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•• ШуШуввууныууны ттомууомууггийнийн цацартртааххлааслаас

ссэргэргийлийлэх, тээх, тэмцмцэх эх үндсүндсээнн ччииггллээлл

20062006--20102010

ММононгголол УлсынУлсын ЗасЗасггийнийн ггазазррынын

110 110 дудуггаааар тр тоогтгтоолоол
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• Олон улсын болон салбар дундын хамтын
ажиллагааг сайжруулах замаар шувууны томуу
өвчний дэгдэлт, тархалтыг хязгаарлах

• Өндөр хоруу чанартай вирус хүнд
халдварлахаас урьдчилан сэргийлэх

• Эрсдлийг аюулгүй түвшинд байлгах

• Эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн хор 
хохирлыг багасгах

ҮндсҮндсээнн ччииггллээлийнлийн зозоррилилггоо

ҮндсҮндсээнн ччииггллээлийнлийн зозоррилилттуудууд
ҮндсҮндсээнн ччииггллээлийнлийн зозоррилилттынын 11--р р үеүе

•• ҮндҮндээснийсний зозоххицуулаицуулах хх хоорроооо байбайггуулжуулж,,

•• МэМэддээээллийнллийн ннэгэгдсдсээнн сүлжсүлжээг ээг бийбий болболггоохх, , 

•• ИдИдэвхэвхиитэтэйй ттандаландалттыыг г өөргргөжүүлөжүүлэх, эх, 

•• ӨӨввччнийний оношийгоношийг шуушуурхрхайай оношилжоношилж, , анхныанхны

оношийгоношийг бабатталалггаажуулааажуулах х ззэрэг эрэг ажлынажлын

ббээллээнн байдлыбайдлыгг ххананггажаж,,

•• ШааШааррдладлаггааттайай бабаггажаж ттонооног тг төөххөөөөррөмжийнөмжийн нөөцнөөц
бүбүррдүүлдүүлэх эх ззэрэг 13 эрэг 13 ажилажил ттөлөөлөввлөнлөн хэрэгхэрэгжүүлжжүүлж
байнабайна..
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ҮндсҮндсээнн ччииггллээлийнлийн зозоррилилттынын 22--р р үеүе

•• СалбаСалбар хр хооооррондынондын зозоххицуулалицуулалт хт хийийх, х, 

•• ӨӨввччнийний ссээжижиг г илилэрэрссээнн ттооххиолдолдиолдолд ммээддээээллийнллийн
бодибодит т байдлыбайдлыг хг хананггаах, х, 

•• ХХалдалдввааррынын гголомоломттыыг хг хяналяналттадад аавваах х ззэрэг 8 эрэг 8 
ажлыажлыг тг төлөөлөввлөнлөн хэрэгхэрэгжүүлжжүүлж байнабайна..
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ҮндсҮндсээнн ччииггллээлийнлийн зозоррилилттынын 33--р р үеүе

•• ОнцОнцггойой байдлынбайдлын үеийнүеийн опеоперрааттиив тв төлөөлөввлөлөггөөөөгг холбогдоххолбогдох
мэргэжлийнмэргэжлийн байгууллагуудынбайгууллагуудын ттөлөөлөввлөлөгөөтэйгөөтэй уялдуулахуялдуулах..

••ХориоХорио цээрцээр тогтоохтогтоох, , хүнхүн амынамын нийгмийннийгмийн халамжхаламж үйлчилгээгүйлчилгээг
тухайтухай нөхцөлднөхцөлд тохируулантохируулан өөрчилжөөрчилж хэрэгжүүлэххэрэгжүүлэх

••ӨвчлөлийнӨвчлөлийн цагийнцагийн байдлыгбайдлыг байнгынбайнгын хяналтадхяналтад авчавч үнэлгээүнэлгээ
хийххийх, , хүндрэлхүндрэл, , наснас баралтыгбаралтыг багасгахбагасгах аргаарга хэмжээгхэмжээг шуурхайшуурхай
хэрэгжүүлэххэрэгжүүлэх

••ЗасгийнЗасгийн газаргазар болонболон олонолон улсынулсын байгууллагуудтайбайгууллагуудтай хамтранхамтран
нэннэн шаардлагатайшаардлагатай байгаабайгаа эмнэлэгэмнэлэг, , эмийнэмийн хангамжийгхангамжийг
нэмэгдүүлэхнэмэгдүүлэх аргаарга хэмжээгхэмжээг шуушуурхрхайай авчавч хэрэгжүүлэххэрэгжүүлэх
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УдиУдиррдладлаггаа зозоххионион байбайггуулалуулалт, т, сансанххүүжилүүжилтт

•• ШуШуввууныууны ттомууомууг г үндүндээснийсний зозоххицуулаицуулах х 
ххоорроооо

•• АймаАймаг г оорронон нунутгтгийнийн зозоххицуулаицуулахх хороохороо

СанСанххүүжилүүжилт:т:

•• УлсынУлсын болонболон аймааймаг г оорронон нунутгтгийнийн
ттөсөөсөвв

•• ОлонОлон улсынулсын ззээээлл, т, тусламжийнусламжийн
ххөөттөлбөөлбөрр
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ММононгголол УлсынУлсын ЗасЗасггийнийн ггазазррынын
61 61 дүдүгээр тгээр тоогтгтоолоол

ШуШуввууныууны ттомууомууггийнийн цацартртааххлааслаас ссэргэргийлийлэх, эх, 
тэтэмцмцэх эх үндсүндсээнн ччииггллээлийлийг хэрэгг хэрэгжүүлжүүлэх эх 

ттөлөөлөввлөлөггөөөө

20072007



ШуШуввууныууны ттомууомууггийнийн цацартртааххлааслаас ссэргэргийлийлэх тээх тэмцмцэх эх 
үндсүндсээнн ччииггллээлийлийг хэрэгг хэрэгжүүлжүүлэх тэх төлөөлөввлөлөггөөөө
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ННэг. Мэг. Малыналын эрэрүүлүүл ммээндийнндийн ччииггллээллээрээр

•• ХХөдөөөдөө ажаж ааххуйнуйн салбасалбаррынын цацартртааххлынлын үедүед ааввчч
хэрэгхэрэгжүүлжүүлэх эх ааргргаа хэхэмжмжээээнийний ттөлөөлөввлөллөлт,т, ххолбоолбоггдодохх
ххуульууль ттоогтгтоомжийноомжийн хэрэгхэрэгжилжилттийийг г сайжсайжрруулауулахх

•• ЗЗэрэрллэг эг шушуввуудынуудын дунддунд ххийийх тх тандаландалт т судалсудалггааааг г 
өөргргөжүүлөжүүлэхэх

•• ЛабоЛаборрааттооррийнийн ччадаадавхвхийийг г сайжсайжрруулауулахх

•• МэМэддээээллээлл, , сусургргалалт т сусуртрталалччилилггааааг тг тоогтгтмолжууламолжуулах х ззэрэг эрэг 
2233 ажлыажлыг тг төлөөлөввлөнлөн хэрэгхэрэгжүүлжжүүлж байнабайна
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ШуШуввууныууны ттомууомууггийнийн цацартртааххлааслаас ссэргэргийлийлэх тээх тэмцмцэх эх 
үндсүндсээнн ччииггллээлийлийг хэрэгг хэрэгжүүлжүүлэх тэх төлөөлөввлөлөггөөөө

ХХоёоёр. Эрр. Эрүүлүүл ммээндийнндийн ччииггллээллээрээр

•• ЭрЭрүүлүүл ммээндийнндийн салбасалбаррынын ттөлөөлөввлөлөггөөөөг г болоболоввссррононггуйуй
болболггожож, эрт , эрт ссэрээрэмжлүүлмжлүүлэх хэх хаарриуиу ааргргаа хэхэмжмжээ ээ аавваах х 
ззэрэг эрэг ууррьдьдччиланилан ссэргэргийлийлэх, тээх, тэмцмцэх эх ааргргаа хэхэмжмжээг ээг 
ДДЭМЭМББ--ынын зөзөввлөмжийнлөмжийн дадаггуууу хэрэгхэрэгжүүлжүүлэхэх

•• ХХӨСҮӨСҮТ Т болонболон ББГХГХӨСҮӨСҮТТ--ийнийн БиолоБиологгийнийн
лаболаборрааттооррийнийн биобио--ааююулулггүйүй байдлыбайдлыг г сайжсайжрруулауулахх

•• ХХилийнилийн ммэргээргэжлийнжлийн ххяналяналттынын болоболоввсонсон ххүүччнийний
ччадаадавхвхии, т, тееххниник, тк, тонооног тг төөххөөөөррөмжийнөмжийн ххүүччининччадлыадлыг г 
ннээммэгэгдүүлдүүлэхэх ззэрэг 20 эрэг 20 ажлыажлыг тг төлөөлөввлөнлөн хэрэгхэрэгжүүлжжүүлж
байнабайна



ШуШуввууныууны ттомууомууггийнийн цацартртааххлааслаас ссэргэргийлийлэх тээх тэмцмцэх эх 
үндсүндсээнн ччииггллээлийлийг хэрэгг хэрэгжүүлжүүлэх тэх төлөөлөввлөлөггөөөө

ГГуурраав. в. ОнцОнцггойой үеийнүеийн удиудиррдладлаггаа, , зозоххицуулалицуулалттынын ччииггллээллээрээр
•• ОнцОнцггойой байдлынбайдлын үедүед аавваах х ааргргаа хэхэмжмжээээнийний

ттөлөөлөввлөллөлт, т, ммэргээргэжлийнжлийн байбайггууллаууллаггуудынуудын уялдаауялдаа
ххолбооолбоог г сайжсайжрруулауулахх

•• ЦаЦартртааххлынлын ббээллээнн байдлыбайдлыг хг хананггаах, х, ууррьдьдччиланилан
ссэргэргийлийлэх, тээх, тэмцмцэх эх ааргргаа хэхэмжмжээг хэрэгээг хэрэгжүүлжүүлэхээхэдд
шаашааррдадаггдадах х нөөцийнөөцийг г бүбүррдүүлдүүлэхэх

•• ОнцОнцггойой үеийнүеийн шуушуурхрхайай ааргргаа хэхэмжмжээ, ээ, ммээддээ ээ ммээддээээллээлл
•• ҮйлҮйл ажиллаажиллаггааныааны ттөлөөлөввлөлөггөөнийөөний хэрэгхэрэгжилжилтэтэдд

ххяналяналт тт тааввьжьж ажиллаажиллах х баба жилжил бүбүррийнийн 4 4 дүдүгээр  гээр  
улиулирралдалд ттөлөөлөввлөлөггөөнийөөний хэрэгхэрэгжилжилттийнийн тталааалаар  р  
ЗасЗасггийнийн ггазаазарт трт тайланайлан ххүүргргүүлжүүлж ажиллаажиллах х ззэрэг  16 эрэг  16 
ажлыажлыг  тг  төлөөлөввлөнлөн хэрэгхэрэгжүүлжжүүлж байнабайна. . 
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ТТомууомууггийнийн цацартртааххлынлын ббээллээнн байдлынбайдлын
үнүнээллгээгээ

• Төсөл хэрэгжүүлж байгаа 3 аймаг, 3 хотод
суурь үнэлгээ хийсэн,

• 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүрэгт цар тахлын
бэлэн байдлын үнэлгээнд хийсэн, 



ТТомууомууггийнийн цацартртааххлынлын ббээллээнн байдлынбайдлын
үнүнээллгээгээнийний дүдүггннээллтт

• Томуугийн цартахлын бэлэн байдлын төлөвлөгөө бүх 
салбарын оролцоог хамруулж чадаагүй.

• Томуугийн үндэсний 4 дүгээр зөвлөлгөөнд оролцсон
салбаруудын хамтын ажиллагаа өмнөх үнэлгээний үеэс нэг 
дахин нэмэгдсэн.

• Салбарууд үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөгүйгээс
хоорондын уялдаа хангалтгүй.

• Хамтын ажиллагаа зохицуулах дасгал сургуулилт, 
сурталчилгаа зохион байгуулдаггүй, төлөвлөгөөнд тодотгол
хийдэггүй.

• Үнэлэгдсэн чадавхуудаас “Томуугийн цартахлын бэлэн
байдлын төлөвлөгөө”, “Эрүүл мэндийн салбарын чадавхи”
болон “Дэгдэлтйг хязгаарлах нөөц” хангалтгүй түвшинд
байна.
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ТТомууомууггийнийн цацартртааххлынлын ббээллээнн байдлынбайдлын
үнүнээллгээгээнийний зөзөввлөмжлөмж

• Үндсэн чиглэл, ажлын төлөвлөгөөг боловсронгуй болгож, 
тодотгол хийж байх.

• Аймаг, нийслэлийн болон анхан шатны салбарын оролцоог 
хамарсан дасгал сургуулилт хийх.

• Томуугийн цартахлын үед шаардагдах, хүн хүч, эм бэлдмэл, 
хамгаалалтын хувцас, ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис, 
тоног төхөөрөмжийн нөөцийн судалгаа гаргаж бэлэн
байдлыг хангах.

• Эдгээр арга хэмжээний үр дүнгийн шалгуур нь 2011 он гэхэд
салбар бүрээр хангалттай түвшинд хүрсэн байхаар 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх.
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ШинэШинэ баба дахиндахин сэргэжсэргэж буйбуй өөввччинин

• Хойд Америкт 2009 оны 3 дугаар сараас
эхлэн гарсан томуугийн “А” хүрээний
H1N1вирүсийн шинэ хувилбарын
цархалтаас сэрийлэх арга хэмжээний
хүрээнд үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөг шинэчлэх ажил хийгдэж байна. 

Бид аварна, хамгаална, тусална.   | 14 |

• Хүний томуугийн цартахлын үе, цартахлын оргил үеийн
дараах үе шатанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөлт зохицуулалт,  байдлыг хянах, үнэлэх, 

• Өвчний тархалтыг бууруулах, эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлэх, 

• Мэдээлэл,  харилцааг сайжруулах,

• Боловсон хүчнийг чадваржуулах,

• Лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх,

ННээммээллт т өөөөррччлөллөлттийийг г дадарраааах х 
ччииггллээллээр ээр болоболоввссрруууулжлж байнабайна
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