
Говьсүмбэр аймгийн Нэгдсэн 

эмнэлэгийн цусны салбар төвийн 

2019 оны үйл ажиллагааны 

тайлан:

Тайлан бичсэн: 

Их эмч Д.Наранбаатар

Сувилагч Б.Долгорханд 



Хүний нөөц 

• Их эмч 0,5 орон тоотойгоор Д.Наранбаатар

• Сувилагч баримжаалах сургалтанд 
хамрагдсан 0,5 орон тоотойгоор 
Б.Долгорханд нар үйл ажиллагаа явуулж 
байна. 

• Манай төв нь ДУЭ, ХШС, УЭӨ, ЯЭӨ, ЦЭДУЭ, 
ЦЭУЭӨ зэргийг хийж эмчилгээнд хэрэглэж 
байна. 



2019 оны донорын тухай мэдээлэл 
/картаар/

оны эхэнд 
бүртгэлд байгаа 

донор , 163

шинээр элссэн 
донор, 38

шинэ элссэн 
донороос 

хасагдсан , 3

асуумжаар 
хасагдсан 
донор , 10

оны эцэст 
бүртгэлд байгаа 

донор , 188



Цус цуглуулатын мэдээлэл 

Явуул 
22

Суурин 
115 

Нийт 
137 



Цус цуглуулалтыг насаар авч үзэхэд: 
/суурин/
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суурин явуул 



2019 оны цус цуглуулалтыг хүйсээр 
авч үзэхэд:

шинэ элссэн 
/суурин/

идэвхитэй  
/суурин/

шинэ элссэн 
/явуул/

идэвхитэй  
/явуул/

28

87

10 1214

69

3
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нийт цус өгсөн донор эмэгтэй эрэгтэй 



Шинжилгээний үзүүлэлт 

Үзүүлэлт 2019 он 

Нийт шинжлэгдсэн 137 

Шинжилгээгээр

хасагдсан 

3 

шинжилгээгээр 

тэнцсэн 

133



Манай аймаг нь ЦЦБ-ний аюулгүй байдал 
чанартай хүртээмжтэй ЦЦБ-ийг 
үйлдвэрлэснээр хүн амд үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээ сайжруулахын тулд донорын 
бүрийн шинжилгээнд  ХДХВ, Тэмбүү, Гепатит 
В,С вирусын шинжилгээг тогтмол хийж байна. 



Цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 

ЦЦБ-ний Үйлдвэрлэлийн мэдээ 2019 он

Өмнөх оны үлдэгдэл 14,179 

Нийт бэлтгэсэн ЦЦБ 53,287

Эмнэлэг тасагт олгосон ЦЦБ-ний 

хэмжээ

28,409

Актласан ЦЦБ-ний хэмжээ  14,910

Оны эцсийн үлдэгдэл 24,147 



Тасгуудын цус цусан бүтээгдэхүүний 
хэрэглээ 

мэс 
засал,гэмтэл, 

6289

эрчимт 
эмчилгээ , 5606

төрөх 
эмэгтэйчүүд , 

7613

дотор , 3825
хүүхэд , 822

хавдар , 
901 бусад , 4.154



ЦЦБ Сэлбэсэн  мэдээлэл 

• Нийт 61 хүнд ЦЦБ сэлбэснээс үүний 33 
эмэгтэй, 28 эрэгтэй хувийн тохироо 54 удаа 
хийлгэсэн байна. 

• Цэвэршүүлсэн 8-р факторыг 1 хүнд 35 
нэгжийг хийсэн. 

ЯЭӨ-ийг захиалгын дагуу 7 нэгжийг сэлбэсэн.



Стандарт ийлдсээр цусны АВО 

бүлэг тодорхойлсон дүн: 

жилд үзсэн  
нийт цусны 

бүлэг 

1,2-р улиралд 
үзсэн 

3,4-р улиралд 
үзсэн 

• 939 

• 258

• 262

• 232

• 187



донор элсүүлэлт, сургалт  

• Цусны донорын дэлхийн өдрийг угтаж 
Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт 
олон донорын эгнээнд нэгдэж цусаа 
бэлэглэж сайн үйлс бүтээлээ.



Донор элсүүлэлт, сургалт 

• 2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр аймгийн

цагдаагийн хэлтсийн 79 бие бүрэлдэхүүн “Донор”-ын

сургалтад хамрагдаж, цусны сайн дурын авлагагүй

донорын эгнээнд хамт олноороо нэгдэж 13 цагдаагийн

албан хаагч 4,200 мл цусаа бэлэглэлээ.



Донор элсүүлэлт, сургалт 

• 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр
Шивээговь суманд явуулын амбулаторийн
хамт цусны салбар төвөөс 3
үйлчлүүлэгчдэд цусны бүлэг тодорхойлж, 2
донороос 700 мл цус цуглуулсан.



Дотоод сургалт  

• 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдөр цусны 
донорын өдрийг тохиолдуулан “Аюулгүй цус 
цусан бүтээгдэхүүн хэн ч хаана ч” уриан дор 
зохион байгууллаа. Өдөрлөгийг эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч дарга Б.Цэцэгмаа нээж, цусны 
салбар төвийн технологич бага эмч 
С.Наранцэцэг эмч ажилчдад  2018 оны ажлын  
тайланг тавин “АХА” тэмцээнийг зохион 
байгууллаа. Тэмцээнд 1 дүгээр байрыг 
мэдрэлийн эмч С.Уранцэцэг, 2 дугаар байрыг 
мэс заслын сувилагч Ч.Долгордулам тус тус 
эзэлж үнэ бүхий зүйлээр шагнагдлаа.





Гамшгийн иж бүрэн сургуулилтын үеийн 
бэлэн байдлыг хангаж ажиллах 

• Хээрийн эмнэлгийн Цус сэлбэх хөдөлгөөнт 
хэсэг байгуулан  цусны бүлэг тодорхойлох, 
цус цуглуулах, цус цусан бүтээгдэхүүн 
хадгалах олгох, донорын амрах хэсгүүдээс 
бүрдсэн байдлаар хөдөлгөөнт цус сэлбэх 
хэсгийг байгуулан ажилласан. 

Шаардлагатай цус цусан бүтээгдэхүүний 
нөөцийн бэлэн байдлыг хангаж ажилласан. 






