
 

ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ 

 ТОХИОЛДОЛ ТАРХАЛТЫН МЭДЭЭ 

                   

  Хоёр долоо хоног тутмын мэдээ №13 

 

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн хураангуй 

мэдээлэл: 

2020 оны 6 дугаар сарын 22 ноос 8 дугаар сарын 03-ыг хүртлэх хугацаанд шувууны 

томуугийн А хүрээний вирусын өвчлөлийн тохиолдол Филлипин улсад 1 бүртгэгдэж 

39161 тэжээмэл шувууд өвчилж үхсэн байна (хүснэгт 1). 

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

2020 оны 6 дугаар сарын 22 ноос 8 дугаар сарын 03-ыг хүртлэх хугацаанд шувууны 

томуугийн А хүрээний H5N1 вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн тохиолдол 

бүртгэгдээгүй байна.                                                                                                                

ГУРАВ. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N6) вирусийн хүний өвчлөлийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

2020 оны 6 дугаар сарын 22 ноос 8 дугаар сарын 03-ыг хүртлэх хугацаанд шувууны 

томуугийн А хүрээний H5N6 вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн тохиолдол 

бүртгэгдээгүй.   

Филлипин улсад H5N6 вирусээр үүсгэгдсэн шувууны өвчлөл 7-р сарын 6 наас эхэлсэн 

ба 7-р сарын 17-нд бүх сэжигтэй, эрсдэлтэй шувуудыг устгал хийж дууссан. 

Өвчлөлийн эх үүсвэр тодорхойгүй боловч шувууны аж ахуйн дэргэд байх будааны 

талбайн зэрлэг шувуудаас халдвар авсан байх магадлалтай гэж орон нутгийн 

судлаачид үзсэн байна.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2020 оны 6 дугаар сарын 22 ноос 8 дугаар сарын 03-ыг хүртлэх хугацаанд шувууны 

томуугийн A хүрээний (H7N9) вирусийн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол 

бүртгэгдээгүй байна.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

2020 оны 6 дугаар сарын 22 ноос 8 дугаар сарын 03-ыг хүртлэх хугацаанд шувууны 

томуугийн A хүрээний (H9N1) вирусийн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол 

бүртгэгдээгүй байна.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2020 оны 6 дугаар сарын 22 ноос 8 дугаар сарын 03-ыг хүртлэх хугацаанд шувууны 

томуугийн А хүрээний (H7N4) вирусийн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол 

бүртгэгдээгүй байна.  

 

 



ДОЛОО. 2020 оны 6 дугаар сарын 22 ноос 8 дугаар сарын 03-ыг хүртлэх 

хугацаанд шувууны томуугийн А хүрээний вирусээр өвчилсөн шувууны 

мэдээлэл:  

 

(хүснэгт 1) Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн тархалт болон вирусийн хэлбэр 
 

Огноо  Хэлбэр Улс Муж Өвчилсөн  Үхсэн Устгасан 

29/07/2020 H5N6 Филлипин Пампанга 39161 460 38701 

 Эх сурвалж: https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14460 Oie.int  

НАЙМ. Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын 

мэдээлэл:  

 

2020 оны 6 дугаар сарын 22 ноос 8 дугаар сарын 03-ыг хүртлэх хугацаанд шувууны 

өвчлөлийн сэжигтэй, үхсэн тохиолдол Монгол улсад бүртгэгдээгүй байна.  
 

 

 

ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ  

 

Шувууны томуу хариуцсан баг  

 

https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14460

