
13.09.30

1

Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний цэргийн 
алба хаагчдын дундах амьсгалын дээд 
замын хурц халдвар томуу, томуу төст 
өвчний үеийн бэлэн байдал, үүрэг 

гүйцэтгэлтэд учрах үр нөлөө, хохиролыг 
тооцох нь

АУ-ны магистр Хурандаа Р. Даваадорж 
ЗХЖШ-ын Эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга

Үндэслэл 

• Томуу, томуу төст өвчин нь 100 цэргийн алба 
хаагч дутмын 30% -д тохиолддог гэсэн судалгаа 
байдаг.

• Манай Зэвсэгт Хүчний ЦАХ-дад томуу болон 
аденовирүсийн эсрэг вакцин хийдэггүй.

• Цэргийн алба хаагчдын дундах амьсгалын дээд 
замын хурц халдвар, аденовирус, бусад вирус, 
бактерийн халдварын үед бэлэн байдал, үүрэг 
гүйцэтгэлтэд учрах үр нөлөө, хохиролыг тооцох

• Судалгааны үр дүнд цаашид вакцинжуулалт 
хийх арга замыг тодорхойлох.
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Үндэслэл

• ЦАХаагчид алба хаах хугацааны туршид нэг дор нэг 
байранд /хуарангийн/ байралж тэнд амьдардаг

• Нэг давхартаа 40 ЦАХ байралдаг 2-4 давхар цэргийн 
байранд зарим хэ сэгт нь давхарласан ортой

• Цэргийн анги нэгтгэл нь амьсгалын замын эмгэгтөрөгчийн 
тандалт, томуугийн дэгдэлт, пандемийн тархалтыг тандах 
судлах тохиромжтой бүлгийг төлөөлдөг.

• Томуу, томуу төст өвчин нь насанд хүрсэн хүн амын 
өвчлөл эсвэл үхлийн голлох шалтгаан нь байх боломжтой.

• Халууралт бүхий амьсгалын замын эмгэг нь бэлэн 
байдлыг алдагдуулах, бэлэн байдалд нөлөөлөхүйц өвчин

Хамтран ажиллах 
байгууллагууд

• Тайланд дахь АНУ-ын Зэвсэгт Хүчний 
бүсийн Эрүүл мэндийн Хүрээлэн, 
Тархвар зүй болон халдварт өвчний 
тандалтын алба

• ХӨСҮТ, Томуугийн үндэсний төв

• ЗХЖШ-ын Эрүүл Мэндийн Хэлтэс 

• БХХСАХНЭмнэлэг
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Хамтарсан хүрээлэнгүүдээс санаачилсан 
сургалт /Collaborative Institutional Training 

Initiative/
• Сургалтыг ХӨСҮТ, ТҮТ, Тайланд дахь АНУ-ын бүсийн 

хүрээлэнтэй хамтран 5 дугаар сарын 15-18-нд зохион 
байгуулсан

• 15 анги салбарын эмч, сувилагч 30 хүн оролцсон

• Судалгааны арга, ёс зүй
• Судлаач субьектийн харилцаа
• Таниулсан зөвшөөрлийн хуудас
• Ёс зүйн хороо, байгууллагын хяналтын хороо
• Хүн хамруулсан судалгааны нэр томьёо
• Сорьц
• Хүний нууц, итгэмжлэл
• CBR Quiz

Судалгааны ажлын хүрээнд
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Нэгдүгээр зорилт

• ЦАХ-дын дундах томуу, томуу төст өвчний  
улмаас үүсэж байгаа ачаалал хохиролыг үнэлэх.

• Эрүүл мэндийн яам, Томуугийн үндэсний төвийг 
нэмэлт мэдээллээр хангах

• ЦАХ-дын дундах томуу, томуу төст өвчний 
эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг үнэлэх (Дүн шинжилгээ 
нь  судлагдахууныг элсүүлэх, мэдээ цуглуулах үе 
шат дууссаны дараа хийгдэнэ )
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Хоёрдугаар зорилт

• Нийтээр хуарагнан амьдардаг бүлгийн томуугийн 
онцлог шинжийг илрүүлэн улсын болон бүс 
нутгийн томуугийн тандалт судалгаанд хувь 
нэмэр оруулах

• Амьсгалын замын халдвар дэгдэлтийн үед 
Зэвсэгт хүчний эрүүл мэндийн байгууллагын 
ажиллагаа, оношлох чадамжийг бий болгох

• Fast-track real time PCR аргачилалаар оношлогоо 
явуулж зарим үр дүнгийн харьцуулалтыг Тайланд 
дахь АНУ-ын ЗХ-ний ЭМ-ийн судалгааны 
хүрээлэнтэй хамтран явуулах

Судалгаа 

• Тохиолдлын тодорхойлолт: 38 хэмийн 
болон түүнээс дээш халуурсан, амьсгалын 
замын цочмог халдвартай, сүүлийн 7 хоног 
ханиалгасан.

