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А. Бурмаа, АУ-ы доктор
ХӨСҮТ, ТҮН-ийн дарга

2009 онд дэлхий дахинд бүртгэгдсэн томуугийн
A(H1N1) цартахлын дараа Олон улсын эрүүл мэндийн
дүрэм 2005 (ОУЭМД)-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх хорооны
тайланд “Дэлхий нийт хүндрэл ихтэй томуугийн
цартахал, түүнчлэн түүнтэй эн зэрэгцэхүйц нийгмийн
эрүүл мэндийн гэнэтийн аюултай байдалд хангалттай
бус байсныг дурдсан билээ”.

2



2017/09/13

2

 Томуугийн цартахал болон шинэ вирүст
халдвараас сэргийлэх, хянах, хариу арга
хэмжээний бэлэн байдлыг хангах, өвчлөл,
эндэгдэл, нийгэмд учрах хохирлыг бууруулахад
энэхүү удирдамжийн зорилго оршино.
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 Томуугийн тандалтын тогтолцоог бэхжүүлэх, томуугийн цартахал болон шинэ
вирүст халдварыг шуурхай илрүүлэх, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, түүний дагуу хариу
арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах, нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах.

 Цартахлын үеийн зайлшгүй шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний
бэлэн байдлыг хангах, үндсэн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй, тасралтгүй хүргэх,
хангамжийг нэмэгдүүлэх.

 Цартахлын үед хүн амыг цартахлын вакцинаар шуурхай дархлаажуулах, олон нийт
болон хувь хүний оролцоог дэмжих замаар нийгмийн эрүүл мэндийн бусад арга
хэмжээг хэрэгжүүлэн, томуугийн цартахал болон шинэ вирүст халдвараас
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, халдварыг бууруулах, хязгаарлах.

 Хүн амд итгэл үнэмшлийг бий болгох, өдөр тутмын үйл ажиллагааг аль болох
хэвийн явуулах, хурдан хугацаанд хэвийн байдалд нь эргэн оруулах.

 Эрүүл мэнд болон бусад салбарын шийдвэр гаргагч, удирдлагууд, хэвлэл
мэдээллийн ажилтан, ард иргэдийг цаг үетэй холбоотой, үнэн зөв мэдээллээр
шуурхай хангах.

 Засгийн газрын бүх түвшинд болон бүх түвшний хамтран ажиллагч
байгууллагуудтай хариу арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах.
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Томуугийн цартахлын үе шат нь томуугийн шинэ дэд хэвшинжийн
вирүсийн тархалтыг тодорхойлно. Үе шат бүрт эрсдэлийн үнэлгээг
хийж, түүний дагуу хариу арга хэмжээг төлөвлөн, шуурхай авч

хэрэгжүүлнэ.
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Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд эрүүл мэндийн
байгууллагууд нь цартахлын үед хүн амыг халдвараас
хамгаалах, үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг хангах,
хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах, ард
иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй,
тасалдалгүй хүргэх үүрэгтэй.
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 Аймаг, нийслэл, дүүргийн хэмжээнд томуугийн цартахал,
томуугийн шинэ вирүст халдвараас эрт сэрэмжлүүлэх, хариу
арга хэмжээг зохион байгуулах, харъяа эрүүл мэндийн
байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангана.

 Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага нь томуугийн
цартахалтай тэмцэх үйл ажиллагааны удирдамжийг өөрийн
нөхцөлд тохируулан өөрчилж, “Томуугийн цартахал болон шинэ
вирүст халдварын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ”-ний
төлөвлөгөөг боловсруулан, жил бүр тодотгол хийн, нийгмийн
болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг
хангах, нөөцийг бүрдүүлэх, дайчлах, хариу арга хэмжээг
шуурхай, үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлнэ.
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 Цартахлын үед харъяа эмнэлгүүдэд шаардагдах эм,
эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж, хувийн
хамгаалах хэрэгсэл, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисын
нөөцийг бүрдүүлэх, эрчимт эмчилгээ, сэхээн амьдруулах
тусламж, үйлчилгээний тоног, төхөөрөмжийн бэлэн
байдлыг хангана.

 Цартахлын үед хүн амд үзүүлэх нийгмийн нэн
шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний хүчин чадлыг аймаг,
нийслэл, дүүргийн хэмжээнд тооцон бэлэн байдлыг
хангана.

8



2017/09/13

5

 Цартахлын үеийн хариу арга хэмжээг уялдуулан
зохицуулах чиглэлээр харъяа газар нутгийн хамтран
ажиллагч байгууллагууд (онцгой байдал, цэрэг, цагдаа,
хүчний байгууллагууд, хувийн хэвшлийн эмнэлэг, бусад
төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгуулагууд)-
тай нягт холбоотой ажиллана.

 Тухайн орон нутгийн нөхцөлд тохируулан зөвлөмж,
зөвлөлгөөг боловсруулан, эмч, эмнэлгийн ажилчид болон
ард иргэдэд таниулан, сургалт, сурталчилгаа хийнэ.
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 Цартахлын үед олон нийтэд шаардлагатай сургалт,
сурталчилгааг зохион байгуулах, цаг үеийн байдлын
талаарх мэдээллийг тогтмол шинэчлэн хүргэнэ.

 Халдварын сэжигтэй, болзошгүй тохиолдлыг дээд
шатны байгууллагуудад журмын дагуу шуурхай
мэдээлнэ.

 Халдварын талаархи тухайн цаг үеийн дэлгэрэнгүй
мэдээллийг ЭМЯ, ХӨСҮТ-д яаралтай мэдээлэх,
хамтран ажиллана.
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 Бэлэн байдлыг хангах, халдвар бүртгэгдсэн
тохиолдолд ард иргэдэд эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх, тасралтгүй байдлыг
хангах, өвчлөл, түүний хүндрэл, эндэгдлийг аль
болох бууруулна.

 Эмнэлгийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх “Томуугийн
цартахал болон шинэ вирүст халдварын үеийн бэлэн
байдал, хариу арга хэмжээ”-ний төлөвлөгөөг
боловсруулан, жил бүр тодотгол хийнэ.

 Эмч, эмнэлгийн ажилтны утас, гэрийн хаяг зэрэг
мэдээлэл, онцгой байдлын үед ажиллах дэглэм,
журмыг улирал тутам шинэчлэн, эмнэлгийн
ажилтнуудад танилцуулна.
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 Нэмэлтээр дайчлан ажиллуулах эмч, эмнэлгийн ажилтны
бүртгэл, судалгааг жил бүр шинэчлэн, гэрээ байгуулан,
сургалтанд хамруулна.

 Шаардагдах эм, оношлуур, багаж хэрэгсэл, хувийн хамгаалах
хэрэгсэл, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг нөөцлөх, эрчимт
эмчилгээ, сэхээн амьдруулах тусламж, үйлчилгээний нэн
шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах, эм,
эмнэлгийн хэрэгслээр тасралтгүй хангах гэрээг зохих газруудтай
байгуулсан байна.
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 Эмч, мэргэжилтнүүдэд томуугийн эмнэлзүйн
менежмент, халдварын сэргийлэлт, тандалтын
талаар жил бүр сургалт зохион байгуулах,
шаардлагатай зөвлөмж, гарын авлагаар хангана.

 Цагийн байдалтай уялдуулан хэвтүүлэн эмчлэх ор
нэмж дэлгэх, зохицуулалтыг үе шаттайгаар, шуурхай
зохион байгуулах төлөвлөгөөг гаргаж, бэлэн байдлыг
хангана.

 Эмнэлгийн халдварын сэргийлэлт хяналтын багийн
тандалт, хяналтын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэн
эмнэлгийн ажилтнуудад халдвараас хамгаалах
сургалт зохион байгуулах, хувийн хамгаалах
хэрэгслээр хангана.
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 Томуутай өвчтөн хэвтэн эмчлүүлж байгаагаас бусад эмнэлэг,
тасаг, палатанд томуугийн халдвар гаднаас орохоос сэргийлэх
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хэрэв томуугийн халдварын нууц
үедээ өвчтөн хэвтсэн тохиолдолд халдварыг бусад хэвтэн
эмчлүүлэгсдэд тархахаас сэргийлэх арга хэмжээ авна.

 Томуугийн эмнэлзүйн шинж тэмдгийн тандалтыг үйлчлүүлэгсэд,
өвчтөнүүд, эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын дунд тогтмол хийх,
тэмдэглэл хөтөлнө.

 Халдварын сэжигтэй, болзошгүй тохиолдлыг тусгаарлан, дээд
шатны байгууллагуудад журмын дагуу шуурхай мэдээлнэ.
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 Бэлэн байдлыг хангах, ард иргэдэд анхан шатны
тусламж үйлчилгээг шуурхай, тасалдалгүй
үзүүлэх, хүн амыг урьдчилан сэргийлэх нийгэмд
суурилсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх,
халдварын тохиолдлыг аль болох бууруулна.

 Бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ”-ний
төлөвлөгөөг боловсруулан, жил бүр тодотгол
хийнэ.

 Эмч, эмнэлгийн ажилтны утас, гэрийн хаяг зэрэг
мэдээлэл, онцгой байдлын үед ажиллах дэглэм,
журмыг улирал тутам шинэчлэн, эмнэлгийн
ажилтнуудад танилцуулна.
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 Нэмэлтээр дайчлан ажиллуулах эмч, эмнэлгийн ажилтны
бүртгэл, судалгааг жил бүр шинэчлэн, гэрээ байгуулан,
сургалтанд хамруулна.

 Шаардагдах эм, багаж хэрэгсэл, хувийн хамгаалах
хэрэгсэл, ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг нөөцлөх,
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай
тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах, эм, эмнэлгийн
хэрэгслийн нөөцийг бий болгоно.

 Ард иргэдийн дунд сургалт зохион байгуулах, зөвлөмж,
гарын авлагаар хангана.

 Эмнэлгийн ажилтнуудад эмнэлзүйн менежмент,
халдварын сэргийлэлтийн талаар сургалт зохион
байгуулах, хувийн хамгаалах хэрэгслээр тогтмол хангана.
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 Хүн амын дунд хэт бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх,
үүссэн ачааллыг эрэмбэлэн ангилж, зохион
байгуулах, томуутай өвчтөнд үзүүлэх эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээг бусад хэвтэн эмчлүүлэгсдээс
тусад нь байхаар өрөө тасалгааг зохион байгуулах,
бэлэн байдлыг хангана.

 Томуугийн эмнэлзүйн шинж тэмдгийн тандалтыг
үйлчлүүлэгчид, өвчтөнүүд, эмч, эмнэлгийн
ажилтнуудын дунд тогтмол хийнэ.

 Халдварын сэжигтэй, болзошгүй тохиолдлыг
тусгаарлан, дээд шатны байгууллагуудад журмын
дагуу шуурхай мэдээлнэ.

 Дээд шатны байгууллагуудтай нягт хамтран
ажиллана.

17
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• Цартахлын үе• Цартахлын 
дараах үе

• Цартахлын 
түгшүүр үе

• Цартахал 
хоорондын үе

Бэлэн байдлыг 
хангах

Бэлэн байдлыг 
хангах

Хариу арга 
хэмжээ

Нөхөн сэргээх
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 Эрсдэлийн үнэлгээ

 Тандалт, судалгаа 

 Лабораторийн тандалт

 Нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээ

 Эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоо 

 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, эмчилгээ 

 Нөөцийн бүрдүүлэлт

 Халдварын сэргийлэлт, хяналт

 Үнэлгээ

19

Сэжигтэй тохиолдол:
 Өвчин эхлэхээс 7-10 хоногийн өмнө халдвартай бүс нутгаар аялсан, тархвар

судлалын холбогдолтой, эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдол.

Болзошгүй тохиолдол: 
 Сэжигтэй тохиолдлын тодорхойлолт
 БА
 Бодит хугацааны полимеразын гинжин урвал (ПГУ)-аар цартахлын вирүс 

илэрсэн, 
 Цартахлын вирүс илрүүлэх иммунохроматографийн аргаар эерэг 

тодорхойлогдсон тохиолдол.  

Батлагдсан тохиолдол: 
 Болзошгүй тохиолдлын тодорхойлолт
 БА
 Эсийн өсгөвөрт вирүс өсгөвөрлөгдсөн
 Томуугийн цартахлын  вирүсийн өвөрмөц эсрэгбие 4 дахин нэмэгдсэн 

тохиолдол.
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Цартахлын үед лабораторийн оношилгоог дараах зорилгоор
хийнэ. Үүнд:
 Томуугийн шинэ вирүсийн халдварыг эрт илрүүлэх,
баталгаажуулах.

 Өвчний газарзүйн тархалт, хариу арга хэмжээний
нөлөөллийг хянах.

 Цартахлын вирүс болон амьсгалын замын бусад
халдвартай өвчтөнүүдийг ялган оношлох, эмнэлзүйн
менежментийг боловсруулах.

 Томуугийн вирүсийн омгийг тодорхойлох, вирүсийн эсрэг
эмийн мэдрэг чанарыг хянах.

 Томуугийн вакцины омог, эргэлтэнд байгаа вирүсийн дэд
хэвшинжтэй тохирч байгаа эсэхийг үнэлэх, вакцины үр
ашгийг судлах.

21

 Тохиолдлыг тодорхойлолтын дагуу оношилсон эмч вирүсийн
эсрэг эмийн эмчилгээ эхлэхээс өмнө өвчний эхний 3 хоногт
сорьцийг авна. Өвчтөнөөс хамрын арчдас, хамрын угаадас,
тууралтын шингэн, тавны арчдас, ийлдэс цуглуулах ба нас
барсан тохиолдлоос уушгины эд (гүнээс) буюу гуурсан хоолойн
эд, эсийн сорьц авна.

 Шинжлэгдэхүүн авах эмч, эрүүл мэндийн ажилтан хамгаалах

хувцсыг бүрэн өмсөнө.
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 Хувь хүнд чиглэсэн арга хэмжээ 

 Бүлэг хүн амд чиглэсэн арга хэмжээ

 Хил гааль, аялал жуулчлалд чиглэсэн арга хэмжээ–

 Тохиолдол ба хавьталд чиглэсэн арга хэмжээ

 Цартахлын вакцин, вакцинжуулалтын үйл ажиллагаа 

23

 Эрсдэлийн харилцаа холбоо гэдэг нь нэг талаас
мэргэжилтнүүд, албаныхан нөгөө талаас томуугийн
цартахлын улмаас амь нас, эрүүл мэнд, эдийн засаг,
нийгмийн аюулгүй байдалд нь заналхийлэхүйц
аюултай тулгарсан хүмүүс хоорондын мэдээлэл,
зөвлөмж, санал бодол солилцох үйл явц юм.
 Томуугийн цартахлын эрсдэлийн анхны болон цаашдын мэдээлэл
боловсруулах
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 Хүчилтөрөгчийн эмчилгээ
 Вирүсийн эсрэг эмчилгээ
 Антибиотик эмчилгээ гэх мэт.

25

 Нөөцийн бүрдүүлэлтийг урьдчилан хийхэд цартахлын
болон шинэ вирүсийн дамжих зам, эмнэлзүйн шинж
тэмдэг, дайралтын түвшин, тархвар судлал зэргийг
мэдэж байх шаардлагатай. Үүн дээр суурилан
шаардлагатай нөөцийг урьдчилан тооцоолж,
бүрдүүлэлтийг хийнэ.
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 Цартахал хоорондын болон дараах үед:
◦ Эмнэлэг бүрт халдварын сэргийлэлт, хяналтын баг 
ажиллана. Багийн гишүүд эмнэлгийн халдвараас 
сэргийлэх, хянах үйл ажиллагааг хариуцаж ажиллана.

 Цартахлын түгшүүр үед:
◦ Эмнэлгийн ажилтны утас, гэрийн хаяг зэрэг мэдээлэл, 
нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед ажиллах 
дэглэм, журмыг шинэчлэн ажилтанд танилцуулна.

 Цартахлын үед: 
◦ Үйлчлүүлэгч, эмнэлгийн ажилтнуудын дунд халдварын 
сэжигтэй болон магадлалтай тохиолдлыг эрт илрүүлэх 
шинж тэмдгийн тандалтыг сайжруулна.
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 Цартахлын үед сурсан сургамжуудын талаарх
тайланд үнэлгээ хийх нь төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
явцад гарсан дутагдалтай талыг олж тогтооход ач
холбогдолтой.

 Хэрэгжүүлсэн хариу арга хэмжээнүүдийг үнэлж, түүнд
тохируулан төлөвлөгөөг өөрчлөх ажлыг цартахлын
эхний давалгааны төгсгөлд хийнэ.
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Анхаарал хандуулсанд 
баярлалаа!
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