
Гарах алдаанууд



Алдааг (bias=гажуудал) засч залруулах нь

Гажуудал буюу алдаа гэж юу вэ?
• Алдаа гэдэг нь байнга гарч болох 

үйл ажиллагааны доголдол юм

• Алдаа нь:
– Систем буюу тогтолцооноос
– Хүний хүчин зүйлээс

Иймд алдааг (гажуудлыг) хэрхэн арилгах бэ?
• Алдаанаас (гажуудлаас) урьдчилан сэргийлж эхнээс нь сайн 
систем-тогтолцоог бүрдүүлэх

• Алдааг (гажуудлыг) илрүүлж, үнэлгээ хийх, үр дүнг үнэлэх

…

Бодит тоон утгаас
алслагдсан

Бодит 
тоон утга

…



Дараах зүйлсийг бодож үзнэ үү

1. Танай харуулдан тандалтын нэгжүүдэд 
гарч болзошгүй ямар алдаанууд 
(гажуудлууд) байна бэ?

2. Бүх үйл ажиллагааныхаа талаар сайн 
тунгаан бодож, байгаа бүх алдаа, түүний 
эх үүсвэрийг бичин тайлбарлана уу.

3. Мэдээллээ бүлгийнхээ гишүүдтэй 
харилцан ярилцана уу



Тухайн нутаг дэвсгэрийн хүн амын тоо

Харуулдан тандалтын  нэгжид харьяалагдах 
өвчтөний хавьтлын тоо

ТТӨ, АЗХХ-ын тохиолдлын 
Тодорхойлолтонд тохирсон 

тохиолдлын тоо

Лабораторын 
баталгаажилт

4. Энэ шатлалын дагуу алдааг тодорхойлон бичнэ үү
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Мэдээний чанар

Мэдээ нь дараах шаардлагыг хангасан байх 
ёстой: CARUA /БАТША/
1.Бүрэн, хоорондыг уялдаатай байх
2.Үнэн зөв
3.Хүн амыг төлөөлж чадахуйц
4.Алдаагүй (Гажуудалгүй)
5.Орхигдсон мэдээнд зориулан тохиргоо 
хийсэн байх



Томуугийн вирүс эерэг батлагдсан 
АЗХХ/ТТӨ-ий үнэн зөв тоон мэдээ

Мэдээ нь үнэн зөв байх ёстой: зөв, баталгаатай
1. Үнэн зөв – зөвийг төлөөлөхүйц зөв лабораториор

батлагдсан ТТӨ/АЗХХ-ын тохиолдол
1. Баталгаат-хэмжихэд хэмжилт нь ямар утгатай байх

Шалгах: 
1. Зохион байгуулалтын алдаа: мэдээ дамжуулалт, кодлолтын 

алдаанууд
2. Лаборатораар батлагдсан тохиолдол, эмнэлзүйн 

тохиолдлыг харьцуулах
3. Тохиолдол бүртгэгдсэн тухайн жилд сорьц шинжилсэн 

эсэх 
4. Мэдээлэгдсэн бүх тохиолдол тухайн харъяа газар нутагт 

амьдардаг эсэх



Төлөөлөх чанар
Тухайн ХТН-үүдийн харъяа нутаг дэвсгэр 
дээрхи үлдсэн хүн амтай АЗХХ-тай 
тохиолдлууд нь хүн ам зүйн болон нийгэм 
эдийн засгийн хувьд адил уу?

Нэг төрлийн бус хүн ам Алдаатай түүвэр



Алдааны байж болзошгүй эх үүсвэрүүд

• Эрүүл мэндийн байгууллагын шатлал
– Хоёрдогч болон гуравдагч шатлалын тусламж үйлчилгээ
– Төрөлжсөн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эмнэлгүүд (жнь: 
чихрийн шижин эмчилдэг эмнэлэг гэх мэт)

• Эмнэлгийн байршил
– Жнь: сургуульд ойрхон, хотын төвөөс хол, хотын төвд, өдөр 
эсвэл шөнийн ажиллагаатай

– Нийгэмтэй холбоотой хүчин зүйлс
• Эрүүл мэндийн боловсрол дадал хэвшил янз 
бүрийн бүлгийн хүмүүст өөр өөр байна (нас, 
нийгэм эдийн засгийн байдал).



Дараах зүйлсийг эрэгцүүлэн бодно уу:

1. Сорьц цуглуулах схем
2. Ашиглагдсан лабораторийн оншилгооны 

арга
3. Тохиолдлын тодорхойлолт



Сорьц цуглуулах схем

Сорьц цуглуулалтын явцыг шалгах, алдаа гарах хамгийн дээд 
болон доод магадлалыг тогтоох
Сорьц цуглуулалтын схемийг шалгах:
• Тохиолдлоор,
• Тогтмол байнга сорьц цуглуулах

– Сорьц авалтын хоорондын зай – 5 дахь (эсвэл 7 дахь, 10 дахь өдөр)
гэх мэт

– Эсвэл өдрийг сэлгэж, ээлжилж сонгох

Гарын авлагын 90 дэхь хуудсыг харах



Удирдамж, гарын авлага мөрдөөгүйн 
улмаас үүсэх алдаа

• Шинжилгээнд хамрагдах боломжтой бүх 
өвчтөнүүд шинжилгээнд хамрагдаж чадсан уу? 

