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2017 оны эхний 3 сарын байдлаар
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Эрүүл мэндийн зарим үзүүлэлт
/2016, 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/
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Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд
Төрөлт
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар 16 542 эх төрсөн нь
өнгөрсөн оны мөн үеэс 2501 төрөлтөөр буюу 13.1 хувиар буурсан байна.
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт Архангай аймагт 5, БаянӨлгий аймагт 1 тохиолдлоор нэмэгдэж бусад аймгууд болон нийслэлд
буурсан үзүүлэлттэй байна.
Төрсөн эхчүүдийн 12 490 нь буюу 75.5 хувь нь эмчийн хяналтын үзлэгт зургаа
ба түүнээс дээш удаа хамрагдсан байна. Нийт төрөлтийн 0.6 хувийг гэрийн
төрөлт эзэлж байгаа ба энэ үзүүлэлт Баянхонгор, Дархан-Уул, Дорнод,
Сүхбаатар, Увс аймгуудад улсын дунджаас 0.2-0.5 хувиар өндөр байна.
Эхний 3 сарын байдлаар мэс заслын аргаар төрсөн эхчүүд 26.1 хувийг
эзэлж байгаа ба 37.3 хувь нь төрөлтийн хүндрэлтэй, 62.7 хувь нь хүндрэлгүй
төрсөн байна.
Нийт төрөлтийг эмнэлгийн төрлөөр харуулбал:
Төрсөн эх эмнэлгийн төрлөөр
/2017 оны 3 сарын байдлаар/
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Хүүхдийн эрүүл мэнд
2017 оны эхний 3 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 16 642 хүүхэд амьд
төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2499 хүүхдээр буюу 13.1 хувиар буурчээ.
Амьд төрсөн хүүхдийн 8589 буюу 51.6 хувь нь хүү, 8053 буюу 48.4 хувь нь
охин байна.
Нийт амьд төрсөн хүүхдийн 847 нярай буюу 5.1 хувь нь 2500 гр-аас доош
жинтэй, 79 тохиолдол буюу 0.5 хувь нь төрөлхийн гажигтай төрсөн байна.
Төрөөд 1 цагийн дотор хөхөө амласан хүүхдийн эзлэх хувь 95.9 байна. Дутуу
төрөлтийн түвшин 1000 амьд төрөлтөд 72.2 байна.
Амьгүй төрөлтийн түвшин 1000 нийт төрөлтөд 6.5 байна.
Амьд төрсөн хүүхдийн тоо
/2008-2017 оны 3 дугаар сард/
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Хүснэгт 1.
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Төрөлт, нас баралтын үзүүлэлтүүд, бүсээр
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/
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Зураг 2.

5 хүртэлх насны хүүхдийн жингийн мэдээ, хувиар
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/

2017 оны эхний 3 сарын байдлаар 5 хүртэлх насны хүүхдийн өсөлт хөгжлийн
хяналтад 560 602 хүүхэд хамрагдсанаас 0.29 хувь нь туранхай, 0.21 хувь нь
тураалтай, 0.32 хувь нь өсөлтийн хоцрогдолтой байна.
Эхийн эндэгдэл
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 5
тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 30.0 байгаа нь өнгөрсөн оны
мөн үеэс 32.7-оор /7 тохиолдол/ буурсан байна. Эхийн эндэгдэл Завхан
аймаг, Увс аймаг, ЭХЭМҮТ, УГТЭ, УХТЭ-т тус тус 1 тохиолдол бүртгэгдсэн
байна. Шалтггаанаар нь авч үзвэл 1 тохиолдол нь төрсний дараах үеийн
хүндрэлээр, 4 тохиолдол нь эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн улмаас эндсэн
байна.
Нялхсын эндэгдэл
Улсын хэмжээнд нялхсын эндэгдлийн 269 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000
амьд төрөлтөнд 16.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1000 амьд төрөлтөд
харьцуулахад 6.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна.
Нялхсын эндэгдлийн 58.4 хувийг нярайн эндэгдэл эзэлж байгаа бөгөөд 1
000 амьд төрөлтөд ногдох нярайн эндэгдэл 9.4 байна.
Нярайн эндэгдлийн нийт 157 тохиолдол бүртгэгдсэнээс эрт үеийн нярай 118
буюу 75.2 хувь, хожуу үеийн нярай 39 буюу 24.8 хувийг тус тус эзэлж байна.
Нэг хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн 56.9 хувь нь эрэгтэй, 43.1 хувь нь
эмэгтэй хүүхэд байна.
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1 000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл Хөвсгөл /26.7/, Баян-Өлгий
/20.2/, Баянхонгор /25.0/, Сүхбаатар /17.8/, Өвөрхангай /16.4/, Төв /17.5/,
Өмнөговь /18.6/, Ховд /20.4/, Говь-Алтай/19.1/, Дорнод /19.7/, Завхан /19.5/
аймгуудад улсын дундаж үзүүлэлтээс өндөр байна.
Нялхсын эндэгдэл, 1000 амьд төрөлтөд
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/

# Увс

#

Х�всг�л
26.7#

11.2

Баян-�лгий
#
20.2

Сэлэнгэ
5.1

Орхон
5.5

# Ховд
20.4

Завхан
19.5 #
Говь-Алтай
#
19.1

#

Булган#
10.3

#

Дорнод
19.7
#

Улаанбаатар Хэнтий
# 16.2
15.9
#
Т�в #
17.5
Говьс�мбэр
#10.3

Архангай
14.5#
Баянхонгор#
25.0

Дархан-Уул
7.8

�в�рхангай
#
16.4

Дундговь
#
13.8

С�хбаатар
#
17.8

Дорноговь
#
13.0

�мн�говь
#

18.6

Аймгийн дундаж
16.1
Улсын дундаж
16.2

5.1 - 16.2
16.2 - 26.7

Шалтгаанаар авч үзвэл: Перинаталь үед үүссэн эмгэг 48.3 хувь, амьсгалын
тогтолцооны эмгэг 15.9, төрөлхийн хөгжлийн гажиг 13.1 хувийг эзэлж байна.
Перинаталь эндэгдэл, 1000 нийт төрөлтөд
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/

Зураг 4.
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6.Бусад халдварт өвчнүүд

Зураг 3.

#
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#
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#
Дундговь
#
#
10.8
15.8
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4.6
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Аймгийн дундаж
12.7
Улсын дундаж
13.6
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�мн�говь
#

14.8

0.0 - 13.6
13.6 - 19.6
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5. Цусаар дамжих халдвар

Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл
Улсын хэмжээнд 2017 эхний 3 сарын байдлаар 5 хүртэлх насны хүүхдийн
эндэгдлийн 312 тохиолдол бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеэс 179 тохиолдлоор,
1000 амьд төрөлтөд 18.7 байгаа нь 2016 оны мөн үеэс 7.0-оор тус тус
буурсан байна.
Тав хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн 173 тохиолдол буюу 55.4 хувь
нь эрэгтэй, 139 тохиолдол буюу 44.6 хувь нь эмэгтэй хүүхэд байна. Нийт
тохиолдлын 75.7 хувь нь эмнэлэгт нас барсан ба үүнээс 29.9 хувь нь хоног
болоогүй нас баралт байгаа ба 24.3 хувь нь гэртээ эндсэн байна.
Шалтгаанаар авч үзвэл: Нийт эндэгдлийн 86.3 хувь нь өвчнөөр, 13.7 хувь
нь осол гэмтлийн улмаас эндсэн байна. Перинаталь үед үүссэн эмгэг 41.7
хувь, амьсгалын тогтолцооны эмгэг 16.0, төрөлхийн хөгжлийн гажиг 12.5
хувь, 10.6 хувийг осол гэмтлийн шалтгаант эндэгдэл эзэлж байна.
Аймгуудаар харуулбал: 1 000 амьд төрөлтөд ногдох 5 хүртэлх насны
хүүхдийн эндэгдэл Хөвсгөл /31.7/, Төв /31.6/, Говьсүмбэр /30.9/, Баянхонгор
/29.5/, Баян-Өлгий /23.1/, Завхан /22.7/, Ховд /22.4/, Өмнөговь /22.3/,
Өвөрхангай /21.9/, Дорнод /21.9/, Говь-Алтай /19.1/ аймгуудад улсын дундаж
үзүүлэлтээс өндөр байна.
Зураг 5.Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл, 1000 амьд төрөлтөд
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/
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#
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�мн�говь
#

22.3

5.5 - 18.7
18.7 - 31.7
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Амбулатори, стационарын тусламж үйлчилгээ
2017 оны эхний 3 сарын байдлаар нийт 4 274 866 үзлэг хийгдсэн бөгөөд
үүний 28.7 хувийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 48.8 хувийг өвчний учир
амбулаторит, 9.6 хувийг диспансерийн үзлэг, 12.9 хувийг гэрийн үзлэг тус
тус эзэлж байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад урьдчилан сэргийлэх
үзлэг болон өвчний учир амбулаторийн үзлэгийн түвшин адил байна. Үзлэгт
хамрагдсан иргэдийн 60.6 хувь нь эмэгтэй, 39.4 хувь нь эрэгтэй байна.
Эмнэлгийн шатлалаар нийт үзлэгийн 34.9 хувийг өрхийн эмчийн, 13.9 хувийг
баг, сумын их, бага эмчийн, 26.6 хувийг аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн
эмчийн, 24.6 хувийг төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүд болон бусад
эмнэлгийн эмчийн үзлэг эзэлж байна.
Зураг 6.

Амбулаторийн үзлэгийн төрөл, хувиар
/2016, 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/

Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгийн мэдээлэл
2017 оны эхний 3 сарын байдлаар артерийн гипертензи эрт илрүүлгийн
үзлэгт нийт 107 285 хүн хамрагдаж, 40.6 хувь нь эрэгтэй, 59.4 хувь нь эмэгтэй
байна. Үр дүнгийн үзүүлэлтээр онош батлагдсан 1.9 хувь байна. Чихрийн
шижин өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт нийт 97 350 хүн хамрагдаж, 40.0
хувь нь эрэгтэй, 60.0 хувь нь эмэгтэй байна. Үр дүнгийн үзүүлэлтээр онош
батлагдсан 0.4 хувь байна.
Элэгний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэгт 48 111 хүн хамрагдсанаас 78
тохиолдолд хавдар оношлогдсон байна.
10
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4.Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнүүд

Жирэмсний хяналт

46

2017 оны эхний 3 сарын байдлаар жирэмсний хяналтад шинээр 19 891
жирэмсэн эмэгтэйчүүд хамрагдсан ба 86.5 хувь нь эхний 3 сартайд, 12.2 хувь
нь 4-6 сартайд, 1.3 хувь 7 ба түүнээс дээш сартайд хяналтад орсон байна.
Хяналтад орсон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 97.5 хувь нь цусны шинжилгээнд
хамрагдсанаас 3.6 хувь нь цус багадалттай байна.
Шинээр хяналтад хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдээс трихомониаз
илрүүлэх шинжилгээнд 92.0 хувь, заг хүйтэн илрүүлэх шинжилгээнд
91.4 хувь, тэмбүү илрүүлэх шинжилгээнд 97.1 хувь, ХДХВ/ДОХ илрүүлэх
шинжилгээнд 96.3 хувьтайгаар тус тус хамрагдсан байна.

Зураг 8.

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн эрт хяналтын хувь, аймгаар,
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/
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Хүснэгт 2. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн шинжилгээнд хамрагдалт,
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/
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Хүснэгт 3.

Түргэн тусламжийн дуудлага
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар /

Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар 198 840 түргэн
тусламжийн дуудлага хүлээн авч үйлчилсэнээс 10.2 хувийг алсын, 7.9 хувийг
осол гэмтлийн дуудлага эзэлж байна.
Хэвтэн эмчлүүлэгсдийн тусламж үйлчилгээ
Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар 212 506 үйлчлүүлэгч
хэвтэн эмчлүүлэн 1 559 913 ор хоног ашигласан байна. Орны фонд
ашиглалтын хувь 82.9, дундаж ор хоног 7.3 байна. Өмнөх оны мөн үетэй
харьцуулахад хэвтэн эмчлүүлэгч 6 557, ор хоног 54 673 тохиолдлоор тус
тус буурсан байна.
44
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Нас баралт
2017 оны эхний 3 сарын байдлаар нас баралтын 3897 тохиолдол бүртгэгдсэн
нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 249 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас
баралтын 2341 тохиолдол буюу 60.1 хувь нь эрэгтэй, 1556 тохиолдол буюу
39.9 хувь эмэгтэй байна.
Нийт нас баралтын 27.2 хувь нь эмнэлэгт нас барсан бөгөөд үүнээс 241
тохиолдол буюу 22.7 хувийг хоног болоогүй нас баралт эзэлж байна. Хоног
болоогүй нас баралт нь өмнөх оны мөн үеэс 33 тохиолдлоор буурсан хэдий
ч хоног болоогүй нас баралтын хувь 0.4-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Нас
баралтын түвшин 1 000 хүн амд 1.2 байна
Нас баралтын 6.9 хувийг нэг хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл, 8.0 хувийг тав
хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл эзэлж байна. Хорт хавдрын шалтгаантай
нас баралт 24.5 хувийг эзэлж байна.
Осол гэмтэл, гадны шалтгаант нас баралтын 607 тохиолдол бүртгэгдэж, нийт
нас баралтын 15.6 хувийг эзэлж байна. Өмнөх оны мөн үеэс 116 тохиолдлоор
нэмэгдсэн бөгөөд 10 000 хүн амд ногдох осол гэмтэл, гадны шалтгаант нас
баралт 2.0 байна.
Зураг 9.

14

Осол гэмтэл, гадны шалтгаант нас баралт, хувиар
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/

43

3.Зоонозын халдварт өвчнүүд

Хүснэгт 4.Аймаг, хотын нэгдсэн эмнэлгүүдийн задлан шинжилгээ,
үндсэн оношийн зөрөөний хувь / 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/

2017 оны эхний 3 сарын байдлаар 21 аймгийн БОЭТ болон АНЭ-т бүртгэгдсэн
нас баралтын 219 тохиолдлын 68.0 хувьд нь эмгэг судлал болон шүүх
эмнэлгийн задлан шинжилгээ хийгдэж эцсийн шалтгааныг тогтоон, онош,
дүгнэлт өгч, 2 тохиолдол нь үндсэн оношийн зөрүүтэй байсныг тогтоожээ.
Задлан шинжилгээний хувь Баян-Өлгий 4.8, Булган 33.3, Завхан 14.3 хувь
байгаа нь аймгийн дундаж үзүүлэлтээс доогуур байна. Улсын хэмжээнд
үндсэн оношийн зөрөө 3 тохиолдол бүртгэгдэж, оношийн зөрөөний хувь
0.6 байна.
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Халдварт өвчин
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар /
Улсын хэмжээнд 24 төрлийн 11 539 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж,
10 000 хүн амд 37.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 13 816 тохиолдлоор
буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 47.9-оор буурсан байна.
Нийт халдварт өвчний 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл Дорнод /90.0/,
Сүхбаатар /86.7/, Дорноговь /47.0/ аймгууд болон Улаанбаатар хотод /47.4/
улсын дундаж үзүүлэлтээс өндөр байна.
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад салхин цэцэг/1061/, энтеро вирүст
халдвар /598/, цусан суулга /118/, арьсны мөөгөнцөр /54/, гонококкт халдвар
/47/, сальмонеллёз /22/, хүнсний гаралтай бактерт хордлого /21/, суулгалт
халдвар /18/, улаан эсэргэнэ/16/, вирүст хепатит А /15/,ёлом /7/, хачигт
рикеттиоз /5/, менингококкт халдвар /1/ тохиолдлоор тус тус нэмэгдсэн байна.
Зураг 10.

Бүртгэгдсэн халдварт өвчний бүтэц, хувиар
/2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/

Вирүст хепатит
Вирүст хепатит өвчний 132 тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 0.4 ногдож
байна. Нийт халдварт өвчний 1.1 хувийг эзэлж байна. Өнгөрсөн оны мөн
үеэс 11 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт вирүст хепатит өвчлөлийн 18.9
хувийг цочмог А хепатит, 51.5 хувийг цочмог В хепатит, 12.9 хувийг С хепатит
тус тус эзэлж байна.
16
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Амьсгалын замын халдварт өвчин
Амьсгалын замын цочмог халдварт өвчний 4 609 тохиолдол бүртгэгдэж,
нийт халдварт өвчний 39.9 хувийг эзэлж байна. Амьсгалын замын халдвар
өмнөх оноос 14 622 тохиолдлоор буурсан байна.
Зураг 11.

