




сарын дуудлагын эмч нарт танилцуулж, шинжилгээнд хамруулах тухай 

асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 

2.1.4. ДХЖ эмчийн ажиллах хуваарь, сарын бүрийн яаралтай дуудлагад ажиллах 

багийн бүрэлдэхүүнийг сар бүр гаргаж, хариуцсан албаны дарга, тасгийн 

эрхлэгчээр хянуулж баталгаажуулсан байна. 

2.1.5. Яаралтай дуудлагын хүрээнд орон нутгаас захиалсан вакцин, ийлдэс, тэжээлт 

орчин, оношлуурын захиалгыг хүлээн авсан тухай бүр дархлаажуулалт, 

дуудлага хариуцсан их эмчид мэдэгдэн орон нутагт хүргүүлэх асуудлыг шуурхай 

шийдвэрлүүлнэ. 

2.1.6. Шаардлагатай вакцин, ийлдсийн тооцоог гаргаж хүйтэн хэлхээний горимын 

дагуу  зөөвөрлөхөд бэлтгэн “Төрийн тусгай шуудан”-тай байгуулсан гэрээний 

дагуу хариуцсан ажилтанд хүлээлгэн өгч, захиалагч хүлээн авах, зөөврийн сав 

ЗӨСҮТ-д буцаж ирэх хүртэлх хугацаанд хяналт тавьж үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж, хариуцлагатай ажиллана. 

2.1.1. ЗӨСҮТ-д хадгалагдаж буй вакцин, ийлдэс хадгалах хөргөгч, хөргүүрийн 

/хөлдөөгчийн/ хэмийн тэмдэглэгээг өдөрт 2 удаа өглөө, орой шалгаж тэмдэглэл 

хөтлөн, цахилгаан залгуурын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, хэвийн үйл 

ажиллагааг алдагдсан тохиолдолд дархлаажуулалт хариуцсан эмчид 

танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.  

2.1.2. ДХЖ эмч ажил үүргийн хугацаандаа хариуцлага алдсан тохиолдолд МУ-ын 

“Хөдөлмөрийн тухай” хууль, байгууллагын “Дотоод журам”-ын дагуу хариуцлага 

хүлээнэ. 

2.1.3. Нийтийг хамарсан баяр, ѐслолын үед хуваарийн дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх ба 

ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, холбогдох эрх зүйн орчны хүрээнд ажиллана.  

 

2.2. Дуудлага хүлээн авах, бүртгэх, мэдээлэх   

2.2.1. ЗӨСҮТ-д бүртгэгдэж байгаа зоонозын халдварт өвчний яаралтай дуудлага 

хүлээн авсан даруй мэдээг дуудлага хариуцсан их эмч, тасгийн эрхлэгч, албаны 

дарга, төвийн захирал, ЭМСЯ-ны шуурхай удирдлагын төвд яаралтай мэдээлж 

тэднээс өгсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн дагуу ажиллан, холбогдох 

тодруулга мэдээллийг авна.  



2.2.2. Хүний өвчний голомтод хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, өвчтний биеийн байдал, 

шинжилгээний явцын талаар тогтмол мэдээ авч, тархвар судалгааны хуудсанд 

тэмдэглэн, дуудлага хариуцсан их  эмч, тасгийн эрхлэгч, албаны дарга нарт 

мэдээлнэ.  

2.2.3. ДХЖ эмч нь хүлээн авсан дуудлагын мэдээг анхан шатны бүртгэл маягтуудад 

асуултын дагуу үнэн зөв, бүрэн хөтөлж дараагийн жижүүрт тодорхой 

танилцуулж хүлээлгэн өгнө. ДХЖ эмчийн компьютерт шивж ажил хүлээлцсэн 

байна.  

2.2.4. ДХЖ эмч лабораторийн эмч шинжилгээний явцын болон эцсийн хариуг тухай 

бүр тэмдэглэлд бичиж баталгаажуулсны дараа холбогдох эмч, 

мэргэжилтнүүдэд шуурхай мэдээлнэ.  

2.2.5. Жижүүрийн хугацаанд хүлээн авсан хүний өвчлөлийн сэжигтэй болон мэрэгч 

амьтдын тухай мэдээг ДХЖ-ийн компьютерийн (my computer – D local disk – 

khunii uvchlul – hunii uvchnii medee) файлд шивж хадгалах ба дотоод сүлжээнд 

“Дуудлага 2015”  файлд байршуулна. Тухайн өдрийн мэдээллийн товч 

танилцуулга бэлтгэж өглөө бүр мэдээний дэлгэц, урсдаг самбараар танилцуулж 

ажиллана. 

