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2

Агуулга

I. Монгол улс дахь томуу, томуу-
төст өвчний өнөөгийн байдал

II. A(H1N1) цартахлын хариу арга
хэмжээ

III. Томуугийн шинэ улирлыг
угтуулан авч буй арга хэмжээ



3

I. Монгол улс дахь томуу, томуу-
төст өвчний өнөөгийн байдал

• 2008/09 онд улсын хэмжээнд томуугийн
идэвхжил бага байж, дэгдэлтийн
түвшинд хүрээгүй болно. 

• Амбулаториор үйлчлүүлэгсдийн 3.7% нь
ТТӨ-тэй гэж оношлогдон, 10,000 хүн амд
827.8 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. 

• Өвчлөлийн 90 орчим хувийг 15 хүртэлх 
насныхан эзэлж байна. 
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• Сүүлийн 2-3 долоо хоногт ТТӨ-ий
өвчлөл, сорьцын тоо нэмэгдэх
хандлагатай байна (2009 оны 9 дүгээр
сарын сүүлч, 10 дугаар сарын эх). 

• 2008/09 оны томуугийн улиралд ТҮТ-ийн
Вирүс судлалын лабораторид 6100 сорьц
шинжилснээс 309(5.1)%-д нь томуугийн
вирүс эерэг тодорхойлогдож, улирлын
томуугийн А(H1N1) вирүс давамгайлж, 
мөн A(H3N2), B хэвшинжийн вирүс
зэрэгцэн орчиж байсан байна.
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Сүүлийн 3 жилд бүртгэгдсэн ТТӨ-ий
өвчлөлийн байдал
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Сүүлийн 3 жилд бүртгэгдсэн
ТТӨ-ий байдал
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А(H1N1) цартахлын
хариу арга хэмжээ

• Томуугийн А(H1N1) шинэ вирүсээр
сэдээгдсэн халдвар АНУ, Мексикт
бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан 2009 оны 4 
дүгээр сарын 27-нд ДЭМБ томуугийн
цартахлын 3 дугаар шатнаас 4 дүгээр
шатанд шилжсэнийг зарласан даруйд
Улсын Онцгой Комисс хуралдаж, албан
даалгавар гаргаж дараахи үүргүүдийг
холбогдох албадад өгсөн, үүнд: 
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• ДЭМБ-ын зөвлөмжийн дагуу
эмнэлэг, эрүүл мэндийн
байгууллага, эмч, эрүүл мэндийн
ажилтнуудын бэлэн байдлыг
хангуулах,

1.1 Эрүүл Мэндийн Сайд, Гамшгаас
хамгаалах эрүүл мэндийн албанд
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• Дэлхийн мал, амьтны эрүүл
мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн
дагуу гахайн аж ахуй эрхэлж буй
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд
заавар хүргүүлж, хүний өвчлөлийн
сэжигтэй тохиолдлыг яаралтай
мэдээлэх,

1.2 ХХААХҮ-ийн сайд, Гамшгаас
хамгаалах улсын албанд
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1.3 Боловсрол соёл шинжлэх
ухааны сайдад

• Оюутан, сурагч болон цэцэрлэг, 
яслийн хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, 
биеийн байдалд хяналт тавьж, 
дэгдэлт гарвал нийтийг
хамарсан арга хэмжээг
хязгаарлах,
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1.4 Мэргэжлийн Хяналтын
Ерөнхий Газрын дарга, Гаалийн

Ерөнхий Газрын даргад

• Хүнсний зах, хилийн боомтоор
оруулж ирж байгаа амьд гахай, 
тахиа, мах махан бүтээгдэхүүний
гарал үүслийг тогтоож, эрүүл
ахуйн байдалд тавих хяналтыг
сайжруулах,
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1.5 Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын
сайд, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий

Газрын дарга, Хилийн Хяналтын Ерөнхий
Газрын даргад

• Олон улсын хилийн боомтуудаар гадаад
орноос ирж байгаа зорчигсдын эрүүл
мэндийн байдалд хяналт тавих эмч, 
байцаагч нарыг томилж, халдварын
сэжиг бүхий зорчигсодыг тусгаарлах
тасаг нэгжийг бэлтгэх, зорчигсодоос
эрүүл мэндийн асуумж судалгаа авч, 
хяналт тавих,
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1.6 Аймаг, нийслэлийн засаг
дарга, онцгой комиссын дарга

• Томуугаас сэргийлэх сургалт, 
сурталчилгаа, мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлгийг
эрчимжүүлэх,
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1.7 Онцгой Байдлын Ерөнхий
Газрын даргад

• Салбар хоорондын хамтын
ажиллагааг уялдуулах.
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2. Томуугийн А(H1N1) шинэ
вирүсийн халдвар

• Манай улсад томуугийн А(H1N1) шинэ
вирүсийн халдварын сэжигтэй анхны
тохиолдол 2009 оны 5 дугаар сарын 6-нд
бүртгэгдсэн. Энэ нь Мексик улсад урлагийн
тоглолт хийхээр явсан 7 монгол иргэний 2 
нь буцах замдаа халуурч, Москва хотын
Шереметьевогийн нисэх онгоцны буудалд
тусгаарлагдан, 5 нь буцаж ирж байгаатай
холбогдуулан, зорчигч, онгоцны нисэх
багийн нийт 110 хүнийг ХӨСҮТ-д
тусгаарласан. 
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• Өвчлөлийн голомттой бүс нутгаас ирсэн
нэгдүгээр хавьтлын 5 хүнээс сорьц авч, 
лабораториор оношийг үгүйсгэсэн.

• Сэжигтэй тохиолдол, хавьтагсдад
тамифлю эмээр урьдчилан сэргийлэлт
хийсэн. 
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• Түүнээс хойш одоог хүртэл 46
сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн ба
шинжилгээгээр томуугийн вирүс
илрээгүй. Эдгээрийн 28(60.9%) нь
эмэгтэй, 18 (39.1%) нь эрэгтэй, 
насны хувьд 1,7 настайгаас 54 
насныхан, дундаж нас 27.7 байна.
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Томуугийн A(H1N1) шинэ вирүсийн
сэжигтэй тохиолдол
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3. Хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа

• Эрүүл Мэндийн Сайдын 2009 оны 133 
тоот тушаалаар Төрийн нарийн бичгийн
даргаар ахлуулсан “Томуугийн А
хүрээний (H1N1) шинэ вирүсийн
халдвараас сэргийлэх, бэлэн байдлыг
хангах ажлын хэсэг, шуурхай хариу арга
хэмжээний төлөвлөгөө батлагдан
хэрэгжиж байна. Үүнд:
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3.1 Хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа

• Томуугийн цартахлын А(H1N1) шинэ
вирүсийн халдвартай тэмцэх талаар 
хийж буй ажил, цаашид авах арга
хэмжээг танилцуулж, Засгийн Газрын
139 тоот тогтоол гарч хөрөнгийг 
шийдүүлснээр нөөцийг нэмэгдүүлсэн. 
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3.2 Хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа

• Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагын
эмч, ажилтнуудад зориулсан эмчилгээ, 
оношлогоо, тархвар судлалын түр
удирдамж боловсруулан, аймаг орон
нутагт хүргүүлж, сургалт зохион
байгуулсан ба хүн амд зориулсан санамж, 
зурагт хуудас, телевиз, радиогийн
сурталчилгаа, хэвлэлийн бага хурал, 
ярилцлага зохион байгуулж байна, 
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3.3 Хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа

• 8 дугаар сарын 11-нээс эхлэн томуугийн
харуулдан тандалтын цэгээс цуглуулсан
сорьцонд томуугийн A(H1N1) шинэ вирүсийг
илрүүлэх шинжилгээг бодит хугацааны ПГУ-аар
хийж, нийт 737 сорьц шинжлээд байна.

• Манай зарим судлаачдын хийсэн судалгаагаар
бодит хугацааны ПГУ-ын шинжилгээг эсийн
өсгөвөрт вирүс өсгөвөрлөх шинжилгээний
уламжлалт  аргатай харьцуулахад 6 дахин
мэдрэг, цаг хугацаа бага зарцуулдаг нь
үүсгэгчийн тандалтанд хэрэглэхэд үр дүнтэй
байгаа нь вирүсийг эрт илрүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой гэж үзэж байна.
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3.4 Хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа

• Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Бүсийн
оношлогоо эмчилгээний төвүүд, 
дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлэг, 
клиникийн болон төрөлжсөн нарийн
мэргэжлийн эмнэлгүүдэд 5-10 ор, 
ХӨСҮТ-д 120 ор бүхий нөөц
тасгуудыг бэлэн байдалд орууллаа, 
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III. Томуугийн тандалтын
сүлжээг өргөжүүлэх

• “Томуугийн цартахалтай тэмцэх ажлыг
эрчимжүүлэх” тухай 2009 оны эрүүл
мэндийн сайдын тушаал боловсруулж, 
томуугийн харуулдан тандалтын
нэгжийн тоог нэмэгдүүлж, нэгжүүдийг I, 
II, III гэсэн зэрэглэлтэй болгож, үйл
ажиллагааны чиглэлийг нь тодорхойлж, 
төвлөрсөн сургалт зохион байгуулаад
байна.  
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Томуугийн тандалтын
I, II, III зэрэглэлийн нэгжүүд

III зэрэглэл

II зэрэглэл

I зэрэглэл
Чойр
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I зэрэглэлийн нэгж

• Харуулдан тандалтын I зэрэглэлийн нэгжүүдэд
АНУ-ын Өвчний хяналт, сэргийлэлтийн
төвийн “Томуугийн сүлжээг байгуулан
бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд 2004 оноос
байгуулагдан ажиллаж буй ДарханУул, 
Дорноговь, Дорнод, Ховд, Орхон, Өвөрхангай, 
Сэлэнгэ аймаг, Улаанбаатар хотын 8 дүүргийн
өрхийн эмнэлгүүд, аймаг, дүүргийн нэгдсэн
эмнэлэг, ЭНЭШТ, ХӨСҮТ багтана. 
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Гүйцэтгэх үүрэг

• Томуу, томуу төст өвчин (ТТӨ), 
амьсгалын замын хүнд халдвар
(АЗХХ)-ын тохиолдол ба
голомтолсон өвчлөлийг бүртгэж, 
өвчтөнүүдээс сорьц цуглуулна. 
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II зэрэглэлийн нэгж
• Харуулдан тандалтын II зэрэглэлийн нэгжүүдэд
Булган, Хөвсгөл, Төв, Хэнтий, Говьсүмбэр, 
Дундговь, Өмнөговь аймгуудын аймгийн төвийн
өрхийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгүүд, хилийн
боомт буюу орчил ихтэй, 10000-аас дээш хүн
амтай зарим сум, суурин газрууд (Сэлэнгэ
аймгийн Мандал, Алтанбулаг, Дорноговь
аймгийн Замын-Үүд, Өвөрхангай аймгийн
Хархорин), Улаанбаатар хотын Улсын
Клиникийн I эмнэлэг, Шастины нэрэмжит
нэгдсэн III эмнэлэг, Хавдар Судлалын Үндэсний
Төв багтана.
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Гүйцэтгэх үүрэг

• ТТӨ, АЗХХ-ын тохиолдол ба
голомтолсон өвчлөлийг
тусгайлан бүртгэж, голомтолсон
өвчлөл бүртгэгдсэн тохиолдолд
өвчтөнүүдээс сорьц цуглуулна.
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III зэрэглэлийн нэгж
• Харуулдан тандалтын III зэрэглэлийн
нэгжүүдэд:

• Увс
• Завхан
• Архангай
• Сүхбаатар
• Баян-Өлгий
• Баянхонгор
• Говь-Алтай аймгуудын аймгийн төвийн
өрхийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлгүүд багтана. 
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Гүйцэтгэх үүрэг

• ТТӨ-ийг тусгайлан бүртгэж, 7 
хоног тутам тандалтын мэдээг
өгөхөөр тандалтын үйл
ажиллагаа өргөжөөд байна. 
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Please visit details of our work on the 
website: 

www.flu.mn/eng


