
 

 

 
2019 оны 1-р сарын 14-18 

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ 

Улсын хэмжээнд 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын 

халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 8 яаралтай дуудлагыг хүлээн 

авсан байна. Эдгээрийн 5(62.5%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 1(12.5%) хачигт халдвар, 

1(12.5%) хумхаа, 1(12.5%) ям өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус бүртгэгдээд байна.   

1.1. Галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн тохиолдол: 

Өвөрхангай, Орхон, Говь-Алтай аймгаас галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн нийт 5 

тохиолдол мэдээлэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 38%-иар бага байна. Эпидемиологийн 2-

р долоо хоногтой харьцуулахад 1 сэжигтэй тохиолдлоор илүү байна.      

Галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн иргэн “Г” нь 50 настай, эрэгтэй.  01 дүгээр сарын 08-ны 

өдөр догширсон тэмээг барьж хүлэх гэж ноцолдсон. Биед ямар нэг шарх сорви, 

хазуулсан зүйлгүй. 01 дүгээр сарый 16-нд галзуугийн эсрэг  вакцины эхний тунг авсан. 

Тэмээг устгаж, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжилгээ хийж байна. Шинжилгээний хариу 

гараагүй байна.  

1.2  Хачгаар дамжих халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол: 

2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний байдлаар Нийслэлийн Баянгол дүүргээс хачигт 

риккетсиозын 1 сэжигтэй тохиолдол мэдээлэгдсэн.  

 

Монгол улсад: 

Мал, амьтны галзуу өвчин:  

Өвөрхангай аймгийн Баруун-Баян-Улаан сумын Өлзийт багийн “Бор-Ус” гэдэг газар 

малчин “С”-ийн 1 тэмээнд мал, амьтны галзуу өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тул, дээж авч 

аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд галзуу өвчин болох нь тогтоогдсон байна. 01-р сарын 

14-ний өдрөөс тус сумын Засаг даргын захирамжаар хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон. 

Нийт 10 м2 талбайд халдваргүйжүүлэлт хийгээд байна.  
Эх сурвалж: ОБЕГ 

 

 
ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ 

Зоонозын халдварт өвчний долоо хоног тутмын мэдээлэл 

 

                           Дугаар №03 

Галзуу өвчний эрсдэлдд өртсөн тохиолдлын тоог  
эпидемиологийн долоо хоногоор харьцуулсан үзүүлэлт 



 

 

Мал, амьтны галзуу өвчин:  

Хөвсгөл аймгийн Рашаант, Тосонцэнгэл сумдад малчин “Б”, “Г”-ийн 2 үхэрт мал, амьтны 

галзуу өвчний шинж тэмдэг илэрч хорогдсон тул, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д 

шинжлүүлэхэд галзуу өвчин болох нь тогтоогдсон байна. Тус сумдын Засаг даргын 

захирамжаар хязгаарлалтын дэглэм тогтоожээ.    
Эх сурвалж: ОБЕГ 

Африкийн гахайн мялзан өвчин:  

2019 оны 01-р сарын 17-ны байдлаар Төв (Сэргэлэн), Булган (Булган), Орхон (Баян-

Өндөр), Дундговь (Сайнцагаан), Дорнод (Матад, Халхгол), Дархан-Уул (Дархан), Сэлэнгэ 

(Орхон),  Нийслэлийн БГД-т африкийн гахайн мялзан өвчин бүртгэгдсэн нь лабораториор 

батлагдсан байна. Нийт 442 гахай хорогдож, 377 гахайг устгасан. Нийслэлийн Засаг 

даргын 01-р сарын 13-ны өдрийн А/20 дугаар захирамж, Нийслэлийн Онцгой комиссын 

шийдвэрээр өвчин идэвхтэй тархаж байгаатай холбогдуулан гахайн аж ахуй эрхэлж 

байгаа болон гахайн мах, түүхий эдийг ашиглаж хоол, үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ 

эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт 

явуулах, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион үүрэг даалгавар болгосон 

байна.  

 

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ: ЗӨСҮТ-ийн захирлын 2019 оны 1-р сарын 14-ний өдрийн 

1б/22 тоот албан бичгээр Аймаг, нийслэлийн ЭМГ, ЗӨСТ-үүдэд “Африкийн гахайн мялзан 

өвчний голомтод авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”-ний тухай зөвлөмж хүргүүлсэн.  
Эх сурвалж: ОБЕГ 

Мал, амьтны галзуу өвчин:  

Увс аймгийн Зүүнхангай суманд 2018 оны 11 дүгээр сарын 20-нд малчин “Д”-ийн хотонд 

үнэг орж ирснийг буудаж устган, арьсыг нь өвчиж авсан. Мөн үнэг орсноос хэд хоногийн 

дараа мануул хотонд нь орж ирж үхсэн. Үнэг, мануулын арьсыг хажуу айлын хүн нь 

элдэж авсан. 2019 оны 01 дүгээр сарын 05-нд малчин “Д”-ийн хотонд 3 ямаа, 3 хонь 

хорогдсон тул, дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 01 дүгээр сарын 10-ны 

хариугаар галзуу өвчин болох нь тогтоогдсон байна. Тус голомтод галзуу өвчнөөс 

сэргийлэх сургалт сурталчилгаа хийж, 800 гаруй малд вакцинжуулалт хийгдсэн байна.  

Голомтод амьдарч байгаа 7 хүнд галзуугийн эрсдэлээс сэргийлэх вакцин хийх зөвлөгөө 

өглөө. 

Эх сурвалж: Увс аймгийн ЗӨСТ 

 

ХОЁР. ТУХАЙН 7 ХОНОГТ БҮРТГЭГДСЭН ЗООНОЗЫН ШАЛТГААНТ ҮЙЛ ЯВДЛЫН МЭДЭЭ 

Олон  улсад: 

Эбола вируст халдвар:  

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго улсад 2019 оны 01-р сарын 10-ний байдлаар Хойд 

Киву, Итури мужийн 16 эрүүл мэндийн бүсээс эбола вируст халдварын сэжигтэй 628 (580 

батлагдсан, 48 болзошгүй) тохиолдол, үүнээс 383 нас баралт бүртгэгдсэн. Нийт сэжигтэй 

тохиолдлын 61% нь эмэгтэйчүүд, 30% нь 18-иас доош насны хүүхдүүд эзлэж байна.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: ДЭМБ 

Африкийн гахайн мялзан өвчин:  

БНХАУ-ын Румын улсын ХААЯ-наас 12 дугаар сарын 27-нд 

мэдээлснээр Констанца хотын Тортоман мужийн гахайн фермд 

африкийн гахайн мялзан өвчний улмаас 8 гахай өвчилж үхэн, 8 

гахайг устгаж, голомтод хариу арга хэмжээг авч ажилласан.  
 

 

 

 

 

Эх сурвалж:ДАЭМБ 

Шувууны томуугийн H5N2 вируст халдвар:  

БНХАУ-ын Мал эмнэлэг, ургамал хорио цээрийн улсын албанаас 

мэдээлснээр 12-р сарын 25-нд Юньлинь хотын бүс нутгийн 

шувууны фермд шувууны томуугийн H5N2 вируст халдварын 

дэгдэлт бүртгэгдэж, 2139 шувууг устгасан байна. Голомтод 

тандалдт судалгаа хийгдэж, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийгдсэн 

байна.  
 

 

 

Эх сурвалж:ДАЭМБ 

Африкийн гахайн мялзан өвчин:  

БНХАУ-ын ХААЯ-наас мэдээлснээр Зянсу мужийн гахайн фермд 

01-р сарын 06-нд африкийн гахайн мялзан өвчин бүртгэгдэж, 

68969 гахай өртөмхий байснаас, 2452 нь өвчилж, 1369 гахай 

өвчилж үхэн, 39684 гахайг устгаж, голомтод тандалт судалгаа 

хийгдэж, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийгдсэн байна.  

 

 

 

 

Эх сурвалж: ДАЭМБ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Хэл хөхрөх өвчин:  

2019 оны 01 дүгээр сарын 15-нд Герман улсын Хөдөө аж ахуйн 

яамнаас мэдээлснээр тус улсын Заарланд хотын нэгэн бүс 

нутгийн үхрийн фермд хэл хөхрөх өвчнөөр 1 үхэр өвчилсөн байна.   

 
 

 

 

 

 

Эх сурвалж: ДАЭМБ 

Гахайн сонгомол мялзан өвчин:  

2019 оны 01 дүгээр сарын 16-нд Япон улсын Хөдөө аж ахуйн яамнаас мэдээлснээр тус 

улсын Какамигахара хотын Гифү мужийн ойд гахайн сонгомол мялзан өвчнөөр 1 зэрлэг 

гахай өвчилж үхсэн байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗӨСҮТ-ийн Шуурхай удирдлагын нэгж  


