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Томуугийн лабораторийн гадаад
болон дотоод чанарын хяналт, үр дүн, 

цаашдын зорилт

ХӨСҮТ, 
Вирүс судлалын лабораторийн эрхлэгч Б.Дармаа

Шинжлэгдэхүүн

Бх УТ-ПГУ

ДТБХ ЦНСУ-аар хэвшинж тодорхойлох

Антиген илрүүлэх ДТБХ Өвөрмөц ген илрүүлэх
Эсийн өсгөвөрт вирүс ялгах

Вирүс илрүүлэх шинжилгээ

Вирүсийн төлөөллийг 
ДЭМБ-ын төвд илгээх

Томуугийн лабораторийн шинжилгээний схем

Удамшлын шинжийг нүклейтидийн
дарааллаар тодорхойлох

ИйлдэсХамрын арчдас

Гадаад хяналт, 
Хонг Конг лавлагаа лаб

Эмийн бодист 
тэсвэржилтийг 
тодорхойлох
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Лабораторийн чанарын хяналт 
Чанарын хяналт гэдэг нь шинжилгээний
дүнг үнэн бодитой, үр ашигтай байлгахын
тулд лабораторийн шинжилгээнд нөлөөлж
болох бүх зүйлийг багтаасан өргөн
ойлголт бөгөөд, лабораторийн үйлчилгээг
тогтмол сайжруулахад чиглэсэн систем

1. Гадаад хяналт (хөндлөнгийн)
2. Дотоод хяналт(өдөр тутмын)

Лабораторийн дотоод хяналт

Сорьц авах, хадгалах, тээвэрлэлт
Лабораторит шинжилгээний урсгалын зөв
зохион байгуулалт
Тоног төхөөрөмж,  урвалж, оношлуурын
хяналт
Тохирсон зөв аргачлал
Шинжилгээ бүрийн эерэг, сөрөг хяналт
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Гадаад хяналт үнэлгээ (1)

Томуугийн вирүсийг УТ-ПГУ-аар ялган
тодорхойлох хяналт үнэлгээний хөтөлбөрт 
2007 оны 6 сараас эхлэн сайн дураар 
хамрагдсан
Хонг Конгийн НЭМ-ийн харъяа ДЭМБ-ын
лавлагаа лабораториос 6 сар тутамд 10-12 
ширхэг үл мэдэгдэх РНХ ирүүлдэг

Гадаад хяналт үнэлгээний гүйцэтгэл (1)

100%2010 оны 2 сар

100%2009 оны 7 сар

100%2008 оны 7 сар
100%2008 оны 2 сар

100%2009 оны 2 сар

100%
2010 оны 7 сар

92,8% (1 алдаа)2007 оны 6 сар

ГүйцэтгэлХүлээж авсан он, сар
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Гадаад хяналт үнэлгээний гүйцэтгэл (1)

Гадаад хяналт үнэлгээ (2)

2010 оны 6 дугаар сарын 21-25-нд АНУ-ын
ӨХСТ(CDC)-ийн Томуугийн төв болон АНУ-
ын Род Айланд мужийн Нийгмийн эрүүл
мэндийн лабораторийн мэргэжилтэнүүд
ХӨСҮТ-ийн томуугийн лабораторийн үйл
ажиллагаанд эксперт хийж дүгнэлт гаргасан
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Гадаад хяналт үнэлгээний дүн(2)

Лабораторийн дэд бүтэц, ерөнхий чадавхи
Вирүс судлалын шинжилгээний чадавхи
Молекул биологийн шинжилгээний чадавхи
Томуугийн шинжилгээний чадавхи
Шинжилгээний чанарын баталгаажилт, чанарын хяналтын
чадавхи
Биоаюулгүй байдлын чадавхи
Боловсон хүчний чадавхи

Гадаад хяналт үнэлгээний дүн (2)

Бодит байдал: 
Талбай бага, зориулалтын бус боловч зохист ажиллагаа нь
журмын дагуу зөв зохион байгуулагдсан
Лабораторийн биологийн хамгаалалт болон биоаюулгүй
ажиллагаа ОУ-ын стандартад нийцэхгүй: Талбай хүрэлцээгүйгээс
зарим тоног төхөөрөмж коридорт байрласан нь аюулгүй
ажиллагааны дүрэмд нийцээгүй; харуул хамгаалалт камерийн
систем
Лабораторийн боловсон хүчин сургагдсан боловч тасралтгүй
сургалт хангалтгүй
Сорьц авах, хадгалах, тээвэрлэлт, эсийн өсгөвөр болон ПГУ-ын
шинжилгээ ДЭМБ-ын зөвлөмжийн дагуу батлагдсан аргачлалаар  
хийгддэг. Гол тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэгчтэй хийсэн гэрээгээр 
засвар үйлчилгээ хийгддэг. Лаборатори нь цахилгааны 2-догч эх 
үүсвэрт холбогдсон
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Гадаад хяналт үнэлгээний дүн(2)

Зөвлөмж:
1. Гүн хөлдөөгч, хөргөгчүүдийн тусгай өрөөнд

байрлуулах
2. Нөөц багаж, төхөөрөмжтэй болох: Гүн хөлдөөгч, 

ПГУ-ын машин г.м
3. Биоаюулгүй ажиллагааны бичмэл төлөвлөгөөтэй

болж, лабораторийн мэргэжилтнүүдийг жил бүр 
сургалтанд хамруулж байх

4. ХӨСҮТ нь бүрэн тоноглогдсон BSL-3 лабораторитой
болох шаардлагатай. Энэ нь зөвхөн томуу биш бусад
аюултай зэрэглэлийн үүсгэгчийг тодорхойлоход нэгэн
адил хэрэгцээтэй юм

Гадаад хяналт үнэлгээ (3)

2010 оны 2-р сараас Орхон аймгийн БОЭТ, 
Дархан Уул аймгийн НЭ-т вирүс судлалын
лабораторид томуугийн вирүсийн өвөрмөц
генийг УТ-ПГУ-аар илрүүлэх молекул
биологийн шинжилгээг хийж эхэлсэн
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Орхон аймгийн БОЭТ-ийн вирүс судлалын лаборатори

Дархан-Уул аймгийн НЭ-ийн вирүс судлалын лаборатори
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Гадаад хяналт үнэлгээ (3)

3(3.8%)78Бүгд

12131-Mar
02918-Mar
22826-Feb

Дархан Уул

4(3.8%)105Бүгд
23630-Mar
03710-Mar
23226-Feb

Орхон

Үр дүнгийн
зөрүүСорьцын тооОгнооАймаг

96.2 % -ийн амжилттай байна

Цаашдын зорилт
Амьсгалын замын халдвар үүсгэдэг томуугаас
бусад вирүсийг илрүүлэх молекул биологийн
шинжилгээг нэвтрүүлэх;
Томуугийн вирүсийн эмийн бодист 
тэсвэржилтийг тандах системийг 
тогтмолжуулах;
Лабораторийн чанарын хяналт үнэлгээний
системийг үндэсний болон ОУ-ын хэмжээнд
өргөжүүлэх


