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ЦТББ, хариу арга хэмжээний
төлөвлөлтөнд анхаарах зүйлс
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20-р зууны цар тахлууд

1918: “Spanish Flu” 1957: “Asian Flu” 1968: “Hong Kong Flu”

Дэлхийд 20-40 сая хүн

АНУ-д 675,000 сая хүн

Дэлхийд 1-4 сая хүн

АНУ-д 70,000 хүн

Дэлхийд1-4 сая

АНУ-д 34,000 хүн

Credi: US National Museum of Health and 
Medicine

ДЭМБ-ын шинжээчид дэлхий
нийтийг хамарсан томуугийн
ээлжит цар тахал 1968 оноос
хойшхи альч хугацаанд
байгаагүйгээр ойртож байгааг 
итгэлтэйгээр мэдэгдэж байна.
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A(H1N1)SWL

• Шувууны томуугийн дэгдэлтийг хяналтандаа авч, таслан
зогсоосон

• Гахайн аж ахуйд гарсан томуугийн дэгдэлтийг 
хяналтандаа авсан

• Гахайн махан бүтээгдэхүүн хэрэглэдэггүй гэсэн
дүгнэлтүүд нь тухайн бүс нутагт цар тахлын аюул

тохиолдохгүй гэсэн үг биш
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Цар тахлын бэлэн байдлыг хангахад багахан хугацаа үлдлээ

Цар тахлын улмаас учирах нийгэм, 
эдийн засгийн хохирлыг даван
туулахад улс орон бүрт тохирсон
бэлтгэл хэрэгтэй. Хамгийнчухал зүйл
бол “амин “ чухал үйлчилгээний
салбаруудын тогтвортой ажиллагааг 
хангахадчиглэсэн төлөвлөгөө юм.
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Нийгмийн үйлчилгээний амин чухал хэсэг 
болох бүх шатны эмнэлгийн
байгууллагууд цар тахлын үед өдөр 
тутмын үйлчилгээгээ тогтвортой байлгах, 
цар тахлын хүн амын эрүүл мэндэд
халгаатай эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн
чиглэсэн төлөвлөгөөтэй түүнийгээ 
үзүүлэх сургуулилалт хийж туршсан байх 
шаарлагатай байна.

• Эмнэлгийн удирдах бүрэлдэхүүн, ажиллагсад
тушаал дамжуулах бүтцээ маш тодорхой болгох;

• Нөөц ажилчид болон сайн дурынхны судалгааг 
гаргаж, сургалтанд хамруулах; 

• Хэн, хэзээ,хаана, юуг, яаж, ямар төсвөөр хийхийг 
төлөвлөлтөндөө маш тодорхой тусгах; 

• Цар тахлын үед вирүсийн эсрэг эмийн бодисын
түгээлт, вакцинжуулалтын явцад гарч болох сөрөг 
үр дагаврыг урьдчилан тооцож, тэмцэх 
төлөвлөгөө гаргах;

Цар тахлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг 
төлөвлөхдөө
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• Эмнэлгийн салбарт ажиллагсад нь хөл
хорионы бүсэд ажиллах сэтгэл зүйн
бэлтгэлтэй байж, ажил дээрээ байхдаа бие
биенээсээ нэг метрээс ойргүй зайнд
харьцаж ажиллах журмыг баримтлах ёстой.

• Цар тахлын үед үйлчилгээний салбарт 
ажиллагсадын ар гэрт дэмжлэг үзүүлэх, 
ажиллагсадын сэтгэл зүйн асуудлыг ЗГ 
анхааралдаа авч ажиллах ёстойг ДЭМБ
анхааруулж байна.

Цар тахлын үед тохиолдож болох эндэгдлийг 
бууруулах, тархалтыг удаашруулахад

чиглэсэн стратеги төлөвлөгөө
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• Вирүсийн эсрэг бэлдмэл, хувийн хамгаалах 
хэрэгсэл, антибиотикийг 

-худалдан авах /төсөв/
-нөөцлөх арга замаа тодорхойлох
-нөөц хязгаарлагдмал нөхцөлд ямар 
дарааллаар хэрэглэх  зөв тодорхойлох

• Тусгаарлалтын арга хэмжээ:
- Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
урсгалыг зөв зохицуулж, эмнэлгийн
байгууллагад халдвар тархахыг бууруулах 
тогтолцоог бүрдүүлэх

- Өвчний явцаас шалтгаалан
гэрт ньтусгаарлах арга
хэмжээг тухайн нөхцөл байдалд тохируулан
хэрэгжүүлэх 

- Өвчтнийг тусгаарлан эмчлэх, асрах орон
байрны нөөцийг төлөвлөх
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• Эрсдэлт бүлэгт тавих анхаарал

-ДОХ
-Сүръеэ
-Диабет
-ЗС, амьсгалын системийн суурь өвчин
-Хоол тэжээлийн дутагдал

Дүгнэлт
• Нэгж байгууллага бүр ЦТББ төлөвлөгөөгөө
дасгал сургуульлалтын хэлбэрээр туршиж, 
тодруулга хийдэг уян хатан, биелэх бодит 
боломжтой байдлаар хийх нь удаан
үргэлжлэх энэ гамшигийг хохирол багатай
туулах цорын ганц арга юм


