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Нийслэлийн хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх 5 шалтгаан: /2019 оны 1-р улирал/

- Амьсгалын тогтолцооны өвчин  /10 000 хүн амд 183.7/

- Хоол шингээх эрхтний өвчин  /10 000 хүн амд 151.6/

- Гэмтэл, хордлого ба гадны шалтгаант өвчин  /10 000 хүн амд 136.4/

- Зүрх судасны тогтолцооны өвчин /10 000 хүн амд 97.6/

- Арьс ба халимны өвчин  /10 000 хүн амд 79.7/

Амьсгалын тогтолцооны өвчлөлийн дотор хатгалгаа өвчний шалтгаанаар амбулаторит 4157 тохиолдол 

бүртгэгдсэний 46.8 хувь нь 5 хүртэлх насны хүүхэд байна. 

Зүрх судасны тогтолцооны өвчний дийлэнхи буюу 46.5 хувь нь артерийн даралт ихсэх өвчин, 19.3 хувь нь 

зүрхний ишемийн өвчнүүд тус тус бүртгэгдсэн байна.

2009 оны Халдварт бус өвчний тархалтыг судлах судалгаагаар 15-64 насны 10 хүн тутмын нэг нь халдварт 

бус өвчний архаг, таван хүн тутмын гурав нь халдварт бус өвчний эрсдэлтэй байдаг гэсэн судалгааг гаргажээ. 

https://news.mn/r/578237/



Нисэхийн сургалтын төв

Хүн амын нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан /2019 оны 1-р улирал/:

• Зүрх судасны тогтолцооны өвчин  583 (10000 хүн амд 4.1)

• Хавдар 496 (10000 хүн амд 3.5) 

• Осол гэмтэл, гадны шалтгаант нас баралт 330 (10000 хүн амд 2.3) 

• Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин 152 (10000 хүн амд 1.1) 

• Амьсгалын тогтолцооны өвчин 127 (10000 хүн амд 0.9) 

Зүрх судасны тогтолцооны өвчний шалтгаант нас баралтын дотор зүрхний цус хомсрох өвчин

36.5 хувь, тархинд цус харвалт 26.8, даралт ихсэх өвчний шалтгаан 5.1 хувийг тус тус эзэлж

байна.

Хорт хавдрын нас баралтын дийлэнх буюу 38.5 хувийг элэг ба элгэн дэх цөсний сувгийн

хавдар,13.5 хувийг ходоодны хавдар, 9.9 хувийг уушгины хавдар тус тус эзэлж байна.
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ИНЕГ-ын ажилтнуудын зонхилох өвчлөл /Грандмед-2019/

Өвчний нэр Өвчтэй албан хаагчын тоо Тус өвчний эзлэх хувь

I- Дотор 911 56.2%

1 Бодисын солилцооны хам шинж, жингийн илүүдэл 441 48,4%

2 Хоол боловсруулах эрхтний эмгэг 377 41,3%

3 Шээс боловсруулах замын эмгэг 51 5,5%

4 Бусад 42 4,6%

II – Шүд 1518 96,5%

1 Шүд цоорол 1318 83,7%

2 Буйлны үрэвсэл, чулуу 1470 93,4%

3 Шүдгүйдэл 460 30%

III- Чих хамар хоолой 1347 82,5%

1 Хамрын таславчын муруйлт 601 44,6%

2 Гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл 199 14,7%

3 Хамрын салстын үрэвсэл 131 9,7%

IV - Нүд 1013 62,6%

1 Харааны хугарлын гажиг 399 39,3%

2 Ойрын харалган 297 29,3%

3 Бусад /нүд хуурайшил, нүдний даралт, торлог бүрхүүлийн өөрчлөлт г м/ 317 31,2%

V - Мэдрэл 530 32,3%

1 Толгойн өвдөлт 195 367%

2 Нурууны өвдөлт 189 35,6%

3 Нойргүйдэл 33 6,2%
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ИНЕГ-ын ажилтнуудын зонхилох өвчлөл /Грандмед-2019/

