
 

ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ 
 ТОХИОЛДОЛ ТАРХАЛТЫН МЭДЭЭ 

                   
Хоёр долоо хоног тутмын мэдээ №08 

 

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй 

мэдээлэл: 

2021 оны 05-р сарын 21 нээс 2021 оны 06-р сарын 07 ны хооронд шувууны томуугийн 

А хүрээний вирус Лесотогийн Вант Улс, Литва, Герман зэрэг улс орны шувууны аж 

ахуйд 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-р сарын 21 нээс 06-р сарын 07 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний 

H5N1 вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 

2021 оны 05-р сарын 28 нд Голланд улсын Гронинген мужид H5N1 вирусээр 2 үнэг 

өвчилсөн болохыг мэдээлсэн. Үнэгнээс илэрсэн вирусийн генийн дарааллыг тогтоох 

судалгаагаар тухайн бүс нутагт зэрлэг шувуудаас илэрсэн вирустэй ижил болохыг 

тогтоосон байна. Иймд тухайн өвчлөл бүртгэгдсэн бүс нутгийн ард иргэдэд нохой, 

муурыг хараа хяналттай, уяж байхыг мэргэжлийн байгууллагууд зөвлөсөн байна. 

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

2021 оны 05-р сарын 21 нээс 06-р сарын 07 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-р сарын 21 нээс 06-р сарын 07 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-р сарын 21 нээс 06-р сарын 07 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-р сарын 21 нээс 06-р сарын 07 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-р сарын 21 нээс 06-р сарын 07 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний 

(H5N8) вирусын хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

ДОЛОО. Шувууны томуугийн А хүрээний (H10N3) вирусын хүний өвчлөлийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 05-р сарын 21 нээс 2021 оны 06-р сарын 07 ны хооронд шувууны томуугийн 



А хүрээний H10N3 вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлөлийн анхны тохиолдол БНХАУ-

н Жянсү мужид албан ёсоор бүртгэгдээд байна.  Өвчтөн болох 41 настай эрэгтэйд 

ханиадны шинж тэмдэг илэрч 4-р сарын 23 нд эмнэлэгт хандсан ба одоогоор биеийн 

байдал тогтвортой байна. Мэргэжилтнүүд тухайн H10N3 вирусийг хүнээс хүнд 

халдварлах боломжгүй гэж дүгнэсэн байна. H10N3 вирус нь сул хоруу чанартай буюу 

халдвар авсан шувуудад шинж тэмдэг илрэх нь бага. 

ДОЛОО. 2021 оны 05-р сарын 21 нээс 2021 оны 06-р сарын 07 ны хооронд 

шувууны томуугийн А хүрээний вирусээр өвчилсөн хүний болон шувууны 

мэдээлэл:  

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

№ Мэдээлсэ
н өдөр 

Шувууд 
өвчилж 
эхэлсэн 
өдөр 

Дэд 
хэвшинж 

Улс Муж Өртсөн 
нийт 
шувуудын 
тоо 

шувуудын 
зүйл 

1 1/6/2021 1/6/2021 H10N3 БНХАУ Жянсү 1 41 настай 
эрэгтэй 

2 28/5/2021 1/6/2021 H5N1 Голланд Гронинген 2 Үнэг 

3 28/5/2021 1/6/2021 H5 Лесотогий
н Вант Улс 

Хапенапена 3000 Тахиа 

4 28/5/2021 1/6/2021 H5N8 Литва Клисай 9 Цацагт 
хяруул, 
тахиа 

5 28/5/2021 1/6/2021 H5N8 Герман Бремен 21 Тахиа 

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

(Зураг 1) 2021 оны 05-р сарын 21 нээс 2021 оны 06-р сарын 07 ны хооронд 

бүртгэгдсэн 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-р сарын 21 нээс 2021 оны 06-р сарын 07 ны хооронд шувууны томуугийн 

өвчлөлийн сэжигтэй, үхсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.  

 

 

ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ  

Шувууны томуу хариуцсан баг  


