
Дундговь аймгийн Тувааны нэрэмжит

Нэгдсэн эмнэлгийн Цусны салбар төвийн 

2019 оны үйл ажиллагааны тайлан



Цус цуглуулалт

 Дундговь аймгийн УЗДШХ той хамтран нийт 8  

байгууллага дээр донорын 

сургалт,сурталчилгааг зохион байгуулж 360 
хүнд сургалт хийж 33 донор элсүүлсэн.

 Донорын эмчийн үзлэгийг  268 хүнд хийснээс 

эмчийн үзлэгээр хасагдалт 4,8% байна.

 2019 онд 191 нэгж ,70,300 литр цус 

цуглуулсан.   2018 онтой харьцуулахад цус 

цуглуулалт 18,4%-иар буурсан.

 Донортой холбоотой хөнгөн хэлбэрийн сөрөг 

урвал 1 бүртгэгдсэн 



Лабораторийн шинжилгээ

 Цус өгөхийн өмнөх шинжилгээнд зэсийн 
сульфатын аргаар гемоглобин тодорхойлох 
аргыг нэвтрүүлсэн.

 2018 онд халдвар илрүүлэх шинжилгээний 
хасагдалт 3,9% тай байсан. 2019 онд 
шинжилгээгээр хасагдалт гараагүй 
хасагдалтыг бууруулж ажилласан.

 ЦССҮТ рүү сорьц илгээгүй.

 Цусны бүлэг тодорхойлох шинжилгээ 1727 хүнд 
хийсэн

 О бүлэг 39,3% ,А бүлэг 18.6% ,В бүлэг 31.1% ,АВ 
11% 

 Резус бүлэг эерэг 98 %,резус бүлэг сөрөг 2% 

 2019 онд ийлдсийн санд  188 сорьц нэмэгдэж 
ийлдсийн санд 599 сорьц байна.
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Цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
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 2018 онд 6 нэр 
төрлийн ЦЦБ 
үйлдвэрлэж байсан 
бол 2019 онд 10 нэр 
төрлийн 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж нэр 
төрлийг 4-ээр 
нэмэгдүүлсэн.

 2019 онд ЦЦБ ий 
үйлдвэрлэл 2018 
оныхоос 4,9 %-иар 
буурсан.



Эмнэлэгт олгосон цус цусан бүтээгдэхүүн
Тасаг 

нэгж
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2018 онтой харьцуулахад 

цус цусан 

бүтээгдэхүүний хэрэглээ 

19,5% -иар буурсан.

Нийт хэрэглээний 32,7%-

ыг доторын тасаг, 29,7%-

ийг хавдарын тасаг 

,26,3% ийг ЯТМЭЭ тасаг , 
9,3% ийг төрөх , 1,5% ийг 

хүүхдийн тасаг,0,4% ийг 

мэс засалын тасаг эзлэж 

байна.



Цус цусан бүтээгдэхүүний акт,тээвэрлэлт

Цус цусан бүтээгдэхүүний акт
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ЦЦБ ий тээвэрлэлт

 ЦССҮТ-өөс тээвэрлэсэн 

 СЭМТ –рүү тээвэрлэсэн цус цусан 

бүтээгдэхүүн байхгүй



Зохион байгуулсан сургалт

 Сувилахуйн албатай хамтран сувилагч 
тусгай мэргэжилтэнүүдэд зориулан тусгай 

хөтөлбөрийн дагуу  онолын 7 сэдвээр 

,дадлагыг 4 сэдвээр  нийт  4 удаагийн 

сургалтыг зохион байгуулсан. 

 Сургалтанд дотор ,мэс засал, хүүхэд ,төрөх 

ЯТМЭЭ,Халдварт,  дотор,мэдрэл нийт 7 
тасгийн 28 сувилагч хамрагдаж үнэлгээ 

хийгдсэн



Зохион байгуулсан сургалт

Доторын тасгийн 6 эмчид цус цусан 
бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээний талаар 
сургалтыг зохион байгуулсан

Үндэсний удирдамж, тараах материалаар 42 
эмчийг хангаж ,зөвлөгөө өгч ажилласан.

Өндөршил сумын эмч тусгай мэргэжилтэнүүдэд цусны 
аюулгүй байдал,зохистой хэрэглээний талаар сургалт 
зохион байгуулсан.

14 сумын цусны асуудал хариуцсан эмч нарт зориулан 
мэргэжил аргазүйн зөвлөмж өгч ажилласан.  



Хяналт үнэлгээ
 2019 онд магадлан итгэжлэлийн хяналт үнэлгээнд хамрагдаж хүний нөөцөөс бусад шалгуур 

үзүүлэлтийг 100% хангасан.

 Дотоодын хяналтын төлөвлөгөөг батлуулан 7 тасаг нэгжид  28 удаагийн дотоод хяналтыг 

хийсэн. Хяналт үнэлгээний дагуу тасаг нэгжийн   үйл ажиллагааг сайжрууулах 9 арга хэмжээ 

авч ажилласан.

 Интермед эмнэлгийн туршлагыг нэвтрүүлж алдаа, эрсдэлийн бүртгэл мэдээллийн санг бий 

болгож эрсдэлийн үнэлгээг хийж , эрсдэл бууруулах төлөвлөгөөг боловсруулан 31 эрсдэл 

бүртгэгдсэнээс 12 эрсдэлийг хааж ,7 эрсдэлийг бууруулж ажилласан. эрсдэлийн үнэлгээг 

улирал тутам хийж  чанарын албанд хүргүүлж байна

 Өвчний түүхийг хяналтын хуудсаар хянаж байна улирал тутам үнэлгээг гарган ЦСЗСЗ ийн 

хурлаар хэлэлцэж ажиллаж байна. Дундаж үнэлгээ 83,7% зөвлөмж өгч ажилласан.



2019 оны сайн туршлага

• Эрүүл мэндийн газар , ЦССҮТ –тэй хамтран  “Сумын 
түвшинд цусны аюулгүй байдлыг хангаж зохистой 
хэрэглээг хэвшүүлье “сэдэвт сургалтыг зохион 
байгуулсан. Сургалтанд 14 сумын цусны асуудал 
хариуцсан их эмч нар хамрагдаж ЦССҮТ- ийн үйл 
ажиллагаатай танилцаж туршлага судалсан.

• Интермед эмнэлгийн эрсдэлийг бүртгэх, 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх ,эрсдэл 
бууруулж ажиллах сайн туршлагыг 
нэвтрүүлж ажилласан.

• Цусны салбар төв нь  Нэгдсэн 
эмнэлгийн “2019 оны шилдэг” ээр 
шалгарсан.



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа


