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Ємнєх їг

Эрїїл мэндийн салбар 2012 оныг “ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

ЧАНАРЫН ЖИЛ” гэсэн уриатайгаар їйл ажиллагаагаа явуулж байгаа билээ. Тїїнчлэн 

“Мянганы хєгжлийн эрїїл мэндийн зорилтууд” болон “Эх хїїхдийн эрїїл мэндийн 

стратеги“, “Эрїїл хїїхэд аян”, Халдварт бус євчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх 

зэрэг олон стратеги нийгмийн эрїїл мэндийн хєтєлбєр тєслїїдийн хїрээнд їйл 

ажиллагаагаа їр дїнтэй явуулж эхлээд байна. 

Засгийн газрын хэрэгжїїлэгч агентлаг- Эрїїл мэндийн газрын статистикийн хэлтсээс 

2012 оны эхний хагас жилийн албан ёсны статистик мэдээ, мэдээлэлд тулгуурлан 

“Эрїїл мэндийн статистикийн улирлын мэдээлэл”-ийг эмхэтгэл хэлбэрээр хэвлїїлж 

та бїхэнд хїргїїлж байна.  

Энэхїї эмхэтгэл нь хїн амын євчлєл болон нас баралтын тэргїїлэх шалтгаануудыг бїс, 

аймаг, хїйс, насны бїлэг, эмнэлгийн тусламж їйлчилгээний шатлал болон нийслэлийн 

дїїргїїдээр харьцуулан улиралчилсан байдлаар гаргаж байна. Євчлєлийн тоон 

болон харьцуулсан мэдээллийг нийслэл, аймгаар харуулсан нь євчний хєдлєл зїйг 

улирлаар дїгнэх, хянах боломжийг бїрдїїлж байгаа бєгєєд бїх тївшний бодлого 

боловсруулагч, шийдвэр гаргагч, мэдээлэл хэрэглэгчид ашиглах боломжтой юм. 

Мєн 2-р улирлын мэдээлэлд лабораторийн їйл ажиллагааны їзїїлэлтийг аймаг, 

нийслэл, эмнэлэг, дїїргїїдээр гаргасан нь шинэлэг болж Та бїхний сонорт хїргэж 

байгаагаараа онцлог юм.

2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар 100 000 амьд тєрєлтєд ногдох эхийн 

эндэгдлийн тївшин 49.8, 1000 амьд тєрєлтєд нялхсын эндэгдэл 16.3, 5 хїртэлх насны 

хїїхдийн эндэгдэл 19.7 байгаа нь ємнєх онуудын мєн їеийн тївшингээс буурсан 

їзїїлэлттэй байна.

Энэхїї эмхэтгэлийг хэвлїїлэн, мэдээлэл хэрэглэгчдийн хїртээл болгоход санхїїгийн 

дэмжлэг їзїїлсэн Глобаль сангийн ДОХ, Сїрьеэтэй тэмцэх тєслийн хамт олонд 

талархал илэрхийлье. Эрїїл мэндийн бодлого боловсруулагчид, бїх тївшний  

шийдвэр гаргагчид  эмч, эмнэлгийн ажилтан болон мэдээлэл хэрэглэгч нийт хїмїїст 

нотолгоонд тулгуурласан оновчтой шийдвэр гаргахад  бидний энэхїї эмхэтгэл тус 

болно гэдэгт бїрэн итгэлтэй байна.
                   

ДАРГА   Ш.ЭНХБАТ
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БЇЛЭГ I. ЭРЇЇЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ЗОРИЛТУУД 

2012 онд Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн хєгжлийн 2012-2016 оны тэргїїлэх 

чиглэлийг баталсан билээ. Энэхїї хєгжлийн дунд хугацааны стратеги тєлєвлєгєєнд 

Монгол хїнийг хєгжїїлэн ажиллаж амьдрах аюулгїй таатай орчныг бїрдїїлнэ хэмээн 

тэргїїлэх чиглэлдээ заасан байна. Стратегийн хїрээнд эрїїл мэндийг хамгаалах, 

хїн амаа єсгєх, амьдрах аюулгїй таатай орчныг бїрдїїлэх зорилтын хїрээнд дараах 

- Эрїїл мэндийн салбарын хууль эрх зїйн орчны шинэчлэлийг гїнзгийрїїлж, тєрийн 

зохицуулалттай эрїїл мэндийн тогтолцоог хєгжїїлнэ.

- Хїний эрїїл мэндийн байдал, тїїнд нєлєєлєх хїчин зїйлийг тандах, судлах, хянах, 

эрїїл мэндийг дэмжих, хамгаалах, євчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, хїн амд 

эрїїл мэндийн боловсрол олгох нийгмийн эрїїл мэндийн тусламж, їйлчилгээний 

чанар, хїртээмжийг нэмэгдїїлнэ.

- Хїн амд нотолгоонд тулгуурласан эрїїл мэндийн чанартай, їр дїнтэй тусламж  

їйлчилгээг тэгш, хїртээмжтэй їзїїлснээр хїн амын тогтвортой єсєлтийг дэмжин, 

насжилтыг уртасгана.

- Эрїїл мэндийн салбарын санхїїжилтийн тогтолцоог шинэчлэх, эрїїл мэндийн 

даатгалыг боловсронгуй болгож, иргэдийг жилд нэг удаа эмнэлгийн урьдчилан 

сэргийлэх їзлэгт хамруулна.

- Эрїїл мэндийн салбарын хїний нєєцийг тогтвортой хєгжїїлж, эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зїй, хариуцлагыг дээшлїїлнэ.

- Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн аюулгїй байдал, хяналтыг сайжруулна.

- Мэдээллийн дэвшилтэт технологийг эрїїл мэндийн салбарт нэвтрїїлж, цахим 

эрїїл мэндийг хєгжїїлнэ.

- Эрїїл мэндийн салбарт тєр хувийн хэвшлийн тїншлэлийг хєгжїїлнэ.

- Эрїїл мэндийн тусламж, їйлчилгээний стандарт, удирдамж, шалгуур їзїїлэлтийг 

оновчтой болгох Монгол Улсын хїн амыг аюулгїй, чанарын баталгаатай эм, 

биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслээр жигд, хїртээмжтэй хангана.

- Хїн амын дунд эрїїл аж тєрєх ёсыг хэвшїїлэх, улмаар зонхилон тохиолдох халдварт 

болон халдварт бус євчлєлийг бууруулахад чиглэсэн нийгмийн эрїїл мэндийн 

мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг чанаржуулна.

- Олон нийтийн оролцоо, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар 
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эрїїл мэндийг дэмжих орчинг бий болгоно.

- Сум, єрхийн эрїїл мэндийн тєвєєс їзїїлэх тусламж, їйлчилгээний нэн шаардлагатай 

багцыг шинэчлэх, анхан шатны эмнэлгийн тусламж їзїїлэх байгууллагуудад 

хуваарилах тєсвийн хэмжээг нэмэгдїїлнэ.

- Эрїїл мэндийн салбарын санхїїгийн болон нєєцийн ашиглалтын їр дїнг сайжруулж, 

санхїїжилтийг тогтмол нэмэгдїїлнэ.

- Эхийн болон нялхасын эндэгдэл, халдварт євчлєлийг бууруулах зорилгоор 

Улаанбаатар хотод тєрєх эмнэлгийг шинээр, аймаг орон нутагт нийлбэр дїнгээрээ 

410 ор бїхий 9 тєрєх эмнэлэг, 10 халдвартын эмнэлгийг тус тус барьж байгуулна. 

- Орон нутагт сумын 71 эмнэлэг, сум дундын 6 эмнэлэг, бїсийн оношлогооны 6 тєвийг 

байгуулна.

- Цахим эмнэлэг, зайн оношилгоог нэвтрїїлэх сургалт судалгаа, оношлогооны тєв, 

халдварт євчин судлалын їндэсний тєвийн лаборатори, цус сэлбэлт судлалын 

їндэсний тєв, эмгэг судлалын їндэсний тєв, геронтологийн тєв, тїлэнхийн тєвийг 

шинээр байгуулах, аймаг орон нутагт оношлогоо эмчилгээний тєвїїдийг шинээр 

барьж ашиглалтад оруулна.
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БЇЛЭГ II. ЭХ ХЇЇХДИЙН ЭРЇЇЛ МЭНД

Жирэмсний хяналт

Тєрєхийн ємнє жирэмсэн эхчїїдэд їзїїлж буй їйлчилгээ нь тэдний эрїїл мэнд 
тєдийгїй нялхсын эрїїл мэндэд маш чухал нєлєє їзїїлдэг. Мєн їр хєврєлийн єсєлт, 
хєгжил , эхийн эрїїл мэнд хоорондоо маш нарийн хамааралтай байдаг тул жирэмсэн 
їед мэргэжлийн эмчийн хяналтад хамрагдаж зохих заавар, зєвлємж, їйлчилгээг 
авах нь чухал юм. 2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар жирэмсний хяналтанд 
шинээр 40690 жирэмсэн эмэгтэйчїїд хамрагдсан ба 87.3 хувь нь эхний 3 сартайд, 
11.5 хувь нь 4-6 сартайд, 1.2 хувь нь 7 ба тїїнээс дээш сартайд хяналтанд орсон 
байна. Жирэмсний эрт їеийн хяналтын хувь єнгєрсєн оны мєн їеэс 3.3 пунктээр 

Зураг 1. Жирэмсний эрт хяналтын хувь, /2011-2012 оны хагас жилийн байдлаар/

Шинээр хяналтанд орсон жирэмсэн эмэгтэйчїїдийн 97.2 хувь нь цусны шинжилгээнд 
хамрагдсанаас 5.3 хувь нь цус багадалттай байна.



12

  

2012 îí II óëèðàëÕ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò

Зураг 2. Цус багадалтай жирэмсэн эмэгтэйчїїдийн эзлэх хувь, /2012 оны хагас 
жилийн байдлаар/

Хяналтанд байгаа жирэмсэн эмэгтэйчїїдээс трихомониаз илрїїлэх шинжилгээнд 43538, 
заг хїйтэн илрїїлэх шинжилгээнд 42811, тэмбїї илрїїлэх шинжилгээнд 40772, ХДХВ/ДОХ 
илрїїлэх шинжилгээнд 37989 жирэмсэн эхчїїд хамрагдсан байна.

