
 

ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ 
 ТОХИОЛДОЛ ТАРХАЛТЫН МЭДЭЭ 

                   
Хоёр долоо хоног тутмын мэдээ №9 

 

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй 

мэдээлэл: 

2020 оны 5 дугаар сарын 11-25-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус 

Герман, Румин, Ирак, Тайвань зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. 

Германд 2 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 20156, Румин улсад 1 удаа өвчлөл бүртгэгдэж 

18699, Ирак улсад 1 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 59700, Тайвань улсад  1 удаагийн 

өвчлөл бүртгэгдэж 14734 тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1). Өндөр 

хороо чанартай H5N8 вирус нь Ирак улсад 2019 оны 3-р сараас хойших анхны 

тохиолдол болж байна. Мосул хотын хойт захад тахианы аж ахуйд гарсан. 

Халдварын зам тодорхойгүй ба зэрлэг шувуудаас халдвар авсан байх магадлалтай 

гэж үзсэн байна. Учир нь ойр хавьд нь өөр шувууны аж ахуй байхгүй.  

ХОЁР. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N1) вирусын хүний өвчлөлийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

2020 оны 5 дугаар сарын 11-25-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний H5N1 

вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн тохиолдол бүртгэгдээгүй.                                                                                                                

ГУРАВ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N6) вирусын хүний өвчлөлийн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

Мөн хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний H5N6 вирусээр үүсгэгдсэн хүний 

өвчлөлийн тохиолдол шинээр бүртгэгдээгүй.  

ДӨРӨВ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H7N9) вирусын хүний өвчлөлийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2020 оны 5 дугаар сарын 11-25-ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний (H7N9) 

вирусийн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.  

ТАВ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H9N2) вирусын хүний өвчлөлийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

2020 оны 5 дугаар сарын 11-25-ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний (H9N2) 

вирусийн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.  

ЗУРГАА. Шувууны томуугийн А хүрээний (H7N4) вирусын хүний өвчлөлийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2020 оны 5 дугаар сарын 11-25-ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний (H7N4) 

вирусийн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

 

 



ДОЛОО. 2020 оны 5 дугаар сарын 11-25-ны хооронд шувууны томуугийн А 

хүрээний вирусээр өвчилсөн шувууны мэдээлэл:  

(Хүснэгт 1) Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр  

№ Мэдээлсэн 
өдөр 

Шувууд 
өвчилж 
эхэлсэн 

өдөр 

Хэлбэр Улс Муж Өртсөн нийт 
шувуудын тоо 

Аж ахуйн 
хэлбэр 

1 13/05/2020 7/2/2020 H5N8 Герман Баден-
Вюртемберг 

69 Тахиа, 
галуу, 
нугас 

2 13/05/2020 27/03/2020 H5N8 Герман Саксон-
Анхальт 

20087 Цацагт 
хяруул 

3 13/05/2020 13/01/2020 H5N8 Румин Мармарош 18699 Тахиа 

4 14/05/2020 19/05/2020 H5N8 Ирак Ниневия 59700 Тахиа 

5 18/05/2020 9/9/2019 H5N5 Тайвань Юньлинь 14734 Тахиа 

Эх сурвалж: Oie.int, Poultrymed.com, Cidrap.umn.edu 

 

(Зураг 1) Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт /зургаар/ 

 

ДОЛОО. Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдлын 

мэдээлэл:  

2020 оны 5 дугаар сарын 18-нд “Шинэ техник”-ийн захын хажууд нууранд сэжигтэй, 

өвчилсөн  нугас-1 байна гэсэн дуудлага ирсэн ба НМЭГазарт мэдэгдсэн. 2020 оны 5 

дугаар сарын 21-нд  СХД-ийн Мал эмнэлэг хариуцсан байцаагчаас лавлаж асуухад 

тэр өдөрт нь очиж үзэхэд шувуудын сэжигтэй тохиолдлууд байгаагүй гэж мэдээлэв.   

 

 

ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ  

Шувууны томуу хариуцсан баг  

http://www.poultrymed.com/

