
Томуугийн тохиолдлын 
түвшинг тооцох

ХӨСҮТ-ТҮН



Сургалтаас гарах үр дүн
1.Харуулдан тандалтын нэгжүүдийн жил
тутмын ТТӨ, АЗХХ-ын мэдээг ашиглан хүн
ам дахь томуугийн өвчлөлийн дарамтыг
тооцох

2.Өвчний дарамтын үзүүлэлтүүдэд тохирох
суурь үзүүлэлтийг (хуваарь-denominators)
тодорхойлох



ТТӨ, АЗЦХХ-ын дарамтыг 
илэрхийлэх өвчлөлийн үзүүлэлтүүд

Суурь хүн амын тоогүй (denominator)
Нийт эмнэлэгт хэвтэгсэд болон амбулаториор 
үйлчлүүлэгсдийн дундах томуугийн 
шалтгаант ТТӨ/АЗХХ-ын хувь

Суурь хүн амын тоотой (denominator)
Жилийн томуугийн шалтгаантай АЗХХ-ын 
тохиолдлын түвшин (ТТ /100,000 )

Насны бүлгээр:
0‐4 нас;  5‐14 нас;  15‐29 нас; 30‐64 нас; ≥ 65 нас



Жилийн ТТӨ-ий тохиолдлын 
түвшинг бодох

Хүртвэр
Нийт томуугийн шалтгаантай
ТТӨ-ий тохиолдлуудын тоо

Хуваарь
Тухайн ХТН-ийн харьяа хүн 
амын дундаж тоо
Насны бүлгээр

Хуваарь
Тухайн ХТН-ийн харьяа хүн 
амын дундаж тоо
Насны бүлгээр

X 10,000 хүн ам

Харьяа газар нутгаа мэдэж байх



Харьяа газар нутгийн суурь 
хүн амыг тодорхойлох

• Харьяа газар нутаг гэж юу 
бэ? 
– ЭМТҮ үзүүлэгч байгууллага 
нь тодорхой газар нутагт 
тусламж үйлчилгээ 
үзүүлдэг  

– Жнь: эмнэлэг нь өөрийн 
харьяа газар нутагт амьдарч 
байгаа хүн амыг ЭМТҮ-ээр 
хангаж байдаг



Суурь хүн амын тоо мэдэгдэж байгаа 
тохиолдолд өвчний дарамтыг тооцох

• “Уянсэтгэл” харуулдан тандалтын 
нэгжид харъяалагдах 10,000 хүн ам дахь 
томуугийн шалтгаантай АЗХХ-ын 
тохиолдлын түвшин 
Томуугийн шалтгаантай 
АЗХХ-ын тохиолдлын тоо

- A(H1N1)

- A(H3N2)

- Томуугийн B вирүс

- Бусад томуугийн вирүс
Бүгд

Насны ангиллын жишээ
<6 сар

6 сараас <1 нас
1 –ээс <2 нас
2 -оос <5 нас
5 -аас <15 нас
16 -аас <50 нас
50 –аас <65 нас

≥ 65 нас



Харьяа газар нутийн хамрах хүрээ 
мэдэгдэж буй үеийн өвчлөлийн үзүүлэлтүүд

• 10,000 хүн ам тутам дахь жилийн 
тохиолдлын түвшин

Тохиолдлын
түвшин =

1 жил дэхь ТТӨ/АЗХХ-ын шинэ 
тохиолдлууд

Харьяа газар нутгийн жилийн дундаж 
хүн ам

X 10,000



95%-ийн итгэмжит хязгаарын 
тооцох

• Тооцоолол нь томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий эзлэх хувь 
дээр суурьлана.

• Тооцооллын тодорхой бус хэлбэлзэл нь 95%-ийн итгэмжит 
хязгаараар илэрхийлэгдэнэ.

