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Томуугийн харуулдан 
тандалтын тогтолцооны 

үнэлгээний урьдчилсан дүн 

Зорилго

Томуугийн харуулдан тандалтын 
тогтолцоог үнэлэх
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Хамрах хүрээ
Үнэлгээ хийх нэгжүүдийг нийслэл, орон нутагт гэж газар зүйн байрлалаар болон 
зэрэглэлээр ангилж санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон.

Улаанбаатар хот: 
◦ Багануур дүүргийн ЭМТ, НЭ, ӨЭМТ-үүд
◦ Хан-Уул дүүргийн ЭМТ, НЭ, ӨЭМТ-үүд
◦ Сонгинохайрхан дүүргийн ЭМТ, НЭ, ӨЭМТ-үүд

Орон нутаг:
◦ Баянхонгор аймгийн ЭМГ, НЭ, ӨЭМТ-үүд
◦ Сэлэнгэ аймгийн ЭМГ, НЭ, ӨЭМТ-үүд
◦ Дорнод аймгийн ЭМГ, БОЭТ, ӨЭМТ-үүд
◦ Архангай аймгийн ЭМГ, НЭ, ӨЭМТ-үүд
◦ Дундговь аймгийн ЭМГ, НЭ, ӨЭМТ-үүд
◦ Хөвсгөл аймгийн ЭМГ, НЭ, ӨЭМТ-үүд

Хийгдэх хугацаа
1. 2022 оны 4-12 дугаар сар
2.Тус үнэлгээ нь эхний үнэлгээ болно.
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Ажилласан бүрэлдэхүүн
ХӨСҮТ-ийн 
◦ХӨТСА 
◦ТҮН
◦Вирүс судлалын лабораторийн эмч, мэргэжилтэн

ДЭМБ-ын санхүүжилтээр

Үнэлгээний аргачлал
1. ДЭМБ-ын “SARS-CoV-2 болон томуугийн харуулдан тандалтыг нэгтэх 

журам” - World health Organization. End-to-end integration of SARS-CoV-2 and 
influenza sentinel surveillance: revised interim guidance, 31 January 2022. World 
Health Organization; 2022.

2. АНУ-ын ӨХСТ-ийн “Томуугийн харуулдан тандалтын нэгжийн үйл 
ажиллагааг үнэлэх үнэлгээний аргачлал” - CDC. International Influenza 
Surveillance Assessment Tool.

3. “Нийгмийн эрүүл мэндийн тандалтын тогтолцоог үнэлэх гарын авлага” 
- German RR, Horan JM, Lee LM, Milstein B, Pertowski CA. Updated guidelines for 
evaluating public health surveillance systems; recommendations from the Guidelines 
Working Group. 2001;
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Үнэлгээний чиглэл
Дараах үндсэн 7 чиглэлийн хүрээнд үнэлсэн. Үүнд:

1. Мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдал – мэдээллийг тогтмол, 
зөв шүүж, бүрэн ирүүлэх

2. Мэдээллийн цаг хугацаа – мэдээллийг цаг хугацаанд нь ирүүлэх

3. Хэрэгцээт байдал – тандалтын мэдээг ашиглан өвчлөлийн байдалд 
дүн шинжилгээ хийж, хариу арга хэмжээнд ашигладаг, эргэн  
мэдээлэл бэлтгэж нэгжүүдэд хүргүүлдэг, ХӨСҮТ-ийн 7 хоногийн 
эргэн мэдээлэл, www.flu.mn сайтын ашиглалт

4. Энгийн байдал – мэдээний маягт, сорьц цуглуулах техник, хадгалах, тээвэрлэх 
үйл ажиллагаа, тохиолдлын тодорхойлолтын ашиглалт, цахим программын 
ашиглалт, мэдээллийн давхцал

5. Хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал – ХӨСҮТ-ийн 7 хоногийн эргэн мэдээлэл, дэмжлэгт 
хяналтын чанар, , www.flu.mn сайтаар түгээгдэж буй мэдээллийн чанар агуулга. 

