
2020 оны 4 дүгээр сарын 23-30 

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ 

  Улсын хэмжээнд 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д 

зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 364 яаралтай 

дуудлагыг хүлээн авсан. Эдгээрийн 284(78%) хачигт халдвар, 61(16.7%) галзуугийн 

эрсдэлд өртсөн, 18(4.9%) бэтэг, 1(0.2%) хумхаа өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус 

бүртгэгдсэн. 

         1.1   Галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн тохиолдол  

2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 11 аймгийн 26 сум, нийслэлийн 2 дүүргээс 

галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн нийт 61 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 

16.4%-иар буурсан, эпидемиологийн 17 дугаар долоо хоногтой харьцуулахад 4 

тохиолдлоор өссөн үзүүлэлттэй байна.  

График 1. Галзуу өвчний эрсдэлт өртсөн тохиолдлын тоон мэдээллийг эпидемиологийн долоо 

хоногоор харьцуулсан үзүүлэлт 

 

Эх сурвалж: ЗӨСҮТ 

1.2  Боомын хүний өвчний сэжигтэй тохиолдол: 
  Завхан аймгийн Тэс суманд бүртгэгдсэн боомын сэжигтэй тохиолдлын 72 цагийн 

лаборатори (нян судлал, биологи)-ийн шинжилгээгээр боом өвчний үүсгэгч 

тодорхойлогдоогүй тул онош үгүйсгэгдсэн. 
Эх сурвалж: Завхан ЗӨСТ 

     1.3  Үйл явдалд суурилсан тандалтын мэдээ  

  Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын 2-р багийн “Хөндий”, Толбо сумын 2-р 

багийн “Хар толгой” гэдэг газарт үхсэн тарваганд хийсэн лабораторийн 

шинжилгээ(нян харах, нян судлал) -ээр тарваган тахлын үүсгэгч илрээгүй. 

Эх сурвалж: Баян-Өлгий ЗӨСТ 

 

 
ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ 

Зоонозын халдварт өвчний долоо хоног тутмын мэдээлэл 
 

                           Дугаар №6 



 

1.4 Хачгаар дамжих халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол  

          2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 20 аймгийн 43 сум, нийслэлийн 

7 дүүргээс хачгаар дамжих халдварын 284 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх 

оны мөн үеэс 17.3%-иар өссөн байна. Эпидемиологийн 17 дугаар долоо хоногтой 

харьцуулахад 14 тохиолдлоор нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 

График 2.Хачгаар дамжих халдварт өвчний сүүлийн 5 жилийн тоон мэдээллийг 

эпидемиологийн долоо хоногоор харьцуулсан үзүүлэлт 

 

   Лабораторийн шинжилгээний үзүүлэлт: Нийт хачигт риккетсиозын 253 сэжигтэй 

тохиолдлын 31(12.2%), хачигт энцефалитын 2(22,2%), хачигт боррелиозын 2(25%) нь 

тархвар судлал, эмнэлзүй, лабораторийн шинжилгээгээр онош батлагдсан. 

График 3. Хачгаар дамжих халдварт өвчний лабораторийн шинжилгээний дүн 2020  

 

(ХР-Хачигт риккетсиоз, ХБ-Хачигт боррелиоз, ХЭ-Хачигт энцефалит) 

Эх сурвалж: ЗӨСҮТ 

ХОЁР. ЭРСДЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОO 

- ЗӨСҮТ-ийн тархвар судлагч эмч Б.Уянга нян 
судлагч эмч У.Өнөрсайхан, эмнэлзүйч эмч 
Б.Дэлгэрмаа нар “Төв аймгийн НЭ, сумын 
нийт  60 эмч, мэргэжилтэнд “Хачгаар дамжих 
халдваруудын тархвар судлал, оношилгоо, 
эмнэлзүй, эмчилгээ “сэдэвт сургалт зохион 
байгууллаа.  
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- Тархвар судлагч эмч Л.Роломжав “Хачигт халдварын тархалт, урьдчилан 

сэргийлэлт” сэдвээр “C1” телевизийн “С тасаг”  нэвтрүүлэг, “V” телевизийн шууд 
нэвтрүүлэгт “Хачгаар дамжих халдвар, зоонозын халдвар” сэдвээр тус тус 
ярилцлага өглөө.  

 

 

 

 

 

 

 

- Хачгаар дамжих халдварт өвчний 8 зөвлөгөө, мэдээллийг боловсруулан ОНМХ 
болон цахим хэлбэрээр иргэд олон нийтэл хүргэж байна 

- ЗӨСҮТ-ийн веб болон фейсбүүк цахим хуудаст 2020 оны 4 сарын 30-ны байдлаар 
фейсбүүк хуудаст коронвируст халдварт, зоонозын халдварт өвчинтэй холбоотой 
164, веб хуудаст 28 мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмж, инфографикийг иргэдэд түгээсэн 
байна. 4-р сарын веб хуудасны хандалтын тоо 16578, фейсбүүк хуудаст 382683 
байна. 

График 4, 5. Веб болон фейсбкүүк хуудасны мэдээ, хандалтын тоон мэдээлэл 

      

  

Эх сурвалж: ЗӨСҮТ 

 

 

 

 

 



 

 

ГУРАВ. КОРОНАВИРУСТ ХАЛВАР: ЗӨСҮТ-ЭЭС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Халдваргүйжүүлэлтийн хариу арга хэмжээ: 

   ЗӨСҮТ-ийн шуурхай хариу арга хэмжээний 8 баг 

131 удаагийн дуудлагад үйлчилж, 5063 ширхэг гар 

тээш, 182548 кг карго ачаа,  70 агаарын хөлөг, 173 

тээврийн хэрэгсэл, 14 чингэлэг, 9 галт тэрэг, 27 

тусгаарлан ажиглах байр, нийт 105467 м2 талбайд 

эцсийн халдваргүйжүүлэлт хийж хариу арга хэмжээг 

зохион байгуулан ажиллаж байна. 

2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 70282843 утсаар нийт 388 удаагийн дуудлага 

хүлээн авч, зөвлөгөө мэдээллийн үйлчилгээ үзүүллээ   

 



Голомтын эцсийн халдваргүйжүүлэлтээр зохион байгуулсан сургалт:  

Цахим сургалт: 
ЗӨСҮТ-өөс Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны А/188 тоот тушаалын хэрэгжилтийг 
хангуулах Covid 19 халдварын болзошгүй дэгдэлтийн үед “Голомтод эцсийн 
халдваргүйжүүлэлт” хийх нийслэл дүүргийн шуурхай хариу арга хэмжээний багуудыг 
чадавхижуулах, бэлэн байдлыг хангах сургалтыг 20 аймгийн 290 гаруй эмч, ажилтан нарт 
цахимаар сургалт зохион байгуулав.    

 

Дадлага сургалт: 

ЗӨСҮТ-өөс Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны А/188 тоот тушаалын хэрэгжилтийг 
хангуулах Covid 19 халдварын болзошгүй дэгдэлтийн үед “Голомтод эцсийн 
халдваргүйжүүлэлт” хийх нийслэл дүүргийн шуурхай хариу арга хэмжээний багуудыг 
чадавхжуулах, бэлэн байдлыг хангахаар дадлага, сургуулилтыг зохион байгууллаа. 
Сургалтад БГД, СХД, СБД, ХУД, ЧД, БЗД, Нийслэлийн ЗӨСТ, Наркологийн төв, Гачуурт, 
Жаргалант, Хонхор тосгон, Энэрэл, Эрүүл үрс зэрэг эмнэлгүүдийн тархвар судлагч, эмнэл 
зүйч эмч, ариутгагч, жолооч нарын бүрэлдэлхүүнтэй багийн нийт 90 хүнийг хамруулан 
зохион байгуулав.  

 

 

Эх сурвалж: ЗӨСҮТ 



ДӨРӨВ. ОЛОН УЛСАД БҮРТГЭГДЭЖ БУЙ ЗООНОЗЫН ШАЛТГААНТ ҮЙЛ ЯВДАЛ  

1. Коронавиурст халдвар (Covid-19)- тэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл:  

Коронавирусын халдвартай өвчтөний өтгөнд SARS-CoV2 вирусын амьд байх дундаж 
хугацаа 22 хоног, амьсгалын замын эдэд 18 хоног, цусны ийлдэст 16 хоног байна.  

 Эх сурвалж: http:www.xinhuanet.com/english   

Нидерланд улсын эрүүл мэндийн яамнаас усны 
булгад COVID-19 халдвар илэрсэн талаар 
мэдээллээ.Энэ үйл явдал нь булга үржүүлдэг 
фермерт тохиолдсон ба булгад амьсгалахад 
саадтай болох шинж тэмдэг илэрч, хүнээс 
халдварласан болохыг тогтоолоо. Уг фермерт 
хорио цээрийн дэглэм тогтоож амьтдыг 
ажиглалтад авч судалгааг эхлүүлээд байна. 

 

 
Эх сурвалж: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus 

2. Шувууны томуугийн А хүрээний вирусийн шувууны өвчлөлийн мэдээлэл: 

2020 оны 4 дүгээр сарын 13-27-ны хооронд шувууны томуугийн А хүрээний вирус 

Вьетнам, Болгар, Унгар зэрэг орны шувууны аж 

ахуйд илрээд байна. Вьетнам улсад 10 удаагийн 

өвчлөл бүртгэгдэж 2221, Болгар улсад 2 удаа 

өвчлөл бүртгэгдэж 1345, Унгар улсад 9 удаагийн 

тохиолдлоор өвчлөл бүртгэгдэж 85415 тэжээмэл 

шувууд өвчилж үхсэн байна (Зураг 1). Шувууны 

томуу нь КОВИД-19 –с 10 дахин илүү буюу хоруу 

чанар 60% тай байдаг. 
   

Эх сурвалж: www.oei.int 

3.Мэрэгчийн бүүрэгнээс тарваган тахлын үүсгэгч Yersinia pestis илэрсэн тохиолдол:  

АНУ-ын Аризона мужийн Флагстафф хотын Коконино бүс 

нутгаас цуглуулсан бүүрэгнээс тарваган тахал өвчний үүсгэгч 

(Yersinia pestis)-ийг илрүүлсэн байна. Уг бүс нутаг нь тахлын 

эндемик нутаг бөгөөд энэ онд бүүрэгнээс тахлын үүсгэгч илрээд 

буй анхны тохиолдол болоод байна. Гадаад орчин, эрүүл 

мэндийн ажилчид бүүрэгний тандалт судалгааг үргэлжлүүлж 

байна.  

Эх сурвалж: www.outbreaknewstoday.com 

 

ЗӨСҮТ, Шуурхай удирдлагын нэгж 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus
http://www.oei.int/