Зонхилон тохиолдож буй шүдний өвчлөлд: /96,5%/

• Шүдний цоорол, буйлны үрэвсэл,

• Дотрын өвчлөлөөс элэг цөсний үйл ажиллагааны алдагдал, В, С вирусын гаралтай элэгний архаг үрэвсэл, элэг

өөхлөх ба жингийн илүүдэл

Шалтгаан:

• Шүд, амны хөндийн ариун цэвэр,

• Зөв хооллолт, архаг халдвар, идэвхтэй дасгал хөдөлгөөний дутагдал

Чих хамар хоолойн эмгэгүүд: /82,5%/

• Хамрын таславчын муруйлт, гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл, хамрын салстын архаг үрэвсэл

Шалтгаан:

• Орчны нөлөө, цаг агаарын эрс тэс уур амьсгал, агааржуулагчийн хэрэглээ, тухайн хүний бодисын

солилцооны өөрчлөлт, хамрын гэмтэл авч байсан

Нүдний эмгэгүүд: /62,6%/

• Нүд хуурайших, хараа муудах, нүдний салстын өөрчлөлт, үрэвсэл

Шалтгаан:

• Компьютер, телевизор, ухаалаг утасны хэрэглээ, цаг уурын онцлог, тоос шороотой нөхцөлд ажиллах
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Таргалалт

Таргалалт гэдэг нь эд эрхтэн, арьсан дор хэвийн бус өөхний хуримтлал буюу биеийн жин хэт нэмэгдэх

бодисын солилцооны эмгэг юм. Таргалалтын үндсэн шалтгааныг дурдвал: Хоол тэжээлээр авч байгаа

илчлэг, илч зарцуулалт, авбал зохих илчлэгийн тэнцвэр алдагдах, хөдөлгөөний хомсдол, өөхөн эд, өөхлөг

эдээс ялгарах даавруудын нөлөө юм. Эдгээрт нөлөөлөх гол хүчин зүйлүүд гэвэл:

• Өөх тос, нүүрс ус ихтэй хоол, түргэн хоол, хийжүүлсэн ундаа, чихэр шоколад зэргийг ихээр

хэрэглэх

• Хөдөлгөөний хомсдол, буруу дадал хэвшил

• Стресс, нойргүйдэл, ажлын хэт ачаалал

• Хорт зуршил /шар айраг, архи, тамхи/

• Дотоод шүүрлийн зарим эмгэгүүд

• Эм, эмийн бүтээгдэхүүн /кортикостероид, антидепрессант/

• Төв мэдрэлийн тогтолцооны зарим эмгэгүүд /тархи гэмтэх, үрэвсэх, хавдар/

• Удамшлын хүчин зүйл /Ген болон гэр бүлийн/

2017 онд хийгдсэн Үндэсний 5 дахь удаагийн судалгааны үр дүнгээс таргалалтын тархалт 5 хүртэлх насны

хүүхдэд 11.7 хувь, 6-11 насны хүүхдэд 28.6 хувь, 15-49 насны эмэгтэйчүүдэд 46 хувь, 15-49 насны

эрэгтэйчүүдэд 49 хувь тус тус байна.
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Таргалалт ямар өвчин үүсгэх эрсдэлтэй вэ?

Чихрийн шижин, цусны даралт ихсэх, тархинд цус харвах, судас хатуурах, зүрхний шигдээс, элэг

өөхлөх, хатуурах, ясны сийрэгжилт, цөс чулуужих, нойр булчирхайн үрэвсэл, ходоод сунах, шархлах,

бодисын солилцооны хам шинж, хавдар гэх мэт маш олон өвчний шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйл болж байна.

