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Ойрх Дорнодын Амьсгалын 
Хамшинжийн Титмэн вирүст халдвар   

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus
(MERS-CoV)- шинэ коронавирусээр үүсгэгдсэн 
амьсгалын замын цочмог халдвар 

Ихэвчлэн амьсгалын доод замын хүнд 
халдварын шалтгаан болдог.

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus
(MERS-CoV)-т халдвар 2012 онд Саудын Араб 
улсад анх  бүртгэгдсэн.
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Тархалт
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Үүсгэгч
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• Хүний СоV –ийг анх 1960 онд нээсэн.Хүн ба амьтаныг 
өвчлүүлнэ.

• РНХ агуулсан вирүсүүдээс хамгийн том хэмжээтэй нь. 26-
32KB /килобайт/ дан утаслаг эерэг РНХ –ийн геномтой.

• Коронавирүсийг альфа, бетта, гамма, дельта коронавирус 
гэж ангилдаг. MERS-CoV ба SARS хоёр бетта ангилалд 
багтдаг.

• Хүний өвчлөл үүсгэдэг үндсэн 6 хэвшинжийн коронавирус 
байдаг.
– – HCoV-229E
– – HCoV-OC43
– – HCoV-NL63
– – HCoV-HKU1
– – SARS-CoV
– – MERS-CoV-Middle East Respiratory Syndrome 

Coronavirus - хамгийн хоруу чанартай



Үүсгэгч (үргэлжлэл)
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Онцлог

• Морфологи: “Электрон микроскопоор  харагдах байдал нь 
титэм төст харагддаг. 

• Геном: 80~160nm, ssRNA(+), 26-32 kb (урт RNA)
• Хлор агуулсан  нэгдлүүд, спиртүүд(этилийн, хлоргексидин, 

изопропил), устөрөгчийн хэт исэл, дөрөвдөгч аммоны 
нэгдлүүд зэрэгт мэдрэг байна.  

• Физикийн хүчин зүйлд тэсвэрлэх чанар: 65 С хэмд вирус 
халдварлах чадвараа алдаж байсан бол бага хэмтэй, 
чийглэг багатай орчинд илүү тэсвэртэй буюу 25 С хэмд 2 
цаг болоход вирусын халдварлах чадвар хадгалагдаж 
байсан байна.
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Онцлог  
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Уургууд Үүрэг 

E1 (Membrane glycoprotein) Вирусын  бүрхүүлийг 
хэлбэржүүлэх 

E2 (Spike glycoprotein) Эзэн эсийн гадаргууд 
бэхлэгдэх, эсэд  нэвтрэх 

E3 (Hemagglutinin-acetylesterase 
gp)

үржиж хуваагдах, вирон 
олшрох  

N (Nucleocapsid phosphoprotein) РНХ хуулбарлагдах , 
транскриптазид орох 

L (Polymerase) РНХ-г ялгаруулах 



Халдварын эх уурхай

• Сүүлийн үед хийсэн судалгаануудын нотолгоо нь тэмээг 
Ойрхи дорнодын амьсгалын хамшинжит коронавирусын 
халдварын анхдагч эх уурхай, харин сарьсан багваахайг 
магадгүй уг вирусын резервуар байж болохыг харуулж 
байна. 
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Халдвар дамжих зам   

• Халдвар дамжих зам тодорхойгүй бөгөөд өвчин завсрын эзэн 
эсвэл хүнсээр дамжин халдварлаж байж болзошгүй гэж таамаглаж 
байна. Бүртгэгдсэн тохиолдлуудын багагүй хувь нь кластер 
байдлаар тохиолдож байна. 

• Уг  халдварын дэгдэлтийн үед өвчтний ойрын хавьтлуудын дунд 
халдвар хүнээс хүнд агаар дусал болон ахуйн хавьтлын замаар 
дамжиж байна. 

• Мөгөөрсөн хоолойд гуурс тавих, хиймэл амьсгал хийх, цагаан 
мөгөөрсөн хоолойд зүслэг хийх зэрэг аэрозол үүсгэх ажилбарууд 
нь эмнэлгийн байгууллагад халдвар тараах хүчин зүйлс болдог.

• Одоогоор халдвар нийт хүн амын дунд хүнээс хүнд тогтвортой 
дамжиж буй нотолгоо байхгүй байна. 

• Гэвч бүх л насны хүмүүс өвдөх боломжтой.
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Эмгэг жам 

• Бүрэн төгс судлагдаагүй.
• Хүний дархлалын системийн чухал эсүүдийн  нэг нь  

макрофагууд ба эдгээр нь эмгэгтөрөгчийг устгах ,Т эсүүдэд 
антигенийг таниулах,цитокинуудыг ялгаруулах, эдийн 
дархлалын хариу урвалыг өдөөж өгдөг үүрэгтэй.

