
 

ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ 
 ТОХИОЛДОЛ ТАРХАЛТЫН МЭДЭЭ 

                   
Хоёр долоо хоног тутмын мэдээ №9 

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй 

мэдээлэл: 

2021 оны 06-р сарын 7 ноос 30 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус ОХУ, 

БНХАУ-н газар нутагт нүүдлийн 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 06-р сарын 7-30 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний H5N1  вирусын 

хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 

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

2021 оны 06-р сарын 7-30 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 06-р сарын 7-30 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 06-р сарын 7-30 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний H9N2 вирусын 

хүний өвчлөлийн 2 тохиолдол БНХАУ-н Жянсу, Сичуан мужид бүртгэгдсэн. Өвчтөн 

болох 41 настай эрэгтэйд 4-р сарын 20 нд, 2 настай хүүхдэд 4-р сарын 27 нд ханиадны 

шинж тэмдэг илэрч эмнэлэгт хандсан ба одоогоор биеийн байдал тогтвортой болсон. 

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 06-р сарын 7-30 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 06-р сарын 7-30 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 06-р сарын 7-30 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний (H10N3) 

вирусын хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй. 

 

 



ДОЛОО. 2021 оны 06-р сарын 7 ноос-30 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 
шувууды
н тоо 

Шувуудын 
зүйл 

1 

30/6/2021 5/29/2021 H5 Орос Тува 7 

Тураг гогой, 
отгот шунгуур, 
хүрэнтолгойт 
цахлай 

2 
30/6/2021 6/11/2021 H5N8 БНХАУ 

Хотонгийн 
өөртөө 
засах орон 

38 
Халтар 
шунгуур 

3 
6/22/2021 20/4/2022 H9N2 БНХАУ Жянсу 1 

78 настай 
эрэгтэй 

4 6/22/2021 27/4/2023 H9N2 БНХАУ Сичуан 1 2 настай хүү 

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

(Зураг 1) 2021 оны 06-р сарын 7-30 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 23-29 ны хооронд ОХУ-н шувууны тандалт судалгааны баг Увс 

нуурын өөрийн газар нутагт хамаарах хэсэгт ажиллаж, сорьц материал цуглуулсан ба 

тураг гогой, отгот шунгуур, хүрэнтолгойт цахлай зэрэг 7 шувуунаас H5 вирусын 

хэвшинжийг илрүүлсэн байна. Тухайн шувуудад өвчний шинж тэмдэг илрээгүй. 

  


