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Томуугийн вакцинжуулалтын бодлого
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Вакцинжуулалтын бодлого-Монгол улс

2001 онд – Дархлаажуулалтын хуулинд томуугийн
вакцинжуулалтыг сайн дурын төлбөртэй хийхээр хуульчилж
өгсөн;

2014 онд– Эрүүл мэндийн сайдын 358 тоот тушаалаар
томуугийн вакцинжуулалтанд нэн тэргүүн хамрагдах эрсдэлт
бүлгийг тодорхойлон оруулсан:
◦ Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид;

◦ 5 хүртэлх насны хүүхдүүд;

◦ Жирэмсэн эмэгтэйчүүд;

◦ 65 болон түүнээс дээш настай хүмүүс

◦ Архаг, суурь өвчтэй хүмүүс;
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Томуугийн вакцинжуулалт

1990 - 2000s 

ОХУ-аас маш бага 
хүн тун вакцин 

оруулж ирдэг байсан

2001 

Дархлаажуулалтын 
хуулиар сайн дурын, 
төлбөртэй хийхээр 
зохицуулагдсан;

2009 

Цартахлын 800,000 
хүн тун вакцинаар 

иргэдийг 
дархлаажуулсан

2010-2016

Засгийн газраас 
тендер зарлаж жил 
бүр 10,000-45,000 хүн 
тун вакцин худалдан 
авч ЭМБ-ын ажилчид, 

цэрэг, цагдаа 

2016/2017

33,000 хүн тун “Sanofi
Pasteur SA”, France; 

45,000 хүн тун
“Flublok”, Protein 

Sciences Corporation, 
USA

2017 –
175,000 
хүн тун
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2016/2017 оны улирлын томуугийн 
дархлаажуулалт

Засгийн газрын санхүүжилтээр Томуугийн вакциныг нэвтрүүлэх хамтын 
ажиллагааны хөтөлбөрөөр (PIVI)

Үйлдвэр Sanofi Pasteur SA, France “Flublok”, Protein Sciences Corporation, USA

Хүн тун 33,000 45,000

Вакцинжуулалт
эхэлсэн он сар өдөр

2016 оны 11 сарын 25 2017 оны 1 дүгээр сарын 30

Вакцинжуулалт
хийж дууссан 
хугацаа

2016 оны 12 дугаар сарын 10 2017 оны 3 дугаар сарын 13

Зорилтод бүлэг Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид, цэрэг, 
цагдаа, онцгой байдлын ажилчид

Вакцин түгээлт Улаанбаатар хот: - 23,000;
Сайн дураар: - 10,000;

Үндэсний хэмжээнд (21 аймаг, 9 дүүрэг).
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“Flublok” вакцины хамралтын мэдээ
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Томуугийн вакцинжуулалтыг дэлхий 
дахинд нэмэгдүүлэхийг зорьж байна

◦2009 – Томуугийн цартахлаас гарсан сургамж
◦2012 - ДЭМБ-ын Дархлаажуулалтын 
асуудлаархи стратегийн зөвлөлдөх хорооны 
зөвлөмж

Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдийн уулзалт, семинар
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Эрсдэлт бүлгийн хүн ам: ДЭМБ-ын Дархлаажуулалтын асуудлаархи стратегийн 
зөвлөлдөх хорооны зөвлөмж

Томуугийн эсрэг вакцин: ДЭМБ-ын тунхаг бичиг–
2012 оны 11 дүгээр сар

 “Улс орнууд томуугийн вакцинжуулалтын 
бодлоготой болох, хэрэв томуугийн 
вакцинжуулалтын бодлоготой бол түүнийгээ 
өргөжүүлэн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг нэн 
тэргүүнд улирлын томуугийн вакцинжуулалтанд 
хамруулахыг ДЭМБ-аас зөвлөмж болгож байна. 
Түүнчлэн 6-59 сартай хүүхдүүд, ахмад настан, 
архаг, суурь өвчтэй хүмүүс, эрүүл мэндийн 
байгууллагын ажилчидыг улирлын томуугийн 
вакцинаар дархлаажуулах шаардлагатай.

* WHO.  Wkly Epidemiol Rec. No. 47, 2012, 87, 461–476.

Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүдийн уулзалт, семинар

Яагааджирэмсэн эмэгтэйчүүдийг томуугийн вакцинд 
нэн тэргүүнд хамруулах шаардлагатай бэ?