• MERS-CoV-н үед макрофаг болон моноцит давамгайлсан 
үрэвсэл явагддаг болохыг тогтоосон бөгөөд эдгээр эсүүд нь 
үрэвслийн өмнөх цитокинүүдийг ялгаруулж эдийн гэмтэл 
болон цочмог үрэвсэл үүсгэдэг нь эмнэлзүйд амьсгалын 
дутагдал, хүнд хатгалгаагаар илэрдэг.

• Уушигны завсрын эдийн судасны эндотель эсүүд нь MERS-
Co-р ихэчлэн халдварлагддаг яагаад гэвэл MERS-CoV-н  
DPP4 рецептор нь хүний эд эсүүдэд ялгаатайгаар 
экспреслэгдэж гарч ирдэгтэй холбоотой.

• Энэ нь магадгүй SARS-CoV -тай харьцуулахад өвчний 
явцыг хүндрүүлж нас баралтыг нэмэгдүүлдэг. 
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Өртөмтгий бүлэг 

• Нярай болон бага насны хүүхдүүд 
• Настай хүмүүс 
• Дархлалын системийн гажуудалтай 
• Зүрх ,уушиг,бөөрний архаг суурь өвчтэй 
• Жирэмсэн эмэгтэй
• Чихрийн шижинтэй 
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Эмнэлзүй

Нууц хугацаа нь дунджаар 5-7хоног. Гэвч 14 хоног хүртэл үргэлжилсэн
тохиолдол байна.

Эмнэлзүйн шинж тэмдгүүд бүрэн тодорхойлогдоогүй.
•Өвчин цочмог эхэлнэ,богино хугацаанд хүндрэлийн шинж илэрнэ.
• ≥38 халуурна, ханиалгана, амьсгалахад төвөгтэй, бие зарайх,
нусгайрах, булчингаар өвдөх зэрэг амьсгалын цочмог халдварын
шинжүүд илэрнэ.
•Ходоод гэдэсний хямралын шинжүүд илэрч суулгана.
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Тохиолдлын тодорхойлолт 

Батлагдсан тохиолдол: 
Эмнэлзүйн шинж тэмдгээс үл хамааран Ойрхи дорнодын амьсгалын 

хамшинжит коронавирус (MERS-CoV)-ын халдвартай нь 
лабораториор батлагдсан тохиолдлыг хэлнэ.

Болзошгүй тохиолдол:
Амьсгалын замын цочмог халууралттай, уушгины эдийн эмгэг 

өөрчлөлт(хатгаа, амьсгалын замын цочмог дистресс хамшинж) нь 
эмнэлзүй, рентген, гистопатологиор батлагдсан
БА

Ойрхи дорнодын амьсгалын хамшинжит коронавирус (MERS-CoV)-ын 
лабораториор батлагдсан тохиолдолтой тархварзүйн шууд 
хамааралтай; 
БА 

Ойрхи дорнодын амьсгалын хамшинжит коронавирус (MERS-CoV)-ын 
шинжилгээ хийх боломжгүй буюу шаардлага хангаагүй сорьцонд 
хийсэн шинжилгээний хариу сөрөг гарсан эсвэл эргэлзээтэй; 

14



Тохиолдлын тодорхойлолт 
ЭСВЭЛ

• Амьсгалын замын цочмог халууралттай, уушигны эдийн эмгэг 
өөрчлөлт (хатгаа, амьсгалын замын цочмог дистресс хамшинж) нь 
эмнэлзүй, рентген, гистопатологиор батлагдсан;

• БА
• Ойрхи Дорнодын улс орнуудад оршин суудаг эсвэл уг халдварын 

тохиолдол бүртгэгдсэн улс оронд аялсан;
• БА
• Ойрхи дорнодын амьсгалын хамшинжит коронавирусын 

халдварын лабораторийн шинжилгээний дүн эргэлзээтэй гарсан;
• ЭСВЭЛ
• Амьсгалын замын цочмог халдвартай (хүнд хөнгөний зэрэг 

хамаарахгүй) БА 
• Ойрхи дорнодын амьсгалын хамшинжит коронавирусын 

халдварын батлагдсан тохиолдолтой тархварзүйн шууд 
хамааралтай; БА 

• Лабораторийн шинжилгээний дүн эргэлзээтэй;
•

15



Тохиолдлын тодорхойлолт 

• Багц/Кластер тохиолдол
• Гэр орон, эмнэлэг, анги, ажлын байр болон нэгдсэн зохион 

байгуулалт бүхий орчин (цэргийн бааз, амралт, сувилал, 
зугаалгын газар гэх мэт)-д оршин амьдардаг бүлэг хүмүүсийн дунд 
дээрх тохиолдлын тодорхойлолтод заасан шалгуурыг хангасан 2 
ба түүнээс дээш тохиолдол 14 хоногийн дотор бүртгэгдэхийг 
хэлнэ. 