 

2.3. Бусад үйл ажиллагааны талаар 

2.3.1. ДХЖ-ийн өрөөнд байгаа тоног төхөөрөмж, эд аж ахуй, бичиг баримт, анхан 

шатны бүртгэл, түлхүүрийн хайрцаг зэргийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, 

дараагийн өдрийн жижүүрт хүлээлгэн өгнө 

2.3.2. Яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд ашигладаг утасны болон шатахууны 

картын зарцуулалтад хяналт тавьж, ашигласан эмч, мэргэжилтнээр тодорхой 

бичүүлж, гарын үсэг зуруулж баталгаажуулсан байна.  

2.3.3. Жижүүрийн хугацаанд галын аюул гарах, газар хөдлөлт, үер ус, хүчтэй салхи, 

шуурга зэрэг байгалийн болон гэнэтийн аюул ослын үед тухайн өмч хөрөнгө, 

өсгөвөр, халдвартай материал хариуцсан албаны дарга, эмч мэргэжилтнүүдэд 

шуурхай мэдээлж, холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулна./Гамшгийн үеийн 

мэдээлэл дамжуулах схемийг хавсаргах/ 



2.3.4. Төвийн хэмжээнд цахилгаан холбоо, усан хангамж тасарч саатсан тохиолдолд 

холбогдох газарт яаралтай мэдэгдэж үүссэн нөхцөл байдлын талаар 

байгууллагын удирдлага, хариуцсан мэргэжилтнүүдэд мэдэгдэнэ. 

Шаардлагатай тохиолдолд  вакцин, ийлдэс, оношлуур, урвалж, өсгөвөр, 

шинжилгээний материал хадгалах хөргөгч, хөлдөөгчийг цахилгааны нөөц эх 

үүсвэрт /хонда мотор/ холбох зааварчилгааг баримтлан холбож ажиллана. ДХЖ 

эмч нь цахилгаан үүсгүүр ажиллуулах  зааварчилгаатай танилцсан байна.  

2.3.5. ДХЖ эмч амралтын өдрүүдэд туршилтын амьтдыг хооллож, амьтны байранд 

цэвэрлэгээ хийж тэмдэглэл хөтлөнө. 

2.3.6. ДХЖ эмч нь хүндэтгэх шалтгааны улмаас хуваарийн дагуу ажиллах боломжгүй 

тохиолдолд урьдчилан  дуудлага хариуцсан их эмчид мэдэгдэж  зохицуулалт 

хийлгүүлнэ.  

2.3.7. ДХЖ эмч нар ээлжийн амралтаа эдэлж буй үед албаны бусад бага эмч, 

шаардлагатай тохиолдолд их эмч нарыг жижүүрт гаргана.   

 

Гурав. Зоонозын өвчний дуудлагад үйлчлэх сарын дуудлагын багийн үүрэг 

3.1. Сарын дуудлагын баг нь батлагдсан хуваарийн дагуу тухайн сард улсын 

хэмжээнд бүртгэгдсэн зоонозын хүний өвчний болон мэрэгч амьтны дуудлагад 

цаг алдалгүй түргэн шуурхай үйлчилж, мэргэжил арга зүйгээр хангана.  

3.2. Сарын дуудлагын багт тархвар судлагч, эмнэлзүйч, биологич, нян судлагч эмч, 

лаборант, ариутгагч, бэлтгэмэлч, жолооч ажиллана. 

3.3. Сарын дуудлагын багийн гишүүд холбоо барих утсаа байнга нээлттэй байлгаж, 

нийтээр амрах амралтын өдрүүдийг үл харгалзан ДХЖ-ийн утаснаас дуудлага 

өгснөөр цугларах схемийн дагуу ажлын цагаар хүлээн авсан дуудлагын үед 

ЗӨСҮТ-өөс 30 минут, ажлын бус цагаар хүлээн авсан дуудлагад 1-2 цагт багтан 

очиж үйлчилнэ.  

3.4. Багийн гишүүдээс хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас дуудлагад үйлчлэх 

боломжгүй болсон тохиолдолд дуудлагын багийн ахлагч, хариуцсан албаны 

дарга, тасгийн эрхлэгчид урьдчилан мэдэгдэж зохицуулалт хийлгэсэн байна. 

3.5. Мэрэгч амьтны дуудлагын талаар хүлээн авсан мэдээг батлагдсан маягтын 

дагуу хөтлөнө. Дуудлагад үйлчилсэн багийн тархвар судлагч, биологич нар 



авсан арга хэмжээний талаар анхан шатны бүртгэл маягтыг хөтөлж, 

лабораторийн шинжилгээний хариуг холбогдох газарт ажлын 2 хоногт албан 

тоотоор хүргүүлнэ. 

3.6. Тархвар судлагч эмч нь багийн ахлагчийн үүрэг гүйцэтгэж хүлээн авсан 

дуудлагын цар хүрээг тодорхойлж цаг үеийн байдлыг үнэлэн зоонозын өвчин 

тархахаас сэргийлэх хариу арга хэмжээг гардан зохион байгуулна.   

3.7. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн яаралтай тусламжийн баг 

эмнэлзүйн урьдчилсан онош тавьж, дуудлага өгсний дагуу  нийслэл, хот орчимд 

бүртгэгдсэн зоонозын хүний өвчний дуудлагад газар дээр нь очиж, үйлчилж 

хариу арга хэмжээг зохион байгуулна.  

3.8. Тухайн сарын дуудлага хариуцсан тархвар судлагч эмч зоонозын халдварт 

өвчний онош тодруулахаар ирүүлсэн сорьц, өсгөвөр, халдвартай ба сэжигтэй 

материалыг мөн сарын дуудлагын лабораторийн эмч, лаборант нарт хүлээлгэн 

өгч, анхан шатны бүртгэл маягтыг хөтөлнө. 

3.9. Дуудлагын багийн гишүүд голомтод хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тухай бүр 

тодорхой бичиж тэмдэглэсэн байна. Лабораторийн шинжилгээний хариуг 

холбогдох газруудад шуурхай хүргэх асуудлыг багийн ахлагч тархвар судлагч 

эмч, Эрсдэлийн удирдлага бэлэн байдлын тасгийн дуудлага хариуцсан эмч нар 

хариуцна.   

3.10. Улсын хэмжээнд зоонозын хүний өвчлөлийн дэгдэлт хэлбэрээр гарч тархвар 

судлалын нөхцөл байдал хүндэрсэн тохиолдолд удирдлагын шийдвэрээр 

нэмэлтээр дуудлагад үйлчлэх нөөц багийг томилгоожуулна. 

3.11. Тухайн дуудлагын нөхцөл байдлын дагуу хариу арга хэмжээг зохион байгуулан 

ажилласан болон цаг үеийн байдлын талаар шаардлагатай тохиолдолд 

шуурхай хуралдуулж, удирдлагуудад танилцуулан цаашдын үйл ажиллагааг 

шийдвэрлүүлнэ. 

3.12. Лабораторийн эмч дуудлагын шинжилгээний явц, урьдчилсан болон баталгаат 

шинжилгээний хариуг тухай бүр тэмдэглэлд тодорхой бичиж дуудлагын багийн 

ахлагчид яаралтай мэдээлнэ. Баталгаат шинжилгээний хариуны хувийг 

тэмдэглэлд хавсарган эх хувийг холбогдох газарт тархвар судлагч эмчээр 

шуурхай хүргүүлсэн байна.  



3.13. Монгол улсад бүртгэгдсэн зоонозын халдварын хүний өвчлөлийн сэжигтэй 

тохиолдол (Тарваган тахал, Боом, Галзуу), малын өвчлөлийн дэгдэлт гарсан 

голомт, нийгмийн эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлж болохуйц зоонозын шалтгаант 

үйл явдлын талаар зоонозын өвчний мэргэжлийн баг сарын дуудлагын багтай 

хамтран түргэвчилсэн эрсдэлийн үнэлгээг хийж, ЭМСЯ-Шуурхай удирдлагын 

төв, бусад холбогдох байгууллагуудад цахимаар хүргүүлэн, эрсдэлийн 

түвшингийн хэмжээнд хариу арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллана. 

 

Дөрөв. Зоонозын өвчний мэргэжлийн багийн үүрэг 

4.1. “Зооноын өвчний мэргэжлийн баг”-ийг ЗӨСҮТ-ийн захирлын тушаалаар 

баталгаажуулан үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллана. 

4.2. Зоонозын өвчний мэргэжлийн баг нь хариуцсан халдварын бүртгэгдсэн хүн, 

мал, амьтантай холбоотой дуудлага, сэжигтэй тохиолдол, дэгдэлт болон цар 

тахлын үед халдвар эсэргүүцэх хариу арга хэмжээг зохион байгуулан  мэргэжил 

арга зүйгээр хангаж, холбогдолтой тушаал, журам, заавар, стандарт зэрэг 

бодлого эрхзүйн баримт бичгийг боловсруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж 

ажиллана.  

4.3. Мэргэжлийн баг нь зоонозын өвчний тандалтын тэргүүлэх чиглэлийн /тарваган 

тахал, боом, галзуу, хачигт энцефалит, хачигт риккетсиоз, хачигт 

боррелиоз, шувууны томуу/ тандалт, эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээг 

оновчтой зохион байгуулах, эрсдлийг бууруулах үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллана.   

4.4. Мэргэжлийн баг: тархвар судлагч, амьтан судлагч, шимэгч судлагч, нян судлагч, 

вирус судлагч зэрэг эмч мэргэжилтнүүдээс бүрдэнэ. Тархвар судлагч эмч 

багийн ахлагч байна.  

4.5. Шаардлагатай тохиолдолд зоонозын хүний өвчлөлийн сэжигтэй дуудлагад 

дуудлагын багийн гишүүдтэй хамтран хариу арга хэмжээг зохион байгуулна.  

4.6. Мэргэжлийн баг нь хариуцсан өвчний хүний өвчлөлийн сэжигтэй болон 

батлагдсан тохиолдолд тархвар судалгаа хийх, эмнэлзүйн явц, лабораторийн 

шинжилгээний дүнд анализ хийх, өвчлөлийн тайлан бичиж, архивын нэгж 

бүрдүүлэн хүлээлгэж өгнө.  



4.7. Хариуцсан халдварын чиглэлээр хүн, мал, амьтны өвчний голомтод хэрэгжүүлж 

байгаа арга хэмжээний тэмдэглэлтэй танилцаж тархвар судлал, лабораторийн 

оношилгоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт, халдваргүйтгэл, голомтын 

халдвар эсэргүүцэх арга хэмжээнд мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч, жилийн 

эцэст эпикриз, тархвар судлалын дүгнэлт бичин архивт шилжүүлсэн байна.  

4.8. Хариуцсан халдварын чиглэлээр онош тодруулах, тандалтаар ирүүлсэн 

материалын нэгдсэн бүртгэл мэдээлэл үүсгэж шинжилгээний явц, хариуг эргэн 

мэдээлэх, хариу арга хэмжээний чиглэлээр зөвлөгөө өгөх, тархвар судлал-

эпизоотологийн дүгнэлт гаргасан байна.  

4.9. Хариуцсан халдварын чиглэлээр тухайн жилд бүртгэгдсэн өвчний тохиолдлоор  

мэдээллийн сан үүсгэж мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хариуцан жилийн эцэст 

статистик мэдээ, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэж өгнө.  

 

 

 

 

 

 





 



 





15. Вакцин, ийлдсийн заавар /тарваган тахал, галзуу, боом, хачигт энцефалит/ 

16. Үйл явдалд суурилсан тандалтын мэдээ авах, явуулах схем, маягт  

17. Вакцин, ийлдэс, оношлуур, урвалж, өсгөвөр, шинжилгээний материал хадгалах 

хөргөгч, хөлдөөгч, термостатын жагсаалт, байршил, 

18. Цахилгаан үүсгүүр ажиллуулах зааварчилгаа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





22.  Эппендорфын хуруу шил (15, 50 мл) ширхэг тус бүр 100 

23.  Автомакс ширхэг 2  

 

 

 

 

 

 

 

Лавлагаа 

лабораторийн 

тасаг  

24.  
Ийлдэс судлалын хавтан (U 

ѐроолтой) 
ширхэг 30 

25.  Амьтанд халдвар хийх кувет ширхэг 2 

26.  Амьтан задлах мод ширхэг 6 

27.  Гар баллон ширхэг 4 

28.  Коранцанг ширхэг 6 

29.  Наацны гүүр ширхэг 3 

30.  Нянгийн гогцоо ширхэг 6 

31.  Стерлизатор (том цахилгаан, энгийн) ширхэг тус бүр 3 

32.  Стерлизатор  ширхэг 3 

33.  Өндөг цоологч ширхэг 50 

34.  Уур нухуур хос 10 

35.  Хөл тэлэгч ширхэг 5 

36.  Цагаан хулганы төмөр сав ширхэг 3 

37.  Штатив 40 нүдтэй ширхэг 10 

38.  Элсэн цаг ширхэг 4 

39.  Бүрхүүл шил (100 ширхэгтэй) хайрцаг 2 

40.  Кристализатор ширхэг 6 

41.  Мензурк 100 гр ширхэг 6 

42.  Петрийн аяга ширхэг 100 

43.  Хонхортой наацын шил ширхэг 10 

44.  Хуваарьт шилэн гуурс (1, 2,5,10 гр) ширхэг тус бүр 60 

45.  Цилиндр 250 гр ширхэг 6 

46.  Юүлүүр ширхэг 2 

Хамгаалах хувцас, хэрэгсэл 

47.  Гарын алчуур ширхэг 20 Эрсдэлийн 

удирдлага 

бэлэн 

48.  Марль метр 20 

49.  Хулдаасан хормогч ширхэг 10 



50.  Хулдаасан ханцуйвч ширхэг 10 байдлын тасаг 

51.  Хөвөн маска ширхэг 20 

52.  Хөвөн кг 10 

53.  Нэг удаагийн маск ширхэг 100 

54.  Нэг удаагийн нимгэн маска ширхэг 100 

55.  Нэг удаагийн улавч хос 100 

56.  Нүдний шил ширхэг 50 

57.  Нэг удаагийн өмсгөл ширхэг 100 

58.  Нэг удаагийн халад ширхэг 100 

59.  Тахлын халад ширхэг 10 

60.  

Тахлын өмсгөл ком (халад, хошуу 

алчуур, усны гутал, хөвөн маска, 

гарын алчуур, нүдний шил) 

ширхэг 20 

61.  Пиджам ширхэг 10 

62.  Тавчик ширхэг 10 

63.  Вакум хуруу шил зүүний хамт ширхэг 100 

64.  Зузаан бээлий хос 20 

65.  Нэг удаагийн тариур (1,3,5,10,20 гр) ширхэг тус бүр 10 

66.  Бээлий (S, M, L хэмжээтэй) хайрцаг тус бүр 3 

67.  Хурц иртэй хог хаягдлын сав ширхэг 3 

68.  Чангалуур ширхэг 2 

69.  Задлангийн багаж ком 1 

70.  Даралтын аппарат, чагнуур ширхэг 1 

71.  Халууны шил ширхэг 5 

72.  Бикс (том-4, жижиг-2, дунд-2) ширхэг 8 

73.  Аяны хөнжил ширхэг 4 

74.  Хувин ширхэг 8 

75.  Түмпэн ширхэг 8 

76.  Чүдэнз, лаа боодол Тус бүр 3 

77. З Резинэн жин  ширхэг 2 



78.  Гар чийдэн ширхэг 3 

79.  Цэвэр спирт Литр  5 

80.  Хөрх спирт Литр 5  

81.  Санитол литр 1  

 

ТЭЖЭЭЛТ ОРЧИН, НЯН ЗАЛГИУР, БУДАГ УРВАЛЖ 

 

№ Эд зүйлсийн нэрс 
Хэмжих 

нэгж 

Тоо 

хэмжээ 

Хариуцах 

алба, тасаг 

1 Ариун нэрмэл литр 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лавлагаа 

лабораторийн 

тасаг 

2 Ацетон мл 300 

3 Бэхжүүлэгч  (Карнау) литр 0.2 

4 Бэхжүүлэгч  (Никифоров) литр 0.2 

5 Вейсоны будаг литр 0.2 

6 Грамын будаг литр 0.2 

7 Генцианвалетын ажлын уусмал литр 0.2 

8 Иерсины сонгомол агар литр 2 

9 Леффлерийн хөх литр 0.2 

10 Люголь литр 0.5 

11 Мах пептоны агар литр 3 

12 Мах пептоны шөл литр 3 

13 Мах пептоны  0,3 %  хагас агар литр 0.5 

14 Мартины   0,3 %  хагас агар литр 0.5 

15 Малахит ногоон литр 0.2 

16 Нейтрольротын будаг литр 0.2 

17 Нян залгиур (тарваган тахал, 

хуурмаг сүрьеэ, боом) 

ампул тус бүр 2 

18 Пептоны ус (10%) литр 3 

19 Пептоны ус (1%) литр 3 

20 Ребигерын будаг литр 0.2 



21 PLET агар литр 2 

22 Тарваган тахлын сонгомол орчин литр 2 

23 Т BCS агар литр 2 

24 Фуксины  ажлын уусмал литр 0.2 

25 Фосфотын буфер (РН 7.2, 7.4) литр Тус бүр 3 

26 Физиологийн уусмал литр 5 

27 Хоттингерийн агар литр 3 

28 Хоттингерийн шөл литр 3 

29 Хоттингерийн 0,7%  хагас агар литр 2 

30 Хоттингерийн 0,3 %  хагас агар литр 0.5 

31 Хэнксийн орчин литр 2 

32 Шүлтлэг агар литр 3 

33 Шүлтлэг шөл литр 3 

34 0.5% сафиранин литр 0.2 

35 5% формалины уусмал литр 1 

36 10% формалины уусмал литр 1 

37 50% глицерины уусмал литр 1 
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