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ССээллээннгэ гэ аймаймггийнийн ттанилцууланилцуулггаа

•• ССээллээннгэ гэ аймааймаг г ньнь 43 43 мянмянгганан
ххаавтгвтгайай дөдөрврвөлжинөлжин ккмм нунуттааг г 
ддэвэвссгэртэгэртэйй. . 17 17 сумсум, 5 , 5 тосгонытосгоны
22 22 мянганмянган өрхөдөрхөд 100 100 гаруйгаруй мянганмянган
хүнхүн амам оршиноршин суудагсуудаг. . ХХойдойд
тталааалаарраааа ООХХУУ, , бабарруунуун тталааалаарраааа
БулБулгганан, , ООрхрхонон аймааймаг, г, зүүнзүүн
тталааалаарраааа ХэХэннттийий аймааймаг, г, өмнөөмнө
тталааалаарраааа ТТөөв в аймааймагтгтайай ххилил
залгадагзалгадаг. . УБУБ -- аасаас 335 к335 кмм зайдзайд
оорршдошдог. г. АймгийнАймгийн төвдөөтөвдөө 22,0 22,0 
мянганмянган хүнхүн амтайамтай. . 

•• ХХамамггийнийн ойойррынын сумсум ШаамаШаамар р 
аймгийнаймгийн төвөөстөвөөс 20 к20 кмм, х, хамамггийнийн
алслаалслаггдсандсан сумсум БаБарруунбүуунбүрэрэнн 250 250 
ккмм зайзайттайай оорршдошдог. г. 

ТТушаалушаал шшийдийдвэрвэрүүдүүд::
•• УлсынУлсын онцонцггойой ккомиссыномиссын “Шуу“Шуурхрхайай бүлбүлэг эг байбайггуулауулах тх тууххай”ай”

2009 2009 оныоны 1010--р р сасаррынын 1313--ныны өдөдррийнийн 05 т05 тоооот тт тоогтгтоолоол
•• УлсынУлсын онцонцггойой ккомиссыномиссын ““ТТомууомууггийнийн A(A(H1N1H1N1))v v шиншинэ вэ вииррүсийнүсийн

ххалдалдвваарраасаас ххамамггаалааалах х зазарримим ааргргаа хэхэмжмжээээнийний ттууххайай ““ 2009 2009 оныоны
1010--р р сасаррынын 1313--ныны өдөдррийнийн 03 т03 тоооот т албаналбан даалдаалггаавваар р 

•• УлсынУлсын онцонцггойой ккомиссыномиссын 2009 2009 оныоны 10 10 дудуггаааар р сасаррынын 1616--ныны
өдөдррийнийн ххууррлынлын тэтэмдмдэгэгллээлл

•• ММононгголол улсынулсын ееррөнөнххийий сайдынсайдын “Өндө“Өндөрржүүлсжүүлсээнн ббээллээнн байдалбайдал
зазаррлалах тх тууххай”ай” 2009 2009 оныоны 1111--р р сасаррынын 0202--ныны өдөдррийнийн 104 т104 тоооот т 
зазаххииррамжамж



ТТушаалушаал шшийдийдвэрвэрүүдүүд::
•• ЭМЭМСС--ынын 2009 2009 оныоны 1010-- сасаррынын 66--ныны өдөдррийнийн 323 т323 тоооот тт тушаалушаал ““ ТТомууомууггийнийн

ттандаландалттыыг эрг эрччимжүүлимжүүлэх тэх тууххай”ай”
•• ЭМЭМСС--ынын 2009 2009 оныоны 1010--р р сасаррынын 2323--ныны өдөдррийнийн 346 т346 тоооот тт тушаалушаал “Зө“Зөввлөлөх х 

болонболон зозоххицуулаицуулах х бабаг тг томилоомилох тх тууххай”ай”
•• ЭМЭМСС--ынын 2009 2009 оныоны 1010--р р сасаррынын 2727--ныны өдөдррийнийн 351 т351 тоооот тт туушшаалаал ““ ТТомууомуу, , 

ттомууомуу ттөсөст т өөввччнийний ммээддээ ээ аавваах тх тууххай”ай”
•• ЭМЭМСС--ынын 2009 2009 оныоны 1010-- сасаррынын 1313--ныны өдөдррийнийн 11аа/3159 т/3159 тооооттоооор р ииррүүлсүүлсээнн

зөзөввлөмжлөмж
•• ЭМЭМСС--ынын 2009 2009 оныоны 1010--р р сасаррынын 2828--ныны өдөдррийнийн 3/3368 т3/3368 тооооттоооор р ииррүүлсүүлсээнн

ттөлөөлөввлөлөггөөөө
•• ЭМЭМСС--ынын 2009 2009 оныоны 1111--р р сасаррынын 66--ныны өдөдррийнийн 364 т364 тоооот тт тушаалушаал ТТомууомууггийнийн

цацартртааххлылыг г үедүед эрэрүүлүүл ммээндийнндийн байбайггууллаууллаггуудадуудад ххалдалдвваар хр хамамггааллынааллын
ддэгэгллээмиймийг г ччанданд мөмөррдүүлдүүлэх, ээх, эммчч, , ажилажилттнуудыннуудын эрэрүүлүүл ммээндийндийг г ддээмжижмжиж
ххалдалдвваар р ааввааххаасаас ссэргэргийлийлэх тэх тууххайай..

