
 

ЗООНОЗЫН ӨВЧИН 
СУДЛАЛЫН ТӨВ 

Говь-Алтай аймаг 

 

ЗӨСТ нь байгалийн голомтот болон зоонозын  халдварт өвчний 

эрсдэлт хүчин зүйлийг тандан судлах, хянах, урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, лабораторийн 

тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, зоонозын хүний өвчлөлийн, 

тохиолдол дэгдэлтийн үеийн эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга 

хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, 

мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажилладаг. 
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Түүхэн замнал 

 

Алсын хараа 

Эрхэм зорилго 

 

Бүтэц, зохион 

байгуулалт 

 

Хамт олон 

 

Үйл ажиллагаа 

 
ХАЯГ: 

Говь-Алтай аймаг, 
Есөнбулаг сум, Оргил баг 

Утас:  

70484038 

Факс: 70484543 

Цахим шуудан: 
gaa.gots@yahoo.com 

Facebook хуудас: Говь-

Алтай Зооноз Өвчин 

судлалын төв 

  

 



Түүхэн замнал 
Говь-Алтай аймаг байгуулагдсны дараахан үеэс эхлэн Хантайширын нурууны Дөтийн 

даваа орчмын нутагт тарвага мэрэгчдийн дунд  тарваган тахлын эпизооти явагдан тарвага 

мэрэгч олноор үхэж улмаар 1945 оны 6-р сард Наран сумын нутаг Хойт Хужиртад Доохүүгийн 

Должинжав нохой зууж ирсэн тарвага өвчиж махыг хүнсэнд хэрэглэснээс болж халдвар авч 

тарваган тахлын булчирхайн хэлбэрээр өвчилж нас барсныг Улиастайн тарваган тахлын 

станцаас их эмч Л.С.Соболева, М.И.Безрукова, ажилчин Т.Цангарав нар ирж тарваган тахал 

болохыг баталсан түүхтэй. 

 Говь-Алтай аймагт анх 1949 оны 3-р сарын 1-нд МАХН-ын Төв хороо, БНМАУ-ын сайд 

нарын зөвлөлийн 34/153 тоот тогтоолоор “Тарваган тахал эсэргүүцэх станц” нэртэйгээр 

Байгалийн Голомтот Халдварт Өвчин Судлах Байгууллагын суурь тавигдаж тус станцыг 

Зөвлөлтийн мэргэжилтэн их эмч Р.Р.Живоляпина, зоологич В.В.Тягнибеда нарын хүчин 

туслалцаатай байгуулсан байна.  

 

1949-1961 он - Тарваган тахал эсэргүүцэх станц  

1961-1980 он - Гоц Аюулт халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах аймаг дундын станц  

1980-1988 он - Гоц аюулт халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах станц      

1988-1990 он - Ариун цэвэр халдвар судлалын станцын гоц халдварт өвчний хяналтын тасаг         

1990-2007 он - Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх газар      

2007-2011 он - Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төв          

2012 он - Зоонозын Өвчин судлалын төв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Байгууллагын барилга 
 
 

Алсын хараа 
 
Хэзээд анхдагч, манлайлагч байх 

 

Эрхэм зорилго 
 
Байгальд голомтлон мал, амьнаас хүнд халдварлах халдварт өвчний тандалт хяналтыг 
сайжруулж, хүн амын дунд өвчлөл гаргахгүй байх, гарсан тохиолдолд хариу арга хэмжээг 
яаралтай авч хэрэгжүүлэхэд оршино. 
 

Бүтэц, зохион байгуулалт 
 

 
 

 

 

 

 

 

Төвийн дарга 

Лабораторийн 

тасаг 

Тархвар судлалын 

тасаг 
Аж ахуйн тасаг 



Хамт олон 

 
Тус байгууллага нь дарга-1, их эмч-2, биологич-2, статистикч бага эмч-1, нягтлан бодогч-1, 

лаборант-4, нярав-1, ариутгагч-2, бэлтгэмэлч-2, жолооч-2, сахиул, галч-1, үйлчлэгч, амьтан 

маллагч-1, голомтын бага эмч-1 бүгд 21 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж  байна. 

 
ЗӨСТ-ийн хамт олны гавьяа шагнал 

Эрүүлийг Хамгаалахын гавъяат ажилтан 

 Н.Гүнд /2013 он/ 

Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон 

 Лаборант Д.Рагчаа       

 Паразитологи дарга Н.Гүнд 2000, 2010 онуудад 2 удаа 

 Их эмч Ч.Түмэннасан /2010 он/  

Алтан гадас одон 

 Их эмч Ч.Түмэннасан /1983 он/ 

 Их эмч Б.Буриад /1999 он/ 

 Лаборант Ю.Нямсүрэн /2010 он/ 

Хөдөлмөрийн хүндэт медаль 

 Н.Гүнд     

 



Үйл ажиллагааны зурагт агшин 











 

 