Бэлгийн замаар дамжих халдварын шинжилгээнд хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчїїдээс  
трихомониаз илрїїлэх шинжилгээний 1.9 хувь, заг хїйтэн илрїїлэх шинжилгээний 0.9 хувь, 
тэмбїї илрїїлэх шинжилгээний 2.0 хувь нь эерэг їзїїлэлттэй гарсан байна.

Хїснэгт 1. Жирэмсэн эмэгтэйчїїдийн шинжилгээнд хамрагдалт, /2012 оны хагас 
жилийн байдлаар/
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Тєрєлт, тєрєх їеийн эмнэлгийн тусламж їйлчилгээ

2012 оны  эхний хагас жилийн байдлаар нийт 35945 эх амаржсан нь єнгєрсєн оны мєн 
їеэс 6.7 /2251/ хувиар нэмэгдсэн байна. Тєрєлт Архангай, Булган, Дорнод, Сэлэнгэ  
аймагт буурч бусад аймагт болон  УБ хотод нэмэгджээ.
Нийт тєрєлтийн 0.3 хувь нь гэрийн тєрєлт байгаа ба гэрийн тєрєлтийн 64.7 хувь нь 

Зураг 3. Тєрсєн эхчїїд насны ангиллаар, 2012 оны хагас жилийн байдлаар

Нийт тєрсєн эхчїїдийг нийгмийн байдлаар нь авч їзэхэд: ажилчин 9.6, албан 
хаагч 19.9, оюутан 12.4, ажилгїй 48.8, малчин 9.3 хувийг тус тус эзэлж байна. Нийт 
тєрєлтийн 94.5 хувийг эх барих, эмэгтэйчїїдийн эмч, 2.4 хувийг их эмч, 3.0 хувийг эх 
баригч бага эмч, 0.1 хувийг мэргэжлийн бус хїн удирдан тєрїїлсэн байна. 

Зураг 4. Улаанбаатарт хєдєє, орон нутгаас амаржсан эхчїїдийн тоо, 2012 оны хагас 
жилийн байдлаар

Хєдєє орон нутгаас Улаанбаатар хотод ирж амаржиж буй эхчїїдийн дийлэнх буюу 
49.2 хувийг тєвийн бїсээс, 13.4 хувь нь зїїн, 26.8 хувь нь хангай, говийн бїс, 10.6 
хувь нь баруун бїсээс ирж тєрсєн байна. 
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Нийт тєрсєн эхчїїдийн 22 хувь нь мэс заслын аргаар хїїхдээ тєрїїлсэн байна. 

Зураг 5. Мэс заслын аргаар хїїхдээ тєрїїлсэн эхийн эзлэх хувь, /2012 оны хагас 
жилийн байдлаар/

Тєрсєн эхчїїдийн 27.2 хувь жирэмсэн їеийн хїндрэл 36.4 хувь нь тєрєх їеийн 
хїндрэлээр,1.2 хувь нь тєрсний дараах їеийн хїндрэлээр оношлогдож эмчлэгдсэн 
байна.

2012 оны эхний хагас жилийн  байдлаар 3470 їр хєндєлт бїртгэгдсэн бєгєєд 1000 
амьд тєрєлтєд 96.5 ногдож байна. Нийт їр хєндєлтийн 77.5 хувь нь Улаанбаатар 
хотод, 22.5 хувь нь хєдєє орон нутагт хийгдсэн байна. Тєрєх насны 1000 эмэгтэйд 4 
їр хєндєлт ногдож байна.
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Хїїхдийн эрїїл мэнд

Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар  нийт 36129 хїїхэд тєрсєн 
байна. Амьд тєрсєн хїїхдийн 51.1 хувь нь эрэгтэй, 48.9 хувь нь эмэгтэй байна. 
Єнгєрсєн оны мєн їеэс 2270 хїїхдээр буюу 6.7 хувиар нэмэгджээ. Амьд тєрсєн 
хїїхдийн 4.0 /1438/ хувь нь бага жинтэй буюу 2500 гр-аас доош жинтэй тєржээ. Тєрєєд 
1 цагийн дотор хєхєє амласан хїїхдийн хувь 92.2 байна. 
Эхний хагас жилийн байдлаар 1000 нийт тєрєлтєд ногдох амьгїй тєрєлт 5.8 байна. 
Баян-Єлгий /15.0/,   Ховд /12.8/, Завхан /10.5/, Хэнтий /9.0/,  Дорнод /7.3/, Увс /8.8/,  
Говь-Алтай /7.1/, Улаанбаатар /6.2/  байгаа нь улс болон аймгийн дундажаас єндєр 
їзїїлэлттэй байна. 

Зураг 6. Амьгїй тєрєлтийн тївшин, 1000 тєрєлтєд /2012 оны хагас жилийн байдлаар/

Тухайн сард улсын хэмжээнд 5 хїртэлх насны нийт 177527 хїїхэд жинлэсэн 

Зураг 7. 5 хїртэлх насны хїїхдийн єсєлтийн хяналт, /2012 оны хагас жилийн 
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Эхийн эндэгдэл

2012 оны эхний  хагас жилийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бїртгэгдэж 
100.000 амьд тєрєлтєд 49.8 байгаа нь єнгєрсєн оны мєн їетэй харьцуулахад 0.4 

Хїснэгт 2. Эхийн эндэгдэл 100 000 амьд тєрєлтєд 2008-2012 оны хагас жилийн 
байдлаар

Эхийн эндэгдлийн нийт тохиолдлыг шалтгаанаар нь авч їзэхэд жирэмсэн їеийн 
хїндрэлээр-4, тєрєх їеийн хїндрэлээр-2, тєрсний дараах їеийн хїндрэлээр -6, 

Зураг 8. Эхийн эндэгдэл насны ангилал, байршлаар, 2012 оны хагас жилийн 

Нийгмийн байдлаар авч їзэхэд эндсэн эхчїїд нь ажилгїй-8, нийгмийн ажилтан-5, 
малчин-4, оюутан-1 байна. 

Эхийн эндэгдлийн 7 (38.8%) тохиолдол Улаанбаатар хотод бїртгэгдсэн бєгєєд 100000 
амьд тєрєлтєд 39.8, Баян-Єлгий 1 (80.3), Баянхонгор 2 (183.5), Дархан-Уул 1(78.4), 
Дорнод 1(104.4), Завхан 2 (264.2), Євєрхангай 1 (80.1),  Сїхбаатар 1(156.7), Сэлэнгэ 
1(107.5), Тєв 1 (187,6) ногдож байна.
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Нялхас болон 5 хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдэл, /1000 амьд тєрєлтєд/

Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар нэг хїртэлх насны хїїхдийн 
эндэгдлийн 590 тохиолдол бїртгэгдэж амьд тєрсєн 1000 хїїхдэд 16.3 ногдож байна. 
Єнгєрсєн оны мєн їеэс 1000 амьд тєрєлт тутамд ногдох хїїхдийн эндэгдэл 1.6-єєр 

Хїснэгт 3. Нялхсын эндэгдэл, 1000 амьд тєрєлтєд /2008-2012 оны хагас жилийн 
байдлаар/

Нэг хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдлийн 51.5 хувь нь 0-6 хоногтойдоо буюу нярайн 
эрт їедээ, 12.7 хувь нь 7-28 хоногтойдоо буюу нярайн хожуу їедээ, 35.8 хувь нь 29 
ба тїїнээс дээш хоногтойд эндсэн байна. 

Нярайн эндэгдэл 1000 амьд тєрсєн хїїхдэд 10.3, перинаталь эндэгдэл нийт тєрєлтєд 
14.3 байна. Нэг хїртэлх насандаа эндсэн хїїхдийн 58.7 хувь нь эрэгтэй, 41.3 хувь 
нь эмэгтэй хїїхэд байна. 

Зураг 9. Нялхсын эндэгдэл, 1000 амьд тєрєлтєд /2012 оны хагас жилийн байдлаар/

Перинаталь эндэгдлийн тївшин баруун бїсийн аймгууд болох Баян-Єлгий, Увс, Ховд, 
Завхан зэрэг аймгуудад улсын дунджаас 2.3-12.8 промиль-оор єндєр байна. Тїїнчлэн 
Хєвсгєл, Євєрхангай, Хэнтий аймгуудад улсын дунджаас єндєр байна.
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Хїснэгт 4. Тав хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдэл, 1000 амьд тєрєлтєд /2008-2012 
оны хагас жилийн байдлаар/

Тав хїртэлх насандаа эндсэн хїїхдийн 56.5 хувь нь эрэгтэй, 43.5 хувь нь эмэгтэй 

Хїснэгт 5. Нялхсын болон тав хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдлийн шалтгаан, 1000 
амьд тєрєлтєд, /2012 оны хагас жилийн байдлаар/

Зураг 10. Перинаталь эндэгдэл, 1000 нийт тєрєлтєд /2012 оны хагас жилийн 
байдлаар/

2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар тав хїртэлх насандаа 711 хїїхэд эндсэн нь 
єнгєрсєн оны мєн їеэс 23 тохиолдол, амьд тєрсєн 1000 хїїхэд тутамд 2.0 хїїхдээр  
буурсан байна.  /2011 оны эхний хагас жилийн байдлаар амьд тєрсєн 1000 хїїхдэд 
21.7/. Тав хїртэлх насандаа эндсэн хїїхдийн 56.5 хувь нь эрэгтэй, 43.4 хувь нь 
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Зураг 11. Тав хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдэл, 1000 амьд тєрєлтєд /2012 оны 
хагас жилийн байдлаар/

Хїснэгт 6. Тав хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдлийн шалтгаан, хувиар /2012 оны 
хагас жилийн байдлаар/
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БЇЛЭГ III. АМБУЛАТОРИ СТАЦИОНАРЫН ТУСЛАМЖ ЇЙЛЧИЛГЭЭ
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БЇЛЭГ 3. АМБУЛАТОРИ СТАЦИОНАРЫН ТУСЛАМЖ ЇЙЛЧИЛГЭЭ

Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний хагас жилд  амбулаторт нийт 8558554 їзлэг хийгдсний 
38.8 хувийг урьдчилан сэргийлэх їзлэг, 39.7 хувийг євчний учир амбулаторт, 8.4 
хувийг идэвхитэй хяналт, 13.2 хувийг гэрийн идэвхитэй болон дуудлагын їзлэг эзэлж 
байна. Амбулатороор хийгдсэн їзлэгийн 16.9 хувийг сумын эмчийн їзлэг, 28.8 хувийг 
аймаг, дїїргийн нэгдсэн эмнэлгийн эмчийн їзлэг, 35.5 хувийг єрхийн эмчийн їзлэг 
эзэлж байна.

