
 

ШУВУУНЫ ТОМУУ ӨВЧНИЙ 
 ТОХИОЛДОЛ ТАРХАЛТЫН МЭДЭЭ 

                   
Хоёр долоо хоног тутмын мэдээ №18 

НЭГ. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусын шувууны өвчлөлийн хураангуй 

мэдээлэл: 

2021 оны 12-р сарын 24 нөөс 2022 оны 01-р сарын 07 ны хооронд шувууны томуугийн 

А хүрээний вирус Израйль, Канада, Бүгд найрамдах Бенин, Португал, Болгар, Их 

Британи зэрэг улс орны газар нутагт хүний болон нүүдлийн, 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 12-р сарын 24 нөөс 2022 оны 01-р сарын 07 ны хооронд Их Британийн 

баруун өмнөд нутагт  өндөр хоруу H5 вирусээр үүсгэгдсэн 1 шинэ тохиолдол 

бүртгэгдсэн. H5N1 дэд хэвшинжийн вирусээр үүсгэгдсэн байх магадлалтай гэж үзэж 

байна. Их британийн Девон мужийн Бакфастлэйд хотын 79 настай эрэгтэйд 1-р 

сарын 06 нд өвчний шинж илэрч  эмнэлэгт хандсан. Шинж тэмдэг илрэхээс өмнө 

шувууны аж ахуйд /нугас/ ажиллаж байсан. Өвчтний биеийн байдал одоогоор хөнгөн 

байна гэж Их Британийн Эрүүл мэндийг хамгаалах төвөөс мэдээлсэн. 

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

2021 оны 12-р сарын 24 нөөс 2022 оны 01-р сарын 07  ны хооронд шувууны томуугийн 

A хүрээний H5N6  вирусын хүний өвчлөлийн шинэ тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 

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

дэлгэрэнгүй мэдээлэл:  

2021 оны 12-р сарын 24 нөөс 2022 оны 01-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 12-р сарын 24 нөөс 2022 оны 01-р сарын 07  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 12-р сарын 24 нөөс 2022 оны 01-р сарын 07  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 12-р сарын 24 нөөс 2022 оны 01-р сарын 07  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 12-р сарын 24 нөөс 2022 оны 01-р сарын 07  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 
хэвши
нж 

Улс 
Муж, газрын 
нэр 

Өртсөн 
нийт хүн, 
шувуудын 
тоо 

Тайлбар 

1 
12/28/2021 12/12/2021 H5N1 Израйль Хула нуур 5200 

Тогоруу, 
хотон, 
дэглий 

2 
1/1/2022 12/23/2021 H5N1 Канада 

Ньюфаундленд 
ба Лабрадор 409 

Нугас, 
тагтаа, 
цахлай 

3 1/3/2022 12/28/2021 H5N1 Канада Ньюфаундленд  2  

4 
11/28/2021 10/5/2021 H5N1 

Бүгд 
найрамдах 
Бенин улс Порто Ново 5661 Тахиа 

5 
11/28/2021 12/28/2021 H5N1 Португал 

Вила-Нова-да-
Баркинья 31 Тахиа 

6 1/3/2022 12/29/2021 H5 Болгар Корень 1000 Тахиа 

7 
1/6/2022 1/3/2022 H5 Англи Девон 1 

79 настай 
эрэгтэй 

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

(Зураг 1) 2021 оны 12-р сарын 24 нөөс 2022 оны 01-р сарын 07  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 12-р сарын 24 нөөс 2022 оны 01-р сарын 07  ны хооронд шувууны томуугийн 

холбогдолтой өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй.   