•• ЭМЭМСС, , ОБЕОБЕГ Г дадаргргынын ххамамттааррсансан 396, 426396, 426 ттушаалушаал ввааккциныцины ттөлөөлөввлөлөггөөөө

ТТушаалушаал шшийдийдвэрвэрүүдүүд::
•• ЦаЦар тр тааххлынлын ббээллээнн байдлыбайдлыг хг хананггаах тх тууххайай ЭМГЭМГ--
ынын дадаргргынын 2009 2009 оныоны 1010--р р сасаррынын 1414--ныны өдөдррийнийн 99, 99, 
ТТомууомууггийнийн шиншинэ вэ вииррусийнусийн ххалдалдвваарраасаас ссэргэргийлийлэх эх 
тталааалаар хр хийийх х ммээддээээллээлл сусургргалалт т сусуртрталалччилилггааааг г 
эрэрччимжүүлимжүүлэх тэх тууххайай ЭМГЭМГ--ынын дадаргргынын 2009 2009 оныоны 1010--
р р сасаррынын 1515--ныны өдөдррийнийн 100 т100 тоооот, Тт, Томууомууггийнийн
АА((НН1N1)v 1N1)v шиншинэ вэ вииррусийнусийн ххалдалдвваарраасаас ссэргэргийлийлэх эх 
ажлыажлыг эрг эрччимжүүлимжүүлэх тэх тууххайай 101 т101 тоооот т 
ттушаалуудыушаалуудыг тг тусус ттусус ггааргргажаж 21 21 сумсум, 7 , 7 өрхийнөрхийн
ээмнмнээллэгт  эгт  хүргүүлжхүргүүлж хэрэгжүүлэнхэрэгжүүлэн ажиллаажилласансан..



БүБүртгэгртгэгдсдсээнн өөввччлөлийнлөлийн
байдалбайдал

•• ММанайанай аймааймагт H1N1 вгт H1N1 вииррусийнусийн ххалдалдвваар хр хамамггийнийн ананх 2010 х 2010 
оныоны 1010--р р сасаррынын 1111--нднд 15 15 наснасттайай эрэгтээрэгтэйй ххүүүүхэхэдд ххалууалуурраах, х, 
нуснус ггоожиоожих, хх, хоолойоолой өөввдөдөх, х, найнайттаааах, хх, хууууррайай хханиаланиалггаах, х, 
ттололггойой, , өөввдөдөх, х, ччииххүүцүүцэх эх ззэрэг эрэг шинжшинж тэтэмдмдгээр гээр илилэрэрчч
ххааррьяаьяа өөрхрхийнийн ээмнмнээллэгтээ 10эгтээ 10--р р сасаррынын 1313--нднд ххандсанандсан. Тэр . Тэр 
өдөөдөртртөөөө шинжилшинжилгээ гээ ааввчч УБУБ ххоот рт руууу ХХӨСҮӨСҮТТ--ийнийн ввииррусус
судлалынсудлалын лаболаборрааттоорридид яяввуулснаауулснаар тр томууомууггийнийн H1N1 H1N1 
ввииррусийнусийн ххалдалдвваар р болоболох х ньнь лаболаборрааттооррийнийн шинжилшинжилгээгээр гээгээр 
бабаттлалаггдсандсан. . ЭЭннэ хэ хүүүүхэхэдд 2009 2009 оныоны 1010--р р сасаррынын 66--нднд
ДоДоррноноггооввьь аймааймаг рг руууу тэтэмцмцээээнднд ооччижиж оорролцоодолцоод 1010--р р сасаррынын
1111--нднд гэртээ гэртээ буцажбуцаж ииррссээнн. . 

•• АймАймггийнийн хэхэмжмжээээнднд ттомууомууггийнийн ссээжижигтэгтэйй ттооххиолдлооиолдлоор р 
ттуслаауслааррлалаггдандан хэвтэхэвтэнн ээммччллэгэгдсдсээнн ххүнүн 129, 129, АНАНЭЭ--т 69, т 69, 
оношонош бабаттлалаггдсандсан 34, 34, ссээжижигтэгтэйй 96, э96, эддгэргэрссээнн 127, 127, наснас
бабаррсансан 2 т2 тооххиолдолиолдол ггааррсансан..

A /H1N1/A /H1N1/ вирусийнвирусийн батлагдсанбатлагдсан
тохиолдолтохиолдол

//наснынасны бүлгээрбүлгээр//



A /H1N1/A /H1N1/ вирусийнвирусийн
батлагдсанбатлагдсан тохиолдолтохиолдол

//ХүйсээрХүйсээр //

A /H1N1/A /H1N1/ вирусийнвирусийн
батлагдсанбатлагдсан тохиолдолтохиолдол

//НийгмийнНийгмийн байдлаарбайдлаар //



ААввчч хэрэгхэрэгжүүлсжүүлсээнн ааргргаа
хэхэмжмжээээ

•• ЭМГЭМГ--ынын дадаргргынын 100 т100 тоооот тт тушаалааушаалаар р ““ТТомууомууггийнийн цацар тр тааххлынлын ббээллээнн
байдлынбайдлын үзүүлүзүүлэх эх сусургргуульууль зозоххионион байбайггуулауулах х ““ удиудиррдамждамж, , зөзөввлөмжлөмж
болоболоввссррооггдондон ггааррчч бүбүх х сумдадсумдад ххүүргргүүлүүлээнн 10 10 сасаррдд ттооввлонлон АлАлттанбулаанбулаг, г, 
БаянБаянгголол сумандсуманд үзүүлүзүүлэх эх сусургргуулийуулийг г амжиламжилттттайай зозоххионион байбайггуулжуулж нийнийт т 
20 20 сумынсумын 73, ЭМГ,  73, ЭМГ,  АНАНЭЭ--ийнийн 22 э22 эммчч ммэргээргэжилжилттнүүдийнүүдийг г оорролцууланолцуулан
зозоххионион байбайггуулсануулсан. . 

•• ЭЭннэ э сусургргалалттынын үүр р дүнддүнд сумсум, , өөрхрхийнийн ээмнмнээллггүүдүүд ттомууомууггийнийн цацар тр тааххлынлын
үедүед ххаарриуиу ааргргаа хэхэмжмжээг ээг шуушуурхрхайай ааввчч хэрэгхэрэгжүүлжүүлэх эх дадлададлаггаа ттуурршлашлаггааттайай
болсонболсон..

•• ҮзүүлҮзүүлэх эх сусургргуулийнуулийн ббээллтгэтгэлл ажилдажилд сумсум оорронон нунутгтгийнийн удиудиррдладлаггыыг тг тааттанан
оорролцуулаолцуулах тх талааалаар хр хамамтртранан ажиллажажиллаж, т, туслалцаауслалцаа ддээмжлмжлэг эг ааввсансан..

•• АлАлттанбулаанбулаг, г, БаянБаянгголол сумдуудынсумдуудын ЗДЗДТГ, хТГ, хүүүүххдийндийн байбайггууллаууллаггынын
удиудиррдладлаггуудадуудад мөнмөн сусургргалалт т зозоххионион байбайггуулсануулсан

ААввчч хэрэгхэрэгжүүлсжүүлсээнн ааргргаа
хэхэмжмжээээ

•• “Сайн“Сайн үйлсүйлстэтэн”н”--үүдүүдээдд //өндөөндөр р наснынасны тэтгэвэрт тэтгэвэрт байбайггаааа
ээмнмнээллггийнийн дунддунд ммэргээргэжилжилттнүүднүүд/ т/ томууомууггийнийн H1N1 H1N1 
ввииррусийнусийн өөввччнийний тталааалаар р сусургргалалт хт хийжийж өөрхрхийнийн ээмнмнээллггүүдүүд
ддээр ээр ннэг эг сасаррынын ххууггацааацааттайай ннээммэгэгдлдлээр ээр ажиллуулсанажиллуулсан..

•• ӨӨрх, рх, сумынсумын ээмнмнээллггүүдийүүдийг г ууртртасасггасанасан цацаггаааар хр хууввааааррьь
ггааргрганан ажиллуулсанажиллуулсан..

•• ТТомууомууггийнийн АА(H1N1) (H1N1) шиншинэ вэ вииррусийнусийн ххалдалдввааррынын үедүед АНАНЭЭ--ийнийн
ххалдалдвваартртынын ттасасггийийг г бүбүрэрэнн суллажсуллаж шилжүүлшилжүүлээнн данданггаааар р ньнь
ажиллуулжажиллуулж ттомууомууггийнийн бабаттлалаггдсандсан, , ссээжижигтэгтэйй, , 
мамаггадлаладлалттайай ттооххиолдлуудааиолдлуудаа хэвтхэвтүүлүүлээнн ээммччилжилж байсанбайсан. . 

•• ЭЭннэ хэ хууггацаандацаанд ээннэ тэ тасаасагт гт нийнийт 69 хт 69 хүнүн хэвтэхэвтэнн
ээммччллэгэгдсдсээннээээсс бабаттлалаггдсандсан ттооххиолдолиолдол 11, э11, эддгэргэрчч ггааррсансан
67, 67, наснас бабаррсансан 2 т2 тооххиолдолиолдол, , жижирэрэмсмсээнн 35, 35, амьсамьсггалыналын
дисдистртрессесс ххамам шинжшинжтэтэйй 6 6 байсанбайсан..



ААввчч хэрэгхэрэгжүүлсжүүлсээнн ааргргаа
хэхэмжмжээээ

•• СүСүххбаабааттаар р сумынсумын 9 9 сусургргуульууль, 1 , 1 оорросос ццээццэрэрллэгэгийнийн 4750 /1022/  х4750 /1022/  хүүүүххддээдд 15 15 
иих эх эммччийийг тг томилономилон ууррьдьдччиланилан ссэргэргийлийлэх эх үзлүзлэг хэг хийлийлгэгэссээнн. Э. Эддгээр гээр үзлүзлэгт эгт 
ххамамррааггдсандсан ххүүүүххдүүддүүдээээсс 18 т18 томууомууттайай ххүүүүхэхэдд илилэрэрссээнийнийг гэрт г гэрт ньнь
ттусусггааааррланлан ээммччилилгээ хгээ хийсийсээнн..

•• ТТомууомууггийнийн АА ххүүрээрээнийний (H1N1) (H1N1) шиншинэ вэ вииррусийнусийн ххалдалдввааррынын ссээжижигтэгтэйй
ттооххиолдлыиолдлыг тг тусусггааааррлажлаж хэвтэхэвтэнн ээммччлүүллүүлэх хээх хэссггийийг г сумынсумын ээмнмнээллэг эг бүбүрт рт 
байбайггуулжуулж гголомоломт т дуудладуудлаггынын 2 2 бабаг, эг, эммччилилгээгээнийний 2 2 бабаг, г, сусургргалалт т 
сусуртрталалччилилггааныааны 1 1 бабаггийийг тг тусус ттусус салбасалбаррынын эрхэрхллэгэгччийнийн ттушаалааушаалаар р 
бабаттланлан ажилажил үүүүргргийнийн ххууввааааррийнийн дадаггуууу сусургргажаж ббээллтгэтгэссээнн..

•• ТТомууомууггийнийн цацар тр тааххлынлын ббээллээнн байдлынбайдлын ттөлөөлөввлөлөггөөнийөөний хэрэгхэрэгжилжилттийийг г 
ЭМГЭМГ--ынын ммэргээргэжилжилттнүүднүүдээээсс бүбүррдсдсээнн 3 3 бабаг г ззэрэг гэрэг гааррчч сумсум бүбүрт рт ооччижиж ггазаазар р 
ддээр ээр ньнь үзүзээжж үнүнээллгээ гээ дүдүггннээллт гт гааргрганан зөзөввлөмжлөмж ччииггллээлл өөггчч ажилласанажилласан. . 
ҮүнийҮүний үүр р дүнддүнд сумдынсумдын ббээллээнн байдалбайдал сайжисайжиррчч сумсум бүбүр хр хамамггаалалаалалттынын
уламжлалуламжлалт хт хууввцасныцасны нөөцнөөцтэтэйй болсонболсон баба ттусусггааааррлалах х өөррөөнийөөний ууррссггалал, , 
биебие засазасах гх газаазар р болонболон шашаттаааах х зуузууххыыг эг эмнмнээллггийнийн хэвтэхэвтэнн
ээммччлүүллүүлэгэгсдийнсдийнхээхээсс ттусадусад ньнь шиншинээр  ээр  байбайггуулсануулсан..

ААввчч хэрэгхэрэгжүүлсжүүлсээнн ааргргаа, , 
хэхэмжмжээээ

•• СумдынСумдын ээмнмнээллггүүдүүдээдд ттомууомууггийнийн АА(H1N1) (H1N1) шиншинэ вэ вииррусийнусийн ссээжижигтэгтэйй
ттооххиолдлооиолдлоор тр тусусггааааррлалаггдандан хэвтэхэвтэнн ээммччлүүллүүлэгэгсдсдээээсс ххүндүнд өөввччттнийнийг г 
аймаймггийнийн ннэгэгдсдсээнн ээмнмнээллэг рэг рүүүү тээвэртээвэрллээнн ааввччииррчч хэвтхэвтүүлүүлээнн ээммччилжилж
ээмнмнээллггийнийн ттусламжусламж үйлүйлччилилгээг гээг цацаг г алдалалдалггүйүй шуушуурхрхайай ххүүргэргэжж ажилласанажилласан. . 

•• ТТомууомууггийнийн АА/H1N1/ /H1N1/ шиншинэ  вэ  вииррусусийийнн ххалдалдвваар  гр  гааррсансанттайай ххолбоолбоггдууландуулан
ААймймггийнийн ЗасаЗасаг  г  дадаргргынын зазаххииррамжийамжийг  г  биелүүлбиелүүлэх  эх  зозоррилилггоооор  р  СүСүххбаабааттаар  р  
сумынсумын нийнийт т ажаж ааххуйуй нэгжнэгж , , албаналбан ггазаазар,  р,  нийнийттийнийн оорронон сууцсууц,  ,  үзүзвэр  вэр  
үйлүйлччилилгээгээнийний ггазазрруудадуудад ххалдалдввааргргүйүйтгэтгэлл,  ,  аарриуиутгтгалал ххийийх  х  ажлыажлыг  г  
зохионзохион байгуулбайгуулжж ЭМГЭМГ--ынын дадаргргынын бабатталсаналсан “Сү“Сүххбаабааттаар  р  сумынсумын ажаж ааххуйуй
нэгжнэгж ,  ,  албаналбан ггазаазар, р, нийнийттийнийн үйлүйлччилилгээгээнийний ггазазрруудадуудад аарриуиутгтгалал, , 
ххалдалдввааргргүйүйтгэтгэлл ххийийх  хх  хууввааааррь”ь”--ийнийн дадаггуууу ажлыажлыг 2009 г 2009 оныоны 10 10 дудуггаааар  р  
сасаррынын 2222--нийний өдөдррөөсөөс эхэхллээнн ннэг эг сасаррынын хугацаандхугацаанд АймАймггийнийн ннэгэгдсдсээнн
ээмнмнээллгээгээсс аарриуиутгтгалал,  х,  халдалдввааргргүйүйтгэтгэллийийнн бабаггийийг  тг  томилжомилж зозоххионион
байбайггуулсануулсан..

•• ЭМЭМСС, , ОБЕОБЕГ Г дадаргргынын ххамамттааррсансан 396, 426 т396, 426 тоооот тт тушаалушаал, т, төлөөлөввлөлөггөөниййөөнийй
дадаггуууу аймаймггийнийн хэхэмжмжээээнднд нийнийт 8665 хт 8665 хүнийүнийг тг томууомууггийнийн A(H1N1)v вA(H1N1)v вииррусийнусийн
ээссрэг врэг вааккциндцинд ххамамрруулсануулсан..



ТТандаландалт т судалсудалггаааа

Лабораторит суурилсан харуулдан тандалтын
цэгүүдтэй. (I)

• Амбулаторит- Сүхбаатар сумын 4 өрхийн цэг
• Стационарт - Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 17 
тасаг, нэгж хамрагддаг.

• 2009 он - 336 сорьцноос 54  (48.1% А/H1N1/ v)

• 2010 он – 38 сорьцноос 8 (75% А/H1N1/ v)

ЭЭмнмнээлл зүйнзүйн шинжшинж тэтэмдмдэгэг



ЭЭммччилилгээ, хгээ, хүндүндрэрэлл
УушигныУушигны үрэвсэлүрэвсэл,,бронхитбронхит –– 8.68.6%%
ХатгааХатгаа –– 86.286.2%%

ЭмчиЭмчиллгээ:  гээ:  АнтибиотикАнтибиотик –– 100100%%
ВирусийнВирусийн эсрэгэсрэг –– 100100%%
ГормонГормон –– 60.360.3%%
НөхөнНөхөн сэргээхсэргээх –– 5050%%
СэхээнСэхээн амьдруулахамьдруулах –– 10.310.3%%

НасНас барсанбарсан 2 2 тохиолтохиолдолдол ггааррсансан.  2 .  2 наснас бабарралалттынын 1 1 ньнь
лаболаборрааттоорриоиор р бабатталалггаажсанаажсан, 1 , 1 ньнь бабаттлалаггдаадааггүйүй..

-- ННасас бабарралталт –– 3.4%3.4%
-- ШалтгаанШалтгаан:  :  амьсамьсггалыналын дудуттааггдалдал

ДундажДундаж оор хр хонооног, эг, эмийнмийн
зазаррдалдал

•• ХамгийнХамгийн удаанудаан эмчлүүлсэнэмчлүүлсэн оорр хоногхоног 1616, , цөөнцөөн
ххонооног эг эммччлүүлслүүлсээнн оорр хоногхоног 6.6.

•• ХамгийнХамгийн ихих ээммччилилгээгээнийний зазаррдалдал //ннэг хэг хүндүнд/ 3 / 3 саясая
төгрөгтөгрөг хамгийнхамгийн багабага ньнь 70000 70000 төгрөгнийтөгрөгний эмэм, , 
ттаарриаиа хэрэглэсэнхэрэглэсэн байнабайна. . //ННэг эг баллонбаллон
ххүүччилилттөөррөөггчч 11550 т11550 төөгргрөөг, г, ссэхэээхээнн амьдамьдрруулауулах х 
эрэрччимимт эт эммччилилгээгээнийний үедүед ннэг эг өөввччттөндөнд ххонооногтгтоооо
77--8 8 баллонбаллон ххүүччилилттөөррөөггчч оорржж байсанбайсан//

•• ТамифлюгТамифлюг жирэмсэнжирэмсэн эхчүүдэхчүүд, , уушигныуушигны
хатгалгаагаархатгалгаагаар хүндэрсэнхүндэрсэн, , хавсарсанхавсарсан өвчтэйөвчтэй хүнхүн, , 
хүүххүүхддээдд хэрэглэсэнхэрэглэсэн..



ШийдШийдвэрвэрлүүлслүүлсээнн асуудаласуудал

•• АймАймггийнийн ЗасаЗасаг г ДаДаргргынын 96 т96 тоооот т зазаххииррамжамж ггааррчч өндөөндөрржүүлсжүүлсээнн
ббээллээнн байдалбайдал зазаррлалаггдаждаж АймАймггийнийн ООК К цацаг г үеийнүеийн асуудлыасуудлыг г 
шуушуурхрхайай ааввчч хэхэллээлцлцээжж ххаарриуиу ааргргаа хэхэмжмжээг ээг ааввчч байсанбайсан..

•• ЭМГЭМГ--ынын удиудиррдладлаггуудууд 6 6 удааудаа шуушуурхрхайай ххуурралдажалдаж цацаг г үеийнүеийн
байдлыбайдлыг г ааввчч хэхэллээлцлцээнн цаашидцаашид аавваах х ааргргаа хэхэмжмжээээнийний тталааалаар р 
хэхэллээлцлцээжж шийдшийдвэр гвэр гааргрганан ттууххайай бүбүррдд ньнь хэрэгхэрэгжүүлжжүүлж ажиллажажиллаж
ииррссээнн. . 

•• ЭЭмийнмийн сангуудыгсангуудыг уртасгасануртасгасан цагаарцагаар ажиллуулахажиллуулах, , олонолон
нийнийттийнийн ааргргаа хэхэмжмжээг хээг хязязггааааррлалах, х, зазах, х, үйлүйлччилилгээгээнийний
ггазазрруудыуудыг  г  бобоггиносиносггосоносон цацаггаааар р ажиллуулаажиллуулах,х, хүүхүүххдийндийн PC PC 
ттоогглоомынлоомын ггазазррыыг тг түүр хр хууггацааацааггаааар хр хаааах г.х г.мм

ММэдээлэлэдээлэл, , сургалтсургалт
сурталчилгаанысурталчилгааны талаарталаар::

•• ТТомууомууггийнийн “А“А ххүүрээрээнийний H1N1 H1N1 шиншинэ вэ вииррүсийнүсийн ххалдалдвваарраасаас
ссэргэргийлье”ийлье” гэгэссээнн зөзөввлөмжийлөмжийг 6000г 6000шш,   ,   ааррдд ииргэргэддээдд өөггөөх  х  
жижижижиг г “санамж”“санамж”--ийийг  2300 г  2300 шиширхэг, рхэг, “А“Аррдд ииргэргэддээдд өөггөөх х 
зөзөввлөмж”лөмж”--ийийг  1900 г  1900 шиширхэг, Врхэг, Вииррусынусын ххалдалдввааррынын үедүед
ццэвэрэвэрллэгээ, хэгээ, халдалдввааргргүйүйтгэтгэлл, , ааггаааарржуулалжуулалт хт хийийх х 
зөзөввлөмжийлөмжийг 35 г 35 шиширхэг, врхэг, вииррусийнусийн ххалдалдввааррынын ххөнөнггөнөн үедүед
гэрээр эгэрээр эммччилилгээ хгээ хийийх, х, зөзөввөлөлггөөөө өөггөөх х зөзөввлөмжийлөмжийг 35 г 35 
шиширхэг, рхэг, АмАм ххамаамар хр хоолойдоолойд ууттлалаггаа ххийийх х зөзөввлөмжийлөмжийг 35 г 35 
шиширхэгрхэгийийг  хэвг  хэвллээнн олшолшрруулжуулж ввааггоноооноор р зозоррччииггччидид, , 
ттаакксинысины зозоггсоолсоол, , буудалбуудал, , үзүзвэр вэр үйлүйлччилилгээ, гээ, сусургргуульууль, , 
ццээццэрэрллэг, эг, албаналбан байбайггууллаууллаггаа, , ддээллггүүүүр, р, нийнийттийнийн ххоолныоолны
ггазазрруудаауудаар тр таарраасанаасан. . ЖаЖавхвхланлант, Хэрх, т, Хэрх, ДулаанДулаанххаанаан, , 
АлАлттанбулаанбулаг, г, БаянБаянгголол, М, Мандаландал, Х, Хөөттөлөл, , СүСүххбаабааттаар р сумынсумын
4 4 өөрхрхийнийн ээмнмнээллэг,  Мэг,  Мандалынандалын 3 3 өөрхрхийнийн ээмнмнээллэг, эг, ЕЕррөөөө г.г.мм
сумдынсумдын ээмнмнээллггүүдүүдээдд ”Санамж””Санамж”, , “А“Аррдд ииргэргэддээдд өөггөөх х 
зөзөввлөмж”лөмж” --үүдийүүдийг 3500 г 3500 шш олшолшрруулжуулж ттаарраалаааалаа..



ММэдээлэлэдээлэл, , сургалтсургалт
сурталчилгаанысурталчилгааны талаарталаар::

•• ННэгэгдсдсээнн ээмнмнээллггийнийн хэвтэхэвтэнн ээммччлүүллүүлэгэгчч нанарт  рт  
““ТТомууомууггаасаас ууррьдьдччиланилан ссэргэргийлийлэх  эх  ааргргаа зам”зам”, , 
““ТТомууомууггийнийн үедүед илилрэх  рэх  шинжшинж тэтэмдмдэгэг””,  ,  “А“Аррдд
ииргэргэддээдд өөггөөх х зөзөввлөмж”лөмж” ззэрэг эрэг ссээддввүүдүүдээр ээр 
ЭМЭМБОСБОС--ыыг  хг  хийжийж ээммччилилгээгээнийний ттасаасаг,  г,  
ннэгэгжүүджүүдээдд дадавхвхааррдсандсан ттооооггоооор 5861  р 5861  ииргэргэддээдд
ххийсийсээнн..

•• ТТомууомууггийнийн АА ххүүрээрээнийний H1N1 H1N1 шиншинэ вэ вииррүсийнүсийн
ххалдалдввааррынын үедүед өмсөөмсөх тх тааххлынлын үеийнүеийн ххууввцасцас
болонболон ннэг эг удааудааггийнийн ххууввцсыцсыг г өмсөөмсөх тх тайлаайлах х 
сусургргалалт т зозоххионион байбайггуулануулан, х, холбоолбоггдодох гх гааррынын
ааввлалаггаааар хр хананггасанасан..

ОлолттойОлолттой баба дутагдалтайдутагдалтай талтал
ОлолттойОлолттой талтал : : 
•• БогиноБогино хугацаандхугацаанд цагцаг үеийнүеийн зөвлөмжзөвлөмж,  ,  шийдвэрүүдшийдвэрүүд гарчгарч байсанбайсан
•• ТТомууомууггийнийн ддэгэгддээллттийнийн үедүед шуушуурхрхайай ажиллаажиллах тх туурршлашлаггааттайай болсонболсон
•• ХХӨСҮӨСҮТ, Т, АймгийнАймгийн ОКОК, , салбарсалбар хоорондынхоорондын хамтынхамтын ажиллагааажиллагаа өмнөөмнөххөөсөөс

сайжирсансайжирсан
•• ДэгдэлтийнДэгдэлтийн үеийнүеийн бэлэнбэлэн байдлынбайдлын нөөцнөөц, , эмнэлгийнэмнэлгийн багажбагаж, , хэрэгсэлхэрэгсэл

хэвхэвийнийн үеийнүеийнхээхээсс нэмэгдсэннэмэгдсэн
•• РентгенРентген шинжилшинжилгээггээг хэвтэгсдэдхэвтэгсдэд –– 100%100%
ДутагдалтайДутагдалтай талтал ::
•• ХХӨСҮӨСҮТТ--ийнийн лаболаборрааттооррийнийн ааччаалалаалал машмаш иих х байсанбайсан. /. /АймаАймагтгтаааа шинжилшинжилгээ гээ 

ххийдийдэг эг лаболаборрааттооррииггүйүй шаашааррдладлаггааттайай//
•• ПрактикПрактик ддээр ээр өөввччттнийнийг г үнүнээллэх, ээх, эммччллэх эх ддээр тээр туурршлашлаггаа дудуттажаж байсанбайсан
•• НарийнНарийн мэргэжлийнмэргэжлийн ээммчч нанар р дутагдалтайдутагдалтай байсанбайсан
•• ЭмнэлгийнЭмнэлгийн ажилтнуудынажилтнуудын дэгдэлтийндэгдэлтийн үедүед ажиллахажиллах дадалдадал хэвхэвшшээгээгүйүй
•• ДэгдэлтийнДэгдэлтийн үедүед машмаш олоолонн ггазазрраасаас ммээддээг ээг ззэрэг эрэг ааввчч байсанбайсан
•• МэМэддээээллүүдллүүд иих х дадавхвхааррдаждаж байсанбайсан



