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Зорилго

 ТХТН-үүдийн 2014/15 оны томуугийн 
улиралд хийгдсэн томуугийн тандалт, 

лабораторийн тандалтын үйл 
ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт хийх



Зорилт

1. Дэмжлэгт хяналт хийх, үйл ажиллагааг үнэлэх 
• ЭМС-ийн 2014 оны 358 тоот тушаалын дагуу авч 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, 

• Томуугийн байнгын тандалт, дэгдэлтийн үеийн 
хариу арга хэмжээ, 

• Аудио хурлын оролцоо, 
• Сорьц авалт, бүртгэл, хадгалалт, тээвэрлэлт, 
• Вирүс судлалын салбар лабораториудын үйл 
ажиллагаа, 

• Мэдээ, мэдээллийн ашиглалт
• ЭМС-ын 2014 оны 358 тоот тушаалын талаарх эмч 
мэргэжилтнүүдийн мэдлэг

2. Ажлын байран дээр сургалт зохион байгуулах



Хамрах хүрээ 

 Дархан-Уул, Орхон, Дорнод, Ховд, Сэлэнгэ, 
Өвөрхангай, Дундговь, Хэнтий, Сүхбаатар, 

Өмнөговь аймгууд



Үнэлгээний аргачилал

 Тандалтын үйл ажиллагаа: ХӨСҮТ-ийн ВСЛ 
болон ТҮН-ээс  тусгайлан  боловсруулж 
батлуулсан 21 асуумж бүхий үнэлгээний 
хуудас 

 Эмч ажилчдын мэдлэг: ЭМС-ын 2014 оны 358 
тоот тушаалын талаар бэлтгэсэн 9 асуулт 
бүхий тест

 Үнэлгээ: 
• 0-0.9 - Хангалтгүй
• 1-1.9 - Дундаж 
• 2-2.9 - Дунджаас дээш 
• 3 - Хангалттай



Үнэлгээний хуудас







Дэмжлэгт хяналтын 
үнэлгээний дүн

1.5 Ерөнхий 
дүн

1.6Эпидемиологийн 
тандалт

2.1 Лабораторийн 
тандалт
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дундаж



3 2-2.9 1-1.9 0-0.9

Шинжилсэн сорьцийн тоо

Лабораторын шинжил-
гээний баталгаажилтын
хувь

Сорьцийн бүртгэл байгаа 
эсэх

FIS-ийн сорьцийн мэдээ 
шивэлт (%)

Хөргөгчийн темпратурын 
хяналт

Лабораторын дагалдах 
хуудсын хөтлөлт

ТТӨ-ий талаар ард 
иргэдэд хийж буй сургалт, 
сурталчилгааны ажил, 
сурталчилгааны материал 
тараадаг эсэх

Бүртгэгдсэн өвчлөл, 
эмнэлэгт хэвтэлт, ор 
дүүргэлтийн харьцаа, 
хамаарлыг үздэг эсэх

7 хоног тутам ТҮТ-д 
лабораторийн мэдээ
ирүүлэлт

7 хоног тутмын ТТӨ, АЗХХ-ын 
мэдээ ирүүлэлтийн байдал (%)

7 хоног тутмын ТТӨ, АЗХХ-ын 
бүртгэл, FIS системээр 
мэдээлсэн байдал, цуглуулсан 
мэдээ мэдээлэлдээ, дүн 
шинжилгээ хийдэг байдал

Аудио хуралд оролцох нөхцөл 
бүрэлдсэн эсэх

ЭМС-ийн 358 тоот тушаалын 
хэрэгжилт

7 хоног тутмын эргэн 
мэдээллийг авдаг эсэх, эргэн 
мэдээллийн ашгилалт

Томуугийн дэгдэлтийн үед авах 
арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй 
эсэх, жил бүр хянаж тодотгол 
хийгддэг эсэх, түүний дагуу авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 
тайлан

Эмч, мэргэжилтнүүдийн шилжилт 
хөдөлгөөн, шинээр ажилд орж 
буй эмч, мэргэжилтнүүдэд ЭМС-
ын тушаал заавар танилцуулдаг 
эсэх

Ирүүлсэн сорьцийн тоо

Вирүс илрэлтийн хувь

ЭМС-ийн 358 тоот 
тушаалын талаарх эмч 
мэргэжилтний мэдлэг

Аудио хурал (skype)-д 
оролцсон байдал (%)



Цаашид авах арга 
хэмжээний зөвлөмж

Томуугийн дэгдэлтийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг томуугийн улирал 
угтуулан гаргах

ТТӨ, АЗЦХХ-ын мэдээг цаг хугацаанд нь ирүүлж байх 

ТТӨ, АЗЦХХ-ын цуглуулсан мэдээндээ дүн шинжилгээ хийн үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байх

Томуугийн мэдээ, эргэн мэдээлэл, лабораторийн шинжилгээний хариуг үйл 
ажиллагаандаа ашиглах, хариу арга хэмжээг тухай бүрт нь авч байх

Аудио хуралд идэвхитэй оролцох

1

2

3

4

5



Сорьц хадгалах хөргөгчийн хяналтыг сайжруулан тогтмол ажиллуулж байх, сорьцын 
бүртгэлийн дэвтрийг ЭМС-ийн 358 тоот тушаалын 4 дүгээр хавсралтаар баталсан сорьцийн 
дагалдах хууданы дагуу шинчлэн өөрчлөх, тогтмол хөтлөх

Томуугийн талаарх сургалт сурталчилгааг томуугийн улирал угтуулан, мөн томуугийн 
улиралд эрчимжүүлэн тогтмол хийх

ТТӨ, АЗЦХХ-ын тохиолдлын тодорхойлтод тохирсон өвчтнөөс сорьц авах, сорьцийн 
тоог нэмэгдүүлэх

ЭМБ-ын эмч ажилчдад болон шинээр орж буй хүмүүст Томуугийн тушаал заавар, 
тандалтын нэгжийн үйл ажиллагааг сайн танилцуулж байх

Дэмжлэгт хяналтаар өгсөн зөвлөмжийн дагуу алдаа дутагдалаа арилгах, үйл ажиллагаа 
сайжруулах
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