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Товчилсон нэр томъёоны тайлбар

АР  Архангай
БЄ  Баян-Єлгий 
БХ  Баянхонгор
БУ  Булган
ГА  Говь-Алтай
ГС  Говьсїмбэр
ДА  Дархан-Уул
ДГ  Дорноговь
ДО  Дорнод
ДУ  Дундговь
ЗА  Завхан
ОР  Орхон
ЄВ  Євєрхангай
ЄМ  Ємнєговь
СЇ  Сїхбаатар
СЭ  Сэлэнгэ 
ТЄ  Тєв
УВ  Увс
ХО  Ховд
ХЄ  Хєвсгєл
ХЭ  Хэнтий
АД  Аймгийн дїн
УБ  Улаанбаатар
УД  Улсын дїн
ЧД  Чингэлтэй дїїрэг
БГД  Баянгол дїїрэг
ХУД  Хан-Уул дїїрэг
СХД  Сонгинохайрхан дїїрэг
СБД  Сїхбаатар дїїрэг
БЗД  Баянзїрх дїїрэг
НАД  Налайх дїїрэг
БНД  Багануур дїїрэг

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 1-р улирлын 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 голлох шалтгаануудыг 

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

нийслэлийн дїїргїїдээр харьцуулан гаргасан нь шинэлэг болж та бїхний сонорт 

хїргэж байгаагаараа онцлог юм. Мєн 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.

2012 оны эхний 1-р улирлын байдлаар 100 000 амьд тєрєлтєд ногдох эхийн эндэгдлийн 

тївшин 56.4, 1000 амьд тєрєлтєд нялхсын эндэгдэл 16.6, 5 хїртэлх насны хїїхдийн 

эндэгдэл 19.9 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 

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 3 сарын байдлаар жирэмсний хяналтанд шинээр 21203 
жирэмсэн эмэгтэйчїїд хамрагдсан ба 88.1 хувь нь эхний 3 сартайд, 11.3 хувь нь 4-6 
сартайд, 0.6 хувь нь 7 ба тїїнээс дээш сартайд хяналтанд орсон байна. Жирэмсний 
эрт їеийн хяналтын хувь єнгєрсєн оны мєн їеэс 5.6 пунктээр нэмэгджээ.

Зураг 1. Жирэмсний эрт хяналтын хувь, /2011-2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/

Шинээр хяналтанд орсон жирэмсэн эмэгтэйчїїдийн 96.7 хувь нь цусны шинжилгээнд 
хамрагдсанаас 7.3 хувь нь цус багадалттай байна.

БЇЛЭГ II. ЭХ ХЇЇХДИЙН ЭРЇЇЛ МЭНД
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Тєрєлт, тєрєх їеийн эмнэлгийн тусламж їйлчилгээ

2012 оны эхний  3 сарын байдлаар 17661 эх амаржсан нь єнгєрсєн оны мєн їеэс 1835 

тєрєлтєєр буюу 11.6 хувиар нэмэгдсэн байна. Тєрєлт Булган, Ємнєговь, Сэлэнгэ  

аймагт буурч бусад аймагт болон хотод нэмэгджээ.

Нийт тєрєлтийн 0.3 хувь нь гэрийн тєрєлт байгаа ба 99.7 хувь нь эмнэлэгт тєрсєн 

Зураг 3. Тєрсєн эхчїїд насны ангиллаар, 2012 оны эхний 3 сарын байдлаар

Хєдєє орон нутгаас Улаанбаатар хотод ирж амаржиж буй эхчїїдийн 49.4 хувийг 
тєвийн бїсээс, 26,2 хувь нь хангайн бїс, 13.1 хувь нь зїїн 11,4 хувь нь баруун бїсээс 
ирж тєрсєн байна.

Зураг 4. Улаанбаатарт хєдєє, орон нутгаас амаржсан эхчїїдийн тоо, 2012 оны эхний 
3 сарын байдлаар

Зураг 2. Цус багадалтай жирэмсэн эмэгтэйчїїдийн эзлэх хувь, 2012 оны эхний 3 
сарын байдлаар  
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Нийт хяналтанд байгаа жирэмсэн эмэгтэйчїїдийн  65.3 хувь нь БЗДХ-ын шинжилгээнд 
хамрагдаж їїнээс трихомониаз илрїїлэх шинжилгээний 2.0 хувь, заг хїйтэн илрїїлэх 
шинжилгээний 1.0 хувь, тэмбїї илрїїлэх шинжилгээний 1.9 хувь нь эерэг їзїїлэлттэй 
гарсан байна.

Хїснэгт 1. Жирэмсэн эмэгтэйчїїдийн шинжилгээнд хамрагдалт, 2012 оны эхний 3 
сарын байдлаар
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Тєрєлт, тєрєх їед їзїїлсэн эмнэлгийн  тусламж, 2012 оны эхний 3 сарын байдлаарНийт тєрсєн эхчїїдийн 21.3 хувь нь мэс заслын аргаар хїїхдээ тєрїїлсэн байна. 
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Зураг 5. Мэс заслын аргаар хїїхдээ тєрїїлсэн эхийн эзлэх хувь, 2012 оны эхний 3 
сарын байдлаар

Тєрсєн эхчїїдийн 25.6 хувь жирэмсэн їеийн хїндрэл 35.9 хувь нь тєрєх їеийн 
хїндрэлээр,1.3 хувь нь тєрсний дараах їеийн хїндрэлээр оношлогдож эмчлэгдсэн 
байна.

2012 оны эхний 3 сарын байдлаар 1827 їр хєндєлт бїртгэгдсэн бєгєєд 1000 амьд 
тєрєлтєд 103.4 ногдож байна. Нийт їр хєндєлтийн 80.6 хувь нь Улаанбаатар 
хотод,19.4 хувь нь хєдєє орон нутагт хийгдсэн байна. Тєрєх насны 1000 эмэгтэйд 2 
їр хєндєлт ногдож байна.
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Эхийн эндэгдэл

2012 оны эхний 3 сард эхийн эндэгдлийн 10 тохиолдол бїртгэгдэж 100 000 амьд 
тєрєлтєд 56.4 байна.

Хїснэгт 2. Эхийн эндэгдэл 100 000 амьд тєрєлтєд 2008-2012 оны эхний 3 сарын 
байдлаар

Эхийн эндэгдлийн нийт тохиолдлыг шалтгаанаар авч їзэхэд жирэмсэн їеийн 
хїндрэлээр 2, тєрєх їеийн хїндрэлээр 1, тєрсний дараах їеийн хїндрэлээр 3, 
жирэмсэн, тєрєхєєс їл хамаарах їеийн євчнєєр 4 эх энджээ. 

Зураг 8. Эхийн эндэгдэл насны ангилал, байршлаар, 2012 оны эхний 3 сарын байдлаар

Ажил эрхлэлтийн байдлаар авч їзвэл ажилчин 20 хувь, малчин 30 хувь, бусад ажлаар 
10 хувь, ажил эрхэлдэггїй 40 хувийг тус тус эзэлж байна.

Эхийн эндэгдлийн 5 (50.0%) тохиолдол Улаанбаатар хотод бїртгэгдсэн бєгєєд 100000 
амьд тєрєлтєд 59.6, Баян-Єлгий 1 (162.6), Баянхонгор 1 (188.7), Дархан-Уул 1(152.7), 
Дорнод 1(193.8), Сїхбаатар 1(298.5) ногдож байна.

Хїїхдийн эрїїл мэнд

Амьд тєрсєн 17737 хїїхдийн 51.4 хувь нь эрэгтэй, 48.6 хувь нь эмэгтэй байна. 
Єнгєрсєн оны мєн їеэс 1856 хїїхдээр нэмэгдсэн байна. Амьд тєрсєн хїїхдийн 4.1 
хувь нь бага жинтэй буюу 2500 гр-аас доош жинтэй тєржээ. Тєрєєд 1 цагийн дотор 
хєхєє амласан хїїхдийн хувь 92.1 байна. Амьгїй тєрєлт 1000 нийт тєрєлтєд 6.1 
байгаа бєгєєд энэ їзїїлэлт баруун бїсийн аймгуудад улс болон аймгийн дїнгээс  
2.2-13 промиль-ээр єндєр байна.

Зураг 6. Амьгїй тєрєлтийн тївшин, 1000 тєрєлтєд 2012 оны эхний 3 сарын байдлаар
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9.82.0

0.0

0.0

17.3
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0.0 - 4.7
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6.1

Аймгийн дундаж
6.1

Тїїнчлэн Хэнтий /9.8/,  Булган /8.5/, Ємнєговь /6.4/ зэрэг аймгуудад аймаг болон 
улсын дундажаас єндєр їзїїлэлттэй байна.
Тухайн сард улсын хэмжээнд нийт 167746 хїїхэд жинлэсэн байна. Жинлэсэн хїїхдийн 
0.43 хувь нь туранхай, 0.5 хувь нь тураалтай байгаа бєгєєд єсєлтийн хоцрогдолтой 
хїїхэд 0.82 хувийг эзэлж байна

Зураг 7. 5 хїртэлх насны хїїхдийн єсєлтийн хяналт
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Хїснэгт 4. Тав хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдэл, 1000 амьд тєрєлтєд /2008-2012 
оны эхний 3 сарын байдлаар/

Тав хїртэлх насандаа эндсэн хїїхдийн 56.5 хувь нь эрэгтэй, 43.4 хувь нь эмэгтэй 
хїїхэд байна. 

Хїснэгт 5. Нялхсын болон тав хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдлийн шалтгаан, 1000 
амьд тєрєлтєд /2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/

Зураг 10. Перинаталь эндэгдэл, 1000 нийт тєрєлтєд /2012 оны эхний 3 сарын 
байдлаар/
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2012 оны эхний 3 сарын байдлаар тав хїртэлх насандаа 353 хїїхэд эндсэн нь 
єнгєрсєн оны мєн їеэс 7 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч амьд тєрсєн 1000 хїїхдэд 

Нялхас болон 5 хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдэл, /1000 амьд тєрєлтєд/

Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний 3 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 294 
тохиолдол бїртгэгдэж амьд тєрсєн 1000 хїїхдэд 16.6 ногдож байна. Єнгєрсєн оны 
мєн їеэс 9 тохиолдлоор нэмэгдсэн ч 1000 амьд тєрєлтєд ногдох хїїхдийн эндэгдэл 
1.9-оор буурсан байна.

Хїснэгт 3. Нялхсын эндэгдэл, 1000 амьд тєрєлтєд / 2008-2011 оны эхний 3 сарын 
байдлаар/

Нялхсын эндэгдлийн 50.3 хувь нь 0-6 хоногтойдоо, 11.6 хувь нь 7-28 хоногтойд, 38.0 
хувь нь 29 ба тїїнээс дээш хоногтойд эндсэн байна. 

Нярайн эндэгдэл 1000 амьд тєрсєн хїїхдэд 10.5, перинаталь эндэгдэл 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 эхний 3 сарын байдлаар/
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Перинаталь эндэгдлийн тївшин баруун бїсийн аймгууд болох Баян-Єлгий, Увс, Ховд, 
Завхан зэрэг аймгуудад улсын дунджаас 2.4-9.9 промиль-оор єндєр байна. Тїїнчлэн 
Хєвсгєл, Булган, Євєрхангай, Сїхбаатар, Хэнтий аймгуудад улсын дунджаас єндєр 
байна.
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Нялхсын эндэгдэл /2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/
Зураг 11. Тав хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдэл, 1000 амьд тєрєлтєд /2012 оны 
эхний 3 сарын байдлаар/
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Хїснэгт 6. Тав хїртэлх насны хїїхдийн эндэгдлийн шалтгаан, хувиар /2012 оны 
эхний 3 сарын байдлаар/



22 23

  

2012 îí I óëèðàëÕ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò2012 îí I óëèðàë

БЇЛЭГ 3. АМБУЛАТОРИ СТАЦИОНАРЫН ТУСЛАМЖ ЇЙЛЧИЛГЭЭ

Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний 3 сард амбулаторт нийт 3973686 їзлэг хийгдсний 
33.6 хувийг урьдчилан сэргийлэх їзлэг, 42.6 хувийг євчний учир амбулаторт, 9.1 
хувийг идэвхитэй хяналт, 14.6 хувийг гэрийн идэвхитэй болон дуудлагын їзлэг эзэлж 
байна. Амбулатороор хийгдсэн їзлэгийн 16.2 хувийг сумын эмчийн їзлэг, 28.1 хувийг 
аймаг дїїргийн нэгдсэн эмнэлгийн эмчийн їзлэг, 40.3 хувийг єрхийн эмчийн їзлэг 
эзэлж байна.

Зураг 12. Амбулаторийн їзлэгийн тєрєл, хувиар /2011-2012 оны эхний 3 сарын 
байдлаар/

Амбулаторийн їзлэгээр халдварт бус євчлєлийн 319150 тохиолдол бїртгэгдэж 
єнгєрсєн оны мєн їеийнхээс євчлєл 10.5 хувиар нэмэгджээ. Бїртгэгдсэн халдварт 
бус євчлєлийн 25512 тохиолдол буюу 7.9 хувь нь осол гэмтлийн євчлєл эзэлж байна.
Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний 3 сарын байдлаар эмнэлэгт 192259 эмчлїїлэгч 
хэвтэн эмчлїїлж 1510237 ор хоног ашигласан бєгєєд дундаж ор хоног 7.9 байна. 
Улсын хэмжээнд нийт 19585 эмчлїїлэгчид мэс заслын хагалгаа хийгдсэн бєгєєд  
Улаанбаатар хотын эмнэлгїїдэд 69.5 хувь нь хийгджээ. 

Зураг 13. Мэс заслын хагалгаа бодит тоогоор /2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/

БЇЛЭГ III. АМБУЛАТОРИ СТАЦИОНАРЫН ТУСЛАМЖ ЇЙЛЧИЛГЭЭ
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Тїргэн тусламжийн їндэсний тєвд

Нийт 58  алсын дуудлага хїлээн авч 40(69%)-д тєрєлжсєн нарийн мэргэжлийн эмч 
нар  орон нутагт очиж тусламж їйлчилгээ їзїїлж, 18 (31%)-д утсаар зєвлєгєє єгсєн  
бєгєєд 55 хувьд нь мэс заслын эмчилгээ хийсэн байна.

Хїснэгт 9. Тїргэн тусламжийн дуудлага /2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/

Хїїхдийн мэс заслын дуудлаганд тєрєлхийн 
хїїхдийн улаан хоолойн битїїрэл, 
тєрєлхийн хошного битїїрэл, цусны эмгэг, 
шээсний сївийн гаж хєгжил, гэдэсний урд 
хэсгийн хана цоорхой гэх зэрэг нярайн 
эрхтэн системийн гаж хєгжил євчлєлєєр 
дуудлаганд ЭХЭМТ-ийн нярайн мэс заслын 
эмч нар багаар явсан дуудлага 2012 оны 
эхний 3 сарын байдлаар 10 удаа явсан 
байна.

Зураг 14. Тїргэн тусламжийн дуудлагын тєрєл /2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/

Хїснэгт 7. Зонхилон хийгдсэн мэс заслын хагалгаа тєрлєєр /2012 оны эхний 3 
сарын байдлаар

7 а. Аймаг  7 б. Улаанбаатар

2012 оны эхний 3 сарын  байдлаар аймгийн дїнгээр нийт мэс заслын хагалгааны 
32.6 хувийг цочмог мухар олгойн тєрлийн мэс засал эзэлж байгаа бол Улаанбаатар 
хотод їе мєчний бусад тєрлийн мэс засал хамгийн их буюу 10.2 хувийг эзэлж байна.

Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний 3 сарын байдлаар 197.5 мян тїргэн тусламжийн 
дуудлага хїлээн авч гїйцэтгэснээс 12.2 хувь нь алсын дуудлага байна. Энэ нь 
єнгєрсєн оны мєн їеэс тїргэн тусламжийн 12.0 мян дуудлагаар, алсын дуудлагын 
хувь 4.3 пунктээр тус тус  нэмэгдсэн байна.

