
 

Халдварт Корона вирус-19 (Корона19)н эсрэг вакцинд 

хэрхэн хамрагдах тухай зааварчилгаа 

 

● Одоогоор ямар төрлийн вакцинуудад хамрагдах боломжтой вэ?  

▸ 2021 оны 2 сарын байдлаар, Солонгос улсад Корона19н халдварын эсрэг дээрх 2 төрлийн вакцинд хамрагдах 

боломжтой байна.  

<Вакцины төрөл болон түүнд хамрагдах иргэдийн нас ба вакцин хоорондын зай> 

 

* Зөөвөрлөгч вирусны вакцин(вирусны вектор) нь Корона19 н вирусны гадаргуу дахь дархлааны ДНК г 
өөр төрлийн вируст уурагтай нийлэгжүүлэн эзэн биед тарих байдлаар явагддаг бол дархлааны тогтолцоог 
өдөөгч(mRNA) төрлийн вакцин нь Корона19 н вирусны гадаргуу дахь дархлааны ДНК г RNA маягт 
хөрвүүлэн эзэн биед тарих ба ингэснээр биед дархлааны агууламж бүхий уураг бий болсноор биеийн 
дархлааны тогтолцоогөдөөгдөнө. Дээр нэр заасан 2 төрлийн вакцин нь амьд вакцин биш тул Корона 19 н 
вирус халдварлах аюулгүй.   

▸ Вакцинд хамрагдсаны дараа виурснаас урьдчилан сэргийлэгдэх хугацаа болон үр дүнтэй холбогдох 
судалгаанууд одоогийн байдлаар хангалттай хэмжээнд биш байгаа тул дээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
тунгаас хэтрүүлэн хийлгэхгүй байх нь зүйтэй.  

●Корона 19 с эсрэг вакцинд хамрагдахаас өмнө юуг анхаарах ёстой вэ?  

▸ Корона 19 вакцинд хамрагдах иргэд эрүүл мэндийн байдал сайн байх үедээ хамрагдах нь нэн чухал бөгөөд, 

хамрагдахаасаа өмнө эмчийн үзлэгт заавал хамрагдсан байх ёстой.  

▸ Дараах тохиолдлуудад Корона 19 вакцинд хамрагдаж болохгүй.  

▪ Корона 19 вакцины найрлаганд орсон элементүүдээс үүдэн анафилакси зэрэг харшил илэрч байсан 
иргэд.   

▪ Эхний тунгаа хийлгэсний дараа анафилакси зэрэг хүчтэй харшлын шинж тэмлэг илэрсэн 

тохиолдолд.  

※ Анафилакси гэдэг нь: Шоконд орох, амьсгал боогдох, ухаан алдах, ам болон амны хөндий хавдах, биеэн дээр 

тууралт үүсэх гэх мэт шинж тэмдэг хаварсан харшил юм.    

※ Эм (гэдэс цэвэрлэх зэрэг эмнүүд), гоо сайханы бүтээгдэхүүн, хоол хүнсний зүйлс зэргээс мөн бусад төрлийн 

вакцины улмаас өмнө нь харшил өгч байсан бол энэ тухайгаа вакцинд хамрагдахаасаа өмнө урьдчилсан үзлэгийн 

асуулга хуудсанд дэлгэрэнгүй тэмдэглэн үлдээнэ үү!  

▸ Жирэмсэн эх болон 18 наснаас доош насны хүүхдүүдийн хувьд вакцины аюулгүй байдал болон 
урьдчилан сэргийлэгдэх хугацаатай холбоотой эмнэлзүй, клиникийн судалгааны үр дүн баттай гарахаас 
нааш тус вакцинд хамрагдахгүй байхыг сануулж байгаа болно.(Солонгос улсад ашиглагдах вакцины 
зөвшөөрлөөс хамааран вакцин тус бүрийн ашиглалтын зааварт өөрчлөлт орж болно.) 

 

▸ Дараах тохиолдлуудад вакцинжуулалтыг хойшлуулна.  

▪ Корона 19 н халдвар авсан байж болзошгүй тохиолдолд яаралтай оношилгооны цэгүүдэд очин 

Ангилал Вакцины төрөл Хийгдэх тун  Вакцин хоорондын зай 

Astrazeneca Зөөгч вирусны вакцин (вирусын вектор) 2 удаа  8- 12 долоо хоног 

Prizer Дархлааны тогтолцоог өдөөгч вакцин( mRNA) 2 удаа  21 хоног  



шинжилгээнд хамрагдах ёстой бөгөөд шинжилгээний хариу гартал вакцинжуулалтыг хойшлуулна.  

▪Тусгаарлалтанд байгаа иргэд болон хавьтагчидын хувьд тусгаарлалтын дэглэм цуцлагттал 
вакцинжуулалтыг түр хойшлууна.  

▪Халуурах(37.5 с дээш) зэрэг хурц үрэвсэлт өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд тухайн шинж 

тэмдэг арилтал вакцинжуулалтыг хойшлуулна.  

●Корона 19 вакцинд хамрагдсны дараа юуг анхаарах ёстой вэ?  

▸ Вакцин хийлгэсний дараа эмнэлэг дээр 15-30 минут байж гаж сөрөг урвал илэрч байгаа эсэхийг 

ажиглана.  

▸ Гэртээ ирснийхээ дараа доод тал нь 3 цаг орчим биеийн байдлаа сайтар ажиглана.  

▸ Вакцинд хамрагдсаны дараа 3 өдрийн турш биеийн байдлаа сайтар ажиглах бөгөөд хэрэв өндөр 
халуурах зэрэг энгийн үеийнхээс өөр, ямар нэг шинж тэмдэг илэрсэн бол яаралтай эмчид үзүүлнэ.   

▸ Вакцин тариулсан хэсгийн ариун цэврийг сайтар сахина.  

▸ Өндөр настай иргэд вакцин хийлгэснийхээ дараа аль болох ганцаараа байхаас зайлсхийж, ямар нэг 
шинж хэвийн бус тэмдэг илэрсэн тохиолдолд шаардлагатай тусламжийг нэн даруй авах нь зүйтэй.   

● Корона 19 эсрэг вакцин хийлгэсний дараа ч халдвар авах магадлалтай юу?  

▸ Солонгос улсад хийгдэж байгаа вакцинууд амьд вакцин биш тул вакцины улмаас халдвар авах 
боломжгүй. Вакцинжуулалтанд хамрагдсаны улмаас хаиах, үнэрлэх, амтлах, чадвар алдагдах шинж 
тэмдэг илрэхгүй.  

▸ Хэрвээ дээрх шинж тэмдэг илэрсэн бол вакцин хийлгэхээс өмнө халдвар авсан байж болзошгүй юмуу 
биед дархлаа тогтохоос өмнө халдвар авсан байх магадлалтай тул яаралтай корона вирусны шинжилгээ 
авах цэгүүд рүү хандан шинжлүүлнэ.  

● Корона 19 вакцинжуулалтанд хамрагдсаны дараа ямар гаж урвал илэрч болох вэ?  

▸ Корона 19 вакцинжуулалтанд хамрагдсаны дараа биед гарч болох хэсэгчилсэн гаж нөлөөнд вакцин 
тарьсан хэсэгт өвчин орж хөндүүрлэх болон хавдах, улайх шинж тэмдэг илэрч болох бөгөөд бүтэн биед 
илэрч болох гаж нөлөөнүүдэд өндөр халуурах, ядрах, толгой, булчингаар өвдөх, дотор муухай оргих, 
бөөлжих гэх мэт шинж тэмдгүүд илэрч болно. Эдгээр шинж тэмдэгүүд нь тариулсны дараа ихэнхдээ 3 
хоногийн дотор аажимдаа арилдаг.   

▸ Маш ховор тохиолдолд шоконд орох, амьсгал боогдох, ухаан алдах, уруул, амны хөндий хавдах шинж 
тэмдгүүд бүхий харшлын шинж илэрнэ.  

▸ Вакцинжуулалтанд хамрагдсныхаа дараа эмнэлэг дээр доод тал нь 15 минут байх ёстой ба энэ 
хугацаанд хүчтэй харшилын шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхийг ажиглана. Өмнө нь ямар нэг тодорхой 
шалтгаан(эм, хоол хүнс, тариа гэх мэт)ы улмаас хүчтэй харшил илэрч байсан бол харшлын шинж 
тэмдэгийг зайлшгүй 30 минутын турш сайтар ажиглана.  

☞Урьдчилан сэргийлэх тарилгын дэмжлэг үзүүлэх төв(https://nip.kdca.go.kr)y ‘Вакцинжуулалтанд хамрагдсны 

дараах биеийн байдалд хяналт тавих’ хэсгээс гаж урвал илэрсэн үед авах арга хэмжээний талаарх мэдээлэлийг 

авна уу.  

 

https://nip.kdca.go.kr)y/


● Корона 19 вакцинжуулалтанд хамрагдсаны дараа гаж урвал илэрсэн тохиолдолд 

ямар арга хэмжээ авах вэ?  

▸Хүчтэй харшилын шинж тэмдэг (анасфилакс зэрэг) илэрсэн тохиолдолд яаралтай 119 дугаар утас руу 
холбогдох юмуу ойрхон түргэн тусламжийн эмнэлэг рүү хандана.  

▸Ямар нэг гаж урвалын шинж тэмдэг илрэх болон илэрч болзошгүй байдал үүссэн тохиолдолд оршин 
суугаа газрынхаа харъяа дүүргийн Эрүүл мэндийн төв болон Урьдчилан сэргийлэх тарилгын дэмжлэг 
үзүүлэх төв(https://nip.kdca.go.kr)-д мэдэгдэнэ.  

● Вакцины улмаас үүдэн гарсан хохирлыг барагдуулах улсын нөхөн олговор олгох 

тогтолцоо 

▸Вакцин тариулсны улмаас үүссэн гаж урвалын хохирлыг нөхөн барагдуулах зорилгын дор 「Халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих тухай хууль」-н заалтын дагуу улсаас нөхөн олговор олгох 
тогтолцоог хэрэгжүүлж байгаа болно.  

▸ Гаж урвал үүссэнээс хойш 5 жилийн дотор дээрх нөхөн олгорыг нэхэмжлэх боломжтой бөгөөд 
хохирлын судалгаа, вакцины улмаас үүссэн сөрөг үр дагаварыг судлан тогтоох шинжээчдийн багийн 
нотолгооны үндсэн дээр нөхөн олгорыг авах боломжтой.  

▸ Вакцинжуулалтанд хамрагсдны улмаас хохирсон хэмээх эргэлзээ төрвөл харьяа газрынхаа дүүргийн 
Эрүүл мэндийн төвөөс лавлах юмуу Урьдчилан сэргийлэх тарилгын дэмжлэг үзүүлэх 
төв(https://nip.kdca.go.kr) биеэр очиж лавлана уу.  

 

 

 

 

 
Халдварт Корона вирус-19(Корона 19) эсрэг 

вакцинжуулалт, эмнэлгийн ажилтны хавсралт 
материал 

● 2021 оны 2 сарын байдлаар, Солонгос улсад Корона19н халдварын эсрэг дээрх 2 
төрлийн вакцинд хамрагдах боломжтой байна.  

 <Вакцины төрөл болон түүнд хамрагдах иргэдийн нас ба вакцин хоорондын зай> 

 

▸ Зөөвөрлөгч вирусны вакцин(вирусны вектор) нь Корона19 н вирусны гадаргуу дахь дархлааны ДНК г өөр төрлийн 
вируст уурагтай нийлэгжүүлэн эзэн биед тарих байдлаар явагддаг бол дархлааны тогтолцоог өдөөгч(mRNA) төрлийн 
вакцин нь Корона19 н вирусны гадаргуу дахь дархлааны ДНК г RNA маягт хөрвүүлэн эзэн биед тарих ба ингэснээр 
биед дархлааны агууламж бүхий уураг бий болсноор биеийн дархлааны тогтолцоог өдөөгдөнө. Дээр нэр заасан 2 

Ангилал  Вакцины төрөл  Хийгдэх тун Вакцин хоорондын зай 

Astrazeneca Зөөгч вирусны вакцин(вирусны вектор) 2 удаа  8-12 долоо хоног 

Prizer Дархлааны тогтолцоог өдөөгч 
вакцин(mRNA) 

2 удаа  21 хоног 

https://nip.kdca.go.kr)-д
https://nip.kdca.go.kr/


төрлийн вакцин нь амьд вакцин биш тул Корона 19 н вирус халдварлах аюулгүй.   

▸ Вакцинд хамрагдсаны дараа виурснаас урьдчилан сэргийлэгдэх хугацаа болон үр дүнтэй холбогдох судалгаанууд 

одоогийн байдлаар хангалттай хэмжээнд биш байгаа тул дээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн тунгаас хэтрүүлэн хийлгэхгүй 

байх нь зүйтэй.  

<Корона 19 вакцинжуулалтанд хамрагдах боломжгүй тохиолдолууд> 

▸ Корона 19 халдвар авсан байж болзошгүй сэжиг бүхий тохиолдолд(Корона вирусын халдвар илрүүлэх 

шинжилгээний төвд яаралтай хандан шинжилгээ өгнө) 

▸Тусгаарлалтанд байгаа өвчтөн болон хавьтагчид (тусгаарлалтын дэглэм цуцлагдтал хойшлуулна) 

▸ Халуурах(37.5с дээш) зэрэг хурц үрэвслийн шинж тэмдэг илэрч байгаа үед (тухайн шинж тэмдэг 

арилтал хойшлуулна) 

▸ Жирэмсэн эхчүүд болон 18 наснаас доош насны хүүхэд  

* Өнөөг хүртэл вакцинжуулалтын аюулгүй байдал, үйлчлэх хугацааны талаарх баттай суурь баримт 
судалгааны үр дүн гараагүй байгаа тул вакцинд хамрагдах хүрээнд хамруулахгүй байгаа болно.  

<Корона19 вакцинжуулалтын үед хоригдох зүйлс> 

▸Корона19 вакцины найрлаганд орсон элементийн улмаас үүссэн хүчтэй харшил(жич: Анасфилакси) 
илэрч байсан тохиолдол. 

▸ Корона19 вакцины эхний тунг хийлгэсний дараа хүчтэй харшил илэрсэн тохиолдол.   

ㆍ(Prizer, Modern vaccine) polyethylene glycol(PEG) болон эдгээрийн найрлаганд орсон 
элементүүд(molecules), polysorbate -с хүчтэй харшил өгч байсан бол вакцин хийлгэхийг хориглосон 
иргэдийн бүлэгт хамаарна.  

* Полиэтиленгликоль(PEG) нь эм, бүдүүн гэдэсний дурангийн шинжилгээг хийхийн өмнөх гэдэс 
дотор цэвэрлэх бүтээгдэхүүн(гэдэс дотор цэвэрлэх эм), ханиалганы сироп, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, 
арьс гоо сайхан, мэс заслын үед хэрэглэгддэг мөн эрүүл мэндийн үйлчилгээний салбарт тус тус 
хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн, шүдний оо, линз, контанкт линз зэрэгт илэрдэг.  

 

* polysorbate нь (PEG) тэй адилхан урвал үзүүлж болзошгүй тул polysorbate -с хүчтэй харшил авч байсан 

хүнийг Prizer, Modern vaccine -н вакцинжуулалтанд хамруулахыг хориглоно.  

ㆍ(Astrazeneca vaccine) polysorbate-с хүчтэй харшил авч байсан хүнийг вакцинжуулалтанд 

хамруулахыг хориглосон бүлэгт хамруулна.  

*Найрлаганд нь PEG ороогүй боловч PEG -тэй төстэй урвал үзүүлдэг polysorbate орсон тул PEG -н 
харшил үүсч магадгүй хүнд Astrazeneca вакциныг хийх тал дээр анхаарал болгоомжтой хандах 
шаардлагатай.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Корона19 вакцинжуулалтанд хамрагдсаны дараахи ажиглалтын хугацаа  

▸ Вакцинжуулалтанд хамрагдсан бүх хүнд доод тал нь 15 минут өөрийн биед гарч байгаа ямар нэг 
өөрчлөлтийг ажиглах талаар заавар зөвөлгөөг өгнө.  

▸ Жич, Тодорхой шалтгааны улмаас хүчтэй харшил (жич: Анафилакси) өгч байсан бол 30 минут 
ажиглана.  

 

●Эмчийн урьдчилсан үзлэгт хамрагдах үед анхаарвал зохих клиник шинж тэмдэгүүд  

 Та одоо жирэмсэн үү?  

Корона19 вакцины ураг боолон нярай, бага насны хүүхдэд нөлөөлөх сөрөг үр дагаварын талаархи 
судалгаа одоогийн байдлаар хангалттай бус хэмжээнд байгаа тул жирэмсэн эхчүүдэд дээрх вакциныг 
хийлгэх тухай зөвлөмжийг өгөхгүй.  

▸ Өнөөдөр биед тань энгийн үеийнхээсээ өөр ямар нэг зовиур байна уу?  

Хөнгөн ханиалга, гүйлгэх нь вакцинжуулалтанд хамрагдахыг хориглох зааварт хамааралгүй боловч 
хүнд болон аюултай хэлбэрийн хурц үрвсэлт эмгэг өөрчлөлт бүхий иргэнийг тухайн шинж тэмдэг 
арилтал вакцинжуулалтанд хамрагдах хугацааг хойшлуулахаар тусган заасан байгаа. Корона19 
халдвар авсан байж болзошгүй сэжиг бүхий тохиолдолд яаралтай вирус оношилгооны төв хандан 
шинжилгээ өгөх ёстой.  

▸Өмнө нь Корона19 халдвар авсан хэмээн оношлогдож байсан уу? 

Корона19 вакцинжуулалтад хамрагдах эсэхийг шийдэх зорилгоор вирусын болон цусны ийлдсийн 
шинжилгээ өгөх тухай заавар зөвлөгөө өгөхгүй. Корона19 вакцинжуулалтад хамрагдахыг хориглосон 
нөхцөлд хамаарахгүй бол корона19-ын халдвар авч байсан ч гэсэн вакцин хийлгэх тухай заваар 
зөвлөгөө өгнө. Халдвар авч байсан хүн төдий хугацааны дараа вакцин хийлгэж болно гэсэн заавар 
байхгүй боловч анх халдвар авснаас хойш 6 сарын дотор дахин халдвар авсан тохиолдол маш бага 
гарсан тул анх халдвар авснаас хойш 6 сар гүйцтэл вакциныг хойшлуулж болно. Цаашид байгалийн 
голомтот халдвар(natural infection)-н эсрэг дархлааны тухай судалгааны үр дүн гарвал энэхүү 
стандартад өөрчлөлт оруулж болно.  

Корона19 халдвартай хүнийг өөрийнх нь дархлаагаар эмчилсэн(цусны сийвэнгийн болон моноклонал 
антибоди) хүнд корона19 вакцин аюулгүй бөгөөд үр дүн үзүүлэх эсэх талаархи суурь баримт бичиг 

Вакцины 
төрөл 

Comirnaty  

(Prizer) 
Солонгосын Astrazeneca Covid-19 
вакцин( Astrazeneca) 

Найрлаган 

дахь 

элементүүд 

2[(polyethyleneglycol)-2000]-N, 

N-ditetradecylacetamide 

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

Cholesterol 

(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6, 1-diyl) 

bis(2-hexyldecanoate) 

Potassiumchloride 

Monobasicpotassiumphosphate 

Sodiumchloride 

Dibasicsodiumphosphatedihydrate 

Sucrose 

L-Histidine 

L-Histidine hydrochloride monohydrate 

Magnesium chloride hexahydrate 

Polysorbate 80 

Ethanol 

Sucrose 

Sodium chloride 

Disodium edetate dihydrate 

water for injections 



өнөөг хүртэл гараагүй байна. Иймээс корона19 халдварыг өөрийнх нь дархлаагаар эмчлүүлсэн хүмүүст 
корона19 вакцины улмаас үүсэх дархлааны урвал болон дархлааны эмчилгээнд сөрөг үр дүн дагуулах 
эрсдлээс зайлсхийх үүднээс нэмэлт мэдээлэл өгөхөөс өмнө дархлааны эмчилгээ хийлгэснээс хойш дор 
хаяж 90 хоног вакцинжуулалтыг хойшлуулах тухай заавар зөвлөгөө өгнө. 

▸ Та сүүлийн 14 хоногийн дотор вакцинжуулалт(корона19 вакцинаас бусад төрлийн )-д хамрагдсан 
уу?  

Корона19 вакциныг өөр вакцинтай хамт хийхэд аюулгүй гэлгийг нотлох баримт материал өнөөг 
хүртэл батлагдаагүй байгаа тул өөр төрлийн вакцинтай хавсарган хийх тухай зөвлөмж өгөхгүй байгаа 
бөгөөд хэрэв өөр вакцинд хамрагдах шаардлагатай бол Корона19 вакциныг хийлгэхээс өмнө болон 
хийлгэсний дараа доод талдаа 14 хоногийн зайтайгаар хийлгэхийг зөвлөж байгаа болно. Санаандгүй 
байдлаар өөр төрлийн вакцинтай 14 хоногийн дотор хийгдэх юмуу хавсарган хийгдсэн тохиолдолд 
нэмэлт вакцин хийлгэх тухай зөвлөмжийг өгөхгүй.  

▸Та өмнө нь Корона19 н вакцинд хамрагдаж байсан уу?  
Өнөөг хүртэл өөр төрлийн корона19 вакцин(mRNA)8 зөөгч вирусны вакцин(вирусны вектор) болон 
корона19 вакцин(mRNA), зөөгч вакцин(вирусийн вектор)-г зөрүүлж хийх үеийн аюулгүй байдал, үр 
дүнгийн талаарх судалгааны үр дүн батлагдаагүй байгаа тул эхний болон 2 дахь тунг хийлгэхдээ 
адилхан вакцин хийлгэх тухай заавар зөвөлгөө өгнө. Хэрвээ санамсаргүйгээр вакциныг зөрүүлж 
хийсэн тохиолдолд нэмэж вакцин хийлгэх тухай заавар зөвөлгөөг өгөхгүй.  

 

☞ Хэрвээ та вакцинжуулалтанд хамрагдсан бол вакцин хийлгэсний дараа хүчтэй харшил өгч байсан 

бол түүнтэй адилхан төрлийн вакцин хийлгэхийг хориглоно.  

*Анафилакси зэрэг сөрөг нөлөөний улмаас хийлгэж байсан эмнэлгийн түргэн тусламжийн үйлчилгээ, 
клиник эмчилгээ.  

▸ Өмнө нь хурц хэлбэрийн харшил(анафилакси) илэрсний улмаас эмчилгээ хийлгэж байсан уу?  

Бүх төрлийн харшил вакцинтай холбоогүй боловч вакцин болон тарилга, вакцины найрлагаас 
хамааралгүй харшлын урвал нь вакцин хийхийг хориглох шалтгаан болж чадахгүй. Prizer 
вакцинжуулалтын үед полиэтиленгликоль(PEG) нь эм, бүдүүн гэдэсний дурангийн шинжилгээ 
хийхиийн өмнөх гэдэс дотор цэвэрлэх бүтээгдэхүүн(гэдэс цэвэрлэх эм), ханиалганы сироп, гоо сайхны 
бүтээгдэхүүн, арьс гоо сайхан, мэс ажилбарын үед хэрэглэгддэг эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
салбарын бүтээгдэхүүн, шүдний оо, линз, контокт линз зэргээс илэрдэг.  

Өмнө нь хурц хэлбэрийн харшил(анафилакси) өгч бйасан бол вакцин хийлгэсний дараа 30 минут 
биеийн байдлаа ажиглана.  

▸ Та цус бүлэгнэлийн эмгэгтэй юмуу, цус бүлэгнэлүүлэх төрлийн эм уудаг уу?  

Цус бүлэгнэх эмгэгтэй юмуу цус бүлэгнүүлэх эм уудаг хүнд тус вакциныг бусад бүх төрлийн вакцины 
адилаар хийх боломжтой, ингэхдээ нарийн зүү(23G дээш)- тэй тариур ашиглаж, тариа хийсэн хэсгийг 
нухалгүйгээр доод тал нь 2 минут орчим дарна.  

