
 

 

 
2018 оны 9-р сарын 10-14 

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ 

Улсын хэмжээнд 2018 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын 

халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1207 яаралтай дуудлагыг 

хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 105(8.7%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1075(89%) хачигт 

халдвар, 12(1.0%) бэтэг, 1(0.1%) хумхаа, 8(0.7%) боом, 6(0.5%) тарваган тахлын хүний 

өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол эзэлж байна.  

1.1. Хачгаар дамжих халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол: 

Архангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Булган, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Хөвсгөл, Ховд, 

Хэнтий, Дорнод, Дорноговь, Дундговь, Дархан-Уул, Өвөрхангай, Өмнөговь, Орхон, 

Завхан, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Увс, Төв аймгийн 106 сум, нийслэлийн 7 дүүрэгт хачгаар 

дамжих халдварын 1075 сэжигтэй тохиолдол мэдээлэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 

14,5%-иар бага байна.  

 
 

 

1.2. Галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн тохиолдол: 

 

Архангай, Баян-Өлгий, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий, Өвөрхангай, Өмнөговь, Говь-Алтай, 

Дундговь, Дорноговь, Завхан, Сэлэнгэ аймгийн 29 сум, нийслэлийн 4 дүүргээс галзуу 

өвчний эрсдэлд өртсөн нийт 105 тохиолдол мэдээлэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 15.3%-

иар бага байна. Эпидемиологийн 37-р долоо долоо хоногт эрсдэлд өртсөн тохиолдол 

бүртгэгдээгүй байна.   

 

 

 

 
ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ 

Зоонозын халдварт өвчний долоо хоног тутмын мэдээлэл 

 

                           Дугаар №32 

Онош батлагдсан тохиолдол: 
• Хачигт риккетсиоз 798 сэжигтэй тохиолдлын 185(23.2%) 
• Хачигт энцефалитын 183 сэжигтэй тохиолдлын 32(17.5%) 
• Хачигт боррелиоз 93 сэжигтэй тохиолдлын 24(25.8%) 



 

 

 

 

1.3    Мэрэгч амьтны дуудлага:  

Нийслэлийн 6 дүүрэгт (БЗД, БГД, ХУД, СБД, СХД, ЧД)-ээс мэрэгч амьтны нийт 68 

дуудлаганд үйлчилсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 11.5%-иар их байна.  

 

 
Энэ 7 хоногт СХД, БЗД, БЗД, БГД-ээс ирүүлсэн амьтны (тарвага 3 ширхэг) дуудлагад 
үйлчилж, хураагдсан сорьцыг ЗӨСҮТ-ийн лабораторит шинжилж байна.    

 

 

ХОЁР. ТУХАЙН 7 ХОНОГТ БҮРТГЭГДСЭН ЗООНОЗЫН ШАЛТГААНТ ҮЙЛ ЯВДЛЫН МЭДЭЭ 

Олон улсад: 

Эбола вирүст халдвар:  

Холер өвчний шалтаант нас баралт: Зимбабэ улс 

Тус улсын Харера хотод бохирлогдсон усаар халдварлагдсан холер өвчний шалтгаантай 

10 нас баралтын тохиолдол 9 дүгээр сарын 9-ний өдөр бүртгэгдсэн байна. Гүйлгэлт, 

суулгалтын шалтгаантайгаар эмнэлэгт хандсан 300 орчим хүн байгаа талаар мэдээлжээ. 

Зимбабэ улсад  2008 онд  холер өвчнөөр 40000 хүн өвчилж 4000 хүн нас барж байсан 

том хэмжээний дэгдэлт бүртгэгдэж байсан байна. 



 

 

 
 

 

MERS-CoV : Өмнөд Солонгос улс 

9 дүгээр сарын 8-ны  Бямба гарагт Өмнөд Солонгосын иргэн Ойрхи Дорнодын амьсгалын 

замын хамшинж (MERS)-ийн сэжигтэй хэмээн оношлогдсон ба Сөүл хотын эмнэлэгт 

эмчлүүлж байгаа бөгөөд тус өвчтөн нь Кувэйт улсад зорчсон өгүүлэмжтэй байна. 

Одоогоор ойрын хавьтлын 20 хүнийг тусгаарлах арга хэмжээ авсан байна. 

 
Эх сурвалж: www.promedmail.org 
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