
 

 

 
2019 оны 2-р сарын 18-22 

НЭГ. ТОХИОЛДОЛД СУУРИЛСАН ТАНДАЛТЫН МЭДЭЭ 

Улсын хэмжээнд 2019 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар ЗӨСҮТ-д зоонозын 

халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй байж болзошгүй нийт 43 яаралтай дуудлагыг 

хүлээн авсан байна. Эдгээрийн 35(81.4%) галзуугийн эрсдэлд өртсөн, 4(9.3%) хачигт 

халдвар, 1(2.3%) хумхаа, 1(2.3%) ям, 1(2.3%) денги, 1(2.3%) бэтэг өвчний сэжигтэй 

тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн байна.  

1.1. Галзуу өвчний эрсдэлд өртсөн тохиолдол: 

Он гарсаар Говь-Алтай, Дорноговь, Дундговь, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сэлэнгэ, 

Төв, Увс, Ховд, Хэнтий, Завхан аймгийн 13 сум, нийслэлийн 3 дүүргээс галзуу өвчний 

эрсдэлд өртсөн нийт 35 тохиолдол мэдээлэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 67%-иар, 

эпидемиологийн 6 дугаар долоо хоногтой харьцуулахад 2 тохиолдлоор тус тус илүү 

үзүүлэлттэй байна.  

Үүнээс: тэмээнд 1(2.9%), мануулд 3(8.6%),  эзэнтэй нохойд 6(17.1%), эзэнгүй нохойд 

6(17.1%), үнэгэнд 7(20%), чононд 12(34.3%) уруулж, ноцуулж вакцин, ийлдэс эмчилгээнд 

хамрагдсан байна.    
 

Энэ долоо хоногт Завхан, Өмнөговь, Хэнтий, Ховд аймгийн сумдаас галзуу өвчний 

эрсдэлд өртсөн тохиолдол тус тус 1 бүртгэгдсэн. Эрсдэлд өртсөн тохиолдлууд эмнэлэгт 

хандаж галзуугийн эсрэг вакцины эхний тунд хамрагдаж, ийлдэс эмчилгээг эхэлсэн. 

Нохойг (эзэнтэй) уяж хяналтад авсан. 

1.2    Денгийн хүний өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдол: 

ЭХЭМҮТ-өөс Денги өвчний онош тодруулахаар 1 хүний шинжилгээний материалыг 

ЗӨСҮТ-ийн лабораторийн хурдавчилсан сорил, молекул биологийн шинжилгээгээр 

денгийн чичрэг, хумхаа өвчний эсрэг төрөгч, чикингуньяагийн үүсгэгчийн өвөмөц ген тус 

тус тодорхойлогдоогүй байна.   
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1.3     Бэтгийн хүний өвчлөлийн тохиолдол: 

Завхан аймгийн Тэс сумаас бэтэг өвчний онош тодруулахаар 1 хүний шинжилгээний 

материалыг ЗӨСҮТ-д шинжлэхэд өвчтөний цусны ийлдсэнд бэтэг өвчний өвөрмөц 

эсрэгбие IgG тодорхойлогдсон байна.  

 

Монгол улсад: 

Галзуу өвчний мал, амьтны өвчлөл: 

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Тахилтат багийн “Хөх-Өндөр” гэдэг газар малчин “Б”-ын 1 

үхэр 2 дугаар сарын 16-ний өдөр галзуу өвчний шинж тэмдэгтэй хорогдсон тул дээж авч 

шинжлүүлэхэд 2 дугаар сарын 18-ний өдрийн хариугаар галзуу өвчин болох нь 

батлагдсан. Хэрлэн сумын сумын Засаг даргын захирамжаар 2 дугаар сарын 20-нд 

хязгаарлалтын дэглэм тогтоожээ.   
Эх сурвалж: ОБЕГ 

Галзуу өвчний мал, амьтны өвчлөл: 

Хэнтий аймгийн Тахилтат тосгоны “Цагаан ухаа” гэдэг газар малчин “Б”-ын үхэр 2 дугаар 

сарын 18-ний өдөр галзуу өвчний шинж тэмдэгтэй хорогдсон тул дээж авч аймгийн 

МЭАЦЛ-д шинжлүүлэхэд 2 дугаар сарын 18-ний өдрийн хариугаар галзуу өвчин болох нь 

тогтоогдсон байна. Тус тосгонд хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон. Голомтод байгаа 9 өрх 

айлын 31 хүнд галзуу өвчнөөс сэргийлэх сургалт сурталчилгаа хийж дархлаажуулалтанд 

хамрагдсан байна.         
Эх сурвалж: Хэнтий ЗӨСТ 

Галзуу өвчний мал, амьтны өвчлөл: 

Хөвсгөл аймгийн Галт сумын “Дунд мухар” гэдэг газар 2 дугаар сарын 16-нд малчин 

айлын 1 үхэр галзуу өвчний шинж тэмдэгтэй хорогдсон тул дээж авч аймгийн МЭАЦЛ-д 

шинжлүүлэхэд 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн хариугаар галзуу өвчин болох нь 

тогтоогдсон байна. Тус голомтод 6 өрх айлын 16 хүнд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж, 

сургалт сурталчилгаа зохион байгуулсан байна.   
Эх сурвалж: Хөвсгөл ЗӨСТ 

Галзуу өвчний мал, амьтны өвчлөл: 

Дундговь аймгийн Сайнцагаан (2), Гурвансайхан (1), Баяржаргалан (1) сумдад галзуу 

өвчний мал, амьтны өвчлөл бүртгэгдсэн байна. Тус сумдын Засаг даргын захирамжаар 

хязгаарлалтын дэглэм тогтоожээ.  

Эх сурвалж: Дундговь ЗӨСТ 

 

ХОЁР. ТУХАЙН 7 ХОНОГТ БҮРТГЭГДСЭН ЗООНОЗЫН ШАЛТГААНТ ҮЙЛ ЯВДЛЫН МЭДЭЭ 

Олон  улсад: 

Эбола вируст халдвар:  

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго улсад 2-р сарын 14-ны байдлаар эбола вируст 

халдварын сэжигтэй 823 тохиолдол бүртгэгдэж, үүнээс 517(63%) тохиолдол нас барсан 

байна. Тус улсад тандалт судалгаа үргэлжилж байна. Олон нийтэд эрсдэлийн үеийн 

харилцаа холбоо болон сурталчилгааны баг ажиллаж байна. Зураг 1 

 

 

 

 



 

 

Эх сурвалж: ДЭМБ 

Шүлхий өвчин:  

2019 оны 2-р сарын 15-нд ОХУ-ын ХААЯ-наас мэдээлснээр Приморский хязгаарт 2-р 

сарын 12-нд “0” хэвшлийн вирусээр үүсгэгдсэн шүлхий өвчин бүртгэгдэж, 18 гахай 

өртөмхий байснаас, 11 нь өвчилж, 18 гахайг устгасан байна. 
Эх сурвалж: ДАЭМБ 

Гахайн сонгомол мялзан өвчин:  

2019 оны 2-р сарын 15-нд Япон улсын ХААЯ-наас мэдээлснээр тус улсын Тахара хотын 

Айчи мужийн гахайн аж ахуйд гахайн сонгомол мялзан өвчнөөр 13420 өвчилж устгасан 

байна.   
Эх сурвалж: ДАЭМБ 

Шувууны томуу өвчин: 

2019 оны 2 дугаар сарын 18-нд Өмнөд Африкийн Хөдөө аж ахуйн 

яамнаас мэдээлснээр Баруун Гапе мужийн шувууны аж ахуйд 

шувууны томуугийн H5N8 вируст халдварын дэгдэлт бүртгэгдэж, 

2711 шувуу өртөмхий байснаас, 18 нь өвчилж, 6 шувууг устгасан 

тухай мэдээлжээ.   
 

 
 

Эх сурвалж: ДАЭМБ 

Хэл хөхрөх өвчин: 

2019 оны 2 дугаар сарын 19-нд Герман улсын ХААЯ-наас мэдээлснээр Баден-

Вирттемвэрг хотын нэгэн бүс малын хэл хөхрөх өвчнөөр 122 үхэр өвчилсөн байна.  

Эх сурвалж: ДАЭМБ 

Африкийн гахайн мялзан өвчин: 

2019 оны 2 дугаар сарын 20-нд Вьетнам улсын Хөдөө аж ахуйн 

яамнаас мэдээлснээр Хыниэньд африкийн гахайн мялзан өвчнөөр 

101 гахай өртөмхий байснаас, 20 нь өвчилж, 10 гахайг устгаж, 91 

гахайг устгасан байна.  

 

 

 

Эх сурвалж: ДАЭМБ 

Африкийн гахайн мялзан өвчин: 

Румын улсын Хөдөө аж ахуйн яамнаас мэдээлснээр 2019 оны 2 

дугаар сарын 20-нд Галаф хотын Поганести мужид  ойд Африкийн 

гахайн мялзан өвчин бүртгэгдсэн байна. Тус ойд 2 дугаар сарын 13-

нд 10 зэрлэг гахай өвчилж үхэн, 1 зэрлэг гахайг устгасан байна.   

 
 

 

 

Эх сурвалж: ДАЭМБ 

 

 

ЗӨСҮТ-ийн Шуурхай удирдлагын нэгж  


