


Донорын сургалт сурталчилгааг УЗХ-ны

идэвхтэнгүүд 2 сард нэг удаа ард иргэдийг

цуглуулан, УЗХ-ны байранд сургалт

сурталчилгааг зохион байгуулдаг.

Үүнд:

Нэг удаагийн сургалтанд 15-20 хүн

хамруулж байна.



 Цусны салбар төв УЗХ-той хамтран 3

удаа явуулын сургалт сурталчилгаа 150

хүнд хийж, үүнээс 66 хүн цусаа

бэлэглэсэн. Энэхүү 66 хүнээс 2019 онд

20 хүн байнгын идэвхтэн донор болсон.



2019 онд 602 донорт үзлэг хийснээс 

өвчний улмаас 30 донор, гемоглобин 

багатай 5 донор хасагдсан.



2016 2017 2017 2019

суурин хэлбэр 162.6 107.25 104.25 171.2

явуулын хэлбэр 90.25 26.95 33.3 24.1
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Цус цуглуулсан хэлбэр /литр/

ЦСТ нь өмнөх онуудаас цус цуглуултаараа 2019 онд 60-

70% болтол өссөн үзүүлэлттэй. 



2016 2017 2018 2019

шинэ донор 244 254 281 209

идэвхтэн донор 142 86 98 299

төрөл төрөгсдийн донор 72 43 0 0
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Цус өгөлт, донорын төрөл

 Цусны салбар төвд сүүлийн 2 жилд идэвхтэн донорын тоо эрс өсч. 

төрөл төрөгсөдийн доноргүй болсон нь ард иргэдийн дунд хийж 

буй сургалт сурталчилгааны үр дүн болно.  Идэвхтэн донорын тоо 

өссөнөөр цусны аюулгүй байдалд нөлөө үзүүлж байна.



Сар бүрийн 3-ны өдрийн үйл ажиллагааг

тухайн сарын 2-ны өдөр радиогоор ард

иргэдэд сургалт сурталчилгаа хийдэг

болсон.

Үүнд: 2019 онд 9,10,11,12 саруудын 3-ны

өдрүүдэд цусаа бэлэглэх үйл ажиллагаа

идэвхтэй явагдсан.



Цусны салбар төвд халвар илрүүлэх

шинжилгээгээр 32 хүнд эерэг хариу гарсан

буюу 6% тай.

Үүнд:

Гепатит В- 17 буюу 3,2% тай.

Гепатит С-14 буюу 2,6% тай.

Тэмбүү -1 буюу 0,2% тай.

ХДХВ -0



2015 2016 2017 2018 2019

ХДХВ 0 0 0 0 0

гепатид В 17 21 21 9 17

гепатит С 15 17 5 7 14

Тэмбүү 5 5 2 1 1
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Шинжилгээгээр тэнцсэн буюу хасагдсан үзүүлэлт 



Шинжилгээний хариу эргэлзээтэй гараагүй

тул ЦССҮТ рүү шинжилгээ илгээсэнгүй.

 Шинжилгээ хийсэн тохиолдол бүрд

ийлдсэн санг лабораторын тасаг бүрдүүлж

байна.

 Цусаа өгөхийн өмнө Цусны ерөнхий

шинжилгээг Нэгдсэн лабораторид 100%

хийгдэж байна.



0 бүлэг А бүлэг В бүлэг АВ бүлэг 

Series1 136 91 82 29
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2019 онд цусаа бэлэглэсэн доноруудын цусны 

бүлэг

Тухайн онд нийтдээ:  535 донор цусаа бэлэглэсэн.
 524 донор резус фактор эерэг буюу 97,9% 

 11 донор резус фактор сөрөг  буюу  2% 

Нийт 2545 цусны бүлэг үзсэн 
 2513 резус фактор эерэг буюу 98,7 %

 32 резус фактор сөрөг  1,2 %

Келл-424 үүнээс эерэг илрээгүй.



2018 он 2019 он

литр савлалт литр савлалт

даршилсан улаан эс 99.35 397 123.2 469

улаан эсийн өтгөрүүлэг 6.575 61 6.47 61

цагаан эсгүйжүүлсэн ДУЭ 3.71 14 1.51 6

хөлдөөсөн шинэ сийвэн 82.295 463 100.89 471

К сийвэн 1.1 6 0.18 1

Крио 0.09 6 0.15 1

ялтаст эсийн өтгөрүүлэг 0.7 14 1.55 31

угаасан улаан бөөм 0 0 0.43 2

Нийт 8 нэр төрлийн ц. ц бүтээгдхүүн хийж ирсэн. 
 Угаасан улаан бөөмийн бүтээгдхүүнийг энэ жилийн эцсээр хийж 

эмчилгээнд  дотрын тасаг хэрэглэж эхэлсэн.



төрөх дотор САТ хүүхэд мэс засал бусад 

ШХС 48 55 52 33 16 29

ДУБ 122 149 35 4 35 26
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Тасгуудад өгсөн цус, цусан бүтээгдэхүүн

/нэгжээр 2019он/



2016 2017 2018 2019

актлагдсан 22 35 76 28
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Актлагдсан улаан эсийн бүтээгдэхүүн



 Хөдөө суманд   хагалгааны баг болон аваар осол 

гарсан  үед нийтдээ 48 удаа  очиж

Бүхэл цус 9 нэгж

ШХС 22 нэгж тээвэрлэж сэлбэсэн байна.



Хяналт үнэлгээ

ЧГҮ-ний хөтөлбөрт бүлэг хувийн тохироогоор 2 удаа 

хамаарагдсан. Хариу “онц” дүнтэй илгээсэн. ЦСДХ-д 

1 удаа хамрагдсан.

Чанарын хяналтын шинжилгээг нийт 

үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 20% хийсэн. Сайн үр 

дүнтэй.



 2019 оны эхний улиралд нийт эмч нарт “цус цусан 

бүтээгдэхүүний  эмнэлзүйн зохистой хэрэглээ” 

сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан. 52 эмч оролцсон. 

 Сайн дурын ажилтанд 2 удаа зохион байгуулсан 10 хүн 

оролцсон. 



2019 онд ЦСТ-ийн эмч, сувилагч нар

мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд

хамрагдаагүй. 2019 оны эхний улиралд их

эмч Ардах БНХАУ-д очиж семинарт

оролцсон. 2019 оны 9 сард Улаанбаатар

хотод олон улсын хуралд оролцсон.

ЦСТөвийн 2 бага эмч ахлах зэрэг авсан.



Сүлжээ систем ашиглалт:

 Донорын мэдээлэл болон бүтээгдэхүүнд бар код гаргана.

2020 онд тасгуудыг ЦСТөвийн сүлжээнд холбоно.

 -80 градусын хөлдөөгчийн релейг УБ хотоос захиалан

авч засуулсан, өөврийн хөргөгчийн сэлбэгийг сольсон.

 Air condition засвар хийгдэж одоо хэвийн ажиллаж

байна. ЦСТ байгаа тоног төхөөрөмжийг бүрэн ашиглаж

байна.

 ЦСТ нь засвар хийсэн компанитай ахин холбогдож

засвар хийх шаардлагатайг ойлгуулж үүдний амбаарын

дээврээс байнга борооны ус алддаг байсан тул шардак

хийлгэв мөн дотор хананд засвар хийсэн.



Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа


