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Эмнэлгээс шалтгаалах халдвар

Монгол Улс, 2011 оны 10 сар

Германы Эссэний Клиникийн их сургуулийн
Эмнэлгийн эрүүл ахуй тэнхим,Проф. Волтер Попп
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Тандалтын тайлан

Европын орнууд дахь
халдварт өвчнүүдийн жилийн

тархвар зүйн тайлан
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Сүрьеэ
Монгол улсад 2010 онд сүръеэгийн 4,218 тохиолдол шинэээр бүртгэгдсэн бөгөөд энэ

нь 100,000 хүнд 156 тохиолдол байна.
Халдвар эмнэлэг дотор дамжин халдварлах боломжтой. 
Тусгаарлах
Ажилчдыг халдвараас хамгаалах: Амны хаалт, бээлий, халаад, малгай, гарын

халдваргүйтгэл хийх нь чухал
Вакцин өндөр үр дүнтэй биш.
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Бохирлогдсон
эд юмс

Шууд зөөвөрлөгдөн халдах

Эмнэлгийн ажилтны гараар дамжих

Халдварт
өртсөн
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Гепатет B
Цусаар дамжих.
Вакцин байгаа!
Эмнэлгийн ажилчид илүү их эрсдэлтэй
Монгол: 20% нь вирүс тээгч!
2010 онд 750 тохиолдол шинээр

бүртгэгдсэн.
Энэ нь 100,000 хүнд 27 тохиолдол.
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Бруцеллёз
Монгол Улс мал аж ахуйн орон учраас

өндөр эрсдэлтэй.
Ариутгаж сэргийлэх боломжтой.
Эмнэлэгт хоол хүнснээр дамжин

халдварлаж болзошгүй.
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Салмонеллёз
Монгол дахь эрсдэл?
Өндөг, тахиа, зарим махаар халдвар

дамжих өндөр эрсдэлтэй.
Буцалгаж хэрэглэх нь чухал!
Эмнэлэгт хоол хүнснээр дамжиж

халдварлах боломжтой.
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Нянгийн эсрэг эмэнд
тэсвэржилт ба эмнэлгийн
үйлчилгээтэй холбоотой

халдварууд
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Weltweite Prävalenz von MRSA
(Grundmann et al., Lancet 368, 2006, 874-885)

20



21

22



23

Микробиологийн лаборатори

Бактери, вирүс, мөөгөнцөрийг оношлох
Стандартчилагдсан аргууд
Чанарын хяналт (гадаад, дотоод)
Антобитикт тэсвэртэй байдал
Статистик мэдээ
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Эмнэлгээс шалтгаалах халдвар
авахад нөлөөлөх хүчин зүйлүүд

Эрүүл мэндийн үндсэн байдал
Насжилт
Хоол тэжээлийн дутагдал
Архидалт
Архаг тамхичин
Уушгины архаг өвчин
Чихрийн шижин
Хурц халдварт өвчний улмаас
Мэс засал
Гэмтэл
Түлэгдэлт
Мэс ажилбарын улмаас
Гуурсан хоолойн ба хамрын интубаци
Гол хураагуур судасны катетр
Бөөрний үйл ажиллагааг гаднаас

дэмжих буюу гемодиализ
Мэс ажилбарын дренаж
Хамар хоолойн гуурс
Трахеостомия
Давсаганд гуурс тавих
Эмчилгээний үйл ажиллагаатай

холбоотой
Цус сэлбэх
Микробын эсрэг эмчилгээ
Дархлаа сэргээх эмчилгээ
Хөхүүл байх
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Давсагны гуурс Уян гуурс

давсаг
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Эрчимт эмчилгээний нэгжийн эмнэлгээс
шалтгаалах халдвар, нас баралтын тархалтын
түвшин улс орноор
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Эмнэлгийн тусламжийн үйл
ажиллагаатай холбоотой
халдвар
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Эмнэлгийн тусламжийн үйл ажиллагаатай холбоотой
халдварийн тохиолдлын тодорхойлолтууд

SSI – Мэс заслын халдвар (Surgical site infection)

Superficial incisional - Өнгөц зүслэгийн халдвар
Organ/Space – Эрхтэн/ байр
Deep incisional (SSI-D) – Гүн зүсэлтийн халдвар
Ямар нэг эрхтэн шилжүүлж суулгаагүй бол мэс засал хийснээс хойш 30 

хоногийн дотор, эрхтэн шилжүүлэн суулгасан бол нэг жилийн дотор
халдвар тохиолддог. Мөн халдвар мэс засалтай холбоотойгоор болон
зөөлөн эдийн (хальс, булчин) зүслэгээс шалтгаалан дараах хэлбэрээр
бүртгэгдэж болно. Үүнд:

