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Өндөршил сумын Эрүүл мэндийн төв 

Эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн 

 МСС – ийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөөний  дагуу хийсэн ажлын тайлан 

  

2017 он     

         Осол гэмтлээс сэргийлье: Хүүхдийн түлэгдэлт эцэг эхийн хариуцлага” сэдэвт аянаар   

эмчлэгч эмч У. Сувдмаа эцэг эхчүүдэд “ Хүүхдийн түлэгдэлт – Эцэг эхийн хариуцлагын” 

талаар сургалт хийсэн. Нийт 15 эцэг эх, 

8 ажилчид хамрагдсан.  

 ЕБС-ийг хариуцсан багийн их  эмч      Э. 

Баянмөнхтэй хамтран 23 сурагчдад “ 

Түлэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх “  

талаар  сургалт хийсэн.   

 

       43 өрхийн 85 хүнд гарын авлага 

тараан өгсөн. Ингэснээр эцэг эхийн 

боловсрол мэдлэг дээшилж хүүхдээ 

асран хамгаалах үүрэг хариуцлага   

сайжирсан    

 

 

 

 

 

  6 сард болсон 2  багийн   

иргэдийн хурлаар ирсэн 50 өрхийн 110  

эцэг эхчүүдэд сургалт хийсэн.  
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Хөтөлбөр хариуцсан  Сувилагч Б. 

Чимэгсүрэн ахмад настангуудад “ Унаж 

бэртэхээс сэргийлэх” талаар 20 ахмад 

настанд сургалт хийсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

       Малчдын эрүүл мэндийг дэмжие:     6 сард багийн өдөрлөгөөр  40- өөс  дээш насны 

үзлэгт хамрагдаагүй  36 хүнийг артерийн даралт  ихсэлт,  чихрийн шижин өвчнөөс 

сэргийлэх үзлэгт хамруулж  жин өндрийг үзэж эрүүл ахуйн зөвлөгөө өгсөн. 

         ЭМТ-ийн дарга Д.Эрдэнэчулуун, 2 дугээр багийн эмч У.Сувдмаа нар  9 сард хөдөөгийн 

малчин 31 өрхөөр орж 42 хүн үзэж эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч эмээр үйлчилсэн. 

         Архидан согтуурахаас сэргийлье: Сумын 20-50 насны 25 иргэдэд Архи ба түүний 

хор уршгаас урьдчилан сэргийлэх  талаар сургалт хийн гарын авлага тараасан. Мөн ЕБС-

ийн ахлах ангийн 36 сурагчдын дунд сургалт хийж гарын авлага тараасан.   

         Эрчүүдээ хайрлая:        Элэгний хавдраас урьдчилан сэргийлэх, элэгний В С вирус 

илрүүлэх шинжилгээнд зорилтот насны 212 эрэгтэй хамрагдсан.   Хавдраас сэргийлэх 

тамхины хэрэглээг буурулах талаар 18- 35 насны 20 залуучуудад сургалт хийсэн 

 

       Хорт хавдрын эсрэг тэмцэх Дэлхийн өдөр:     Элэг бүтэн монгол хөтөлбөрийн дагуу 

40 – 65 насны зорилтод бүлгийн 233 хүнийг   элэгний В С вирус илрүүлэх шинжилгээнд 

хамруулж сорьцыг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн лабораторийн тасагт хүргэж өгсөн. Элэгний В  

вирусын халдвартай 21, элэгний С вирусын халдвартай 18 хүнийг хяналтанд авч дахин 

вирус тоолуулж эмийн эмчилгээнд хамрагдах талаар зөвлөгөө өгсөн.  Одоогийн байдлаар В 

вирусын эсрэг эм 6 хүн, С  вирусын эсрэг эмийг 7 хүн  эмчийн хяналтанд  ууж байна. 

 

       Чих сонсгол хамгаалах өдөр:   Сонсголоо хамгаалахын тулд яах ѐстой вэ? сэдэвт  

сургалтыг  ЕБС-ийн  209  хүүхдэд  хийж  гарын  авлага  тарааж  өглөө.  Гар утасны хэрэглээ, 

зурагт  үзэхийг  багасгаж  мэдрэлийн  ядаргаа, дэлгэцийн  донтолтоос  сэргийлэх  талаар 

зөвлөгөө өгсөн. Ахмад  настай  10 хүнд  дүлийрэлийн талаар  мэдээлэл  өгч  чихний  үзлэг  

хийж дурандсан. 1 ахмад  настанд  эмчилгээ хийж  өгсөн. 

   Дунд  чихний  үрэвсэлтэй  2  хүүхдийг  чих хамар хоолойн  нарийн  мэргэжлийн  

эмчид  үзүүлж, чихийг  хуурайшуулах  цэвэрлэгээ  болон  эмийн  эмчилгээ  хийж   УВЧ  

аппаратаар  5-10  хоног  шарлага  физик  эмчилгээ  хийж  өглөө. 

 Хөгжлийн  бэрхшээлтэй  иргэд  19 хүнд  халамжийн  мэргэжилтэнтэй  хамтарч  сонсгол 

бууралт,дүлийрэлийн  талаар  сургалт хийсэн. Хөгжлийн  бэрхшээлтэй  1 иргэн  

сонсголын  аппарат захиалсан.  

