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COVID‐19 халдварын лабораторийн шинжилгээний 
стратеги (зөвлөмж)

1. Лабораторийн шинжилгээ нь нийгмийн эрүүл
мэндийн ач холбогдолтой: халдвар авсан
хүмүүсийг тодорхойлж тусгаарлаж, цаашдын
халдвар дамжихаас урьдчилан сэргийлж,
холбоо барих хүмүүсийг тогтоох, хянах
боломжтой болно.

2. COVID‐19‐ийн бэлэн байдлыг хангахад, хариу
арга хэмжээ авахад чухал ач холбогдолтой
үйл ажиллагааг тодорхойлж, халдвар
тархалтын 4 хувилбарыг тодорхойлсон.

3. Нуклейн хүчлийн шинжилгээ (NAAT) нь SARS‐
CoV‐2 халдварыг оношлох жишиг стандарт
арга юм.
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ДЭМБ‐ын зөвлөмж, заавар 

ДЭМБ‐ын зөвлөмж, заавар 

ХАРИУ АРГА 
ХЭМЖЭЭНИЙ 

НЭГДСЭН СТРАТЕГИ
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ДЭМБ МОНГОЛД

• COVID‐19 халдварын хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах

• COVID‐19 халдварын тандалт судалгаа, хариу арга хэмжээний үйл  ажиллагаа

• ДЭМБ‐ын заавар, зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа тусгах, нэвтрүүлэх

• COVID‐19 халдварын илрүүлэх ПГУ, түргэвчилсэн шинжилгээний урвалж 
оношлуурын нөөц бүрдүүлэх

• Шинээр байгуулагдаж буй молекул биологийн лабораториудын хүний нөөцийг 
бэхжүүлэх

• Томуугийн сүлжээ лабораториудын хүний нөөц, техникийн хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх 

• COVID‐19 халдварын сорьц авах,  тээвэрлэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх 

• COVID‐19 халдварын ПГУ шинжилгээний чанарын гадаад үнэлгээг явуулах, 
лабораториудыг хамруулах

• NGS шинжилгээг нэвтрүүлэх, нутагшуулах
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SARS‐CoV‐2 шинжилгээний үндэсний стратеги болон 
оношилгооны чадавхийн талаарх зөвлөмж 

ГОЛ АГУУЛГА

• Улс орнууд эпидемиологийн нөхцөл байдал, боломжит нөөц, 
багаж хэрэгсэл, улс орны өөрийн онцлог нөхцөл байдлын 
өөрчлөлтийн дагуу дасан зохицож болохуйц тодорхой зорилго 
бүхий үндэсний шинжилгээний стратегитай байх ёстой.

• Шинжилгээ нь COVID‐19‐өөс урьдчилан сэргийлэх, хянах ерөнхий 
стратегийн чухал элемент юм

• COVID‐19‐ийн сэжигтэй тохиолдолын тодорхойлолтыг хангаж буй 
хүмүүс вакцинжуулалтын байдал, өвчний түүхээс үл хамааран (1) 
SARS‐CoV‐2 шинжилгээ өгөх ёстой. 
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ГОЛ АГУУЛГА

SARS‐CoV‐2 лабораторийн сүлжээ нь одоо байгаа хүчин чадал,

чадавхид тулгуурлан, оношилгооны шинэ технологийг нэгтгэх

чадвартай, эпидемиологийн нөхцөл байдал, боломжит нөөц, улс

орны онцлог нөхцөл байдалд нийцүүлэн дасан зохицох чадвартай

байх ёстой.

SARS-COV-2-ИЙГ ОНОШЛОХ АРГУУД

• Вируст РНХ илрүүлэх, бодит цагийн урвуу транскрипцийн 
полимеразын гинжин урвал (rRT‐PCR)  эсвэл автоматжуулсан 
нуклейн хүчлийн шинжилгээ (NAAT);

• Вирусийн эсрэгтөрөгчийг иммунодиагностикийн аргуудаар 
илрүүлэх, тухайлбал, түргэвчилсэн оношлуур эсвэл Ag‐RDT гэж 
нэрлэдэг.

• Эсрэгбиеийг ийлдэс судлалын аргуудаар илрүүлэх, тухайлбал 
LFA, фермент холбоот иммуносорбент сорил (ELISAs), эсвэл 
химилюминесцент дархлаа шинжилгээ (CLIAs).
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ГОЛ АГУУЛГА

• Хэрэв нөөц бололцоо хязгаарлагдмал, тохиолдлын
тодорхойлолтыг хангасан бүх хүмүүсийг шинжлэх боломжгүй бол
дараахь тохиолдлуудыг эрэмбэлэн шинжлэх хэрэгтэй:
• Хүндрэх эрсдэлтэй хүмүүс

• Эрүүл мэндийн ажилчид

• Эрүүл мэндийн байгууллагад хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтөн

• Анхны шинж тэмдэг, сэжигтэй дэгдэлтийн үед хаалттай нөхцөлд
(тухайлбал урт хугацааны асрамжийн газар) шинж тэмдэг илэрдэг
хүмүүсийн дэд хэсэг.

ГОЛ АГУУЛГА

• Нуклейн хүчлийн шинжилгээ (NAAT) нь цочмог SARS‐CoV‐2
халдварыг оношлох жишиг стандарт юм.

• COVID‐19‐ийн тохиолдлын тодорхойлолтыг хангасан бүх шинж
тэмдэгтэй хүмүүсийг чанарын өндөр түвшний антиген илрүүлэх
эсвэл түргэвчилсэн оношлуур (Ag‐RDTs)‐ыг улс орнууд ашиглаж
болно

• Шинж тэмдэггүй хүмүүсийг NAAT эсвэл Ag‐RDT‐аар шинжлэхийг
одоогоор зөвхөн батлагдсан, магадлалтай COVID‐19 тохиолдлын
хавьтал, эрүүл мэндийн ажилтан, урт хугацааны эрүүл мэндийн
байгууллагын ажилчид гэх мэт байнга өртөж буй бүлгүүдэд
зөвлөж байна.
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ГОЛ АГУУЛГА

• Өргөн хүрээнд шинж тэмдэггүй хүмүүсд шинжилгээ хийх нь
үүнтэй холбоотой зардал, үйл ажиллагааны үр ашгийн талаархи
мэдээлэл дутагдалтай тул одоогоор санал болгож буй стратеги
биш юм.

• Мутацийг илрүүлэгч NAAT шинжилгээг SARS‐CoV‐2 хувилбаруудад
скрининг хийх хэрэгсэл болгон ашиглаж болох боловч тодорхой
хувилбар байгаа эсэхийг дараалал тогтоох замаар баталгаажуулах
хэрэгтэй.
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АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА


