بررسی و   (INDEA/MT)موسسه دفاع از کشاورزی ماتوگروسوو  MAPAقابل تاکید است که 

مات بهداشتی جهت کاهش ردند. تمام اقداردن مالک مبدا، آغاز کمیدانی در این زمینه را با قرنطینه کتحقیقات 

تکمیل   (OIE)خطر حتی قبل از اعالم نتیجه نهایی توسط آزمایشگاه مرجع سازمان جهانی بهداشت حیوانات

می(، برزیل بطور رسمی به سازمان جهانی بهداشت حیوانات و کشورهای  17از تائید در روز جمعه )شد. پس 

 واردکننده طبق استانداردهای بین المللی ارائه شده اطالع داد.

تغییری در رتبه بندی اعتباری برزیل برای این بیماری بوجود نخواهد آمد.  گونهچ، هیOIEبراساس استانداردهای 

ادامه  BSEو به بهترین شکل ممکن برای ض خطر قابل اغماض به عنوان یک کشور در معر نانچهمبرزیل 

غیرطبیعی را ثبت کرده و  BSEسال نظارت بر این بیماری، برزیل فقط سه مورد از  02خواهد داد. در بیش از 

         کالسیک را ثبت نکرده است. BSEماری موردی از بی گونههیچ 


