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ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ ХЯНАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ,
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ
ЭШХ тандалт, судалгааны тасаг

•

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

•

Давуу тал

•

Тулгамдсан асуудал

•

Цаашид анхаарах асуудал
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ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО
ҮНДЭСНИЙ
ТҮВШИНД
•

ХАЛДВАРЫН
СЭРГИЙЛЭЛТ
ХЯНАЛТ

•

АЙМАГ,
НИЙСЛЭЛ

ЭМЯ-ны дэргэд
халдварын
сэргийлэлт
хяналтыг
зохицуулах чиг
үүрэг бүхий
зөвлөл
ХӨСҮТ Ажлын
албатай байна.

•

•

ТӨРИЙН БОЛОН
ХУВИЙН ХЭВШИЛ

ХСХ- ыг удирдан
зохион байгуулах
чиг үүрэг бүхий
салбар зөвлөл
Ажлын албаЭрүүл мэндийн
газар

ХСХ- ын асуудлыг
хариуцаж
хэрэгжилтийг
хангуулах, үйл
ажиллагаанд
дотоодын хяналт
тавих үүрэг бүхий
орон тоо болон орон
тооны бус алба/ баг

ТОГТОЛЦОО

Эх сурвалж: who.int

Улс

ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ, НЭМҮТ,МХЕГ

Төв, төрөлжсөн эмнэлгүүд

Нийслэл
ЭМГ,МХГ

Дүүргийн НЭ,ЭМТ, ХХЭ

Орон нутаг
ЭМГ

БОЭТ, НЭ
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ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

01
ЭМА
БОЛОН
САЛБАР
ХООРОНДЫН
МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ СУРГАХ, МЭРГЭЖИЛ
АРГА ЗҮЙГЭЭР ХАНГАХ

03
ЭМА БОЛОН ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ДУНДАХ
ХАЛДВАРЫН СУДАЛГАА, ЭРГЭН МЭДЭЭЛЭЛ

БОДЛОГЫН
БАРИМТ
БИЧИГ
БОЛОВСРУУЛАХ,
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ
ХАНГАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ

02
ХАЛДВАРЫН ГОЛОМТОНД ХАРИУ АРГА
ХЭМЖЭЭ АВАХ

04
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Дэмжлэгт хяналт• Орон нутаг
• ЭМБ
• Хилийн боомт
• Нэвтрэх цэг
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Хяналт үнэлгээ
• Ариутгалын тасгийн үйл ажиллагаа
• Хог хаягдлын менежментийн үнэлгээ
• Тусгаарлах байр
• Тусгаарлах эмнэлэг

• Төрийн айлчлалтай холбоотой
бэлтгэл ажил хангах чиглэлээр
(АНУ, БНХАУ, ОХУ, Япон…)
• Тусгаарлах эмнэлэг
• Тусгаарлан ажиглах байр
• Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж
• ЭМБ-ын ХСХ-ын үйл ажиллагаа
• МБЛ-ын үйл ажиллагаа
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•
•
•
•
•
•
•

Халдварын эхний голомт (Дорноговь, Сэлэнгэ НЭ, Завханы
Шилүүстэй)
Тусгай үүргийн онгоц, гарлт тэргээр зорчигч тээвэрлэх- (Ухань)
ЭМБ-д бүртгэгдсэн халдварын голомтод ажилласан – 58 (БЗНЭ,
ХСҮТ, НӨАГ, НААГ, Ачтан, Наркологи...)
Хилийн боомт, нэвтрэх цэг – 4 (Замын-Үүд, Гашуунсухайт,
Алтанбулаг, Чингис хаан ОУНБ)
Тусгаарлан ажиглах байр - 5
Хээрийн сургалтын төв -1
Албан байгууллага –

