
    
   Монгол улсад зөөвөрлөгдөн орж ирсэн 

короновируст   халдварын эмнэлзүйн  
судалгааны  үр  дүнгээс



Монгол  улсад  хийгдсэн  короновируст  цартахлын  
эмнэлзүйн  судалгааны  үр  дүнгээс

• Монгол  улсад  шинэ  коронавирүст  
халдвараар  ХӨСҮТ –д хэвтэн  эмчлүүлж 
эдгэрсэн  эхний  тохиолдлуудын судалгаа 

• Коронавируст  халдвар зөөвөрлөгдөн  орж  
ирсэн  тохиолдлын  утасны  дуудлага  
хийсэн дүн шинжилгээ  үеийн  

• Монгол  улсад зөөвөрлөгдөн  орж  ирсэн 
коронавирус  халдварын эхний  141 
тохиолдлын тархварзүйн  судалгаа

• Монгол  улсад зөөвөрлөгдөн  орж  ирсэн  
коронавируст  батлагсан  тохиолдлын 
талаарх  судалгааны  тайлан  

• БНХАУ-ын Хубай  мужийн Ухань хотоос  
ирсэн  оюутнуудын  дунд  хийсэн тандал  
судалгааны  дүн

• ОХУ-аас  Алтанбулаг  боомтоор  орж ирсэн  
оюутнуудын   дунд бүртгэгдсэн  кластер  
тохиолдуудын судалгааны  тайлан  



Монгол  улсад  хийгдсэн  короновируст  цартахлын  
эмнэлзүйн  судалгааны  үр  дүнгээс





МОНГОЛ  УЛСАД (ЗӨӨВӨРЛӨГДСӨН) КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ОНОШЛОГОО, 
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮР  ДҮН, ЭМЯ 2020‐08‐24

• ЭМХТ, Эрүүл мэндийн мэдээллийн албаны статистикийн программ, 2020.03.09‐08.09
• 196 тохиолдолд ретроспектив судалгаа
• “COVID‐19 эмнэлзүйн хуудас – коронавирүст халдварын батлагдсан тохиолдлын

эмнэлзүйн бүртгэлийн түр маягт” тохиолдлын мэдээллийн хуудас. 3 модул хэсэгтэй:
Модул 1 эмнэлэгт хэвтэх, Модул 2 тасагт эмчлүүлэх, Модул 3 эмнэлгээс гарах үеийн мэдээлэл



Эмчлүүлэгчдийн нас n=337

3.6%

53.1%

21.1%

9.5%
12.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

15 хүртлэх 15‐24 нас 25‐34 нас 35‐44 нас 45‐с дээш

Дундаж нас 
28.4±13.2



Хүйсний байдал 
n=337
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Эмнэлзүйд илэрсэн шинж тэмдэг
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Supplemental Figure 1: Clinical characteristics of 
COVID-19 



Эмнэлзүйн явц
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COVID‐19 халдварын эмнэлзүйн 
ангилал
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Эмнэл зүйн лабораторийн шинжилгээний 
үр дүн
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Тохиолдол 1

Уушгины дүрс оношилгооны үр дүн



Тохиолдол



Тохиолдол 2



Хийгдсэн эмчилгээ
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Вирүсийн эсрэг эмийн хэрэглээ
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ЭХ СУРВАЛЖ

COVID-19: Үндэсний эмнэлзүйн 
түр заавар 



Тохиолдолын тодорхойлолт
Сэжигтэй тохиолдол:
А. Өвчтөн амьсгалын замын цочмог халдвартай (халуурсан
ба ханиах, амьсгал давчдах зэрэг амьсгалын замын
халдварын шинж тэмдэгүүдийн аль нэг илэрсэн)хийгээд
дээрх байдалд хүргэсэн өөр шалтгаан байхгүй,мөн
Коронавируст халдвар(COVID-19)-ын өвчлөл тархсан улс
орон, бүс нутагт шинж тэмдэг эхлэхээс өмнөх 14 хоногийн
хугацаанд зорчсон, эсвэл оршин сууж байсан өгүүлэмжтэй.

Б. Шалтгаан тодорхойгүй амьсгалын цочмог халдварын
шинж илэрсэн хийгээд Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын
онош батлагдсан болон магадгүй тохиолдолтой өвчин
эхлэхээс өмнөх 14 хоногийн хугацаанд хамт байсан.

В. Амьсгалын цочмог хүнд халдвартай (халуурах, ханиах,
амьсгал давчдах зэрэг шинж тэмлшүүдээс аль нэг нь
илэрсэн) хийгээд дээрх эмнэлзүйн шинж тэмдэгүүд
хүндэрсний улмаас эмнэлэгт хэвтэх шаардлагатай, тухайн
байдалд хүргэсэн эмнэлзүйн өөр шалтгаан байхгүй.



Магадлалтай тохиолдол:
Коронавируст халдварын сэжигтэй (тархвар судлал, 
эмнэлзүйн шинжүүдээр) тохиолдлын сорьцийн 
шинжилгээний дүнд үнэлгээ дүгнэлт хийх боломжгүй 
эсвэл шинжилгээ хийх нөхцөл бүрдээгүй тохиолдолд 
дээрх тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.

Батлагдсан тохиолдол:
Эмнэлзүйн шинж тэмдэг, зовиураас үл хамааран 
Коронавируст халдвар (SARS-CoV2) лабораторийн 
шинжилгээгээр илэрсэн.



Шинэ коронавирус (COVID-19)-ийн халдварын 
үед илрэх эмнэлзүйн хам шинжүүд (ДЭМБ-ын 

ангилал)

• Хөнгөн тохиолдол
• Уушгины хатгаа
• Уушгины хүнд хатгаа
• Амьсгалын Цочмог Дистресс Хам Шинж
• Үжил 
• Үжлийн шок  

ЭЭТ



Эмнэлзүйн хам шинжүүд (ДЭМБ-ын ангилал)
Хөнгөн
тохиолдол

Халуурах, ядрах, ханиалгах (хий эсвэл цэртэй), хоолонд 
дургүй болох, бие тавгүйтэх, булчингаар өвдөх, хоолой 
хөндүүрлэх, амьсгаадах, хамар битүүрэх эсвэл толгои ̆
өвдөх зэрэг өвөрмөц бус шинжүүд илэрнэ. Ховор 
тохиолдолд өвчтөнд суулгах, дотор муухайрах, бөөлжих 
шинжүүд илэрч болно.

Настай ба дархлаа суларсан хүмүүст өвчний илрэл 
нийтлэг бус байж болно. 

Жирэмсний физиологийн дасан зохицох эсвэл 
жирэмсний сөрөг үр дагаврын улмаас үүсэх амьсгаадах, 
халуурах, хоол боловсруулах эрхтний шинж тэмдэг, 
ядрах зэрэг нь COVID-19 шинж тэмдгүүдтэй давхцаж 
болно.



Эмнэлзүйн хам шинжүүд (ДЭМБ-ын ангилал)

Уушгины 
хатгаа 

Насанд хүрэгсэд: Уушгины хатгаа оношлогдсон боловч
хөнгөн явцтай, хүчилтөрөгч шаардлагагүй.

Уушгины 
хүнд 
хатгаа  

Өсвөр насныхан эсвэл том хүн: Халуурсан эсвэл
амьсгалын замын халдварын сэжигтэй хүнд дараах
шинжүүдээс аль нэг нь илэрсэн: АТ > 30 удаа минутанд;
Амьсгалын дистресс; эсвэл, тасалгааны агаарт SpO2 <
90%.  
Оношилгоог эмнэлзүйд үндэслэнэ. Цээжний дүрс



Эмнэлзүйн хам шинжүүд (ДЭМБ‐ын 
ангилал)

Амьсгалын 
Цочмог 
Дистресс Хам 
Шинж 
(AЦДХШ)

Эхлэл: 7 хоногийн дотор амьсгалын шинжүүд гүнзгийрэн дордох 
эсвэл шинэ шинж илрэх.
Цээжний дүрс оношилгоо (рентген шинжилгээ, компьютерт 
томографи, эсвэл уушгины хэт авиа): 2 талд сүүдэр үүссэн. 
Уушгины нэвчдэсийн шалтгаан: Зүрхний дутагдал эсвэл шингэний 
хэт ачаалалтай хэмээн тайлбарлах боломжгүй. Эрсдэлгүй бол 
гидростатик хаванг үгүйсгэхийн тулд нэмэлт шинжилгээ 
(эхокардиографи г.м) хийх хэрэгцээ гарч болно. 
Хүчилтөрөгчжүүлэлт (оксигенаци), том хүн: 

Хөнгөн АЦДХШ: PEEP эсвэл CPAP ≥ 5 см Н2О; өөрийн амьсгалтай үед 
PaO2/FiO2 > 200 мм муб дээш  ≤ 300 мм муб ‐аас бага. 

Дунд АЦДХШ: PEEP ≥ 5 см Н2О; өөрийн амьсгалтай үед PaO2/FiO2 > 
100 мм муб, гэвч ≤ 200 мм муб. 

Хүнд АЦДХШ: PEEP ≥ 5 см Н2О өөрийн амьсгалтай үед  PaO2/FiO2 ≤ 
100 мм муб. PaO2 үзэх боломжгүй үед SpO2/FiO2 ≤ 315 харьцааг 
орлуулан хэрэглэнэ (өөрийн амьсгалтай үед  мөн адил).