Байвал зохих эрүүл жин /БЗЭЖ/ = (Биеийн өндөр)2 х Тогтмол тоо Тогтмол тоо: Эр=22,Эм =21

Биеийн жингийн индекс /БЖИ/ = Бодит жин / (Биеийн өндөр)2

Биеийн жингийн индекс

Чихрийн шижин өвчний хувьд БЖИ 30-34 буюу таргалалтын 1-р зэргийн үед 2 дахин, БЖИ 35-39 буюу

2-р зэргийн таргалалттай үед 5 дахин, БЖИ 40-с дээш буюу 3-р зэргийн таргалалттай үед 10 дахин их

өвчлөх магадлалтай байдаг. Иймээс илүүдэл жин, таргалалттай хүмүүс чихрийн шижин өвчнөөр

өвчлөмтгий бөгөөд ЧШӨ-ний хүндрэл болох нүдний хараа муудах, сохрох, бөөрний дутагдалд орох, хөлийн

судасны нарийсал, хөлөө тайруулах зэргээр хөдөлмөрийн чадвараа алдах, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох,

эрүүл мэнд, эдийн засаг, сэтгэл санааны маш их хохирол амсаж байна.

Тураал <18.5

Хэвийн 18.5 – 24.9

Илүүдэл жин 25 – 29.9

Таргалалтын I зэрэг 30 – 34.9

Таргалалтын II зэрэг 35 – 39.9

Хэт таргалалт буюу Таргалалтын III зэрэг 40 <
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Таргалалтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд юу хийх вэ?

• Биеийн тамир, спортоор хичээллэх, идэвхтэй амьдралын дадал хэвшил, телевиз, гар утас, компьютерийн

хэрэглээг хязгаарлах, биеийн жингээ тогтмол хэмжиж, хянаж хэвших.

• Таргалалт бол хүний биед үүсэх ихэнх эмгэгийн суурь болдог тул жингээ тогтмол хэмжиж, БЖИ-ийг

24.9-с ихгүй байлгахыг эрмэлзэх. Өөрийн амьдралын хэв маягаа үнэлдэг байх.

• Хүний биологийн цагийг баримталж, эрт унтаж, эрт босох

Үүнд:

Байгалийн гаралтай хоол хүнсний хэрэглээ - Чихэр, чихэртэй бүтээгдэхүүн, өөх тос ихтэй хоол хүнс ба

утсан бүтээгдэхүүний хэрэглээнд хяналт тавих

Хооллох хэв маяг – Голчлон ямар хүнс хэрэглэдэг, хооллох үедээ ном, сонин уншдаг эсэх, хэр зажилж

иддэг, давс ихтэй хоол хүнс хэрэглээ, өглөөний хооллолт, унтахаасаа хэдэн цагийн өмнө хооллодог эсэх

Хөдөлгөөний идэвх – Суугаа ажил эрхэлдэг эсэх, явган явдаг, машинаар явдаг, дасгал хийдэг эсэх,

спорт тоглоом тоглодог эсэх

Амьдралын эрүүл хэв маягт суралцах – Биеийн жингээ тогтмол хэмжиж, хянаж хэвших, Эрүүл хоол

хүнс сонгож хэрэглэх, хооллолтын буруу зан үйлээ өөрчлөх, идэвхтэй хөдөлгөөн, дасгал хийж хэвших
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Согтууруулах ундааны эрүүл мэндэд учруулах нөлөө

• Тархи - Зан төрхийн өөрчлөлт илэрч, сэтгэл гутрах, ой санамжаа алдах шинж илэрнэ.

• Мэдрэл - Хөл гар чичрэн мэдрэлийн ширхэгээр өвдөж тэнцвэр алддаг.

• Зүрх - Судсыг өргөсгөн, цусны эргэлтийг ихэсгэж, зүрхний ачааллыг нэмэгдүүлнэ. Архины задралаар

үүсэх цууны хүчлийн нөлөөгөөр зүрхний булчингийн эд эс гэмтэнэ.

• Уушиг - Халдвар эсэргүүцэх чадвар суларч, ханиаданд өртөмтгий болж хатгаа тусах эрсдэл нэмэгдэнэ.

• Элэг - Уусан архины 90% нь элгэнд задарч, исэлдэлтийн үр дүнд үүссэн бодис нь элгийг гэмтээдэг тул

элэгний хатуурал өвчинг үүсгэдэг.

