
Хэнтий аймаг 

Цусны салбар төв



 Хэнтий аймгийн хэмжээнд Хүндэт донор 62, Хэнтий аймгийн хэмжээнд нийт 853 донор 

бүртгэлтэй байдаг бол Хэрлэн сумын хэмжээнд байнгын 455 донор бүртгэлтэй байдаг 

бөгөөд хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах, бусдын амь насыг аврахад зориулан 

цусаа бэлэглэж байна.   

  



Донорын сургалт сурталчилгаа

2019 оны 1 сарын 12-нд Аймгийн улаан загалмайн удирдах зөвлөл хуралдан 
ажлын төлөвлөгөөгөө батлан хэлэлцэж нийт  7 байгуулагыг сонгон донорын 
эгнээг өргөжүүлэх, донор хадгалалтыг сайжруулах зорилгоор нийт  давхардсан 
тоогоор 2800 гаруй  хүнд мэдээ мэдээлэл сургалт сурталчилгааг явуулсан. 



Донор хадгалалт, урамшуулал 
 *Нигүүлсэнгүй үйлстэн   * шалгаруулах хүндэтгэлийн арга хэмжээг 7 дахь удаагаа 

амжилттай зохион байгуулж  хүндэтгэлийн тоглолтонд дэлхийн ардын урлагын 

ГРАНПРИ шагналт *Домог* хамтлаг хүрэлцэн ирж оролцсон  

 



 Нигүүлсэнгүй үйлстэн ээжүүд шалгаруулах арга хэмжээний урилгыг 150,000 төгрөгөөр 

хийлгэн нийт 35-аас дээш удаа цусаа бэлэглэн 100 гаруй хүний алтан амийг аварсан 

Хүндэт доноруудаа алдаршуулан хүмүүнлэгийн үйлсийг сурталчиллаа.  

 



Орон нутгийн  хэвлэл мэдээлэлийн байгууллагатай хамтран* Донор таньдаа 

баярлалаа* контент хийлгэн олон нийтийн сүлжээ болон телевизээр явуулж 

сурталчилсан.  

  



Өөрсдийн нөөц бололцоондоо тулгуурлан  210,000 төгрөгөөр 4 төрлийн 
гарын авлага, боршур хийлгэн  ажиллаа. 



ЦСТөвийн үүдний зааланд мэдээлэл 
өгөх байдлаар 





Цус цуглуулалт 
2019 онд суурин хэлбэрээр 251 донороос  92,450 литр, 1 удаагийн явуулын хэлбэрээр 

4 донороос 1,400 литр цус цусан бүтээгдэхүүн цуглууллаа.  

 





Тасаг нэгжүүдийн захиалагын дагуу  5 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ.  

 

Үүнд :   Даршилсан улаан эс – 102 цуврал 235 савлалтаар – 55.640л 

             Улаан эсийн өтгөрүүлэг  15 цуврал 26 савлалтаар – 4.560 л 

             Ялтаст эсийн өтгөрүүлэг - 12 цуврал 37 савлалтаар – 1.850 мл  

             Хөлдөөсөн шинэ сийвэн – 110 цуврал – 255 савлалтаар -52.690 л 

             Цагаан эсгүйжүүлсэн УЭБ- 4 цуврал 6 савлалтаар -1,250 л нийт 115,99литр 

цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ.  

Өмнөх онтой харьцуулахад цус цусан бүтээгдэхүүний цуглуулалт болон  үйлдвэрлэл 

буурсан байгаа нь ЭМСайдын А/03 тоот тушаалын дагуу цус цусан бүтээгдэхүүний зөв 

зохистой хэрэглээтэй холбоотой .  

 

 

              





Сургалт
• Нийт 8 удаагийн сургалтаар давхардсан тоогоор 486 эмч , 

эмнэлгийн мэргэжилтэн нарт танхимын болон ажлын 
байран дээрх сургалтыг зохион байгуулж гарын авлага 
тараан үр дүнг тооцон ажилласан.

Үр  дүнг тооцох тал дээр байнга анхаарч сургалтын өмнө болон дараах сорилыг  авч 
шаардлагатай бол : 
 Давтан Сургалт
 Эерэг сануулга
 Утсаар холбогдох



Цус сэлбэлтийг зохицуулах  

салбар зөвлөл

• 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

• Улиралд 1 удаа хурал

• Нийт 4 удаа хуралдсан

• Салбар төвтэй холбоотой тулгамдаж байгаа 

5 асуудлыг захиргааны зөвлөлөөр оруулж 

шийдүүлсэн /хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой/



Байнгын цусны доноруудыг үргэлжлүүлэн цусаа бэлэглэхийг нь идэвхижүүлэх, 

залуучуудыг тогтмол хугацаанд цусаа бэлэглэхэд нь түлхэц өгөх зорилгоор 600,000 

мянган төгрөгийн санхүүжилтээр  талархалын булан нээн ажиллуулж  байна. 

  

  



 Сургалт сурталчилгаанд ашиглах , ижилсэх, бусдыг уриалах зорилгоор хүзүүний 

ороолт болон донорт цус өгөхөд эвтэйхэн байх үүднээс зүрхэн хэлбэртэй тохойн дор 

нь байрлуулах ивээс хийн ажилдаа хэрэглэж байна.  

 



 Цусны Донорын Дэлхийн Өдрөөр нийт цусаа бэлэглэгч доноруудыг нийгэмд 

алдаршуулах, донорын үйлсийг сурталчлах зорилгоор *Аюулгүй цус, цусан 

бүтээгдэхүүн: Хэнд ч, хаана ч * уриан дор телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэн орон нутгийн 

хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлээр сурталчиллаа. 

   



 *Аюулгүй цус, цусан бүтээгдэхүүн: Хэнд ч, хаана ч * уриатайгаар Аймгийн засаг 

даргын ивээл дор / 2,5 сая төгрөгийн санхүүжилтээр/ Цусны Донорын Дэлхийн Өдрийг  

тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Аймгийн УЗХороотой хамтран урилга хийлгэж 

32 ширхэг азийн сугалаа хийж  донорууддаа бэлэг барьлаа. 

 

            



 Донорын үйлсийг сурталчилах, тэднийг нийгэмд алдаршуулах нээлтийн үйл 

ажиллагааг Чингисийн төв талбайд  Хэнтий аймгийн ЗДТГ, Эрүүл мэндийн газар, 

Нэгдсэн эмнэлэг, Цусны салбар төв, УЗХ хамтран  “АЮУЛГҮЙ ЦУС ЦУСАН 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН-ХЭНД Ч, ХААНА Ч” уриан дор  зохион байгуулсан ба  31-34 удаагийн 

цус өгөлттэй донорт Хан Хэнтийн хүндэт тэмдэг, 26-30 цус өгөлттэй донорт Хан 

Хэнтийн алдартан, 21-25 өгөлттэй донорт  Чингис хотын хүндэт тэмдэг, 20 удаагийн 

өгөлттэй донорт АИТХ-ын өргөмжлөл олгох, мөн 15-аас дээш удаагийн өгөлттэй 

донорууддаа Аймгийн УЗХорооны түүхт 60-н жилийн ойн тэмдгээр шагнаж 

урамшууллаа.           Хан Хэнтийн Хүндэт тэмдгээр -3 донор, Хан хэнтийн алдартан 

цол тэмдгээр 6 донор, Чингис хотын хүндэт тэмдгээр -4 донор, Аймгийн ИТХ-ын 

өргөмжлөлөөр 2 донор, ЭМЯ-ны жуух бичгээр -3 донор, Аймгийн УЗХорооны түүхт 60-

н жилийн ойн тэмдгээр нийт 20 донор шагнууллаа.   



Аймгийн засаг даргын ивээл дор  “АЮУЛГҮЙ ЦУС ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН-

ХЭНД Ч, ХААНА Ч” уриатайгаар 100 донорт хүндэтгэл үзүүлэх хүлээн авалтыг  

*Эзэнт гүрэн * ресторанд зохион байгууллаа. 



 Цусны донорын дэлхийн өдрийг тохиолдуулан төрийн ба төрийн бус 32 байгууллагаас  

азын сугалааны бэлэг өгч  доноруудаа баярлууллаа.  

   
 Азтан болсон үеийн агшин: 

   





Анхаарал хандуулсан та

бүхэнд баярлалаа