• Цэргийн ангийн эмнэлэгт эмчийн хяналт 
дор таниулсан зөвшөөрлийн хуудастай

• Хамар залгиур хоёулангаас нь арчдас авна
• Тархвар зүйн мэдээлэл – эмчилгээний 
зардал, үүрэг гүйцэтгэлт тасалдсан өдрүүд 
г.м
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Судалгаанд хамрагсад

• Судалгаанд хамрагдах хүн: Хөдөө орон 
нутгийн 8 ангиь Улаанбаатар хотын 
цэргийн хүрээний 7 ангиудын 
/ойролцоогоор/ 3000 ЦАХ-ыг хамруулах. 

• 1 жилийн хугацаанд анги салбар дахь 
томуу, томуу төст өвчний тохиолдол бүрийг 
судалгаанд авна

• Байнгын бүрэлдэхүүн18-65 насны хооронд 
байх бөгөөд сайн дурын үндсэн дээр.

Судалгааны байрлал
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Томуугийн үндэсний төвийн 
дэмжлэг

• Сорьцуудыг Улаанбаатарт ТҮТ-ийн 
сүлжээгээр дамжуулна.

• Сорьцын нэг хувийг ЗХ-ий эмнэлгийн 
лабораторид хадгална.

• Анхны сорьцонд нэг зэрэг олон төрлийн 
эмгэгтөрөгч илрүүлэх зорилгоор 
multiplex real time PCR-аар шинжилгээ 
хийнэ.

Тайланд дахь хүрээлэнгийн 
талаас

• Оношлоход түвэгтэй, эргэлзээтэй, харьцуулалт 
шаардлагатай сорьцыг Тайланд дахь хүрээлэнд илгээж 
болно.

• Томуугийн болон бусад вирүс ялгахад зориулж бодит 
хугацааны ПГУ мөн цус наалдуулахыг саатуулах урвалаар 
дэд төрлүүдийг тодорхойлох, бусад амьсгалын замын 
эмгэгтөрөгчийг оношлох боломжтой бусад аргуудыг 
хэрэглэнэ.

• Үр дүнгүүдийг Fast Track аргын мэдээлэлтэй харьцуулна.
• Сонгосон сорьцонд вирүсийн эсрэг эмэнд тэсвэртэй 

маркеруудыг ялгахад HA sequencing and pyro sequencing 
хийж болох.

• Өвчнөөс үүдсэн ачаалал, хохиролыг жилээр үнэлэн гаргах 
ба судалгааны үр дүнгээр хэвлэлд бэлтгэх материалыг 
хамран гүйцэтгэх
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Санхүүжилт

• Судалгааны ажил нь АНУ-ын “шинэ болон 
дахин сэргэж байгаа халдварт өвчний тандалт, 
судалгааны систем” гэсэн сангаас санхүүжнэ.

• Урвалж, дагалдах хангалтуудыг орон нутгийн 
зах зээлээс худалдан авах ба түүний 
санхүүжилтийг гэрээнд тусгаснаар Томуугийн 
Үндэсний Төвд өгнө.

• Тайланд дахь лабораторийн зардал нь энэ 
санхүүжилтэд орохгүй

Үр дүн

• CDC болон Тайланд дахь хүрээлэнгийн 
дэмжлэгтэй судалгаанд дүн шинжилгээ хийнэ

• Өвчний улмаас гарсан хохиролын хэмжээг 
төгрөгөөр тооцон гаргана.

• Зэвсэгт Хүчинд вакцинжуулалтын бодлогыг 
тодорхойлж өгнө.

• Зэвсэгт Хүчний эмнэлгийн байгууллага, 
мэргэжилтнүүдийн Томуу, томуу төст өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчилэх 
дадлага туршлагыг дээшлүүлэх
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Төслийн баг

• АНУ-ын талаас
1. Дэд хурандаа Самуэл Ингст, АУ-ны доктор, 

Тайланд дахь АНУ-ын бүсийн ЭМ-ийн 
хүрээлэн, Тархвар судлал, тандалт 
судалгааны албаны дарга

2. Стефан Фернандез, АНУ-ын доктор, тус 
хүрээлэнгийн вирусологийн лабораторийн 
дарга

3. Даниел Лулиано MD, CDC-ийн эпидемиологч

Төслийн баг

• Монголын талаас
1. Хурандаа Р.Даваадорж, АУ-ны магистр, ЗХЖШ-

ын Эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга

2. Академич П.Нямдаваа, АУ-ны доктор 
профессор, МАУ-ны академи, Томуугийн 
Үндэсний төв

3. Б.Дармаа АУ-ны доктор, ХӨСҮТ-ийн 
вирусологийн лабораторийн эрхлэгч

4. А.Бурмаа АУ-ны магистр, ХӨСҮТ-ийн Томуугийн 
Үндэсний төв, тархвар судлалын албаны дарга


