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“ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ 
ӨВЧНИЙ ЭМНЭЛЗҮЙН 

МЕНЕЖЕМЕНТ”

ТОМУУГИЙН ХАРУУЛДАН 
ТАНДАЛТЫН НЭГЖҮҮДИЙН 3-Р 

СУРГАЛТ СЕМИНАР

УЛААНБААТАР ХОТ
2013 ОНЫ 09 САРЫН 26 

Ш.ЭНХТӨР
ЭХЭМҮТ-ИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ:

I. Эрдэм шинжилгээ, сургалт, практикийн гуравласан нэгдлийг бэхжүүлэх 

II. Нотолгоонд суурилсан анагаах ухааны ололтыг хэрэгжүүлэн, дэвшилтэт 
техник, технологийг нэвтрүүлэх   

III. Хүүхдийн мэсзаслын шилдэг техник технологийг эмчилгээ, оношлогоонд 
өргөн нэвтрүүлэх

IV. Хүүхдэд эрхтэн шилжүүлэх тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэх

V. Хүүхдийн хавдрын оношлогоо эмчилгээний асуудлыг цогцоор 
шийдвэрлэх

VI. Дэлхийн жишгийн эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээг 
хөгжүүлэх

VII. Ураг, нярайн эрт оношлогооны үндэсний хэмжээний төв болох

VIII. Амь тэнссэн үеийн тусламж үйлчилгээний загвар төв болох

IX. Дэлхийн жишгийн цахим эмнэлгийг төлөвшүүлэх
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ТТТӨ-Р ӨВЧЛӨГСДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, 
ЭХЭМҮТ, 2006-2010 ОН
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Хэвтэн эмчлүүлсэн хүний тоо Томуу, томуу төст өвчнөөр өвчлөгсдийн эзлэх хувь

PANDEMIC (H1N1) 2009 SITUATION UPDATE AS OF WEEK 44

199 countries/areas (over 90 countries/areas) 34* countries (21* countries)

Mongolia has reported 
first cases of Pandemic 
(H1N1) 2009 on 12 
October

Global Figure: (as of 1 Nov.)
Over 482,300 (at least 6,071)

WPRO Figure: (as of 8 Nov.)
Over 161,246 (at least 575)
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GOARN - APRIL, 2000

 No single institution has all the 
capacity!
 a global technical network 

of (from 70 to 192) partner 
institutions and networks

 Focus and coordinate global 
resources - local > regional > 
global
 Coordinated/supported by 

WHO to provide rapid 
international team support 
to countries for outbreak 
response

ЗАРИМ ОНЦЛОГ

Томуугийн шинэ вирүсийн халдвар улирлын 
томуугаас дараах 2 гол ялгаатай:

 Ихэнх хүмүүс дархлаагүй, халдварт өртөх насны 
хүрээ өргөн 

 Вирүс амьсгалын замын доод хэсгийг 
халдварлуулж, түргэн даамжрах явцтай “уушгины 
хүнд үрэвсэл”, “үрэвсэл төст эмгэг” үүсгэж байна
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ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

 Хөхүүл, бага насны хүүхдүүд (ялангуяа 2 наснаас 
бага), мөн 65-с дээш насныхан 

Жирэмсэн эмэгтэйчүүд 

 Уушгины архаг эмгэг (багтраа, УАБӨ)
 Зүрхний архаг эмгэг

 Бодисын солилцооны эмгэг (диабет)
 Элэг, бөөрний эмгэг

 Мэдрэлийн зарим эмгэг (мэдрэл булчингийн, таталт 
бүхий өвчин)

ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

 Гемоглобины эмгэгшил

 Дархлаа сулрах, ХДХВ

 Хавдар

 Аспирин удаан хугацаагаар хэрэглэх

 Тарган, хэт тарган хүмүүс

 Нийгмийн эмзэг давхаргынхан

 Эмнэлэгт хэвтэгсдийн 50 орчим хувьд 1 ба түүнээс 
олон суурь эмгэг илэрсэн



13.09.30

5

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 Тархвар зүйн судалгаагаар хүүхэд, идэр насныхан 
илүүтэй өвчилж байна

 Зарим оронд эмнэлэгт хэвтэгсдийн 10-30% нь ЭЭТ-т 
эмчлүүлэх шаардлагатай байсан 

 Нууц үе нь 2-3 өдөр, гэвч 7 хоног хүртэл үргэлжилж 
болно

Нийтлэг шинжүүд: 
Ханиалгах, халуурах, хоолой сөөх, булчингаар өвдөх, 
бие сулрах, толгой өвдөх, зарим тохиолдолд ходоод 
гэдэсний хямралын шинжүүд (дотор муухайрах, 
бөөлжих, суулгах)
 Цээжээр өвдөх, хуурай ханиалгах

