ЭМГ-ын 7 хоногийн мэдээ

I.

Зарим статистик үзүүлэлтүүд



Нийт төрөлт 65



Амьд төрөлт 64



Амьгүй төрөлт 1



Дутуу төрөлт 1



Нялхсын эндэгдэл 2



1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 0



Эхийн ноцтой хүндрэл 0



Төрөлхийн гажиг 1



Гэрийн төрөлт 0
Эрүүл мэндийн газар нь Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн салбар хороотой

хамтран НТБЭМАШТҮБ-2 төслийн дэмжлэгтэйгээр 2017 оны 04 дүгээр сарын
03-04-ний өдрүүдэд” Ёс зүй , харилцаа хандлагыг сайжруулах нь “ сэдэвт 1
багц цагийн сургалтыг Эрүүл мэндийн газрын 44 мэргэжилтнүүд ба
ажилтнуудад зохион явуулж, ХМХ-ээр сурталчилсан.
ХӨСҮТ-ийн Томуугийн үндэсний нэгжээс зохион байгуулдаг Менингит
өвчлөлөөс сэргийлэх талаархи аудио хуралд 4 хүн оролцсон .
Менингококк халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай албан
даалгаврын хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл
сургалт сурталчилгаа тогтмол явуулж байна. Мөн харьяа эрүүл байгууллагуудаас
сургалт сурталчилгааны тайланг тогтмол авч хянаж байна.
ХӨСҮТөвийн вирус судлалын лабораторид Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн
хүүхдийн тасаг болон амбулаториас нийт 10 хүүхдээс томуугийн сорьц 2017.04.06ний өдөр авч явуулсан.
ДЗОУББӨОНХХ –ийн дэмжлэгтэйгээр “Үе тэнгийн сургагч багш нарыг
чадавхжуулах нь “сургалтыг зохион байгуулж , 19 сурагчдад Менингококк
халдвараас сэргийлэх,Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэх ,Ариун цэврийн

байгууламжийг стандартын дагуу барих нь ,Сүрьеэгээс сэргийлье гэх мэт
сэдвүүдээр 1 өдрийн сургалтыг Дербес ТВ-ээр сурталчилсан.
1. Сум,өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээс томуу,томуу төст өвчний мэдээг авч
нэгтгэж ХӨСҮТ-д мэдээллээ.
2. Ногооннуур сумаас гарсан улаанбурхан өвчний сэжигтэй тохиолдлыг
EWAR-ийн программын дагуу шивж ,ХӨСҮТ мэдээлсэн.
3. Аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж буй зочид буудлуудад Глобаль
сангаас ирдэг Бэлгэвчийг ЭМГ-ын даргын тушаал гарган хуваарлан
нийт 8 буудлын

менежрүүдэд хүргэн хүлээлгэж

өгсөн.

4. “Эрүүл ахуй ба орчин” сэдэвт сургалтыг ДЗОУБӨОНХХ-ийн
дэмжлэгтэйгээр 4 өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй хамтран ард иргэдэд зохион
явуулан эхний ээлжинд 50 оюутнуудад сургалт явуулсан.
10.Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд “Уран хөдөлгөөнт гимнастик”-ийн
тэмцээнийг зохион байгуулахаар төлөвлөн удирдамжийг аймгийн хэмжээний 26
цэцэрлэгүүдэд хүргүүлж, заавар зөвлөмж өгч ажиллаж байна.
Жансая, Шипагер өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, эмнэлгийн
ажилчдад Гамшгаас хамгаалах шинэчлэгдсэн хууль, ЗГазрын “Газар хөдлөлтийн
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр болгон тэмдэглэх тухай” 67 дугаар
тогтоол болон гамшгийн үеийн бэлэн байдлын талаар сургалт зохион байгуулав.
Сагсай сумын ЭМТөвд эмнэлгийн тусламжийн чиглэлээр хяналт үнэлгээний баг
ажилласан болно.
ЭМГазрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/10 тушаал
“Чанарын цом” аялуулах аяны хүрээнд ажлын хэсэг Жаншарапат эмнэлгийн үйл
ажиллагатай нь танилцаж дараагийн 7 хоногоор аялуулах цомыг Нурлы эмнэлэгт
шилжүүлэв.
Эх хүүхдийн Эрүүл мэндийн хэрэгцээнд эрүүл зан үйлд
сэдэвт сургалтад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асрамж халамжалагчууд
Болон албан байгууллагын албан хаагчдад нийт 50-иад хүнд сургалт зохион
явуулсан. Уг сургалтыг ДЗОУББӨОНХХийн дэмжилэгтэйгээр ЭМГ болон ХГБЗХ газарын мэргэжилтэнүүд явуулсан.

Олон Улсын Сувилагчийн Өдрийг тохиолдуулан “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн
сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулъя” уриан дор
сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн дунд Онол Практикийн Бага
Хурлыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Эрүүл мэндийн газарт зохион

байгуулав. Уг хуралд аймаг сумын нийт 16 сувилагч тусгай мэргэжилтний илтгэл
хэлэлцүүлэгдлээ. “Жирэмсэн, төрөлт, төрсний дараах эхчүүдийн цус багдалт”
сэдвээр төрөх тасгийн эх баригч Ж.Анар 1-байр, “Амьгүй төрөлт” сэдвээр төрөх
тасгийн эх баригч Б.Айгерим 2-р байр, “ Төрөх тасагт төрсөн дутуу нярайд хийсэн
судалгаа”

сэдвээр

төрөх тасгийн эх баригч Х.Аймөлдир 3-р байр, “Өсвөр

насныханд тохиолдох толгойн өвдөлтийг судалсан нь” сэдвээр мэдрэлийн тасгийн
сувилагч Е.Мейзгүл тусгай байрыг тус тус эзлэж шагнагдав. Шалгарсан шилдэг
илтгэлүүдийг 2017 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр Улаанбаатар хотод болох
эрдэм шинжилгээний хурал хэлэлцүүлэгт цахим болон холбогдох мэргэжилтүүдийн
е меил ээр хүргүүлсэн.
ЭМГазар МХГазартай хамтарсан зөвлөн туслах баг нь Ногооннуур сумын сум
дундын эмнэлэгт 3 хоног ажиллав.