Амьсгалын замын халдварт өвчин, бодит тоо
/2012-2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/

Салхинцэцэг өвчлөлийн 3193 тохиолдол бүртгэгдэж 10 000 хүн амд 10.4
байна. Нийт халдварт өвчний 27.7 хувийг эзэлж өмнөх оны мөн үеэс 1061
тохиолдлоор өссөн байна.10 000 хүн амд ногдох салхинцэцгийн өвчлөл
Дорнод /21.2/, Сүхбаатар /19.8/, Өвөрхангай /19.2/, Дорноговь /18.2/, Булган
/16.3/, Говьсүмбэр /15.1/, Дундговь /15.1/, Өмнөговь /12.5/, Дархан-Уул /11.7/
аймгууд болон Улаанбаатар хотод /12.6/ улсын дундаж үзүүлэлтээс өндөр
байна.
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Сүрьеэ
Сүрьеэ өвчний 898 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн нь нийт халдварт өвчний
7.8 хувийг эзэлж байна. 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 2.9 байна.
Өнгөрсөн оны мөн үеэс 130 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт өвчлөлийн
542 тохиолдол буюу 60.4 хувь нь Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн байна.
Зураг 12.

18

Сүрьеэгийн өвчлөл,10 000 хүн амд
/ 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар/
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Бэлгийн замаар дамжих халдвар
Зонхилон тохиолдох бэлгийн замаар дамжих халдварын тохиолдол 3994
бүртгэгдсэн нь нийт халдварт өвчний 34.6 хувийг эзэлж байна. Өмнөх оны
мөн үеэс 9 өвчлөл буюу 0.2 хувиар буурсан байна.
Нийт өвчлөлийн 29.2 хувийг заг хүйтэн, 38.5 хувийг тэмбүү, 32.0 хувийг
трихомониаз, 0.3 хувийг ХДХВ/ДОХ-ын халдвар тус тус эзэлж байна.
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад тэмбүүгийн өвчлөл 12 тохиолдлоор
нэмэгдсэн ба 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл Дорнод / 7.6/,Сүхбаатар
/7.5/,Өвөрхангай /6.7/, Говь-Алтай /6.6/, Говьсүмбэр /6.1/, Хөвсгөл /5.9/,
Баянхонгор /5.1/ аймгууд болон Улаанбаатар хотод /6.2/ улсын дундажаас
өндөр байна.
Зураг 14.

Зонхилон тохиолдох бэлгийн замаар дамжих халдвар,
/Сүүлийн 3 жилийн эхний 3 сарын байдлаар/

Халдварт өвчний шалтгаант нас баралт
2017 оны эхний 3 сарын байдлаар халдварт өвчний шалтгаант нас баралтын
нийт 27 тохиолдол бүртгэгдсэнээс сүрьеэ /17/, ХДХВ/ДОХ /3/, төрөлх тэмбүү
/2/, вирүст хепатит /2/, менингококкт халдвар /2/, нярайн үжил /1/ тохиолдол
тус тус бүртгэгдсэн байна.
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Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2016, 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар
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Эхийн эндэгдэл, 2016, 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар
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2.Амьсгалын замын халдварт өвчин

Төрсөн хүүхдийн мэдээ, 2016, 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар
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Хүүхдийн эндэгдэл, 2016, 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар
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Хүүхдийн эндэгдэл хүйсээр, 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар
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Нас баралт, 2016, 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар
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Амбулатори, стационарын тусламж, үйлчилгээний зарим үзүүлэлтүүд
2017 оны эхний 3 сарын байдлаар
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Халдварт өвчин, 2016, 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар

1. Гэдэсний халдварт өвчин
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Бүртгэгдсэн бүх халдварт өвчлөл, 2016, 2017 оны эхний 3 сарын байдлаар