Зураг 12. Амбулаторийн їзлэгийн тєрєл, хувиар /2011-2012 оны хагас жилийн 
байдлаар/

Амбулаторийн їзлэгээр халдварт бус євчлєлийн 603536 тохиолдол бїртгэгдэж 
єнгєрсєн оны мєн їеийнхээс євчлєл 8.1 хувиар нэмэгджээ. Бїртгэгдсэн халдварт бус 
євчлєлийн 53984 тохиолдол буюу 8.9 хувь нь осол гэмтлийн євчлєл эзэлж байна.
Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар эмнэлэгт 371616 эмчлїїлэгч 
хэвтэн эмчлїїлж 2943687 ор хоног ашигласан бєгєєд дундаж ор хоног 7.9 байна. 
Улсын хэмжээнд нийт 40112 эмчлїїлэгчид мэс заслын хагалгаа хийгдсэн бєгєєд  
Улаанбаатар хотын эмнэлгїїдэд 65.2 хувь нь хийгджээ. 

Зураг 13. Мэс заслын хагалгаа бодит тоогоор /2012 оны хагас жилийн байдлаар/
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Хїснэгт 7. Зонхилон хийгдсэн мэс заслын хагалгаа тєрлєєр /2012 оны хагас жилийн 
байдлаар/

7 а. Аймаг  7 б. Улаанбаатар

2012 оны эхний хагас жилийн   байдлаар аймгийн дїнгээр нийт мэс заслын хагалгааны 
28.9 хувийг цочмог мухар олгойн тєрлийн мэс засал эзэлж байгаа бол Улаанбаатар 
хотод їе мєчний бусад тєрлийн мэс засал хамгийн их буюу 10.8 хувийг эзэлж 

Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний 6 сарын байдлаар 357.9 мян тїргэн тусламжийн 
дуудлага хїлээн авч гїйцэтгэснээс 12.5 хувь нь алсын дуудлага байна. Єнгєрсєн оны 

Хїснэгт 8. Тїргэн тусламжийн дуудлага /2012 оны хагас жилийн байдлаар/
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Тїргэн тусламжийн їндэсний тєвд

Нийт 120  алсын дуудлага хїлээн авч 72(61%)-д тєрєлжсєн нарийн мэргэжлийн эмч 
нар  орон нутагт очиж тусламж їйлчилгээ їзїїлж, 43 (36%)-д утсаар зєвлєгєє єгсєн  
бєгєєд 78 хувьд нь мэс заслын эмчилгээ хийсэн байна.Алсын дуудлагын 4 тохиолдолд 
телеконференци хийж эмчилгээний асуудлыш шийдсэн байна.

Хїснэгт 9. Тїргэн тусламжийн дуудлага, /2012 оны хагас жилийн байдлаар/

Нийт тїргэн тусламжийн дуудлагын 21 хувь 
нь осол гэмтлийн дуулага эзэлж байгаа ба 
11 удаа   багаар явж їйлчилсэн байна.

Зураг 14. Тїргэн тусламжийн дуудлагын тєрєл, /2012 оны хагас жилийн байдлаар/
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БЇЛЭГ IV. ХАЛДВАРТ БУС ЄВЧЛЄЛ 
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БЇЛЭГ 4. ХАЛДВАРТ БУС ЄВЧЛЄЛ 

Хїснэгт 10. Амбулаторийн євчлєлийн тэргїїлэх шалтгаан, 10 000 хїн амд /2012 оны 
хагас жилийн байдлаар/

Хїснэгт 11. Стационарын євчлєлийн тэргїїлэх шалтгаан, 10 000 хїн амд /2012 оны 
хагас жилийн байдлаар/

2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар амбулаторит бїртгэгдсэн халдварт бус 
євчлєлийн дийлэнхи буюу 18.1 хувь нь амьсгалын  тогтолцооны євчлєл эзэлж 
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Хорт хавдрын євчлєл, нас баралтын мэдээлэл
/2012 оны хагас жилийн байдлаар/

1. Хорт хавдрын євчлєл, нас баралт

Монгол улсын хэмжээнд 2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар хорт хавдрын шинэ 
тохиолдол 1609 , хорт хавдрын улмаас нас барсан 1110 тохиолдол бїртгэгдээд байна. 
1609 шинээр бїртгэгдсэн хорт хавдрын 19,0% нь эрт їе шатандаа, 81,0% хожуу їе 
шатандаа оношлогдсон байна. /Хїснэгт 1 /

Хїснэгт 12. Хорт хавдрын шинэ тохиолдол, нас баралт, /2012 хагас жилийн байдлаар/
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Зураг 15. Шинээр бїртгэгдсэн хорт хавдар їе шатаар, /2012 оны хагас жилийн 

байдлаар/

Шинээр бїртгэгдсэн хорт хавдрын бїтцийг авч їзвэл  Элэг 40.0%, Ходоод 15.0%, 
Уушиг 8.0%, Умайн хїзїї 7.0%, Улаан хоолой 6.0% Хєх 3,0%, бусад хавдрууд 21.0% 
тус тус эзлэж байна.                                                                                                                     

Зураг 16. Шинээр бїртгэгдсэн хорт хавдрын бїтэц, /2012 оны хагас жилийн 

байдлаар/
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Хїснэгт 13. Зонхилон тохиолдох хорт хавдар-тохиолдлын тоо, їе шат

Зураг 17. Хорт хавдрын нас баралтын бїтэц
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Халдварт бус євчний эрт илрїїлэг їзлэгийн талаар

2012 оны 4 дїгээр сарын 7-нд халдварт бус євчний эрт илрїїлгийн їзлэг эхэлснээс 
хойш артерийн гипертензи эрт илрїїлгийн їзлэгт нийт 44612 хїн хамрагдаж, 
хамрагдвал зохих хїн амын 7.1 хувийг эзэлж байна. Їр дїнгийн їзїїлэлтээр хэвийн 
44.9%, артерийн гипертензитэй байж болох 17.2%, онош  батлагдсан 9.3% байна. 

Чихрийн шижин євчний эрт илрїїлгийн їзлэгт нийт 27070 хїн хамрагдаж, хамрагдвал 
зохих хїн амын 4.3 хувийг эзэлж байна. Їр дїнгийн їзїїлэлтээр хэвийн 79.4%, єлєн 
їеийн глюкозын єєрчлєлттэй 9.8%, онош батлагдсан 2.2% байна.

Эрт илрїїлгийн їзлэгт хамрагдсан хїн амын 37.1 хувь нь эрэгтэй, 62.9 хувь нь 
эмэгтэйчїїд эзэлж байна. Насны хувьд авч їзэхэд 24.1 хувь нь 40-44 насны, 21.9 
хувь нь 45-49 насны, 21.0 хувь нь 50-54 насны, 16.7 хувь нь 55-59 насны, 13.3 хувь 
нь 60-64 насны хїмїїс  байна.  Эрт илрїїлэг їзлэгт хамрагдсан хїн амын 23.3 хувь 
нь  хуучин артерийн гипертензи оношлогдсон, 5.1 хувь нь хуучин чихрийн шижин 
оношлогдсон хїн їзлэгт хамрагдсан байна.

Зураг 18. Эрт илрїїлэг їзлэгийн хамрагдалтын хувь, аймгаар
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БЇЛЭГ V. ХАЛДВАРТ ЄВЧИН
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БЇЛЭГ 5. ХАЛДВАРТ ЄВЧИН

Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний хагас жилийн  байдлаар 24 тєрлийн 24205 халдварт 
євчний тохиолдол бїртгэгдэж 10000 хїн амд  87.0 ногдож байна. Халдварт євчний 

Зураг 20. Халдварт євчин 10 000 хїн амд /2012 оны хагас жилийн байдлаар/

Зураг 19. Халдварт євчний бїтэц, хувиар /2012 оны хагас жилийн байдлаар/

10000 хїн амд ногдох халдварт євчний гаралт Дорнод 159.9, Дорноговь 90.0, 
Улаанбаатар хот 127.2 байгаа нь улсын дундаж їзїїлэлтээс єндєр байна.
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2012 оны эхний хагас жилийн  байдлаар 3958 тохиолдол буюу 10 000 хїн амд 14.2 
ногдож  байна. Єнгєрсєн оны мєн їеэс 1493 тохиолдол буюу 10 000 хїн ам тутамд 

Зураг 21. Вирїст хепатитийн євчлєл 10 000 хїн амд /2011-2012 оны хагас жилийн 

байдлаар/

Вирїст хепатит

Амьсгалын замын цочмог халдварт євчин

2012 оны эхний хасгас жилийн байдлаар амьсгалын замын цочмог халдварт євчний 11027 тохиолдол 

бїртгэгдсэн нь нийт халдварт євчний 45.6 хувийг эзэлж байна. 

Зураг 22. Амьсгалын замын цочмог халдварт євчин, бодит тоогоор /2008-2012 оны 
хагас жилийн байдлаар/
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2012 оны эхний хагас жилийн  байдлаар  6794 тохиолдол буюу 10 000 хїн амд 24.4 
байгаа нь єнгєрсєн оны мєн їеэс 10 000 хїн амд 21.7 євчлєлєєр нэмэгджээ. Нийт 

Гахай хавдар

Зураг 24. Гахай хавдрын євчлєл, 10 000 хїн амд /2012 оны хагас жилийн байдлаар/
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Зураг 23. Гахай хавдрын євчлєл, бодит тоо, улиралаар, 2012
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Улаанбаатар хотод бїртгэгдсэн євчлєлийг дїїргээр авч їзэхэд: Сїхбаатар -945, 
Баянзїрх-1762, Чингэлтэй-778, Хан-Уул-580, Баянгол-839, Сонгинохайрхан дїїрэгт-
725, Багануур-53, Налайх-33 тохиолдол тус тус байна. Гахай хавдрын євчлєл 5-14 

Сїрьеэгийн євчлєл

Сїрьеэ євчний 2322 тохиолдол бїртгэгдэж, 10 000 хїн амд 8.4 ногдож байна. 
Єнгєрсєн оны мєн їеэс 94 тохиолдлоор буурчээ.

