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Монгол улс дах шувууны томуугийн
тандалт, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ,
тулгамдсан асуудал

Б.Амгаланбаяр

ШУВУУНЫ ТОМУУ – Avian influenza
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ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ ТАНДАЛТ СУДАЛГАА, ОНОШИЛГОО, ХАРИУ АРГА
ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ
АМЬТНЫ ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/

Огноо

Конвенцийн нэр

Герман Бонн
хотноо 1979 онд
батлагдсан

“Зэрлэг амьтдын нүүдлийн
зүйлүүдийг хамгаалах тухай
конвенц”

Иран Монол 1971
оны 2 дугаар сарын
2-ны өдөр Рамсар
хотноо гарын үсэг
зурсан

“Олон улсын ач холбогдол
бүхий ус, намгархаг газар,
ялангуяа усны шувууд олноор
амьдардаг орчны тухай
Конвенц”

ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ

МАЛ, АМЬТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ

“АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ
ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ УЛСЫН
ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЕИЙН ХОРИО
ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ДАРГЫН ТУШААЛ

Батлуулсан газар

Нэр

Батлагдсан
огноо
2018 он

Зохицуулалт

Мал эмнэлгийн ерөнхий
газрын даргын А/65 дугаар
тушаалын нэгдүгээр хавсралт

Шувууны томуу өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх
заавар avian influenza, птичий
грипп

Мал эмнэлгийн ерөнхий
газрын даргын А/187 дугаар
тушаалын дөрөвдүгээр
хавсралт

Өндөр хоруу чанартай вирусээр 2019 он
үүсгэгдсэн шувууны томуу өвчин
гарсан үед хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний заавар. (a-06, hpaihighly pathogenic avian infiuenza)

Хариу арга хэмжээг
зохион байгуулах
талаар оруулсан.

Мал эмнэлгийн ерөнхий
газрын даргын А/187 дугаар
тушаалын 5 хавсралт

Шувууны томуу өвчнийг тандах,
мөрдөн шалгах хуудас.

2019 он

Загвар хуудас

Мал эмнэлгийн ерөнхий
газрын даргын А/187 дугаар
тушаалын 6 хавсралт

Шувууны томуу өвчний тандалт
хийх заавар

2019 он

Тандалтын цэгүүдийг
тодорхойлж,
төлөвлөсөн.

Зоонозын Өвчин судлалын
үндэсний төвийн Ерөнхий
захирлын А/32 тушаал

Шувууны тандалт судалгааны
заавар

2021 он

Зэрлэг болон тэжээвэр
шувуудыг тандан
судлах

Ерөнхий мэдээлэл,
оношлогоо, урьдчилан
арга хэмжээ зэргийг
төлөвлөсөн
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Шувууны томуу
Хэвшинжүүд /зөвхөн хүний өвчлөл бүртгэгдсэн/

Сул хоруу

Өндөр хоруу

H9N2
/2015 оноос хойш шувууны томуугийн А
хүрээний (H9N2) вирусын хүний өвчлөлийн
нийт 78 тохиолдол бүртгэгдсэн/

H5N1
/2003 оноос хойш А хүрээний H5N1 хүрээний өндөр
хоруут томуугаар хүн өвчилсөн 865 тохиолдол
бүртгэгдэж, 456 хүн нас барсан/

H6N1
/2013 оны 5 дугаар сарын 5-нд БНХАУ-д А
хүрээний H6N1 вирусээр хүн өвчилсөн зөвхөн 1
тохиолдол бүртгэгдсэн/

H5N6
/2014 оноос хойш нийт хүн өвчилсөн 91 тохиолдол
бүртгэгдэж, 9 хүн нас барсан/

H10N8
/2013 оны 5 дугаар сард БНХАУ-д А хүрээний
H10N8 вирусээр хүн өвчилсөн 4 тохиолдол
бүртгэгдсэн/

H7N4
/2018 оны 2 дугаар сарын 14-нд БНХАУ-д А хүрээний
H7N4 вирусээр хүн өвчилсөн зөвхөн 1 тохиолдол
бүртгэгдсэн.

H3N8
/Хүний өвчлөлийн 2 тохиолдол бүртгэгдсэн/

H7N9
/2013 оноос хойш шувууны томуугийн А хүрээний
(H7N9) вируст халдварын хүний өвчлөлийн нийт
лабораториор батлагдсан 1568 тохиолдол
бүртгэгдсэнээс 616 нь нас барсан.