 Сумын  эмнэлэгт  шинээр төрсөн  2  нярайг  төрмөгц  Морийн  аргаар  шалган  

сонсголтой  учир  нярайн түүх болон  ЭХЭМД-т тэмдэглэгээ  хийсэн.   
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           Охид эмэгтэйчүүдийн эрүүл  мэндийг дэмжих:   ЕБС-ийн  7,8,9-р ангийн  36 

охидод  эрүүл мэндийн  үзлэг  хийж  эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшил  олгох  зөвлөгөө  өгсөн.  

Сарын  тэмдгийн  мөчлөгийн  талаар,  сарын  тэмдэг  ирсэн үед  ариун  цэвэр  хэрхэн  

сахих, дотуур  хувцасаа долоо хоног тутам  сольж  байх , ариун  цэврийн  хэрэглэл  ямар   

байвал  харшил  үүсэхээс сэргийлэх  зэрэг  тулгамдсан  асуудлаар  харилцан  ярилцсан. 

Зорилтот 30-60 насны   эмэгтэйчүүдийн  судалгаа  гаргаж  хөх, умайн  хүзүүний хавдрын  

урьдлаас   сэргийлэх  шинжилгээнд  82  хүнийг  хамруулсан. Хөхний  үзлэгт  120 хүнийг  

оруулсан.   

           Бөөр хамгаалах өдөр:  .Бөөрний өвчний үүсэх шалтгаан,эмгэг жам,эрт илрүүлэх,  

урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх талаар ерөнхий боловсролын сургуулийн 83 хүүхдэд сургалт 

хийж гарын авлага тараалаа.Мөн дулаан хувцаслах, хоол хүнсээ зөв хэрэглэх, хадгалах, 

хамгаалах, давсны хэрэглээний талаар зөвлөгөө өгсөн.           Сургалтын дараа мэдлэг 

шалгах зорилгоор АХА тэмцээн зохион байгуулж 6,7,8,9-р 83 хүүхэд оролцож 23 төрлийн 

асуулт тавьж 9-р ангийн сурагч О.Мөнхцэцэг түрүүллээ. 

           Дунд бүлгийн 4 ангийн эрүүл мэндийн буланд 10 ширхэг бөөрний өвчнөөс сэргийлэх 

талаар гарын авлага,прошур бэлтгэн тавьсан. 

         Шээсний түргэвчилсэн оношлуураар 83 хүүхдийн шээсэнд уураг илрүүлэх шинжилгээ 

хийсэн. 

        Дэлхийн усны өдрүүд : Хуванцар савны хэрэглээг багасгах ундны усанд хэрэглэхгүй 

байх талаар 78 өрхийн 96 хүнд сурталчилгаа хийсэн. Мөн сумын сарын сүүлийн долоо 

хоногийн дөрөв дэхь өдрийн дөрвөн цагт болдог шуурхай мэдээллийн цагаар төрийн албан 

хаагчид болон ард иргэдэд сургалдт хийсэн. Нийт 50 хүн хамрагдсан.  

          Хоѐр багийн иргэдийн хурлаар Хүнсний болон усны хэрэглээндээ хуванцар сав 

хэрэглэхгүй байх  талаар сургалт хийсэн.  

          Сүрьеэтэй тэмцэх, сэргийлэх өдөр:  ”Сүръеэтэй тэмцэх өдөр” –өөр  хөдөлмөрчдийн 
цуглаан зохион байгуулж  47 иргэнд мэдээлэл хийсэн. Сүръеэ өвчин, сүръеэгийн 
халдвараас сэргийлье гарын авлага тараасан.  

          Сүръеэгийн халдвараас  урьдчилан сэргийлье  8 хуудастай өнгөт ном бэлтгэж  20 айл 
өрхөд  тараасан. 

         Уушгины эмгэгтэй  12 хүний судалгаа гаргасан.  

          Сүръеэгийн сэжигтэй тохиолдлыг бүртгэх, мэдээлэх, цэр цуглуулах, анхан шатны 
маягт хөтлөлт, зөвлөмж бэлтгэх, судалгаа гаргаж  тусгай хавтас бэлдэж тавьсан.  

          Сүръеэгийн өвчлөлтэй бүртгэгдэн  эмчлэгдэж эдгэрсэн  1 өвчтний хавьтлуудыг 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт оруулсан.  

            Давсны хэрэглээг бууруулах өдөр:          Хоол хүнсэндээ давсны хэрэглээг 

багасгах  талаар өөрсдийн хариуцсан айл өрх, албан байгууллагаар явж сурталчилгаа 

хийсэн ба гарын авлага  хэвлэн тараасан. Нийтдээ  105 өрхийн 256 хүн хамрагдсан.  

        Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн тогооч нарт давсны хэрэглээ болон хадгалалтын    

талаар сургалт хийж мэдээллийн самбарт мэдэээл тавьсан.  Цэцэрлэгийн хүүхдийн  хоол, 

ЕБС-ийн хүүхдийн үдийн цайнд сард 1 удаа хяналт тавин ажилласан. 

           Харшилтай тэмцэх өдөр:  Эмнэлгийн ажилчид өөрсдийн хариуцсан гудамж 

хорооллоор явж харшилтай тэмцэх талаар гарын авлага тараан иргэдийг мэдлэгийг 

дээшлүүлсэн.  Нийт 95 өрхийн 115 хүн хамрагдсан.  
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            Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах :  Замын аюулгүй байдлыг хангах  

арга хэмжээний ажлын төлөвлөгөө гарган ажилласан. Албан байгууллагуудын зарлалын 

самбарт “ Замын аюулгүй байдлыг хангах  “ мэдээллийг бэлдэж тавьсан. Сургуулийн 

нийгмийн ажилтантай  хамтран сургуулийн сурагчдад “ Осол гэмтэлээс сэргийлэх”  насанд 

хүрээгүй хүүхэд, машин мотоциколь жолоодохгүй өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах талаар 

50 хүүхдэд сургалт хийсэн.  

 

 

           Цэцэрлэг хариуцсан эмч У. Сувдмаа Цэцэрлэгийн хүүхдийн хараа хяналтыг 

сайжруулах зам тээврийн осолоос ”  урьдчилан сэргийлэх  талаар эцэг эхчүүдэд сургалт 

хийж. Нийт 33 хүн хамрагдлаа.   

 

 

Эмнэлгээр хэвтэн эмчлүүлж байгаа иргэдэд сургалт хийж. Нийт 10 хүн хамрагдсан.                                                  

Мөн амбулаториор үйлчлүүлж байгаа 30 хүн хамрагдсан.   
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         Эмнэлгийн ажилчдын өглөөний шуурхай дээр сургалт хийж байна. Эмнэлгийн ажилчид 

өөрсдийн хариуцсан гудамж хорооллоор явж сургалт хийсэн. Нийт 50 өрхийн 120 хүн 

хамрагдсан.  
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        Сумын цагдаагийн газраас мотоцикль жолоодож байгаа хүмүүст 5 хоногийн хугацаатай 

сургалт  явуулж А үнэмлэх олгосон. Мөн замын аюулгүй байдлыг ханган төв гудамжаар 

явуулын том машин явахыг  хориглосон. 

         Эрүүл аюулгүй ажлын байр:  Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн 

сургалтыг  бүх ажилчид хийсэн.  Томуу томуу төст  өвчний дэгдэлт  болон хүйтэн сэрүүний 

улиралд өдөр бүр 11 цагт  хоормог бүцалгаж өгдөг. Витаминжуулсан.  Томуугийн эсрэг 

дархлаажуулалтанд  19 ажилчдаа хамруулсан.   Галч нартаа сар бүр нормын сүү өгдөг.        

Ажилчдаа  2-3 ээлжийн нормын хувцсаар хангасан   

           Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг эрт илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх өдөр: 

Нийт   хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс 38 хүн байдаг.     Элэгний  В.С вирусын халдвар 

илрүүлэх шинжилгээнд 23, артерийн даралт ихсэлт, чихрийн шижин өвчний эрт илрүүлэг 

үзлэгт зорилтот насны 11 хүн,   урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, оношлогоо 

шинжилгээнд зорилтот насны  2 хүн тус тус хамрагдсан. Элэгний архаг үрэвсэлтэй  4 хүн, 

даралт ихэсдэг 3 хүнийг диспансерийн хяналтанд авч эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй  болон  хүнд өвчтэй хэвтрийн ахмад настан  5 хүнд гэрээр эргэлт 

хийж  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. 

             Дархлаажуулалтын өдөр: 2017.05 сард  дархлаажуулалтын 10 хоногийн  16,17 

настай  9 хүүхдэд   улаанбурхан,улаануудын  вакцин  хийж ,улаанбурхан,улаануудын эсрэг  

хавсарсан  вакцин  хийх  зөвшөөрлийн хуудас   бөглүүлэн  авлаа.    Эмнэлгийн  ажилтан  14 

хүн  туберкулины  арьсны  сорилд  хамрагдсан.   2017.10 сард дархлаажуулалтын 10  

хоногоор   7,15 настай  21 хүүхдэд  сахуу,татрангийн 2-т вакцин  хийж  урвал  хүндрэлийн  

талаар  зөвлөгөө  өгсөн.   Эмч, эмнэлгийн  ажилчид 20 хүнд  томуу өвчнөөс  сэргийлэх  

вакцины  2 дахь  тунг  хийж мэдээлэл хийсэн.  

          Тамхины эсрэг өдөр :  ЕБС-ийн 8-9 ангийн сурагчдын дунд Архи тамхины хорт 

зуршилаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах талаар талаар сургалт хийн зөвлөсөн. Нийт 

35 хүүхэд хамрагдсан. Насанд хүрээгүй хүүхдэд архи, тамхи худалдаалахгүй байх, хүүхдийг 

тамхинд явуулахгүй байх талаар  худалдагч, эцэг эхчүүдэд зөвлөгөө өгсөн. 35 сурагчиддаа 

Архи тамхинаас өөрийгөө болон найз нөхдийгөө хол байлгах талаар сургалт хийж  гарын 

авлага   тараасан. 

         Цэвэр орчныг бий болгох өдөр: Төрийн албан хаагчид сумын эргэн тойронд байгаа 

3 км газарт хог болон гялгар уутны цэвэрлэгээ хийж  уралдаан зарлаж ажиллав. Орчны 

эрүүл мэндийг сайжруулах, хог хаягдлын менежментийг баримтлах талаар сумын төвийн  

айл өрхөд сурталчилгаа хийж  гялгар уутны хэрэглээг таслан зогсоох зорилгоор   174  айл   

өрхөд нэг бүр нь 4586 төгрөгийн үнэ бүхий уутыг   хүнс, ахуй хэрэглээний даавуун торыг  

өдөр тутамд хэрэглэж  хэвшил болгох зорилгоор     төрийн албан хаагчдын 10 багийн 110 

гишүүдээр оѐулж гардан тарааж гарын үсэг, зургаар баталгаажууллаа.       
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            Гэдэсний халдвараас сэргийлэх өдөр: Гэдэсний халдварт өвчнөөс сэргийлэх   

талаар баяр наамдаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийтийн хоол цайны 5 газруудаар явж   

үйлчлэгч тогооч нарт хүнсний аюулгүй байдал,    болон хугацаа дууссан   даршилсан 

нөөцөлсөн бүтээгдэхүүн хэрэглэхгүй байх, ариутгалын бодисыг хэрэглэх  талаар санамж 

тараасан. Гэдэсний халдвараас сэргийлэх гарын авлага санамжийг  65 өрхийн 128 хүн 

хүргэж мэдээлэл хийсэн.   

Цусны донорын өдөр: 2017 онд Донорын өдрөөр Та бүхэн бусдын төлөө юу хийж 

чадах вэ?  “Өнөөдрөөс эхлэн тогтмол хугацаанд цусаа бэлэглэцгээе” уриан дор авлагагүй  

донорын эгнээг өргөжүүлэх донорын эгнээг өргөжүүлэн донорын үйлсийг сурталчилж олон 

нийтийн оролцоог идэвхжүүлэхийг эмч эмнэлгийн ажилчдад танилцуулж  уриаллаа.  

          Олон нийтийн мэдээллийн өдөр 444- р 

сумын соѐлын төдв болсон иргэдийн 

цугларалтан дээр Донорын өдрийг   дэлхий 

нийтээр   жил бүрийн 6 сард тэмдэглэн 

өнгөрүүлдэг талаар  ЭМТ- ийн дарга 

Д.Эрдэнэчулуун мэдээлэл хийлээ.  

         Эмч эмнэлгийн ажилчид өөрсдийн 

хариуцсан гудамж хорооллоор Донорын 

үйлсийг сурталчилж  123 өрхийн  206 хүнд 

гарын авлага тараасан.  

              

 

 

  Донорын эгнээнд  шинээр 2 элсүүлсэн    О 

á¿ëãèéí 14, À á¿ëãèéí 2,  В бүлгийн 2.  ÀÂ 

á¿ëãèéí 1,      íèéò  19  äîíîðòîé.   

 Онцгой байдлын  гамшгийн үед   

шаардагдах  цус орлох  бэлдмэлүүд, 

хэрэгцээтэй цус цуглуулах хүүдий, 

оношлуур,  цусны бүлэг тодорхойлох 

урвалжийг стандартын дагуу  нөөцлөсөн. 

          Хөдөлгөөн эрүүл мэнд: Эрүүл агаарт иргэдийн чөлөөт цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлэх, 

хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Нийгмийн эрүүл 

мэндийн салбар зөвлөл, Залуучуудын зөвлөл хамтран амжилттай зохион байгуулж 

ажиллалаа.    

          Уг арга хэмжээнд Уралдах, Мөсөн шагай тоглох, Хөгжилтэй сумо, Мөсөөр бүтээл хийх, 

Олс татах 5 төрлийн тэмцээнд 6 хэсгийн баг бүрэлдэхүүн, нийт 40 гаран иргэд оролцож 

багийн амжилтын нийт оноогоор 1-р байранд Бөхт хэсэг, 2-р байранд Баян хэсэг тус тус 

шалгарч Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнасан. 

Эрүүл агаарт гарч, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлсэн үр дүнтэй арга хэмжээ болж 

өнгөрлөө.  
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Мөсөн шагай / эрэгтэй/ 

 

Мөсөн шагай / эмэгтэй/ 
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Уралдах /эрэгтэй/ 

 

 

 

Уралдах /эмэгтэй/ 
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Хөгжилтэй сумо 

 

Олс татах /Холимог баг/ 
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Шалгарсан хэсгүүдийн багийн ахлагч, багийн гишүү 

          Зоонозын өвчинтэй тэмцэх өдөр:    Малаас хүнд халдварладаг өвчин бруцеллѐзоос 

сэргийлэх  талаар сургуулийн сурагчдад сургалт хийсэн. Нийт 186 хүүхэд хамрагдсан. 

           Тарваган тахлаас сэргийлэх өдөр: Тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар 

эмнэлгийн ажилчид өөрсдийн хариуцсан гудамж хорооллоор явж 50 өрхийн 86 хүнд 

сурталчилгаа хийн гарын авлага тараасан 

           Зам тээврийн осолгүй өдөр:  

Сумын цагдаатай хамтран 20-45 насны 24 залуучуудад замын хөдөлгөөний дүрэм болон 

Зөрчлийн тухай хуулийн талаар сургалт хийсэн. Мөн сумын мотоцикльтой хүмүүс каск зүүж 

машинтай яваа иргэд бүсээ зүүж  хэвшсэн.  

 

 

           Вируст гепатиттай тэмцэх өдөр: Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд болон бусад  

туслах ажилчдад халдвараас өөрийгөө хамгаалах,   гар угаах талаар сургалт хийсэн. Нийт 
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15 хүн хамрагдсан.  Сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд гар угаах аргачлалын талаар МСС 

хариуцсан мэргэжилтэн Б.Насанбурмаа, сургууль цэцэрлэг хариуцсан эмч нар  сургалт 

сурталчилгаа хийж гар угаах аргад сургасан.  Нийт 321 хүүхэд оролцсон. 