• Зөвхөн эмнэлзүйн сорьц авсан өвчтөнөөс бус бүх 
өвчтөнөөс эпидемиологийн болон хүн ам зүйн 
мэдээлэл цуглуулсан уу? 

• Удирдамж, гарын авлага мөрдөөгүй шалтгаанууд:
– Өвчтөнтэй холбоотой: биеийн байдал маш хүнд, эсвэл 
хүсэхгүй байсан

– Эмч нартай холбоотой: тэдний сонголт, эсвэл хүсэхгүй 
байсан

– Тогтолцоотой холбоотой:  ажлын цагаас гадуур, 
хүлээлгийн цаг хэт урт, сорьц зөөвөрлөх боломжгүй



Оношлогооны сонголттой холбоотой 
лабораторын шинжилгээнд гарах алдаанууд

• Ямар оношлуур хэрэглэснийг мэдэх, 
оношлуурын мэдрэг, өвөрмөц байдал



Тохиолдлын тодорхойлолт

• Тохиолдлын тодорхойлолт зөв эсэхийг 
шалгах (ДЭМБ, ICD-10, Бусад..)?

• ДЭМБ-ын тохиолдлын тодорхойлолт 
өөрчлөгдсөн



http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en

Олон улсын өвчний ангилал (ICD-10) 



Мэдээнд тохиргоо хийх

1. Томуугийн батлагдсан тохиолдлуудын бүрэн бус 
тоон мэдээнд тохиргоо хийх

2. Тухайн нутаг дэвсгэрийн харьяа хүн ам болон 
тусламж үйлчилгээг ирэлхийлж буй хүмүүст 
тохиргоо хийх

3. Оношлогооны ялгаатай мэдрэг байдалд 
тооцооллын тохиргоо хийх



Алдаанаас гарах нөлөөллийг хэрхэн 
тооцох вэ

• Миний тоог энэ нь ихэсгэж уу эсвэл багасгаж 
байна уу?

• Миний хүртвэрт (numerator) энэ нь нөлөөлж 
байна уу?

• Миний хуваарьт (denumerator) энэ нь нөлөөлж 
байна уу?

• Эсвэл хоёуланд нь уу?



Томуугийн вирүс эерэг гарсан АЗХХ-
ын тохиолдлын тоо

X 100

Шинжилгээнд хамрагдсан АЗХХ-ын 
нийт тохиолдлын тоо

Томуугийн шалтгаантай АЗХХ-ын эзлэх хувь (%)
19

= 19%
100

30
= 30%

100

Бодит утга
Алдаатай 
хүртвэр 
(Numerator)

10
= 10%

100

# хэт их # хэт бага

Хэт өндөр үнэлэх Хэт бага үнэлэх

Чиглэл 

Томуугийн шалтгаантай АЗХХ-ыг тооцох 

Хүнд тохиолдлоос 
сорьц илүү цуглуулах

Оношлогооны бага 
мэдрэг чанар Шалтгааны 

жишээ



19
= 19%

100

19
= 25%

75

Бодит утга

Алдаатай 
хуваарь 
(Denumerator )

19
= 15 

%
125

# Хэт бага # Хэт их

Мэдээлэгдээгүй
сөрөг үр дүн

Шинжилгээнд АЗХХ-гүй 
тохиолдлыг хамруулсан 

Томуугийн вирүс эерэг гарсан АЗХХ-
ын тохиолдлын тоо

X 100

Шинжилгээнд хамрагдсан АЗХХ-ын 
нийт тохиолдлын тоо

Томуугийн шалтгаантай АЗХХ-ын эзлэх хувь(%)

Хэт өндөр үнэлэх Хэт бага үнэлэх

Чиглэл 

Томуугийн шалтгаантай АЗХХ-ыг тооцох 
Шалтгааны 
жишээ



Алдааг хэрхэн зохицуулах вэ

• Өөрийн тогтолцооны байж болох алдааг 
илрүүлэх– тогтмол шалгах, үнэн зөв, бодит 
байх, алдаагүй  байх, сургалт хийх, 
урамшуулах, эргэн мэдээлэлтэй байх гэх мэт.

• Алдааны магадлал, чиглэл, ноцтой байдлыг 
тооцох
– Энэ алдаа нь хэрхэн бий болсон
– Чиглэл: миний тооцооллоос хэт их эсвэл хэт бага 
үнэлэгдсэн эсэх

– Хэр ноцтой:
– Дүгнэлтүүдйин дагуу тохируулах



Бүлгээр дасгал хийх: алдааны чиглэл, 
нөлөөллийг үнэлэх

• Өөрийн мэдээтэй холбоотой байж болох 2 
алдааг сонгох

• Хүртвэрийн нөлөөллийг тооцох
• Хуваарийн нөлөөллийг тооцох
• Өөрийн тооцоонд эцсийн дүгнэлт гаргах
• Үндэсний хэмжээний тооцоонд дүгнэлт 
гаргах

Танилцуулах, хэлэлцэх


