
 

 

 
2019 оны 12 дугаар сарын 16-20 

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ 

Улсын хэмжээнд 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын 

халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 1017 яаралтай дуудлагыг 

хүлээн авсан. Эдгээрийн 846(83.2%) хачигт халдвар, 131(12.9%) галзуугийн эрсдэлд 

өртсөн, 9(0.9) боом, 7(0.7%) тарваган тахал, 4(0.4%) хумхаа, 1(0.1%) ям, 5(0.5%) денги, 

10(1.0%) бэтэг, 3(0.2%) бруцеллез, 1(0.1%) ку халуурал өвчний сэжигтэй тохиолдол тус тус 

бүртгэгдсэн байна.  

1.1    Галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн тохиолдол 

Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Дорноговь, Дундговь, Завхан, Орхон, Өвөрхангай, 

Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв, Увс, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн 22 сум, нийслэлийн 4 

дүүргээс галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн нийт 131 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн 

үеэс 10%-иар нэмэгдсэн байна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Эпидемиологийн 50 дугаар долоо хоногтой харьцуулахад 2 тохиолдлоор нэмэгдсэн 

үзүүлэлттэй байна. Энэ долоо хоногт Архангай, Өмнөговь аймгийн 2 сум, нийслэлийн 1 

дүүргээс галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн 3 тохиолдол бүртгэгдсэн. Эмнэлэгт хандаж, 

вакцинд хамрагдаж, хяналтад орсон.  
 

 

 

 

ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ 

Зоонозын халдварт өвчний долоо хоног тутмын мэдээлэл 
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            1.2    Хачгаар дамжих халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдол 

Архангай, Баянхонгор, Булган, Баян-Өлгий, Дорнод, Дундговь, Дорноговь, Дархан-Уул, 

Говьсүмбэр, Говь-Алтай, Өмнөговь, Өвөрхангай, Ховд, Хэнтий, Хөвсгөл, Завхан, Сэлэнгэ, 

Төв, Увс, Орхон, Сүхбаатар аймгийн 116 сум, нийслэлийн 7 дүүрэгт хачгаар дамжих 

халдварын 846 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 22.7%-иар буурсан 

байна.  

Эпидемиологийн 50 дугаар долоо хоногтой харьцуулахад 1 тохиолдлоор нэмэгдсэн 

үзүүлэлттэй байна. Энэ долоо хоногт Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумаас хачигт 

риккетсиозын сэжигтэй онош тодруулах 1 сорьц хүлээн авсан.   

 
2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар ХР-ын 679 сэжигтэй тохиолдлын 

135(19.9%), ХБ-ын 76 сэжигтэй тохиолдлын 17(22.3%), ХЭ-ын 91 сэжигтэй тохиолдлын 

18(19.7%) нь тархвар судлал, эмнэл зүй, лабораторийн шинжилгээгээр онош батлагдсан 

байна.  

       1.3    Боомын хүний өвчний сэжигтэй тохиолдол   

Завхан аймгийн Цагаанхайрхан сумын харъяат өвчтөн “Д” 74 настай, эмэгтэй. Боомын 

өвчний сэжигтэйгээр Аймгийн НЭ-ийн мэс заслын тасагт хэвтсэн. 2019 оны 12 дугаар 

сарын 14-нөөс баруун гарын сарвуу хэсэг хавдаж, дунд хуруу үхжих шинж тэмдэг илэрсэн 

байна. Тус суманд хүний өвчлөл бүртгэгдэж байгаагүй. Малын өвчлөл 1996, 2012, 2016 

онд гарч байсан. Завхан аймгийн ЗӨСТ-ийн лабораторит онош тодруулахаар 

лабораторийн шинжилгээ үргэлжилж байна. Аймгийн НЭ-ийн лабораторийн үүсгэгчийн 

шинжилгээгээр стафилококус ауреус илэрсэн байна.  

        

 



 

 

         1.4     Мэрэгч амьтны дуудлага 

Энэ долоо хоногт нийслэлийн Нийслэлийн СХД “Эмээлт” АТШН товчоо, Гүнтийн ШНП, 

ХУД-ийн Морингийн даваанаас ирүүлсэн мэрэгч амьтны (тарвага) 6 удаагийн дуудлаганд 

үйлчилж, эрсдэлийг тодорхойлохоор лабораторийн шинжилгээ хийж байна. Он гарсаар 

нийслэлийн 5 дүүргийн (БЗД, БГД, СХД, СБД, ХУД) хэмжээнд нийт 136 удаагийн амьтны 

дуудлаганд үйлчилсэн байна.  
 

 

ХОЁР. ТУХАЙН 7 ХОНОГТ БҮРТГЭГДСЭН ЗООНОЗЫН ШАЛТГААНТ ҮЙЛ ЯВДЛЫН МЭДЭЭ 

 

 

Монгол улсад: 

 

Галзуу өвчний мал, амьтны өвчлөл: 

Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын Хүрэмт II дугаар багийн “Нурамт” гэдэг газар малчин 

“А”-ийн 1 үхэр  2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр галзуу өвчний шинж тэмдэгтэй 

хорогдсон тул сорьц авч аймгийн МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд галзуу өвчин болох нь 

тогтоогдсон.Тус сумын Засаг даргын захирамжаар 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/139 

дугаар захирамжаар 14 хоногийн хугацаатай хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон байна.  

Эх сурвалж: ОБЕГ 

 

 

Олон  улсад: 

 

Эбола вируст халдвар:  

2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго 

улсад Эбола вируст халдварын сэжигтэй 3340 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 2210(67%) нь нас 

барсан байна. Нийт тохиолдлын 1881(56%) нь эмэгтэйчүүд, 941(28%) нь 18-аас доош 

насны хүүхдүүд эзлэж байна.   

 
Эх сурвалж: ДЭМБ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шүлхий өвчин:  

Мьямар улсын Мал, амьтны эрүүл мэндийн газрын 

мэдээгээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 26-нд Мандалай 

мужид “0” хэвшлийн вирүсээр үүсгэгдсэн шүлхий өвчний 

дэгдэлт бүртгэгдсэн. Нийт 54 үхэр өртөмхий байснаас, 19 

үхэр өвчилсөн байна. Дээрх тохиолдол нь ДМАЭМБ-ын 

мал, амьтны өвчлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны 

өдрийн мэдээнд нийтлэгдсэн байна.   

 

 

Эх сурвалж: ДМАЭМБ 

Ямааны артрит-энцефалит:  

Их Британи улсын Мал, амьтны эрүүл мэндийн газрын 

мэдээгээр 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-нд Ирланд арлын 

зүүн хойд хэсэгт Ямааны артрит-энцефалит өвчнөөр 1 ямаа 

өвчилж, 6 ямааг устгасан байна. Дээрх тохиолдол нь 

ДМАЭМБ-ын мал, амьтны өвчлөлийн 2019 оны 12 дугаар 

сарын 16-ны өдрийн мэдээнд нийтлэгдсэн байна.   

 

 

 

Эх сурвалж: ДМАЭМБ 

Гахайн сонгомол мялзан өвчин:  

ОХУ-ын Мал, амьтны эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр 2019 

оны 11 дүгээр сарын 08-нд Амур тосгоны ойд Гахайн 

сонгомол мялзан өвчнөөр 1 зэрлэг гахай өвчилж,  устгасан 

байна. Дээрх тохиолдол нь ДМАЭМБ-ын мал, амьтны 

өвчлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 

мэдээнд нийтлэгдсэн байна.   

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: ДМАЭМБ 
 

 

 

 

 



 

 

Хонины цэцэг өвчин:  

ОХУ-ын Мал, амьтны эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр 2019 

оны 12 дугаар сарын 02-нд Псков тосгоны фермд хонины 

цэцэг өвчний дэгдэлт бүртгэгдсэн. Нийт 200 хонь өвчилж, 

100 хонь өвчилж үхсэн байна. Дээрх тохиолдол нь 

ДМАЭМБ-ын мал, амьтны өвчлөлийн 2019 оны 12 дугаар 

сарын 18-ны өдрийн мэдээнд нийтлэгдсэн байна.   

 

 

 

 

Эх сурвалж: ДМАЭМБ 

Африкийн гахайн мялзан өвчин  

                   

Эх сурвалж: ДМАЭМБ 

Ласса чичрэг өвчин:  

Нигери улсын Өвчний Хяналт Сэргийлэлтийн Төвийн 48 дугаар долоо хоногийн эргэн 

мэдээллээр Ласса чичрэг өвчний сэжигтэй 8 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 2 нь нас барсан 

байна. Тус улсад 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс 12 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртлэх 

хугацаанд 23 мужаас ласса чичрэг өвчний 4771 сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдсэнээс 793 

тохиолдол батлагдаж, 162(20.4%) нь нас 

барсан байна.  

 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: ProMed 
 

 

 

 


