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ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, 

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АЛБА 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, 

ХҮНИЙ НӨӨЦ, 

ХАМТЫН 

АЖИЛЛАГААНЫ 

АЛБА 



Дээд мэргэжилтэн Их эмч 34

Тусгай мэргэжилтэн 

Бага эмч 28

Сувилагч 36 

Лаборант 17 

Бусад - 40 

Нийт - 155

22%

18%

23%

11%

26%

Их эмч Бага эмч Сувилагч Лаборант Бусад 

Цусны албаны хүний нөөц

2019 оны байдлаар Цусны албанд

нийт 155 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд

ажиллаж байна.

Үүнээс: 69 (44.5%) нь ЦССҮТ-д, 86

(55.5%) нь ЦСТ-үүдэд ажиллаж байна.



Хүний нөөцийг сургах, ур чадвар эзэмшүүлэх

“Ажилтны нийгмийн баталгааг сайжруулах 

хөтөлбөр” 2018-2022;

“Хүний нөөцийн хөгжлийг хангах дунд хугацааны 

хөтөлбөр” 2018-2022;



Хүний нөөцийг сургах, ур чадвар эзэмшүүлэх

Гадаад сургалт: 

5 гадаад улсад нийт давхардсан тоогоор 16 эмч,

мэргэжилтнүүдийг богино болон урт хугацааны сургалтад

хамруулсан.

Дотоод сургалт: 

ЭМЯ, ЭМХТ болон бусад байгууллагад зохион байгуулагдсан

нийт 45 төрлийн сургалтуудад давхардсан тоогоор 74 эмч,

мэргэжилтнүүдийг хамруулсан.



• “Цусны аюулгүй байдал, ЦЦБ-ий зохистой хэрэглээг хангах нь” сэдэвт

сургалт 4 удаа зохион байгуулж, нийт 135 хүн хамрагдсан байна.

Сургалтад оролцогчдод ЭМХТ-ийн зөвшөөрснөөр 1 багц цаг бүхий

гэрчилгээ олгосон.

• “Хувийн тохирооны аргачлал” сэдэвт 3 удаагийн сургалтаар 73 эмч,

мэргэжилтнийг хамруулан зохион байгуулсан байна. Сургалтад

оролцогчдод ЭМХТ-ийн зөвшөөрснөөр 0,5 багц цаг бүхий гэрчилгээ

олгосон.

ЦЦБ-ий зохистой хэрэглээг сайжруулах чиглэлээр:

Дотоод сургалт... 



“Цусны аюулгүй байдлын хяналт үнэлгээний

тогтолцоо” сэдэвт сургалтыг эмнэлгүүдийн цусны

асуудал хариуцсан сувилагч нарт зориулан зохион

байгуулсан.

Улсын болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн

нийт 17 сувилагчийг хамруулсан.

ЦЦБ-ий зохистой хэрэглээг сайжруулах чиглэлээр:

Дотоод сургалт... 



“Гемофили өвчний оношлогоо, эмчилгээний асуудалд” сэдэвт сургалтыг

Баруун бүсийн 5 аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Дотрын эмч, Хүүхдийн эмч, зарим сумдын

эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч нар зэрэг 46 эмч, мэргэжилтнүүдийг хамруулсан.

“Гемофили өвчний оношлогоо, эмчилгээний асуудалд” 

Дотоод сургалт... 



“Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал” төрөлжсөн мэргэшлийн 

их эмчийн сургалт  

Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн болон мэргэжил 

дээшлүүлэх сургалт... 

2019 онд дээрх сургалтад нийт 6 эмч хамрагдсан.

• Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг;

• Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг;

• Интермэд эмнэлэг;

• АШУҮИС-ийн Монгол-Японы сургалтын эмнэлэг;

• Цэргийн төв эмнэлэг /Госпитал/.

2020 онд нийт 10 эмч, мэргэжилтнүүдийг “Эмнэл зүйн цус сэлбэлт 

судлал”-ын үндсэн мэргэшлийн сургалтад хамруулахаар төлөвлөж байна. 



“Цус, цусан бүтээгдэхүүний технологич” сувилагчийн 

мэргэжил дээшлүүлэх сургалт  

Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн болон мэргэжил 

дээшлүүлэх сургалт... 

2019 онд дээрх сургалтад нийт 12 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн хамрагдсан.

Хөдөө орон нутгаас суралцагчид:

• Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг;

• Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг;

• Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг;

• Өвөрхангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг;

• Орхон аймгийн нэгдсэн эмнэлэг.

2020 онд нийт 14 сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийг “Цус, цусан

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологич” сувилагчийн мэргэжил дээшлүүлэх

сургалтад хамруулахаар төлөвлөж байна.

Улаанбаатар хотоос суралцагчид: 

• Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв;

• Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн 

эмнэлэг;

• Өргөө амаржих газар;

• ХӨСҮТ;

• ЦССҮТ.



2020-2021 оны эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах 

сургалтын бүртгэл... 



Гадаад сургалт... 

2019 оны 01 сарын 06-25-ны өдрүүдэд ЦССҮТ-ийн ЧЦСС-ийн албаны дарга Т.Алимаа, 

НЛТ-ийн лаборант С.Ганчимэг нар БНХАУ-ын Шанхай хотын Цусны төвд 

Иммуногематологийн чиглэлээр 21 хоногийн сургалтанд хамрагдсан. 
01

ЦСТ-үүдийн 10 эмч, мэргэжилтэн 7 хоногийн хугацаатай БНХАУ-ын Шанхай хотын Цусны 

төвд танилцах, туршлага солилцох сургалтад хамрагдсан. 02

БНХАУ-ын Шанхайн Цусны төв...



Гадаад сургалт... 

2019 оны 3 сард Камбож улсад “Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээ”-ний 3 өдрийн сургалтад 

ЦССҮТ-ийн НЛТ-ийн лабораторийн их эмч С.Хаян оролцсон.  03

2019 оны 3 сард “Дэлхийн гемофилын холбооны хандивын факторыг эмчилгээнд хэрэглэх 

нь, зарцуулалтыг тайлагнах нь” сэдэвт 3 өдрийн сургалтад ЦССҮТ-ийн ЧЦСС-ийн албаны 

дарга Т.Алимаа оролцсон. 
04

Камбожи улс...



Гадаад сургалт... 

2019 оны 07 сарын 02-06-ны өдрүүдэд ЦССҮТ-ийн нийт 10 эмч, мэргэжилтнүүд ОХУ-ын 

Улаан-Үүд хотын Цусны төвтэй танилцах, туршлага солилцох сургалтад хамрагдсан. 05

2019 оны 11 сарын 10-23-ны өдрүүдэд ЦССҮТ-ийн Чанарын менежер Э.Тунгалагтуяа 

Япон улсын Улаанзагалмайн нийгэмлэгийн санхүүжилтээр 14 хоногийн туршлага 

солилцох сургалтад хамрагдсан. 
06

ОХУ-ын Улаан-Үүд хотын Цусны төв...

Япон улс...



Гадаад сургалт... 

2019 оны 11 сарын 16-19-ны өдрүүдэд ЦССҮТ-ийн Ерөнхий захирал Н.Эрдэнэбаяр Тайланд улсын нийслэл

Бангкок хотод зохион байгуулагдсан Олон улсын цус сэлбэлт судлалын нийгэмлэгийн (ISBT)-ийн хуралд

оролцож, Монгол улсын Цусны албаны цусны сонор сэрэмжийн тогтолцооны талаар илтгэл хэлэлцүүлсэн.



Хамтын ажиллагаа

• Монголын улаан загалмайн нийгэмлэг

• Монголын донорын холбоо

• Төрийн болон ТББ

• “Зэвсэгт хүчний жанжин штаб,

• “Сэтгэлийн 1000 үйлс” ТББ

• “Улаанбаатар смарт карт” ХХК

• Бусад

Дотоод хамтын ажиллагаа

Гадаад хамтын ажиллагаа

• Олон улсын цус сэлбэлт судлалын нийгэмлэг /ISBT/

• Азийн цус сэлбэлтийн холбоо /AATM/

• Шанхайн цусны төв /Shanghai Blood Center/

• Японы Улаан загалмайн нийгэмлэг /Japanese Red Cross Society/

• Дэлхийн гемофилийн холбоо /World Federation of Hemophilia/

• Азийн хөгжлийн банк /Asian Development Bank/



Олон улсын цус сэлбэлт судлалын 

нийгэмлэг (ISBT) – тэй хамтын 

ажиллагаагаа өргөжүүлэн

ажиллаж байна. 



2020 оны 01 сараас эхлэн Азийн цус 

сэлбэлтийн холбооны /ААТМ/ цахим 

сэтгүүлд сар бүр тогтмол мэдээ өгч 

байна. 

1 сард 

ААТМ-ийн XV 
их хурал  

2 сард 

Үндэсний өгөх 
өдөр 

3 сард 

Үндэсний цахим 
семинар болон 
COVID-19-ийн 

үед хэрэгжүүлж 
буй арга 
хэмжээ



Судлаачийн ур чадвар, сэтгэлгээг 

хөгжүүлэх

Дотоодын болон гадаадын олон 

улсын эрдэм шинжилгээний 

хуралд идэвхтэй оролцох 

Цусны албаны эрдэм 

шинжилгээний 

хуралд идэвхтэй оролцох 

2020

2020 оны 4-р улиралд Цусны 

албаны XVII онол практикийн 

бага хурлыг зохион 

байгуулахаар төлөвлөж байна. 

Онол практикийн бага хурал 

Цусны албаны эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны 

тэргүүлэх чиглэлийг 

тодорхойлох /2020/

Тэргүүлэх чиглэлийг 

тодорхойлох 

Эрдэм шинжилгээ



Цус албаны лабораторийн эмч, мэргэжилтнүүдэд зориулсан 

“Чанарын гадаад үнэлгээний Олон улсын Workshop-ийг Монгол 

улсад анх удаа амжилттай зохион байгуулсан.

ЦССҮТ нь Монголд анх удаа 2019 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдөр лабораторийн эмч,

мэргэжилтнүүдэд чанарын менежментийн тогтолцоо, олон улсад хэрэгжиж буй чанарын гадаад

үнэлгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн давуу тал, бэрхшээлийн талаар мэдлэг олгох зорилгоор

БНХАУ-ын Шанхайн Цусны Төв болон Иран улсын цусны төвтэй хамтарсан “Чанарын гадаад

үнэлгээний хөтөлбөр зохион байгуулах ач холбогдол, давуу тал, бэрхшээл” сэдэвт олон улсын

сургалт, семинарыг амжилттай зохион байгуулсан.



Гадаадын 22 орны 

зочин төлөөлөгч

Монголын Цусны 

албаны 300 гаруй эмч, 

мэргэжилтнүүд

Азийн цус сэлбэлтийн холбооны XV их хурлыг Монгол 

улсад анх удаа амжилттай зохион байгуулсан. 

ЦССҮТ нь Азийн цус сэлбэлтийн холбооны XV их хурлыг Монгол улсад анх удаа 2019 оны 9 дүгээр

сарын 12-13-ны өдрүүдэд "Өнөөдрийн амжилтаас Ирээдүйн дэвшил” сэдвийн хүрээнд

амжилттай зохион байгууллаа. Хуралд нийт гадаадын 22 орны зочин төлөөлөгч, Монголын Цусны

албаны 300 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд хамрагдсан.



• Булган ЦСТ  

• Дорноговь ЦСТ

• Дорнод ЦСТ

• Увс ЦСТ

• Өмнөговь ЦСТ

• Хөвсгөл ЦСТ

• Багануур ЦСТ

Азийн цус сэлбэлтийн холбооны XV их хуралд илтгэл 

хэвлүүлж, идэвхтэй оролцсон ЦСТ-үүд 



AATM – ийн цахим сэтгүүл ... www.aatmweb.org

http://www.aatmweb.org/


Цус сэлбэлт 

судлалын 

чиглэлээр 

ашиглагдаж 

буй номнууд 





Олон улсын цус сэлбэлт судлалын 

нийгэмлэгийн вэб хуудас...
www.isbtweb.org

http://www.isbtweb.org/


Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын вэб хуудас...

www.who.int/bloodsafety

https://www.who.int/bloodsafety


Зөвлөмж...

1. Цусны албаны эмч, мэргэжилтнүүдийн судалгаа, шинжилгээний ажлыг 
эрчимжүүлнэ. /ЦСТ-үүдийн оролцоо хангалтгүй байна/

2. Цусны албаны эмч, мэргэжилтнүүдийг англи хэл суралцахад бүх 
талын мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө үзүүлж ажиллана. 

3. Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлтийг байнга 
нээлттэй хүлээж авна. 

4. ЦСТ-үүдийн статистикийн мэдээ, тайланд онцгой анхаарч ажиллана. 



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

"Thank you for saving my life"


