
 

ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ 
 ТОХИОЛДОЛ ТАРХАЛТЫН МЭДЭЭ 

                   
Хоёр долоо хоног тутмын мэдээ №11 

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй 

мэдээлэл: 

2021 оны 8-р сарын 15 наас 9-р сарын 06 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний 

вирус Орос, БНХАУ, Того, Нидерланд улсын газар нутагт зэрлэг болон тэжээвэр 

шувуудын дунд бүртгэгдсэн. (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 8-р сарын 15 наас 9-р сарын 06 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 8-р сарын 15 наас 9-р сарын 06 ны хооронд БНХАУ-д өндөр хоруу H5N6 

вирусээр үүсгэгдсэн 2 тохиолдол бүртгэгдэв. Гуанси мужийн 55 настай эрэгтэйд  8-р 

сарын 17 нд өвчний шинж тэмдэг илэрч эмнэлэгт хандсан. Шинж тэмдэг илрэхээс өмнө 

шувууны аж ахуйд ажиллаж байсан. Өвчтний биеийн байдлаар одоогоор хүнд байна. 

2 дахь тохиолдол нь мөн БНХАУ-ын Хунань мужийн  Хойчжоу хотын 52 настай эмэгтэй  

8 дугаар сарын 16 нд өвчний шинж тэмдэг илэрч эмнэлэгт хандсан. Өвчний шинж 

тэмдэг илрэхээс өмнө нөхрийн хамт амьтны захаас нугас худалдан авч хоол хийсэн. 

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 8-р сарын 15 наас 9-р сарын 06 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 08-р сарын 15 наас 09-р сарын 06 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний 

H9N2 вирусээр үүсгэгдсэн хүний өвчлөлийн 1 тохиолдол бүртгэгдсэн. БНХАУ-н 

Хунань мужийн Чанша хотод 1 настай эмэгтэй хүүхэд 8-р сарын 23 нд өвчний шинж 

тэмдэг илэрч, дараагийн өдрөөс нь эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. Шувууны аж 

ахуйд ойр амьдардаг байсан. Энэхүү дэд хэвшинжээр ихэвчлэн хүүхдүүд өвчилж 

байгаа ба шинж тэмдэг бага илэрдэг. 2015 оноос хойш тухайн улсад бүртгэгдэж байгаа 

56 дахь, 2021 оны байдлаар 15 дахь тохиолдол болж бүртгэгдэж байна.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 8-р сарын 15 наас 9-р сарын 06 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний 

(H7N4) вирусын хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй.  



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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 8-р сарын 15 наас 9-р сарын 06 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний 

(H5N8) вирусын хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 8-р сарын 15 наас 9-р сарын 06 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний 

(H10N3) вирусын хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй. 

ЕС. 2021 оны 8-р сарын 15 наас 9-р сарын 06 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 хүн, 
шувуудын 
тоо 

Тайлбар 

1 3/9/2021 7/28/2021 H5N1 Того Сагбода 1590 Тахиа 

2 23/8/2021 17/8/2021 H5N6 БНХАУ Гуанси 1 55 настай 
эрэгтэй 

3 23/8/2021 17/8/2021 H5N6 БНХАУ Хунань 1 52 настай 
эмэгтэй 

4 1/9/2021 26/8/2021 H5 Орос Челябинск 17000 Тахиа 

5 3/9/2021 23/8/2021 H9N2 БНХАУ Хунань 
Чанша хот 

1 1 настай 
охин 

6 23/8/2021 15/8/2021 H5N8 Нидерл
анд 

Суст 1403 Гунгар хун, 
Зэрлэг нугас 

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

(Зураг 1) 2021 оны 8-р сарын 15 наас 9-р сарын 06 ны хооронд бүртгэгдсэн шувууны 

томуугийн А хүрээний вирусын тархалт, Монгол орныг дайран өнгөрөх нүүдлийн 

шувуудын томоохон замууд /зургаар/ 

 



АРАВ. Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын 

мэдээлэл:  

ЗӨСҮТ болон орон нутгийн 14 ЗӨСТ-үүд нүүдлийн шувуудын тандалт судалгааг 

тогтмол хийж байна. 2021 оны 8-р сарын 15 наас 9-р сарын 06 ны хооронд шувууны 

томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

 

  


