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Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах                                                                                          , арга хэмжээний тухай
-, 
    Аймгийн хэмжээнд 2016 он гарсаар 703 эх төрж 698 амьд хүүхэд мэндэлсэн байна. Бага насны / 0-1 насны/ 15 хүүхэд эндэж, үүнээс 10 нярай байгаа нь дутуу төрөлтөөс шалтгаалсан, амьдрах чадвар сул байсан бөгөөд 6 цагаас 8 хоног хүртэлх хугацаанд амьдруулсан боловч эмчилгээ сувилгаанд үр дүн өгөөгүй байна. Эхийн ноцтой хүндрэл 3 бүртгэгдэж 2 эх нас барсан ба 1 эхийн амь насыг аварсан байна. 
Дээрх байдалд дүгнэлт хийгээд эх, хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийг бууруулахад эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний зохион байгуулалт, эмч, мэргэжилтнүүдийн эмнэл зүйн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулан, үйлчлүүлэгчдэд хариуцлагатай хандах хандлагыг байгууллагын удирдлагууд, эмч, мэргэжилтнүүдэд төлөвшүүлэх ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
Түүнчлэн иргэд, гэр бүл эрүүл мэндийн боловсролоо дээшлүүлэх, хүүхэд, гэр бүл, залуучууд, боловсрол, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, бүртгэл, статистик, эрүүл мэндийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, Засгийн газрын 2012 оны 61 дүгээр тогтоол "Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд" үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэхүү албан даалгаврыг гаргаж байна. 
Нэг: Сумын Засаг дарга нарт даалгах нь: 
1.Эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах асуудлыг үр дүнгийн гэрээнд тусган дүгнэж, дүгнэлт, сургамжийг сумын Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллах 
2.Сумын хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, түр оршин суугаа иргэдийн бүртгэл судалгаагмнарийвчлан бүрэн гарган шаардлагатай тохиолдолд шилжүулгийг журмын дагуу бүрэн хийлгэж очсон газраа шуурхай бүртгүулдэг болох 
З.Өндөр өртөмтгий жирэмсэн эхийг аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв /БОЭТ/-д шилжүүлэх, төрсний дараа гэрт нь хүргэхэд жил бүр тодорхой зардал 
төсөвлөж иргэд, сумын эмнэлэгт дэмжлэг үзүүлэх, иргэдэд мэдээлэх 
4.Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, шалгуур үзүүлэлтэд эх хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийн тоо, түүнийг бууруулахаар зохион байгуулсан ажил, үр дүнг тайлагнах 
5.Орон нутгийн эх, хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийг бууруулах нөөц, боломжийг иргэдэд сурталчлах, ойлгуулах, алслагдсан бүс нутгийн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 
Хоёр. Эрүүл мэндийн газрын даргад даалгах нь: 
1.Сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төв, Сум дундын эмнэлгийн 0-5 насны хүүхдийн эргэлт, хяналтын байдалд жилд 2 удаа хяналт үнэлгээ хийж, сумын Эрүүл мэндийн салбар зөвлөл /ЭМСЗ/-д үр дүнг мэдээлэн хяналтыг сайжруулах, эндэгдлийг бууруулах арга хэмжээг удирдлага арга зүйгээр ханган ажиллах 
2.Эх, хүүхдийн эндэгдлийн үнэлгээ дүгнэлтийг тухай бүрт хийж, алдаа зөрчлийг илрүүлж, засах, сайжруулах арга хэмжээг тасралтгүй зохион байгуулж үр дүнг мэдээлэх, хариуцлага тооцох механизмыг бүрдүүлж ажиллах 
з.Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэст хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжлийн эмч ажиллуулах 
4.Сум, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч, эх баригч, сувилагч нарыг сургаж дадлагажуулах "Эмнэлзүйн ур чадварын" кабинетыг байгуулж үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулах 
5. Аймгийн эх, хүүхдийн ерөнхий мэргэжилтнийг Эрүүл мэндийн газар дээр ажиллуулах асуудлыг шийдвэрлэх 
Гурав. Бүсийн оноwилгоо, эмчилгээний төвийн захиралд даалгах нь: 
1.Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 338 дугаар тушаалыг мөрдөж ажиллах, сум өрхийн илгээсэн жирэмсэн эхчүүдэд иж бүрэн үзлэг хийж, хяналтын асуудлыг бүрэн шийдэж байх 
2.Өндөр өртөмтгий бүлгийн жирэмсэн эхчүүдийг эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн хяналтад байлгаж төрөх хүртэл нь хянадаг тогтолцоог бүрдүүлэх, жирэмсний хяналтын кабинетын тоог нэмэгдүүлэх 
З.Нарийн мэргэжлийн эмч нар жирэмсний үзлэг оношилгоог иж бүрэн чанартай хийж хэвшүүлэх, эрүүл мэндийн байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар бүрэн хангаж ажиллах, сум, өрхийн жирэмсний, хүүхдийн хяналт хариуцаж байгаа эмч мэргэжилтнүүдийг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах тогтолцоог бэхжүүлэх 	 
4.Жирэмсний зөвлөгөө өгөх кабинетад мэргэжлийн их эмч өөрөө иж бүрэн үзлэг оношлогоог хийж зөвлөгөө зааварчилгааг бүрэн бичиж хэвшүүлэх, бага эмчээр үзлэг хийлгэхгүй байх 
5.Төрөх тасагт гарсан эндэгдэл, амьгүй төрөлтийн тохиолдол бүрт дотоод аудит хийж алдаа дутагдалдаа дүгнэлт хийж, ажлаа сайжруулан ажиллах 
6.Эх барихын ерөнхий мэргэжилтэн сум өрхийн жирэмсний хяналтыг сайжруулах асуудлыг хариуцан мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр улирал тутамд хангаж, эндэгдлийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах 
7.Эх барих, хүүхдийн ерөнхий мэргэжилтнүүд эх хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийн судалгаа хийж нөлөөлж буй хүчин зүйлийг бууруулах улмаар ХӨЦМ болон жирэмсний хяналтыг сайжруулахад чиглэсэн бодлого, төлөвлөгөөтөй хамтын ажиллагааг хангаж ажиллах 
8.Эмчилгээ оношилгооны явцад гарч буй асуудлыг сургамж болгон хэлэлцэх, нээлттэй ярилцах асуудлыг хэвшүүлж, удирдлагаас чиглүүлэн шийдвэрлэж ажиллах 
9.Эмнэлэг хооронд өвчтөн шилжүүлэх журмыг боловсруулан, хэлэлцүүлж батлан хэрэгжүүлэх 
10.0ношиЙн зөрөө гарсан тохиолдол бүрийг шинжлэн, хэлэлцэж, түүний шалтгаанд нарийвлан дүгнэх, илэрсэн шалтгааныг эмч нэг бүртэй ярилцан, хариуцлагыг тухай бүрт тооцож /ур чадварын нэмэгдлийг бууруулах, үр дүнгийн урамшуулал олгохгүй байх гэх мэт/ сайжруулах тодорхой ажлыг төлөвлөн зохион байгуулах 
11.Ялган оношилгоо хийх бүрэн боломжоор эмч нарыг хангах /КТГ-ийн инжекторыг ажиллагаанд бүрэн оруулах г. м/ 
Дөрөв. Сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төв, Сум дундын эмнэлгийн дарга,                                эрхлэгч нарт даалгах нь:
1.Түспамж үйлчилгээнд мөрдөж буй тушаал, дүрэм, журам, зааврыг судлан хэрэгжүүлэх 
2.Жирэмсний хяналт хариуцан ажиллаж байгаа ерөнхий мэргэЖлийн эмч нарыг жил бүр Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд ажлын байрны дагалдан сургалтад хамруулж дадлагажуулах, ур чадварыг үнэлж, дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллах 
З.Эмчилгээ оношилгооны явцад гарч буй асуудалд аудит хийх сургамж болгон хэлэлцэх, нээлттэй ярилцах асуудлыг хэвшүүлж удирдлагаас чиглүүлэн асуудлыг шийдвэрлэж ажиллах 
4.ЖирэмсниЙ өндөр өртөмтгий байдлыг илрүүлж, эрсдэл бүхий жирэмсэн эхчүүдийг Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд илгээж нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтад төрөх хүртэл нь байлгаж хамтран хянаж хэвшүүлэх 
5.Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, жирэмсний хяналтын удирдлага зохион байгуулалтыг сайжруулан чанарт нь дотоод хяналтыг улирал бүр хийж, ЧАБС3өвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, асуудлыг шийдвэрлэж, хэвшүүлэх, жирэмсний хяналтыг хангалтгүй, хариуцлагагүй хийж байгаа эмч, эх баригч нарт хариуцлага тооцож, ажлын чанар үр дүнг сайжруулах 
6.Өрх, сумын Эрүүл мэндийн төв, Сум дундын ЭМНЭЛГҮҮДЭД жирэмсний хяналтыг их эмч хариуцан хянах тогтолцоог хэвшүүлэх, эхчүүдийн хичээлийг тогтмолжуулах мэдлэгийг нь үнэлэх 
7.Сум, өрхийн ЭМТөв бүр 0-5 насны хүүхдийн эргэлт хяналтын чанарыг сайжруулан их, бага эмч нарын давхар хяналт тогтоох, ХӨЦМ-өөр үнэлж тусламж үйлчилгээг үзүүлэх    8.Багийн бага эмч нараар тухайн багийн 0-5 насны хүүхэд, жирэмсэн болон хөхүүл, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг улирал бүр гэрээр нь эргэж хянах тогтолцоог хэвшүүлэх, унаа, шатахууны асуудлыг шийдвэрлэж ажиллах 
Тав. Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга, сургуулийн захирлуудад даалгах нь: 
1 . Өсвөр насны охид хөвгүүдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, ялангуяа НҮЭМ-ийн болон БЗДХ-ын талаар тодорхой мэдлэг олгох, урьдчилан сэргийлэх зөв дадал хэвшил тогтоох ажлуудыг улирал бүр зохион байгуулж хэвшүүлэх, эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 
2. Өөрийн сургуулийн өсвөр насны сурагчдыг эрүүлжүүлэх ажлыг сургууль бүр зохион байгуулж хэвшүүлэх, үр дүнг ил тод мэдээлж байх 
З.Сурагчдын эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах, тэдний мэдлэг, чадвар, хандлагыг үнэлж, ажиллах 
4.СургуулиЙн гадна орчны аюулгүй байдлын индексийг сайжруулж ажиллах Зургаа. Бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарт даалгах нь: 
т.Өөрийн байгууллагад ажиллаж байгаа жирэмсэн, хөхүүл эхчүүдэд хууль тогтоомжийн дагуу амралт, чөлөө, хөнгөлөлт үзүүлж байх 
2.Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө сайн үйлсэд нэгдэж, жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдэд ээлтэй орчин бүрдүүлж, цаг тухайд нь хяналтдаа орох, товлосон хугацаандаа үзлэгт хамрагдах боломжийг бүрдүүлж ажиллах 
З. Хүүхдийг ОСОЛ гэмтлээс сэргийлэх талаар улирал бүр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж хэвшүүлэх 
4.Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох ажлыг бүх байгууллага анхаарч эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах

Долоо. ИРГЭД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД: 
1.0-5 насны хүүхдийн асаргаа сувилгааг сайжруулж осол гэмтэл, гадны 
шалтгаанаар хүүхэд эндүүлэхгүй байхад онцгой анхаарлаа хандуулах 	'1 
2.Иргэд өөрсдөө болон гэр булийнхээ эрүүл мэндийн мэдлэг, боловсролыг сайжруулахад санаачлагатай байж, зохион байгуулагдаж буй уйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох 
З.Эрүүл, аюулгүй ажиллаж амьдрах орчныг бурдүүлэхэд оролцох, түүнийг 
хамгаалах өсвөр уе, хүүхдүүдэд зааж сургах зөв хумүүжуулэх 	_.- 
4.Шилжилт хөдөлгөөнөө хугацаанд нь буртгүүлж байх, яаралтай үед эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн талаар мэдлэгтэй болж, шаардлагатай үед тусламжийг шуурхай үзүүлдэг болох 
5.Харьяа сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө эрт илрүүлгийн урьдчилан сэргийлэх узлэгт хугацаандаа гэр бүлээрээ хамрагдаж хэвших 
6.Жирэмсэн эхийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд анхаарах гэр бүлийн дэмжлэгийг сайжруулах, хугацаанд нь хяналтын үзлэгт хамруулах, хунд хучир хөдөлмөрөөсчөлөөлөх 
Найм. Энэхүү албан даалгаврын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /Н.Жамъянхорол/-т, мэргэжлийн арга зуйгээр хангаж, хагас бүтэн жилээр үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллахыг Эрүүл мэндийн газар IЧ.Баяржаргал/-т даапгасүгай. 
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