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Цартахлын бэлэн байдал ба хариу арга хэмжээ –
Дараагийн цартахалд бэлдэх нь

Нам Нюүэн

Technical Officer, WHE Country Health Emergency Preparedness & IHR
ДЭМБ ЭМ Ноцтой байдлын Хөтөлбөр
ДЭМБ Номхон Далайн Баруун Бүсийн Оффис

Дэлхийн цартахлын бэлэн байдал ба хариу арга 
хэмжээний шинэ бүтэц

Цартахлын бэлэн байдал ба хариу арга хэмжээг дэлхийн хэмжээний 
үнэлгээний гол зүйлс:
• ОЭМД (2005) Хэрэгжилтийн Үнэлгээний Хороо КОВИД-19 хариу арга 

хэмжээний үеэр
• ДЭМБ Эрүүл мэндийн Ноцтой байдлын Хөтөлбөр (IOAC)-ийн Бие даасан 

Хяналтын Зөвлөх Хороо
• Цар тахлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний бие даасан хэсгийн тайлан 

(IPPPR)

Эдгээр болон бусад хэлэлцээрүүд нь эрүүл мэндийн ноцтой байдлын бэлэн 
байдал ба хариу арга хэмжээг бэхжүүлэх саналыг 75 дугаар Дэлхийн Эрүүл 
мэндийн Ассемблейд (2022 оны 5 дугаар сар) хэлэлцэх үндэслэл болсон юм. 
• INB, Amendments to IHR, UHPR
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Гол зөвлөмжүүд

• Эрүүл мэндийн тогтолцоог өргөн хүрээнд болон нийгмийн эрүүл 
мэндийн зайлшгүй ач холбогдолтой функцуудыг ноцтой байдлын 
бэлэн байдал, тандалт болон хариу арга хэмжээний үндсэн чадавхийн 
хүрээнд уялдуулах;

• Геномийн тандалтын чадвахыг бий болгох, тандалтын тогтолцоог 
эрчимжүүлэх замаар эрт илрүүлгийн чадавхийг бэхжүүлж шийдвэр 
гаргалтыг дэмжих;

• Нэг-Эрүүл мэнд зорилттын хүрээнд зоонозын өвчлөлийн тархалт 
болон шинээр гарах эрсдэлийг тодорхойлох чадавхыг бэхжүүлэх;

• Засгийн газар болон нийгмийг бүхэлд нь оролцуулан үндэсний бэлэн 
байдлын төлөвлөгөөг тодотгох; 

• Жил тутам симуляцийн дасгал зохион байгуулах.

Эрүүл мэндиН ноцтой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ болон уян 
хатан байдлын салшгүй 5 үндсэн дэд тогтолцоо

Энэхүү хүрээний хэрэгжилт 
нь хүн хүч, манлайлал, 
нөөц болон дэд бүтцийн 
бэхжилтээс хамааран:

1. Эрсдэлийн үнэлгээ, 
дутагдалтай тал болон 
чухал функцуудыг 
эрэмбэлэх замаар үйл 
ажиллагааны бэлэн 
байдлыг бэхжүүлэх;

2. Нөхцөл байдалтай 
уялдсан бэлэн байдал, 
урьдчилан сэргийлэлт 
болон хариу арга 
хэмжээний стратеги 
төлөвлөгөө боловсруулах.

Source: Strengthening the Global Architecture for Heath Emergency Preparedness, Response and Resilience
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Бэлэн байдлыг бий болгох тогтолцоонууд
Бэлэн байдал

• Мэдлэг
• Чадавх
• Тогтолцоонууд

Тогтолцоонууд
• Зорилго
• Бүрэлдэхүүн: НЭМ; 

эрүүл мэндээс гаднах
• Уялдаа: APSED; NAPHS; 

Цартахлын бэлэн 
байдлын төлөвлөгөө

Дэлхийн бодлогыг 
бүсийн болон улсын 
бэлэн байдал болгон 
хөрвүүлэх нь
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APSED-г голлох стратегийн чиглэл болгох нь
Зорилго: НЭМ-ийн гол тогтолцоо, бүс/аймгийн 
хамтын ажиллагаа, үйл ажиллагаа сайжрахад 
хөрөнгө оруулах замаар НЭМ-ийн ноцтой 
байдлын бэлэн байдал болон хариу арга 
хэмжээний чадавхыг бэхжүүлэх.

Зорилтууд
1. Үр дүнтэй бэлэн байдлыг бэхжүүлэх
2. Эрсдэлийг бууруулах
3. Эрт илрүүлэг болон үнэлгээг бэхжүүлэх
4. Түргэвчилсэн болон зохих хариу арга хэсжээ болон 

нөхөн сэргээлтийг бэхжүүлэх
5. Стратегит түншлэл болон тогтвортой санхүүжилт 

бий болгох
6. Эрүүл мэндийн тусламжаар урьдчилан 

сэргийлэлтийг бэхжүүлэх

Нийт нийгэм

Уян хатан
байдал

Засгийн газар
бүхэлдээ

Үндэсний дэд
чадавх

Эдийн засаг

Эмзэг бүлэг

Олон салбар

Чиглэл болгох зарчмууд

Тогтолцоо бий 
болгох үе шаттай 

алхам

Сайжруулахын 
тулд тасралтгүй 

суралцах

Дэлхийн болон 
бүсийн олон 

нийтийн 
бүтээгдэхүүн

Алсын хараа

Улс төвтэй

Тогтвортой санхүүХамтын үйл 
ажиллагааны 

нөхөрлөл

Бүх аюул
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Шатлал 2

Тогтолцооны 
бэлэн байдал

Боловсруу
лах Бэлдэх

Үнэлэх

Шинэчлэ
х

Хариу арга 
хэмжээ 

төлөвлөлт

Шатлал 1

Хариу арга 
хэмжээ 

төлөвлөлт

Тогтолцооны бэлэн байдал
1. Үндсэн чадавх
2. Аюул-/Үйл явдлын чадавх
3. Уян хатан ЭМ тогтолцоо
4. Эрүүл мэндийн тогтолцооноос 

