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Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын
дархлаажуулалтын тулгамдсан асуудал,
цаашид баримтлах чиглэл
О. Дашпагам, ХӨСҮТ-ийн Дархлаажуулалтын
албаны дарга
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Агуулга
• Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын дархлаажуулалтын
зохион байгуулалт
• Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг вакцин
нэвтрүүлсэний дараах үнэлгээ
• Тулгамдсан асуудал
• Цаашид баримтлах чиглэл
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Коронавирүст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг вакциныг түгээх,
дархлаажуулах үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөө #05
o

Дархлаажуулалтад ажиллах хүний нөөц, цэгийн
судалгааг гаргаж, бичил төлөвлөгөө боловсруулах,
хэрэгжүүлэх

Орон
нутгийн
түвшинд
Бүх шатны
вакцинжуулалтын
үйл
ажиллагааг
эрүүл
аймаг, сум, дүүргийн Онцгой комисс
мэндийн
удирдан зохион байгуулах
байгууллага
Дархлаажуулалтын үйл ажиллагааны
зардлыг тухай бүр шийдвэрлэх
Бүх шатны
Засаг дарга

o

o

o

o

o

УОК

o

ЭМЯ

o
o

ХӨСҮТ

o

Хууль бус жагсаал цуглаан
ниитийг
хамарсан
эмх
замбараагүй байдал үүсэхээс Тагнуулын
урьдчилан сэргийлэх таслан байгууллага
зогсоох

Дархлаажуулах
үндэсний
төлөвлөгөө

Вакциныг
тээвэрлэх,
түгээх, Цагдаагийн
дархлаажуулах явцад ЭМА аюулгүй байгууллага
байдлыг хангана.
Вакцин хүлээн авах, тээвэрлэх явцад
хамгаалах

o

ЗГ-ыг шуурхай мэдээ мэдээллээр
хангах
o Бодлого, эрх зүйн баримт бичиг
o Дархлаажуулалтын
үйл
ажиллагааг
удирдлагаар хангах

o

Онцгой
байдлын
асуудал
эрхэлсэн
байгууллага

o

нэгдсэн

Салбар
хоорондын
байгууллагуудтай
хамтран
ажиллаж мэргэжил арга зүйгээр хангана.
Вакцин дагалдах хэрэгслийг хадгалах, шуурхай
түгээх, заавар зөвлөмж болосвруулах
Зорилтот бүлгийн хүн амын судалгааг гаргаж, ДЗХ
хэлэлцүүлэх гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлнэ.
Вакцин дагалдах хэрэгслийн тооцоо хийж, ЭМЯ ОУБ-д
хүргүүлэх
Дархлаажуулалтын тайлан мэдээг нэгтгэх, дүн
шинжилгээ хийх

ДЗХ
o
Сангийн яам

ЭМЯ-д зөвлөмж өгөх

Шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэх

o

МХГ
o

Дархлаажуулах явцад болзошгүй эрсдэл учирсан
тохиолдолд асуудал шуурхай шийдвэрлэнэ

Вакцины төлөвлөлт нийлүүлэлт, вакцины чанар аюулгүй байдал,
тээвэрлэлт, хадгалалт, дархлаажуулалтын явцад хяналт хийх

КОВИД-19: Вакцинжуулалт
№

Хамрагдсан хүний тоо

Вакцины нэр

1-р тун

Вероселл

1

1,731,647

Астразенека

2

Комирнэти

3

Гам-Ковид-вак

4
5

Спутник лайт

3-р тун

1,660,040

4-р тун

104,478

8,679

111,664

110,070

27,828

5

389,730

367,274

919,605

130,127

49,930

46,337

3,068

124

Модерна

6
Нийт

2-р тун

9

9

-

-

41
2,283,021

62
2,183,792

1,491
1,056,470

56
138,991

2-р тунгийн хамралт

Хувь

Нийт

3,504,844
249,567
1,806,736
99,459
18
1,650
5,662,274

61.83
4.41
31.90
1.75
0.00
0.03

3-р тунгийн хамралт

76%

87%

16.60%
9.70%

5%
Вероселл

Астразенека

Комирнэти

2.10%

0.01%

0.01%

Гам-Ковид-вак

Модерна

Спутник лайт

Вероселл

3%
Астразенека

Комирнэти

0.20%

0.01%

0.10%

Гам-Ковид-вак

Модерна

Спутник лайт
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КОВИД-19: Вакцинжуулалт– Нэмэлт тунгийн хамралт бага