• Батлагдсан тохиолдолтой тархварзүйн шууд хамааралтай 
(ойрын хавьтал) тохиолдол :

– Тухайн батлагдсан тохиолдолд эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлж  байсан; халдвар авсан эмнэлгийн 
мэргэжилтэнтэй хамт ажилладаг; тухайн өвчтөнг эргэж 
ирсэн эсвэл ойр орчинд нь байх зэргээр хавьтал 
болсон; 
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Тохиолдлын тодорхойлолт 

Тухайн батлагдсан тохиолдолтой хамт ажилладаг, нэг 
өрөөнд суудаг, хамт аялсан эсвэл нэг гэрт амьдрах 
зэргээр хавьтал болсон хүмүүсийг  хэлнэ.

• Батлагдсан тохиолдолтой эмнэлзүйн шинж тэмдэг эхлэхийн өмнөх 
эсвэл дараах 14 хоногийн дотор тархварзүйн холбоотой байсан 
тохиолдлууд гэж тодорхойлно.

• Лабораторийн шинжилгээний дүн эргэлзээтэй 
тохиолдол: 

• Нэг удаагийн бодит цагийн ПГУ-аар эерэг дүнтэй хэдий ч цааш нь   
баталгаажуулаагүй;

– Халдварт өртсөн байж болох өдрөөс  хойш 14 хоногийн 
дотор цусны сорьц авч ийлдсийг фермент холбоот эсрэг 
биеийн урвал, дархан туяаралт эсрэг биеийн урвал 
(ELISA, IFA) болон саармагжуулах урвалаар шинжлэхэд 
эерэг хариу гарсан боловч молекул биологийн аргаар 
баталгаажуулаагүй тохиолдлуудыг оруулна. 

•
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Эмнэлзүйн шинж тэмдгийн 
тодорхойлолтууд

Шинэ Короновирусийн халдварын судалгаа хийгдэж буй өвчтөн
• Амьсгалын цочмог халдварын шинж илэрсэн 
• ≥38 хэм халуунтай эсвэл халуурсан өгүүлэмжтэй 
• Ханиалгасан 
• Эмнэлзүйгээр эсвэл рентген шинжилгээгээр уушигны эдийн 

эмгэгийн (уушигны хатггаа эсвэл амьсгалын цочмог дистресс 
хамшинж) сэжигтэй

• Тархвар зүйн холбогдолтой: 
• Амьсгалын замын бусад халдварын шалтгаантай болох нь тогтоогүй 

(шинэ коронавирусийг шинжлэхийн өмнө бусад эмгэг төрөгчдийг 
шинжилсэн шинжилгээний үр дүнг хүлээх шаардлагагүй).
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Хүндрэл

• Уушгины хүнд хатгалгаа
• Амьсгалын цочмог дистресс хам шинж
• Үжил  
• Бөөрний цочмог дутагдал
• Перикардит
• ДВС 
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Хүнд хатгалгаа

• Халуунтай эсвэл халдварын сэжигтэй
• Ханиалгаж байгаа
• Амьсгалын тоо нэг минутад 30–аас дээш болж олширсон
• Хүнд хэлбэрийн амьсгалын дистресстэй, захын цусны 

хүчилтөрөгчийн агууламж (SpO2) 90 хувиас бага
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Амьсгалын цочмог дистресс хам 
шинж

• Илрэх: эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрснээс хойш нэг долоо 
хоногийн дотор амьсгалын дутагдал гүнзгийрэх эсвэл  шинээр 
илрэх

• Цээжний зураг (Рентген эсвэл КТГ): Хоёр уушгийг хамарсан  
сүүдэр илрэх  (плеврит, коллапс биш болох нь 
тодорхойлогдсон ) 

• Уушгины хавангийн шалтгаан: зүрхний дутагдал, шингэний хэт 
ачааллалтай холбоогүй үүссэн амьсгалын дутагдал

• Хүчилтөрөгчийн дутагдлын  зэрэг: 
• Хөнгөн: 200 mmHg <PaO2/FIO2, ≤ 300 mmHg PEEP, CPAP≥5 

смH2O (хөнгөн хэлбэрийн амьсгалын цочмог  дистресс 
хамшинж);

