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Монголын эмнэлгүүдийн халдварынМонголын эмнэлгүүдийн халдварын 
хяналт ба сэргийлэлт, эрүүл ахуйн 
байдал  цаашид авах 10 арга хэмжээ
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Walter Popp, HyKoMed, Dortmund, Germany

2010 оноос эхэлсэн MeshHp төслийн ололт амжилт
2010 оны 06 сард MeshHp эхлэл
2010 оноос туршлага солилцоо 

Үр дүн:
Гарын эрүүл ахуй, халдваргүйтгэлийн талаар сайжирсан
Төвлөрсөн ариутгалын үйл ажиллагаа, оношилгооны дурангийн 
халдваргүйтгэл сайжирсан 
Этилен оксидын ариутгалыг хориглосон 
Эрүүл мэндийн ажилчдын Гепатит В вирусийн эсрэг вакцинжуулалт 
2012 оноос эхлэн жил бүр Эрүүл ахуйн симпозиум 
Яаралтай Түргэн Тусламжийн Төвийн үйл ажиллагаа сайжирсан
Хотууд болон Их сургуулиудын  хамтын ажиллагаа
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Доорх асуудлуудын тухай ярилцъя, жишээлбэл
Микробиологийн лабораториудын чанар
Багаж төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, халдваргүйтгэлийн бодисын 
төсөв

АХБ Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөл
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Цаашид авах 10 арга хэмжээ –
санал
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1. Гарын эрүүл ахуй

Эхний арга хэмжээ:
Өөрсдөө бэлдсэн гар халдваргүйтгэлийн бодис  

– Гол асуудал: саваа хэрхэн цэвэрлэх вэ?  
Мөн өртөг өндөртэйМөн өртөг өндөртэй 

Одоо ч гэсэн даавуун алчуур, хатуу саван
хэрэглэсээр 

Авах арга хэмжээ:
Гар халдваргүйтгэлийн бэлэн бүтээгдэхүүн худалдан авах
Шингэн саван хэрэглэх
Нэг удаагийн цаасан алчуур хэрэглэх 
(ядаж гал тогооны цаасан алчуур хэрэглэх)
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( уу )

… эдгээр нь зөвхөн
төсвөөс хамаарахгүй: 
Өргөө Амаржих Газарт 
маш олон диспенсерийг
хэрэглэж байна!



3

2. Гепатит C вирусийн эмчилгээ

Эхний арга хэмжээ:
Нэг жилийн өмнөөс эхлэн Гепатит С вирусийн эмчилгээ хийгдэх 
боломжтой болсон 
Нэг курс эмчилгээ Германд 60 000 € Монголд 1 000-2 000 €Нэг курс эмчилгээ Германд 60,000 €, Монголд 1,000 2,000 €
Зарим хүмүүс эмчлүүлэн эдгэрч байна

Авах арга хэмжээ:
Вирус тээгч бүх хүмүүсийг эмчлэх бодлогыг боловсруулах 
Эмчилгээний төлбөрийг хийхэд төр болон хувь хүн хамтрах 
- Жишээ нь: нэг удаагийн Цагаан сарын баярын бэлэгний зардал нэг 
хүний эмчилгээ 
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3. Гепатитийн вирус тээгч ажилтан
Эхний арга хэмжээ:
1991 оноос эхлэн хүүхдүүдийг Гепатит В-ийн вакцинаар 
дархлаажуулж байна. 

2012 оноос Эрүүл мэндийн ажилтнуудыг Гепатит 
В-ийн вакцинаар дархлаажуулж байнаВ ийн вакцинаар  дархлаажуулж байна. 

3 тарих ёстой байтал ердөө 2 удаа тарьж байна – уг нь вакцин их хямдхан!

Авах арга хэмжээ:
3 удаа тарьж дархлаажуулах 
Эсрэгбиеийн концентрациар дархлааг хянах 
5 % хариу урвал өгдөггүй “non responder” байдаг

Вирус тээгч эмнэлгийн ажилтаныг 
Risky workplaces: surgical work in

gynecology,
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у
хяналтанд оруулах 
– 10 - 40 %!
Вирусийн хэмжээг тогтоох ба ажлаа 
эрхэлхэд эрсдэлтэй эсэхийг  тогтоох
103-104 геном/мл-ээр хязгаарлана

gy gy,
heart and lung surgery,
(abdominal surgery),
oral and maxillofacial surgery.

Risky work:
operations with narrow operation field,
Poorly visualised operation field,
long operations,
fingers near to sharp and spiky instruments,
digital palpation of a needle tip in a body cavity,
dental operations,
closing of sterniotomy.
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4. Mикробиологийн лаборатори 
Гол асуудал:
Стандарт арга зүйгүй, тоо баримтгүй, 

чанарын хяналтгүй – нян, тэсвэржилтийг 
илэрхийлэх тоо баримтгүй 

Эмнэлгүүд маш орчин үеийн төхөөрөмжөөрЭмнэлгүүд маш орчин үеийн төхөөрөмжөөр 
тоноглогдсон (түрүүчийн Ерөнхий сайдын
бэлэг) байна

– гэхдээ эм урвалж дутагдалтай 
Үнэхээр ажилладаг уу (ж. цахилгаан байн байн тасардаг)?

Авах арга хэмжээ:
АХБ Эрүүл мэндийн хөгжил 5 төсөл
Стандарт арга зүй
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Чанарын хяналт (Лабораториын сүлжээ сүлжээ)
Урвалж бодисын төсөв 

5. Антибиотикийн хэрэглээг хязгаарлах

Гол асуудал:
Жоргүйгээр антибиотик худалдаалахыг зөвшөөрөхгүй байх
- Гэтэл хаанаас ч худалдан авч болно
20 % нь ямар ч үйлчлэлгүй хуурамч эм байна20 % нь ямар ч үйлчлэлгүй хуурамч эм байна
Антибиотикт тэсвэржилттэй бактерийн үзүүлэлт тодорхойгүй
Эмнэлгүүд өвчтөндөө хэрэглэж буй антибиотикийн 90 %-д нь 
тэсвэржилтийн тест хийхдэггүй. 

Авах арга хэмжээ:
Антибиотикийн хэрэглээг хязгаарлах
Зөвхөн жороор эмийн санд худалдах
Монголд антибиотикийн  
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тэсвэржилтийн талаар үнэлгээ хийх-
- жишээлбэл хэдэн лабораториудын

хамтын   төсөл  
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6. Төвлөрсөн Ариутгалын 
үйл ажиллагааны дэвшил 

Эхний  арга хэмжээ:
Асуудлыг хүлээн зөвшөөрсөн
Зөвхөн гар ажиллагааЗөвхөн гар ажиллагаа
Маш их хуучирсан багаж, сав, автоклавнууд…
Сургалтгүй, стандартгүй 
MeshHp-ийн туршлага: удаан хугацаанд 
дахин дахин сургалт хийж тасралтгүй
хянаж байх 

Авах арга хэмжээ :
АХБ Эрүүл мэндийн хөгжил 5 төсөл
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Шинэ тоног төхөөрөмжүүд, шинэ сав контайнерууд
шинэ багажнууд  жишээ нь автомат угаалгын 
машинаар ажиллах 
Сургалт хяналтыг тогтмол хийх!
Төсөвөө нэмэгдүүлэх! Засвар үйлчилгээг тодорхой 
болгох!
Төвлөрсөн ариутгалын урьдчилсан туршилтыг 
жижиг эмнэлэг дээр хийх

7. Оношилгооны дуранг цэвэрлэх, халдваргүйтгэх
Гол асуудал:
Зөвхөн гараар цэвэрлэж халдваргүйтгэх эсвэл 
хагас автомат халдваргүйтгэл-угаалгын машин 
хэрэглэж байна

Зарим бодисыг маш удаан бас бага концетрациар 
хэрэглэж байна – заримдаа 2 долоо хоног хүртэл!

Авах арга хэмжээ:
Туршигдсан детергент, халдваргүйтгэлийн бодис 
хэрэглэх
Эхлээд дандаа цэвэрлэх!
Зөв концентраци болон халдваргүйтгэх хугацааг баримтлах  
Халдваргүйтгэлийн бодисыг өдөр бүр солих
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Халдваргүйтгэлийн бодисыг өдөр бүр  солих
Төсөвөө нэмэгдүүлэх!
Автомат ажиллагаатай угаагч-халдваргүйжүүлэгч
машин хэрэглэх 
Оношилгооны дурангийн микробиологийн хяналт  

- дурангийн суваг 0 cfu ургалттай байх !
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8. Сургалт 

Эхний арга хэмжээ:
MeshHp-ийн  хүрээнд олон ажилтан туршлага
солилцож сургалт хийсэн
Монголд буцаж ирснийхээ дараа олонМонголд буцаж ирснийхээ дараа  олон 
сургалтуудыг  хийсэн 
– гэвч ихэнхдээ онол байсан:

Жишээлбэл: гар халдваргүйтгэлийн сургалт гэхэд л –
халдваргүйтгэлийн бодисгүй хийдэг 

Авах арга хэмжээ:
Урт хугацааны, давтамжтай олон сургалтууд шаардлагатай
Бодит байдалд тулгарах асуудлын талаар сургалтуудыг хийх 
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у уу у уу
Гадаад оронд урт хугацаагаар сургалтанд явах 
Сургалтанд суусан туршлагатай ажилтан өдөр бүрийн ажлыг хянах 

Нэмэлт:
Эмч нарын боловсрол муу байна
Анагаахын сургуулиудын сургалтыг сайжруулах, нэн ялангуяа 
клиникийн мэдлэг ба туршлагыг нэмэгдүүлэх 

9. Төсөв ба засвар үйлчилгээ

Гол асуудал:
Угсраагүй эсвэл ажиллагаагүй, засварлаагүй шинэ 
Тоног төхөөрөмжүүд  байна

Техникийн ажилтан байхгүй, засвар үйлчилгээ, ү , р ү ,
халдваргүйтгэлийн бодисны төсөв байхгүй

Авах арга хэмжээ:
Халдваргүйтгэлийн бодис, Засвар үйлчилгээний
төсөвтэй болох 

Өөрсдөө засаж чаддаг техникийн  ажилтантай болох 
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10. Зарим тоо баримт 

Гол асуудал:
Халдвар авсан хүний тоо, антибиотикийн хэрэглээ ба тэсвэржилтийн 
тоон үзүүлэлтийн тухай мэдлэггүй 

Авах арга хэмжээ :
Эмнэлгүүдэд тархалтын судалгаа хийх (ж. Нэг өдрийн тархалт)
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Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!
Бид хамтдаа бүтээж чадна!