Нийт хүн ам

45% Regional COVID-19 vaccination dashboard

32%

Өндөр настан:
1-р нэмэлт тунгийн хамралт
Үндэсний тоо баримт:
9 сарын 8-ны байдлаар

Эрүүл мэндийн ажилчид

Өндөр настан

40%

47% (85+ нас) - 67% (65-74
нас)

КОВИД-19: Хүүхдийн вакцинжуулалт: I тун 2%
УЛААНБААТАР

644

ӨВӨРХАНГАЙ

468

БАЯНХОНГОР

369

ДАРХАН-УУЛ

304

ЗАВХАН

301

ДОРНОД

Printed Expiry Date Updated Expiry Date - if your local regulatory authority has
(EXP) on Vial and
allowed the acceptance of vaccine batches impacted by
Carton
retroactive shelf-life extension from 9 months to 12 months
June 2022
September 2022
July 2022
October 2022
August 2022
November 2022
September 2022
December 2022
October 2022
January 2023
November 2022
February 2023
December 2022
March 2023

209

ОРХОН

186

ХОВД

141

БУЛГАН

125

УВС

85

АРХАНГАЙ

70

СЭЛЭНГЭ

67

СҮХБААТАР

57

ХЭНТИЙ

Үйлдвэрлэгч, ДЭМБ-ын зөвлөмж: 5-11 насны хүүхдийн
Пфайзер вакцины дуусах хугацааг 3 сараар сунгасан.

54

ДОРНОГОВЬ

18

ХӨВСГӨЛ

11

ТӨВ

10

ӨМНӨГОВЬ

9

ДУНДГОВЬ

3

ГОВЬ-АЛТАЙ

1

ГОВЬСҮМБЭР

0

БАЯН-ӨЛГИЙ

0
0

II тун

100

200

300

400

I тун

500

600

700

https://www.comirnatyeducation-covax.com/expiry-date-information
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КОВИД-19:
•
•
•

Вакцин нэвтрүүлсэний дараах үнэлгээ, 2022.07-09 сар

ДЭМБ-ын арга аргачлал
Эрүүл мэндийн сайдын удирдамж
Байгууллага:
– Эрүүл мэндийн яам
– ХӨСҮТ
– Аймаг, дүүргийн ЭМБ
– ДЭМБ-ын НДББ
– АНУ-ын
Өвчний
хяналт
сэргийлэлтийн төв
– Таск форсе

КОВИД-19: вакцин нэвтрүүлсэний дараах үнэлгээ, 2022.07-09
Бодлого зохицуулалтын бэлэн байдал
Төлөвлөлт, зохицуулалт, дархлаажуулалтын үйлчилгээ

Үнэлгээний 9 чиглэл

Өртөг, санхүүжилт
Ханган нийлүүлэлт ба хог хаягдлын менежмент
Хүний нөөцийн менежмент, сургалт
Вакцины эрэлт, мэдээлэл харилцаа
Вакцины аюулгүй байдал
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

• Бодлогын баримт бичгийн
үнэлгээ,
ширээний
тойм
(190):
• Мэдээлэл цуглуулалт:
 542 асуумжаар 23 нэгжийн
144 талбараас 8 баг, 50 хүн
• Асуумж
• Ярилцлага
• Ажиглалт
 Үр дүн, тайлан
 Төлөвлөгөө

КОВИД-19 тандалт

4

10/17/2022

КОВИД-19: вакцин нэвтрүүлсэний дараах үнэлгээний дүн

Уг үнэлгээгээр вакцины хангамж, хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн
хангалт, багтаамж сайжирсан, эрүүл мэндийн ажилчдыг тасралтгүй сургасан,
түр цэгийг иргэдэд ойрхон олноор байгуулсан, вакцинжуулалтын бүртгэл,
мэдээллийг цахимжуулсан, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа сайжирсан
зэрэг олон арга хэмжээг бусад улс орнуудад сайн туршлага, үлгэр жишээ
болохуйц зохион байгуулсан гэж дүгнэсэн.