• Ходоод - Хүчлийг ихэсгэснээр ходоодны салст бүрхэвч шархалж ам залгиурын хорт хавдар архаг

архичдад илүүтэй тохиолддог.

• Нойр булчирхай - архаг үрэвслийн 80% нь архины гаралтай байдаг.

• Бөөр - Шээсний ялгаралт ихсэж шингэнээ алддаг. Бөөрний судас гэмтсэнээр бөөрний гаралтай даралт

ихсэх болон шээс хаагдах, чулуу үүсэх зэрэг үр дагавартай.
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Тамхины хор уршиг

Тамхинд 4000 гаруй төрлийн химийн нэгдэл байдгийн дотор хүнийг маш хүчтэй донтуулдаг никотин болон

хорт хавдар үүсгэдэг 43 төрлийн хорт бодис агуулагддаг байна. Тамхины утааг сорсны дараа мэдрэлийн

эсээр дамжин тархинд допамин, эндорфин хэмээх бодисууд ялгарч хүний биеийг тайвшруулах нөлөө

үзүүлдэг. Тамхи бидний эрүүл мэндэд хэр хортой вэ?

• Төв мэдрэлийн системд хүчтэй нөлөөлнө

• Шүд шарлаж, буйлны үрэвсэлтэй болж шүд унах магадлал ихэснэ

• Нүүрний арьс үрчлээтэж, үсний өнгө алдаж, үс унаж дуу хоолой сөөнгө болно

• Хумс хуурайшиж, хугарамтгай болох, өнгөө алдан шар толбо үүснэ

• Нүдний өвчнөөр өвдөх магадлал энгийн хүнээс 40%-иар илүү

• Сонсгол муудна

• Эрчүүд бэлгийн чадавхаа алдана

• Эмэгтэйчүүдэд жирэмсний болон төрөлтийн хүндрэл гарах,

• Охидын сарын тэмдэг өвдөлттэй ирж мөчлөг нь алдагдан үргүйдэлд хүрэх аюултай

• Зүрхний шигдээс, цус харвалт, чихрийн шижин, захын судасны болон доод мөчний мэдээгүйжих өвчин үүсэх

эрсдэлтэй

• Уушгины хорт хавдрын 90%, архаг бронхитоор өвдөх өндөр магадлалтай

• Хамар, хэл, амны хөндий, шүлсний булчирхай, уруул, цагаан мөгөөрсөн хоолой, нойр булчирхайн хорт хавдар

зэрэг 40 гаруй өвчнөөр өвчлөх эрсдэл өндөр байна.
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Хоногт авах илчлэгийн хэрэгцээ

Өглөөний цай /30%/, зууш /10%/

• Өглөөний хоол нь хүний эрүүл мэндийн гол хүчин зүйл болдог

• Өглөөний хоол идэхгүй байх нь цөсний чулуу үүсэх гол эх үүсвэр

• Өглөө цайгаа уудаг хүн биеийн ерөнхий эрүүл мэнд сайн байдаг

• Сайн идэж авна гэдэг их идэх тухай биш хэрэгцээт амин дэм, бодисуудаа нөхөж авахыг хэлнэ

• Өглөө идсэн хоол эд эсүүдэд маш сайн шим тэжээл болж шингэдэг

Өдрийн хоол /35%/

• Үр тарианы бүтээгдэхүүн

• Мах махан бүтээгдэхүүн

• Хүнсний ногоо

• Жимс жимсгэнэ

• Сүүн бүтээгдэхүүн

Оройн хоол /25%/

• Орой идсэн хоол хүнс хүний биед энерги, өөх болж хуримтлагддаг.