• Короновируст халдварын сэргийлэлт, хяналтын сургалт (ЭМЯ, AХБ) -1200
орчим
• ЭМЯ, ДЭМБ Сургагч багшийн сургалтаар 1000 гаруй сургагч багш
• ЭМХТ-д резидент эмч нарын сургалт- 800
• Шуурхай хариу арга хэмжээний багийн гишүүд- 150
• Сүрьеэгийн эмч мэргэжилтнүүдийг КОВИД-19 хариу арга хэмжээний
чиглэлээр чадавхжуулах сургалт 21 аймаг, 9 дүүргийн эмч мэргэжилтнүүдэд
• Үзүүлэх сургууль
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Мэргэжлийн хяналт
Цагдаа
Онцгой байдал
Тагнуул,
Хилийн цэрэг
Гадаад харилцааны яам
Боловсролын байгууллага
Гэр бүл хүүхэд хөгжлийн төв гэх мэт салбар хоорондын байгууллагын ажилтнуудын сургалт

• Короновируст халдварын сэргийлэлт, хяналтын
чиглэлээр сургалтын гарын авлага
• Сургалтын модуль
• Видео хичээл
• Зурагт хуудас
• Ном, гарын авлага
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2021.04.20
n=64

2021.06.21
n=119

2021.09.13
n=125

2022.01.17
n=414
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Эмч 4361 (26.4%)
Сувилагч 5140 (31%)

Бусад 5107 (31.1%)
Үйлчлэгч 1904 (11.5%)

Үүнээс - ЭТҮХХ- 59.4% (n=9809)
Давтан өвчлөл- 16.2% (n=2669)
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ОЛОЛТТОЙ ТАЛ

Бодлогын баримт бичгүүдийг цаг үе, нөхцөл байдалтай
уялдуулан шинэчлэн боловсруулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж
байсан.

Сургалтыг маш сайн зохион байгуулж олон хүнийг хамруулж
бэлтгэсэн.
ЭМБ-д коронавируст халдвар тархахаас сэргийлэх дэглэмийн
хэрэгжүүлж, халдвар бүртгэгдсэн тохиолдолд хариу арга
хэмжээг шуурхай зохион байгуулсан
ЭМБ-ын удирдлага болон ЭМА-уудын ХСХ-ын ач холбогдлын талаарх
ойлголт, хандлага сайжирсан. Тархвар судлаач нарын эрэлт хэрэгцээ,
ажлын байр нэмэгдсэн. ХСХ-ын алба багийг орон тоогоор ажиллуулсан

ХСХ-ын үйл ажиллагаанд шаардлагатай санхүүжилт харьцангуй
нэмэгдсэн. (ХХХ, халдваргүйжүүлэх бодис, нэг удаагийн хэрэгслийн
хангалт )

Хязгаарлагдмал тал

Эмнэлгийн барилга
(агааржуулалт ??)

ЭТҮХХ-ын илрүүлэлт, тандалт
мэдээлэл, бүртгэл, хариу арга
хэмжээ

Ариутгал, хог хаягдлын
менежмент (...сум )

Хүний нөөцийн тогтвортой,
мэргэшсэн байдал

(маш олон мэдээллийг олон
газарт илгээх, цахимжаагүй, )

Мэдээллийн урсгал

Санхүүжилт
хязгаарлагдмал

Тоног төхөөрөмж, хангалт,
цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлэлт

Халдваргүйжүүлэх бодисын
хэрэглээ, нөөц хязгаарлагдмал
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ЦААШИД
•
•
•
•
•
•
•

Тархвар судлаач эмчийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, дэмжих
ХСХ-ын чиглэлээр сургалт тогтмолжуулах, кредитийн тодорхой хувь
Эмнэлгийн барилгын стандарт ???
Сум өрхийн түвшинд ХХМ, ариутгал
1 урсгалтай мэдээллийн цахим системтэй болох
Нөөц бүрдүүлэлт, санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх
ЭТҮХХ-с сэргийлэх, тандах илрүүлэг, хариу арга хэмжээг сайжруулах

ТАРХВАР СУДЛААЧ НАРТАА
БАЯРЛАЛАА
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