цааш

Дутагдлыг 
илрүүлэх

Хэрэгжилтийг 
хангах

НЭМ Ноцтой үеийн Бэлэн байдлын 2 шатлалт арга

• Хариу арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг бодит үйл 
явддал, дасгал сургуулилт, 
холбогдох оролцогч 
талуудтай хамтран 
ажилласнаар бэхжүүлэх

• ЭМ аюулгүй байдлын 
тогтолцооны дутагдалтай тал 
нь үйл явцад мэдэгдэнэ

• Тогтолцоонууд (жш нь хүн, 
нөөц, механизм, 
төхөөрөмж) нь бэлэн байх 
ёстой ба үр дүнтэй 
хэрэгжих шаардлагатай

Шатлал 2

Тогтолцооны 
бэлэн байдал

Боловсруу
лах Бэлдэх

Үнэлэх

Шинэчлэ
х

Хариу арга 
хэмжээ 

төлөвлөлт

Шатлал 1

Хариу арга 
хэмжээ 

төлөвлөлт

Тогтолцооны бэлэн байдал
1. Үндсэн чадавх
2. Аюул-/Үйл явдлын чадавх
3. Уян хатан ЭМ тогтолцоо
4. Эрүүл мэндийн тогтолцооноос 

цааш

Дутагдлыг 
илрүүлэх

Хэрэгжилтийг 
хангах

НЭМ Ноцтой үеийн Бэлэн байдлын 2 шатлалт арга

1. Үндсэн чадавх

ЭМ үндсэн аюулгүй байдлын 
тогтолцоо

APSED III 8 гол бүтэц

• ШУТ / ТУТ
• ШХАХБ / ТСТ
• Лабораторийн сүлжээ
• Зоонозын хамтын ажиллагаа
• Эмнэлэгийн бэлэн 

байдал/ХСХ
• Эрсдэлийн харилцаа холбоо
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Шатлал 2

Тогтолцооны 
бэлэн байдал
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цааш

Дутагдлыг 
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хангах

НЭМ Ноцтой үеийн Бэлэн байдлын 2 шатлалт арга

2. Аюул-/Үйл явдлын чадавх

Жишээ: Томуугийн цартахал

• НЭМ болон олон нийтийн 
арга хэмжээ

• Томуугийн цартахлын 
вакцин

• Вирусын эсрэг эм
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НЭМ Ноцтой үеийн Бэлэн байдлын 2 шатлалт арга

3. Уян хатан ЭМ тогтолцоо
• Үндэсний болон орон нутгын 

НЭМ тогтолцооны холбоо
• ЭМ тогтолцооны чадавх 

нэмэгдүүлэх
• Ноцтой байдлын үед яаралтай 

горимоор вакцин болон эм 
нэвтрүүлэх зохицуулалт

4. Эрүүл мэндийн тогтолцооноос 
цааш
• Засгийн газрын бүхэлд нь 

хамрах хамтын ажиллагааны 
механизм

• Чухал үйлчилгээ үзүүлэгчдийн 
бизнесийн тасралтгүй байдлын 
төлөвлөлт

• Олон нийтийн арга хэмжээний 
зохицуулалт
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Эрчимжүүлсэн бэлэн байдалд тогтолцоог бий болгох нь

Тогтолцооны аль 
элементүүдийг 
чухалчлах вэ?

Дэмжлэг: Бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн 
босголт, уян хатан байдлыг хадгалах, тогтворжуулах 
тогтолцоог бэхжүүлэх

Илрүүлэг: Нийгмийн эрүүл мэндийн үйл явдлыг илүү 
хурд, нарийвчлалтайгаар илрүүлэх тогтолцоог 
бэхжүүлэх

Шийдвэр гаргалт: Мэдээлэлтэй, бат бөх, нотолгоонд 
суурилсан хариу арга хэмжээний шийдвэрүүдийг хурдан 
гаргах тогтолцоог бэхжүүлэх

Үйл явдал: Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, 
нийгмийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, 
дасан зохицох тогтолцоог бэхжүүлэх

Дүгнэлт
2 шатлалт арга нь үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх чиглэлийг өгнө:
• Хариу арга хэмжээний төлөвлөлтийн мөчлөгийг (1-р шат) ажиллуулж, 

системийн бэлэн байдлын цоорхойг тодорхойлох (2-р шат)
• Энэхүү үйл явц нь үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд үндэслэн үйл 

ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг (системийн элемент) тодорхойлдог.
• Эрт илрүүлэх, шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх тандалтын 

тогтолцоог сайжруулах.
• Тодорхой бөгөөд үр дүнтэй хамтын ажиллагааны механизм салбар 

хооронд байх шаардлагатай
• Бэлэн байдлыг хангах тогтвортой нөөц
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Баярлалаа!