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Эмнэлзүйн хэлбэрүүд:

1. Амьсгалын замын дээд хэсгийн, халууралтгүй,  
хөнгөн хэлбэр

2. Халууралттай томуу, томуу төст өвчин (ТТТӨ)

3. Хүнд, их хүнд хэлбэрүүд (түргэн даамжрах явцтай 
уушгины үрэвсэл, АЦДХШ, үжил, ОЭД) 

 Бусад хүндрэл: нянгийн 2-догч халдвар, бөөрний 
дутмагшил, миокардит, энцефалит, амьсгалын замын 
архаг өвчин сэдрэх, үгдрэх
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ТОХИОЛДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хүндрэлгүй томуу (Uncomplicated influenza)

 ТТТӨ-ний шинжүүд: 

халуурах, ханиалгах, хоолой сөөх, хамраас нус гоожих, 
толгой өвдөх, булчин өвдөх, бие сулрах

 Амьсгал богиносох болон хүчлэн амьсгалах шинж 
илрэхгүй  

 Ходоод гэдэсний хямралын шинжүүд (ялангуяа 
хүүхдэд) илэрч болно. Бөөлжих, суулгах .., гэвч 
усгүйжилтийн шинжгүй

ТОХИОЛДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хүнд ба хүндрэлтэй томуу

 Амьсгал богиносох/хүчлэн амьсгалах, амьсгал олшрох, 
О2 дутал ба/эсвэл амьсгалын замын доод хэсгийн 
эмгэгийн рентген шинжүүд (хатгалгаа???) 

 ТМТ-ны эмгэг (энцефалопати, энцефалит) 

 Хүнд усгүйжилтийн шинж

 Хоёрдогч хүндрэл (бөөрний дутмагшил, ОЭД, 

үжлийн шок, миокардит, рабдомиолиз)

 Архаг эмгэгүүд сэдрэх
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ӨВЧИН ҮГДРЭН ДААМЖИРЧ БАЙГААГ

ИЛТГЭХ ШИНЖ ТЭМДГҮҮД

 О2  хангамж  муудах, зүрх-уушгины дутмагшлын 
шинжүүд:
 Амьсгал богиносох, амьсгалахад төвөгтэй болох, хөхрөх, 

цустай болон өнгөтэй цэр гарах, цээжээр өвдөх, даралт 
багасах;

 Хүүхдэд: түргэн, хүчилсэн амьсгал

 ТМТ-ны хүндрэлийн шинжүүд: 
 Ухаан бүдэг болох, ухаан алдах, толгой эргэх, сэрэхгүй унтаарах, 
татах, булчин сулрах, саа саажилт үүсэх 

 Вирүсийн үржил хадгалагдсаар буй эсвэл нянгийн 
хоёрдогч халдварын шинжүүд 
 3-с олон хоног халууралт үргэлжлэх г.м

 Хүнд усгүйжилт, шээсний гарц багасах

ХАЛДВАРЫН ХЯНАЛТ

Тархалт нь улирлын томуутай адил 

Халдвараас хамгаалах нийтлэг арга хэмжээ

Өндөр эрсдэлтэй ажилбарын үед 
(бронхоскопи г.м) N95, FFP2 маск, нүдний 
хамгаалалт, бээлий, нөмрөг өмсгөл хэрэглэх

Өрөөний агааржуулалтыг сайжруулах
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ХАЛДВАРЫН ХЯНАЛТ

ТТТӨ-өөр эмнэлэгт хэвтэгсдийг тусгаарлах 
хугацаа: 

Өвчин эхэлснээс хойш 7 хоног
Эсвэл халууралт ба амьсгалын замын шинжүүд 
засарснаас хойш 24 цаг болтол  

 Хүндэрсэн, удаан явцтай тохиолдолд өвчний 
цочмог үеийн эмнэлзүйн шинж засарч сайжрал 
илэртэл

Дархлаа сул үед вирүсийн ялгаралт илүү удаан 
явагдах магадлалтай, мөн тэсвэрлэг вирүс 
үүсгэх эрсдэлтэйг анхаарах  

