




ДОНОРЫН БҮТЭЦ

Суурин 

донор

113 

эрэгтэй 31, 

эмэгтэй 82

Явуулын 

донор            

74 

эрэгтэй 28,   

эмэгтэй 46

Тухайн жилд цусаа өгсөн донорын тоо

187

Эрэгтэй 

59
Эмэгтэй 

128

Нийт бүртгэлд байгаа донорын тоо
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Эрэгтэй
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Эмэгтэй
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Шинжилгээгээр хасагдсан шалтгаан

1% 3%2%
01

02

03

Явуулын шинэ донор
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Даршилсан улаан эс

Цагаан эсгүйжүүлсэн

даршилсан улаан эс

Хөлдөөсөн шинэ сийвэн

К-сийвэн

Улаан эсийн өтгөрүүлэг

Цус цусан 

бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл

53.030

6

160

690

39.650

1.810

Криоприциптат 135

Ялтаст эсийн өтгөрүүлэг7 1.300



36

Цуглуулсан цус 

сийвэнгийн нэгж бүрт 

хийсэн цусны бүлэг

26

56

39

79

53

16

10

эмэгтэй



Цус цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээ тасгаар

Дотор

5,990

Хүүхэд

1,180

Хавдар

10,920

77,030



БИДНИЙ БОДЛОГО

Бид өмнөх жилүүдэд нийт цуглуулсан

цусныхаа 65%-г явуулаар бэлтгэж байсан 

бол энэ жил нийт цуглуулсан цусныхаа 65%-г 

суурин хэлбэрээр цуглуулсан нь донор

хадгалалт сайжирч, донор сурталчилгааг 

албан газрууд, facebook ашиглан орон нутгийн 

зарын цэгүүдээр хийсэн нь хүмүүсийн цусны 

төвд ирж цусаа өгөх байдал нэмэгдсэн

гэж үзэж байна.

Явуулаар цус цуглуулах асуудлыг 

Бид сумдад зохион байгуулсанаар

сумдад донор элсүүлэлт нэмэгдэж

ДОНОРЫН тухай иргэдийн ойлголт 

Сайжирч ингэсэнээр сумдын донор

хадгалалтанд эерэг үр нөлөө үзүүлж байна

Хутаг-өндөр суманд Бугат суманд



Манай төвийн сайн тал 

Бидний энэ жилийн хамгийн давуу тал нь 

биологийн тохироо үзэх аргыг дуслын машин, 

тариурын шахуургаар үзэх аргачлалыг 

боловсоруулан төв хөдөөгийн эмнэлгүүддээ 

нэвтрүүлж чадлаа

Ингэсэнээр үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал 

хангагдахын зэрэгцээ сувилагч эмч нарын цус 

цусан бүтээгдэхүүн сэлбэх үеийн хяналт 

сайжирч цаг хэмнэсэн маш их үр дүнтэй ажил 

боллоо.

ЭМС-ын 506-р тушаалын дагуу эмч сувилагч

нарт сургалт хийсэний үр дүн нь бүх тасгууд

урвал хүндрэлийн үед авах арга хэмжээний 

цомогтой болсоноор цаг алдалгүй тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэх сайн талтай ажил болсон 

Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 16 сумын лаборант, салбарын эрхлэгч нарт Цусны 

албаны лабораторын шинжилгээ хийх арга зүйг эзэмшүүлэх сургалтыг ЦССҮТ-ийн 

нэгдсэн лабораторын тасгийн эрхлэгч  анагаах ухааны магистр их эмч 

М.Цэрэндэжидийг урьж зохион байгуулсан нь цаашдын лабораторын хөгжилд 

нөлөөлсөн маш үр дүнтэй сургалт болсоныг цохон тэмдэглэж байна.

Ээлжит сургалтаар цус цусан 

бүтээгдэхүүний устгал халдваргүйжүүлэлтээр 

зөвлөмж гарын авлагыг тасаг бүрт бэлтгэж өглөө 

Донорын сургалт сурталчилгааг

facebook ашиглан Булган аймгийн

зарын цэг группуудыг ашиглан явуулсан 

нь бас үр дүнтэй байна.





АЙМГИЙН УЗН-ийн  ХОРООТОЙ ХАМТРАН ДОНОРЫН ӨДРИЙГ 
ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭВ

Аймгийн Донор хүндэт гэр бүл шагналыг 

гардуулж байна.

Манай сувилагч нар идэвхтэй оролцож

дуу хуураа өргөсөн юмаа



Your Text  Here



ДОНОР СОНГОЛТ

65%

СУУРИН 

ДОНОР

35%

ЯВУУЛЫН 

ДОНОР

100%
• Сум бүрт бүлэг тус бүрээс 10 донор буюу 40 донортой 

байлгах тиймийн тулд сумдын лаборант нарыг 

мэргэшүүлэх дадлагажуулах сургагч багшийг 4 бүсэд 2-3 

хүнийг давтан бэлтгэх

• Цус цусан бүтээгдэхүүнийг сумын эмнэлгүүд голчлон маш яаралтай 

тохиолдолд сэлбэж байгаа учраас анхан шатны маягт, сувилахуйн, 

лабораторын багцуудыг улам боловсоронгуй болгох 

• Бүсчилсэн түшиц газрын асуудлыг шийдүүлэх

• Зохистой хэрэглээ, сэлбэлтийн аюулгүй байдлаар давтан сургалтуудыг 

хийх

АЙМГИЙН ТӨВД

ОРОН НУТАГТ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛ 

ЦААШИД ТАВИХ БОДЛОГО:



.

Цус цусан бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг 2 дахин 

нэмэгдүүлнэЦус цусан бүтээгдэхүүний

зохистой хэрэглээний 

асуудалд голлон анхаарна. ЦЦБ-ний тээвэрлэлтийн

аюулгүй

байдалд анхаарах

Сэлбэлтийн аюулгүй 

байдалд анхаарах

ЦСДХ-ын шинжилгээг 

PCR-т шилжүүлэх 

ЦААШИД ТАВИХ БОДЛОГО:



Цус цусан бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлд 

криоприципиптат, ялтаст 

эсийн өтгөрүүлгийг нэгтгэж 

савлах асуудлыг цахим 

программыг шинэчлэлтэй 

холбоотой хийж эхлэх

Яаралтай тусламжийн

бэлэн байдал, сургалт,

судалгааны ажлуудыг 

судлаач

нарын багтай хамтран 

ажиллах 

Цус цусан 

бүтээгдэхүүний 

зохистой 

хэрэглээний 

асуудалд 

Донорын тав тухтай 

орчинг  улам 

сайжруулах  

ЦААШИД ТАВИХ БОДЛОГО:



THANK YOU

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА.


