
Эрүүл ахуй, халдварын 

сэргийлэлт, хяналтын шалгуур 

үзүүлэлт 

Ж.Нямсүрэн, ЭМБ-ын магадлан 

итгэмжлэлийн шинжээч



Халдварын сэргийлэлт, хяналтын бодлогын 
баримт бичгүүд

• ЭМС-ын 2014 оны “Журам батлах тухай”

186;

• ЭМС-ын 2014 оны “Заавар батлах тухай”

187;

• ЭМС-ын 2017 оны “ХСХ-ын тогтолцоог

бэхжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай”

А/169;

• ЭМБ-ын аюултай хог хаягдлын менежмент

505 дугаар тушаал;

• Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл

ахуйн шаардлага MNS 6392:2013 стандарт

• Бүтэц, үйл ажиллагааны стандартууд



1.Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн 

шаардлага

1. Зориулалтын байр
- Өрөө тасалгааны талбайн хэмжээ, нэг оронд ноогдох S

- Тохижилт

- Өөрийн эзэмшлийн байр

2. Гадна талбай орчны стандартын шаардлага
- Хашаа, зам, талбайн тохижилт, шөнийн гэрэлтүүлэг, машины 

зогсоол

- Налуу зам, бариул , 

- Зүлэгжүүлэлт,  мод, бут тарих, сандал, сүүдрэвч

3. Агааржуулалт, гэрэлтүүлэг, халаалт
- Өрөөний хэм +18 - +20, 22, 25 хэм

- Шүүлтүүр бүхий агааржуулах систем (мэс засал, ариутгал),

- Лаборатори, гал тогооны хэсэг нь агаар сорох нэмэлт

төхөөрөмж



2. ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА

Шалгуур

• ХСХ-ын хөтөлбөр,

төлөвлөгөө, журам

• ХСХ-ын үйл ажиллагаанд

шаардлагатай төсөв

• Сайн туршлага, шинэ санаа

нэвтрүүлсэн байх

• Халдвараас сэргийлэх үйл

ажиллагааг тогтсон

хугацаанд хянаж, дүгнэдэг,

үр дүн гарсан байх

• Гарын угаалтуур, нянгийн

эсрэг шингэн саван,

ССГХБ, цаасан алчуурын

хангалт

Анхаарах асуудал

• Бичиг баримтын 

боловсруулалт

• Хэрэгжилт

• 50-иас дээш ортой 

бол тархвар судлаач, 

ХХА 

,,,, !!!

• ССГХБ-ын спиртын 

агууламж 70-80 хувь

• Тасралтгүй хангасан, 

нөөцтэй байх



2. ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ЭМС-ын 2017 оны А/169

дугаар тушаал

• Хяналт, үнэлгээ хийх

хуваарь, ХХБ-ийн

гишүүдийн оролцоо

• Гарын эрүүл ахуй,

цэвэрлэгээ, ариутгал,

ХХМ, хангамж нөөц,

• Шалгуур хуудсыг

ашиглах.

• Хяналтын үр дүн,

шийдвэрлэсэн асуудал

1. Гар угаах нөхцөл

2. Гарын ариун цэвэр сахилтын

ажиглалт

3. Гар угаах, халдваргүйжүүлэх

дараалал

4. Харшлын нөлөө, мэдлэг



3. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 

ХОЛБООТОЙ ХАЛДВАРЫН ТАНДАЛТ, ХАРИУ АРГА 
ХЭМЖЭЭ

Шалгуур

• Тандалт хийж ЭТҮХХ-

ыг илрүүлсэн байх

• ЭТҮХХ-ыг мэдээлж, 

хариу арга хэмжээ 

авдаг байх

• Халдварын эрсдэл 

өндөртэй ажилбард

шалгах хуудас хөтлөх

Анхаарах асуудал

• Мэс ажилбар хийлгүүлсэн, 

• Төрсөн эхчүүдэд, нярай,  

• Зохиомол амьсгалын 

аппараттай үйлчлүүлэгч,

• Шээлгүүр

• Судасны гуурс 

+

Арьс салст цоолсон 

ажилбарын үйлдлийг шалгах

• Мэдээлэх
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... Үргэлжлэл

Шалгуур

• ЭТҮХХ-ын лабораторийн 

баталгаажилт, чанарын 

хяналт 

• Нянгийн тэсвэржилтийг 

судлах

• Нянгийн эсрэг эмийн 

зохистой хэрэглээ, журам

• Үйлчлүүлэгчдийн дунд 

эмэнд тэсвэртэй нянгийн 

тандалт

Анхаарах асуудал

• ЭТҮХХ-ын тохиолдлоос

шинжилгээ авах, үүсгэгчийг

баталгаажуулах

• ЭТҮХХ гараагүй бол хамааралгүй

• Нян судлалын лабораторитой

эмнэлэгт тандалт хийх (ЭТҮХХ-

ын үүсгэгч, ОЭТН-г илрүүлэх).

• Нянгийн эсрэг эмийн хэрэглээнд 

улирал бүр дүгнэлт, судалгаа 

• Эм хэрэглэх заалтыг түүхэнд 

тодорхой бичих  

• Үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл өгөх

• Идэвхитэй илрүүлэг шинжилгээг

тодорхой давтамжтай хийнэ.



4. АЖИЛТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ

1. ЭМА-ыг урьдчилан сэргийлэх  үзлэгт жилд 1-2 удаа хамруулж, 

эмчлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авдаг байх

⁻ Нарийн мэргэжлийн үзлэг,  шинжилгээнд хамруулах.  

⁻ Үзлэг, шинжилгээний зардал, төсөвтэй байх

⁻ Өөр эмнэлгээр гүйцэтгүүлэх бол  албан ёсны гэрээ байгуулах. 

⁻ Эмчлэх, сувилах, рашаан сувилалд явахад үзүүлэх дэмжлэг журам.

⁻ В гепатитын вакцинд хамрагдсан бол дархлал тогтоц үзэх

⁻ Ажилчдын эмчийг томилох. 

2. Ажилтнуудын амрах, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх боломж оор хангах

⁻ Амрах, хооллох, чийрэгжүүлэх өрөөтэй, тоног төхөөрөмж;

⁻ ЭТҮ-д давхар ашигладаг бол үйлчлэх цагийг зохицуулах

3. Шинээр ажилд буй орж иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг 

шинжилгээнд хамруулах

⁻ В вируст гепатит, УГУ, сүрьеэ, халдварт саа, сахуу, хөхүүл ханиад, 

татран зэрэг өвчний эсрэг дархлаажуулалтанд хамрагдсан эсэх

⁻ Вируст гепатит, сүрьеэ, ХДХВ, тэмбүү  шинжилгээ 



4. АЖИЛТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ

4. Халдвар авах эрсдэлд хүчин  зүйлд өртөлтийг бүртгэх, халдвараас 

сэргийлэх арга хэмжээ авсан байх.

⁻ Өртөлтийг бүртгэсэн байх, ӨДС-ийн арга хэмжээ 

5. Тасаг, нэгж бүр ӨДС-ийн иж бүрдлээр хангагдсан байх 

⁻ ЭМС-ын 187 дугаар тушаалын 4 дүгээр хавсралт 2.6 дахь заалт

⁻ Хэзээ, яаж хэрэглэхийг мэддэг байх

6. Хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслээр хангаж, нөөцийг бүрдүүлсэн байх

⁻ Ажлын хувцас (өмд, цамц, халад, гутал, малгай, хүрэм) 2-оос 

доошгүй ээлжээр хангах.

⁻ Нэг удаагийн хувийн хамгаалах хувцас хэрэгслийг хэрэглэх , 

шаардлагатай хэмжээгээр нөөцтэй байна. 

7. Цусаар дамжих халдвартай ажилтны эрүүл мэндэд хяналт тавьж,  халдвар 

дамжуулах эрсдлээс сэргийлж заавар зөвлөмж өгдөг байх.

⁻ Цусаар дамжих халдвартай ажилтны бүртгэл. 

⁻ Эрсдэлт хүчин зүйлсийн талаар санамж зөвлөгөө өгч тэмдэглэл 

хөтөлсөн байх



5. АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ, ШАВЖ, 
МЭРЭГЧГҮЙТГЭЛ

Шалгуур

1. Ариутгалын нэгдсэн

тасаг, хэсэгтэй байх

2. Ариутгалын тоног

төхөөрөмжийн

хангалт баталгаажилт

Анхаарах асуудал

⁻ Бүх үйл ажиллагаа ариутгалын

тасагт хийгдэнэ.

⁻ Албан ёсны гэрээ,

гэрчилгээний хуулбар

⁻ Багаж хэрэгсэл хүлээлцсэн

бүртгэл

⁻ Ариутгалын хяналт, шалгалт



3. Ариутгалын үйл ажиллагаанд хяналт 

тавьж, баталгаажуулах



... Үргэлжлэл

Шалгуур

• Халдваргүйтгэлийн 

бодист тавигдах 

шаардлага,  

үйлдвэрлэгчийн 

зааврын дагуу 

хэрэглэдэг байх

• Анхан шатны маягтууд 

бүрэн хөтлөгдсөн  байх.

– Ариутгасан

– Ариутгалд хүлээн авсан

– Тасагт багаж, материал 

хүлээн авсан

Анхаарах асуудал

• Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн

гэрчилгээ

• Тухайн онд хэрэглэх  

бодисын жагсаалтад орсон, 

• Хэрэглэх, найруулах заавар

• Аюулгүй ажиллагаа 



... Үргэлжлэл
Шалгуур

• Дурангийн угаалга,

халдваргүйжүүлэлт,

тээвэрлэлт, хадгалалт

хийгддэг зориулалтын

машин, тэргэнцэр,

шүүгээтэй байх

• Ариун материалыг зөв

хадгалж хэрэглэдэг

байх

Анхаарах асуудал

• Дурангийн үзлэгийн өрөө

тусдаа байх

• Дуран угаах,

халдваргүйжүүлэх өрөө

тусдаа

• Угаах машин, хадгалах

шүүгээ, зориулалтын

зөөлөвчтэй угаалтуур,

зөөх тэргэнцэр.

• Глютаральдегид,

ортофталальдегид

агуулсан бодис хэрэглэх



... Үргэлжлэл
Шалгуур

• Зөөлөн эдлэлийг

халдваргүйжүүлдэг

байх.

• Шавж, мэрэгч устгал

хийлгэдэг байх

Анхаарах асуудал

• Дезкамер, угааж индүүдэх,

нар болон хүйтний нөлөө

• Бүртгэл,

• Гэрээтэй байж болно

• Мэргэжлийн байгууллагын 

гэрээ, гэрчилгээ хуулбар

• Халдваргүйжүүлэлт, устгал 
хийлгэсэн акт. 

• Жилд 2 удаа





6. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

• Хог хаягдлыг зохих журмын дагуу ангилан ялгаж

цуглуулдаг байх

• Тээвэрлэх сав, тэргэнцэртэй, зөөвөрлөх маршрут, цагийг

тогтоосон байх

• Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан түр хадгалах байртай,

жин, тавиур зэрэг шаардлагатай хэрэгслээр хангах

• Устгал

• Зориулалтын тэмдэглэгээтэй уут, савны хангалт

• ХХМ - ийг сайжруулах арга хэмжээ авдаг байх

• Нян судлалын лабораториос гарч байгаа тэжээлт орчин,

өсгөвөр, сорьцын үлдэгдлийг халдваргүйжүүлдэг байх

• Бүртгэл хийх, сар бүр дараагийн шатны ЭМБ мэдээлэх



Анхаарах асуудал –

Хог хаягдлын ангилал



ЭМС-ын 2017 оны 505 дугаар тушаал

Гол өөрчлөлтүүд:

Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог
хаягдлын ангилал:

⁻ Халдвартай болон халдварын зэрэг өндөртэй хог
хаягдлыг нэгтгэсэн;

⁻ Хүнд металын хог хаягдлыг химийн хог хаягдалд
хамааруулах;

⁻ Эсэд хортой хог хаягдлыг эмийн хог хаягдалд
хамааруулах.

12/10/2018 18



...үргэлжлэл

⁻ Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлыг түр

хадгалах байранд тавигдах шаардлага

⁻ Аюултай хог хаягдлын төрөл, хэмжээнээс хамааран

түр хадгалах байр, эсвэл цэгтэй байх; (20кг )

⁻ Хог хаягдлыг боловсруулах, устгах нэгдсэн

байгууламж бүхий газарт хог хаягдлыг урьдчилан

халдваргүйжүүлэлт хийхгүй.

⁻ Аюулгүй хайрцаг

• Хуванцар аюулгүй хайрцаг хэрэглэх

• 2/3-ыг ¾ болгож өөрчилсөн.

12/10/2018 19



7. УГААЛГА, ЦЭВЭРЛЭГЭЭ
• Угаалгын газрын урсгал зөв цэвэр, бохир хэсгээр

тусгаарласан,

• Нярайн даавуу, мэс ажилбар, төрөлтөд хэрэглэх

даавуун хэрэглэлээс бусдыг гэрээгээр гүйцэтгүүлж

болно.

• Гэрээт бол албан ёсны гэрээ, бүртгэл, гэрчилгээ

• Тоног төхөөрөмжийн хангалт (угаах, хатаах машин,

индүү, тавиур)

• Цэвэрлэгээний тэргэнцэр, иж бүрдэл.

• Цэвэрлэгээний материал,хэрэгслийг хадгалах цэг

тасаг бүрт



8. Òóñãààðëàõ ºðººíèé çîõèîí áàéãóóëàëò 

Тасагт тусгаарлахад заавал 3 бүстэй өрөө

шаардлагагүй.





9. ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН 

ШААРДЛАГА, ХАЛДВАРЫН ЭСРЭГ ДЭГЛЭМ

• Гал тогоо агааржуулалт, өрөө тасалгааны урсгал з/б

• Хоол үйлдвэрлэх, бэлтгэх, хөргөх, хоолны хэрэгслийг

угааж, хатаах, халаах төхөөрөмж, аяга, таваг угаах

угаалтуур

• Хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд материалын

шинжилгээний бичиг, дүгнэлт, ханган нийлүүлэгчийн

гэрээ

• Хадгалах агуулах, хөргөгч термометрийн заалт

• Сүрьеэ, ДОХ, БЗДХ, цагаан хорхой, архаг нян тээгч

илрүүлэх шинжилгээ

• Дээж авч зориулалтын хөргөгчинд 48 цаг хадгалж,

дээжийг авсан, устгасан



10. ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН 

ӨВӨРМӨЦ ШААРДЛАГА
1. Хүүхэд, хөгжлийн

бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж

тоноглосон угаалтуур, 

суултууртай, байх

• Ариун цэврийн өрөөг 6 м.кв  багагүй 

талбайтай хана дагасан бариултай 

байх

• Хэрэглэхэд хялбар, зөөврийн

• Хүүхэд унаж бэртэхээс хамгаалсан, 

тохирсон хэмжээ загвартай байна. 

2. Эрүүл ахуйн шаардлага

хангасан матрац, цагаан

хэрэгслээр хангасан байх

• Үйлчлүүлэгчдийн тав тух, аюулгүй 

байдлыг хангасан 

• Угаах, цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэхэд 

тохиромжтой материалаар хийгдсэн

3. Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан

угаалгын үйлчилгээ

нэвтрүүлсэн байх

• Үйлчлүүлэгчдийн хүсэлтийн дагуу 

хувцас болон цагаан хэрэгслийн угаах 

үйлчилгээг нэвтрүүлсэн  байх


