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НШЭНТөвийн халдварынНШЭНТөвийн халдварын 
хяналт сэргийлэлт/Германы 
эмч нарын хил хязгааргүй 
холбооны үзүүлсэн тусламж/

Л.Хэнтий АУ-ны доктор, профессор, зөвлөх зэргийн эмч

Урьд нь
Тайваны Гатагийн Төв
Эмнэлгийн тусламжтайгаар
өөрчлөлтүүд хийж эхэлсэн

20-30 жил хэрэглэсэн шүдний 
сандал
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Дараа нь

ГЭНХХХ-н тусламжтайгаар 202 
тоот өрөөг тохижуулав

Хөрөнгө оруулалт, 
засварын ажлыг 100% 

шийдсэн

Урьд нь Дараа нь 

Нэрмэл ус нэрэгч хуучин 
аппаратыг шинэчлэж өгсөн
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Урьд нь Дараа нь 

ГЭНХХХ йГЭНХХХ-ны тусламжтайгаар
шүдний техникчдийн гипс болон
цутгуурын өрөөний тавилгыг
шинэчилсэн

Урьд нь 
Дараа нь

ГЭНХХХ-ны тусламжтайгаар
шүдний техникчдийн гипс болон
цутгуурын өрөөний тавилгыг
шинэчилсэн
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Урьд нь Дараа нь

Бид ариутгалын хуучин
автоклавыг сүүлийн үеийн бүрэн
автомат автоклаваар шинэчилсэн

У й йУрьд нь эмнэлгийн хувцастай
үзлэг хийдэг байсаныг гадуур нь
халад өмсгөдөг болсон

Тайваны Гатагийн Төв Эмнэлгийн
туршлагаар эмч үзлэг хийсэн
халадтай бусад өрөө, коридороор
явахгүй болсон халдвар
хамгаалалтад сайнаар нөлөөлсөн
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Урьд нь Дараа нь

Ариутгасан багажны сорилын
цаасыг зөвхөн үйлчлүүлэгчид
үзүүлэх зорилгоор наадаг
байсан

Одоо бүх үйлчлүүлэгчийн нэрийн
ард, ариутгасан багаж ариун
багажыг нотолсон хариуг журнал
дээр наадаг болсон

Үйлччлүүлэгчид халдвар тараах хамгийн өндөр магадлалтай багаж
шүдний өрөмний бариул байдаг. Бид Тайваны Гатагийн Төв
Эмнэлгээс 100 орчим бариул хандиваар авсан
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Микроскопоор харж шүдний
жижиг багажны хошуу, үзүүрт
наалдсан цус, эдийг цэвэрлэж
угаадаг болсон

Х й йХүүхдийн үзлэгийн
өрөөг шинээр
байгуулсан
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НАС-ын төрөлжсөн мэргэшлийн
сургалтыг зохион байгуулахсургалтыг зохион байгуулах
эрхтэй болсон

Шүд ломбодохдоо Раббердам
хэрэглэдэг болсон халдвархэрэглэдэг болсон халдвар
хамгаалал болон үйлчлүүлэгчид
тааламжтай үйлчилгээ болсон
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Шүдний сурвалжийн суваг
хэмжигч хэрэглэдэг болсон нь
сувгийн эмчилгээ дутуу буруу
хийгдэхээс сэргийлэх боломжтой
бболсон

Тайваны Гатагийн Төв Эмнэлэгт
3 сар мэргэжил дээшлүүлсэн эмч
шүдний сувагт ажиллаж байна

Урьд хүүхдийн шүдний цоорлын
улмаас цөгц нь сэргээхэд
түвэгтэй ломбоны тогтоц муу
байсан

Одоо цөгцийг сэргээж мателлаар
бөгжилдөг болсон шүдний зайгбөгжилдөг болсон шүдний зайг
хэвийн барихад маш үр дүнтэй
ажил болсон
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Урьд хүүхдийн шүдний цоорлын
улмаас цөгц нь сэргээхэд
түвэгтэй ломбоны тогтоц муу
байсан

Одоо цөгцийг сэргээж мателлаар
бөгжилдөг болсон шүдний зайгбөгжилдөг болсон шүдний зайг
хэвийн барихад маш үр дүнтэй
ажил болсон

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд
й б йүзэхэд маш түвэгтэй байсан

Одоо бид хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдийн хөдөлгөөнийг хязгаарладаг
нуруувч хэрэглэдэг болсон
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Тайваны Гатагийн Төв Эмнэлэгт
мэргэжил дээшлүүлсэн эмч,
сувилагч нарын бүтээл

... Тэдний хийсэн бүтээлд эмч нар 
маш их баяртай байгаа… 

Урьд нь бичиг баримт, өвчний
карт, журнал гээд хөглөрсөн цаас
байдаг байлаа

Одоо бүрэн цахим боллоо



6/28/2017

11

Эмч, сувилагч, эмнэлгийн
мэргэжилтнүүдийн мэдлэг
боловсролыг байнга дээшлүүлэх
зорилгоор электрон номын сан
2016 оны 6 сард байгуулсан

Тайван болон бусад улс оронд
мэргэжил дээшлүүлэж буй эмч,
сувилагч хамгийн сүүлийн үеийн
номыг хуулж авчирч заншлаа

Электрон номын сангийн
нээлтэнд НЭМГ, НАСС,
БНСУ-ын төлөөлөгч нар
байлцлаа
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Анагаах ухааны англи хэлний
мэдлэгээ дээшлүүлэх
зорилгоор гадаадын эмч,

йэрдэмтдийг урьж
ажиллуулсан

АНУ ын иргэн эмч Том шүднийАНУ-ын иргэн эмч Том шүдний
болон хэл ярианы англи хэлний
хичээл заасан

Германы шүднийй сувгийн эмч
М бдоктор Маттес онолын болон

дадлагын хичээл эмч нарт заасан
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Анхаарал хандуулсанд р дуу д
баярлалаа


