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“Томуугийн цар тахлын бэлэн байдлын үнэлгээ” хийсэн нэгдсэн дүн.2009 он
№ чадавх улсын

дундаж
аймгийн
дундаж

Дархан-Уул

1 Томуугийн цар тахлын бэлэн
байдлын төлөвлөгөө

0,77 1,2 1,6

2. Салбар дундын хамтын
ажиллагаа

1,56 1,2 1,7

3. Аймаг нийслэлийн гамшгийн
үеийн холбоо зарлан мэдээлэл

1,8 1,5 0,5

4. Эпидемиологийн чадавх 1,25 0,9 0,5

5. Лабораторийн чадавх 1,0 0,7 0,5

6. Томуугийн байнгын тандалт 2,27 1,8 1,75

7. Хүний амьсгалын замын өвчний
тандалт мэдээлэл

1,94 1,7 1,66



8. Дэгдэлтийн үеийн хариу арга хэмжээ 1,45 1,3 1,0

9. Дэгдэлтийг хязгаарлах нөөц 0,78 0,7 0,75

10. Томуугийн тархалтаас сэргийлэх олон
нийтэд суурилсан арга хэмжээ

1,05 1,1 2,0

11. Халдвар хамгаалал 1,53 1,15 1,0

12. Эрүүл мэндийн салбарын чадавх 0,85 0,7 0,4

13. Мал эмнэлгийн салбарйн чадавх 1,77 1,35 1,2

14. Онцгой байдлын албаны чадавх 1,28 1,35 1,3

15. Өрхийн эмнэлгийн чадавх 1,41 1,3 1,5

Дундаж 1,38 1,19 1,15

• 2008  оны 11  сард аймгийн ОБГ,ЭМГ,  ХХААГ, 
АЗДТГ,ЦГ,  МХГ зэрэг холбогдох байгууллагын
мэргэжилтнүүдтэй хамтран томуугийн цар
тахлын бэлэн байдлын үнэлгээ хийсэн.Үнэлгээнд
1,35  оноо авсан.  Мөн 2009  оны 2  сард ОБЕГ, 
ХӨСҮТ‐тэй хамтран аймгийн ЭМГ, нэгдсэн
эмнэлэг өрхийн эмнэлгүүдийн томуугийн цар
тахалтай тэмцэх бэлэн байдлын үнэлгээ хийсэн. 
Үнэлгээ 1,15  оноо авсан тул дээрхи байдалд
дүгнэлт хийж Томуугийн цар тахлын бэлэн
байдлын үнэлгээг хийж тааруу үзүүлэлтээ
сайжруулахыг гол зорилго болгон ажилласан



• Нэг. Төлөвлөлтийн талаар: 
• Төлөвлөгөөг хийхдээ нөхцөл байдал
өөрчлөгдөх үед нэмэлтээр тототгол хийж үйл
ажиллагаа хийх бүрдээ цагийн байдалд
тохируулан төлөвлөгөө хийж хэвшлээ.  Үүнд: 
Төлөвлөгөөг үнэлгээний үндсэн дээр шинэчлэн
боловсруулсан.

Шувууны томуугийн хүний өвчлөлийн үед
шуурхай арга хэмжээ авах баг томилон багийг
сургаж бэлтгэсэн.  Аймгийн ЗДТГ,  сумын ЗДТГ, 
ЭМБ,  ОБГ,БСГ сумдын захиргаа ЭМБ,  ХХААГ,ЦГ, 
Зам тээвэр орон нутгийн радио телевиз
оролцсон 3  удаагийн дадлагажих сургуулийг
хөндлөнгийн ажиглагчтай хийж үр дүнг
хэлэлцэж хүн хүч бусад хангамжийн
жагсаалтанд тодотгол хийсэн

• Дэлхий нийтэд шувуугийн томуугийн өвчлөлийг
Цар тахал боллоо гэж зарлах үед Урьчилан
сэргийлэх чиглэлээр ажиллах төлөвлөгөөгөө
тототгон манай аймаг өвчний сэжиг орж
болзошгүй эрсдэлт цэгүүдийн бэлэн байдлыг
хангах талаар төлөвлөгөө хийж ажилласан.

• Нэгдсэн эмнэлгийн хүлээн авах тасаг, Өрхийн
эмнэлгүүдийн бэлэн байдал, халдвартын
тасгийн хүлээн авах , поликлиникийн
кабинетүүд, сумын 3 эмнэлэг, хувийн ортой 12, 
үүдэн 19 эмнэлгийн бэлэн байдлыг хангуулах
талаар төлөвлөгөөг шинэчлэн хийлгэж , сэжиг
илрэх үед ажиллах ажиллагааг дадлага
сургалтаар харуулж,  бэлтгэл ажлыг хангуулсан



• Шувууны томуугийн хүний өвчлөл амбулатори, 
хүлээн авах, халдвартын тасаг, өрхийн эмнэлэгт
илрэх үед ажиллах дадлага сургалтын
төлөвлөгөө хийж МХГ, ХХААЖДҮГ, ОБГ, эМГ
Цагдаагийн бие бүрэлхүүн зэрэг мэрэгжлийн
ангиудыг оролцуулсан “Томуу өвчний талаархи
ойлголт, дэлхийн чиг хандлага, Монгол дахь
нөхцөл байдал, шинэ ба дахин сэргэж буй
халдварын талаар 150 хүн оролцсон нэг
өдрийн сургалтыг ХӨСҮТ, БГХӨСТ‐тэй хамтран
Төслийн санхүүжилтээр явуулж, 6‐р сарын 26, 
7‐р сарын 1 нд дадлага сургалтыг амжилттай
зохион байгуулсан

Дадлага сургалтын нээлтийн үйл ажиллагаа
Засаг даргад рапорт өгч байгаа нь



ЭМГ, ОБГ, МХГ, Цагдаагийн мэрэгжлийн ангиудын бэлэн
байдал

Мангиртын өрх эмнэлэгт дадлага сургалтын танилцуулага



Өрхийн эмнэлэгт шувууны томуугийн хүний өвчлөлийн
сэжиг илрэх үед авах шуурхай арга хэмжээ дадлага

сургалтын явцаас

Нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын тасгийн бэлэн
байдлаас танилцууллага



Халдвартын тасмагт эмнэлэг
дэлгэн ажиллуулж байгаа нь

Нэгдсэн эмнэлгийн хүлээн авах тасагт ШТХӨ илэрвэл авах
арга хэмжээний бэлэн байдлаас...



Поликлиникт ШТХӨ илрэх үед
авах шуурхай арга хэмжээ

Сайн дурын идэвхинүүд иргэдэд
сургталчилгаа хийхээр



Чих хамар хоолойн кабинетээр сэжигтэй хүн
үзүүүлвэл авах арга хэмжээ

Дадлага сургалтын үед штабын
ажлаас



Дадлага сургалтын дараахи ярилцлага дүгнэлт хийж
байгаа нь

• Орон нутгийн шийдвэр гаргагч нарын “
Шувууны томуугийн хүний өвчлөл “‐ийн
талаархи мэдээлэл өгөх, тэднээс дэмжлэг
авах зорилгоор аймаг сумын ИХТ, баг, 
сумын засаг дарга нар,агентлагын 120 хүн
оролцсон “Томуу өвчний талаархи ойлголт, 
дэлхийн чиг хандлага, Монгол дахь нөхцөл
байдал, шинэ ба дахин сэргэж буй
халдвар”‐ын талаар нэг өдрийн сургалтыг
явуулах төлөвлөгөө хийж , сургалтыг НЭМХ, 
БГХӨСҮТөвтэй хамтран зохион байгуулсан



Шинэ ба дахин сэргэж буй
халдваруудын талаархи сургалт



• Шувууны томуу өвчний хүний өвчлөлийн
сэжиг илэрсэн шуурхай арга хэмжээ сэдэвт
дадлага сургалтын үед гарсан сул талыг
засах 8 заалттай төлөвлөгөөг хийж 2009 
оны 9‐р сарын 4 Аймгийн засаг даргаар
батлуулан ажиллаж байна.                                    
Томуу өвчин бага насны хүүхдүүд өвдөх
магадлал ихтэй тул сургуулийн захирал ,  
цэцэрлэгийн эрхлэгч, нийгмийн ажилтан, 
цэцэрлэг сургууль хариуцсан эмч нарт “Томуу
өвчний өнөөгийн байдал, сургууль
цэцэрлэгийн бэлэн байдлыг хангах талаар ОБГ, 
МХГ, ЭМГ –ийн мэрэгжилтнүүд оролцсон

• 129 хүнийг хамарсан нэг өдрийн сургалтыг 9‐р
сарын 23 нд зохион байгуулсан.



• 18 цэцэрлэг, Оюуны Ирээдүй цогцолбор
сургуулийг сонгон авч , ОБГ, ЭМГ, БСГ, МХГ‐
ын хамтарсан төлөвлгөөг хийж,  “ Сургууль
, цэцэрлэг дээр томуугийн өвчлөл гарах
үед авах арга хэмжээ “ дадлага сургалтыг
18р цэцэрлэг дээр 9‐р сарын 30 нд зохион
байгуулсан.Энэ хүрээнд цэцэрлэгийн багш
нарт сургалт 2 удаа 220 эцэг эхэд Томуу
өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмж тарааж сургалт
явуулан кино үзүүлсэн. Цэцэрлэгийн 158 
хүүхдэд гар угаах кино үзүүлэн гар угаах
сургалт явуулсан.

Цэцэрлэг дээр Томуу томуу төст өвчний үед авах
арга хэмжээ дадлага сургалтаас



Дадлага сургалтаас



Бэлэн байдлаас...



Дадлага сургалтанд 19 цэцэрлэгийн эрхлэгч, эмч нийт
76 хүн оролцсон

Дадлага сургалтын явцаас



• Бүх сургуулийн , цэцэрлэгийн багш нарт
Томуу өвчнөөс сэргийлэх сургагч багшийн
сургалт явуулж, цэцэрлэг багш нар нь
ангийн хүүхдүүдэдээ

• Эх эцэгүүдэд сургууль цэцэрлэгийн багш

• Нийт цэцэрлэгт явдаг ,,

• Сургуулийн ..

• Тэдний эцэг эх нийт хүнд “Шинэ ба шинээр
сэргэж буй халдварууд, Томуу томуу төст
өвчний талаар ойлголт сургалтыг явуулсан
нь нийт хүн амын .. Хувьд хүрсэн ажил
боллоо

• 19  цэцэрлэгийн 480  Багш ажилчид

• 29  сургуулийн 1570  багш ажилчид 4 
ээлжийн масктай болж

• Цэцэрлэг ,сургуулийн 19600  сурагчид 2 
ээлжийн масктай болсон.

• Эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах
гар угаалтыг заах

• Ариутгалын бодис хэрэглэх

• Үдийн хоол хөтөлбөрийн явцат аягаа гэр
рүүгээ авч явж угаадаг байсныг болиулж
нэгдсэн угаалгаар хийхээр зохиуцуулсан



• Сурталчилгаа материал шинээр болвсруулж ... 
Хүнд тарааж

• Анги танхим цэцэрлэгүүдэд сурталчилгааны
самбар байгуулсан

• Гамшгийн болон томуу томуу төст өвчнийе үд
ажиллах төлөвлөгөөгөө
шинэчлэсэн.Цэцэрлэгүүд энэ хугацаанд
хийсэна жлаа оБГ хүргүүлж Шувууны
томуугийн цар тахалтай тэмцэх төслийн баг
цэцэрлэг бүр дээр очиж хийсэн ажил хийж
байгаа ажилд нь үнэлгээ өгөөд байна.

• Нөөцийг сайжруулахын тулд Шувууны томуугийн
цар тахалтай тэмцэх төслийн багт хүсэлт гарган нэг
удаагийн хамгаалалтын хувцас 30 ш авсан. Засаг
даргад тулгамдсан асуудлаа танилцуулсанаар Засаг
даргын нөөц сангаас 4.9 сая ¥ гаргуулан, 
лабораторийн хэрэгслүүд, хамгаалах хэрэгсэл, 
халдваргүйжүүлэх бодис, халдваргүйжүүлэхэд
хэрэглэх иж бүрдлүүдийг авч нөөц хангалт хийсэн.    
Эмнэлгийн ажилчид, үйлчлүүлэгч нарыг хангах
маскийг нөөцийг бэлтгэн ,  эм эмнэлгийн хэрэсэл
ариутгалын бодисын нөөц тооцоог гарган зайлшгүй
нөхцөл байдал байдал үүссэн үед 3‐24 цагийн
дотор татан авах талаар эм ханган нийлүүлэх
газруудтай гэрээ хийсэн



• Салбар хоорондын хамтын ажиллагааг
сайжруулахын тулд Мэргэжлийн
ангиудынхамтарсан хуралдаан сар бүр
хийгдэн дараа сард хийх ажлаа хамтран
төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн иргэд рүү, 
мэрэгжлийн ангиуд руу чиглэн 2 зөвлөмжийг
боловсруулан тараасан. Энэ ажлаа орон
нутгийн ДВС, ТҮ‐12, ЛХА телезорын
мэдээлэлийн сувгууд МОНЦАМЭ сонинд
мэдээлэл өгч ажиллаж байна. ЭМГ‐ын даргын
2009 оны 3 сарын 4‐ны өдрийн 34 тоот
тушаалаар хүний томуу болон шувууны
томуугийн цар тахалтай тэмцэх бэлэн байдлын
төлөвлөгөө ,цар тахлын үед ажиллах бие
бүрэлдэхүүнийг томилон шаардлагатай үед
тодотгол хийн ажиллаж байна

• 3. Гамшгийн мэдээ мэдээллийг албадад шуурхай
дамжуулах ажлын эхлэл тавигдаж байна.

• Дархан –уул аймаг нэг цэгийн төрийн үйлчилгээтэй
болсон ба Нэгдсэн эмнэлгийн 18 тасаг дотоод
сүлжээнд холбогдсон . сумын эмнэлэг интернетэд
холбогдсон. Сүлжээний мэргэжилтэнг 7‐р сарын
1нээс эхлэн шинээр авч ажиллуулж байна G mobile 
утсаар эмнэлг ийн ажилчид аймгийн тасгийн газар, 
агетлагууд хоорондоо үнэгүй ярих нэгдсэн нэг
утасны сүлжээнд холбогдсон.



• Тархвар судлаач эмч нарыг төслийн
сургалтанд тасралтгүй сурган одоо
эпидемиологич эмч эрүүл мэндийн
байгууллагад 3 ажиллаж байна. Урд оноос
нэгээр нэмэгдсэн.Цаашид орчны эрүүл ахуй
тархвар судлалаар нэг эмч магистрт
суралцаж байна

• 6ТТТӨ‐ний тандалт төслийн хүрээнд БАА‐ны
2‐р зэрэглэлийн шаардлага хангасан
лабораторийг 2010 онд байгуулахаар болж
боловсон хүчнээ сургалтанд явуулж
,,зориулалтын байраа бэлтгээд байна

• 7. Албан бус мэдээлэл буюу үйл явдалд
суурилсан тандалтын сургалт зохион
байгуулж, бүртгэн баталгаажуулж, дүн
шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцож эхэлж
байна.(2009 оны 6 сараас)



• .Цартахлын хүндэрлийн зэргээс хамааралтайгаар
журам боловсруулж эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгт
тараасан.

• 10.Аймаг сумдын ЭМ‐ийн бүх байгууллагад
сургагдсан мэргэжилтэн 14  ажиллаж байна. НЭ, 
ЭМГ‐т халдвар хамгааллын багийг ЭМГ‐ын даргын
2009 оны 6 сарын 22  ны 85  тоот тушаалаар
шинэчлэн томилж сургалтанд хамрууллаа.

• 11.Хүн хүч дайчлах төлөвлөгөө боловсруулж,  хүчин
чадавхын 30%‐ийн нөөцийн жагсаалт
гаргалаа.Эмнэлэгийн ор ,байрны нөөцийн
төлөвлөгөө боловсруулж 20%‐ийг бүрдүүлсэн. 
Цэцэрлэг, ЕБС, их дээд сургуулийн дотуур байр, 
хичээлийн байрыг дайчлан ашиглах гэрээ
хийгдсэн.Томуугийн цартахлын үед нас барагсдын
асуудлыг зохицуулах төлөвлөгөөг шинээр
боловсруулсан

• 12.Өрхийн эмнэлэгийн ойрын 5 жилд
хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж ЗДТГ, ИХ‐
аар батлуулахаар бэлдээд байна. Цартахлын
үед нэмж шаардагдах хүн хүч бусад
хангамжийн нөөцийн судалгааг сумын ЗДТГ‐т
танилцуулаад шийдвэрлэх түвшинд явж
байна.Эхний 9 сарын байдлаар томуу томуу
төст өвчлөл илрүүлэх сорьц 624 ийг авч вирус
3 илрүүлсэн. Илрүүлэлт тааруу байгааг судлан
сайн ажиллаж байгаа Энэрэлт Наран өрхийн
эмнэлгийгтүшиглэн өрхийн эмч нарын дадлага
сургалтыг Сорьц авах , хүнээ сонгох зөв
хадгалалт , тээвэрлэлт зэрэгт анхааран хийж, 
дүгнэлт хийж ажиллаж байна




