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Мэс заслын багажны
ариутгал

халдваргүйтгэлийн
өнөөгийн байдал

Ц.Уянга
2016-09-15

Эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2015 он

Амбулаторийн үзлэгийн тоо Хэвтсэн хүний тоо

Улсын эмнэлэг 1,080,710 141,894

Хувийн хэвшлийн 
эмнэлэг 1,912,718 142,052

Нийт 2,993,428 283,946
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Давтан хэрэглэдэг ариутгасан багажны тоо-
180693*40=7,227,760 
Дурангийн багаж ариутгасан тоо-
5003*40=200 1205003*40=200,120 

Улаанбаатар хот Хөдөө

Нийт мэс засал хийлгэсэн
хүний тоо

n-180693

139922(77.5%) 40771(22,5%)

Дурангийн хагалгааны тоо n -5003

4516(90.3%) 487(9,7%)

Багаж ариутгах үйл явц
• Хүлээн авах  
• Ангилах
• Угаах, халдваргүйжүүлэх
• Хатаах
• Засварлах 
• Савлах
• Ариутгах 
• Хадгалах
• Түгээх
• Тээвэрлэх
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Шаардлагатай тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийн жагсаалт
• Автоклав (2 хаалгатай)
• Хийн ариутгалын автоклав
• Хуурай халууны шүүгээ
• Хатаах шүүгээ
• Угаагч машин (2 хаалгатай)Угаагч машин (2 хаалгатай)
• Ус нэрэгч, шүүгч аппарат, ус хэмжигч
• Томруулдаг шил
• Уут наагч машин
• Багаж боох зориулалтын даавуу ба цаас, вакуум цаасан уут
• Вакуум цаасан уут хэрчигч
• Угаалга хийх зориулалттай нержээр хийгдсэн тосгуур
• Усан болон хийн буу
• Химийн хяналтын өнгө хувирагч цаас
• Халуунд тэсвэртэй нянгийн тест, термостат
• Ширээ сандал тавиур компьютер хэвлэгч олшруулагч• Ширээ, сандал, тавиур, компьютер, хэвлэгч, олшруулагч
• Угаалга хийх сав, сэтгүүр
• Халдваргүйжүүлэгч бодис
• Багаж тослох тос
• 96 хувийн спирт
• Цаг
• Анхан шатны бүртгэлийн маягтууд 
• Гар угаах, халдваргүйжүүлэх хэрэгсэл

Багаж хүлээн авах
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Багаж угаах халдваргүйтгэх орчин, 
бодис

• Цус уургийн үлдэгдэл арилгах 
бодис
• Халдваргүйтгэлийн бодис

Багаж угаах халдваргүйтгэх
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Багаж угаах халдваргүйтгэх орчин,ус

Disinfection Cleaner 

Дурангийн багаж кабель
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Багаж арчилгаа

Мэс заслын иж бүрдлүүд
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Сав баглаа боодол

Уурын тархалтын тест
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Ариутгахын өмнө

Ариутгасны дараа
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Багажны гэмтэл баБагажны гэмтэл ба
асуудал

Багажны гэмтэл
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Багажны гэмтэл

Багажны гэмтэл
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Асуудлууд

• Давтан хэрэглэгддэг 55 нэр 
бүхий 879 төрлийн 1956 
багажинд үнэлгээ хийхэд 
эвдэрсэн1(0,05%), 
язарсан3(0,15%), өнгөө алдсан 
2(0,1%), ховил хооронд 
харласан 152(7,8%) байна. 
Цаашид нийт багажны 
107(5.5%)-ийг солих 
шаардлагатай байна.

Нэг удаагийн хэрэглээ
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Нэг удаагийн хэрэглээ

• Давтан хэрэглэх эсэх
• Этилен оксид
• Газплазмын аппарат
• Өөр бусад аргууд

Асуудлууд
• Кабель тасрах –Эрүүл мэндийн ажилтны хандлага
• Дуран сохрох- Хүйтэн багажийг гэнэт өндөр хүчдэлээр хэт халаахад Дур р ү д р ү д р д
цууралт үүсэх
• Ариутгалд хэрэглэж буй арга-багажны материалд тохирсон эсэх
• Багаж хугарах гэмтэх, сэлбэх нөхөх орлуулах
• Багажны насжилт
• Хагалгааны цар хүрээ ариутгалын хөгжил хоёрын тэнцвэргүй• Хагалгааны цар хүрээ ариутгалын хөгжил хоёрын тэнцвэргүй
байдал
• Багажны өнгө хувирах
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Асуудлууд

• Багажны ядуурал-багажны насжилт
• Нэг удаагийн багаж нэг удаагийнх байх, давтан ариутгал хийхгүй 
байх
• Том хагалгаа дагаж ариутгал адилхан том байх
• Агаарын шинжилгээ
• Гар угаалтыг ижил аргаар ижил түвшинд халдваргүйтгэхГар угаалтыг ижил аргаар ижил түвшинд халдваргүйтгэх

Зорилтот бүлгийн сургалт

• Багаж нийлүүлэгчийн хэрэглэгчид чиглсэн сургалт- эмч, сувилагч 
ариутгагч нарт
• Ариутгагч нарын тасралтгүй сургалт-Ялангуяа ажлын байрны 
сургалт, мэргэшүүлэх сургалт
• Хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах-Хагалгааны 
төлөвлөгөө, цар хүрээ, ариутгалын ачаалал, багажны хүрэлцээ, 
хангамжхангамж
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2015-09 сар 2016-06 сар

2016-06 сар
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Гарц

Сайхан ирээдүйн 
төлөө хамтдаатөлөө хамтдаа


