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Агуулга

• Төслийн тухай товч
• Загварчлалын арга

– Өвчний өргөн тархалтын үеийн
“Хэсэгчилсэн” загвар

– Насны бүтцээр дархлаажуулах загвар
• Үр дүн

– Томуу хэрхэн тархсаныг тодорхойлох
– Эмийн бус болон эмийн эмчилгээний
оновчтой хэрэглээ болон боломжит үр
нөлөөг тооцох

• Нэгтгэл, дүгнэлт



Загварчлалын төслийн тухай

• Томуугийн бэлэн байдал төслийн хүрээнд:
– Монгол дахь томуугийн цартахлын өвчлөлийн үеийн
халдварын тархалтыг үнэлэх

– Цаашид тохиолдож болох дэгдэлтийг бууруулахад
авах арга хэмжээний боломжит ашиг тусыг
таамаглах

• 2010 оны 7-р сарын 20-30-нд Монголд
холбогдох мэдээг цуглуулах, судалгааны
асуултыг тодорхойлохоор ажилласан

• ОБЕГ, ЭМЯ-ны холбогдох хүмүүстэй
судалгааны явцыг 7-р сарын 29-нд
танилцуулах уулзалт зохион байгуулсан

• Энэхүү илтгэлээр загварчлалын гол үр дүнг
нэгтгэн танилцуулж байна

Загварчлалын арга
a. Өвчлөл өргөн тархсан үеийн хэсэгчилсэн

загвар (Patch model of spatial spread)
b. Насны бүтцээр дархлаажуулах загвар (Age 

structured vaccination model)



Хэсэгчилсэн загвар - бүтэц

 

Хэсэгчилсэн загвар – гол таамаглал

• Халдвар импортлогдох байдал УБ>Замын
Үүд>>Дорнод>Ховд>Өмнөговь

• “Аялалын матриц” гэдэг нь нэг орон нутаг дахь
халдвар тухайн загвар дахь бусад газар орон
нутгуудад хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох

• Томоохон хотуудад халдвар илүү хурдан
тархана

• Харуулдан тандалтын 1-р категорын
газруудын орон нутгуудад тохиолдлуудын
1/3 –д нь шинж тэмдэг илэрнэ (бусад
газруудад тал хувь нь)
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Дархлаажуулах загвар - бүтэц

Вакцины хамгаалалты

Мэдрэг Халдвар

Дархлаажуулах загвар – гол таамаглал

• Хүн амыг Монгол тоо баримтын дагуу
насны бүлгээр ангилсан

• Насны бүлэг бүрт “өндөр эрсдэлтэй” хүн
амыг тооцох (хүнд хэлбэрээр өвчлөх, 
нас барах)

• Вакцины параметр:
– Нөөцийн хэмжээ – хүн амын 10-20%
– Өндөр эрсдэлтэй хүн амыг вакцинд
хамруулах - 20-40%

– Хөтөлбөр эхлэх өдөр -30 –ээс +90
– Rollout 1-3 сарын хугацаанд тохиолдоно
– Вакцины үр дүн наснаас хамааран өөр өөр



Үр дүн
a. Томуугийн өргөн тархсан тархалтын онцлог шинж
b. Боломжит давуу тал/олон нийтийн үйл ажиллагааг

хязгаарлах хамгийн тохиромжтой хугацаа
c. Вирүсийн эсрэг эмийг тархалтад тохируулан

хэрэглэх нөхцөл байдлууд
d. Вакцины хамгийн тохиромжтой

хуваарилалт

Нилээд тод өргөн тархсан элемент



Орох зам, дэд бүтцийн үүрэг

“Аялалын матриц” хэсэгчилсэн
хоорондоо холбоотой байдал

UB Darkhanuul Orkan Khovd Dornogovi Dornod Omnogovi Uvs Bulgan Selenge Ovorkhangai West Khangai Central

UB 2000 2000 500 2000 500 500 500 1000 1000 2000 10000 10000 15000

Darkhanuul 2000 1000 500 1000 1000

Orkan 2000 1000 1000 500 1000 1000

Khovd 500 1000 2000

Dornogovi 2000 500 1000

Dornod 500 3000

Omnogovi 500 500 500 1000 1000

Uvs 500 1000 2000

Bulgan 1000 500 1000 500 200 1000 1000

Selenge 1000 1000 500 500 1000

Ovorkhangai 2000 500 200 2000 2000

West 10000 2000 2000 5000

Khangai 10000 1000 1000 1000 2000 5000

Central 15000 1000 1000 1000 3000 1000 1000 1000 2000



2009 H1N1 ажиглагдсан дэгдэлтийн
загварчлалын тохироо
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a) Загварчлал

b) Ажиглагдсан

c) Дэгдэлтийн гол онцло
статистикийн тохироо

Олон нийтийн үйл ажиллагааг хязгаарлах
арга хэмжээний боломжит үр ашиг ба
хэрэгжүүлэх хамгийн тохиромжтой хугацаа

• Суурь эпидеми:
– Дархлаатай хувь = 20% (8-32%)
– R0 = 1.6 (1.3-1.9)
– Нууц үеийн хугацаа ойролцоогоор 2.5 хоног
– Халдвартай байх хүн амын хувь = 33% (13-

53%)
• Олон нийтийн тээврийг хязгаарлах, олон
нийтийн дунд байхыг хязгаарлах, 
сургууль хаах, тохиолдлын хавьтлуудыг
тусгаарлах зэрэг арга хэмжээг харгалзах



Олон нийтийн тээврийн хязгаарлалт - 4 
долоо хоногийн хугацаатай

• Эпидемийн огцом өсөлтийн шатанд, 
нутгийн тээврийн хязгаарлалт хи
хамгийн өндөр байх хугацаанд бага
• Хэрэргжүүлэх хамгийн тохиромжто
аймагт анх тохиолдлууд илэрсэн үе
тохиолдол орж ирэхээс өмнө. 

a) ТТӨ дайралтын түвшин b) ТТӨ-ий хамгийн өндөр тохиолдлын түв

Сургууль хаах - 4 долоо хоногийн
хугацаатай

• Эпидемийн үед сургууль хаах арга
тохиолдлуудын 2/3 нь хүүхдүүд байгаа
• Сургууль эрт хаах нь ТТӨ-ний хамг
түвшинг бууруулах ба УБ дахь халд
хоногийн дараа хамгийн өндөр түвши

a) ТТӨ дайралтын түвшин b) ТТӨ-ий хамгийн өндөр тохиолдлын түв



Олон нийтийн дунд байхаа хязгаарлах
арга хэмжээ - 4 долоо хоног

•“Олон нийтийн дунд байх хязгаарл
гол онцлог шинжэд бага нөлөөтэй
• Үр нөлөөг бараг тооцох аргагүй
• Хүрэх үр ашигт цаг хугацаа онцгой

a) ТТӨ дайралтын түвшин b) ТТӨ-ий хамгийн өндөр тохиолдлын түв

Хавьтлын хөл хорио

 

• Хавьтлуудын 50% -ийг тусгаарлах бо
халдварлалтыг 50%-иар бууруулж бол
тохиолдлын түвшний хамгийн өндөр х
• Хөл хорио тавьснаар орон нутаг да
боловч өрх гэр дэхь халдварлалтын

a) ТТӨ дайралтын түвшин b) ТТӨ-ий хамгийн өндөр тохиолдлын түв



Вирусийн эсрэг эмийн хэрэглээ –
таамаглал

• Нөөцийн хэмжээ 10,000-аас 500,000 хүртэл
эмчилгээний курс

• ТТӨ-ий бүх халдварын ~1/3:
– Мөрдсөн хавьтлууд - 20% (5-50%)
– Эмчилсэн тохиолдлууд - 20% (5-50%)

• Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч буй
хавьтлуудын халдварын харьцангуй эрсдэл -
60% (45-100%)

• Эмчлэгдсэн тохиолдлуудын харьцангуй
халдварлалт - 80% (65-100%)

Вирусийн эсрэг эмийг зорилготойгоор
хуваарилах: үр нөлөө

  

• Хамралтыг их биш гэж загварчлан
зарим нэг ашиг тус ажиглагдана
• Тохиолдлын түвшний оргил 2 хүртэл
хойшлогдоно, тохиолдол ойролцоо
• Эдгээр загварчлал эмийн түгээлт
гарахгүй гэсэн таамаглал дээр тоо

a) ТТӨ дайралтын түвшин b) ТТӨ-ий хамгийн өндөр тохиолдлын түв



Оновчтой нөөцийн хэмжээ – дэгдэлтийн
хүндрэлийн зэргээр

a) Base Case Outbreaks  
 

Mean ILI attack rate (national) Peak ILI Incidence (national)  

 
b) Severe Outbreaks  
 
Mean ILI AR attack rate (national) Peak ILI Incidence (national) 

 

Вирүсийн эсрэг эмийн хэрэглээний
талаархи загварчлалын үр дүнгийн
тайлбар

• Вирүсийн эсрэг эмийн интервенци нь дунд
зэргийн үр нөлөөтэй

• Үр ашиг нь байгаа нөөцийн хэмжээнээс
хамаарахгүй

• Хүнд зэргийн дэгдэлтийн үед тохиолдол ба
хавьтлуудыг тодорхойлоход хялбар тул илүү
их эм хэрэглэнэ (хэрэв хангамж, түгээлтийн
бэрхшээлгүй тохиолдолд)

• Тохиолдлын хувь илүү өндөр байвал илүү үр
нөлөөтэй байх магадлалтай

• Өртөлтийн өмнөх урьдчилан сэргийлэлтийн
вирүсийн эсрэг эмийн хэрэглээ энэ
загварчлал ороогүй



Интервенцийг нэгтгэхэд

Вакцины загвар – таамаглалууд ба
хувилбарууд

• Вакцины хувилбарууд
– Вакцин хэрэглэхгүй
– Өндөр эрсдэл + санамсаргүй хуваарилалт
– Өндөр эрсдэл + дамжуулагчид (0-14, 0-24, 

5-24 эсвэл 5-14 насныхан)
• Өвчлөх эрсдэл ба дархлал тогтоц
наснаас хамаарна



Вакцины нөөц бага байх үеийн нөлөө
өндөр эрсдэлтэй бүлгийн 20-25%-ийг
вакцинжуулах тохиолдолд
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0 Вакцин

хэрэгл
эхгүй

NA 23% 1873 33 20% 820 18
1 ӨЭ + 

санамс
аргүй

7.0% 18% 1396 24 14% 584 12
2 ӨЭ + 0-14

22.5% 16% 1204 22 13% 523 11
3 ӨЭ + 0-24

13.0% 16% 1250 22 13% 528 11
4 ӨЭ + 5-24

16.4% 15% 1202 21 12% 496 10
5 ӨЭ + 5-14

34.5% 15% 1154 21 12% 477 10

Вакцины нөөц их байхад үзүүлэх нөлөө
Өндөр эрсдэлтэй бүлэгт 35-40% -ийг
вакцинжуулна
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0 No vaccine

NA 23% 1905 34 20% 837 18
1 ӨЭ + 

Санамс
аргүй

11.6% 15% 1084 19 11% 432 9
2 ӨЭ + 0-14

37.2% 12% 835 16 9% 358 8
3 ӨЭ + 0-24

21.6% 11% 800 14 8% 326 7
4 ӨЭ + 5-24

27.6% 10% 746 13 7% 294 6
5 ӨЭ + 5-14

58.6% 7% 568 10 6% 227 5



Гол загварын мэдрэг байдал

Нэгтгэл, дүгнэлт

• Дорноговь аймаг өвчлөл хамгийн эрт илэрсэн
орон нутаг тул цаашид томуугийн хяналт
шинжилгээ хийх гол орон нутаг болно

• Аливаа эпидемийн хариу арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх хугацаа нь тухайн арга
хэмжээний үр нөлөө сайн байхад хамгийн чухал

• Вирүсийн эсрэг эм халдварын оргил үед эрүүл
мэндийн тогтолцооны ачааллыг бууруулахад ач
холбогдолтой байж болно

• Халдвар дамжуулах гол насны бүлэгт чиглэсэн
вакцинжуулалт нь өвчний ачааллыг бууруулах
оновчтой үр дүнтэй стратеги

• Тухайн эпидемийн мөн чанар аливаа
интервенцийн амжилтад онцгой ач
холбогдолтой



Талархал

• Шувууны Томуу төсөл, 
ОБЕГ
– Б. Онолбаатар
– П. Болортуяа
– Н. Амгалан

• ХӨСҮТ
– Ж. Байгалмаа

• Томуугийн Үндэсний
Сүлжээ
– А. Бурмаа
– Б. Дармаа

• ЭМЯ
– С. Төгсдэлгэр

• Дүүргийн
эмнэлэг ба
өрхийн
эмнэлгүүдийн
эмч, 
мэргэжилтнүү
д

• Проф. Рожер

Моррис

• Др. Шиёонг

Ванг

• Дэлхийн Банк
(төслийн
дэмжлэг)

Баярлалаа!
Асуулт?