 

             Эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжих өдөр: 8-р сарын эхний 7 хоногт “Эхийн  сүүгээр 

хооллохын  ач холбогдол”  гарын  авлага  бэлтгэн  тарааж  эмч  сувилагч  нар  хариуцсан  

айл  өрх,гудамж  хороололоор  явж 1 хүртэлх  насны  хүүхэдтэй  28 өрхийн  30 эхэд  эхийн  

сүүгээр  хооллох нь   хүүхдийн  эрүүл мэнд,өсөлт хөгжил,эсэн  мэнд  амьдралыгг хангахад  

нэн  чухал  гэдгийг  ойлгуулж зөвлөгөө өглөө.  6 сар хүртэл  нь  эхийн  сүүгээр  дагнан 

хооллох,хөхний сүүний давуу тал гэх мэт сэдвүүдээр   зөвөлгөө өглөө. 

 

              Эмийн зохистой хэрэглээг дэмжих: Сумын иргэд  хөдөлмөрчдийн  дунд  сургалт 

мэдээлэл хийж   антибиотик болон нянгийн эсрэг үйлдэлтэй  эмийг эмчийн заалтын дагуу  

хэрэглэх,гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх  зэргээр сургалт  мэдээлэл хийлээ. Гарын авлага 

тараав. Нийтдээ  57 хүн хамрагдсан.  

2.Эмч нар хөнгөлттэй эмийн жороор  антибиотикийг бичихдээ зайлшгүй картанд бичиж  

тэмдэглэл хөтөлж байна.  

3.Эмнэлэг ,эмийн санд эмийн гаж нөлөөний шар хайрцагийг шинэчлэн байрлуулж  тавьсан.  

4.Эмийн  сангийн эрхлэгчийг  жоргүйгээр  иргэдэд  антибиотик  өгөхгүй  байх  талаар  

зөвлөгөө  өглөө. 

5. Эмч,эмнэлгийн ажилчдад  /18 хүнд/ эмийн зохисгүй хэрэглээ,антибиотикийн  хэрэглээ,бие 

махбодидод   гарах  хүндрэлийн  талаар  сургалт хийсэн.  

 

          Иод дутлын эмгэгээс сэргийлье: 444 мэдээллийн өдрөөр Давсны хэрэглээг 

бууруулах  сэдвээр 80 ширхэг гарын авлага тараасан.          Хоол хүнсэндээ давсны 

хэрэглээг багасгах  талаар өөрсдийн хариуцсан айл өрх, албан байгууллагаар явж 

сурталчилгаа хийсэн ба гарын авлага хэвлэн тараасан.Нийтдээ  105 өрхийн 256 хүн 

хамрагдсан.  

 Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн тогооч нарт давсны хэрэглээ болон хадгалалтын    талаар 

сургалт хийж мэдээллийн самбарт мэдэээл тавьсан.  Цэцэрлэгийн хүүхдийн  хоол, ЕБС-ийн 

хүүхдийн үдийн цайнд сард 1 удаа хяналт тавин ажилласан. 

        Хүүхэд залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих: Ерөнхий боловсролын сургууль 

хариуцсан эмч, сургуулийн нийгмийн ажилтантай хамтран сард 2 удаа сурагчдыг хэрэгцээт 

мэдээллээр хангаж ажилладаг.  

       Зүрхээ хамгаалах өдөр: Эмнэлгийн ажилчид өөрсдийн хариуцсан гудамж хорооллоор 

явж 67 өрхийн 134 хүнд сурталчилгаа хийн гарын авлага тараасан. Эмчлэгч эмч Ө. 

Золжаргал 444 нээлттэй мэдээллийн цагаар төрийн албан хаагч болон ард иргэдээд Зүрхээ 

хамгаалах сургалт хийсэн.  

       Жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгслийн өдөр: Нөхөн үржихүйн  насны  147  эмэгтэйд 

давхардсан  тоогоор жирэмслэлтээс хамгаалах  дааврын эм, тариа, бэлгэвч,  ерөндөг 

хэрэглүүлж   гэр  бүл төлөвлөлтийн  аргын  талаар  сургалт  хийсэн. 
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         Галзуу өвчний эсрэг өдөр: Галзуу өвчний талаар 25 хүнд сургалт хийж гарын авлага 

тараасан. Эмч эмнэлгийн ажилчдад   сургалт хийсэн  

          Ахмадын эрүүл мэндийг дэмжих: Ахмад настнуудын талаарх нэгдсэн мэдээллийн 

сантай боллоо. Сумын хэмжээнд нийт 180 гаруй ахмад настны нэгдсэн судалгаа гаргасан. 

Үүнээс Суурь өвчтэй 66, байнгын асаргаанд 10, Орон сууцанд амьдардаг 5 ахмад  бусад нь 

гэрт амьдарч байна. Рашаан сувилалд 12 ахмад настанг хамруулсан. хиймэл шүд 13,  таяг 

2,  тулгууртай таяг 1,хөтөвч  суултуурын хөнгөлөлтөнд 13 түлшний  9-н ахмад хамрагдсан. 

