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Оношилгооны аргууд 

Лабораторийн илрүүлэг, оношилгоог 3 төрлийн аргаар 
хийж байна
1. Вирүсийн нүклейн хүчилд суурилсан шинжилгээний 

арга (УТ-ПГУ/PCR; RT-LAMP)
2. SARS-CoV-2 вирүсийн эсрэг, эсрэг бие илрүүлэх ийлдэс 

судлалын шинжилгээ (ФХУ/ELISA) 
3. Вирүсийн гадаргуугийн эсрэг төрүүлэх/антиген шинж 

бүхий уургын хэсгийг илрүүлэх хурдавчилсан 
шинжилгээ

 Бүрэн генийн сиквенсээр вирүсийн хувьсалыг 
тодорхойлж байна.



Шинжилгээни
й аргууд

Урвалын зарчим Давуу тал Хугацаа Дутагдалтай тал

Бх ПГУ/PCR Генийн өвөрмөц н/х 
дараалал:  primer‐probe 
ашигладаг

Хариу хурдан гарна;
Мэдрэг чанар өндөр;
Сорьц бага орно;
Түгээмэл хэрэглэж байгаа 
стандарт арга

4–6 цаг Үнэтэй тоног төхөөрөмж 
оношлуур  шаардлагатай;
лабораторийн орчин 
шаардана;
Нямбай ажиллагаа шаардана

Ийлдэс 
судлалын 
шинжилгээ

Эсрэг бие (IgG/IgM) 
илрүүлэх: ФХУ/ELISA 

Мэдрэг чанар 70‐95% 4–6 цаг Өвчин эхэлснээс 7‐28 
хоногийн дараа илэрнэ, 
хуурамч + гарах

Хурдавчилсан 
сорил

Эсрэг төрөгч илрүүлэх Өвчтний хажууд хариу 
гарах боломжтой

15–30 мин Халдвар авснаас хойш 4‐14 
хоногm хэрэглэх боломжтой
Хуурамч эрэг гарах магадлал 
их
Мэдрэг чанар 70‐96%

Вирүс 
өсгөвөрлөх 
шинжилгээ

Эсийн өсгөвөр, амьтанд 
халдааж вирүсийн 
цэвэр өсгөвөр гаргах 
арга

Вирүс амьд халдварлах 
чадвартай байгаа эсэхийг 
тогтоодог

5–15 өдөр PCR эерэг сорьц болгонд 
вирүс өсгөвөрлөгдөхгүй

Next generation 
sequencing 
(NGS)

Бүрэн генийн дараалал 
тогтоох

Халдварын эх уурхайг 
тогтоох; шинэ үүсгэгчийг 
илрүүлж, хувьсамжийг 
тодорхойлдог хамгийн 
мэдрэг арга

1–2 өдөр өндөр үнэтэй, 
боловсруулалтын программ, 
ур чадвар шаарддаг

Оношилгооны аргуудын харьцуулалт



Сорьцын төрөлСорьцын төрөл Сорьц цуглуулах хэрэгсэл Тээвэрлэлти
йн горим

Шинжилгээ хийх 
хүртэл хадгалах горим

Хамар-залгиур/ам-залгиурын 
арчдас хамт

• Дакрон буюу мяндсан 
сойз бүхий ариун бамбар

• Вирүс тээвэрлэх орчин 
эсвэл 1.5 мл 0,9% NaCl

40С ≤72 цаг: 40С
>72 цаг: -700С

Гуурсан хоолой-цулцангийн 
угаадас/шингэн

Ариун сав 40С ≤48 цаг: 40С
>72 цаг: -700С

Мөгөөрсөн хоолойн 
сордос/аспират, хамар-
залгиурын сордос буюу хамрын 
угаадас

Ариун сав 40С ≤48 цаг: 40С
>72 цаг: -700С

Цэр Ариун сав 40С ≤48 цаг: 40С
>72 цаг: -700С

Өтгөн/баас Ариун сав 40С ≤48 цаг: 40С
>72 цаг: -700С

Биопси буюу аутопси үед авсан 
эд (Уушгины эдийн гүнээс буюу 
гуурсан хоолойноос 0.5 см 
талтай шоо хэлбэртэй авна)

Ариун сав
Вирүс тээвэрлэх орчин 
эсвэл  
1.5 мл 0,9% NaCl

40С ≤24 цаг: 40С
>72 цаг: -700С

Ийлдэс (2 удаагийн сорьц авна –
өвчний цочмог ба эдгэрэлтийн 
үед буюу цочмог үе өнгөрснөөс 
хойш 2-4 долоо хоногийн дараа)

Ийлдэс ялгах хуруу шил 
(насанд хүрэгчид: 3-5 мл 
бүхэл цус цуглуулна)

40С ≤5 хоног: 40С
>5 хоног: -200С



Монгол улсад COVID-19 халдварын лабораторийн 
оношилгооны байдал (Нийт 11 лаборатори)

УБ 4 лаб: ХӨСҮТ-д 3; ЗӨСҮТ-д 1 лаб
Орон нутагт 6 лаб: Ховд, Дорнод, Орхон, 
Дархан Уул, Сэлэнгэ, Замын Үүд сум
ЗӨСҮТ, машинт лаб: ӨМ, Гашуун сухайтад



КОВИД-19 илрүүлэг ПГУ шинжилгээний тоо (лабораториор)
2020 оны 1 сарын 23-аас 2020 оны 12 сарын 13 (Нийт 393400)



SARS CoV-2 эсрэг антител илрүүлэх шинжилгээний тоо (15547),
7 хоногоор



Сорьц цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэхэд анхаарах 
асуудал



Шинжилгээний үр дүн

Сорьц тээвэрлэхСорьц тээвэрлэх

Эмнэл зүйн үе шат, хувь хүний 
онцлог

Сорьц хадгалахСорьц хадгалах

Сорьц авахСорьц авах

Сорьц боловсрүүлахСорьц боловсрүүлах

Шинжилгээ хийх Шинжилгээ хийх 

Эмнэлзүй, тархвар зүйгээр сэжигтэй
Магадлалтай гэж үзсэн бол давтан 
сорьц цуглуулж шинжилнэ

1. Сургагдсан мэргэжилтэн сорьц 
авна (Видео хичээл)

2. Үйлчлүүлэгч юм идэж уухаас нь 
өмнө, халдваргүйжүүлэх уусмалаар 
хоолойгоо зайлаагүй байхад сорьц 
авна;

3. Халдвар хамгааллын дэглэм
4. Сорьцыг тээвэрлэх явцад асгах, 

хөлдөөхөөс саргийл



Сорьц цуглуулах халвар хамгаалал 
аюулгүй ажиллагаа

• Сорьц цуглуулах эрүүл мэндийн ажилтнууд сорьц 
цуглуулах, хадгалах, савлах, тээвэрлэх чиглэлээр 
сургагдсан байна. 

• Бүх төрлийн сорьцыг  халдварын эрсдэлтэй гэж үзнэ. 
• HEPA шүүлтүүр бүхий N95 амны хаалт, нүдний шил эсвэл 

нүүрний халхавч зүүх ба шингэн үл нэвтрүүлэх 
материалаар хийгдсэн зориулалтын өмсгөл, халад, 
бээлий зэрэг хамгаалах хувцсыг бүрэн өмсөнө.



Амьсгалын замаас сорьц  авахдаа 
дараах зүйлсийг бэлтгэсэн байх 
шаардлагатай

Үүнд: 
• Салфетка
• Уян болон хатуу иштэй ариун бамбар
• Хэл дарагч
• Вирүс зөөвөрлөх орчин эсвэл 1.5 мл 0,9% NaCl бүхий хуруу 

шил
• Хуруу шил тогтоогуур 
• Цэрний сав
• Сорьц зөөвөрлөх зориулалтын савууд
• Мөсөн элемент
• Термометр
• Сорьцын дагалдах бичиг
• Шилний харандаа зэрэг хэрэгслүүд хамаарна 



Арчдас авах бамбар

Уян бамбар
Хатуу бамбар



Вирүс тээвэрлэх орчин

Вирүс зөөвөрлөх орчин эсвэл 
1.5 мл 0,9% NaCl бүхий хуруу 

шил
Хуруу шил: 
Clot activator-гүй улаан 

бөглөөтэй ваакуум хуруу 
шил ашиглана



Сорьц тээвэрлэх сав



Шинжлүүлэгчийг шинжилгээнд бэлтгэх



Амьсгалын дээд замаас сорьц авах

Хамрын арчдас

Хамарзалгурын арчдас



Бамбар 

шургуулах зам

Тагнай Хамарзалгиур

Хамрын 

доод хясаа

Хамар залгиурын арчдас авах арга 
техник

Бамбарыг хамрын хөндийн 
доод хэсгийг дагуулан 
зөөлөн тагнайтай парлелаар 
оруулж салст бүрхүүлд 
зөөлөн шахаж сугалж вирүс 
тээвэрлэх орчин эсвэл 0.9% 
NaCl бүхий хуруу шилэнд 
хийнэ.



• Ам залгиурын арчдас авахад хатуу иштэй ариун бамбар, 
хэл дарагч ашиглана. 

• Бамбараар залгиурын арын ханыг зөөлөн дарж арчиж авна. 
• Арчдсыг вирүс тээвэрлэх орчин бүхий хуруу шилэнд хийж 

шилийг сайтар таглана.

Хатуу 
иштэй 
бамбар

Ам залгиурын арчдас авах арга техник



Сорьцын дагалдах бичиг
Сорьц агуулсан саван дээр заавал тэмдэглээ хийж, 
дагалдах хуудсыг бүрэн бөглөнө.

Мэдээллийг цэвэр, гарцацтай бичнэ



• Сорьц зөөвөрлөхөд гурвалсан баглааны зарчмыг баримтална.
• Сорьц агуулсан савыг шингээгч цаасаар  ороож жийрэглэн 

хоёрдогч саванд хийж таглана. 
• Мөсөн элемент бүхий гуравдагч саванд сорьцыг босоо 

байрлуулна. 
• Савны дотор цельсийн +2-оос +8 хэмийн нөхцөлд тээвэрлэнэ.



Анхааран сонссон та бүхэнд 
баярлалаа

КОВИД-19 халдварын илрүүлэг 
шинжилгээнд сорьц авах, хадгалах, 

тээвэрлэх видео хичээлийг 
https://youtu.be/hOzJ9EzZTe8

үзнэ үү