Хїснэгт 8. Тїргэн тусламжийн дуудлага /2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/
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Амбулаторийн їзлэгийн тєрєл, хувиар 
/2012 оны эхний 3 сарын 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 
эхний 3 сарын байдлаар/

Хїснэгт 11. Стационарын євчлєлийн тэргїїлэх шалтгаан, 10 000 хїн амд /2012 оны 
эхний 3 сарын байдлаар/

2012 оны эхний 3 сарын байдлаар амбулаторит бїртгэгдсэн халдварт бус євчлєлийн 
дийлэнхи буюу 21.8 хувь нь амьсгалын  тогтолцооны євчлєл эзэлж байна.
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БЇЛЭГ V. ХАЛДВАРТ ЄВЧИН
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Вирїст хепатит євчний 2830 тохиолдол бїртгэгдэж, 10 000 хїн амд 10.2 ногдож  байна. 

Євчлєл єнгєрсєн оны мєн їеийнхээс 422 тохиолдол, 10 000 хїн амд ногдох євчлєл  

1.5-аар буурсан байна. /2011 оны эхний 3 сард 3252 тохиолдол, 10 000 хїн амд 11.7/ 

Вирїст хепатит євчнийг бїтцийн хувьд авч їзвэл: цочмог А хепатит - 91.1 хувь, цочмог 

Зураг 17. Вирїст хепатитийн євчлєл 10 000 хїн амд /2011-2012 оны эхний 3 сарын 

байдлаар/

Вирїст хепатит

Амьсгалын замын цочмог халдварт євчин
Нийт амьсгалын замын халдварт євчний дотор гахай хавдар 66.3%, салхинцэцэг 

31.6% , улаанууд 0.8%, улаанэсэргэнэ 1.0%, менингит 0.3% -ийг тус тус эзэлж байна. 

Зураг 18. Амьсгалын замын цочмог халдварт євчин, бодит тоогоор /2008-2012 оны 
эхний 3 сарын байдлаар/

  

БЇЛЭГ 5. ХАЛДВАРТ ЄВЧИН

Улсын хэмжээнд 2012 оны эхний 3 сарын байдлаар 20 тєрлийн 10996  халдварт 
євчний тохиолдол бїртгэгдэж 10000 хїн амд  39.5 ногдож байна. Халдварт євчнєєр 
євчлєгсдийн тоо єнгєрсєн оны мєн їеэс 1137 тохиолдлоор нэмэгдэж 10000 хїн ам 
тутамд 4.0 хїнээр нэмэгдсэн байна. 
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Зураг 16. Халдварт євчин 10 000 хїн амд /2012 оны  эхний 3 сарын байдлаар/

Зураг 15. Халдварт євчний бїтэц, хувиар /2012 оны  эхний 3 сарын байдлаар/

10000 хїн амд ногдох халдварт євчний гаралт Дорнод /75.3/, Булган /48.7/, Дорноговь 
/47.5/, Баянхонгор /42.5/, Улаанбаатар хот/51.1/ байгаа нь улсын дундаж їзїїлэлтээс 
єндєр байна.
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Єнгєрсєн оны мєн їеэс 27 тохиолдлоор буурчээ. 2012 оны эхний 3 сарын сїрьеэгийн 

євчлєл 10 000 хїн амд улсын дундаж їзїїлэлтээс єндєр байгаа аймгуудыг дурьдвал: 

Дархан-Уул /9.0/, Сэлэнгэ /6.5/, Говьсїмбэр /7.3/ Дорнод /5.0/ Сїхбаатар /4.2/, Хэнтий 

/4.5/,Улаанбаатар хот /5.0/ байна. Шинээр илэрсэн сїрьеэтэй євчтєний 54.6 хувь нь 

эрэгтэй, 45.4 хувь нь эмэгтэйчїїд байгаа ба 68,3 хувийг 16-44 насныхан эзлэж байгаа 

нь залуу хєдєлмєрийн насны хїмїїс илїїтэй євчилж байгааг харуулж  байна.

Зураг 20. Сїрьеэгийн євчлєл, 10 000 хїн амд /2011-2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/

2012 оны эхний 3 сарын байдлаар сїрьеэ євчний илрїїлэлтийг 22.4 хувийг идэвхтэй 

їзлэгээр, 24.6 хувийг урьдчилан сэргийлэх їзлэгээр, 53.0 хувийг амбулаторит 

хандагсдын їзїїлэхээр эмнэлэгт ирэх їед илрїїлсэн байна. Шинээр илэрсэн 

сїрьеэгийн 55.4 хувь нь Улаанбаатар хотод бїртгэгджээ.

Зураг 21. Сїрьеэгийн євчлєл, 10 000 хїн амд, дїїргээр /2012 оны эхний 3 сарын 

байдлаар/
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Гахай хавдар євчний 1830 тохиолдол бїртгэгдэж  єнгєрсєн оны мєн їеэс  10 000 хїн 

амд 6.6 хїнээр нэмэгдсэн ба нийт бїртгэгдсэн євчлєлийн 16.6 хувийг эзэлж байна. 

Гахай хавдрын євчлєл дїїргийн 10 000 хїн амд авч їзвэл: Сїхбаатар 23.7, Баянзїрх 

21.7, Чингэлтэй 19.5, Хан-Уул 14.1, Баянгол 13.5, Сонгинохайрхан дїїрэгт 5.8 промиль 

тус тус бїртгэгдсэнийг урд оны мєн їетэй харьцуулахад 5.3-23 промиль-оор тус тус 

нэмэгдсэн байна. Гахай хавдар євчин  4-14 насныхан дунд хамгийн их  байна.  3 

насанд, 12.2, 4 насанд 39.0, 5-9 насанд 83.8, 10-14 насанд 48.2, 15-19 насанд 18 

промиль тус тус бїртгэгдсэн байна. Гахай хавдрын євчлєлийн 76.6 хувийг цэцэрлэгийн 

хїїхдїїд  эзэлж байна .

Гахай хавдар

Зураг 19. Гахай хавдрын євчлєл, 10 000 хїн амд /2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/

Нийт тохиолдлын 81.5 хувь нь Улаанбаатар хотод, 5.1 хувь нь Тєв аймагт, 7.0 хувь 

нь Дорнод аймагт голомтлон гарсан байна. Улаанбаатар хотод бїртгэгдсэн нийт 

Сїрьеэгийн євчлєл

Шинэ сїрьеэгийн євчлєлийн 1028 тохиолдол бїртгэгдэж, 10 000 хїн амд 3.7 
ногдож байна.

Хїснэгт 12. Сїрьеэгийн євчлєлийн тївшин 10000 хїн амд /2008-2012 оны эхний 3 
сарын байдлаар/
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Илрїїлэлтийн хувьд 37.3 хувь нь урьдчилан сэргийлэх їзлэгээр, 54.3 хувь нь євчний 

учир амбулаторит ирсэн їзлэгээр илэрчээ. Бэлгийн замаар дамжих халдвартай 

хїмїїсийн 35.1 хувийг жирэмсэн эмэгтэйчїїд эзэлж байгаа нь анхаарал татсан 

асуудал болж байна.

Зураг 23. Заг хїйтэн, тэмбїїгийн євчлєл 10 000 хїн амд /2012 оны эхний 3 сарын 

байдлаар/

Халдварт євчний шалтгаант нас баралт

2012 оны эхний 3 сарын байдлаар халдварт євчний шалтгаант нас баралтын нийт 

43 тохиолдол бїртгэгдсэн байна. Нас баралтын тохиолдлыг євчний шалтгаанаар авч 

їзвэл: сїрьеэ- 35, вирїст хепатит- 5, ёлом -1, тєрєлхийн тэмбїї євчний шалтгаанаар 

2 тус тус нас  барсан байна.

Хїснэгт 13. Сїрьеэгийн нас баралтын тївшин 10000 хїн амд /2008-2012 оны эхний 3 
сарын байдлаар/

Сїрьеэгийн нас баралтын тохиолдол 35 бїртгэгдсэн нь урьд оны мєн їетэй  

харьцуулахад 9 тохиолдлоор  нэмэгдсэн ба насны хувьд 20 хїртэлх насны 10.1 хувь, 

20-29 насны 25.9,  30-39 насны 25.3 хувь, 40-49 насны 21.6, 50-аас дээш насны хїмїїс 

17.1 хувийг эзэлж байна.

Халдварын эх уурхай нь 8.9 хувь нь халдвартай хэлбэрийн сїрьеэтэй євчтєнєєс, 5.1 

хувь нь архаг євчтнєєс, 86.0 хувь нь халдварын эх уурхай нь тогтоогдоогїй байна. 

Шинээр илэрсэн сїрьеэтэй євчтєнїїдийн 55.1 хувь эмнэлэгт хэвтэн эмчлїїлж, 

44.9 хувь гэрээр эмчилгээ хийлгэж байна. Сїрьеэгийн нас баралтын тохиолдол 35 

бїртгэгдсэн нь урьд оны мєн їетэй  харьцуулахад 9 тохиолдлоор  нэмэгдсэн ба насны 

хувьд 20 хїртэлх насны 10.1 хувь, 20-29 насны 25.9,  30-39 насны 25.3 хувь, 40-49 

насны 21.6, 50-аас дээш насны хїмїїс 17.1 хувийг эзэлж байна.

Бэлгийн замаар дамжих халдварт євчний нийт 3397 тохиолдол бїртгэгдснээс 30.7 

хувийг трихомониаз, 36.0 хувийг  заг хїйтэн, 33.3 хувийг тэмбїї євчин тус тус эзэлж 

байна. Єнгєрсєн оны мєн їетэй харьцуулахад заг хїйтэн 23 тохиолдлоор буурч, 

трихомониаз 40, тэмбїї євчин 156 тохиолдлоор тус тус нэмэгджээ. ХДХВ/ДОХ-ын 6 

тохиолдол Улаанбаатар хотоос мэдээлэгдэж бїртгэгдээд байна.

Бэлгийн замаар дамжих халдвараар євчлєгсдийн 7.1 хувь нь єсвєр насныхан, 86.2 

хувь нь 20-39 насны, 6.7 хувийг 40-єєс дээш насны хїмїїс эзэлж  байна. 

Нийгмийн байдлаар авч їзэхэд 43.7 хувь нь ажилгїй, 34.0 хувь нь ажил эрхэлдэг, 17.8 

Бэлгийн замаар дамжих халдвар

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.

Зураг 22. Зонхилон тохиолдох бэлгийн замын халдварт євчин, 10 000 хїн амд /2011-

2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/
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БЇЛЭГ 6. ХЇН АМЫН НАС БАРАЛТ

2012 оны байдлаар нийт нас баралтын 4472 тохиолдол бїртгэгдсэн нь єнгєрсєн оны 

мєн їеэс 166 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна.

Нийт нас баралтын 62.9 хувь нь эрэгтэй, 37.1 хувь нь эмэгтэй  байна. Нас баралтын 

10.8 хувь нь эмнэлэгт нас барсан бєгєєд їїнээс 23.0 хувийг  хоног болоогїй нас 

баралт эзэлж  байна. 

Зураг 24. Осол гэмтлийн шалтгаант нас баралтын хэлбэр, насны ангиллаар, хувиар 

/2012 оны эхний 3 сарын байдлаар/

Осол гэмтлийн шалтгаант нас баралтын 798 тохиолдол бїртгэгдсэн нь нийт нас 

баралтын 17.8 хувийг эзэлж байгаа бєгєєд єнгєрсєн оны мєн їеэс 89 тохиолдол 

буюу 12.5 хувиар нэмэгдсэн байна.

Зїрх-судасны тогтолцооны євчлєлийн шалтгаант нас баралт дотор тархинд цус 

харвалт 34.7, зїрхний цус хомсрох євчин 27.2 хувь, зїрхний булчингийн цочмог 

шигдээс 14.0 хувь, даралтдах євчин 5.8 хувийг тус тус эзэлж байна.

Хорт  хавдрын 984 нас баралтын дийлэнхи хувийг элэг ба элгэн дэх цєсний сувгийн 

ємєн 46.5 (458) эзэлжээ.

БЇЛЭГ VI. ХЇН АМЫН НАС БАРАЛТ
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ХЄДЄЛГЄЄНИЙ  ПИРАМИД

Амрах
Зурагт їзэх
Ном унших

Д-Хааяа
Е-бага

Х-богино

Сунгалтын 
дасгалууд

Д-7 хон 3-6
Э-сунгалт
Х-15-60-60

сек 1-3 удаа

Булчингийн хїч
ба чадал

Хїндийг єргєлт,
бялдаржуулах хїчний

дасгалууд
Д-7 хон 2-3

Э-булчинд ачаалал
єгєх

Х-8-12 удаа
1-3 сек

Хїчил тєрєгч их
шаардсан

/аэроб/ дасгал
Аэробик

Шогшин гїйх
Дугуй унах

Спорт тоглоом
Газрын теннис
Сагсан бємбєг

Д-7 хоногт 3-6 удаа, Э - дунд зэрэг ба нэлээд эрчимтэй,
Х-20 минут ба тїїнээс дээш

Энгийн хєдєлгєєн
Явган алхах, шатаар єгсєх, цэцэрлэг 
ногооны талбайд ажиллах
Д- долоо хоногийн ихэнх єдрїїдэд
Э-дунд зэрэг
Х-30 минут ба тїїнээс дээш

1-р Тївшин

2-р Тївшин

3-р Тївшин

4-р Тївшин

Дэлхийн хїн амын євчлєл, эндэгдлийн їндсэн шалтгаан болоод 

байгаа зїрх судасны євчин, хавдар, чихрийн шижин зэрэг халдварт 

бус євчнєєс урьдчилан сэргийлж, та дараах зєвлємжийг амьдралд 

хэрэгжїїлэхийг хичээгээрэй.

1. Єдєр болгон биеийн тамирын дасгал 30 минут хий.Їїнд: биеийн суналт, хїч 

бялдарын дасгал, огцом бус энгийн хєдєлгєєн.

2. Тамхи бїї тат. Тамхи татдаг хїмїїсээс хол бай.

3. Алкоголийн тєрлийн зїйлс бїї хэрэглэ. Гэхдээ улаан вино эрїїл мэндэд сайн.

4. Тохиромжтой зєв хоолло. / тос,чихэр, давс бага хэрэглэх.

5. Єдєрт 8-аас багагїй аяга шингэн ууж бай Хамгийн сайн шингэн нь ус юм.

6. Самрыг бага хэмжээгээр хэрэглэж бай.

7. Єдєр тутмын хоолондоо загасны мах хэрэглэж бай. Дор хаяж 7 хоногт 2 удаа.

8. Хангалттай кальци агуулсан хїнсний бїтээгдэхїїн хэрэглэвэл яс сийрэгжилтээс 

сэргийлнэ.

9. Биеийн жингээ тогтвортой байлга.

10.Шаардлагатай витаминыг тогтмол хэрэглэж бай.

11.40-єєс дээш насныхан аспирин бага тунгаар тогтмол хэрэглэж байх нь зїрхний 

шигдээс болон хорт хавдраас сэргийлнэ.

12.Тогтмол эмнэлгийн їзлэгт хамрагдаж бай.

13.Шїдний эрїїл мэндийг хамгаал.

14.Болзошгїй гэнэтийн осол гэмтэл бэртэлтээс байнга болгоомжилж бай 

15.Оюуны дасгалыг байнга хийж бай.

16.Нийгмийн харилцаанд оролцож бай.

17.Бэлгийн аюулгїй харилцааг эрхэмлэ. Гэр бїлийн хїрээнд тогтмол 

бэлгийн харилцаанд ордог хїмїїс нь єєрийгээ илїї залуугаар тєсєєлдєг.

18.Ямарваа нэгэн зїйлийг єєдрєгєєр хїлээж авч бай.

19.Санхїїгийн тєлєвлєлтийг зєв хийж сур. Амьдрал чинь дуусаагїй байхад мєнгєє 

бїї дуусга. Залуу байх їеэсээ зєв газар хєрєнгє оруулалт хий. Єєрийнхээ їр 

хїїхдэдээ юм їлдээхийг хичээ.