6. Тогтвортой байдал – нэгжүүд дээрх мэргэжилтнүүдийн тогтвортой ажиллаж буй 
байдал, тасралтгүй сургалт зохион байгуулар, ТТӨ-ий сорьцын материал, 
урвалж оношлуур, ХХХ, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг тухайн жилийн төсөвт 
тусгадаг, 

7. Эрх зүйн орчин – дэгдэлтийн үеийн хариу арга хэмжээг байгууллагын 
удирдлагаар баталгаажуулдаг байдал, тандалтын чиглэлээр хэрэгжүүлж буй 
тушаал заавар нь бусад тушаал заавруудтай давхцаж байгаа эсэх
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Үнэлгээний асуумж, үнэлэх 
зарчим
Үнэлгээний асуумж нь дээрх чиглэлийн хүрээнд нийт 38 асуулттай.

1-3-д тоон аргаар бол 4-7-т чанарын аргаар 

Үнэлгээг хийхдээ асуумж тус бүрийг 1-3 оноогоор үнэлнэ. 

Асуулт тус бүрийн нийлбэр онооны дунджаар тухайн үнэлгээний 
чиглэлийн ерөнхий үнэлгээг тооцож гаргасан. 

Дундаж оноо
1. 0-1 байвал сул
2. 1.1-2 байдал дунд
3. 2.1-3 байвал сайн гэж үнэлнэ. 

Үнэлгээ өгөх арчилал
Тоон аргаар мэдээлэл цуглуулах асуумжийн хувьд хариулт нь
◦ 60% болон түүнээс бага тохиолдолд тандалтын үйл ажиллагаа сул гэж дүгнэн 1 

оноо
◦ 60.1-79% бол тандалтын үйл ажиллагаа дунд гэж үнэлэн 2 оноо
◦ 80% болон түүнээс дээш оноо авсан тохиолдолд тандалтын үйл ажиллагааг 

хангалттай гэж үнэлэн 3 оноо өгнө.

Чанарын аргаар мэдээлэл цуглуулж байгаа асуумжийн хувьд хариулт 
нь 
◦ Тандалтын үйл ажиллагааны зарчимтай огт санал нийлэхгүй байна гэвэл -1
◦ Тандалтын үйл ажиллагааны зарчимтай дунд зэрэг санал нийлж байна гэвэл - 2
◦ Тандалтын үйл ажиллагааны зарчимтай бүрэн санал нийлж байна гэвэл – 3 гэсэн 

оноо өгнө. 
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Үр дүн

№ Үнэлгээ хийсэн газар Дундаж

1 Эрүүл мэндийн газар 2.7
2 Нэгдсэн эмнэлэг 2.5
3 Өрхийн эрүүл мэндийн төв 2.2
4 Вирус судлалын лаборатори 2.4

Дундаж 2.4

4 газраар оруулах

1 Мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдал 2.8
2 Тандалтын цаг хугацаа 2.9
3 Тандалтын хэрэгцээт байдал 2.7
4 Тандалтын энгийн байдал 2.8
5 Тандалтын хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал 2.9
6 Тандалтын тогтвортой байдал 2.1
7 Тандалтын эрх зүйн орчин 2.4
8 Дундаж 2.6

Үзүүлэлт Дундаж№
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Эрүүл мэндийн газар, эрүүл 
мэндийн төв

1 Мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдал 2.8
2 Тандалтын цаг хугацаа 2.9
3 Тандалтын хэрэгцээт байдал 2.7
4 Тандалтын энгийн байдал 2.8
5 Тандалтын хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал 2.9
6 Тандалтын тогтвортой байдал 2.1
7 Тандалтын эрх зүйн орчин 2.4
8 Дундаж 2.6

Үзүүлэлт Дундаж№

1 Мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал 2.8
2 Мэдээ тогтмол ирүүлдэг эсэх 2.9
3 Тандалтын цаг хугацаа Тандалтын мэдээг хугацаандаа ирүүлсэн байдал 2.9