1. Мэс заслын шархны гүнээс идээ бээр шингэн гарах
2. Мэс заслын шарх гэнэт задрах, эсвэл дараах шинж тэмдгүүдийн нэг нь л

илрэхэд мэс засалчаар яаралтай нээлгэнэ. Үүнд: 38 аас дээш халуурах, 
хэсэг газар өвдөж зөөлрөх, цусны өсгөврийн тест сөрөг гараагүй
тохиолдолд

3. Мэс заслын зүслэгийн шархыг эргэж шалгах, дахин нээх, эд эсийн
шинжилгээ, радиологийн шинжилгээ хийх явцад буглаа үүссэн нь шууд
тодорхойлогдох

4. Мэс заслын эмч болон эмчлэгч эмч нь “Эмнэлгээс шалтгаалах халдвар” гэж
оношилсон байх
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BSI – Цусны халдвар
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BSI – Цусан халдвар

Цусны 1 өсгөвөрт эмгэг төрөгч эерэг таництай байх
эсвэл
Өвчтөнд дараах шинж тэмдгүүдийн нэг нь илэрч

байвал:
38°C дээш халуурах,
Чичрэх эсвэл артерийн даралт буурах
болон
Арьсны өвөрмөц бус халдварын үүсгэгч 2 

өсгөвөрт эерэг байх (ихэвчлэн 48 цагийн
дотор цуснаас 2 тусгай дээж авдаг)
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Эмнэлгийн эрүүл ахуй
(Халдвар хяналт, халдвараас урьдчилан сэргийлэх)

Үндсэн элементүүд:
Байгууллагын бүтэц (ажилчид, үүрэг хариуцлага, албан тасалгаа, текник

төхөөрөмж, интернэт)
Эрүүл ахуйн төлөвлөгөө (бичсэн үйл ажиллагаанууд)

Эмнэлгийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх
Тандалт
Дэгдэлтийн менежмент
Аудит
Микробиологийн лаборатори
Антиботикийн бодлого
Гарын эрүүл ахуй
Тусгаарлах сэрэмжүүлэг
Цэвэрлэх, халдваргүйтгэх, ариутгах
Эмнэлгийн багаж төхөөрөмжийг дахин бэлтгэх үйл явц
Мэргэжлээс шалтгаалах эрүүл мэндийн асуудлууд
Захиргаа аж ахуй болон угаалга
Хог хаягдлын менежмент
Хүнсний эрүүл ахуй
Усны эрүүл ахуй
…
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Герман дахь Метициллинд тэсвэртэй алтлаг
стафилококк (MRSA)

Эмнэлэгт эмчүүлж байгаа өвчтнүүдийн - 2-3 % 
Асаргаа, сувилгааны газрууд - 2-5 % 
Бусад - 25 %
Эмчид үзүүлж байгаа өвчтнүүд - 0.4 1 % 
Амбулаторийн өвчтнүүд - 1 %
Эмнэлгээс шалтгаалах Метициллинд тэсвэртэй
алтлаг стафилококк
Нийгмээс шалтгаалах Метициллинд тэсвэртэй
алтлаг стафилококк Мал, амьтнаас шалтгаалах
Метициллинд тэсвэртэй алтлаг стафилококк
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Герман дахь Метициллинд тэсвэртэй
алтлаг стафилококк

Эмнэлэг:
Тусгаарлах
Халаад, бээлий, амны хаалт

Асрах газар:
Катетертай өвчтнүүдийг тусгаарлах...
Хөдөлгөөнтэй өвчтнүүдийг тусгаарлахгүй байх

Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ:
Зохицуулалтгүй

Хувийн асаргаа:
Зохицуулалтгүй
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Eurosurveillance, Volume 13, Issue 46, 13 November 2008 
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National Trends in the Incidence of Surgical Site Infection
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TOTAL ANTIBIOTIC COMSUMPTION 
in FRANCE
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Европын улс орнуудын дахь MRSA:
„… өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд

ойролцоогоор 13 % иар буурсан
байна.

“Үндэсний Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
үзүүлдэг эмнэлгүүдэд хийсэн
судалгаагаар Англи улсад
статрегитэй мэс засалууд хийх, 
гарын эрүүл ахуйг дэмжих, 
тусгаарлалтыг бодлоготойгоор
хийсний үр дүнд MRSA –ийн
халдварын тохиолдол багассан
байна. Түүнчлэн эрчимт
эмчилгээний институтэд
өвчтнүүдийн тусгаарлах нэг
ортой өрөөнүүд хүрэлцээгүй
байгаагаас MRSA –гийн тархалт
ихсэж багасах нь гарын эрүүл
ахуйд алкологид суурилсан
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхтэй
холбоотой болохыг Пан Европын
судалгаа харууллаа.”

Struelens and Monnet, Infect Control 
Hosp Epidemiol 2010, 31, suppl 1, 
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Баярлалаа.


