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цартахлын үед авч хэрэгжүүлсэн

арга хэмжээ
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ОБЕГ-ын дэд дарга
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• Эрх зүйн болон бусад нөхцөл байдал

• Томуугийн цартахлын хариу арга хэмжээ, үр
дүн

• Хүндрэл бэрхшээл

• Сургамж, 

• Цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
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Эрхзүй

• Шувууны томуугаас сэргийлэх, тэмцэх үндсэн
чиглэл

• Төлөвлөгөө
• ДЭМБ-аас гаргасан зөвлөмж

Мэдээлэл

• Өвчний талаарх мэдлэг
• Төлөвлөлт, зохицуулалт
• Бэлтгэл ажил
• Томуугийн зөвлөгөөнүүд
• Хяналт үнэлгээ
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•А (H1N1) -2009.04.25

•ДЭМБ 198 орноос 194-т нь бүртгэгдсэн-
2010.10.06

•214 улс – 18449 нас баралт 2010.08.24

•Монгол Улс – 2009.10.12
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Томуугийн А хүрээний (H1N1) 
цартахлын хариу

арга хэмжээ
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Зорилго:

Судалгаа
Халдварын тархалт эрчим
Клиникийн хүндрэл, нас баралтын түвшин
Хяналт, үнэлэлт дүгнэлтэн

Тулгуурлан
Удирдлага зохицуулалт
Шаардлагатай хүн хүч
Техник хэрэгслийн нөөц
Санхүүгийн нөөцийг дайчлах улс төрийн болон
үйл ажиллагааны шийдлүүдийг гаргах
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1.УОК-ыг 3 удаа хуралдааны шийдвэрүүд:
2009.04.28 “Гахайн томуугийн хүний өвчлөлийн халдвараас
хамгаалах зарим арга хэмжээний тухай” даалгавар

2. ЗГ-аас шинэ вирүсийн халдвараас хамгаалах ЭМЯ-д 753,0 сая төгрөг
Засгийн газрын нөөц сангаас

3. АНУ-ын хөгжлийн агентлаг болон олон улсын байгууллагууд
халдвар хамгааллын хувцас, ариутгалын бодис, лабораторийн дээж
авах, сорьц тээвэрлэх багаж, тоног төхөөрөмж

4. Бэлэн байдлын төлөвлөгөөнүүдээ шинэчлэх

Цартахлын түгшүүр үе: Бэлэн байдал
хангах
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Үйл ажиллагааны түвшинд:

• ОБЕГ албаны бэлэн байдалд шилжин ажиллах

•УОК-ын 12 хуралдаан
шийдвэрийн төсөл боловсруулах
Хөрөнгийн тооцоо хийх
Шийдвэрийн хэрэгжилт, хянал
Удирлагаар хангах

1. УОК- 2009.10.13 “Шуурхай бүлэг томилох тухай”
шуурхай бүлэг томилсон

Цартахлын оргил үе, хариу арга хэмжээ



2010.11.02-
Ерөнхий сайдын “Засгийн газрын ажлын хэсэг
байгуулах тухай” захирамж

Шадар сайд, УОК-ын дарга
ахлуулсан 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй
ажлын хэсэг

9

• ЗГ-ын 333 
2009 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн
“Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжих тухай”

• ЗГ-ын 343
2010 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн
“Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн
хугацааг сунгах, авсан арга хэмжээг өөрчлөх тухай”

• ЗГ-ын 356

2010 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрийн
“Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг бууруулах
тухай”
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Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдал
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3. 2009.10.05 МХЕГ, ОБЕГ-ын даргын “Ажлын хэсэг
байгуулах тухай” 241/373 тоот хамтарсан тушаал, 

4. 2009.10.13 ОБЕГ-ын даргын 369 тушаал шуурхай
бүлэг 24 цагаар ажиллах
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Улс орон даяар зарласан гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн
бэлэн байдлыг цаашид хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал авч

Засгийн газрын шийдвэрт тусгуулав. 

63.1 хувийн саналаар
өнөдржүүлсэн бэлэн
байдлын зэргийг
бууруулан зарим
салбарын өндөржүүлсэн
бэлэн байдлыг хэвээр
үлдээж, 42.1 хувийн
саналаар өдөр тутмын
бэлэн байдалд
шилжүүлэв.
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Онцгой байдлын албаны хүрээнд

2009.11.04- ОБЕГ-ын даргын 401 тушаал
• Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэн

• Шуурхай бүлэг мэдээллийг нэгтгэн ЗГ, УОК
хүргүүлэх

• УОК-ын хуралдаанд танилцуулга, дүгнэлт, 
саналыг хүргүүлэх
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Аймаг, нийслэл, дүүргийн Онцгой комиссууд

нийт 73 удаа хуралдаж 57 
тушаал, захирамж, албан

даалгавар
гаргаж хариу арга хэмжээний удирдлага
зохицуулалтыг зохион байгуулах

Аймаг, нийслэлийн Онцгой комиссын
ажиллагаа
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Хүндрэл бэрхшээл

• Олон нийтэд буруу ташаа ойлголт төрөх
• Мэдээллийн урсгал
• Зарим аймгуудад бэлэн байдлын төлөвлөлт

хангалттай хийгдээгүй байсан
• Вакцин
• Томуугийн мэдээлэл харилцааны стратеги, 

төлөвлөгөө
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Үр дүн

• Мэдлэг мэдээлэл
• Бэлэн байдлын чадавхи
• Салбар хоорондын хамтын ажиллагаа
• ЗГ болон ОУБ-ын хамтын ажиллагаа
• Дайчилгааны төлөвлөгөө
• Хүний нөөцийн чадавхи
• Эрүүл мэндийн салбарын техникийн чадавхи
• Хяналт шинжилгээ үнэлгээ аймаг бүрээр
• Томуугийн тандалтын сүлжээ програм
хангамж
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Цаашид юу хийх вэ....

• Үндсэн чиглэл, төлөвлөгөөг
шинэчлэн боловсруулах

• Томуугийн цартахлын мэдээлэл
харилцааны стратеги, түүнийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг Засгийн
газарт өргөн барих

• Үндэсний болон аймаг орон нутгийн
түвшний бэлэн байдалд хяналт
үнэлгээ хийх
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Төлөвлөлт

Хамтын ажиллагаа

Сургалт бас дахин сургалт
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Анхаарал тавьсанд
баярлалаа