4
Долоо хоног бүр тухайн харъяа нутагт бүртгэгдсэн ТТӨ/АЗЦХХ-ын 
байдалд дүгнэлт хийж, эргэн мэдээлэл бэлтгэдэг 

2.7

5 Эргэн мэдээллээ түгээдэг/ашигладаг салбар нэгжийн тоо 2.6

6
ХӨСҮТ-өөс гаргадаг долоо хоногийн эргэн мэдээллийг хүлээн авч, 
ашигладаг байдал

2.9

7
ХӨСҮТ-өөс гаргадаг 7 хоногийн тойм мэдээллийг 
түгээдэг/ашигладаг салбар нэгжийн тоо

2.6

8 Томуугийн flu.mn цахим хуудсыг ашигладаг байдал 3.0

9
Томуугийн дэгдэлтийн үед НЭ, ӨЭМТ, СЭМТ болон бусад 
салбаруудтай мэдээлэл солилцдог

2.9

10
Улирлын томуу, томуугийн цартахлын хүндрэлийн үнэлгээний 
дагуу хариу арга хэмжээг төлөвлөн, авч хэрэгжүүлсэн байдал

2.3

№ Чиглэл Асуумж Дундаж

Мэдээллийн үнэн зөв, 
бүрэн бүтэн байдал 

Тандалтын хэрэгцээт 
байдал
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11 Батлагдсан маягтын дагуу мэдээлэл цуглуулахад хялбар 2.9
12 Сорьц цуглуулах техник  амархан 3.0
13 Сорьц хадгалах нөхцлийг бүрдүүлэхэд  хялбар 2.6
14 Сорьц тээвэрлэхэд  хялбар 2.7

15
Улирлын томуу, томуугийн цартахлын хүндрэлийн үнэлгээний 
дагуу өвчлөлийн түвшинг тогтооход хялбар

2.8

16 ТТӨ, АЗЦХХ-ын тохиолдлын тодорхойлолт ашиглахад хялбар 2.9

17
Бусад тандалтын мэдээлэлтэй ТТӨ-ий тандалтын мэдээлэл 
давхцдаггүй

2.9

18 ТТӨ, АЗЦХХ-ын мэдээллийг цахим системд оруулахад  хялбар 3.0
19 Сорьцын мэдээллийг цахим системд оруулахад  хялбар 2.8
20 www.flu.mn вэб хуудсыг  ашиглахад  хялбар 2.9

21
ХӨСҮТ-ээс гаргадаг долоо хоногийн тойм мэдээллийн агуулга, 
чанар хангалттай

3.0

22
ТХТН-үүдэд хийгдэж байгаа дэмжлэгт хяналт нь чанар, мэргэжил 
аргазүйгээр хангаж байгаа байдал хангалттай

2.8

23
www.flu.mn вэб хуудсаар түгээж буй мэдээллийн чанар, агуулга 
хангалттай 

3.0

№ Чиглэл Асуумж

Тандалтын энгийн 
байдал 

Тандалтын хүлээн 
зөвшөөрөгдөх байдал

Дундаж

24
Томуугийн тандалтыг хариуцан ажиллаж буй мэргэжилтэн хэдэн 
жил хариуцан ажиллаж байгаа 

2.1

25
ТТӨ-ий сорьцын материал, урвалж оношлуур, ХХХ, эм, эмнэлгийн 
хэрэгслийг тухайн жилийн төсөвт тусгадаг

2.0

26
Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд томуугийн тандалтын чиглүүлэх 
сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтний тоо

1.8

27
Томуугийн харуулдан тандалтын тушаал журамтай танилцсан эмч, 
мэргэжилтнүүдийн байдал

2.8

28 Харъяа ТХТН-үүдэд дэмжлэгт хяналт хийдэг 2.3

29
Улирлын томуу, томуугийн цартахлын хүндрэлийн үнэлгээний 
талаар дээд шатны удирдлага, бусад харъяа эрүүл мэндийн 
байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүдэд сургалт хийсэн байдал