Эмнэлзүйн хам шинжүүд (ДЭМБ‐ын 
ангилал)

Үжил  Үжил –Халдварын эсрэг бие махбодын тохиромжгүй хариу 
урвалын улмаас үүссэн олон эрхтний дутагдал 
Эрхтний үйл ажиллагааны алдагдлын шинж: ухаан санаа 
өөрчлөгдөх, амьсгалахад түвэгтэй болох (давчдах) эсвэл амьсгал 
түргэсэх, хүчилтөрөгчийн сатураци буурах, шээсний гарц багасах, 
зүрхний цохилт олшрох, пульс сулрах, мөчид хүйтэн болох эсвэл 
даралт багасах, арьс эрээнтэх, эсвэл лабораторийн шинжилгээнд 
коагулопати, тромбоцитопени, хүчилшил, сүүний хүчил ихсэх 
эсвэл гипербилирубинеми илрэх. 



Эмнэлзүйн хам шинжүүд (ДЭМБ‐ын 
ангилал)

Үжлийн 
шок 

Том хүн: Шингэн хангалттай сэлбэгдсэний дараа гипотензи 
хэвээр байх, MAP ≥ 65 мм м.у.б болгохын тулд 
вазопрессор шаардагдах, Лактат > 2 ммоль/л байх 
 



COVID-19 эмнэлзүйн ангилал ба 
эмчилгээний хэлбэр

Хөнгөн тохиолдол-  44.4% 
Эмнэлзүйн шинж тэмдэг 
бүдэг, дүрс оношилгоонд 
(рентген) уушгины хатгаа 
илрээгүй.

Гэртээ тусгаарлагдан шинж 
тэмдгийн эмчилгээ хийх 

боломжтой 

Хүндэвтэр тохиолдол-
38.2%
Халуурна, амьсгалын замын 
шинж тэмдэг илэрнэ, дүрс 
оношилгоонд уушгины 
хатгааны илрэлтэй.

Эмнэлэгт хүчилтөрөгч эмчилгээнэй 
нөхцөлд эмчилгээ хяналтыг хийнэ.



Эмнэл зүйн ангилал ба эмчилгээний хэлбэр

Хүнд ба нэн хүнд хэлбэрийн халдвартай тохиолдолууд нь ЭЭТ-т 
эмчлүүлнэ.
Хүнд тохиолдол 14.3% 
• Амьсгалын дистресс (амьсгалын тоо минутанд ≧30 удаа)
• Хүчилтөрөгчийн ханамж ≤90% болон SpO2/ FiO≤315 тайван 
байхад,
• Артерийн цусан дахь хүчилтөрөгчийн парциаль даралт (PaO2) ба
амьсгалж буй хүчилтөрөгчийн фракци (FiO)-ийн харьцаа (PaO2/FiO)
≤300 мм муб (l мм муб = 0.133kPa)

• Цээжний рентген шинжилгээнд эмгэг өөрчлөлт 24-48 цагийн 
дотор мэдэгдэхүйц даамжирч байвал хүнд тохиолдолд тооцно.



Эмнэл зүйн ангилал ба эмчилгээний 
хэлбэр

Нэн хүнд тохиолдолл 3.2%
1. Амьсгалын дутагдалтай, зохиомол амьсгал 

шаардлагатай; 
2. Шокын байдал;

3. Олон эрхтэний дутагдалтай эрчимт эмчилгээ 
шаардлагатай



Нас баралт

• Нас баралтын хувь нь 3,8% (9%)
• Нас баралтын хувь нас ахих тусам ихсэж байна            

/80 наснаас дээш нас баралтын хувь нь 21,9 %/
• Хавсарсан эмгэгтэй өвчтөнд нас баралтын хувь их 

байна:
• Зүрх судасны эмгэгтэй- 13,2%
• Чихрийн шижинтэй- 9,2 %
• Даралт ихсэх өвчин- 8,4 %
• Амьсгалын архаг эмгэгтэй- 8,0 %
• Хавдартай- 7,6 %



Вирусийн эсрэг эмчилгээний талаар гарсан 
удирдамжууд 

1. ДЭМБ-аас гаргасан "Шинэ короновируст халдварын
эмнэлзүйн менежмент “

( 27.05.2020) Дексаметазон
2. ОХУ-н ЭМЯ-аас шинэчлэн гаргасан "Шинэ
короновируст халдварын урьдчилан сэргийлэлт,
оношлогоо, эмчилгээ“-ний түр удирдамж (8–р хувилбар
01.10.2020) Фавипиравир (авиган)
3. АНУ-н өвчний хяналт сэргийлэлтийн төвөөс гаргасан
“Короновируст халдварын эмчилгээ“-ний
удирдамж(23.10.2020) Ремдесвир



Вирусийн эсрэг эм

1. Дексаметазон (хүнд, нэн хүнд өвчтөнд)

2. Авиган (хүндэвтэр, хүнд,нэн хүнд өвчтөнд)

3. Ремдесвир (хүндэвтэр, хүнд, нэн хүнд )



Анхаарал  тавьсанд  баярлалаа 