Сар шинийн баяраар өөрийн байгууллагын харъяаны 21 ахмадад гарын бэлэг гардуулсан 

         Ахмад настанд хүрэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ,  эрүүл мэндийн төв дээр 5 

удаагийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт давхардсан тоогоор 152 ахмад настан 

хамрагдсан. Ахмадын хорооноос зохион байгуулсан “Нас тогтох сайхан аян”-ны хүрээнд 

хуваарийн дагуу 5-5нд ахмадуудынхаа чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх “Биет бус 

өвийг бусдад түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг зохион байгууллаа. Эрүүл 

мэндийн төв дээр, 32   ахмад настан цуглаж урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдлаа. Мөн 

давсны хор уршиг,  артерийн даралт ихсэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, ахуйн осол 

гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх  талаар мэдээлэл, сургалт зохион байгуулж ажиллаа.  

          Ахмадуудын дунд даалуу, хөзөрийн, тэмцээнүүд, оройн хөтөлбөрт цэнгүүнийг зохион 

байгуулж тэмцээн тус бүрт амжилттай оролцсон ахмадууддаа дурсгалын зүйлээр шагнаж 

урамшууллаа. 8-н сард ахмадын сувилалыг ЭМТөв дээр 2 ээлжээр ажиллуулж нийт 17 

ахмад настан хамрагдсан.Сувилалыг багийн эмч У.Сувдмаа удирдаж  бумба тавих шарлага 

хийх эрүүл зөв хооллох ахуйн осол гэмтлээс сэргийлэх зэрэг сургалт хийж эрүүл мэндийн 

боловсрол олгосон  

          Сэтгэцийн эрүүл мэндийн өдөр: ЕБС-ын 68 сурагчдад “бухимдалаас өөрийгөө 

хамгаалах, тайвшрах арга барилд суралцах, амьсгал тайвшруулах” дасгал зааж сургалт 

хийсэн. Сэтгэцийн эмгэгийн судалгаанд бүртгэлтэй 12 хүнд эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээг чанартай хүргэж байна. Үүнээс гэрээр тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн 3 

амбулаториор 15 хүнд сувилахуйн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж сэтгэл 

ханамжийн судалгаа авсан. 

  Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний өдөр: Хүнд өвчтэй болон байнгын асаргаанд 

байдаг 5 ахмад настанд Сар бүр гэрийн эргэлт хийж асран хамгаалагч нарт нь сургалт 

сурталчилгаа хийж  ахмад настнуудад СТҮ болон асаргаа сувилгааг гэрийн нөхцөлд хийсэн. 

“Цооролтоос урьдчилан сэргийлэх” талаар  давхардсан тоогоор 10  асран хамгаалагчид 5 

удаа, “Эмийн зохистой хэрэглээ”   сэдвээр 4 удаа давхардсан тоогоор   нийт 14 ахмад настан 

болон асран хамгаалагч нарт, “Хэвтрийн өвчтөнд асаргаа сувилгааг хэрхэн хийх талаар” 3 

удаа давхардсан тоогоор 11 хүнийг хамруулж мэдээлэл  хийж гарын авлага тараасан. 

 

         Гамшгийн аюулыг бууруулах олон улсын өдөр: Сумын төвд 3 хоногийн хугацатай 

төрийн албан хаагч болон ард иргэдийг гамтшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах талаар 

сургалт хийн, сум орон нутагтаа бүтээлч ажил хийсэн. Мөн албан байгууллагын гамшгаас 

хамгаалах ажлын төлөвлөгөөг шалган зөвлөгөө өгч ажилласан.  

         Гар угаах Дэлхийн өдөр: Хүүхэд хөгжүүлэх төвийн бэлтгэл ангийн 18 хүүхэд , ахлах 

ангийн 15 хүүхэд  ,  дунд 11 хүүхэд нийт  44 хүүхдэд гар угаах талаар биечилэн зааж өгч 

сургасан. Ангуудын мэдээллийн самбарт гар угаах дараалал болон гар угаах шатлалыг 

гаргаж тавьсан.  
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             Дэлхийн хүнсний өдөр: Сумын төвийн 180 өрхөд хүнсний хэрэглээнд зориулан 

хэрэглэх даавуун торыг хийж тараасан. суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 11 дэлгүүрийг 

гялгар уут зарах хэрэглээг багасгах талаар зөвлөгөө өгсөн.  

  

Эмэгтэйчүүдийн цэвэршилтийн үеийн эрүүл мэндийг дэмжих өдөр: 

Цэвэршсэн  34  хүний  судалгаа гаргасан. Эмэгтэйчүүдийн  малчдын  зөвлөгөөнөөр  эрүүл 

мэндийн  сургалт  хийж  мэдээлэл  өгсөн. Нийтдээ  32 эмэгтэй  хамрагдсан. 

Зохистой хооллолт эрүүл байхын үндэс өдрүүд: Сургуулийн болон цэцэрлэгийн 

насны хүүхдүүдэд зөв сууж хооллох, Сургууль, цэцэрлэгийн  багш, ажилчдад Эрүүл зөв 

хооллолтын дадал хэвшилд хэрхэн суралцаж хэрэгжүүлэх гарын авлага тарааж 2 удаагийн 

сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтанд 78 хүүхэд, 30 багш ажилчид хамрагдсан. 11 

жирэмсэн эхэд зөв зохистой хооллох болон хүнсний ногоо хэрхэн зөв сонгож хэрэглэх 

талаар зөвлөж, эрүүл амьдрах дадал хэвшилд суралцлаа.Жирэмсэн үеийн хооллолтын 

талаар сургалт хийж гарын авлага тараасан. Мөн хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны 

эмгэгтэй нийт давхардсан тоогоор  82 иргэнийг үзлэгт хамруулж зөвлөгөө өгч эрүүл зөв 

хооллох талаар сургалтанд хамруулсан.  Эрүүл зөв зохистой хоололт идэвхитэй хөдөлгөөн 

уриан дор иргэд, албан байгууллагуудыг хуваарийн дагуу сургалтанд хамруулахын зэрэгцээ 

спорт зааланд хичээллүүлж байна. 45 иргэдийн БЖИ-г тодорхойлж түүнд тохирсон 

хооллолтын илчлэгийг тааруулах хувь хүн, иргэнд чиглэсэн зөв хооллох, дасгал 

хөдөлгөөний талаар 444 мэдээллийн цагт 1 удаа мэдээлэл сургалт хийж гарын авлага 

тараасан.  

Хавдараас сэргийлэх өдөр: ЕБС-ийн 8-9 ангийн сурагчдын дунд Архи тамхины хорт 

зуршлаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах талаар талаар сургалт хийж зөвлөсөн. Нийт 35 

хүүхэд хамрагдсан. Насанд хүрээгүй хүүхдэд архи, тамхи худалдаалахгүй байх, хүүхдийг 

тамхинд явуулахгүй байх талаар  худалдагч нарт болон,  эцэг эхчүүдэд зөвлөгөө өгсөн. 35 

сурагчиддаа Архи тамхинаас өөрийгөө болон найз нөхдийгөө хол байлгах талаар сургалт 

хийж  гарын авлага   тараасан.            

       Аж ахуйн нэгж  болон албан байгууллагын 24 ажилчдад тамхигүй орчин бий болгох 

талаар сургалт сурталчилгаа хийж, тамхигүй орчинд  ажиллах таатай нөхцөл бүрдсэн.  

Ажлын байран дээрээ тамхи татахгүй байх. Сумын төвийн хэмжээнд хүнсний болон ахуйн 

хэрэглээний чиглэлээр 8 дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулдагаас зөвшөөрөлгүй тамхи зардаг 

дэлгүүрийг заруулахгүй байх зөвшөөрөлтэй дэлгүүрийг нь   Сургууль, цэцэрлэг, ЭМТ болон 

бусад байгууллагаас 500м зайд тамхи худалдаалахгүй байхыг худалдагч нарт зөвлөж 

санамж тараан ажилласан.   

 

Уушигны хатгаа өвчинтэй тэмцэх Дэлхийн өдөр: Томуу,  томуу төст өвчнөөс  

сэргийлэх, эмчлэх  талаар    ЭМТ- ийн дарга их эмч Д.Эрдэнэчулуун  эмч нарт хичээл 

заасан.         Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед эмч нарыг хуваарийн дагуу 

уртасгасан цагаар ажиллуулж  Шаардлагатай эм эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг 

ханган ажиллаж байна.  
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Сургууль цэцэрлэг хариуцсан эмч нар Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх талаар 

мэдээлэл хийж гарын авлага олшруулан тараасан . Нийт 235 хүн хамрагдсан.   

 

 

 

 

Цэцэрлэг хариуцсан их эмч                         У. 

Сувдмаа эцэг эхчүүд багш нарт томуу томуу 

төст өвчнөөс  сэргийлэх талаар сургалт 

хийсэн Нийт  25   хүн хамрагдсан.   

 

 

 

 

 

 Цэцэрлэгт 4 удаа очиж давхардсан тоогоор 

108 хүүхдэд эрүүл мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг хийж зөвлөгөө өгсөн. 10 

сарын 20-оос эхлэн өглөө бүр Цэцэрлэгийн 

хүүхдүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамруулж байна  

    

 

Сургуулийн сурагчдын дунд томуу 

томуу төст өвчнөөс сэргийлэх үзлэгт 158 хүүхэд хамрагдаж   10 хүүхэд томуу томуу төст 

өвчнөөр өвдсөн,  2 хүүхэд уушигны үрэвслээр эмнэлэгт хэвтүүлэн  эмчилж эрүүлжүүлсэн 

байна.   

 

           Чихрийн шижинтэй тэмцэх өдөр: Эмнэлгийн ажилчид өөрсдийн хариуцсан гудамж 

хорооллоор явж 63 өрхийн 97 аүнд сурталчилгаа хийж гарын авлага тараасан. Эмнэлгийн 

сувилалд явсан 17 хүнд  сургалт хийн гарын авлага тараасан.  

           Уушигны архаг бөглөрөлт өвчинтэй тэмцэх өдөр: Уушгины эмгэгтэй  12 хүний 

судалгаа гаргасан.  Уушигны архаг өвчнөөс сэргийлэх талаар сурталчилгаа хийсэн.  

         БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-той тэмцэх өдрүүд:   ДОХ-той  тэмцэх  өдрөөр  сургалт  зохион  

байгуулж  ДОХ-ын  халдвараас  сэргийлэх  мэдлэг  хандлагыг  дээшлүүлэх  талаар  

мэдээлэл хүргэлээ.  Нийтдээ  48 хүн  хамрагдсан.  

           Амьсгалын цочмог халдвараас сэргийлэх өдрүүд :  Ханиад томуу ихэссэнтэй 

холбоотойгоор хүүхэд хөгжүүлэх төв өглөө бүр бүх хүүхдээ цэцэрлэг хариуцсан эмчээр 

чагнуулж авч байгаа. Хүүхдийг орой 18 цагаас хойш үзвэр үйлчилгээ тоглоотонд авч явахгүй 

байх талаар эцэг эхчүүдэд зөвлөмж тараасан. Ерөнхий боловсролын сургууль болон доьуур    

байрны хүүхдүүдэд сургуулийн эмч хяналт тавин ажиллаж байна.   

 

          Тархины харвалтын анхны шинж тэмдэг болон авах арга хэмжээ, цусны даралт 

үзэх урьдчилан сэргийлэх : 

Тархины цус харвалтын талаар анхан шатны мэдлэгийг ард иргэдэд сар бүрийн 

сүүлийн 7 хоногийн 4 дахь өдрийн шуурхай дээр 50 хүнд сургалт, хийн гарын авлага 

тараасан.  
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Цусны даралтаа үзэх талаар иргэдэд зааж зөвлөгөө өгч 8 хүнд гарын авлага 

тараасан..  

                                                                            

 
 

Мөн Цусны даралтаас сэргийлэх дасгалыг 10 ахмадуудад зааж өгсөн. Тархины цус 

харвалтанд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлээс татгалзах талаар зөвлөсөн.  

 

            Хүүхдийн хараа хамгаалах өдөр :Хүүхдийн хараа хамгаалах өдрийн  хүрээнд  хийх 

ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулан ажилласан. Хүүхэд хөгжүүлэх төвийн 4 бүлгийн 41 

хүүхдийг нүдний урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийсэн. 
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           ЕБС-ийн   1-9 ангийн 177 хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. Үүнээс  

19 хүүхэд нь холын харааны 1,0-1,25 гэсэн үнэлгээтэй байна. Эдгээр хүүхдүүдийг нарийн 

мэргэжлийн эмчид үзүүлж харааны шил таруулах талаар зөвлөсөн. 

   

 

      Мөн дунд ангийханд “ Нүдний хараа болон нүдээ хамгаалах “ талаар сургалт хийн гарын 

авлага тараасан. Нийт 98 хүүхэд хамрагдсан. 5 Байгууллагын мэдээллийн самбарт “ Нүдний 

хараа болон нүдээ хамгаалах “ талаар зөвлөмж бэлдэж тавьсан. Эмнэлгийн ажилчид 30 

өрхийн 53 хүнд гарын авлага тараан нүд болон хараагаа хамгаалах талаарх мэдлэг 

ойлголтыг нь дээшлүүлсэн.  

 

Эхийн сүүгээр хооллолтыг дэмжих: 1.Эмч эмнэлгийн ажилчдад эхийн сүүгээр 

хооллолтын талаар мэдээлэл хийж нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай хуулийг 

сурталчилан таниулах талаар сургалт  явуулсан.Нийтдээ 16 хүн хамрагдсан. 

2.0-1 насны хүүхэдтэй 32 эхэд хүүхдээ 6 сар хүртэл нь эхийн сүүгээр хооллох талаар 

мэдээлэл хийж гарын авлага тараав. 

3.Жирэмсний хяналтанд байгаа 8 эхэд ангир уураг,эхийн сүүний ач холбогдлын талаар 

сургалт хийв. 

4.Эхийн сүүний ач холбогдлын талаарх цомогт зурагт хуудсаар үзүүлэн самбар хийв. 

Замын аюулгүй байдлыг хангах : Замын аюулгүй байдлыг хангах  арга хэмжээний ажлын 

төлөвлөгөө гарган ажилласан. Албан байгууллагуудын зарлалын самбарт “ Замын аюулгүй 

байдлыг хангах  “ мэдээллийг бэлдэж тавьсан. Сургуулийн нийгмийн ажилтантай  хамтран 

сургуулийн сурагчдад “ Осол гэмтэлээс сэргийлэх”  насанд хүрээгүй хүүхэд, машин 

мотоцикиль жолоодохгүй өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах талаар 50 хүүхдэд сургалт 

хийсэн.  
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           Цэцэрлэг хариуцсан эмч У. Сувдмаа Цэцэрлэгийн хүүхдийн хараа хяналтыг 

сайжруулах зам тээврийн осолоос ”  урьдчилан сэргийлэх  талаар эцэг эхчүүдэд сургалт 

хийж. Нийт 33 хүн хамрагдлаа.   

 

 

          Эмнэлгээр хэвтэн эмчлүүлж байгаа иргэдэд сургалт хийж. Нийт 10 хүн хамрагдсан. 

Мөн амбулаториор үйлчлүүлж байгаа 30 хүн хамрагдсан.   
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           Эмнэлгийн ажилчдын өглөөний шуурхай дээр сургалт хийж байна. Эмнэлгийн 

ажилчид өөрсдийн хариуцсан гудамж хорооллоор явж сургалт хийсэн. Нийт 50 өрхийн 120 

хүн хамрагдсан.  

 

 

        Сумын цагдаагийн газраас мотоцикль жолоодож байгаа хүмүүст 5 хоногийн хугацаатай 

сургалт  явуулж А үнэмлэх олгосон. Мөн замын аюулгүй байдлыг ханган төв гудамжаар 

явуулын том машин явахыг  хориглосон.  

                        

 

 

         

 

 


