
 

ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ 
 ТОХИОЛДОЛ ТАРХАЛТЫН МЭДЭЭ 

                   
Хоёр долоо хоног тутмын мэдээ №15 

 

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй 

мэдээлэл: 

2020 оны 8 дугаар сарын 17-31 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус 
Австрали, Орос зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд илрээд байна. Австрали улсад 2 
удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 45631, Орос улсад 3 удаагийн өвчлөл бүртгэгдэж 543 
тэжээмэл шувууд өртсөн байна (хүснэгт 1, зураг 1).  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

2020 оны 8 дугаар сарын 17-31 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 8 дугаар сарын 17-31 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 8 дугаар сарын 17-31 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 8 дугаар сарын 17-31 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний (H7N4) 

вирусийн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

 

 

 

 

 



ДОЛОО. 2020 оны 8 дугаар сарын 17-31 ны хооронд шувууны томуугийн А 

хүрээний вирусээр өвчилсөн шувууны мэдээлэл:  

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

№ Мэдээлсэн 
өдөр 

Шувууд 
өвчилж 
эхэлсэн 
өдөр 

Хэлбэр Улс Муж Өртсөн нийт 
шувуудын 
тоо 

Аж ахуйн 
хэлбэр 

1 25/08/2020 13/08/2020 H5 Орос ОМСК 222 Тахиа 

2 25/08/2020 13/08/2020 H5 Орос ОМСК 186 Тахиа 

3 25/08/2020 13/08/2020 H5 Орос ОМСК 135 Тахиа 

4 25/08/2020 31/07/2020 H7N7 Австрали Лэтбридже 36878 Тахиа 

5 26/08/2020 18/08/2020 H7N6 Австрали Керанг 8753 Тэмээн 
хяруул 

Эх сурвалж: Oie.int, Cidrap.umn.edu 

 

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

 

ДОЛОО. Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын 

мэдээлэл:  

2020 оны 8 дугаар сарын 17-31 ны  хорооронд шувууны томуугийн өвчлөлийн 

сэжигтэй, үхсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 

 

ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ  

Шувууны томуу хариуцсан баг  

 


