Эрүүл мэндийн газрын долоо хоногын мэдээ
Нэг. Зарим статистик үзүүлэлтүүд
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Хоёр. Томуу томуу төст өвчний мэдээ
Аймгийн хэмжээнд амбулаторид суурилсан томуугийн харуулдан тандалтын 18
нэгжүүдэд 18 дугаар долоо хоногт нийт 3907 хүн үйлчлүүлсний 362 буюу 9.2% нь ТТӨ тэй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 5.7%-иар нэмэгдсэн
үзүүлэлтэй байна.
Амьсгалын замын цочмог үхнд халдварын шалтгаантай эмнэлэгт хэвтэгсэд нийт
хэвтэгсэдийн 11.3%-ийг эзэлж, өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 14.9%-иар буурсан
үзүүлэлтэй байна.
Түргэн тусламжийн 399 дуудлагын 91 буюу 21.1%-ийг ТТ
Ө -ий шалтгаантай
дуудлага эзэлж байна.Өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 1.7%-иар өссөн үзүүлэлтэй
байна.
Гурав. Нийгмийн эрүүл мэнд
1. 2019 оны 05 дугаар сарын 08-ний өдөр Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 5
дугаар сургуулийн 7,8 дугаар ангийн 106 охидад “Н
өхөн үржихүйн эрүүл мэнд
мэндийн чиглэлээр сургалт явуулж, эрүүл мэндийн мэдээллээр хангалаа.
2. “Эрүүл хүнс” аяны хүрээнд аймгийн төвийн 10 дугаар багийн нийт 16 хувийн
хэвшлийн хүнсний дэлгүүр, Зайд сургуулийн үдийн цай болон цэцэрлэгийн гал
тогоонд хяналт шалгалт хийсэн.
3. Сум тосгоны ЭМТөв, сум дундын эмнэлгүүдэд өргөтгөсөн цахим хурал хийж цаг
үеийн асуудлаар ЭМГазрын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд мэдээлэл хийлээ.

4. Тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлэх аймгийн хэмжээний төлөвлөгөө боловруулж
байна.
5. 2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр Цагааннуур тосгоны 41 иргэнд тарваган
тахлын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх санамж, гарын авлага тараасан.
Дөрөв. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
1. Эрүүл шүд –эрүүл хүүхэд хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай уялдуулан Азу-тис,Сандитис,Хосхүү-дент, Ахмеруерт, Маржан зэрэг хувийн ш
үдний эмнэлгүүдэд Эрүүл
мэндийн даатгалын ерөнхий газар, ЭМГ хамтарсан хяналтүнэлгээг 2019.05.7 -8
өдрүүдэд хийж арга үйн
з
зөвлөгөө өгч, мэдээллээр хангаж, дүнгийн хуралд
аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, хувийн эмнэлгүүд , ЭМГ-ын холбогдох мэргэжилтэнүүд
оролцож рентген зураг авах асуудал,эмнэлгийн хог хаягдлын асуудал, шүдний
давтан эмчилгээний асуудлаар санал солилцлоо.