Улирлын томуугийн идэвхгүйжүүлсэн вакцин нь жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг томуугаас 
хамгаалах, халдвар авсан ч хүндрэх эрсдэлийг бууруулдаг. 
◦ Хавсарсан өвчтэй эсвэл жирэмсний сүүлийн 3 сард томуугийн халдвараар хүндрэх өндөр 
эрсдэлтэй байдаг. 

◦ Жирэмсний үеийн томуугийн халдвар нь амьгүй төрөлт, нярайн эндэгдэл, хугацаанаасаа өмнө 
дутуу төрөх, төрөх үеийн жин буурах, яаралтай заалтаар кесар хагалгаагаар төрүүлэх зэрэг 
хүндрэлүүдийг дагуулж байдаг. 

Улирлын томуугийн идэвхгүйжүүлсэн вакциныг жирэмсний аль ч хугацаанд хийж болох 
ба ямар нэг сөрөг нөлөөгүй. 

6 хүртэлх сартай нярай хүүхдүүд бусад насны бүлгийн хүүхдүүтэй харьцуулахад  
томуугийн шалтгаантай эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх өндөр эрсдэлтэй байдаг. Эхээс авсан 
дархлаа нь хэвлийд байгаа ургийг томуугийн шалтгаант хүндрэлээс хамгаалж, төрсний 
дараа 6 сарын хугацаанд томуугийн халдвараас хамгаалдаг.
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Томуугийн вакциныг нэвтрүүлэх хамтын 
ажиллагааны хөтөлбөр (PIVI)

Эрхэм зорилго
Бага ба дунд орлоготой улс орнуудад томуугийн дархлаажуулалтын тогтвортой хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлснээр дэлхийн хэмжээнд томуугаас шалтгаалсан өвчний дарамтыг бууруулж, 
болзошгүй цартахлын эсрэг хариу арга хэмжээ aвах чадавхийг нэмэгдүүлэх
Зорилгууд:
1. Бага ба дунд орлоготой улс орнуудад улирлын томуугийн дархлаажуулалтын хүрээг 

нэмэгдүүлэх
2.  Оролцогч орнуудын эх үүсвэрийн бүрэн дэмжлэг, санхүүжилттэйгээр томуугийн 

дархлаажуулалтын хөтөлбөрийг бий болгох
3.  Оролцогч орнуудад болзошгүй цартахлын үеийн дархлаажуулалтанд шаардлагатай 

дархлаажуулалтын хөтөлбөрийг боловсруулах
4.  Шийдвэр гаргагчдад улс орнуудын дархлаажуулалтын туршлагаас олж авсан мэдлэгийг 

нэгтгэн, солилцох

PIVI хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн түүхээс

2012 2013 20142011

Lao PDR Lao PDR
Nicaragua Nicaragua

Lao PDR
Armenia

Morocco

2015

Lao PDR 

Moldova 

2016

Albania

Mongolia
Lao PDR 

Moldova 
Morocco

375,000 190,000 919,310 265,760 294,854*Doses 
Delivered
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Томуугийн вакцинд хамрагдах 
эрсдэлт бүлгийн хүн ам

Одоогоор:
◦ Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид;
◦ Бусад (бага насны хүүхэд, онцгой байдалд 
ажилладаг хүмүүс);

Цаашид:

Жирэмсэн эмэгтэйчүүд 2017/18; 

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах томуугийн 
дарамтыг бууруулах, эх хүүхдийг томуугаас 

хамтад нь хамгаална !

5 хүртэлх насны хүүхдүүд (6-23 сартай) 
2018/19;

Өндөр настан 2019/20;

Архаг хууч өвчтэй хүмүүс 2020/21;

Бусад
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Монгол улсын Дархлаажуулалтын 
үндэсний зөвлөх хорооны хурлын шийдвэр
Улирлын томуугийн вакцинаар дархлаажуулах эрсдэлт бүлгийн хүн амыг 
ДЭМБ-ын Дархлаажуулалтын асуудлаархи стратегийн зөвлөлдөх хорооны 
экспертүүд (2012)-ийн гаргасан зөвлөмжийн дагуу сонгох;

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг жирэмсний дунд 3 сард улирлын томуугийн 
вакцинд хамруулах, вакцинд хамруулахдаа эмчийн үзлэгт оруулах, 
зөвшөөрсөн тухайг гарын үсгээр баталгаажуулах;