1.8

30
Харъяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад томуугийн тандалт, хариу 
арга хэмжээг идэвхжүүлэх албан даалгавар, тушаал хүргүүлсэн 
эсэх

2.3

31
Томуу, томуу төст өвчний өвчлөлийн түвшин тус бүрээр авч 
хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээг төлөвлөсөн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө байгаа, шинэчилсэн

2.8

32
Өмнөх томуугийн улиралд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд 
эргэмж үнэлгээ хийсэн эсэх

1.1

33
НЭ, БОЭТ болон эмнэлгийн бус байранд ор зохицуулах, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж, шинэчилсэн эсэх

2.6

34 ЭМС-ын холбогдох тушаал журам байгаа эсэх 3.0
35 Томуугийн тандалттай холбоотой цахим хавтас үүсгэсэн байдал 3.0
36 Эрсдэлт бүлгийн хүн амын судалгааг гаргаж, шинэчилдэг 2.3

37
Шувуу, гахайн ферм эрхэлдэг ААН, иргэдийн судалгаа гаргадаг 
эсэх

1.8

№ Чиглэл Асуумж

Тандалтын эрх зүйн 
орчин

Тандалтын тогтвортой 
байдал

Дундаж
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Нэгдсэн эмнэлэг

1
Мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн 
байдал

2.7

2 Тандалтын цаг хугацаа 2.8
3 Тандалтын хэрэгцээт байдал 2.0
4 Тандалтын энгийн байдал 3.0

5
Тандалтын хүлээн зөвшөөрөгдөх 
байдал

2.8

6 Тандалтын тогтвортой байдал 2.1
7 Тандалтын эрх зүйн орчин 2.5

Дундаж 2.5

Дундаж№ Үзүүлэлт

1 Мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал /Эмнэлэгт хэвтэлт/ 3.0

2 Шинэ хуучин өвчлөлөө зөв ялгаж бөглөдөг   эсэх 2.9

3 J00-J22-ыг түүж мэдээлдэг эсэх 1.8

4 Вирүс судлалын тандалтын мэдээ шивсэн байдал 3.0

5 Мэдээ тогтмол ирүүлдэг эсэх 3.0

6
Тандалтын цаг 
хугацаа

Тандалтын мэдээг хугацаандаа ирүүлсэн байдал 2.8

7
Долоо хоног АЗЦХХ-ын байдалд дүгнэлт хийж, эргэн 
мэдээлэл бэлтгэдэг 

1.4

8 Эргэн мэдээллээ түгээдэг/ашигладаг салбар нэгж 1.4

9
ХӨСҮТ-өөс гаргадаг долоо хоногийн эргэн мэдээллийг 
хүлээн авч, ашигладаг байдал

2.3

10
ХӨСҮТ-өөс гаргадаг 7 хоногийн тойм мэдээллийг 
түгээдэг/ашигладаг салбар нэгж

1.8

11 Томуугийн flu.mn цахим хуудсыг ашигладаг байдал 2.9

12
Томуугийн дэгдэлтийн үед ЭМГ, ӨЭМТ, СЭМТ болон бусад 
салбаруудтай мэдээлэл солилцдог

2.1

13
Улирлын томуу, томуугийн цартахлын хүндрэлийн 
үнэлгээний дагуу хариу арга хэмжээг төлөвлөн, авч 
хэрэгжүүлсэн байдал

2.4

Дундаж№ Чиглэл Асуумж

Мэдээллийн 
үнэн зөв, бүрэн 
бүтэн байдал 

Тандалтын 
хэрэгцээт 
байдал
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14 Батлагдсан маягтын дагуу мэдээлэл цуглуулахад хялбар 3.0

15 Сорьц цуглуулах техник  амархан 3.0

16 Сорьц хадгалах нөхцлийг бүрдүүлэхэд  хялбар 3.0

17 Сорьц тээвэрлэхэд  хялбар 3.0

18 ТТӨ, АЗЦХХ-ын тохиолдлын тодорхойлолт ашиглахад хялбар 3.0

19
Бусад тандалтын мэдээлэлтэй ТТӨ-ий тандалтын мэдээлэл 
давхцдаггүй

3.0

20
ТТӨ, АЗЦХХ-ын мэдээллийг цахим системд оруулахад  
хялбар

3.0

21 Сорьцын мэдээллийг цахим системд оруулахад  хялбар 3.0

22 www.flu.mn вэб хуудсыг  ашиглахад  хялбар 3.0

23
ХӨСҮТ-ээс гаргадаг долоо хоногийн тойм мэдээллийн 
агуулга, чанар хангалттай

2.8

24
ХӨСҮТ-ээс хийгдэж байгаа дэмжлэгт хяналт нь чанар, 
мэргэжил аргазүйгээр хангаж байгаа байдал хангалттай

2.9

25
www.flu.mn вэб хуудсаар түгээж буй мэдээллийн чанар, 
агуулга хангалттай 

2.8

№ Чиглэл Асуумж Дундаж

Тандалтын 
энгийн байдал 

Тандалтын 
хүлээн 
зөвшөөрөгдөх 
байдал

26
Томуугийн тандалтын мэдээг цуглуулж мэдээлдэг дүн 
бүртгэгч/статистикч хэдэн жил хариуцан ажиллаж байгаа 

2.5

27
Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд хүүхэд, сэхэн амьдруулах, 
эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн тасагт шинээр ажилд 
орсон эмч, сувилагчийн хувь

2.1

28 Сорьц цуглуулах материал хангалттай 2.0

29
ТТӨ-ий сорьцын материал, урвалж оношлуур, ХХХ, эм, 
эмнэлгийн хэрэгслийг тухайн жилийн төсөвт тусгадаг

2.9

30
Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд томуугийн тандалт, 
эмнэлзүйн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан эмч, 
мэргэжилтнүүдийн тоо

1.4

31
Томуугийн харуулдан тандалтын тушаал журамтай танилцсан 
эмч, мэргэжилтнүүдийн байдал

1.8

32
Томуугийн дэгдэлтийн үед ажиллах эмч мэргэжилтэнг 
үүрэгжүүлсэн  даргын тушаалыг гаргасан эсэх

1.9

33
Томуу, томуу төст өвчний өвчлөлийн түвшин тус бүрээр авч 
хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээг төлөвлөсөн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө байгаа, шинэчилсэн

2.6

34
Ор зохицуулах, нэмэлтээр дэлгэх төлөвлөгөө төлөвлөгөө 
байгаа, шинэчилсэн

2.6

35
Томуугийн тандалттай холбоотой цахим хавтас үүсгэсэн 
байдал

2.3

36
Томуугийн тандалтын чиглэлээр гаргасан тушаал журам 
бусад тандалтын тушаалтай давхцах эсвэл зөрчилдөж 
байгаа эсэх

3.0

№ Чиглэл Асуумж Дундаж

Тандалтын 
тогтвортой 
байдал

Тандалтын эрх 
зүйн орчин
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Өрхийн эрүүл мэндийн төв

1 Мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдал 2.1

2 Тандалтын цаг хугацаа 2.4
3 Тандалтын хэрэгцээт байдал 1.7
4 Тандалтын энгийн байдал 2.8

5 Тандалтын хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал 2.7

6 Тандалтын тогтвортой байдал 1.9
7 Тандалтын эрх зүйн орчин 2.4

8 Дундаж 2.2

№ Үзүүлэлт Дундаж

№ Чиглэл Асуумж Дундаж

1 Мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал /Амбулатори/ 2.5
2 Шинэ хуучин өвчлөлөө зөв ялгаж бөглөдөг   эсэх 2.1

3
ТТӨ-ийг эмчийн бүртгэл, цахим программаас зөв түүж 
мэдээлдэг эсэх

1.7

4 Вирүс судлалын тандалтын мэдээ шивсэн байдал 1.3
5 Мэдээ тогтмол ирүүлдэг эсэх 2.7
6 Тандалтын цаг хугацаа Тандалтын мэдээг хугацаандаа ирүүлсэн байдал 2.4

7
Долоо хоног АЗЦХХ-ын байдалд дүгнэлт хийж, эргэн 
мэдээлэл бэлтгэдэг 

1.4

8 Эргэн мэдээллээ түгээдэг/ашигладаг салбар нэгж 1.5

9
ХӨСҮТ-өөс гаргадаг долоо хоногийн эргэн мэдээллийг 
хүлээн авч, ашигладаг байдал

1.7

10
ХӨСҮТ-өөс гаргадаг 7 хоногийн тойм мэдээллийг 
түгээдэг/ашигладаг салбар нэгж

1.1

11 Томуугийн flu.mn цахим хуудсыг ашигладаг байдал 2.3

12
Томуугийн дэгдэлтийн үед ЭМГ, ӨЭМТ, СЭМТ болон 
бусад салбаруудтай мэдээлэл солилцдог

2.2

13
Улирлын томуу, томуугийн цартахлын хүндрэлийн 
үнэлгээний дагуу хариу арга хэмжээг төлөвлөн, авч 
хэрэгжүүлсэн байдал

2.0

Мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн 
бүтэн байдал

Тандалтын хэрэгцээт байдал
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№ Чиглэл Асуумж Дундаж

14
Батлагдсан маягтын дагуу мэдээлэл цуглуулахад 
хялбар

3.0

15 Сорьц цуглуулах техник  амархан 3.0
16 Сорьц хадгалах нөхцлийг бүрдүүлэхэд  хялбар 1.7
17 Сорьц тээвэрлэхэд  хялбар 2.7

18
ТТӨ, АЗЦХХ-ын тохиолдлын тодорхойлолт ашиглахад 
хялбар

3.0

19
Бусад тандалтын мэдээлэлтэй ТТӨ-ий тандалтын 
мэдээлэл давхцдаггүй

2.9

20
ТТӨ, АЗЦХХ-ын мэдээллийг цахим системд оруулахад  
хялбар

3.0

21
Сорьцын мэдээллийг цахим системд оруулахад  
хялбар

2.8

22 www.flu.mn вэб хуудсыг  ашиглахад  хялбар 2.8

23
ХӨСҮТ-ээс гаргадаг долоо хоногийн тойм мэдээллийн 
агуулга, чанар хангалттай

2.6

24
ХӨСҮТ-ээс хийгдэж байгаа дэмжлэгт хяналт нь чанар, 
мэргэжил аргазүйгээр хангаж байгаа байдал хангалттай

2.8

25
www.flu.mn вэб хуудсаар түгээж буй мэдээллийн 
чанар, агуулга хангалттай 

2.7

Тандалтын энгийн байдал 

Тандалтын хүлээн 
зөвшөөрөгдөх байдал

№ Чиглэл Асуумж Дундаж

26
Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд шинээр ажилд орсон 
эмчийн хувь

2.3

27
Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд шинээр ажилд орсон 
сувилагчийн тоо

2.2

28 Сорьц цуглуулах материал хангалттай 1.3

29
ТТӨ-ий сорьцын материал, урвалж оношлуур, ХХХ, эм, 
эмнэлгийн хэрэгслийг тухайн жилийн төсөвт тусгадаг

1.7

30
Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд томуугийн тандалт, 
эмнэлзүйн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан эмч, 
мэргэжилтнүүдийн тоо

1.6

31
Томуугийн харуулдан тандалтын тушаал журамтай 
танилцсан эмч, мэргэжилтнүүдийн байдал

2.1

32
Томуугийн дэгдэлтийн үед ажиллах эмч мэргэжилтэнг 
үүрэгжүүлсэн  даргын тушаалыг гаргасан эсэх

2.6

33
Томуу, томуу төст өвчний өвчлөлийн түвшин тус 
бүрээр авч хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээг төлөвлөсөн 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө байгаа, шинэчилсэн

2.0

34
Томуугийн тандалттай холбоотой цахим хавтас 
үүсгэсэн байдал

2.3

35
Томуугийн тандалтын чиглэлээр гаргасан тушаал журам 
бусад тандалтын тушаалтай давхцах эсвэл зөрчилдөж 
байгаа эсэх

2.8

Тандалтын тогтвортой байдал

Тандалтын эрх зүйн орчин
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Лаборатори
№ Үзүүлэлт Дундаж

1 Тандалтын цаг хугацаа 3.0

2 Тандалтын хэрэгцээт байдал 2.6

3 Тандалтын тогтвортой байдал 2.2

4 Тандалтын эрх зүйн орчин 2.3

Дундаж 2.4

1 24-48 цагийн дотор  хүргүүлсэн сорьцын тоо 2.3

2
Сорьцыг хүлээн авснаас хойш нэг долоо 
хоногийн дотор шинжилсэн сорьцын тоо

2.3

3
Тандалтын хэрэгцээт 
байдал

Томуугийн лабораторид ялгасан томуугийн 
вирүсийн омгийн тоо

1.3

4
Вирүс судлалын лабораторид  сүүлийн 1 жилийн 
хугцаанд шинээр ажилд орсон эмчийн тоо

3.0

5
Вирүс судлалын лабораторид  сүүлийн 1 жилийн 
хугцаанд шинээр ажилд орсон лаборантын тоо

3.0

6
Вирүс судлалын лабораторид сүүлийн 1 жилийн 
хугацаанд сургалтанд хамрагдсан эмчийн тоо

2.7

7
Вирүс судлалын лабораторид сүүлийн 1 жилийн 
хугацаанд сургалтанд хамрагдсан лаборантын 
тоо

2.3

8
Томуугийн шинжилгээг хийхэд бэлтгэгдсэн 
лаборант, эмчийн тоо

2.3

9
Томуугийн шинжилгээ хийх урвалж оношлуур 
байгаа, хангалттай

1.5

10

Вирүс судлалын лабораторид сүүлийн 1 жилийн 
хугацаанд ХӨСҮТ, ЭМХҮТ болон сургагч 
багшаар дамжуулан хийгдсэн дотоодын 
сургалтанд хамрагдсан мэргэжилтнүүдийн тоо 
эмч, лаборант тус бүрээр

2.7

11
Томуугийн тандалтын шинжилгээ хийх эмч, 
лаборантыг үүрэгжүүлсэн эсэх

1.8

12 Шинжилгээний протокол байгаа эсэх 3.0

№ Чиглэл Асуумж

Тандалтын эрх зүйн 
орчин

Дундаж

Тандалтын цаг хугацаа

Тандалтын тогтвортой 
байдал
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Эрүүл мэндийн газар,  Эрүүл 
мэндийн төв
Үнэлгээний ерөнхий дүн - 3 буюу тандалтын тогтолцооны үйл ажиллагаа
жигдэрсэн.

Дараах зүйлсийг анхаарах
◦ ТТӨ-ий дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд эргэмж үнэлгээ хийж байх, дараа жилийн төлөвлөгөөг
гаргахдаа тухайн үнэлгээний дүнд тулгуурлаж байх.

◦ Улирлын томуу, томуугийн цартахлын хүндрэлийн үнэлгээний дагуу өвчлөлийн түвшинг
тогтоож, хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.

◦ Томуугийн тандалт хариуцаж буй тархвар судлагч, эмч, мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны
тогтвортой байдлыг хангах, ажлын байран дээр тасралтгүй сургах.

◦ Харъяа ТХТН-үүдийг үйл ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт хийх, алдаа дутагдлыг тухай бүрт
засаж сайжруулах.

◦ ТТӨ-ий сорьцын материал, урвалж оношлуурын тухайн жилийн төсөвт тусгах, шийдвэрлэх
гарц, гаргалгааг тодорхойлох.

