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Д.Должин. 

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн захирал

Дорнод аймгийн томуугийн 
харуулдан тандалтын нэгжийн 

дэгдэлтийн үед авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Анхан шатны 
эрүүл мэндийн 
байгууллагын 
төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн 
газрын даргын 

тушаал 

ЭМС-ын 
тушаал

Эрсдэлт бүлгийн хүн ам

Эрх зүйн орчин
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 “Томуугийн тандалтыг эрчимжүүлэх тухай”
ЭМСайдын 2009 оны 323 дугаар тушаал,

 “Томуу, томуу төст өвчний харуулдан тандалтын
тогтолцоог өргөжүүлэх тухай” ЭМСайдын 2014 оны
358 дугаар тушаал,

 “Шинжилгээний сорьц зөөвөрлөх тухай” 2016 оны 93
дугаар тушаал,

 “Сургууль, хүүхдийн байгууллагад цочмог халдварт
өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээний удирдамж”
ЭМСайдын 2012 оны 216 дугаар тушаал.

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 

Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал 

 “Томуу, томуу төст өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх арга
хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” 2016.12.13 А/40

 “Тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай”
2016.12.13 А/41

 “Амьсгалын замын халдварт өвчний үед авч хэрэгжүүлэх
зарим арга хэмжээний тухай” 2016.12.14 А/42

 “Хүүхдийн тасагт ажиллах эмч нарын хуваарь батлах
тухай” 2016.12.14 А/43

 БОЭТ-ийн захиралын 2016 оны А/95 тоот тушаал “Зөвлөх
баг томилох тухай”
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Эрүүл 

мэндийн 

байгууллагын 

хүний нөөц  

Бэлэн 
байдлын

төлөвлөгөө
Хэвлэл 

мэдээллийн 
хэрэгслээр 
мэдээлэл 
түгээх

Томуугийн 
харуулдан 
тандалт 

Лабораторийн 
шинжилгээ

Угтуулан авч хэрэжүүлсэн 
арга хэмжээ

ТТӨ-ний амбулаторийн үзлэг 
/Дорнод аймаг/

www.flu.mn
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Томуу, томуу төст өвчний тархалт 
(10 000 хүн амд)

www.flu.mn

Томуу, томуу төст өвчний хөдлөл зүй 
/Дорнод аймаг/
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Томуу, томуу төст өвчин, насны бүлгээр 
/52 дахь 7 хоногт/

Өрхийн 
ЭМТ

Сумын 
ЭМТ БОЭТ Аймгийн хэмжээнд

Тоо Хувь

0-11 сар 45 27 183 255 32.8%

1 нас 27 17 112 156 20%

2-4 нас 58 45 105 208 26.7%

5-9 нас 19 18 37 74 9.5%

10-14 нас 9 9 17 35 4.5%

15 нас 1 1 4 6 0.7%

16-24 нас 3 2 1 6 0.7%

25-44 нас 11 7 5 23 2.9%

45-49 нас 2 2 4 0.5%

50-64 нас 1 5 6 0.7%

65-с дээш 3 1 4 0.5%

Пневмонитэй хэвтсэн өвчтөний 
хөдлөл зүй /Дорнод аймаг/

2016 он 2017 он
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Лабораторийн шинжилгээ 

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа 43000
х/н
Сайн дурын дархлаажуулалт 1000 х/т

Эмнэлгийн орны тоог нэмэгдүүлэх -
арьсны тасагт 4 палат нэмж, нийт 50
ор дэлгэсэн.

Эрсдэлт бүлгийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн
тусламжийг гэрийн үйлчилгээнд шилжүүлсэн.

Аймгийн Засаг даргын 2017
оны А/04 дугаар
захирамжаар олныг
хамарсан үйл ажиллагааг
хязгаарлах

БОЭТ-д шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, эм, хэрэгслийг
шийдвэрлэж өгсөн /15 сая төгрөг/

БОЭТөвийн түргэн тусламжийн
үйлчилгээний унаа, эмчийн тоог
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ

ЭМС-ын 358 тоот тушаалын
дагуу ТТӨ-нөөс урьдчилан
сэргийлэх, бэлэн байдлыг
хангах ажлыг эрчимжүүлэх
чиглэлээр ЭМГ-ын А/40, А/43
тоот тушаал,

Орон нутгийн
удирдлага

Бямба, ням гарагуудад БОЭТөвийн
хүүхдийн эмч нар 10-20 цаг хүртэл
нэмэлтээр ажиллуулсан.

Дорнод
аймаг

Өрхийн болон амбулаторийн эмч нарыг даваагаас баасан
гарагуудад БОЭТөвийн хүүхдийн хүлээн авах тасагт 17-22 цаг
хүртэл уртасгасан цагаар ажиллуулах хуваарь гаргав.

600 хүн тун тамифлю эмийг
эмчилгээнд зарцуулсан

Аймгийн онцгой комиссын
хурлын шийдвэрээр сургууль,
цэцэрлэгүүдийг хаасан /7-14
хоног/

Илүү цагаар болон нэмэлтээр ажилласан эмч,
сувилагч нарт өдөрт 2 удаа халуун аарц, шүүс
тогтмол уулгаж дархлааг нь дэмжсэн.

БОЭТөвийн захиралын тушаалаар 
“Зөвлөх баг” ажиллуулсан.
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Үйл ажиллагаа
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангаас БОЭТ-ийн хүүхдийн

тасгийн яаралтай тусламж, сэхээн амьдруулах тасагт шаардлагатай
эмчилгээний зориулалтын 15 сая төгрөгний өртөг бүхий дуслын болон
тарианы автомат шахуурга, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, хүнд өвчтөний
хяналтын монитор зэрэг эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүдээр хангасан.

БОЭТ-ийн тасаг нэгжүүд өөрсдийн нөөц бололцоогоор утлагын
аппаратыг хүүхэд, халдварт, сэхээний тасгуудад бэлэглэсэн.

Үйл ажиллагаа 
ЭМСайдын 358 тоот тушаалын дагуу ТТӨ-нөөс урьдчилан сэргийлэх,

бэлэн байдлыг ханган ажиллаж, хүүхдийн тасгийн эмч, эмнэлгийн ажилчдыг
дархлаажуулах, томуугаас урьдчилан сэргийлэлтийг сайжруулахад дэмжлэг
үзүүлэх ажлыг ЭМГ-ын санаачлагаар зохион байгуулан 2 төрлийн дархлаа
сэргээх бэлдмэл, 5 төрлийн витамин, амин дэмийг БОЭТөвийн хүүхдийн
тасгийн эмч мэргэжилтнүүдэд хүлээлгэн өгсөн.
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Үйл ажиллагаа 

Амьсгалын замын халдварт өвчин, ТТӨвчний дэгдэлт, болзошгүй
эрсдлээс хүүхдүүдийг урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөмж, ажлын
төлөвлөгөөг МХГ-тай хамтран гаргаж 2017.01.05-ны өдрөөс эхлэн эрүүл ахуйн
халдвар хамгаалал, ариутгал халдваргүйтгэл, орчны эрүүл мэнд чиглэлээр
хамтарсан дэмжлэгт хяналт, сургалт, мэдээллийг 19 цэцэрлэг, 10 сургуульд
хийж илэрсэн зөрчлийн дагуу мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг цаг тухайд нь өгч
ажилласан.

Үйл ажиллагаа

ТТӨвчин амбулаторийн нийт үзлэгийн 10%-аас дээш бүртгэгдсэн
Чулуунхороот, Гурванзагал, Баян-Уул, Цагаан-Овоо сумдад мэргэжлийн 2 баг
томилон газар дээр нь үнэлгээ хийлгэж, хүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмчийн
үзлэг, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэн, сумдын эрүүл мэндийн
төвүүд, сургууль, цэцэрлэгүүдэд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
орчны эрүүл ахуйн дэмжлэгт хяналтыг хийж ажилласан.
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Үйл ажиллагаа

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс ирүүлсэн Томуу, томуу төст
өвчин болон бусад халдвараас урьдчилан сэргийлэх иргэдэд зориулсан 23
төрлийн санамж, ханын хуудсуудыг БОЭТөв, өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүд,
Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн эмч нарт
тарааж олон нийтийн газраар байрлуулсан.

Орон нутгийн Мижи, Дорнод, ТВ-6 телевизүүдээр:

 Томуугаас сэргийлэх 4 төрлийн шторк зөвлөмжийг өдөрт 9 удаагийн
давтамжтай иргэдэд түгээсэн.

 Хүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх “Эмчийн цаг”,
“Эмч ярьж байна” нэвтрүүлгийг өдөрт 6 удаагийн давтамжтай түгээж олон
нийт, иргэдэд чиглэсэн нэвтрүүлэг, мэдээллүүдийг тогтмол хүргүүлж
ажилласан.

Үр дүн, дүгнэлт: 

Амбулатори болон эмнэлэгт
суурилсан харуулдан
тандалтын мэдээг 7 хоног
бүр 17 нэгжээс 100% авч,
тандалтад суурьлсан хариу
арга хэмжээг зөв авсан.

Томуугийн өвчлөлийн 89%
нь 0-9 насны хүүхэд зонхилж
байсан учир зорилтот бүлэг
рүү чиглэсэн арга хэмжээг
бүх шатанд зэрэг эхлүүлсэн.

Лабораторийн
шинжилгээгээр
томуугийн A(H3N2)
үүсгэгч дэгдэлт
хэлбэрээр гарсныг
тодорхойлсон.

Томуугийн дэгдэлтийн оргил үе
нь 52 дах 7 хоногт 15.4% болж,
2017 оны 2 дугаар 7 хоногт
7.2% болж буурсан байна.

Нийгмийн 
даатгалын 
үндэсний 

зөвлөлийн 01 
дүгээр тогтоол,  

Аймгийн Засаг дарга 
болон онцгой 

комиссын түвшинд 
анхаарч цаг алдалгүй 
шуурхай ажилласан. 
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Цаашид анхаарах, шийдвэрлэвэл зохих 
асуудал 

0-5 насны хүүхдэд 
үнэгүй эм олгох, 
эцэг эхэд нь 
хүүхдээ асрах 
цалинтай чөлөө 
олгох шийдвэрийг 
үргэлжлүүлэх

Эмч, 
мэргэжилтнүүдийн 
илүү цагийн хөлс, 

нэмэлтээр 
хэрэглэх эм 

тарианы зардлыг 
улсын нөөцөд 

тусгах

ТТӨ амбулаторийн үзлэгт 
10-15% хүрэхээс өмнө 
цэцэрлэг, сургууль түр 
хаах арга хэмжээг 

эхлүүлэх

ХӨСҮТ-рүү сорьц 
тээвэрлэх хамтран 
ажиллах гэрээ хийх  

Томуугийн 
дархлаажуулалтыг 

9 дүгээр сараас 
хэтрэхгүй эхлүүлэх 

Лабораторийн 
оношлуур, урвалж 

дагалдах 
хэрэгслийн 

хангалт дутмаг 
байна 

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.