• Дунд:  100 mmHg <PaO2/FIO2, ≤ 200 mmHg PEEP, CPAP≥5 
смH2O (дунд зэргийн амьсгалын цочмог дистресс хамшинж);

• Хүнд:  100 mmHg <PaO2/FIO2, ≤ 315 mmHg PEEP, CPAP≥5 см 
H2O (хүнд хэлбэрийн амьсгалын цочмог дистресс хамшинж).
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Үжил

• Халдварын сэжигтэй эсвэл батлагдсан тохиолдолд дараах 
шинжүүдээс 2 ба түүнээс дээш шинж  илэрсэн бол: 

• Биеийн халуун >38° эсвэл <36°
• Зүрхний цохилтын тоо >90 мин
• Амьсгалын тоо >20 мин эсвэл  PaCO2<32mmHg
• Цагаан эс >12000 эсвэл <4000мм3  /залуу эс  >10хувь
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A spectrum of disease 
Sepsis  Severe sepsis  Septic shock
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≥2 of:
•HR > 2 SD above normal age
•RR> 2 SD above normal age
•Temperature >38oC or <36oC
•White cells >12,000 or 
<4000/mm3     or >10% band 
forms

One must be abnormal 
temperature or WBC

Systemic 
Inflammator
y Response 
Syndrome 

(SIRS)

InfectionSEPSIS

SEVERE SEPSIS

+ organ failure:
cardiovascular OR 
respiratory OR 2 

other organ failures

SEPTIC SHOCK

+ refractory hypotension 
(age-related MAP), 

need for vasopressors, 
high lactate, oliguira, 

prolonged capillary refill 
and core to peripheral 
temperature gap >3oC



Үгдэрсэн үжил

• Эрхтэн системийн үйл ажиллагааны алдагдал: 
гипоперфузи (лактик ацидоз), артерийн даралт буурах

• Шээсний гарц буурах
• Бөөрний цочмог гэмтэл
• Хүчилтөрөгчийн дутагдал
• Элэгний ферментүүд өсөх
• Цус бүлэгнэлтийн алдагдал
• Тромбоцит цөөрөх
• Ухаан санааны өөрчлөлт
• Билирубин ихсэх
• Гэдэсний үйл ажиллагааны өөрчлөлт 
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Үжлийн шок: 

Шингэн сэлбэлтэд үл засрах артерийн даралт бууралт   
(Систолийн цусны даралт <90 Hg) 
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Septic 
shock

Severe 
sepsis 

Sepsis 

20%

15%

45%
# of failing organs

Mortality



Оношилгоо

Халдвар судлалын асуумжыг нарийн сайн авна .
• Вирус илрүүлэх:
• Амьсгалын дээд замаас дээж авах: хамар, хамар залгиур, 

хоолойн арчдас
• Амьсгалын доод замаас: цэр, эндотрахеал гуурс , 

бронхалвеолар лаваж,  коньюктивиттэй бол нүдний салст 
бүрхэвчийн арчдсын шинжилгээ авах шаардлагатай.

• Амьсгалын замын дээжийг олон газраас олон өдөр (2-3 өдөр 
бүр) авах шаардлагатай.

• Шинжилгээг боломжтой бол RT-PCR-н шинжилгээг хийнэ.
• Бусад багажийн болон лабораторын шинжилгээнүүд хийнэ.
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Оношилгоо 

• Ойрхи дорнодын амьсгалын замын хамшинжит 
коронавирусын халдвартай байж болзошгүй тохиолдлын 
тодорхойлолтод тохирсон өвчтнөөс антибиотик эмчилгээ 
эхлэхийн өмнө сорьц цуглуулна. 

• Сургалтад хамрагдсан эмнэлгийн мэргэжилтэн сорьц 
цуглуулах ба хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэл бүрэн 
өмссөн байна.  

• Хэрэв боломжтой бол өвчтнөөс цэр, мөгөөрсөн хоолойн 
сордос, бронхальвеолын шингэн зэрэг амьсгалын доод 
замын сорьц цуглуулна. 
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Оношилгоо

• Хэрэв өвчтөнд амьсгалын доод замын халдварын шинж 
тэмдэг илрээгүй ЭСВЭЛ амьсгалын доод замаас сорьц авах 
боломжгүй ЭСВЭЛ эмнэлзүйн эсрэг заалттай тохиолдолд 
хамар залгиурын сордос эсвэл хамар залгиур болон ам 
залгиурын арчдас хоёуланг нь авна.

• Ийлдэс судлалын шинжилгээнд өвчтнөөс 2 удаа цусны 
сорьц авна. Нэг дэх сорьцыг эмнэлзүйн шинж тэмдэг 
эхэлснээс хойш 7 хоногийн дотор, хоёр дах сорьцыг 14-21 
хоногийн дараа тус тус цуглуулж, ийлдсийг шинжилнэ.