ОНОШЛОГОО

 ТТТӨ тархсан үед зөвхөн эмнэлзүйн шинжид үндэслэх хэрэгтэй
 Шинжилгээний хариуг хүлээж эмчилгээг хойшлуулж 
болохгүй  

 Хамгийн сайн арга ч (RT-PCR) нийт тохиолдлын 20 хүртэл 
хувьд алдаж болно 

RIDT нь A(H1N1) илрүүлэх чадвартай боловч, алдах магадлал багагүй, 
ялангуяа вирүсийн титр багатай сорьцонд 
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ОНОШЛОГОО

 ТТТӨ нэгэнт тархсан тохиолдолд эмнэлзүйн шинж 
болон тархвар зүйн байдалд үндэслэн онош тавьж 
болно

 Шинжилгээ хийх боломж байвал эрсдэлтэй, эсвэл хүнд, 
хүндрэлтэй, үгдрэн даамжирсан тохиолдлуудад хийх нь 
зүйтэй

 Өвчин үгдрэн даамжирсан ямар нэг шинж илрэх эсвэл 
эхэлснээс хойш 72 цагийн дотор ямар нэг сайжралгүй 
бол эргэж үзүүлэхийг зөвлөх хэрэгтэй 

ОНОШЛОГОО

 Хавсарсан халдвар эсвэл ижил төстэй шинжтэй 
халдвар байж болохыг сана, анхаар

 Томуу батлагдсан байсан ч өөр бусад халдварыг бүү 
үгүйсгэ 
 Dengue, Malaria

 Өөр бусад халдвар батлагдсан байсан ч томууг бүү 
үгүйсгэ
 Вирүсийн эсрэг эмчилгээг таамаглаж хэрэглэх 

 Тухайн орны хуримтлагдсан мэдлэг, тархвар зүйд 
үндэслэн шийдвэр гаргах нь зүйтэй
 А(H1N1) + нянгийн халдвар хавсрах 
 А(H1N1) + бусад вирүсийн халдвар хавсрах 
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ОНОШЛОГОО

Эмнэлзүй болон тархвар зүйгээр ТТТӨ сэжигтэй бол 
шинжилгээний хариуг хүлээхгүйгээр халдвар хяналтын 
тогтолцоог идэвхижүүлж, вирүсийн эсрэг эмчилгээг 
эхлэх хэрэгтэй

Шинжилгээний чанар, үр дүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс: 
сорьц, шинжилгээ авсан чанар, авсан цаг хугацаа, 
хадгалалт, тээвэрлэлт 

 Хуурамч сөрөг хариу гарч болно
 Эмнэлзүйн сэжиг өндөр үед шинжилгээг 48-72 цагийн 
дараа давтах нь зүйтэй
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ARDS
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ARDS_CT

SARS_CXR_PROGRESSION
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ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ

Дэмжих эмчилгээ: 
Цээжийг 30-45 градус налуу байлгана

Халуун бууруулах, өвдөлт намдаах (paracetamol)
 салицилат хэрэглэхгүй (18 наснаас бага үед) Reye-ийн хамшинж үүсч 
болно

Цэр ховхлох шингэлэх 

Хүчилтөрөгч эмчилгээ: 
 ДЭМБ, О2 ханамжийг 90%-с дээш байлгахыг зөвлөдөг

 Жирэмсэн үед 92-95% хүргэж болно

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ

Халуун бууруулах, өвдөлт намдаах эмчилгээ

 Парацетамол (10-15 мг/кг/удаа, хоногт 2-3 удаа, 3 
хоногоос хэтрүүлэхгүй)

 Ибупрофен (5-10 мг/кг/удаа, хоногт 2-3 удаа, нийт 3-5 
хоног)

 Халуун бууруулах эмийн тун хэтрэхээс 
болгоомжил!!!

 Аспирин (ацетилсалицилийн хүчил) болон 
пирамидоныг  хэрэглэхгүй!!!
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ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ

Амьсгалын замын цэвэршүүлэх үйлийг сайжруулах 
эмчилгээ

 Цэр ховхлох, шингэлэх эм бэлдмэлийг оройн цагаар 
хэрэглэхээс зайлсхийх

 Мукалтин, Амброксил, Читамон, Ацетилцистейны аль 
нэгийг тохирох тунгаар 

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ

Хүчилтөрөгч эмчилгээ хийх заалт

 Хөхрөлт, төвийн хөхрөлт

 Ууж чадахгүй (амьсгалын хямралаас шалтгаалсан бол)

 Цээж хонхолзох шинжтэй

 Амьсгал 1 минутанд ≥ 70

 Амьсгал авалт, гаргалт саадтай болох

 Хүчилтөрөгчийн дутал (SpO2< 90%)
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ВИРҮСИЙН ЭСРЭГ ЭМЧИЛГЭЭ

Хүнд, үгдэрсэн тохиолдолд аль болох эрт 
оселтамивир эхлэх хэрэгтэй (жирэмсэн эмэгтэй, 
2-с бага насны хүүхэд, нярай)

 Хүнд, үгдэрсэн тохиолдлууд, ердийн эмчилгээнд 
үр дүн муутай үед өндөр тунг удаан хугацаагаар 
өгөх???

Оселтамивир байхгүй, хэрэглэх боломжгүй, эсвэл 
вирүс оселтамивирт тэсвэрлэг бол занамивир 
хэрэглэ

ХҮНД ТОХИОЛДЛЫН МЕНЕЖЕМЕНТ

Вирүсийн эсрэг эмчилгээ

Оселтамивир, 75-150 мг/удаа, хоногт 2 удаа, нийт 
5-7-10 ба түүнээс дээш хоног

Жирэмсэн эмэгтэйд 75 мг/удаа, хоногт 2 удаа; 
үүнээс өндөр тунгийн талаарх баримт нотолгоо 
хомс байна
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Эмийн нэр Насанд 
хүрэгсдэд

Хүүхдэд Дашрамын нөлөө

Оселтамивир
(тамифлу)

75 мг-аар 12 
цагаар, 
өдөрт 2 
удаа, 
нийт 5 хоног  

Нэг хүртэлх насны 
хүүхдэд зайлшгүй гэж 
үзвэл: 
 3 сар хүртэл 12 мг-аар, 
 3-5 сартайд 20 мг-аар,
 6-11 сартайд 25мг-аар, 

12 цагаар, өдөрт 2 удаа, 
нийт 5 хоног

13 хүртэлх насны хүүхдэд 
биеийн жин нь: 
 15 кг хүртэл 30 мг-аар,
 15-23 кг бол 45 мг-аар,
 24-40 кг бол 60 мг-аар, 
 40 кг-аас их бол 75 мг-

аар
12 цагаар, өдөрт 2 удаа, 

нийт 5 хоног 

Элбэг тохиолддог: 
 Ходоод гэдэс хямрах 
 Ханиах
 Амьсгал давчдах
 Бие сульдах
 Толгой хүчтэй өвдөх
 Толгой эргэх
 Нойргүйдэх 

Ховор тохиолддог:
 Арьсаар тууралт 

гарах
 Харшлын урвал 
 Элэг цөсний үйл 

хямрах
 Мэдрэл-сэтгэцийн 

эмгэг болон татах  

Занамивир 5 мг-ийн 
цацлагаас 
өдөрт 2 
удаа, 10 
мг/хоногт 

7  ба түүнээс дээш насны 
хүүхдэд 5 мг-ийн цацлагаас 
өдөрт 2 удаа, 10 мг/хоногт

Харшлын шалтгаант 
хатгалга болон гуурсны 
агчил (бронхоспазм) 
үүсгэх, ялангуяа 
амьсгалын замын архаг 
хуучтай хүмүүст 
болгоомжтой хэрэглэх 

НЯНГИЙН ЭСРЭГ ЭМЧИЛГЭЭ

Уушгины үрэвслийн үед нийтлэг зарчмын дагуу 
антибиотик эмчилгээ хийнэ

Улирлын томуу болон өмнөх цар тахал нь:

 Алтлаг стафилококкийн хоёрдогч халдвартай 
хавсарч явагдах магадлал ажиглагдаж байсан

 Хүнд, түргэн даамжирдаг, үхжүүлэх шинжтэй

 Зарим тохиолдолд MRSA-ээр үүсгэгдсэн байлаа
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Эмийн нэр, хүүхдийн нас Тун Давтамж Эмийн 
хэрэглэх 
хэлбэр

Co-amoxiclav

1-12 сартай 2.5 мл
Өдөрт 3 удаа

125/31 суспенз

1-6 настай 5 мл

7-12 настай 5 мл 250/62 суспенз

12-18 настай 1 таб 250/125

Бүх насанд 30мг/кг Судсаар

Clarithromycin

1-12 сартай 2 мл
Өдөрт 2 удаа

5 мл-т 125 мг

1-2 настай 2.5 мл

3-6 настай 5 мл

7-9 настай 7.5 мл

10 нас ба дээш 250 мг Таб

Бүх насанд 5-7 мг/кг Судсаар

Cefuroxime

1-24 сартай 125 мг Өдөрт 2 удаа Уухаар

2-12 настай 250 мг

Бүх насанд 20-30 мг/кг Өдөрт 3 удаа Судсаар

Doxycycline

12 наснаас дээш 100 мг Өдөрт 1 удаа Уухаар

ХҮНД ТОХИОЛДЛЫН МЕНЕЖЕМЕНТ

 Уушги хамгаалах стратеги (бага эзэлхүүн)

Өндөр технологи бүхий ЭЭТ-т эмчилгээнд 
тэсвэрлэг О2 дутлын үед шингэний сөрөг баланс,

түрүүлгээ хэвтүүлэх, азотын исэл, өндөр 
давтамжит зохиомол амьсгал (HFO), эсвэл 
ECMO. 

 Зөвхөн туршлагатай эмч, эмнэлгийн нөхцөлд дээрх 
эмчилгээг хийхийг зөвлөж байна. 
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ХҮНД ТОХИОЛДЛЫН МЕНЕЖЕМЕНТ

Амьсгал удирдах зарчим

(А) Бага эзэлхүүнээр (6-8 мл/кг) амьсгал удирдах 
буюу уушги хамгаалах стратегийг баримтлах, 

(Б) Амьсгалуулж байгаа агаарын хүчилтөрөгчийн 
концентрацийг 50-60% (FiO2=0.5-0.6) байлгах,

(В) PaO2 = 55-80 мм м.у.б түвшинд барихыг хичээх 
хэрэгтэй. 

ХҮНД ТОХИОЛДЛЫН МЕНЕЖЕМЕНТ

Кортикостероидын талаар:

 Вирүсийн пневмонитын үед системийн 
кортикотеройд өндөр тунгаар хэрэглэхийг 
зөвлөөгүй.

 Үжлийн шокийн үед, вазопрессор шаардлагатай 
бол кортикостероидыг бага тунгаар авч болно.



13.09.30

19

ХҮНД ТОХИОЛДЛЫН МЕНЕЖЕМЕНТ

Кортикостероидыг эмнэлзүйн шинж, өвчтөний 
биеийн байдалд үндэслэн авна. 

(А) Метилпреднизолон, 1.0 мг/кг-аар 6 цаг тутам 
судсанд хийнэ. 

(Б) Преднизолон, 1.0 мг/кг/хоногт, өвчтөний биеийн 
байдлаар цаашдын тунг тогтооно. 

(В) Хүчилтөрөгч эмчилгээнд үл намдах хөхрөлт 
илэрсэн үед дексаметазон 0.4 мг/кг судсаар, 
булчинд, өдөрт 1-2 удаа, 2-3 хоног. 

ХҮНД ТОХИОЛДЛЫН МЕНЕЖЕМЕНТ

Уушгины хоёрдогч үрэвсэл 

 Томуугийн А(H1N1) вирүсийн халдвартай 
холбоотой уушгины үрэвсэл/пневмонитын 
эмчилгээний эхэн үед оселтамивир болон 
антибиотик эмчилгээ хийнэ.

Нянгийн халдварын эмнэлзүйн шинж ба/эсвэл 
микробиологийн үндэслэл байхгүй, харин А(H1N1) 
вирүсийн халдвар батлагдсан үед антибиотик 
эмчилгээг зогсоох эсэхийг авч үзэж болно. 
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ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН

ТАНДАЛТ СУДАЛГААНЫ АЛБАНЫ БҮТЭЦ

Эх эмэгтэйчүүд, 
нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн 

хэсэг

Хүүхэд, өсвөр 
үеийн эрүүл 
мэндийн хэсэг

Статистик 
Мэдээлэлзүй

Тандалт Судалгааны 
Алба

Мэдээллийн 
Технологи

ЭХЭМҮТ-ийн Эрдэм 
Шинжилгээний Салбар

Анагаахын 
удамзүйн хэсэг

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД

БАЯРЛАЛАА

Монгол улс, 16060 Улаанбаатар,
Баянгол дүүрэг, 11-р хороо,
Хувьсгалчдын гудамж, Эх Хүүхдийн
Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв

Утас: 11-362205
Факс: 976-11-362633
E-mail: ehemut@moh.mn
Вэб сайт: www.ehemut.mn