• Түүвэрлэлтээс гарсан алдааны хүчин зүйл (EF) нь: 

• 95% доод хязгаар:  EF-ээр хуваагдсан түвшин EF 	‐ rate	/	EF 	
• 95% дээд хязгаар гэдэг нь EF-ээр үржигдсэн түвшин EF 	‐ rate	x	EF

EF = e(1.96/√d)



Мэдээний үндсэн бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд

• Дараа нь: Үзүүлэлтүүд дээр суурилан хүн 
амын тойм үнэлгээ хийнэ

Мэдээ цуглуулах:
1 ХТН дээрхи нийт үзлэгийн тоо
2 ХТН дээрхи нийт ТТӨ-ий тоо
3 Тооцоологдсон томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий тоо

4 ХТН-ийн харьяа газар нутгийн тооцоологдсон хүн 
амын тоо

5 ХТН орших газар нутгийн хүн амын тоо



Үзлэгийн түвшин: 10,000 хүн ам 
тутам дахь ТТӨ-ий үзлэгийн хувь
Цуглуулсан мэдээ

Өвөрхангай 
аймаг

Насны бүлэг
1 ХТН дээрхи нийт үзлэгийн тоо 177,954
2 ХТН дээрхи нийт ТТӨ-ий тоо 7,926

3 Тооцоологдсон томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий 
тоо

624

4 ХТН-ийн харьяа газар нутгийн тооцоологдсон 
хүн амын тоо 75,000

5 ХТН орших газар нутгийн хүн амын тоо 112,591

Үзлэгийн түвшин: нэг хүнд очиж үйлчлэх эмчийн тоо

Хүртвэр Уянсэтгэл нэгж дээрхи үзлэгийн тоо

Хуваарь Уянсэтгэл нэгжийн харьяа газар нутгийн 
тооцоологдсон хүн амын тоо

Энэ үзүүлэлт нь 
ямар мэдээллийг 
өгч байна бэ? 



Үзлэгийн түвшинг бодох: 10,000 хүн 
ам тутам дахь ТТӨ-ий үзлэгийн тоо

Эрүүл мэндийн байгууллага дээр 
ЭМТҮ авхаар жилд нэг хүн 2-4 удаа 

ханддаг байна

Нэгж тус бүрийг харьцуулах: хэвийн үзүүлэлт нь ямар байх бэ?

Тухайн харьяа газар нутгийн хүн 
амын эрүүл мэнддээ анхаарах зан 
үйлийн талаар мэдээлэл өгдөг

Үзлэгийн түвшин: нэг хүнд очиж үйлчлэх эмчийн тоо 2,4

Хүртвэр Уянсэтгэл нэгж дээрхи үзлэгийн тоо 177,954

Хуваарь Уянсэтгэл нэгжийн харьяа газар нутгийн 
тооцоологдсон хүн амын тоо

75,000



Жилийн томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий идэвхжил: 
Амбулаторийн 100 үзлэг тутам дахь томуугийн шалтгаант 

үзлэгийн хувь 

Цуглуулсан мэдээ
Өвөрхангай 

аймаг
Насны бүлэг

1 ХТН дээрхи нийт үзлэгийн тоо 177,954
2 ХТН дээрхи нийт ТТӨ-ий тоо 7,926

3 Тооцоологдсон томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий тоо
624

4 ХТН-ийн харьяа газар нутгийн тооцоологдсон хүн амын 
тоо 75,000

5 ХТН орших газар нутгийн хүн амын тоо 112,591

Амбулаторийн үзлэг дэрь томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий 
эзлэх хувь 0.4%

Хүртвэр Томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий тохиолдлуудын
тооцоологдсон тоо 

624

Хуваарь Тухайн жилийн турш Уянсэтгэл нэгж дээрхи
үзлэгийн хувь

177,954

Энэ үзүүлэлт 
нь ямар 

мэдээллийг 
өгч байна бэ? 



Жилийн томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий идэвхжил: 
Амбулаторийн 100 үзлэг тутам дахь томуугийн шалтгаант 

үзлэгийн хувь 

Амбулаторийн үзлэгийн ачаалал дахь томуугийн 
шалтгаант ТТӨ-ий нөллөөлийн талаархи мэдээллийг өгдөг 

Амбулаторын үзлэг дэрь томуугийн шалтгаант ТТӨ-
ий эзлэх хувь

Хүртвэр Томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий тохиолдлуудын
тооцоологдсон тоо 

Хуваарь Тухайн жилийн турш Уянсэтгэл  нэгж дээрхи
үзлэгийн хувь



Томуугийн шалтгаантай ТТӨ-ий 
тохиолдлын түвшин
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Харьяа хүн ам дахь томуугийн шалтгаантай ТТӨ-ий 
дарамтын үзүүлэлтүүд rate бүрээр, 10,000 хүн ам 

тутамд
Estimate LL UL

Уянсэтгэл  ХТН-ийн харьяа хүн амын дундах 
томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий тохиолдлын 
түвшин (100,000 хүн ам тутамд) 

832 769 900

3

Хүртвэр Хүний томуугийн вирүсээр үүсгэгдсэн
томуугийн шалтгаант АЗЦХХ-ын 
тохиолдолын тоо

624

4

Хуваарь Уянсэтгэл нэгжийн харьяа хүн амын 
тооцоологдсон тоо

75,000 



Тухайн бүс нутаг дахь томуугийн шалтгаантай 
ТТӨ-ий үнэмлэхүй дарамт 
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Estimate LL UL
Үзүүлэл

т_4
2010 онд дүүрэгт бүртгэгдсэн нийт томуугийн 
шалтгаант АЗЦХХ-ын шинэ тохиолдлуудын 
тоо

8 Хүртв
эр 1 *

2010 онд “Уянсэтгэл” нэгжийн харьяа хүн амын 
дунд бүртгэгдсэн  томуугийн шалтгаант АЗЦХХ-
ын тохиолдлын түвшин (100,000 хүн ам тутамд)

9 Хүртв
эр 2

ХТН байрлах газар нутгийн нийт хүн амын тоо

Энэ үзүүлэлт 
нь ямар 

мэдээллийг өгч 
байна бэ? 

Цуглуулсан мэдээ
Өвөрхангай 

аймаг
Насны бүлэг

1 ХТН дээрхи нийт үзлэгийн тоо 177,954
2 ХТН дээрхи нийт ТТӨ-ий тоо 7,926

3 Тооцоологдсон томуугийн шалтгаант ТТӨ-ий тоо
624

4 ХТН-ийн харьяа газар нутгийн тооцоологдсон хүн 
амын тоо 75,000

5 ХТН орших газар нутгийн хүн амын тоо 112,591



Тухайн бүс нутаг дахь томуугийн шалтгаантай 
ТТӨ-ий үнэмлэхүй дарамт
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Estimate LL UL

Тухайн бүс нутгийн хүн амын дунд бүртгэгдсэн 
томуугийн шалтгаантай АЗЦХХ-ын бодит тоо. 

Томуугийн хяналтад зориулсан нөөцийн төлөвлөгөө 
боловсруулахад шаардлагатай мэдээллүүд

Үзүүлэлт_
4

2010 онд дүүрэгт бүртгэгдсэн нийт
томуугийн шалтгаант АЗЦХХ-ын шинэ 
тохиолдолуудын тоо

937 866 1,013 

8 Хүртвэр
1 

2010 онд Уянсэтгэл нэгжийн харьяа хүн 
амын дунд бүртгэгдсэн  томуугийн 
шалтгаант АЗХХ-ын тохиолдлын түвшин 
(100,000 хүн ам тутамд)

832

9 Хүртвэр 
2

ХТН байрлах газар нутгийн нийт хүн амын 
тоо 112,591



17

Харьяа газар нутаг гэж юу бэ?
Мэдэх чухал зүйлүүд

• Харьяа газар нутгийн 
хүн амын хэдэн хувь 
нь 3 дахь шатлалын 
эрүүл мэндийн 
байгууллагаас ЭМТҮ 
авч байна бэ?

• Тухайн харьяа газар 
нутагт ижил 
үйлчилгээ үзүүлдэг 
эрүүл мэндийн 
байгууллага байдаг 
уу?



ӨЭМТ-харьяа 
газар нутаг
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1. Харьяа хүн амын тоо 
хэд байна бэ?

2. ХТН-ийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлдэг хүн 
амын тоо хэд байна бэ?
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FROM SENTINEL FILE MONGOLIAPOPULATION
Enereltkharkhorin 11,727

Enkhiinkhyrd 5,155

Narniidush 9,985

Tyshigdulguun 6,885

Uyansetgel 10,611

44,363

Overview of all admins from w
Uvurkhangai
Arvaikheer 25,622
Baruun Bayan‐Ulaan 2,556

Bat‐Ölzii 6,189

Bayangol 4,572

Bayan‐Öndör 4,261

Bogd 5,342

Bürd 3,135
Guchin‐Us 2,260
Khairkhandulaan 3,510
Kharkhorin 12,901

Khujirt 6,649
Nariinteel 3,736
Ölziit 2,741
Sant 3,525
Taragt 3,313
Tögrög 2,689
Uyanga 9,581
Yesönzüil 3,422
Züünbayan‐Ulaan 4,436

110,440
without Arvaikheer 84,818

Aimag general hospital 11,727

Regional diagnostic and 288,371

Тандалтын систем хүн амын 
хэдэн хувийг хамарсан байна бэ?