H10N3
/Хүний өвчлөлийн 2 тохиолдол бүртгэгдсэн/

Шувууны томуугийн вирус
хүнд:
Ахуй хавьтлын зам: Өвчтэй буюу үхсэн шувуудтай
хүрэлцсэн (нядлах, арчлах, тордох үед) юм уу,
шувууны сангасаар бохирдсон ус, хөрс, эд зүйлстэй
харьцсан үед
Хоол хүнсний зам: Шувууны томуугийн халдвартай
хүнсний зүйл, шувууны гаралтай мах, өндөг хэрэглэх
үед
Агаар, дуслын зам: Өвчилсөн хүний ярих, найтаах
болон өвчтөний гуурсан хойлоог дуранах явцад
нүдэнд үл үзэгдэх дуслуудаас халдвар авна. Мөн
шувууны томуугаар өвчилсөн шувуудын байрны агаар
бохирдож тоосонцор үүсч тэр нь ажиллагсадын
нүдний салст, амьсгалын дээд замаар халдвар авах үүд
хаалга болдог байна.

H5N8
2021 оны 02 сарын 20 нд Оросын өмнөд нутагт
шувууны аж ахуйн 7 ажилтан H5N8 вирусээр өвчилсөн
1 тохиолдол бүртгэгдсэн.

2022 оны 1-р сараас хойш олон улсад шувууны аж ахуйд 297, нүүдлийн шувуудад 346, хүний өвчлөл 37
тохиолдол бүртгэгдээд байна.
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Шувууны томуугийн тандалт судалгаа
Огноо

2020

2021

2022

Тандалтын чиглэл

Хугацаа
/сар/

6,7,8,9,10

Бүртгэсэн
шувуудын
зүйлийн
тоо
40

Нийт
бүртгэс
эн
шувууд
3043

Нийслэл хот орчим дахь нүүдлийн шувуудын
тандалт судалгаа /Хунт нуур, цэвэрлэх
байгууламжийн орчимд/
ЗАСХТ хамтарсан төвийн бүсийн шувууны
томуугийн тандалт
9 аймгийн ЗӨСТ /58 цэгт /
Нийслэл хот орчим дахь нүүдлийн шувуудын
тандалт судалгаа /Хунт нуур, цэвэрлэх
байгууламжийн орчимд/
8 аймгийн ЗӨСТ
10 аймгийн ЗӨСТ
Нийслэл хот орчим дахь нүүдлийн шувуудын
тандалт судалгаа /Хунт нуур, цэвэрлэх
байгууламжийн орчимд/
Говийн бүсийн зарим нууруудад шувуудын зүйлийн
бүрдлийг тогтоож тархалтыг судлах
Нийт

7

46

7159

4,5,6

51

10743

4,5,9
4,5,9
4

45

12740

11

55

6

51

11400

58

20945

Монголд нийт 1190 өрх, 28 аж ахуй

Цаашид шувууны томуу өвчнөөс урьдчилан
сэргийлж, хийж гүйцэтгэх зарим ажил:
Шувууны амьдрах орчин устах, бохирдох, хуурайшилт зэрэг шалтгаанаар шувууны гаралтай өвчин шинээр дэгдэх, дахин сэргэх
эрсдэлтэй тул дараах чиглэлээр бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах шаардлагатай. үүнд:
Цаашид хээрийн дадлага сургалт зохион
байгуулж, байгууллага хоорондын
харилцаа холбоо, чиг үүрэг зэргийг
тодруулж, дагаж мөрдөх журам, зааврыг
сайжруулах шаардлагатай.

Орон нутагт онош зүйн
тусламжийн чадавхийг
бэхжүүлэх

Нэг эрүүл мэнд үзэл
баримтлалын
хүрээнд
хүрээлэн буй орчин,
байгаль
орчны
мэргэжилтэн,
судлаачдын
оролцоог
нэмэгдүүлэх,
хамтран
ажиллах

Тандалт судалгааг өргөжүүлэх

Мал амьтны томуугийн өвчлөлийг хянах,
урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээг
зохиох байгуулахдаа нэг эрүүл мэнд
зорилгын хүрээнд эрх зүйн бичиг
баримтыг сайжруулж, хуульд өөрчлөлт
оруулах шаардлагтай.

Зэрлэг амьтны чиглэлээр судалгаа,
шинжилгээ, оношилгоо, тандалт,
тэмцэх арга хэмжээ хэрэгжүүлдэг
байгууллагууд улсын хэмжээнд
нэгдсэн нэг мэдээллийн сантай
болох хамтран ашиглах
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https://nczd.gov.mn/?p=18176

АНХААРАЛ
ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
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