Хїснэгт 14. Сїрьеэгийн євчлєлийн тївшин 10 000 хїн амд /2008-2012 оны хагас 
жилийн байдлаар/

Сїрьеэгийн євчлєл 10 000 хїн амд улсын дундаж їзїїлэлтээс єндєр байгаа 
аймгуудыг дурьдвал: Дархан-Уул /17.9/, Сэлэнгэ /11.8/, Говьсїмбэр /10.9/, Дорнод 
/11.5/, Хэнтий /10.9/,Улаанбаатар хот /11.3/ байна. Шинээр илэрсэн сїрьеэтэй 
євчтєний 53.7 хувь нь эрэгтэй, 46.3 хувь нь эмэгтэйчїїд байгаа ба 67.2 хувийг 16-
44 насныхан эзэлж байгаа нь залуу, хєдєлмєрийн насны хїмїїс илїїтэй євчилж 
байна. 

Зураг 25. Сїрьеэгийн євчлєл, 10 000 хїн амд /2011-2012 оны хагас жилийн байдлаар/
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2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар бэлгийн замаар дамжих халдварын нийт 

6996 тохиолдол бїртгэгдснээс 30.7 хувийг трихомониаз, 36.1 хувийг  заг хїйтэн, 33.2 

хувийг тэмбїї євчин тус тус эзэлж байна. Єнгєрсєн оны мєн їетэй харьцуулахад 

заг хїйтэн 116 тохиолдлоор буурч, трихомониаз 21, тэмбїї євчин 153 тохиолдлоор 

тус тус нэмэгджээ. ХДХВ/ДОХ-ын 10 тохиолдол Улаанбаатар хотоос мэдээлэгдэж 

бїртгэгдээд байна. Нийгмийн байдлаар авч їзэхэд 43.7 хувь нь ажилгїй, 34.0 хувь нь 

ажил эрхэлдэг, 17.8 хувь нь оюутнууд байна. Халдварын эх уурхай нь байнгын бэлгийн 

хавьтагчаас 56.7 хувь нь, тохиолдлын бэлгийн хавьтлаас 41.7, биеэ їнэлэгчээс 0.3 

хувь  нь халдвар авсан байна.

Бэлгийн замаар дамжих халдвар

Зураг 26. Сїрьеэгийн євчлєл, 10 000 хїн амд, дїїргээр /2012 оны хагас жилийн 

байдлаар/

Сїрьеэ євчний илрїїлэлтийг 13.2 хувийг идэвхтэй їзлэгээр, 30.4 хувийг урьдчилан 

сэргийлэх їзлэгээр, 56.4 хувийг амбулаторт євчний учир ирэх їед илрїїлсэн байна. 

Халдварын эх уурхай нь 8.4 хувь нь халдвартай хэлбэрийн сїрьеэтэй євчтєнєєс, 

4.2 хувь нь архаг євчтєнєєс, 87.4 хувь нь халдварын эх уурхай нь тогтоогдоогїй 

байна. 

Шинээр илэрсэн сїрьеэтэй євчтєнїїдийн 45.1 хувь нь эмнэлэгт хэвтэн эмчлїїлж, 

54.9 хувь нь гэрээр эмчилгээ хийлгэж байна.

 

Сїрьеэ євчний шалтгаант нас баралт 71 тохиолдол бїртгэгдсэн нь урьд оны мєн 

їетэй  харьцуулахад 17 тохиолдлоор  нэмэгдсэн ба насны хувьд 20 хїртэлх насны 

9.7 хувь, 20-29 насны 26.3, 30-39 насны 25.7 хувь, 40-49 насны 20.6, 50 аас дээш 

насны хїмїїс 17.7 хувийг эзэлж байна.
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Зураг 27. Зонхилон тохиолдох бэлгийн замын халдварт євчин, 10 000 хїн амд /2011-

2012 оны хагас жилийн байдлаар/

Бэлгийн замаар дамжих халдвараар євчлєгсдийн 9.7 хувь нь 20 хїртэлх насныхан,  
82.7 хувь нь 20-39 насныхан, 7.6 хувийг 40-єєс дээш насны хїмїїс эзэлж  байна. 
Нийгмийн байдлаар авч їзэхэд 42.3 хувь нь ажилгїй, 34.8 хувь нь ажил эрхэлдэг, 
16.2 хувь нь оюутнууд байна. Халдварын эх уурхай нь байнгын бэлгийн хавьтагчаас 
56.1 хувь, тохиолдлын бэлгийн хавьтлаас 41.2, биеэ їнэлэгчээс 0.6 хувь  нь халдвар 
авсан байна.

Зураг 28. Заг хїйтэн, тэмбїїгийн євчлєл 10 000 хїн амд /2012 оны хагас жилийн 
байдлаар/
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Илрїїлэлтийн хувьд 38.7 хувь нь урьдчилан сэргийлэх їзлэгээр, 54.3 хувь нь євчний 
учир амбулаторт ирсэн їзлэгээр илэрчээ. Бэлгийн замаар дамжих халдвартай 
хїмїїсийн 32.6 хувийг жирэмсэн эмэгтэйчїїд эзэлж байгаа нь анхаарал татсан 
асуудал болж байна. 

Халдварт євчний шалтгаант нас баралт

2012 оны эхний 6 сарын байдлаар халдварт євчний шалтгаант нас баралтын нийт 
91 тохиолдол бїртгэгдсэн байна. Нас баралтын тохиолдлыг євчний шалтгаанаар 
авч їзвэл: сїрьеэ- 71, вируст хепатит- 7, ёлом -1, салхинцэцэг-1, тєрєлхийн тэмбїї 
євчний шалтгаанаар 3 тус тус нас  барсан байна.

Хїснэгт 15. Сїрьеэгийн нас баралтын тївшин 10000 хїн амд /2008-2012 оны хагас 
жилийн байдлаар/
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БЇЛЭГ VI. ХЇН АМЫН НАС БАРАЛТ
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БЇЛЭГ 6. ХЇН АМЫН НАС БАРАЛТ

2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт нас баралтын 8711 тохиолдол бїртгэгдсэн 
нь  єнгєрсєн оны мєн їеэс 164 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна.
Нас барсан хїний 61.6 хувь нь эрэгтэй, 38.4 хувь нь эмэгтэй  байна. 

Нийт нас баралтын 24.8 хувь нь эмнэлэгт нас барсан бєгєєд їїнээс 24.5 хувийг  хоног 
болоогїй нас баралт эзэлж  байна. Хоног болоогїй нас баралтын хувь єнгєрсєн оны 

Зураг 29. Осол гэмтлийн шалтгаант нас баралтын хэлбэр, насны ангиллаар, хувиар 

/2012 оны хагас жилийн байдлаар/

Євчлєл ба нас баралтын гадны шалтгаан 1635 тохиолдол бїртгэгдсэн нь нийт нас 

баралтын 18.8 хувийг эзэлж байгаа бєгєєд єнгєрсєн оны мєн їеэс 105 тохиолдол 

буюу 6.9 хувиар нэмэгдсэн байна.

Зїрх-судасны тогтолцооны євчлєлийн шалтгаант нас баралт дотор тархинд цус 

харвалт 35.1, зїрхний цус хомсрох євчин 27.4 хувь, зїрхний булчингийн цочмог 

шигдээс 13.9 хувь, даралтдах євчин 6.1 хувийг тус тус эзэлж байна.

Хорт  хавдрын  нас баралтын дийлэнхи хувийг элэг ба элгэн дэх цєсний сувгийн ємєн 

44.6 хувийг  эзэлжээ.
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“Ногоон жор” аргачилал

Ямар ч эм хэрэглэхгїйгээр єєрийн зан їйл, амьдралын хэв маягаа єєрчлєх замаар 
дээрх євчнїїдийг эмчлэх боломжтой байдаг. Тухайлбал. Зєв зохистой хооллон 
идэвхтэй хєдєлгєєний тусламжтай эрїїлжих аргын нэг нь “Ногоон жор” арга юм.

Вандуйтай улаан лоолийн салат

Найрлага:

Бэлтгэх арга:
Улаан лоолийн хальсыг авч сармис хэлбэртэй хэрчинэ. Лаазалсан бус хальстай 
вандуйг угааж чанана. Шєлний далайн замгийг усанд дэвтээж чанана. Гаргаж аваад 
хэрчин дээрхийг хольж ургамлын тосоор амтална.
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ИДЭВХТЭЙ ХЄДЄЛГЄЄНИЙ ЖОР

Хєдєлгєєнйй алхалтаас эхэл

Бїх хєдєлгєєнийг биед тустай гэдэг. Тэгэхдээ єдєр тутмын бидний амьдралын 
хэрэгцээний хєдєлгєєн болон бидний бие мах бодын їндсэн хєдєлгєєн болох алхах 
гїйх босох суух шатаар єгсєх хєдєлгєєнїїдийг хийнэ.

Гїйлт: 

Хєдєлгєєний нэг їндсэн хэсэгт шогшоо гїйлт орно. Гїйх нь хїний биеийн бїх булчин 
шєрмєс эд эс хєдєлж эсийн хоорондох хаягдал шаарыг зайлуулах сайн аргад ордог. 
Гїйлт биеийн жинг хасаж бие мах бодын уургийн бїтцийг задалж хїнийг залуужуулан 
хєгшрєлтийн явцыг удаашруулдаг. Гїйлтийг єєрийн нас хїйс бие мах бодийн онцлогт 
тохируулан хийнэ. Анх эхэлж гїйж  байгаа хїмїїс гїйх, алхах, шогшихыг хослуулан 
эрэмбэтэй дэс дараатай гїйх хэрэгтэй. Даралт иххэй зїрхний хэм алдагдсан їед 
гїйхийг хориглоно.


