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Томуугийн цартахлын үеийн
бэлэн байдлын төлөвлөгөө нь
Түүхий эд материалын
нөөц,хүн хүчний нөөц,техник
технологийн нөөц,мэдээллийн
нөөц,санхүүгийн нөөц 5 
чиглэлээр хийгдсэн
Томуугийн цартахлын үеийн
ажлын төлөвлөгөөний биелэлт
95% тай байна.

Нэгдсэн эмнэлгийн
гамшгаас хамгаалах
бэлэн байдлын
төлөвлөгөөг
Дүүргийн засаг
даргаар
баталгаажуулсан ба
төлөвлөгөөнд жил
бүр тодотгол хийж
мөрдлөг болгон
ажилладаг



Төлөвлөгөөний тодотгол
2010 оны 4 сарын 04-нд
хийгдэж ГХА-ны даргын 01 
тоот тушаалаар ГХА-ны
штабын бие бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн томилж, гүйцэтгэх 
үүргийг тодорхойлон
шинэчлэн баталсан байна

Мөн 03 тоот тушаалаар 
нүүдлийн эмийн санг 3 хүний
бүрэлдэхүүнтэй,
Эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн тусламжийн
хэсэг 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй
Лаборатори 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 
Хурц халдварт болон олон улсын хөл хориот
өвчний ажлын хэсэг 13 хүний, 
Гэмтэл ослын ажлын хэсэг 15 хүний,
Аврах бүлгийг 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй тус
тус байгуулсан.



Штабын бүрэлдэхүүн
болон нүүдлийн эмийн
сан,эмнэлгийн нарийн
мэргэжлийн тусламжийн
хэсэг,Хурц халдварт болон
ОУ-ын хөл хориот өвчний
ажлыг хэсэг, Гэмтэл ослын
ажлын хэсэг, Аврах
бүлгийн ажлын хэсэгт
зарлан мэдээлэл хүргэх
бүдүүвчийг төлөвлөгөөнд

тусгасан

Онцгой байдлын үед ХУДНЭ-ийн эмч
эмнэлгийн ажилтануудын мөрдөж
ажиллах журмыг гаргаж баталгаажуулж
,эмч ажилчдад мөрдүүлсэн

Томуугийн цартахлын үед
үйлчлүүлэгчийг хөтөлж үйлчлэх
аргачлалыг гаргаж 4 удаа үзүүлэх
тоглолт хийж , дадлагажуулсан



Томуугийн цартахлын дэгдэлтийн үед
байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг зохион
байгуулж явуулах баг ,Халдварын тархвар
судлалын баг , Мэдээлэл, сургалт
сурталчилгааны баг, хяналт шинжилгээ
үнэлгээний баг зохион байгуулж ажилласан
байна

Нэгдсэн эмнэлэг ГХА-ны даргын 2009 оны 10р
сарын 28-ны 03 тоот тушаалаар 10-р сарын 28 
наас 2010 оны 5 сарын 1 хүртэл эхлэн
өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажилласан

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеэр 95 эмч
мэргэжилтэн хариуцлагатай жижүүрт
томилогдон ажиллаж НЭМГ болон дүүрэгтээ
өдөр бүр мэдээ өгч , шуурхай байдлыг хангасан
байна



ГХА-ны штабын бие бүрэлдэхүүнийн
цугларалтыг ХАН-Уул дохиогоор 12 удаа хийж, 
үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг шалгаж
үнэлгээ дүгнэлт өгсөн байна 41 үүрэг
даалгавар өгөгдсөн биелэлт нь 90% байна

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд Орны
зохицуулалт хийгдэж , үйлчлэх хүрээний 4-8 –
р хороог ЭМН-д шилжүүлж, дотрын тасагт 50 
ор нэмж ажиллуулсан ба 165 ортойгоор үйл
ажиллагаа явагдсан
Томуугийн А хүрээний Н1N1 вирүсийн
магадлалтай 4 тохиолдол хэвтэн эмчлүүлсэн
ба хавьтал болсон 254 хүүхдэд тандалт
судалгаа хийж өрхийн эмчийн хяналтанд
гаргасан



Хүүхдийн 5 резидент эмч, 12 сувилагч, 4 
асрагчийг нэмэлтээр дайчлан ажиллуулж
үйлчилгээний хэвийн байдлыг ханган
ажилласан

Томуугийн өвчлөлийн үеэр Эмнэлгийн хүлээн
авахаар ирж үйлчлүүлсэн 130 хүн, хүүхдийн
тасгийн 379247 зөвлөгөө өгөх утсаар 1204 
хүнд утсаар зөвлөгөө өгч ажилласан

Энэ хугацаанд 11 жирэмсэн эх
хэвтсэнээс 5 нь хатгаа оноштойгоор
хэвтсэн ба эдгэрч өрхийн эмчийн
хяналтанд гарсан байна.
ТТӨ-ний 7 хоног тутмын мэдээг тогтмол
өгч, Томуугийн үндэсний төвөөс
гаргасан эргэн мэдээллийг тасаг бүрт
эмнэлгийн дотоод сүлжээгээр
дамжуулан тараасан байна. 



Нэгдсэн лабораторийг 2 ээлжээр 24 цагаар
ажиллуулсан . 
Эмнэлгийн тусгаарлах өрөөнүүдийн бэлэн
байдлыг хангаж шаардлагатай эм тариа
эмнэлгийн хэрэгслэлээр нөхөн хангалт хийсэн
Вирусын эсрэг Тамифлу эмийг 81 өвчтөнд
заасан тунгаар нь хэрэглэсэн

Эмнэлэгт суурилсан
томуугийн тандалтын
судалгаанд 222 хүүхэд
хамрагдсан ба 4 
хүүхдэд H1N1 вирус
илэрсэн байна



Шинэ болон дахин сэргэж байгаа
халдваруудын дэлхий дахины байдал, 
Шувууны томуу вирусын хүний өвчлөлийн
оношлогоо, бүртгэх мэдээлэх журам, 
шинжлэгдэхүүн авах, халвар эсэргүүцэх арга
хэмжээ ,АЦХаХсэдвээр,  БГХӨСТ-ийн зөвлөх 
багш Г. Гоогормаа сургалт зохион байгуулсан. 
Сургалтанд 42 эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн
оролцсон ба сорилын дундаж үнэлгээ 87,8%

Томуугийн цар тахлын үед авах арга хэмжээ, 
бэлэн байдлыг хангах талаар сургалт 2 удаа
явуулсан 95 эмч мэргэжилтэн хамрагдсан
“Амьсгалын замын өвчний хүндрэлийн үед
авах арга хэмжээ “ сургалтанд 20 их эмч
хамрагдсан
Томуугийн цар тахлын үеийн эмнэл зүйн
тусламжийн удирдамж, Н1N1 эмнэлгийн эмч
ажилчдад зориулсан зөвлөмж, Томуугийн цар
тахлын А хүрээний вирусын эмнэлзүйн
зөвлөх багийн зөвлөмж зэргийг оношлогоо
эмчилгээний удирдамж болгон ашигласан



НЭМГазар, ХӨСҮТөвөөс ирсэн томуугийн цартахлаас
сэргийлэх зөвлөмж материалыг 520 ширхэгийг
тараасан.
Томуугийн цартахлын А хүрээний Н1N1 халдвараас
сэргийье сэдвээр 3380 ш зөвлөмж 70 блакадыг 
шинээр авч сурталчилгаанд ашигласан байна

Үйлчлүүлэгчдэд зориулан мэдээлэл сургалт
сурталчилгааны 6 самбарыг тасгуудад
шинээр хийж тасаг нэгжид байруулсан



“Томуугийн цартахлын халдвараас
сэргийье” сэдвээр үзүүлэх сургууль 1 
удаа зохион байгуулж, 53 эмч
мэргэжилтэн оролцсон

