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Товлолын дархлаажуулатын хамралтын хувь, дүн 
шинжилгээ

Улсын хэмжээнд заавал хийх дархлаажуулалтын үндэсний товлолын дагуу 12 халдварт өвчнөөс 
сэргийлэх 8 төрлийн вакцинаар 0-15 насны хүүхдийг дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 1,019,422 тун вакциныг тарьсан байна. 
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Дүн шинжилгээ

 Заавал хийх дархлаажуулалтын төрөхийн тун буюу В вируст 
гипатит, халдварт саа, сүрьеэ вакцины хамралт /99,4% / болон 
сахуу татрангийн 1-р тунгийн хамралт өмнөх оны түвшинд байна. 

 Бусад вакцины хамралт 0,2-2,1 хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй 
байна. 

 Нэг хүртлэх насны хүүхдийн хамралт 0-0,5%, нэгээс дээш насны 
хүүхдийн хамралт 1,4-2,1%-р тус тус буурсан байна.  
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Эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилт 

2021 оны 08 сарын 12-ны А-517 
“Коронавируст халдвар (Ковид -

19)-ын эсрэг вакцины нэмэлт 
тунгаар вакцинжуулах тухай ”

2021 оны 08 сарын 27-ны А/539  
“Коронавируст халдвар (Ковид-19)-
ын эсрэг вакцины нэмэлт тунгаар 

вакцинжуулах тухай”

2021 оны 09 сарын 10-ны 
А/564  “Коронавируст 

халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг 
вакцины нэмэлт тунгаар 

вакцинжуулах тухай”

2021 оны 10 сарын 26-ны 
А/642  “Коронавируст 

халдвар (Ковид-19)-ын 
эсрэг вакцины нэмэлт 
тунгаар вакцинжуулах 

тухай”



Вакцинжуулалтын хамралт

Вакцинжуулалт
ын хамралт

1-р 
тун

2-р 
тун

3-р 
тун

4-р 
тун

84,6%

Зорилтот бүлэг-
117,9%

77.4%

Зорилтот бүлэг-107.9%

40%

Зорилтот бүлэг-53.1%

2%

Зорилтот бүлэг-6,4%

12-15 насны 
хүүхэд 

1-р тунд : 3329-79%

2-р тунд : 2951-70%

16-17 насны 
хүүхэд 

1-р тунд : 1534-82%

2-р тунд : 1407-75%

Жирэмсэн 

1-р тунд : 202

2-р тунд :179

3-р тунд : 20

4-тунд : 1

Хөхүүл эх  

1-р тунд : 385

2-р тунд :318

3-р тунд : 46

4-тунд : 2



Зорилтот бүлгийн ковид-19 вакцины 3-р тунгийн хамралт, 
аймаг, хотоор



Нэмэлт тун 



Өмнөговь аймагт татаж авсан вакцин, зарцуулалт

Татаж авсан зарцуулсан хорогдол үлдэгдэл

1-р тун 51515

2-р тун 46579

3-р тун

4-р тун

1-р тун 8229

2-р тун 8290

3-р тун 20156

4-р тун 1012

1-р тун 4

2-р тун 45

1-р тун 9000 442 155 8403

2-р тун 600 263 96 241

189519 165550 1894 40310

1021 

/буцаасан/

Спутник

 Нийт

Астразенека / 

үлдэгдэлийг 

буцаасан/

2000 30

Вероцелл 

ПФайзер 48564 1592 29441

129355

29015

21 2225



Вакцины агуулахын танилцуулга

Эрүүл мэндийн газар нь аймгийн хэмжээнд вакцин хадгалах өрөө  
хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан. 

Нийт 6 мөсөн ханатай хөргөгч
-70 градусын гүн хөлдөөгч  -1
20 градусын 2 хөлдөөгч
5-н тог тохируулагч,  23 хэм хяналтын хэрэгсэл, вакцин зөөврийн 16 
савтай.  Вакцины нөөцийн өрөөнд 14 сум, 3 өрх,  боэт нийт 18 
дархлаажуулалтын нэгжийг заавал хийх товлолын дархлаажуулалтын 
дагуу 10 гаруй өвчнөөс сэргийлэх 8 төрлийн вакцин болон ковидын   
сайн дур, тархвар судлалын заалтаар хийгдэх вакцин мөсөн ханатай 
хөргөгч болон гүн хөлдөөгчид хадгалагдаж байна.  



Анхаарах  асуудал

 Улсын хэмжээнд заавал хийх дархлаажуулалтын 
вакцины хамралт 0,2-2,1 хувиар тус тус буурсан 
үзүүлэлттэй байна.

 Нэг хүртлэх насны хүүхдийн бүрэн тун /БЦЖ – УГУ 1/- с  
завсардсан түвшинг тооцож үзэхэд 10,4 байгаа нь 
өмнөх оныхоос 4,4%-р нэмэгдсэн байна. Энэ нь улсын 
хэмжээнд 1 хүртэлх насны хүүхдийн 10,4% товлолын 
дархлаажуулалтын бүрэн тунд хамрагдаагүй байгааг 
илэрхийлж байна. 

 Улсын хэмжээнд 2021 онд тарилгатай 4 төрлийн цочмог 
халдварт өвчний / А болон В вируст гипатит, гахайн хавдар, 

улаанууд/  103 тохиолдол буюу 1000 хүн амд 0,3 промиль 
бүртгэгдсэн. Энэ өмнөх онтой харьцуулхад 224 
тохиолдлоор буюу 0,8 промиллиор буурсан үзүүлэлттэй 
байна. Сахуу, хөхүүл ханиад, татран зэрэг бусад ТХӨ 
бүртгэгдээгүй байна. 




