
Яаралтай тусламж 

үйлчилгээ



Яаралтай тусламжийн тасаг/нэгжийн 

зохион байгуулалт
1. Эрэмбэлэн ялгалтын хэсэг

2. Бүртгэлийн хэсэг

3. Амилуулах тусламжийн өрөө

4. Эрчимт эмчилгээний өрөө

5. Мэс ажилбарын өрөө 

6. Төрөх, эмэгтэйчүүдийн өрөө 

7. Хүүхдийн тусламжийн өрөө 

8. Ажиглалт хяналтын хэсэг

9. Богино хугацааны эмчилгээний өрөө

10. Тусгаарлах хэсэг

11. Хүлээлгийн хэсэг \үйлчлүүлэгч, ар гэр\

12. Сургалтын хэсэг

13. Эмч ажилчдын амрах өрөө

14. Яаралтай тусламжийн эмийн сан

15. Телемедицин хэсгүүдээс бүрдэнэ



Халдвар хамгаалал 



Халдвар хамгаалал 



Амилуулах суурь тусламж

(BLS –Basic life support)

 Амилуулах лавшруулсан 

тусламж

(ALS – Advanced life support)



Яаралтай тусламжийн 

тогтолцоо 

Гамшгийн үеийн 

яаралтай тусламж 

Эмнэлэг  доторх 

яаралтай тусламж
Эмнэлэг  хүртэлх 

яаралтай тусламж





Хэдий болтол үргэлжлүүлэх вэ?

– Мэргэшсэн тусламж ирэх (дефибриллятортай)

– Тусламж авагч нас барсан нь тодорхой болсон

– Үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон (ж: туйлдах)

– Өвчтөн сэргэсэн

АМИЛУУЛАХ ТУСЛАМЖИЙГ ХЭДИЙ БОЛТОЛ

ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ВЭ?



Амилуулах тусламж үзүүлэгчийн 
батламж



Амилуулах  тусламжийн удирдамж 



Амилуулах тусламжийн хуудас

• Амилуулах тусламжийн 

хуудас нь амилуулах  

лавшруулсан тусламжийг  

аль ч тасаг нэгж, хэн ч нэг 

ижил стандартаар 

гүйцэтгэх боломжийг 

олгож байна

• ЭМС-ийн 2013 оны 450 

тоот тушаалаар  энэ 

хуудсыг  эмнэлгийн 

нөхцөлд амилуулах 

тусламж  үзүүлсэн 

тохиолдол бүрд 

хөтлөхөөр заасан 

зураг



Амилуулах тусламжийн цүнхэнд байх зүйл

1. Амбу 1 ширхэг

2. Амаар агаар оруулагч  2 ширхэг  
/хүүхэд, насанд хүрэгч/

3. Судсанд гуурс тавих бүрдэл 
– Тариур 3мл/5 ширхэг

– Тариур 20/10мл/1ширхэг

– Дуслын систем 2 ширхэг

– Уян зүү 18/20 G/2 ширхэг

– Уян зүү 14/16 G/2 ширхэг

– NaCl 0.9%-400мл *2 уут

– Бээлий 

– Наалт  /хуулаад наахад бэлэн/

– Спирттэй хөвөн /хэрэглэхэд бэлэн 
савласан/

– Тариа хийхэд зориулсан судас боох 
чангалуур

4. Адерналин 1мг/1мл *5 амп

5. Атропин  1мг/3 ширхэг

6. Амилуулах тусламжийн хуудас, 
зөвлөмж, заавар



Мэргэжилтнүүд

Эмч 
ЯТ эмч = тасгийн эмч 

ЯТ-ийн туслах эмч= 

дадлагажигч 

ЯТ-ийн залуу эмч = резидент 

Сувилагч 
ЯТ мэргэжлийн сувилагч 

Ерөнхий мэргэжлийн 

сувилагч

Дадлагажигч залуу сувилагч 

• Хамтран ажиллах багууд 

Нийгмийн ажилтан

Сэтгэл зүйч 

Харуул хамгаалалтын 

ажилтан 

Халдвар хамгаалалын 

ажилтан 

Нөхөн сэргээх эмчилгээний 

эмч 

Нарийн мэргэжлийн эмч нар

• Дэмжих ажилтнууд

Өвчтөн зөөвөрлөх туслах 

ажилтан 

Тодорхой зорилго бүхий 

туслахууд  /Гөлтгөн чиг 

бэлтгэгч/

• Бичиг хэргийн ажилтан 

Бүртгэгч

Даатгалын ажилтан



Баярлалаа 