ТусламжТусламж, , ддээмжлмжлэгэг
•• ЭМЭМЯЯ--нааснаас ххууввааааррилаилаггдсандсан ннэг эг удааудааггийнийн ххамамггаалааалах х өмсөмсггөлөл 550, 550, ннэг эг 

удааудааггийнийн масмаск 15000, хк 15000, хлолорраминамин 1000, г1000, гаар хр халдалдввааргргүйүйтгэгтгэгчч ггельель 130, N95 130, N95 
масмаск 270, к 270, аавтвтомаомакксс 2, 2, дижидижитталал ххалууныалууны шилшил 6, х6, хлолорраминамин 1000, 1000, жажаввелионелион
5 ф5 флл, к, клолорросепосепт 3 фт 3 флл, , зайнаасзайнаас ххалууналуун хэхэмжимжиггчч 1 /4065560 т1 /4065560 төөгргрөөг/ гэх г/ гэх 
ммэт эт зүйлсийзүйлсийг  Тг  Тамиамиффллю эю эмм 5000 5000 шиширхэг /18.0 рхэг /18.0 саясая ттөөгргрөөг/  г/  ззэрэг эрэг 
зүйлүүдийзүйлүүдийг г бүбүх х сумсум, , өөрхрхийнийн ээмнмнээллэг эг болонболон аймаймггийнийн ннэгэгдсдсээнн ээмнмнээллэгт эгт 
ЭМГЭМГ--ынын дадаргргынын ттушаалааушаалаар хр хууввааааррилжилж ттаарраасанаасан..

•• АймАймггийнийн ЗасаЗасаг г ДаДаргргынын нөөцнөөц сансанггаасаас 18.0 18.0 саясая ттөөгргрөөггийийг г 
ххалдалдввааргргүйүйтгэтгэлийнлийн бодисбодист гт гааргргажаж бүбүх х сумсум, , өөрхрхийнийн ээмнмнээллггүүдүүдээдд
ххууввааааррилжилж ххалдалдввааргргүйүйтгэтгэлийнлийн бодисынбодисын ххананггалалттттайай нөөцийнөөцийг г 
бүбүррдүүлсдүүлсээнн..

•• ЭМЭМЯЯ--нааснаас илүүилүү цацаггийнийн цалинцалин шимшимтгэтгэлдлд 38 38 саясая ттөөгргрөөг /г /НийНийт 47.2 т 47.2 саясая
ттөөгргрөөг/г/

•• АймАймггийнийн ннэгэгдсдсээнн ээмнмнээллггийнийн ххалдалдвваартртынын ттасаасагт хэвтэгт хэвтэнн ээммччлүүлжлүүлж
байсанбайсан ххүндүнд өөввччттөндөнд зозорриулжиулж СүСүххбаабааттаар р сумынсумын албаналбан байбайггууллаууллаггуудууд
ххандиандив, тв, тусламжусламж үзүүлсүзүүлсээнн..

–– ЭМГЭМГ--аасаас 100000 т100000 төөгргрөөгг
–– АНАНЭЭ--ийнийн ажилажилччдаасдаас 543000 т543000 төөгргрөөгг
–– СуСуввиллыниллын яслийняслийн ажилажилччидид ннэг эг өдөдррийнийн цалинцалин г.г.мм

ЦаашдынЦаашдын зозоррилилтт
•• СумСум дундындундын лаболаборрааттооррийийг тг түшиүшиггллээнн
лаболаборрааттоорридид суусууррилсанилсан ххаарруулдануулдан ттандаландалттыыг г 
сумдуудадсумдуудад ннэвтрэвтрүүлүүлэхэх

•• ЦаЦар тр тааххлынлын үеийнүеийн ббээллээнн байдлынбайдлын нөөцийннөөцийн
судалсудалггааааг г шиншинээччилжилж, т, төлөөлөввлөнлөн ЭрЭрүүлүүл ммээндийнндийн
байбайггуулауулаггынын ттөсөөсөвт твт тусусггажаж өөггөөхх

•• МэМэддээээллийнллийн ннэгэгдсдсээнн ттоогтгтолцооолцооттойой болоболохх
•• ЦаЦар тр тааххлынлын үедүед ажиллаажиллах эх эммчч, э, эмнмнээллггийнийн
ажиллаажиллаггсдынсдын нөөцийнөөцийг г зөзөв хв хууввааааррилжилж, , үйлүйл
ажиллаажиллаггааааг г ньнь ддээмжимжих, х, ууррамшуулаамшуулах тх тоогтгтолцооолцоог г 
бүбүррдүүлдүүлэхэх



БАЯРЛАЛАА.


