
 

ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ 
 ТОХИОЛДОЛ ТАРХАЛТЫН МЭДЭЭ 

                   
Хоёр долоо хоног тутмын мэдээ №07 

 

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй 

мэдээлэл: 

2021 оны 05 сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Словак, 

Өмнөд Африк, Мали, Герман, Болгар, Румин, Төвөд зэрэг улс орны шувууны аж ахуйд 

болон зэрлэг шувуудын дунд илэрсэн байна (Хүснэгт 1. Зураг 1. Шувууны томуугийн 

А хүрээний вирусын тархалт болон вирусын хэлбэр). 

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

2021 оны 05 сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний H5N1 вирусээр 

үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 

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

2021 оны 05 сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний H5N6 вирусээр 

үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 05 сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний H7N9  вирусын 

хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

2021 оны 05 сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний H9N2 вирусын 

хүний өвчлөлийн тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 05 сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний (H7N4) вирусын 

хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

ЗУРГАА. Шувууны томуугийн А хүрээний (H5N8) вирусын хүний өвчлөлийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 05 сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний (H5N8) вирусын 

хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

Төвөдийн Нагчу хотын орчим 2 хэсэг газарт 2021 оны 05 сарын 19 нд нүүдлийн усны 

шувуудын дунд H5N8 вирусын өвчлөл бүртгэгдэв. Орон нутгийн мэргэжлийн 

байгууллагууд өвчилсөн, өвчний сэжигтэй шувуудыг устгаж, орчныг 

халдваргүйжүүлсэн байна. Энэхүү бүс нутаг нь манай оронд ирж зусдаг хээрийн галуу, 

өвөгт тогоруу, зарим төрлийн нугас, хондон ангир зэрэг шувуудын нүүдлийн үед 

дамжин өнгөрдөг, өвөлждөг гол уст цэгүүд юм. 

 

 



ДОЛОО. 2021 оны 05 сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний 

вирусээр өвчилсөн хүний болон шувууны мэдээлэл:  

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

№ Мэдээлсэн 
өдөр 

Шувууд 
өвчилж 
эхэлсэн 
өдөр 

Дэд 
хэвшинж 

Улс Муж Өртсөн 
нийт 
шувуудын 
тоо 

шувуудын 
зүйл 

1 22/04/2021 21/04/2021 H5N1 Словак Милиново 6 тагтаа 

2 4/9/2021 21/04/2021 H5N1 Мали Морибабоугу 64040 Тахиа 

3 5/5/2021 3/26/2021 H5N1 Герман Эмден 13 Тахиа 

4 6/5/2021 5/3/2021 H5 Болгар Пловдив 140 Тахиа 

5 7/5/2021 5/5/2021 H5N8  Румин Регин 179192 Тахиа 

6 20/5/2021 19/5/2021 H5N8  Төвөд Нагчу хот 268 Усны шувууд 

Эх сурвалж: www.poultrymed.com, Cidrap.umn.edu 

(Зураг 1) Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын тархалт, Монгол орныг дайран 

өнгөрөх нүүдлийн шувуудын томоохон замууд /зургаар/ 

 

ДОЛОО. Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын 

мэдээлэл:  

2021 оны 05 сарын 07-21 ны хооронд шувууны томуугийн өвчлөлийн сэжигтэй, үхсэн 

тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.  

 

 

ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ  

Шувууны томуу хариуцсан баг  


