
ЗӨСҮТ-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  

ЧАНАРЫН ӨВӨРМӨЦ ҮЗҮҮЛЭЛТ /2014-2015 ОН/ 

№ 
Шалгуур 

үзүүлэлт 
2014 он Тайлбар 

2015 оны эхний 

хагас жил 
2015 оны жилийн эцэс Тайлбар 

1 

Идэвхитэй 

тандалтаар 

шинээр 

илрүүлсэн 

голомтын тоо 
2 

Хачгийн тандалтаар 

6 аймгийн 11 суманд 

хачигт риккетсиоз 

11 хачигт халдварын 

тандалт судалгаа. 

 

Денгийн чичрэг болон баруун 

Нилийн халуурал өвчний  

 1 аймаг, 3 сум 7 цэгт газарт 

тандалт судалгаа хийж 

гүйцэтгэв. 

Дорнод аймгийн Халх гол сумын 

Буйр нуур, Халх голын ай сав, Матад 

сумын Тамсагбулаг сум, Хэрлэн 

сумын Чойбалсан хот. (Aedes 

dorsalis, A.sticticus, A.stramineus, 

A.cinereus) зүйлийн шумуул 

лабораторийн шинжилгээнд 

хамруулсан байна. 

2 

 

 

 

Хүн амын 

дундах 

зоонозын 

өвчний 

халдварлалтын 

хувь 

29.5%, 1.8% 

Хачигт 

риккетсиозын 

тандалтаар 7 

аймгийн 11 сумын 

220 хүнээс 

35.5%           9.3% 

Хачигт риккетсиоз   11,8%,  

Хачигт энцефалит   1,9%,  

Хачигт бореллиоз   1,9% 

Боом                          1,9%  

Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан 

суманд:  13.7% (7/51) хачигт 

риккетсиоз, бореллиоз, энфефалит 

болон боомын эрсэгбие эерэг 

илэрсэн.   

Хачигт энцефалит-2.5% (2),  

Хачигт риккетсиоз-35.1% (28)   

Хачигт боррелиоз-12.6% (10),  

Ку чичрэг-27.5% (22),   

Анаплазмоз-2.3% (1)   

Лептоспироз-3.7% (3)  

Эрлихиоз-3.7% (3)  

Хавсарсан халдвар-2.6%(10)    

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд:  

Лабораторийн шинжилгээнд  41.7% 

(79/189) нь хачгаар дамжих халдвар 

(риккетсиоз, бореллиоз, энфефалит), 

боомын халдваржилттай гарсан.  

 

3 

Зоонозын 

халдварын 

хүний өвчлөл 

(10.000 хүн 

амд) 

Тарваган тахал-0.003(1) 

Боом-0.003(10) 

Хачигт боррелиоз-

0.003(1) 

Хачигт энцефалит-

0.02(7) 

Хачигт риккетсиоз-

0.9(269) 

Хумхаа-0.01(3) 

2014 онд зоонозын 

халдварын хүний 

өвчлөл  10.000 хүн 

амд дундажаар 0.97 

тохиолдол байна. 

Боом-0.006(2) 

Хачигт боррелиоз-0.03(10) 

Хачигт энцефалит-

0.06(19) 

Хачигт риккетсиоз-

0.37(111) 

 

Тарваган тахал-0.01(3) 

Боом-0.02(7) 

Хачигт боррелиоз-0.05(16) 

Хачигт энцефалит-0.13(40) 

Хачигт риккетсиоз-0.4(135) 

Хумхаа-0.003(1) 

Баруун нилийн халуурал- 

0.003(1) 

2015 онд зоонозын халдварын хүний 

өвчлөл 10.000 дундажаар хүн амд 

0.68 тохиолдол байна. 

4 

Лабораторийн 

оношийн 

баталгаажилты

н хувь 

Тарваган тахал-100% 

Боом-100% 

Хачигт боррелиоз-100% 

Хачигт энцефалит-100% 

Хачигт риккетсиоз-41% 

Хумхаа-100% 

2014 онд Хачигт 

риккетсиозын 

41%(110 тохиолдол)-

д лабораторийн 

шинжилгээгээр 

оношийн 

баталгаажилт хийж, 

бусад бүх 

тохиолдлуудад 

эмнэлзүйн тархвар 

судлалын 

холбогдолд үндэслэн 

лабораторийн 

шинжилгээ хийж, 

баталгаажсан байна. 

Боом-100% 

Хачигт боррелиоз-100% 

Хачигт энцефалит-100% 

Хачигт риккетсиоз-100% 

 

Тарваган тахал-100% 

Боом-100% 

Хачигт боррелиоз-100% 

Хачигт энцефалит-100% 

Хачигт риккетсиоз-100%- 

Хумхаа-100% 

Баруун нилийн халуурал-100% 

2015 онд зоонозын халдварын хүний 

өвчлөлийн бүх тохиолдлуудад 

эмнэлзүйн тархвар судлалын 

холбогдолд үндэслэн лабораторийн 

шинжилгээ хийж, оношийг 100% 

баталгаажуулсан байна. 

 