Томуугийн вакцинжуулалтыг нэмэгдүүлэх, цаашид тогтвортой байлгахын 
тулд Улсын их хурал болон бусад холбогдох шийдвэр гаргагч нарт 
нөлөөлөх, асуудлыг бүрэн ойлгуулах, шийдвэр гаргагч нарт нөлөөлөх лобби 
бүлэг байгуулах; 
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Томуугийн вакцины талаарх эдийн засгийн үр ашгийн судалгааг 
хийх;

Хэвлэл мэдээллийн ажилчдад сургалт зохион байгуулах;

Сургуулийн бага насны хүүхдүүдийг дархлаажуулах;

Дархлаажуулалтын олон жилийн төлөвлөгөөнд зүйлчлэн 
оруулах;

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг хүссэн үед нь томуугийн вакцинд 
хамруулахын тулд вакцины нөөцийг бий болгох;

Дархлаажуулалтын мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны стратегид улирлын 
томуугийн вакциныг сурталчилах сурталчилгааны зардлыг тооцон оруулах;

Тухайн жилд хүн амын хэдэн хувийг вакцинжуулах, түүнд шаардлагатай 
үйл ажиллагаа болон төсвийн зардлыг нарийвчлан тооцоолж, жил бүр үе 
шаттайгаар нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө гаргах;

Ард иргэдийн дундах томуугийн вакцины талаарх мэдлэгийг сайжруулах 
сургалт, сурталчилгааг идэвхтэй зохион байгуулах;

Сайн дурын дархлаажуулалтыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, эргэлтийн санг 
үүсгэх;
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AGRIFLU - Seqirus Inc. 
• Монгол улсад:

• 25,000 хүн тун

• Идэвхтэй найрлага: ДЭМБ-аас зөвлөмж 
болгосон вакцины найрлаганд орох омог 
(Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагас)
◦ an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;

◦ an A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus; and

◦ a B/Brisbane/60/2008-like virus.

•Тарих тун хэмжээ, хэрэглэх арга: 
• Насанд хүрэгсэд: 0,5 мл
• 36 болон түүнээс дээш сартай хүүхэд: 0,5 мл
• 6-аас 35 сартай хүүхэд: 0,25 мл эсвэл 0,5 мл-ээр хийж 
болно. 

• Хэрэв хүүхэд өмнө нь томуугийн вакцинд хамрагдаж 
байгаагүй бол хоёр дахь тунг эхний тунг авсанаас хойш 
4 долоо хоногийн дараа авна. 

• Жирэмсэн эмэгтэй
• Вакциныг булчинд тарина. 

• Хадгалалт:
• 2-80С хэмд хадгална, хөлдөөж болохгүй. Хэрэв хөлдсөн 
тохиолдолд устгалд оруулна. 

• Үйлдвэрлэсэн улс
• АНУ

FLUBLOK - Protein sciences corporation
•Монгол улсад:

• 50,000 хүн тун

• Идэвхтэй найрлага: ДЭМБ-аас зөвлөмж 
болгосон вакцины найрлаганд орох омог 
(Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагас)
◦ an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;

◦ an A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus; and

◦ a B/Brisbane/60/2008-like virus.

•Тарих тун хэмжээ, хэрэглэх арга: 
• 18 болон түүнээс дээш насны хүмүүст: 0,5 мл

• Жирэмсэн эмэгтэй

• Вакциныг булчинд тарина. 

• Хадгалалт:
• 2-80С хэмд хадгална, хөлдөөж болохгүй. Хэрэв 
хөлдсөн тохиолдолд устгалд оруулна. 

• Үйлдвэрлэсэн улс
• АНУ
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Hualan Biological Bacterin Co. 
•Монгол улсад:

• 100,000 хүн тун

• Идэвхтэй найрлага: ДЭМБ-аас зөвлөмж 
болгосон вакцины найрлаганд орох омог 
(Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагас)
◦ an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus;

◦ an A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus; and

◦ a B/Brisbane/60/2008-like virus.

•Тарих тун хэмжээ, хэрэглэх арга: 
• 9 болон түүнээс дээш насны хүмүүст: 0,5 мл

• Вакциныг булчинд тарина. 

• Хадгалалт:
• 2-80С хэмд хадгална, хөлдөөж болохгүй. Хэрэв 
хөлдсөн тохиолдолд устгалд оруулна. 

• Үйлдвэрлэсэн улс
• БНХАУ

Анхаарал хандуулсан та бүхэнд 
баярлалаа


