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ХСХ-ын тогтолцоо, бодлого, чиглэл

• Халдвараас сэргийлэх, хянах
асуудал ЭМА бүрийн үүрэг

• Орон нутгийн удирдах
ХӨСҮТ, Үндэсний түвшинд 

(

ЭМЯ-д  (бодлого, 
удирдлага зохион 

байгуулалт)

• Орон нутгийн удирдах
байгууллагын оролцоо

• ЭТҮХХ-аас сэргийлэх үйл
ажиллагаа

• ЭТҮХХ -ын илрүүлэлтийг
сайжруулах

Аймаг, нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газар

ажиллах (техник ажил, 
мэргэжлийн зөв)

сайжруулах

• Лабораторийн оролцоо,
чадавхийг сайжруулах ...

ЭМБ-дад:
(клиникийн болон 

төрөлжсөн мэргэжлийн 
төвүүд, 2 догч шатлалын 
эмнэлэг, өрх, сум, хувийн 

эмнэлгүүд)
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Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн 
ЭТҮХХ-ын хөдлөл зүй, бодит тоогоор, 

судалгаа, баталгаажуулах

Зонхилон бүртгэгдсэн халдвар
1. Уëààíáóðõàí 2015 (471), 2016.6 (781) тохиолдол

• АЗХ-ын тусгаарлан сэргийлэлт (Хүүхдийн эмнэлэг)
• ХСХын арга хэмжээ,
• Ялган оношилгоо,

Д 0 9 ЭМА• Дархлаажуулалт 0 -9 сар, ЭМА

2. Нярайн халдвар 2015 (31), 2016 (2);
• Нярайн үжил, арьс, салстын тууралтат халдвар, хүйн үрэвсэл,

уян зүүтэй холбоотой халдвар
• Төрөх тасгийн ачаалал
• Эмчилгээтэй нярай (2,2%)
• Шаардлагагүй ажилбар

3. Мэс заслын дараах шархны халдвар 2015 (30), 2016 (8);3 эс засл дараа ар алд ар 0 5 (30), 0 6 (8);
• Идэвхитэй тандалт
• Кесаров мэс заслын шарх халдвар 14 (46.6%)
• Хэвлийн хөндийн мэс засал (цөс, мухар олгой) – 12 (40%)

4. Амьсгалын аппараттай холбоотой уушигны хатгаа 2015 (11)
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ЭТҮХХ-ын мэдээ, мэдээлэл

1. Мэдээ цуглуулах: 

Дараагийн шатлалын эмнэлгээс
Х й б ЭТҮХХХалдварт өвчний болон ЭТҮХХ-ын сарын мэдээ
Утсаар (өдөр бүр)
ЭСХАХА тандалтын сүлжээгээр 24 цагийн дотор

2. Баталгаажуулах:
Тархвар судлалын судалгаа 
Эмнэлзүй, эмчийн онош
Л б й й йЛабораторийн шинжилгээний дүнг үндэслэн эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар мөн эсэхийг 
тогтоож байна.

3. Тохиолдлын тодорхойлолт

Зорилтод тандалт

Эрүүл мэндийн салбар хөгжил хөтөлбөр 5 төслийн хүрээнд
сонгосон 3 эмнэлэг (УХТЭ, УГТЭ, Сэлэнгэ аймгийн НЭ)-т зорилтод
тандалтыг 1 сарын хугацаанд зохион байгуулсан.

МЗДШХ 262/13 (5%)

Амьсгалын аппараттай холбоотой халдвар 23/5 (22%)

Шээсний катетритай холбоотой халдвар 110/2 (2%)
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ЭМБ-ын ХСХ-ын үйл ажиллагаанд тулгамдаж 
буй асуудал

1.ЭМБ-дад халдварын сэргийлэлт, хяналтын арга хэмжээнд
зарцуулагдах төсөв хангалтгүй (Гар угаах шингэн саван, цаасан алчуур,
нэг удаагийн багаж, хэрэгсэл, халдваргүйжүүлэлт, ариутгалын бодис, тоног
төхөөрөмж, барилгын засвар, агааржуулалт гэх мэт)

2.Мэдлэг, дадал, хандлага (шаардлагагүй ажилбар, халдвараас сэргийлэх
арга хэмжээг хэрэгжүүлдэггүй, багаж хэрэгслийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт,
ариутгал, халдваргүйжүүлэх бодисын сонголт)

3.Лабораторийн чадавхийг сайжруулах, ОЭТН-ийн илрүүлэг

4.Үйлчлүүлэгчийн зан үйл, хандлага (антибиотикийн хэрэглээ, тарилга)

5.Эмнэлгийн ачаалал,,,
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ЭМБ-ын ХСХ-ыг сайжруулах талаар 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

1. ХСХ-ын журам, заавар, хэрэгжилтийг сайжруулах дэмжлэгт хяналт, 
үнэлгээ

2 Гадны орон ОУ ын байгууллагын төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж2. Гадны орон, ОУ-ын байгууллагын төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж 
байна. (Глобал сан, Азийн хөгжлийн банк, ДЭМБ)

3. Анагаахын сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт ЭТҮХХ-ын асуудлыг 
тусгах, 

4. ЭМА-д сургалт

5. ЭТҮХХ-ын зорилтот тандалт

6 А й6. Ариутгал, халдваргүйтгэл гарын авлага

7. Техникийн дэмжлэг (Автоклав, хатаах шүүгээ, хяналтын тест, 
халдваргүйжүүлэх бодисоор хангах)

8. ЭМА-ы вакцин  

Анхаарал тавьсанд баярлалаа