• Хэрэв халдвартай байж болзошгүй өвчтөнд шинжилгээний 
хариу сөрөг гарсан тохиолдолд дахин сорьц цуглуулж, 
шинжилнэ.
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Оношилгоо

• Амьсгалын замаас авсан сорьцыг 72 цагийн  дотор 
лабораторид хүргүүлэх  боломжтой бол 4°C хэмд, 
боломжгүй бол -80°C-д хөлдөөж, хуурай мөс бүхий саванд 
тээвэрлэж лабораторид хүргүүлнэ.

• Цусны сорьцноос ийлдсийг нь ялгаж 4°C хэмд хадгалж, 
тээвэрлэх буюу -20°C хэмд хөлдөөж, хөлдүүгээр эсвэл 
хуурай мөстэй орчинд тээвэрлэнэ.

• Сорьцыг давтан хөлдөж, гэсгээхээс сэргийлэх ёстой
• Сорьцыг 3 давхар савлагаатайгаар Зам, тээвэр, аялал 

жуулчлалын сайдын 2006 оны 70 тоот тушаалаар 
батлагдсан “Биоаюултай илгээмж, биобэлдмэлийг 
тээвэрлэх журам”-ыг баримтлан тээвэрлэж, ХӨСҮТ-ийн 
Вирус судлалын лабортарид хүргүүлнэ. 
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Оношилгоо 

• Вирусын РНХ-ийн өвөрмөц дараалал илрүүлэх бодит 
хугацааны урвуу транскриптацат полимеразийн гинжин 
урвал(бхУТ-ПГУ), шаардлагатай бол нүклейнхүчлийн 
сиквенсинг шинжилгээгээр MERS-CoV-ийн халдварын 
тохиолдлыг баталгаажуулна.

• Эмнэл зүйн сорьцонд ПГУ-ын шинжилгээ хийхдээ 
биологийн аюулгүй ажиллагаа(БАА)-ны 2 дугаар 
зэрэглэлийн лабораторид мөрдөх дүрмийг баримтална.

• Лабораторийн шинжилгээ хийх мэргэжилтэн хувийн 
хамгаалах хэрэгслийг бүрэн өмсөж, агаарт дусал үүсэх 
эрсдлээс сэргийлнэ.
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Амьсгалын  замаас сорьц авах 
техник  
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Хамар залгиурын арчдас Oral swabs



Сорьц авах 
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Оношилгоо

• Цээжний рентгэн болон КТ-н шинжилгээнд уушигны 
завсрын эдийн нэвчдэст өөрчлөлт илэрнэ.

• Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээнд 

лейкопени,лимфопени болдог.
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Acute respiratory distress syndrome 
(ARDS) …
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Эмчилгээний ерөнхий зарчим  

Шалтгааны эсрэг өвөрмөц эмчилгээ 
байхгүй.(рибаверин,интерферон1 альфа)

Хүчилтөрөгч эмчилгээ: 
• Хүнд хэлбэрийн амьсгалын дистрессийн шинж 
тэмдэгтэй, хүчилтөрөгчийн дутагдалтай 
(SpO2<90%) эсвэл шокийн байдалтай өвчтөнд 
хүчилтөрөгч эмчилгээ хийнэ. 

• Хүчилтөрөгч эмчилгээг 5 л/мин-ээр эхлүүлэн 
хүчилтөрөгчийн сатураци (SpO2)–ийг насанд 
хүрэгчдэд ≥ 90%, жирэмсэн өвчтөнд 92-95%-ээш 
байлгахын зорино.

• Цочмог, хүнд хэлбэрийн амьсгалын замын 
халдвартай өвчтөнд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 
бүх газрууд пульсоксиметр, бүрэн ажиллагаатай 
хүчилтөрөгч өгөх тогтолцоо, хүчилтөрөгч өгөх 
бусад хэрэгслүүдийг бэлэн байлгана. 

35



Эмчилгээний ерөнхий зарчим 

Антибиотик эмчилгээ: 
• Сэжиглэж буй эмгэг төрөгчийн эсрэг антибиотик эмчилгээг 
эхлүүлнэ.

• Шинэ Короновирүсийн сэжигтэй өвчтөнд тухайн орон нутагт 
тархмал байдаг эмгэгтөрөгчийн эсрэг антибиотик эмчилгээг 
онош батлагдах хүртэл хийнэ. 

• Лабораторийн шинжилгээний үр дүнд үндэслэн антибиотик 
эмчилгээг өөрчилнө.
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Эмчилгээний ерөнхий зарчим 

Шингэн сэлбэх эмчилгээ: 
• Амьсгалын хүнд хэлбэрийн халдвартай өвчтөнд шокийн шинж 
тэмдэг илрээгүй бол шингэн сэлбэх эмчилгээг уламжлалт 
аргаар хийнэ.

• Шингэнийг эрчимтэй хийх нь хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг 
нэмэгдүүлдэг тул судсаар шингэн сэлбэх эмчилгээ хийхдээ 
болгоомжлох хэрэгтэй.
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Эмчилгээний ерөнхий зарчим 

Кортикостеройд эмчилгээ: 
 Кортикостеройдуудыг өндөр тунгаар удаан хугацаагаар 
хэрэглэх нь дагалдах халдварууд, ясны үхжил, 
эмнэлгээс шалтгаалсан нянгийн халдваруудаар өвдөх 
зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлэхээс гадна вирусын 
репликацийг уртасгах боломжтой байдаг тул вирусын 
гаралтай уушигны үрэвслийн үед кортикостеройдыг 
өндөр тунгаар хэрэглэхгүй.

Өөр бусад шалтгаан байхгүй бол кортикостеройдуудыг 
хэрэглэхээс зайлсхийнэ.  
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Хүнд хэлбэрийн амьсгалын дистресс, 
хүчилтөрөгчийн дутагдал болон амьсгалын 
цочмог дистресс хамшинжийн менежмент

Нөөцлөгч ууттай маскаар их урсгалаар (10-15 
литр/мин), өндөр өтгөрүүлэгтэй хүчилтөрөгч 
(FIO20.60-0.95) өгч байхад уушгинд шунт 
үүссэнээс шалтгаалан амьсгалын ажил нэмэгдэж, 
хүчилтөрөгчийн дутагдал засагдахгүй бол 
зохиомол  амьсгал хийнэ. 

• Хэрвээ сургагдсан мэргэжилтэнтэй бол 
хүчилтөрөгч эмчилгээнд үл засрах гипоксемитэй, 
амьсгал нэмэгдсэн өвчтөнд зохиомол амьсгалыг  
аль болох эрт эхлүүлнэ.
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Хүнд хэлбэрийн амьсгалын дистресс, 
хүчилтөрөгчийн дутагдал болон амьсгалын цочмог 

дистресс хамшинжийн менежмент

• Хэрвээ сургагдсан мэргэжилтэнтэй бол дархлал 
дарангуйлагдсан болон  зүрх судасны дутагдалгүй, ухаан 
санааны өөрчлөлтгүй хөнгөн хэлбэрийн амьсгалын цочмог 
дистресс хамшинжтэй өвчтөнд инвазив бус зохиомол амьсгал 
хийнэ.

• Нүүрэнд тохирсон маскаар хоёр түвшинт (BIPAP) эерэг 
даралтаар хүчилтөрөгч өгөхийг инвазив бус зохиомол 
амьсгал гэнэ.

• Хөнгөн хэлбэрийн амьсгалын цочмог дистресс хамшинжтэй 
өвчтөнд инвазив бус зохиомол амьсгал хийх нь зүйтэй. Энэ 
тохиолдолд өвчтөнг эрчимт эмчилгээний тасагт байлгаж 
хянах ба хэрэв үр дүнгүй байвал яаралтай инвазив 
(интубацитай) зохиомол амьсгал хийнэ. 

• Хэрэв тоног төхөөрөмж хангалттай, сайн сургагдсан 
мэргэжилтэнтэй бол интубацитай зохиомол амьсгал хийнэ.
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Хүнд хэлбэрийн амьсгалын дистресс, 
хүчилтөрөгчийн дутагдал болон амьсгалын 
цочмог дистресс хамшинжийн менежмент

• Амьсгалын цочмог дистресс хамшинжтэй тарган буюу 
жирэмсэн өвчтөнд интубаци хийх үед хүчилтөрөгчийн 
сатураци амархан буурдаг. Иймд өвчтөнд урьдчилж 5 
минутын турш 100 хувийн хүчилтөрөгчийг маск болон 
амбугаар өгч түргэн дараалалт интубаци хийнэ.

• Амьсгалын цочмог дистресс хамшинжтэй өвчтөнд уушги 
хамгаалах стратегийг баримтална.

• Бага-эзлэхүүн, бага-даралтаар амьсгалуулах (урсгалын 
хэмжээг(TV)6мл/кг, агаарын даралтын түвшин (Pplat) ≤ 30 см 
H2O буюу SpO2 88-93% эсвэл 55-80 мм Hg) 
стратеги/протоколийг хэрэгжүүлсэн нь амьсгалын цочмог 
дистресс хамшинжтэйөвчтөнүүдийн нас баралтын түвшинг 
бууруулна. 
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Үжлийн шокийн менежмент:

• Шингэн сэлбэлтэд үр дүнгүй артерийн даралт 
бууралт(<90 mm Hg)  ба эдийн гипоперфузийн (лактат>4 
ммоль/л) шинж илэрч байвал үжлийн гаралтай шокийг 
эрт таньж удирдамжийн дагуу эмчилгээг яаралтай эхэл. 

• Үжлийн шокийн үед кристаллойд шингэнийг судсанд 
яаралтай сэлбэнэ.

• Кристаллойд шингэнүүд тухайлбал ердийн давсны эсвэл 
Рингерийн уусмалаас нэг литрийг 30 минут ба түүнээс 
богино хугацаанд сэлбэнэ. Өвчтнийг дахин үнэлж  
цаашид шингэн сэлбэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

• Шингэнийг хэт их сэлбэх нь амьсгалын байдлыг муутгаж 
болно. Хэрэв шингэн сэлбэлтэд үр дүнгүй, шингэний 
ачаалал хэт ихэссэн шинжтэй (чагнахад хэржигнүүр, 
цээжний рентген зурагт уушигны хаван) бол шингэн 
сэлбэлтийг зогсооно. 
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Үжлийн шокийн менежмент

• Шингэн сэлбэлтэд  гипотоник буюу цардуулд 
суурилсан уусмалуудыг хэрэглэж болохгүй. 
Цардуулууд нь бөөрний үйл ажиллагаа алдагдах 
болон бөөрний дутагдалд орох эрсдлийг 
нэмэгдүүлдэг.

• Шингэн сэлбэлтийг дан ганц шингэний балансад 
тулгуурлан хийхгүй. 

• Шингэн сэлбэлтэнд засагдахгүй артерийн даралт 
бууралт байвал вазопрессор хэрэглэнэ. 
Вазопрессор (норенефрин, эпинефрин, допамин 
гэх мэт)-ийг төвийн венийн гуурсаар, тунг нь 
нарийн тохируулж, артерийн даралтыг /систолын 
даралт>90 мм муб/сайтар хянаж хийнэ.
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Үжлийн шокийн менежмент

• Хэрэв нөөц хязгаарлагдмал газруудад төвийн вен хатгах боломжгүй 
үед захын том судсанд тавьсан гуурсаар /судасны гадуур хийх, 
некрозийн шинж тэмдэг илрэх эсэхийг/ сайтар хянаж хийнэ. Хэрэв 
эдгээр шинж тэмдэг илэрвэл даруй зогсооно. 

• Вазопрессорыг өндөр тунгаар хийсэн ч засагдахгүй байгаа 
шокын үед  гидрокортизоныг (хоногт 200 мг) эсвэл 
преднизолоныг (хоногт 75 мг) судсаар хэрэглэнэ.
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Ялган оношлогоо 

Инфлюнза 
Параинфлюнза 

• RC вирусын халдвар(Respiratory syncytial 
virus infection)

• Аденовирусын халдвар infection
• Риновирусын халдвар infection
• Бусад коронавирусээр үүсгэгдсэн халдварууд  
• Metapneumovirus-н халдвар 
• Амьсгалын цочмог дистресс хам шинж 
• Community-acquired pneumonia
• Бруцеллёз 
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Ойрх дорнодын амьсгалын хамшинжит 
коронавирусын халдварын үед мөрдөх 

халдварын сэргийлэлт

• Өвчтнийг тусгаарлах
– Уг халдварын болзошгүй болон батлагдсан тохиолдол бүрийг 
нэг нэгээр нь тусгаарлана. Хэрэв боломжгүй бол эмнэлзүйн 
шинж тэмдгээр нь багцалж  тусгаарлана. 

– Тусгаарлах өрөө нь  агааржуулалт сайтай, цонх нь гадагш 
нээгддэг, хаалга  бүрэн хаагддаг, бие засах суултуур, шүршүүр, 
гарын угаалтууртай, шингэн саван, нэг удаагийн цаасан алчуур, 
спиртэд суурилсан гар халдваргүйжүүлэх бодистой байна.

– Тусгаарлах өрөөнд орсон бүх хүнийг бүртгэнэ. 
• Олноор нь тусгаарласан тохиолдолд ор хоорондын зай 1 метрээс 

багагүй байна.

46



Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл
• Өвчтний өрөөнд орж буй бүх хүн бээлий, халад, 

нүдний шил, нүүрний хамгаалалт, амны хаалтыг 
зайлшгүй өмсөнө. 

• Цус, шээс, бөөлжих, өтгөн зэрэг биеийн шингэнтэй 
харьцах, эдгээр нь гадаад орчинд их хэмжээгээр 
асгарсан үед нэмэлтээр бээлийг давхарлах, гутлын 
гадуурх нэг удаагийн углааш, хормогч өмсөнө. 

Өвчтөнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж 
• Нэг удаагийн хэрэглээний багаж, хэрэгслийг 

хэрэглэнэ. Шаардагдах  нөөцийг бүрдүүлсэн байна. 
• Дахин хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийг Эрүүл 

мэндийн сайдын 2014 оны 187 тоот тушаалын дагуу 
цэвэрлэж, халдваргүйтгэн, ариутгана.  

47



Аэрозол үүсгэх ажилбар
• Аэрозол үүсгэх ажилбараас татгалзана. 

– Зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд 
хүний орж гарах хөдөлгөөн, эмнэлгийн 
ажилчдын тоог хязгаарлана. (аль болох 
эмнэлгийн ажилтны тоо цөөн байх). 

• Ажилбар хийх өрөө нь агаараар дамжих 
халдвараас сэргийлэгдсэн бусад өрөөнөөс 
тусгаарлагдсан, агааржуулалт сайтай, 
ажилбар хийгдэж байгаа үед хаалга хаалттай 
байна. 

• Эмнэлгийн ажилтан нь ХХХХ-ийг бүрэн өмсөх 
бөгөөд нэмэлтээр N95, 3М, FP2 зэрэг 
шүүлтүүртэй амны хаалт зүүнэ. 
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Aerosol generating 
procedures can 
generate small 
particles



Та өрөөнд орж ирэхээсээ өмнө 
битүүмжийг нь шалга 
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Гарын эрүүл ахуй

• Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 187 тоот 
тушаалын 1-р хавсралтыг чанд мөрдөж 
ажиллана.
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• Эмнэлгийн хог хаягдал
– Эрүүл мэндийн сайдын 158, 179 тоот тушаалыг чанд 
мөрдөнө. 

– Халдвартай хог хаягдалтай ажиллах эмнэлгийн ажилтан 
хувийн хамгаалах хувцас хэрэглэлийг бүрэн өмсөнө. 

• Шингэн хог хаягдлыг халдваргүйжүүлсний дараа төвлөрсөн 
шугамд нийлүүлнэ.
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• Тарилгын аюулгүй байдал
– Эрүүл мэндийн сайдын 2002 оны 313 тоот тушаалыг 
мөрдөнө. Хатгалт хийх зайлшгүй тохиолдолд 
халдвараас сэргийлж дараах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ.

– Зүү, иртэй багаж, хэрэгслийг хэрэглэхийн өмнө бүрэн 
бүтэн байгаа эсэхийг шалгана. 

– Хэрэглэсэн тариур, зүү, хутга зэрэг иртэй багаж 
хэрэгслийг шууд хуванцар аюулгүй хайрцагт цуглуулж 
аюулгүй хайрцгийн 3/4 хэсэг дүүрсэн тохиолдолд 
битүүмжлэн устгана. Хэрэглэсэн зүүний тагийг хэзээ ч 
буцааж таглахгүй

• Биеийн хатгалт хийсэн хэсэг, хэрэглэсэн тариурын зүүнд 
гар хүрэхгүй.
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• Орчны халдвар хяналт
• Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 187 тоот тушаалын 5-р 

хавсралтыг мөрдөнө. 
• Орчны цэвэрлэгээ хийх, халдвартай хог хаягдалтай 

харьцахдаа резинэн гутал, ус нэвтэрдэггүй битүү халад, 
резинэн бээлий өмсөнө. 
– Бөөлжилт, суулгалт бүхий  өвчтнөөс 1 метрээс дотогш 
зайд цэвэрлэгээ хийх шаардлагатай бол нэмэлтээр 
нүүрний хамгаалалт, гутлын гадуур углааш хэрэглэнэ. 

– Халдваргүйжүүлэлтэд  хлор агуулсан  нэгдлүүд, 
спиртүүд(этилийн, хлоргексидин, изопропил), 
устөрөгчийн хэт исэл, дөрөвдөгч аммоны нэгдлүүдийг 
хэрэглэнэ. 

• Эмнэлгийн орчинд халдваргүйжүүлэгч бодисоор  мананцар 
үүсгэж шүршиж болохгүй.
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• Эмнэлгийн ажилтны эрүүл мэндийг хянах
• Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 187 тоот тушаалын 4 

дүгээр хавсралтыг баримтлан ажиллана. 

• Эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийг болон эргэлтээр ирэгсдийг 
хянах, сургах ажлыг халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд 
баримтлан  явуулна.
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Do you see a problem? 
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Do not….
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Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
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