▸Бусад тохиолдол 

- (Архаг хууч өвчтэй хүн) Клиникийн туршилтын үр дүнд архаг хууч өвчтэй хүнд эрүүл хүний нэгэн 
адилаар дархлаа үүсч байсан бөгөөд урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээтэй болох нь нотлогдсон тул 
корона19 вакцинжуулалтын хориглох зааварт хамааралгүй бол вакцинжуулалтанд хамрагдахыг 
зөвлөнө.  

- (HIV зэрэг халдвар бүхий дархлаа муутай хүмүүс) Дархлаа султай хүмүүс корона19 вакциныг 
хийлгэх үеийн аюулгүй байдал, сөрөг үр дагаварын талаарх судлагааны үр дүн хараахан батлагдаж 
амжаагүй байгаа боловч вакцин хийлгэвэл корона19 вакцины улмаас дархлаа нь суларч, үр дагаварт 
нөлөөлөх магадлалтай. Гэвч Prizer, astrazeneca -н корона19 вакцин нь амьгүй вакцин тул хориг заалтанд 
хамаар зүйл үгүй бол вакцинжуулалтанд хамрагдахыг зөвлөнө.  



- (Хөхүүл эх) Өнөөг хүртэл хөхүүл эх болон хүүхдийн аюулгүй байдал, үзүүлэх үр дагаарын тухай 
судалгааны үр дүн батлагдаагүй байгаа бөгөөд корона19 вакцинжуулалтанд хамрагдахыг хориглосон 
заалтанд хамаарах зүйл үгүй бол вакцинжуулалтанд хамрагдахыг зөвлөнө.  

 

 

● Вакцинжуулалтанд хамрагдсаны дараа үүссэн гаж нөлөө 

 

Вакцины 
төрөл 

Comirnaty 

(Prizer) 

Солонгосын Astrazeneca Covid-19 вазцин 

( Astrazeneca) 

Abnormal 

Reaction 

Гаж урвал 

• Байнга мэдээлэгдэж байгаа гаж урвал 

нөлөөнд тариа хийлгэсэн хэсэгт үүссэн 

өвдөлт(84.1%), тамирдах(62.9%), толгой 

өвдөх(55.1%), булчин өвдөх(38.3%), бие 

арзайх(31.9%), үе мөчөөр өвдөх(23.6%), 

өндөр халуурах(14.2%), зэрэг шинж 

тэмдэгүүд орж байна. Тариа хийсэн хэсэгт 

хавдах(10.5%), тус хэсэгт улайж 

хавдах(9.5%), хааяа дотор муухайрах(1.1%), 

дур хүсэл, идэвхи буурах(0.5%), тунгалгийн 

булчирхайн үрэвсэл(0.3%) зэрэг шинж 

тэмдэг илэрсэн тухай мэдээлэгдэж байна.  

 

• Нэлээд өргөн далайцтай хийгдсэн клиник 

туршилтанд вакцин хийлгэсний дараа 

нүүрний захын мэдэрлийн саажилт 

ажиглагдсан бөгөөд бүх тохиолдолд хэдэн 

долоо хоногийн дараа хэвийн байдалдаа 

эргэж орсон.  

• Ихэнх гаж урвал хөнгөн хэлбэрээр илэрсэн 

бөгөөд вакцин хийлгэсний дараа хэд хоногт 

арилсан бөгөөд үүний дотор 7 хоног 

үргэлжилсэн биеийн тодорхой хэсгийн гаж 

урвал 4%, бүтэн биед илэрсэн гаж урвал 13%-

г эзэлж байна.  

 

• Байнга мэдээлэгдэж байгаа гаж урвалд тариа 

хийсэн хэсгийн өвдөлт (60% дээш), өвдөлт, 

толгой эргэх, тамирдах(50% дээш), булчин 

өвдөх, дур хүсэл, идэвхи буурах (40% дээш), 

өндөр халуурах, бие арзайх(30% дээш), үе 

мөчөөр өвдөх, дотор муухайрах(20% дээш) 

зэрэг шинж тэмдэгүүд илэрчээ.  