КОВИД-19: вакцин нэвтрүүлсэний дараах үнэлгээ, 2022.07-09
Achievements/
Strengths

• Засгийн газрын зүгээс дэмжлэг үзүүлж, хурдан шуурхай шийдвэр
гаргах, зохицуулалт хийх нөхцлийг бүрдүүлсэн
• Хялбаршуулсан зохицуулалтын арга замыг бий болгосон

Challenges

• Баримтын судалгаанаас зохицуулалттай холбоотой мэдэгдэхүйц
саатал, бэрхшээл ажиглагдахгүй байна

Best Practices/
Lessons

• Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын
үеийн салбар хоорондын мэдээлэл солилцох, хариу арга хэмжээг
шуурхай зохион байгуулах хамтын ажиллагаа зохих түвшинд
хөгжсөн
• Шийдвэрийг хурдан шуурхай гаргаж байсан
• Мэргэжлийн салбар зөвлөлийг татан оролцуулсан
• Олон улсын холбогдох байгууллагуудтай сайн хамтран
ажилласан

Suggested actions

• Бүх нийтийг хамарсан цар тахлын тохиолдолд шинээр нэвтрүүлж
буй вакцинаар дархлаажуулахад “дархлаажуулалтын” аль
ангилалд (29) хамааруулахыг тодорхой болгох
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Үнэлгээний үр дүн: “Сайн туршлага” болохуйц ололттой талууд

 Короновируст халдвар (Ковид-19)-ын вакцинжуулалтын
бодлого эрх зүйн орчин бүрэн бүрдэж, төлөвлөлт зохион
байгуулалт сайтар хангагдсан
 Вакцинжуулалтын бичил төлөвлөлтийг түвшин бүрт хийсэн
 Вакцинд хамрагдсан хүнийг 15-30 минут ажиглалтад хамруулсан
 Түр цэгийг хүн амд ойртуулан олноор байгуулсан

 Салбар хоорондын хамтын ажиллагаа нягт уялдсан
 Хамтарсан ажлын хэсгүүд байгуулагдаж, мэргэжил арга зүйгээр
хангасан
 Тээвэрлэлтийг хөндлөнгийн хяналттай
(Мэргэжлийн Хяналт, Цагдаа) гэх мэт

зохион

байгуулсан

Үр дүн: “Сайн туршлага” болохуйц ололттой талууд

Цахим
бүртгэл

• Вакцины бүртгэл, тайлан өдөр бүр бодит цаг хугацаанд гаргасан.
• Вакцинжуулалтын болон олон улсын аялалын эрүүл мэндийн цахим гэрчилгээ
олгосон.
• Вакцины дараа илэрсэн урвалыг 1 сая гаруй иргэн өөрөө бүртгэж, мэдээлсэн.

• -70 хэмийн гүн хөлдөөгчийг үндэсний түвшинд, 21 аймагт суурилуулсан.
Хүйтэн
• Бүх түвшинд багтаамжийг 2-5 дахин нэмэгдүүлсэн.
хэлхээний
хангамж

Цахим
сургалт

• Цахим сургалтыг 32 удаа хийж, 11000 гаруй хүнийг бэлтгэсэн.
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Үр дүн: Анхаарах асуудлууд
 Эрсдлийн үеийн харилцаа холбоо

 Зохион байгуулалт
 Зарим тушаал зааврууд ойр ойрхон
олон удаа өөрчлөгдөж байсан
 Анхан шатнаас олон байгууллага
ижил мэдээллийг олон хэлбэрээр
зэрэг авч байсан
 Анхан шатны ЭМБ-уудад ДДУХ-ын
тандалт,

мэдээлэл

ирүүлэлт

хангалтгүй байсан

 Түвшин бүрт эрсдлийн харилцаа холбоо
хангалттай ажиллаагүй (Spoke person
бэлтгэгдээгүй)
 Вакцины тухай ташаа мэдээллүүд цахим
сүлжээгээр өргөн тархсан.
Энэ чиглэлд
тодорхой нотолгоотой хариу арга хэмжээг
тухай бүр хангалттай аваагүй.
 Вакцины хүчинтэй байх хугацаа олон дахин
сунгагдсан нь ЭМА, иргэдийн итгэл
үнэмшлийг бууруулсан.
 Зарим судалгааны үр дүнг бодлого, үйл
ажиллагаанд ашиглах, олон нийтэд түгээх
асуудал хангалтгүй

Үр дүн: Анхаарах асуудлууд
 Дайчлагдан ажиллахаар
нөөцийн дутагдал

бэлтгэгдсэн

хүний

 Эрүүл
мэндийн
ажилтнууд
олноор
тусгаарлагдсан, өвдсөний улмаас ачаалал эрс
нэмэгдсэн
 Эмч, мэргэжилтэний илүү цагийн зардал тэгш,
хүртээмжтэй бус, зарим илүү цагийн хөлс
бүрэн олгогдоогүй

 КОВИД-19-ийн эсрэг вакцины нэмэлт тун,
хүүхдийн вакцинжуулалтын хамралт
бага
 Заавал хийх үндэсний товлолын вакцины
хамралт 2-8%-иар буурсан
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Үр дүн: Анхаарах асуудлууд
Улсын хэмжээнд заавал хийх
дархлаажуулалтын хамралт
0.2-2.1%-иар буурсан.

УГУ вакцины 1-р тунгийн хамралт, өмнөх онтой
харьцуулсан үзүүлэлтээр

100.0%

95.1%
95.0%

Дархлаажуулалтын тухай
хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
Тарилгатай халдварт өвчний
тандалтыг сайжруулах:
• Улаанбурхан
• Цочмог сул саажилт
Заавал хийх товлолт
дархлаажуулалтын хамралтад
онцгой анхаарах
• Нөхөн дархлаажуулалт

•

90.0%

•

85.0%

2020 он

2021 он

Дундговь

Увс

Дорноговь

Төв

Хэнтий

Архангай

Өмнөговь

Өвөрхангай

Баян-Өлгий

Улаанбаатар

Ховд

Хөвсгөл

Завхан

Сэлэнгэ

Баянхонгор

Орхон

Булган

Дорнод

Сүхбаатар

Говь-Алтай

Говьсүмбэр

Дархан-Уул

80.0%

•

2021 оны улсын дундаж

Үр дүн: Анхаарах асуудлууд
Улаанбурхан өвчний дэгдэлт, 8/2021 – 7/2022
Cameroon
Senegal

Mali

Country

Afghanistan
Tajikistan
Pakistan

Niger

Guinea

Yemen
Gambia

Liberia

Djibouti

1,087

Somalia

2,718

159

Gabon

357

152

Togo

919

106

22,614

106

Afghanistan

3,657

91

Cameroon

2,287

84

144

70

Guinea-Bissau
Congo

Togo

Ethiopia

Nigeria

Gabon

South Sudan
Congo

Somalia

Central African Republic
DR Congo

399

68

Côte d'Ivoire

1,841

67

Mali

1,402

64

749

55

Niger

1,199

47

Ethiopia

5,369

45

DR Congo

3,885

41

Guinea

Benin
Côte d’Ivoire

Rate/M

5,643

Nigeria

Bahrain

Guinea-Bissau

Cases

Liberia

South Sudan
Gambia
Central African
Republic

426

40

95

36

195

36

Bahrain

50

34

Yemen

1,082

33

Djibouti

34

31

Pakistan

6,749

29

Tajikistan

282

29

Burkina Faso

630

29

Senegal

473

28

Benin

350

27

Notes: Based on data received 2022-09 - Surveillance data from 2021-08 to 2022-07 - Incidence: Number of cases / population * 1,000,000 - Population data: World population prospects, 2019 revision

*19 countries had outbreaks classified as large and disruptive from the period: 3/2021 – 2/2022 to 26 countries from the period 8/2021 – 7/2022
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Цаашид: Үйл ажиллагааны чиглэл (төлөвлөгөө 9 бүлэг, 57 ү/а)

 Дархлаажуулалтын бодлого, эрх зүйн зарим баримт
бичгийг
КОВИД-19-ын
өвчлөл,
вакцинжуулалтын
чиглэлтэй уялдуулан шинэчлэх, дархлаажуулалтын
хөтөлбөрт КОВИД-19 вакцины зохион байгуулалтыг
нэгтгэх;
 Вакцинжуулалтын үйл ажиллагааны санхүүжилтийг
аймаг, дүүрэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд
нэмэгдүүлэх;
 Вакцинжуулалтын талаарх шинжлэх ухааны үндэслэлтэй,
нотолгоонд
суурилсан
мэдээллээр
эмч,
мэргэжилтэнүүдийг тогтмол хангах, сургах;
 Вакцины үр дүнгийн талаар дунд болон, урт хугацааны
судалгаа хийх;
 Заавал хийх дархлаажуулалтын үндэсний товлолын
хамралтыг нэмэгдүүлэх, нөхөн дархлаажуулалт хийх

Цаашид: Үйл ажиллагааны чиглэл
 Зорилтот бүлэгт чиглэсэн эрсдэлийн харилцааны тусгайлсан төлөвлөгөө
гарган хэрэгжүүлэх,
 Дархлаажуулалтын мэдээлэл харилцааны багийг түвшин бүрт бэлтгэх,
хэвлэлд мэдээлэл өгөх мэргэжилтэн бэлтгэх, буруу ташаа мэдээлэлд тухай
бүр нь залруулга хийх
 Вакцинатор сувилагчийг давтан сургах, орон тоог нэмэгдүүлэх, эмч,
мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй сургах, ажлын байрны дэмжлэгт хяналт хийх,
 Аймаг, сумын түвшинд хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, ашиглаж
болох тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх.
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Онцгой анхаарах:
5-11 насны хүүхдийн вакцинжуулалт, нэмэлт тунг эрчимжүүлэх
 Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, нотолгоонд суурилсан мэдээллээр
эмч, мэргэжилтнүүдийг тогтмол хангах, түгээх;
 Сургуулийн багш, эцэг эх, асран хамгаалагч нарт вакцинжуулалтын
талаарх үнэн зөв мэдээлэл өгч хамтран ажиллах;
 Халдвараар хүндрэх эрсдэлтэй архаг суурь өвчтэй иргэдийн
хяналтын эмчээр дамжуулан дархлаажуулалтын ач холбогдлыг
таниулах, нөлөөллийн кампанит ажил явуулах, вакцинжуулах;
 Хүрч үйлчлэхэд бэрхшээлтэй хүн амд явуулын дархлаажуулалтыг
зохион байгуулах.

Судалгааны үр дүн
ВАКЦИН

ВАКЦИНЫ ҮР ДҮН/ҮР НӨЛӨӨ
(судалгаа хэвлэгдсэн огнооны
байдлаар хүчинтэй)

ШИНЖ ТЭМДЭГ БҮХИЙ ХАЛДВАР

ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭЛТ, НАС БАРАЛТ

Вакцины дөрөв дэхь тунгийн Омикрон хувилбарын эсрэг үр дүн/үр нөлөө
Pfizer
/BioNTech
(Файзер)

Үр дүн: Дөрөв ба гуравдугаар
тунгуудын харьцуулалт: 30%
(9-55)

48

Дөрөв ба гуравдугаар тунгуудын
харьцуулалт: 40-45%

23,55

Дөрөв ба гуравдугаар тунгуудын
харьцуулалт:
14-20 өдөр: 65%56
56-62 өдөр: 3356

Үр дүн: Дөрөв ба гуравдугаар тунгуудын
харьцуулалт:
43% (7-65)48
Дөрөв ба гуравдугаар тунгуудын
харьцуулалт:
51-7423,55
Хоёр дахь ба эхний нэмэлт тунгуудын
харьцуулалт ≥60 нас:
78% (72-83)53

Эмнэлэгт хэвтэлт, нас баралт: Дөрөв ба
гуравдугаар тунгуудын харьцуулалт:
50-90%23,55
Израйль: Дөрөв ба гуравдугаар
тунгуудын харьцуулалт ≥60 нас:
Эмнэлэгт хэвтэлт:
(aHR: 0.36 (0.31-0.43);
Нас баралт:
(aHR: 0.22 (0.16-0.28)30

12-с доош насны хүүхдүүд дэхь Омикрон хувилбарын эсрэг вакцины үр дүн/үр нөлөө
Pfizer
/BioNTech
(Файзер)

АНУ: Үр дүн: 6 сартайгаас 5 нас:
80.3% 59

АНУ: Шинж тэмдэг бүхий халдвар: 2 тун, 2 сар: 511 нас: 28.9% (24.5-33.1)27
Израйль: Шинж тэмдэг бүхий халдвар: Нэг тун:
18% (-2-34) 14-с 27 дахь өдөр; 2 тун: 48% (29-63)
at 7-с 21 дахь өдөр.
Канад: Шинж тэмдэг бүхий халдвар: Нэг тун: 23%
(7-36) 14-29 өдөр; Нэг тун>60 өдөр: 4% (-12-18);
Хоёр тун 7-29 өдөр: 67% (60-72%); Хоёр тун >90
өдөр: 35% (21-46%)

АНУ: Дельта эсвэл Омикрон хувилбараас
шалтгаалсан эмнэлэгт хэвтэлт: 5-11 нас: 2 тун
14-67 өдөр: 74% (-35-95)58
АНУ: Эмнэлэгт хэвтэлт: 5-11 нас: 68% (42-82)26
Сингапур: Эмнэлэгт хэвтэлт: 82.7% (74.888.3)24
Итали: 5-11 нас: Эмнэлэгт хэвтэлт: 41.1% (22.255.4)60
Канад: Эмнэлэгт хэвтэлт: 2 тун 7-29 өдөр: 94%
(56-99); 2 тун >60 өдөр: 74% (44-88)61

Covid-19-53-August.pdf (unimelb.edu.au)
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Баярлалаа

2022/2023: Улирлын томуугийн эсрэг вакцин-545.000
 ДЭМБ-аас зөвлөмж болгож
томуугийн вирусын омог:
4 цэнт:

буй

 ДЭМБ-аас зөвлөмж болгож хугацаа:

 A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus;
 A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus;
 B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)like virus; and
 B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like
virus

3 цэнт:

 A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus;
 A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus;
 B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)like virus; and
БНСУ, Грийн кросс үйлдвэрийн GC flu вакцин

\
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Улирлын томуугийн эсрэг вакцин
4-5 сар

• Улсын хэмжээнд шаардлагатай вакцины төлөвлөлтийг хийнэ

• Тооцоолол, төсвийг ЭМЯ-нд хүргүүлж , хэлэлцүүлнэ. Сангийн яам хүргүүлнэ.
7-8 сар

11-12 сар

• Вакцины төсвийг Их хурлаар батлуулна.

• НҮБ-ийн Хүүхдийн санд захиалга хүргүүлж, ОУ-ын захиалгад оруулна.
1 сар
• Улирлын томуугийн эсрэг вакциныг хүлээн авна.
9-10 сар

Улсын хэмжээнд томуугийн эсрэг дархлаажуулалтыг эхлүүлэх
10 сар
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