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Томуу, шинэ болон сэргэж 
буй халдварын дэлхий 

дахины байдал 

О.Ариунтуяа, ДЭМБ 

Ази Номхон далай: нийгмийн эрүүл мэндийн 
онцгой байдалд 

Ази Номхон далайн бүсийн байгалийн гамшгийн 
эрсдэл  

Зэрлэг ан амьтнаас гаралтай шинэ 
халдварын голомт 

Source: Lancet 2012; 380: 1956–65

Source: UNOCHA 2014 Regional Hazard  Map
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НДББ: Томоохон дэгдэлт, онцгой байдал 

Avian influenza 
(H7N9) China 

(ongoing)

Dengue
Solomon Islands 

MRSA 
Kiribati 

Томуугийн (H1N1) 2009 цар тахлын талаар 
ОУЭМД-ийн үнэлгээний хороо

• “Томуугийн цар тахал болон түүнтэй төсөөтэй 
олон улсыг хамарсан, үргэлжилсэн, аюултай 
нийгмийн эрүүл мэндтэй холбоотой үйл 
явдалд бэлэн биш”  

• Зөвлөмж/удирдамж уян хатан биш, хүнд 
хэлбэрийн цар тахалд тохирсон

• Зөвлөмж нь энгийн, олон салбар, олон 
төрлийн эрсдэлийг хамарсан байх 
шаардлагатай 

• Үндэсний түвшний эрсдэлийн үнэлгээнд илүү 
ач холбогдол өгөх 
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H7N9: Анх 2013 онд илрүүлсэн 

• H7N9 хүний өвчлөлийн анхны тохиолдол ДЭМБ-д 2013 оны 3 сард 
мэдээлэгдсэн

• 2017 оны 9 сарын 5-ны байдлаар 1,558 тохиолдол 

5

A(H7N9) тархвар зүйн муруй 

Томуугийн цар тахлын эрсдэл 
үү?
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“Бид олон улсыг 
хамарсан дэгдэлт, цар 

тахалд бэлэн биш 
байна.”

Билл Гейтс
OpEd, The New York Times, 2015

Бид цар тахалд бэлэн үү?

A(H5N1)
2003 – 1 Sep 2017:

• Global: 859 cases (CFR 53%)

• WPR: 238 cases (CFR 56%)
• Cambodia (56)
• China (53)
• Lao PDR (2)
• Viet Nam (127)

• SEAR: 236 cases (CFR 79%)
• Bangladesh (8)
• Indonesia (199)
• Myanmar (1)
• Pakistan (3)
• Thailand (25)
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A(H7N9) вируст гарч буй өөрчлөлт 

• Бага хоруу чанартайгаас 
өндөр хоруу чанартай
– 2017 онд өндөр хоруу 

чанартай вирус Гуандун, 
Хунан мужийн сорьцноос 
илэрсэн

• Эдгээр өөрчлөлт нь эмгэг 
чанар, халдварлалтад 
нөлөөлж буйг батлаагүй

9

Шувууны томуугийн бусад хэв шинжийн хүний 
өвчлөл

• Ихэнхдээ хөнгөн явцтай, алаг цоог байдалтай хүний өвчлөл 
• A(H10N8) 3 хүнд уушгины хүнд хэлбэрийн хатгаа, 2 хүн нас барсан (2013/14)

10

Томуу Улс
A(H6N1) Тайвань, Хятад улс
A(H9N2) Хятад, Хон Конг, Бангладеш, Египт 
A(H10N7) Австрали, Египт 
A(H10N8) Хятад
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Сургамж
• Шинэ сэргэж буй халдварын эрсдэл 

байсаар байна 

• Тайван цагт бэлэн байдалд хөрөнгө 
оруулснаар онцгой байдлын үед 
шуурхай хариу арга хэмжээ 

• APSED III нь ОУЭМД-ийн хэрэгжилт, 
олон улсын эрүүл мэндийн аюулгүй 
байдлыг хангах чухал хэрэгсэл

APSED III 
1. Нийгмийн эрүүл мэндийн бэлэн байдал

2. Тандалт, эрсдэлийн үнэлгээ, хариу арга хэмжээ

3. Лаборатор

4. Зооноз

5. ЭМБ дах сэргийлэлт 

6. Эрсдэлийн харилцаа холбоо

7. Бүсийн бэлэн байдал 

8. Хяналт, үнэлгээ



2017/09/13

7

Үндсэн чадавхийг бэхжүүлэх 
Үндсэн чадавхи: үйл явдалд суурилсан тандалт, шуурхай 
хариу арга хэмжээний баг 

13

Халдварын бус
гаралтай үйл явдал

(Ж.нь: хүнс,  
Химийн хордлого…) “Томуу ба бусад халдвар 

(H7N9, боом, 
холер, денге…) 

H5N1
Томуугийн 
суурин дээр 

2005 2010 2017…

Нийгмийн эрүүл мэндийн бэлэн байдал 

• Нотолгоонд суурилсан эрсдэлийн 
үнэлгээг хариу арга хэмжээ, 
шийдвэр гаргахад ашиглана 

• Мэдээллийн олон эх үүсвэр 
шуурхай хариу арга хэмжээ 

• Дасгал сургуулилт бэлэн 
байдлыг үнэлнэ 

– IHR Crystal & PanStop
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Шийдвэр гаргахад олон эх үүсвэрийн мэдээг 
ашиглах 

Олон нийт

Үзүүлтэд 
суурилсан 
тандат

Лаборатор

Бусад эх 
үүсвэр (Ж.нь. 
мал амьтан, 

орчин)

Үйл явдалд 
суурилсан 
тандалт

Хариу арга 
хэмжээ

Тандалт
Эрсдэлийн 
үнэлгээ

Шийдвэр гаргах

APSED III: Тандалт, эрсдэлийн үнэлгээ, хариу арга 
хэмжээ 

Fig. Relative importance of 
multisource information used for 
risk assessments during different 
phases of respiratory event
•1997 H5N1
•2003 SARS
•2009 A(H1N1)09
•2003 MERS
•2013 H7N9

Legend

Animal/environmental surveillance

ILI/SARI surveillance

New surveillance source depending on the event (e.g. risk 
perception assessment, school absenteeism, antiviral use)

Healthcare worker/ Laboratory EBS

Media EBS

Virological information

Routine Alert phase Event phase Post-Event phase

Risk Assessment

Decision making

Risk Assessment

Decision making

Risk Assessment

Decision making

Risk Assessment

Decision making
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APSED III лабораторийн стратегийн 
чиглэл 

• Лабораторийн суурь ажиллагааг хангах 
• Лабораторийг тандалт, эрсдэлийн үнэлгээтэй 

уялдуулах 
• Шинэ технологи нэвтрүүлэх 
• Үйл ажиллагааг үнэлэх 
• Уялдаа холбоо, сүлжээг бэхжүүлэх 

Цаашид..

• Тайван цагт тандалтын тогтолцоог 
бэхжүүлэхэд хөрөнгө нөөц зориулах 

• Мэдээллийн ашиглалтыг сайжруулах  

• Цар тахлын бэлэн байдлыг хангахад 
шинэ технологийг ше шаттай нэвтрүүлэх 

• Тэргүүлэх чиглэл: 

– Үндсэн чадавхийг бэхжүүлэх

– Шинэлэг арга хэрэгслийг 
нэвтрүүлэх 
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Баярлалаа

19


