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ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦААЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦАА

“Эрсдэлийн мэдээлэл харилцаа” гэж  
иргэд, мэргэжлийн байгууллага, шийдвэр 
гаргагчдад мэдээлэл өгч, санал солилцож, 
тэдэнд эрсдэлийг бууруулахад тохирсон 
хариу арга хэмжээ авах шийдвэр гаргахад 

нь нөлөөлөх үйл явцыг хэлнэ
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Эрсдэлийн мэдээлэл харилцааЭрсдэлийн мэдээлэл харилцаа

2009 оны 5-р сард А/H1N1 анхны сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдэж, мөн 
оны 10-р сард анхны тохиолдол гарсан

Анхны сургалт 2009.04.29-05.01 өдрүүдэд болсон 

Эрсдэлийн мэдээлэл, харилцааны тогтолцоо 
(төлөвлөгөө механизм)

Эрсдэлийн мэдээлэл, харилцааны тогтолцоо 
(төлөвлөгөө механизм)

төлөвлөгөө 
механизм

Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор
Гамшгийн үеийн мэдээлэх журам

ЭМС-ын 2011 оны 358 тоот тушаалаар 
Халдварын өвчний дэгдэлтийн эрсдэлийн 
үеийн харилцаа холбооны удирдамж 
баталсан  Салбар хоорондын баг 
байгуулах,эрсдэлийн үнэлгээ 

хийх,ширээний дасгал сургууль хийх, хүн 
амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, соён 
гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар 

тусгасан.  

Холбогдох яам байгууллагууд мэдээлэл 
сурталчилгааны алба, хэлтэстэй ба сургагдсан 
баг, хэвлэлийн төлөөлөгчтэй бөгөөд онцгой 
байдлын үед дайчлагддаг. Аймаг, нийслэлийн 

түвшинд мөн адил уг бүтэц байдаг. 

Засгийн газрын 2017 оны 11 тогтоолоор 
Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний 

хөтөлбөр баталсан.
УИХ-ын тогтоолоор Гамшгийн тухай 

шинэчлэгдэж Эрсдэлийн харилцаа холбоог 
зохицуулах асуудлыг шинэ шатанд гаргасан  

ЭМС-ын 2015 оны 355 тоот тушаалаар 
ЭМЯ, ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, НЭМҮТ-д ШУН-үүд байгуулж,
бүрэлдэхүүнд эрсдэлийн үеийн харилцаа холбооны баг 

багтсан. 

ХӨСҮТ-ийн 2015 оны А/101 тоот тушаалаар 
тус төвд  ШУН-ийг байгуулж, бүрэлдэхүүнд 

эрсдэлийн үеийн харилцаа холбооны баг багтсан

ХӨСҮТ-ийн 2012 оны А/07 тоот тушаалаар 
тус төвд  Эрсдэлийн үеийн харилцаа 
холбооны хамтарсан баг томилогдсон, 

багийн бүрэлдэхүүнд ОБЕГ, МХЕГ, ХӨСҮТ, 
ЗӨСҮТ, ЭМХТ, МЭТЛ ТББ зэрэг 

байгууллагын мэргэжилтэнүүд болон хэвлэл 
мэдээллийнхэн байдаг. 

•Засгийн газрын 2011 оны 274 тоот 
тогтоолоор зорилтот бүлэг, тэдэнд хүрэх 
суваг, өгөх мессеж зэргийг тодорхойлсон
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OVERVIEW (Current Situation)OVERVIEW (Current Situation)

RC team 

According to Minister’s order 358, 2011

Decree if DG of NCCD #7 2012

Team Leader: Deputy Director 
of NCCD

NCCD-3, NEMA, GASI, NCZD, 
National Centre for Health 

evelopment,  Central Vet Lab

Media NGO

(9 members)

Local RC team: 22 teams with 154 members 

36 trainers – training of trainers conducted 
in July 2012

ЭМС-ын болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар томилогдсон 

Эрсдэлийн харилцаа холбооны багийн  бүрэлдэхүүн, харилцах хаяг, утас, эмайл хаягууд
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UB City and Regional Diagnostic and Treatment center Teams -5              RC Teams at other aimags – 17

Location of RC teams, 

2012-2016 онд Үндэсний багаас мэдээлэл түгээж буй схэм

Одоогоор бараг ихэнх байгууллагад 
мэдээлэл хариуцсан ажилтантай болж 
байгаа. Зарим тоохон байгууллагад олон 
нийттэй харилцах алба,хэвлэл мэдээллийн 
алба,  орон нутгийн сум, өрхийн ЭМТ-д 
нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан орон 
тоогоор бий болж байгаа нь мэдээлэл 

харилцааны хэрэгцээ шаардлага бий болж 
байгааг харуулж байна

Эрсдэлийн харилцаа холбооны багийн  бүрэлдэхүүнд:Эрсдэлийн харилцаа холбооны багийн  бүрэлдэхүүнд:

 ХӨСҮТ-ийн Шуурхай удирдлагын нэгж (ШУН)-ийн тайван цагийн менежер (Халдварт 
өвчний тандалт сэргийлэлт хариуцсан дэд захирал)

 Шуурхай удирдлагын нэгжийн зохицуулагч

 ХӨСҮТ-ийн хэвлэл мэдээллийн ажилтан

 Тухайн эрсдэлийн асуудал хариуцсан албаны дарга (Халдварт өвчний тандалт 
судалгааны алба, Дархлаажуулалтын алба, Томуугийн үндэсний нэгж гэх мэт)

 Мэдээлэл технологийн албаны дарга

 Салбар хоорондын оролцоог хангах зорилгоор хамтрагч байгууллагууд (Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Зоонозын өвчин судлалын 
үндэсний төв, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Хэвлэл мэдээлэл гэх мэт)-тай 
зөвшилцөн тэдний төлөөллийг оролцуулж болно.

 Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоо нь тухайн нөхцөл байдлын эрсдэлийн 
үнэлгээн дээр суурилан гүйцэтгэгдэнэ 



World Health Organization 13 September 2017

5

Эрсдэлийн мэдээлэл боловсруулахЭрсдэлийн мэдээлэл боловсруулах

 Олон нийт болон өртсөн хүн амд хандаж 
мэдээлэл боловсруулахдаа баталгаажуулсан 
мэдээлэл, эрсдэлийн үнэлгээний дүн, судалгаа, 
шинжилгээний дүгнэлт, тайлан мэдээ, өртсөн 
хүн амын санал дуу хоолой, олон улсын 
байгууллагаас гаргасан албан мэдээлэл, 
зөвлөмж, эрх бүхий байгууллагын гаргасан 
шийдвэр зэрэг нотолгоонд суурилсан эх 
сурвалжид тулгуурласан байна.

Эрсдэлийн анхны мэдээлэл боловсруулахЭрсдэлийн анхны мэдээлэл боловсруулах

 Анхны мэдээлэл нь эерэг утгатай, үйл үгийн 
идэвхитэй хэвийг хэрэглэсэн, 4-6 дугаар ангийн 
боловсролтой хүнд ойлгогдохоор, 27-оос ихгүй 
үгтэй, 9 секундэд багтаан, 3 гол (хэзээ, хаана, 
юу болов? хэдэн хүн, амьтан яаж өртөв? хэн юу 
хийж байна?) асуултанд хариулсан байх 
зарчмийг баримтална.
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 Онцгой байдлын үед салбар хоорондын хамтын эрсдэлийн 
мэдээлэл харилцааны чадавхийн сорилтыг жилд 3 удаа хийдэг. 

 Монгол Улс нь жил бүр ДЭМБ-ын Баруун бүсийн ОУЭМД-ийн 
кристал дасгал сургуулилтад оролцдог ба салбар хоорондын 
хамтарсан хэвлэлийн бага хурал хийж, ярилцлага өгдөг. Мөн 
ОБЕГ-аас жил бүр 3-4 удаа аймгуудийн хэмжээнд эрсдэлийн 
мэдээлэл харилцааны чадавхийн сорил болон олон салбарын 
хамтын ажиллагааны харилцаа холбооны дасгал сургуулилтыг 
хийдэг. 

 ХӨСҮТ-өөс жилд 2 удаа эрсдэлийн мэдээлэл харилцааны 
сургалтыг хийдэг. Сургалтад эрсдэлийн мэдээлэл харилцааны 
багууд, дарга, менежер/шийдвэр гаргагч болон хэвлэл 
мэдээллийхэн хамрагддаг. 

 Улс дотроо гамшиг, НЭМОБ-ын үеийн үзүүлэх сургууль, 
туршилт болдог. ДЭМБ-ын НДББ-ээс ОУЭМД-ийн Үндэсний 
Зохицуулагчийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний 
чадавхийг сорих үзүүлэх сургууль 1-2 удаа болдог.

Дасгал, ширээний сургууль, багийн гишүүд болон олон нийтийн сургалт Дасгал, ширээний сургууль, багийн гишүүд болон олон нийтийн сургалт 

ЭРСДЭЛИЙН АНХНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХЭРСДЭЛИЙН АНХНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙХ

 Анхны мэдээллийг тухайн онцгой нөхцөл байдал бий болсноос хойш 2 цагаас удаалгүй, олон 

нийтийн итгэл хүлээсэн, нэр хүндтэй, хариуцлагатай хүн (ЭМ-ийн сайд, Засаг дарга, ЭМГ-ын дарга, 

тухайн ноцтой байдалтай холбоотой байгууллагын удирдлага г.м )-ээр  уг эрсдэлд өртсөн хүн ам 

буюу олон нийтийн өмнө эсвэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэлээр дамжуулан хүргэж, цаашид 

олон нийтийн итгэлийг хүлээж, тэдний дэмжлэг авах болон иргэдийг дайчлан татан оролцуулах 

ажлыг зохион байгуулдаг.
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ЭРСДЭЛИЙН ЦААШДЫН МЭДЭЭЛЭЛЭРСДЭЛИЙН ЦААШДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

 Цагийн байдал, идэвхижлийн зэргийн өөрчлөлт, авч хэрэгжүүлж байгаа

арга хэмжээ, түүний үр дүн, бэрхшээл, иргэдийн зүгээс юу хийвэл

зохистой гэж хүсэж байгаа, анхаарах, сэрэмжлүүлэх зүйлс, зөвлөмж гэх

мэтээр шинэчлэн (2, 4, 8, 24 … г.м цаг тутамд) мэдээлэх ажлыг зохион

байгуулж байгаа. Цаашид Шадар сайдын тушаалаар Эрсдэлийн мэдээлэл

харилцааны журам батлагдсанаар идэвхжилийн зэргээс хамаарч

мэдээллийн агуулга өөрчлөгдөж, мэдээлэл өгөх албан тушаалтны зэрэг

дэв дээшилж байх болно.

 Нийгмийн эрүүл мэндийн үйл явдал, онцгой байдлын үед салбар хооронд

шуурхай хариу арга хэмжээ авах, мэдээ, мэдээлэл солилцох Шадар

сайдаар батлуулах боловсруулсан журамд хувийн хэвшил болон,

нийгмийн харилцаа холбооны талаар тусгасан.

Эрсдэлийн цаашдын мэдээлэлЭрсдэлийн цаашдын мэдээлэл

Цаашид цагийн байдал, идэвхжлийн зэргийн өөрчлөлт, авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, түүний үр дүн, бэрхшээл, иргэдээс 
юу хүсэж байгаа, анхаарах, сэрэмжлүүлэх зүйлс, зөвлөмж гэх 
мэтээр шинэчлэн (2, 4, 8, 24 гэх мэт цагийн давтамжтай) мэдээлэх.

 Хувь хүнд чиглэсэн

 Бүлэг хүмүүст чиглэсэн арга хэмжээнүүд

 Хил гааль, аялал жуулчлалд чиглэсэн арга хэмжээнүүд

 Хавьталд чиглэсэн арга хэмжээнүүд гэх мэт
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Эрсдэлийн харилцаа холбоонд баримтлах стратеги:Эрсдэлийн харилцаа холбоонд баримтлах стратеги:

 Эрсдэлийн харилцаа холбоо = АЙДАС + БОДИТ ЭРСДЭЛ  гэсэн 
томъёололтой бөгөөд олон нийтэд хандсан мэдээлэл нь иргэдийн айдас, 
бухимдал болон тухайн үүссэн ноцтой байдлаас үүсэх бодитой аюулын 
хоорондох тэнцвэртэй байдлыг  хадгалахад чиглэсэн байх. Эрсдэлийн 
харилцаа холбооны стратегийн чиглэлүүд. 

 Бодит эрсдэл бага, айдас бага байх тохиолдолд - Эрүүл мэндийн 
боловсролыг сайжруулж, урьдчилан сэргийлэх, болгоомжлох стратеги 
баримтална. 

 Бодит эрсдэл бага, айдас их байх тохиолдолд - Олон нийтийг сайн 
сонсох, учир  шалтгааныг тайлбарлан таниулах, дэгдэлт хяналтанд байгаа, 
авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ үр дүнтэй байгааг хэлж, тайвшруулах, 
тайван амгалан байхыг уриалах стратеги баримтална.

Эрсдэлийн харилцаа холбоонд баримтлах стратеги:Эрсдэлийн харилцаа холбоонд баримтлах стратеги:

 Бодит эрсдэл их, айдас бага байх тохиолдолд - Бодит 
үнэнийг хэлж, олон нийтийг идэвхижүүлэх, сэрэмжлүүлэх, санааг 
нь зовоох, эрсдэлийн эсрэг ажиллах сэдэл төрүүлэх, “айлгах” 
стратеги баримтална.

 Бодит эрсдэл их, айдас их байх тохиолдолд - Аюул, айдас 
аль аль нь их байна гэдгийг тайлбарлаж, хамтдаа даван 
туулахад боломж бүрийг ашиглах, аливаа эерэг үр дагаврыг авч 
ирж болох урьдчилсан боломжийг тайлбарлаж, түүнийг дэмжиж 
эрэлхийлэхэд бүх нийтийг уриалсан, бид хамтдаа чадна гэсэн 
стратегийг тус тус баримтална. 
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Олон улсын оролцогч талуудтай холбогдох Олон улсын оролцогч талуудтай холбогдох 

 Онцгой байдлын үеийн үйл явдлын мэдээллийг 
ЭМЯ, ОБЕГ нь үед олон улсын оролцогч 
талуудтай албан болон албан бусаар 
харилцдаж дамжуулдаг. 

 ОУЭМД-ийн зохицуулагч байгууллага нь 
нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдал үүссэн 
тохиолдолд үйл явдлын үнэлгээг 24 цагийн 
дотор ДЭМБ-т мэдээлж байгаа. 

 ХХААХҮЯ нь өвчнийг Дэлхийн мал амьтны 
эрүүл мэндийн байгууллагад мэдээлэх 6-15 
халдварт өвчнийг цаг тухайд нь мэдээлж 
байна. 

Монголд үүрэн телефоны 4 оператор компаний 2 сая 500 мянган хэрэглэгч,  
1 сая 500 мянган интернет хэрэглэгч байна 

Монголд үүрэн телефоны 4 оператор компаний 2 сая 500 мянган хэрэглэгч,  
1 сая 500 мянган интернет хэрэглэгч байна 

 Сүүлийн 5 жилд ХМХ-ийн тоо жил бүр буурч, 2012 оноос хойш 2017 оны
нэгдүгээр улирал хүртэлх хугацаанд уламжлалт мэдээллийн хэрэгслийн тоо
100-аар цөөрсөн байна. Хэвлэмэл сонины борлуулалтын хэмжээ 5 жилийн
өмнөхөөс 40 %-иар, сэтгүүлийн тоо 60 %-иар тус тус буурчээ. Өнгөрсөн жил
энэ тал дээр FM радиогийн салбарт мэдэгдэхүйц дэвшил гарч, радиогийн 8 
сувгийг ухаалаг утасны аппликейшнээр сонсох боломжтой болжээ.

 Хэвлэл мэдээллийн салбарт 4700 гаруй хүн ажиллаж буйн тал нь сэтгүүлч, 
редактор байна. Нийт ажиллагсдын 56 хувь нь телевизийн салбарт ажиллаж
байна. Орон нутагт телевизээс бусад мэдээллийн хэрэгслийн тоо буурав. 
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Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг өдөр бүр 
шинэчлэгдсэн мэдээллээр хангадаг 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг өдөр бүр 
шинэчлэгдсэн мэдээллээр хангадаг 

 Эрүүл мэндийн боловсрол олгох мэдээлэл болон бусад 
холбогдох зурагт хуудсыг ЭМЯ-ны ШУТ-ийн нүүр номд 
(https://www.facebook.com/EOC.health) болон ЭМЯ-ны, ХӨСҮТ, 
НЭМҮТ-ийн цахим хуудсуудад тогтмол байршуулдаг 
(www.mohs.mn; www.nccd.gov.mn).

 ЭМЯ-нд нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед 
ажиллах хэвлэл мэдээллийн ажилтан сургагдсан ба мөн 
мэдээлэл технологи болон инфографик хийдэг байна. 

 ЭМЯ-ны хэвлэлийн нэгж нь онцгой байдлын үед ашиглах 
холбогдох боломжтой 50 орчим хэвлэл мэдээллийн 
жагсаалттай байна. 

 ЭМЯ-ын хэвлэлийн алба нь 3 ажилтантай. Үндэсний олон 
нийтийн радио телевизийн байгууллагатай албан ёсны гэрээ 
байгуулан, 5 хувийн телевиз, 6 өдөр тутмын сонин, 10 цахим 
хуудсанд мэдээллийг цацдаг.  

 Идэвхтэй хэвлэл мэдээллийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 
эрүүл мэндийн сэтгүүлчдийн клуб, дэмжигч веб сайт, нззр 
хуудсууд байдаг..

 Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбооны ажилтнууд нь нийтэд, 
нийгмийн сүлжээгээр дамжуулан тайван болон онцгой 
байдлын үед мэдээлэл түгээх үүрэгтэй (нүүрном, майл-130 
хэрэглэгч, телевиз, радио, сонин). 

https://www.youtube.com/watch?v=vPlYWk
UGhbk&t=1784s

https://www.youtube.com/watch?v=B1jGvj7
7noY

http://news.gogo.mn/r/133422

http://www.eruuludam.mn/web/

http://www.news.mn/r/107314

http://emneleg.mn/?p=4826

http://www.hedu.mn/content/read/65169.htm

http://static.mminfo.mn/content/50417.shtml?
alias=health

http://www.ikon.mn/n/wbtoo.mn/n/41571.

 Нийгмийг дайчлах, эрүүл мэндийг дэмжих, олон нийтийг 
оролцуулах тухай Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах 
үндэсний хөтөлбөрт (2017-2021 он) тусгасан ба 
байгууллагуудад үйл ажиллагааны төлөвлөгөө байдаг  

 Онцгой байдлын үед түвшин бүрийн эрсдэлийн үеийн 
харилцаа холбооны багийн гишүүд нь эрсдэлт бүлгийн 
хүн ам болон нөлөөлөлд өртсөн хүмүүстэй харилцах 
үүрэгтэй. Мөн олон нийттэй харилцах 24 цагийн утас 
ЭМЯ болон бусад холбогдох байгууллагуудад бий.

 Байгууллагуудад 24 цагийн ажиллагаатай утас 
ажилладаг ( жишээ нь: ХӨСҮТ, ОБЕГ) ба утас болон 
цахим хаягаар дамжуулан иргэдийн санал гомдлыг 
хүлээн авах Засгийн газрын 11-11 гэсэн тусгай төв 
ажиллаж байна (9-18 цагийн хооронд), нийгмийн эрүүл 
мэндийн онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах 
байгууллагуудад 24 цагийн ажиллагаатай утас 
ажилладаг.

Бүх багийн гишүүд эрсдэлийн нөлөөлөлд 

өртсөн хүмүүстэй харьцах үүрэгтэй 
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Цуу ярианд тогтмол тандалт хийж ажиллаж байнаЦуу ярианд тогтмол тандалт хийж ажиллаж байна

 ХӨСҮТ нь үйл явдалд суурилсан тандалтын цуу 
мэдээллийг цуглуулах, хэвлэлийн мониторинг хийж, 
24 цагийн утас/ майлээр мэдээллийг дамжуулдаг 
байна. 

 Цуу мэдээллийг албан ёсны эх сурвалжаас 
баталгаажуулан, эрсдэлийн үнэлгээ болон хариу арга 
хэмжээ авч, ЭМЯ-ны ШУТ- д мэдээлдэг ба мөн 7 хоног 
тутмын хамтарсан хурал дээр танилцуулдаг. 

 Эрсдэлийн үеийн хариу арга хэмжээнд тогтмол 
үнэлгээг хийснээр алдаатай мэдээлэл болон цуу яриаг 
тодорхойлон зан үйлийг өөрчлөж тухайн газарт цуу 
ярианы тархалтыг зогсоох талаар ажилладаг.

Давуу тал/шилдэг туршлагаДавуу тал/шилдэг туршлага

 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хариу арга хэмжээний үед эрсдэлийн үеийн 
харилцаа холбоог тусгагдсан ба тайван болон онцгой үеийн бодлого, зохицуулалт 
журамтай байгаа. 

 Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбооны ажилтнууд нь ЭМЯ, ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, НЭМҮТ-д 
байдаг ба тогтмол сургагддаг. Үндэсний болон дунд шатны салбар бүрт хэвлэл 
мэдээллийн ажилтан болон нийгмийн ажилтнаар дамжуулан эрсдэлийн харилцаа 
холбооны үйл ажиллагааг явуулж байна. 

 Бүх түвшинд эрүүл мэндийг дэмжих, эрсдэлийн үеийн харилцаа холбооны 
идэвхижлийн болон өмнөх үед хэвлэл мэдээллийг ашигладаг. (олон нийтийн сүлжээ, 
хэвлэлийн бага хурал, цахим хуудас)

 Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоо үр дүнтэй байгаа эсэхийг тодруулах дүн 
шинжилгээг хийдэг. Жишээ нь: 2010 онд АN1H1-ийн дэгдэлт, 2016 онд Улаанбурханы 
дэгдэлтийн үеийн эрсдэлийн харилцааг судалсан. 
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ДЭМБ-ын үнэлгээний багийн зөвлөмжДЭМБ-ын үнэлгээний багийн зөвлөмж


Эрсдэлийн мэдээлэл харилцаанд хөрөнгө санхүүгийн байнгын эх 
үүсвэр бүрдүүлэх

 Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг тогтмолжуулж, эрсдэлийн 
мэдээлэл харилцааны шинжлэх ухааны үндэслэлийг бэхжүүлэх

 Сургалтыг тогтмолжуулах замаар эрсдэлийн мэдээлэл 
харилцааны хүний нөөцийг тоо, чанарыг хувьд бэхжүүлэх.

 Эрүүл мэнд ба бусад салбар, олон нийтийн байгууллага, нэр 
хүндтэй хүмүүсийг хамруулсан салбар хоорондын эрсдэлийн 
мэдээлэл харилцааны сүлжээг бий болгох 

Thank YouThank You