“Зууны мэдээ” сонины 26 дугаарт “В
хүрээний вирусээр 0-5 насныхан их өвчилж
байна” сэдвээр ярилцлага, “Боловсрол”
телевизийн “Энх мэнд” нэвтрүүлгээр
Амьсгалын замын өвчнөөс яаж сэргийлэх вэ?, 
“В хүрээний вирусийн ханиад”-ны үед
“Хүүхдийн хамар, залгиурыг цэвэрлэх
зөвлөмж”, зөвлөмж ярилцлага хийгдсэн
Нутаг дэвсгэрийн харьяалалд байгаа 4 
байгууллагын 451 хүнд “Томуугийн
цартахлын А хүрээний Н1N1 халдвараас
сэргийье сэдвээр сурталчилгаа хийсэн



◦ Эмч эмнэлгийн ажилтаны биеийн халууныг
тандалтын хуудсаар өдөр бүр хянасан. 
нийт 56 ажилтан тандалтанд хамрагдсан.
◦ Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэнд Вит С, Гаатай
үрэл, биомекс зэрэг 3 төрлийн витамин
захиалан авч витаминжуулах ажлыг зохион
байгуулсан
◦ Ажилчдад норов 7, мана-4 тангуудыг өдөрт

2 удаа нийт 14 хоног урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор уулгасан ба нийт 74 ажилтан
хамрагдсан

◦Эмч эмнэлгийн ажилчидыг халдвараас
сэргийлэх зорилгоор 65 ажилтанг
санитолоор хангаж , өглөө, орой бүр
2%-ын содын уусмалаар хоолойг нь
зайлуулсан
◦ Гар ариутгах болон хоолой зайлахад
зориулж 2% содын уусмал 50 л, 
санитол 334 ш зарцуулжээ



◦Өвчтөн сахиурууд болон эмч
ажилчдыг 100% маскжуулж тогтмол
хяналт тавьж ажилласан. 
◦ 65 эмч эмнэлгийн ажилтанг нэг
удаагийн хамгаалах иж бүрдэлээр
хангаж хүлээн авах тасагт
байрлуулсан
◦ Вакцинжуулалтанд 60 эмч эмнэлгийн
ажилтанг хамруулсан

Эмнэлгийн ажилтанаас авч хэрэгжүүлэх
хувийн хамгаалах арга хэмжээг ажилтан бүрт
ойлгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн
Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисын
хэрэглээний тооцоог гарган хангалтыг 8 нэр
төрлийн ариутгал халдваргүйтгэлийн
бодисоор хангасан
Өрөөний агааржуулалт болон ариутгал, 
агаарын цацалт хийх хуваарь гарган
хуваарийн дагуу 3600 удаа өрөөний агаарт
ариутгал хийсэн байна



Нэгдсэн ариутгал халдваргүйтгэлийг 22 
удаа хийж нийтийн эзэмшлийн талбайн
их цэвэрлэгээг 10 удаа Гадна их
цэвэрлэгээг 17 удаа хийгдсэн
Зөөлөн эдлэлийн ариутгал
халдваргүйтгэлийг нийт 10 удаа хийж
гадаа агаар салхинд гарган ариутгал
халдваргүйтгэл хийсэн
Бохир цооногийн орчинд нийт 7 удаа, 
подвальд 2 удаа хлорын шохой цацаж
ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн

д/д Зардлын нэр Үнийн дүн / төг/

1 Нэг удаагийн хамгаалах
хувцас 396242

2 Халдваргүйтгэлийн
бодис 353560

3 Тамифлю 10656000
11.405.802



д/д Зардлын нэр Үнийн дүн
1 Нэмэлтээр ажилласан

ажилтаны цагийн тооцоо 1.586.982
2 Тээвэр шатахуун 369.000
3 Ажиллагсдын витаминжуу

лалт 591.125
4 Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн

сахиурын хоол 4.087.800
5 Хариуцлагатай жижүүрийн

илүү цагийн хөлс 157.000

5 Эмнэлгийн ажилчдын
хамгаалах хувцас худалдан
авахад

844.000 

6 Эмийн татан авалт /94 нэр / 20.675457,0 
7 Чацарганы шүүс 222.800
8 Утасны карт 162.000

Нийт 30.109164



№ Эмзэг байдлын эрсдэл Үнэлгээ
1 Үндсэн түүхий эд

материалын эрсдлийн
үнэлгээ

4,6/92%

2 Дэд бүтцийн эрсдлийн
үнэлгээ

3,4/68%

3 Мэдээлэл технологийн
эрсдлийн үнэлгээ

4,6/92%

4 Хүний нөөцийн эмзэг
байдал эрсдэлийн үнэлгээ

4,6/92%

5 Санхүүгийн байдлын
эрсдлийн үнэлгээ

3,6/72
Нийт үнэлгээ 4,1 буюу 82% 

Тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг ажлын
цагаар 12 удаа, ажлын бус цагаар 10 удаа
менежерүүдийн хяналт хийгдсэн байна
Хяналтаар зөрчил илэрсэн барагдуулалт -
92,5 % 
Нийт 30 эмч эмнэлгийн ажилчдын гар угаах
чадварыг үнэлэхэд 4,5 буюу 90%-тай байна



НЭМГ, Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын
байцаагчийн хамтарсан үзлэг, ХӨСҮТ-ийн
тандалт судалгааны багийн 2 удаагийн
хяналт,ХУД-йн мэргэжлийн хяналтын
байцаагч нарын хяналт, Томуугийн А
хүрээний цар тахлын вирусийн тархалтыг
хязгаарлах талаар хэрэгжүүлж буй арга
хэмжээний явцыг шалгах удирдамжийн дагуу
хийгдсэн хяналт үзлэгүүдэд хангалттай
үнэлгээ авсан байна.

Томилогдож ажилласан хариуцлагатай
жижүүрүүд үүргийн дагуу нийт 6 обьектод 42 
удаагийн хяналт хийсэн ба 24  зөрчил
илрүүлж , 18 зөрчлийг жижүүрийн
хугацаандаа засуулсан 4 зөрчил нь ажлын
цагаар засагдсан байна. зөрчил
барагдуулалт 100%
Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний нэг удаагийн
хувцас өмсөж тайлах сургуулийг явуулж нийт
69 эмч эмнэлгийн ажилтан хамрагдсанаас
нийт эмнэлгийн мэргэжилтнүүд 4,5 буюу 90% 
тай байна



Эмч эмнэлгийн ажилчдын халдвар
хамгааллын мэдлэг , дадлыг шалгаж үзэхэд
4 буюу 80%-тай байлаа
Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний тахлын хувцас
өмсөж тайлах дадлбг хэвшүүлэх зорилгоор
“Би чадна “ тэмцээнийг явуулж , 90ээс дээш
оноо авсан 20 ажилтанд цалингийн 10%ийн
урамшуулал олгосон

1. Томуугийн цар тахлын дэгдэлтийн үед
эмнэлэг өөрийн дотоод нөөц бололцоонд
тулгуурлан амжилттай ажилласан

2. Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэний томуугийн
цар тахлын дэгдэлтийн үед ажиллах ур
чадвар дээшилж, дэгдэлтийн үед авах арга
хэмжээний бэлэн байдал сайжирсан

3. Ажилчдыг вакцинжуулалтанд хамруулсан нь
үр дүнгээ өгсөн



1. Нэг удаагийн хамгаалалтын хувцасны тоог
нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 

2. Өвчтөний хоол хүнсний аюулгүй байдлыг
хангаж нөөцийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай

3. Нүүдлийн эсвэл суурин дезикамерийн
асуудлыг шийдвэрлэх

Эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг эрсдлээс
хамгаалах төлөвлөгөөг Нийслэлийн эрүүл
мэндийн салбарын хэмжээнд боловсруулан
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай



1. Эмч эмнэлгийн ажилтаныг дадлагажуулах , 
сургах

2. Салбар дундын хамтын ажиллагааг
сайжруулах

3. Эмч эмнэлгийн ажилтны сэтгэл зүйн
бэлтгэлийг хангах төсөл сургалтыг
холбогдох байгууллагатай хамтран зохион
байгуулах


