
ЭМБ-ЫН ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ 
ХЯНАЛТЫН АНХААРАХ АСУУДЛУУД



Эмнэлгийн ачаалал нэмэгдэх

Нөөц хомсдох 
Орны хүрэлцээ 

 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж, оношлуур

 Хамгаалах хувцас хэрэгсэл

 Тоног, төхөөрөмж

 Хүний нөөц

Ялган оношлох, эмчлэхэд хүндрэлтэй

Хүндрэл, нас баралт



БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД:

 “Дүрэм, жагсаалт батлах тухай” ЭМС-ын 2019 оны
А/536

 “Заавар батлах тухай” ЭМС-ын 2019 оны А/537

 “Олон эмэнд тэсвэржсэн зарим бичил биетний
тандалт, халдвараас сэргийлэх заавар батлах тухай”
ЭМС-ын 2019 оны А/538

 “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой
халдварыг тандах заавар батлах тухай” ЭМС-ын 2019
оны А/539

 “ЭМБ-ын хог хаягдлын менежмент” ЭМС-ын 2017 оны
505

 “Түр заавар шинэчлэн батлах тухай” ЭМС-ын 2021
оны А/456, А/547 тоот тушаал



Орон тооны болон орон 
тооны бус алба/баг 

Орон тооны бус баг 

 Төрөлжсөн мэргэжлийн төв
 Тусгай эмнэлэг
 Төв эмнэлэг
 БОЭТ
 Аймаг, дүүргийн ЭМТ, НЭ
 Амаржих газар

 Өрх, сумын ЭМТ

 Клиник болон бусад ЭМБ



Орон тооны алба Орон тооны бус 

алба/баг

 Халдвар хяналтын асуудал
хариуцсан эмнэлзүйч эмч

 Тархвар/халдвар судлаач
 Халдвар хяналтын сувилагч

Байгууллагын даргын 
шийдвэрээр: 

 Тархвар/халдвар судлаач

 Эмчилгээ, тусламж
үйлчилгээ, чанар аюулгүй
байдал,

 Хүний нөөц, лаборатори

 Сувилахуй, эм зүй, санхүү,
аж ахуй



 Сургагч багш бэлтгэх
сургалт

 Ариутгалын ажилтан
бэлтгэх сургалт

 Ажлын байрны сургалт

 Чадавхжуулах сургалт



 ХСХ-ын тушаал, зааврын
хэрэгжилтийг хангуулах

 Дотоод хяналт хийх
/хяналтын хуудас/

 Үнэлгээ дүгнэлт

 Зөрчил дутагдлыг арилгах



СТАНДАРТ СЭРГИЙЛЭЛТ

 Гар угаах, халдваргүйжүүлэх

 Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл
хэрэглэх

 Орчны цэвэрлэгээ,
халдваргүйжүүлэлт, угаалгын
үйлчилгээ

 Тарилгын аюулгүй байдлыг хангах

 Багаж хэрэгслийг цэвэрлэж,
халдваргүйжүүлэх, ариутгах

 Хог хаягдлын менежментийг
хэрэгжүүлэх

 Зөв боловсон ханиах, найтаах

НЭМЭЛТ СЭРГИЙЛЭЛТ

 Халдвар дамжих замд суурилан
хамгаалах хувцас хэрэгслийг
тохируулан хэрэглэх

 Аэрозол үүсгэдэг ажилбар хийж
гүйцэтгэх үед нэмэлтээр шүүлтүүртэй
амны хаалт хэрэглэх

 Нэг хүний өрөө хүрэлцээгүй,
боломжгүй үед ижил оноштой
өвчтөнүүдийг хамт 1 өрөөнд
тусгаарлах



Санхүүжилт, нөөц хүрэлцээгүйгээс:

 Барилгын завсар үйлчилгээ

 Агааржуулалт

 Нэг удаагийн багаж хэрэгсэл

 Хамгаалах хувцас хэрэгсэлийн чанар, хүртээмж

 Гарын ариун цэвэр сахилтын /гарын цаасан алчуур,
ССГХ/

 Ариун багаж хэрэгслийн баглаа, боодлын материал

 Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн бодис

 Хог хаягдал цуглуулах уут, сав



Мэс заслын дараах 
шархны халдвар

Судасны гуурстай 
холбоотой халдвар

Зохиомол амьсгалын 
аппараттай 

холбоотой халдвар

Шээлгүүртэй 
холбоотой шээсний 

замын халдвар



Халдвар дамжихаас сэргийлэхэд халдварын сэргийлэлт,
хяналтын дараах стратегийг баримтлана:

 Эрт илрүүлэх, халдварын эх уурхайг хянах

 Бүх үйлчлүүлэгчдэд стандарт сэргийлэлтийг хэрэгжүүлэх

 Халдварын сэжигтэй тохиолдолд нэмэлт сэргийлэлтийг

хэрэгжүүлэх

 Удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 Нөөцийг бүрдүүлэх

 Орчин болон инженерын хяналт



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА


