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Томуугийн халдварын тархалтын үед: 
эмнэлзүй, 
тархвар зүй, вирус судлал, 
санхүү төлөвлөлтийн чиглэлээр ажиллуулав.
үйл ажиллагааны зардал, унаа, цалин
урамшуулал, шаардлагатай эм, хэрэгслээр
хангах, санхүүжилтийн ажлыг зохицуулж
ажилласан.



Томуугийн А/H1N1/ шинэ вирусын халдвартай өвчтнийг
эмнэлэгт хэвтүүлэх шалгуур үзүүлэлт
Томуугийн H1N1 шинэ вирусын цар тахлын үед эмч
нарт өгөх зөвлөмж
Томуугийн H1N1 шинэ вирусын халдварын үед иргэдэд
хандаж гаргасан зөвлөмж
Томуугийн H1N1 шинэ вирусын халдварын сэжигтэй
болон халдвар авсан жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх
тусламж, үйлчилгээний зөвлөмж
Амьсгалын хямрал, амьсгалын дутмагшлын
эмчилгээний зөвлөмж
Томуугийн H1N1 шинэ вирусын халдварын үеийн
амьсгалын цочмог дистресс хам шинжийг оношлох, 
эмчлэх зөвлөмж

Тамифлю эмийг хэрэглэх заавар, зөвлөмж
Томуугийн H1N1 вирусын вакциныг хэрэглэх зөвлөмж
Томуугийн H1N1 шинэ вирусынхалдварын үед гэрээр
хийх зарим эмчилгээ ба халдваргүйтэл хийх
аргачилсан зөвлөмж
Томуу, томуу төст өвчний үеийн уламжлалт анагаах
ухааны урьдчилан сэргийлэлт болон эмчилгээний
удирдамж
Төвөнхийн боогдолт /стеноз/-тэй тэмцэх зөвлөмж
Ларинготрахеобронхит бөглөрөлт /обтураци/-тэй
тэмцэх зөвлөмж
Томуугийн H1N1 вирусын халдварын онцлог ба
жирэмслэлт



Томуу, томуу төст өвчин, H1N1 вирүсийн халдварын улмаас
дүүргийн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүдэд хэвтэн эмчлүүлж
байгаа болон үйлчлүүлэхээр ирсэн хүндэрсэн өвчтөнд тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлгүүдийн харьяалах дүүргийн хуваарийг
гаргаж ажилласан.
Тогтсон оюутны хотхонуудад томуугийн А хүрээний H1N1
вирүсийн халдвараас сэргийлэх, хянах үзлэгийн хэсгийг
байгуулан үйл ажиллагааг нь зохицуулж ажиллав.
Хуваарийн дагуу өвчтөн хэвтүүлэн эмчлэх эмнэлгүүдэд болон
оюутны хотхонд ажиллах үзлэгийн хэсгүүдэд шаардлагатай үйл
ажиллагааны зардал, цалин урамшуулал, эм, хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмжөөр хангах ажлыг зохицуулсан.
Дээрх эмнэлгүүдэд шаардлагатай эмч, сувилагчийг нөхөн
ажиллуулах, байршлыг зохицуулсан.

Томуугийн халдварын тархалтын үед
хүндэрсэн өвчтнийг авч эмчлэх
зориулалтаар:
Улсын клиникийн төв эмнэлэгт 25 ор,
П.Н.Шастины нэрэмжит төв эмнэлэгт 100 ор,
Эх, нялхасын эрдэм шинжилгээний төвд 40 
ор, 
Нялхсын клиник сувилалд 30 ор, 
Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн
эмнэлэгт 45 ор, 
Ачтан элит эмнэлэгт 100 ор тус тус нэмэлтээр
дэлгэн ажиллуулахыг эмнэлгийн дарга нарт
үүрэг болгосугай.



Томуугийн А хүрээний H1N1 вирусийн халдвар, 
томуу, томуу төст өвчний тархалтын үед эмнэлэг, 
эрүүл мэндийн байгууллагуудад хандаж
эмчийн үзлэг хийлгэх, 
зөвлөгөө авахыг хүссэн хүн бүрт эрүүл мэндийн
даатгал, иргэний бүртгэл, харьяалал
харгалзахгүйгээр тусламж, үйлчилгээ шуурхай
үзүүлэхийг өрх, тосгон, сум, сум дунд, аймаг, 
дүүргийн эмнэлгийн удирдлагууд, нийт эмч, 
эмнэлгийн ажилтнуудад үүрэг болгон ажилласан.

Олон улсын байгууллагууд /ДЭМБ, НҮБ-ын
байгууллагууд, ДЗОБ.../
МУ-ын Засгийн газрын ажлын хэсэг, шадар
сайдын ажлын алба, онцгой комисс, ОБЕГ
бусад төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн
удирдлагаар хангаж хамтран ажилласан.



Анхаарал тавьсанд баярлалаа


