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 11.7الفصل  

 تسمم الدم النازف
    (مالتوسيداباستوريلال   المسبب:)العامل 

 

HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA 

6B and 6: E) Pasteurella multocida, serotypes) 
 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 11.7.1المادة 

 عامة أحكام

 

فتاك يصيب األبقار والجـوامي  ويقيـي  مرض يعتبر تسمم الدم النازف من أجل أغراض هذا الكود 

. Pasteurella multocidaتنتميان إلى نـو   B , 6: E :6 عليها؛ العامل المسبب ساللتا بكتيريا هما

ـ تحدد فترة حيانة تسمم الـدم النـاز حيوانـات ناللـة للمـرض بيـكلين النيـي   )بوجـود يومـا   90ف ـب

 .والمستتر(

 

 .Terrestrial Manualدليل اليابسة  توجد معايير االختبارات التيخيصية واللقاحات محددة في

 11.7.2المادة 

 بلد خاٍل من مرض تسمم الدم النازف

 

 يفائن لليروط التالية:يمكن اعتبار بلٍد ما خاٍل من مرض تسمم الدم النازف عند است

 

؛ -1  ً  أن يكون اإلبالغ عن مرض تسمم الدم النازف فين إلزاميا 

 

 أال يكون لد أُبلغ فين عن ولو  أية إصابة بتسمم الدم النازف خالل الثالث سنوات الماضية؛  -2

 

ئي مع هذه المدة بستة أشهر بعد ذبح آخر حيوان مصاب في البلدان التي تعتمد سياسة الذبح الولا حدد ت

 أو دونن. التحصين



 11.7.3المادة 

 منطقة خالية من تسمم الدم النازف 

أن المرض لـم يعـد موجـودا   إعطاء الدليلمنطقة ما خالية من تسمم الدم النازف عند أن يمكن اعتبار 

 فيها منذ ثالث سنوات على األلل مع استيفاء اليروط التالية:

 

ً  على جميع أراضي البلد المعني؛أن يكون اإلبالغ عن تسمم الدم الناز -1  ف إلزاميا 
 

 أن يكون للمنطقة حواجز طبيعية أو اصطناعية؛ -2
 

 11.9.7و 11.9.6أن يتم إدخال كل حيوان جديد إلى المنطقة وفقا  ألحكام المادتين  -3

 11.7.4المادة 

 منطقة موبوءة بتسمم الدم النازف

علـى األلـل  سـتة أشـهرزالت موبوءة بتسمم الدم النازف حتـى انقيـاء  ما اليمكن اعتبار أن منطقة  

 على تيخيص آخر إصابة وانتهاء تطبيق إجراءات سياسة االستئصال والتطهير.

 11.7.5المادة 

 

 في التجارة الدولية 

يحق للسلطات البيطرية في البلدان الخالية من تسمم الدم النازف منع اسـتيراد األبقـار والجـوامي  أو 

 عبورها ألراضيها عند ورودها من بلدان تعتبر موبوءة بتسمم الدم النازف.

 11.7.6المادة 

 
 

 توصيات لالستيراد من بلدان أو مناطق خالية من تسمم الدم النازف

 يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد 

 األبقار والجوامي  البرية 

 



 :يما يل  تفيد طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية 
 

 النازف؛أنن لم تظهر على الحيوانات يوم اليحن أية أعراض سريرية للتسمم الدم   -1
 

أنها كانت في بلد أو منطقة خالية من تسمم الدم النـازف منـذ والدتهـا أو خـالل السـتة أشـهر   -2

 األخيرة.

 11.7.7المادة 

 الدم النازف بتسمم ةموبوءتوصيات لالستيراد من بلدان تعتبر  

 

 على السلطات البيطرية عند استيراد يتوجب 

 األبقار والجوامي  البرية 

 طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد:

 أنن لم تظهر على الحيوانات يوم اليحن أية أعراض سريرية لتسمم الدم النازف؛  -1
 

 إنها عزلت في محطة للحجر خالل الثالثة أشهر السابقة لليحن؛ -2
 

ـل المسـبب للمـرض فـي وأنها أخيعـت مـع ن -3 ـ  عـن العاـم ـارات الكـي ـة الختـب ـ  سلبـي تاـئ

األنـ  والحلـق ألربع مرات، يفاصل بين الواحـدة واألخـرأ أسـبوعا  واحـدا ، خـالل اليـهر 

 األخير للحجر وفقا  لإلجراءات الواردة في دليل اليابسة؛ 
 

 )ليد الدرس( أووأنن تّم تحصينها لبل ثالثين يوما  على األلل من تاريخ اليحن  -4
 

 أنهــا أخيــعت مــع نتاـئــ  إيجابيــة الختـبــار الحـمــاية السلبـيــة للـفــالر )لـيــد اـلــدرس( خــالل         -5

 فتـرة الحجر السابقة لليحن.          
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