
 

ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ 
 ТОХИОЛДОЛ ТАРХАЛТЫН МЭДЭЭ 

                   
Хоёр долоо хоног тутмын мэдээ №16 

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй 

мэдээлэл: 

2021 оны 11-р сарын 22 ноос 12-р сарын 09 ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний 

вирус Герман, Болгар, Орос, БНХАУ зэрэг улс орны газар нутагт нүүдлийн болон 

тэжээвэр шувуудын дунд бүртгэгдсэн (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгт 1, зураг 1 ээс 

харна уу).  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

2021 оны 11-р сарын 22 ноос 12-р сарын 09 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 22 ноос 12-р сарын 09 ны хооронд БНХАУ-д өндөр хоруу H5N6 

вирусээр үүсгэгдсэн 1 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн. БНХАУ-н Сичуан аймгийн Цзыгун 

хотын 54 настай эмэгтэйд 11-р сарын 7 нд өвчний шинж илэрч 21 нд эмнэлэгт хандсан 

боловч 2 өдрийн дараа нас барсан. БНХАУ-д оршин суудаг болон аялж байгаа иргэд 

тахиа шувууны худалдааны төвөөр орохгүй, шувууны аж ахуйтай айлаар зочлохгүй 

байх,  худалдаж авсан өндгийг нэн даруй угаах, өндөгний шар болон цагааныг 

шүүрхий болон түүхий байдлаар хэрэглэхгүй байхыг зөвлөсөн байна.  

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 11-р сарын 22 ноос 12-р сарын 09 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 22 ноос 12-р сарын 09 ны хооронд шувууны томуугийн A хүрээний 

H9N2  вирусын хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 11-р сарын 22 ноос 12-р сарын 09 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 22 ноос 12-р сарын 09 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 22 ноос 12-р сарын 09 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 12/6/2021 11/30/2021 H5N1 Герман Иттинг 45 Тахиа 

2 12/6/2021 12/1/2021 H5N1 Герман Тонхаузен 330 Тахиа 

3 11/28/2021 11/24/2021 H5N1 Болгар Калековец 119187 Гургуул 

4 12/4/2021 12/3/2021 H5N1 Болгар Калековец 103 Тахиа 

5 12/8/2021 12/3/2021 H5 Орос Ставрополь 13 Тахиа 

6 12/8/2021 11/7/2021 H5N6 БНХАУ Сичуан 1 
54 настай 
эмэгтэй 

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

(Зураг 1) 2021 оны 11-р сарын 22 ноос 12-р сарын 09 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 22 ноос 12-р сарын 09 ны хооронд шувууны томуугийн 

холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй.   