◦ Эрсдэлт бүлгийн хүн амын судалгааг жил тутам шинэчлэх.

Нэгдсэн эмнэлэг 
Үнэлгээний ерөнхий дүн – 3 буюу мэдээллийн чанар, тандалтын тогтолцооны
ашиглалт хэвийн тогтворжсон.

Дараах зүйлсийг анхаарах
◦ Мэдээний чанарыг сайжруулах.
◦ ХӨСҮТ-өөс бэлтгэн гаргадаг ТТӨ-ний 7 хоногийн эргэн мэдээлэлтэй танилцаж, үйл

ажиллагаандаа ашиглах.
◦ Улирлын томуу, томуугийн цартахлын хүндрэлийн үнэлгээний дагуу өвчлөлийн

түвшингийн дагуу, хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.
◦ Долоо хоног бүрийн АЗЦХХ-ын мэдээнд дүн шинжилгээ хийх, хариу арга хэмжээний

төлөвлөлтөд ашиглах, мэдээллийг холбогдох нэгжүүдэд түгээх.
◦ Эмч, мэргэжилтнүүд, ялангуяа шинээр ажилд орсон эмч нарыг эмнэлзүй, оношилгоо,

эмчилгээний чиглэлээр тасралтгүй сургах, ТТӨ-ий тандалтын тушаал журмыг
танилцуулах, гүйцэтгэх үүргийг сайтар ойлгуулах.
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Өрхийн эрүүл мэндийн төв
Үнэдгээний ерөнхий дүн – 2. Томуугийн тандалтын тогтолцооны ашиглалт, түүгээр
цугларч буй мэдээллийн чанар, агуулгын талаар мэдлэг сайтай

Дараах зүйлсийг анхаарах
◦ Мэдээний чанар, хугацаандаа өгөх тал дээр анхаарч ажиллах
◦ Вирус судлалын шинжилгээнд сорьц авах, сорьцийн мэдээллийг өөрсдийн цахим эрхээр

нэвтэрч шивэх.
◦ Цуглуулсан тоон мэдээнд дүн шинжилгээ хийж, хариу арга хэмжээг төлөвлөхөд ашиглах,

мэдээллийн чанарт байнга хяналт тавих.
◦ ХӨСҮТ-өөс бэлтгэн гаргдаг 7 хоногийн тойм мэдээ, www.flu.mn сайтыг ашиглалтыг нэмэгдүүлэх.
◦ Сорьц цуглуулах материалыг байгууллагын төсөвтөө суулгах, гарц гаргалгаа олох.
◦ Улирлын томуу, томуугийн цартахлын хүндрэлийн үнэлгээний дагуу өвчлөлийн түвшинг

тогтоож, хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөөг өвчлөлийн түвшин тус бүрээр гаргах.
◦ Эмч, мэргэжилтнүүд, ялангуяа шинээр ажилд орсон эмч нарыг эмнэлзүй, оношилгоо,

эмчилгээний чиглэлээр тасралтгүй сургах, ТТӨ-ий тандалтын тушаал журмыг танилцуулах,
гүйцэтгэх үүргийг сайтар ойлгуулах.

Молекулбиологийн 
лаборатори
Үнэлгээний ерөнхий дүн – 2.4. Вирус судлалын лаборатори нь ТТӨ-ий
вирус судлалын шинжилгээг хийх тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан,
хүний нөөц сургагдсан

Дараах зүйлсийг анхаарах
◦ Сорьцийг хүлээн авсан даруйд 7 хоногийн дотор шинжлэх.
◦ Лаборант нарыг ажлын байрны сургалтанд тасралтгүй хамруулах.
◦ Томуугийн шинжилгээний урвалж, оношлуурын нөөцийг бүрдүүлэх.
◦ Шинжилгээг хэдий хугацаанд хэрхэн хийх талаар лабораторын даргын тушаалыг

гаргаж баталгаажуулах.
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АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА


