
 

ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ 
 ТОХИОЛДОЛ ТАРХАЛТЫН МЭДЭЭ 

                   
Хоёр долоо хоног тутмын мэдээ №15 

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй 

мэдээлэл: 

2021 оны 11-р сарын 11-22 хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус Өмнөд 

Солонгос, Япон, Норвеги, Унгар, Того, Бельги, Франц, Румын, БНХАУ зэрэг улс орны 

газар нутагт нүүдлийн болон тэжээвэр шувуудын дунд бүртгэгдсэн (Дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг хүснэгт 1, зураг 1 ээс харна уу).  

Олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагууд дараах хэд хэдэн шалтгааныг үндэслэн 

шувууны дунд хийх тандалт судалгааг эрчимжүүлэхийг уриалж байна. Үүнд: 

1.  2021 оны 5-р сараас хойш өндөр хоруу вирусын хэд хэдэн хэв шинж 41 улс 

орны шувууны аж ахуй, нүүдлийн шувуудын дунд бүртгэгдсэн 

2. Хүнээс хүнд халдвар дамжих тохиолдол бүртгэгдээгүй боловч сул хоруу 

вирусээр хүн өвчилсөн тохиолдол бүртгэгдсээр байна 

3. Хөхтөн амьтад шинээр нэмж бүртгэгдэж байна 

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

2021 оны 11-р сарын 11-22 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 11-р сарын 11-22 ны хооронд БНХАУ-д өндөр хоруу H5N6 вирусээр 

үүсгэгдсэн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 11-р сарын 11-22 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 11-р сарын 11-22 ны хооронд БНХАУ-д сул хоруу H9N2 вирусээр үүсгэгдсэн 

1 тохиолдол бүртгэгдэв. Гуйжоу мужийн 39 настай эрэгтэйд 10-р сарын 29 нд өвчний 

шинж тэмдэг илэрч 10-р сарын 30 нд эмнэлэгт хандсан боловч 11-р сарын 01 нд нас 

барсан. Тухайн улсад сүүлийн 6 сарын хугацаанд 5 тохиолдол бүртгэгдсэн.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 11-р сарын 11-22 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 11-р сарын 11-22 ны  хооронд шувууны томуугийн A хүрээний (H5N8) 

вирусын хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

Мөн хугацаанд шувууны томуугийн A хүрээний (H10N3) вирусын хүний өвчлөлийн 

шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй. 

ЕС. 2021 оны 11-р сарын 11-22 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний 

вирусээр өвчилсөн хүний болон шувууны мэдээлэл (Хүснэгт 1):  

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

№ Мэдээлсэн 
өдөр 

Өвчилж 
эхэлсэн 
өдөр 

Дэд 
хэвш
инж 

Улс Муж, газрын 
нэр 

Өртсөн 
нийт хүн, 
шувуудын 
тоо 

Тайлбар 

1 11/11/2021 10/11/2021 H5N1 Өмнөд 
Солонгос 

Емсонг 23000 Шувууны аж 
ахуй 

2 11/15/2021 11/10/2021 H5 Норвеги Волл 7000 Шувууны аж 
ахуй 

3 11/18/2021 11/10/2021 H5N1 Унгар Бач-Кишкун 38993 Шувууны аж 
ахуй 

4 11/18/2021 11/1/2021 H5N1 Того Либассито 3000 Шувууны аж 
ахуй 

5 11/18/2021 11/5/2021 H5N1 Бельги Антверпен 1 Нүүдлийн 
шувуудад 

6 11/18/2021 11/5/2021 H5N1 Франц Нонсарлама
рши 

2 Нүүдлийн 
шувуудад 

7 11/17/2021 11/3/2021 H5N1 Румын Поставари 1 Нүүдлийн 
шувуудад 

8 11/19/2021 10/30/2021 H9N2 БНХАУ Гуйжоу 1 Хүний 
тохиолдол 

9 11/15/2021 11/10/2021 H5N1 Япон Кагосима 11000 Шувууны аж 
ахуй 

10 11/15/2021 10/26/2021 H5N1 Өмнөд 
Солонгос 

Умард 
Чүнчон 

770,000 Шувууны аж 
ахуй 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Зураг 1) 2021 оны 11-р сарын 11-22 ны хооронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн А 

хүрээний вирусын тохиолдлын тархалт, Монгол орныг дайран өнгөрөх нүүдлийн 

шувуудын томоохон замууд /зургаар/ 

 

АРАВ. Монгол оронд бүртгэгдсэн шувууны томуугийн сэжигтэй тохиолдолын 

мэдээлэл:  

2021 оны 11-р сарын 11-22 ны  хооронд шувууны томуугийн холбогдолтой өвчлөлийн 

сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй.   


