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УЛСЫН КЛИНИКИЙН ТӨВ ЭМНЭЛЭГТ  MESHH ТӨСЛИЙН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

N LKHAJIIN.LKHAJII

2012.05.11

ХБНГУ-ын элчин сайдын яамны ажилтан Patrick Kreuz 2009 онд 
анхны санаачлагыг гаргасан. 
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ДЭМБ-ийн төлөөлөгч  болон 
Эрүүл мэндийн сайдтай уулзаж

• Нийгмийн Эрүүл Мэндийн 
Сургууль

• Халдварт өвчин судлалын 
үндэсний төв

• Улсын КлиникийнТөв Эмнэлэг 
• Нийслэлийн Яаралтай 

ТусламжийнТөв
• Чингэлтэй дүүргийн нэгдсэн 

эмнэлгийн үйл ажиллагаа  
эмнэлгийн эрүүл ахуйн нөхцөл 
халдваргүйтгэл   ариутгалын 
байдалтай танилцаж  хамтран 
ажиллах эмнэлгүүдийг сонгосон 

Prof. Dr. Popp , Prof. Baum , Mr. 
Thomas Lembeck , Jцrg Spors

Улаанбаатар   2010.6 сар

2010 оны 10 сар, 2011 оны 4 ,6,10 сар 2012 оны 1  
саруудад Prof.Popp, Mr. Spors нар Улсын Клиникийн 
Төв  эмнэлэгт зочилж эмнэлгийн  халдвар хамгааллын
байдалтай танилцаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө
үүрэг даалгаварууд өгч биелэлтийг шалгаж
хамтран ажиллаж байна. 

• Халдварын хамгааллын чиглэлээр цуврал 
сургалтуудыг зохион байгуулсан.
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1. 2011 оны 3 сараас эхлэн Төвлөрсөн ариутгалын

Эмнэлгийн халдваргүйтгэл ариутгалыг сайжруулах чиглэлээр

1. 2011 оны 3 сараас эхлэн  Төвлөрсөн ариутгалын 
автоклавын ариутгалыг Geobacillus stearothermophilus  
биоиндикатороор  сар тутам тогтмол хянаж байна.  
Одоогоор нийтдээ  13 тестээр хяналт хийсэн.
Хяналтын явцад нянгийн ургалт илрээгүй. Ариутгах 
процесс стандартын дагуу хийгдэж байгаа.

2.  Автоклавын доторх  даралт уурын тархалтын хэвийн 
горимыг хянах Bowie-Dick /BD/ тестийг  шинээр хэрэглэж 
эхэлсэн. 

3.  2011 онд өндөр температурт ариутгах боломжгүй багаж 
материалуудыг  этилен оксидын хийн ариутгалын 
аппараттанд ариутгаж байна. Мөн зориулалтын хяналтын 
индикаторыг хэрэглэж ариутгалын чанарыг хянаж байна.

УКТЭ нь  Багаж материалын ариутгалын чанарыг  
дэлхийн хөгжилтэй орнуудын жишиг хяналтаар хянаж 

баталгаажуулж байна.
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Эмнэлгийн халдваргүйтгэл ариутгалыг сайжруулах 
чиглэлээр

4. Ариутгалын тасгийн үйл ажиллагаа , тоног 
төхөөрөмжүүдийг шинэчлэн олон улсын стандартад 
хүргэх төслийг хэрэгжүүлэхээр  ажиллаж  байна.

5. Эмчилгээ оношлогооны дурангийн багажны  
ариутгалын өнөөгийн байдалд үнэлгээ өгөх 
мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнтэй  багийг  томилон 
ажиллуулж  дүгнэлт гаргуулсан.

6. Бүдүүн гэдэсний  оношлогооны  дуранг 
автомат машинаар угааж халдваргүйжүүлж  байна.

Эмнэлгийн цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийг сайжруулах 
чиглэлээр

1.  УКТЭ-ийн нийт талбайг халдварын эрсдэлээр нь 
ангилан цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийн чанарыг 
сайжруулах тухай журам гаргаж эмнэлгийн даргын 67 
тоот тушаалаар батлуулан мөрдөж  ажиллаж байна.

2.  Халдваргүйтгэлийн бодисын нэр төрлийг нэмэгдүүлж 
нян судлалын өндөр идэвхт үйлчилгээтэй  
гипохлорид натри, дөрөвдөгч аммоны нэгдэл  
глутаральдегидын найрлагатай бодисуудыг 
эмнэлгийн орчны цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл  багаж 
хэрэгсэлийн халдваргүйтгэлд хэрэглэж эхэлсэн. 
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Эмнэлгийн цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийг сайжруулах 
чиглэлээр

• Уламжлалт хлораминыг хэрэглээнээс халсан.  
• Тасаг нэгжүүд дээр “Халдвараас сэргийлэх дотоод 
хяналтын хуудас”, “Сувилагчийн ажлын байрны 
хяналтын хуудас” зэрэг чек листүүдээр  өдөр тутмын 
цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагаагаа 

б йдүгнэж байна.

Э й

Эмнэлгийн ажилтнуудын мэдлэг дээшлүүлэх 
сургалт

• Эмнэлгийн ажилтнуудын гарын ариун цэвэр сахилтыг 
сайжруулах, түүний чанарыг “Black box”-р хянах тухай

• Essen хотын их сургуулийн эмнэлгийн эрүүл ахуйн 
нөхцөл, халдвараас сэргийлэх дэглэмийн тухай 
мэдээлэл

• Герман-Монголын эмнэлгүүдийн халдваргүйтгэл, 
ариутгалын үйл ажиллагааг харьцуулсан тухай

• Эмнэлгийн багаж хэрэгсэлийн ариутгалын ерөнхий 
зарчим

• Мэс заслын шархны халдварын сэргийлэлт
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Эмнэлгийн ажилтнуудын мэдлэг дээшлүүлэх 
сургалт

• Хагалгааны өмнөх антибиотик урьдчилан сэргийлэлт, 
антибиотикийн зөв хэрэглээ 

• Эмнэлгийн ажилтнуудыг цусаар дамжих халдварт 
өртөхөөс сэргийлэх

• Мэргэжлээс шалтгаалах халдвараас сэргийлэх
• Эмнэлгийн цэвэрлэгээний тухай суурь ойлголтууд ц р у уур ууд
• Халдваргүйтгэлийн бодисыг зөв хэрэглэх
• Хог хаягдалтай зөв харьцах

Халдваргүйтгэлийн бодисыг зөв хэрэглэх 
тухай үйлчилгээний ажилтануудад 

зориулсан сургалт
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Улсын Клиникийн Төв 
Эмнэлэг Зохион байгуулж буй сургалтууд

Эмнэлгийн ажилтнуудынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах 
чиглэлээр хийсэн ажлууд

1. Эмнэлгийн ажилчдын эрүүл мэндийг хариуцсан эмчийг 
томилон ажиллуулж эхэлсэн.

2. Жилд 2 удаа бүх ажилтнуудыг эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж  эрүүлжүүлэх 
ажлуудыг зохион байгуулж байна.

3. 420 эмч, ажилтаныг гепатит В-ийн эсрэг вакцины 3 тунд 
хамруулсан. 

3. Бүх ажилтнуудыг эрүүл мэндийн дэвтэртэй болгож  
эрүүл мэндийн байдал болон дархлаажуулалтын 
тэмдэглэлийг дэвтэрт нь тэмдэглэсэн.
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Эрүүл мэндийн дэвтэртэй болсон

Анхаарлаа хандуулсан 
та бүхэнд баярлалаа