• Өглөөний хоолноос авч чадаагүй шим тэжээлийн дутагдлыг хүний бие унтахаас өмнө их хэмжээгээр нэхдэг

байна.
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Зохисгүй хооллолт – Тэжээлийн дутагдал

• Хооллолтын баланс /өглөөний хоол идэхгүй байх, оройтож хооллох, хоолоо сойх гэх мэт/ алдагдсанаар шим тэжээлийн

дутагдалд ордог бөгөөд тухайн хүний бие организм түүнийг нөхөхийн тулд илүү их хэмжээгээр

хооллохыг шаарддаг байна. Өөрөөр хэлбэл шим тэжээлийн дутагдал хүний биед өөх хуримтлуулах

нөхцлийг бүрдүүлдэг гэсэн үг юм.

• Хүн өөрийн шим тэжээлийн дутагдлыг тусгай эм бэлдмэл, витаминаар нөхөж болох боловч эдгээрийг

байнга хэрэглэх нь тохиромжгүй юм. Иймд хоол хүнснийхээ нэр төрөл, орц, найрлагыг сайжруулж,

тохиромжтой цаг хугацаанд нь хооллож хэвших хэрэгтэй.

• Бүх өөх тос, чихэр муу биш, гагцхүү хязгаартай хэрэглэх хэрэгтэй. Мөн эрүүл мэндэд сайн хоол хүнсийг

хэтрүүлэн хэрэглэх нь ч хүний биед сөрөг нөлөө үзүүлдэг билээ.

“Хоолыг эм шиг идэхгүй бол эмийг хоол шиг идэх болно”
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Амьдралдаа хэвшүүлэх зөв хэвшил

• Сэтгэл зүй

• Эрүүл агаар, хүчилтөрөгч

• Ус /хүчил шүлт/

• Дасгал хөдөлгөөн

• Бие мах бодийн цэвэрлэгээ

• Шим тэжээл

• Унтаж амрах

Мөн үүнээс гадна тухайн

хүмүүсийн амьдралын орчин, бие

физиологийн онцлог, удамшил

зэрэг нь өвчлөл үүсгэх нөхцлийг

бүрдүүлж байдаг.
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Аюулгүй ажиллагааны 5А зарчим

 Аюулгүй ажиллагаанд суралц

 Алжаалаа тайлж, бие сэтгэлээ ажилд бэлтгэ

 Ажил эхлэхээс өмнө түүнийг хэрхэн аюулгүй, зөв гүйцэтгэх 

талаар бод

 Аюул эрсдэлийг илрүүлж арилга эсвэл түүнийг мэдэгд

 Ажлаа зөв гүйцэтгэ



Нисэхийн сургалтын төв

1. Аюулгүй ажиллагаанд суралц

- Хувь хүний хууль эрх зүйн мэдлэг, сурах боломж 

 ХАБЭА-н тухай хууль

 Хөдөлмөрийн тухай хууль

 ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам (А/33 тушаал)

 ХАБЭА-н сургалт явуулах стандарт /MNS:4969/ Ажлын байран дахь сургалтыг 

ажлын цагаар явуулж шалгалт авна 

- Байгууллагын зүгээс 

 Хөдөлмөрийн дотоод журам 

 ХАБЭА-н дотоод журам

 Сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам

 Зааварчилга өгөх, авах журам

 Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө

 Хөдөлмөрийн гэрээ

 Ажлын байрны тодорхойлолт
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2. Алжаалаа тайлж, бие сэтгэлээ ажилдаа бэлтгэ 
/Хүний унтаж амрах, ажилдаа бие сэтгэлээ бэлэн байлгах асуудал/

• Төрийн зохицуулалт 

 Хөдөлмөрийн тухай хууль

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

 Мөрийтэй тоглоом, цахим тоглоомыг зүй зохистой тоглох 

 Эрүүл ахуйн тухай хууль

 Биеийн тамир, спортыг дэмжих тухай хууль

• Аж ахуйн нэгж, байгууллага

 Архидалттай холбоотой журам, анхааруулга тэмдэг, тэмдэглэгээ тавих

 Драгерээр үлээлгэх /өндөрт ажилладаг, машин тоног төхөөрөмжтэй ажилладаг, 

жолооч операторуудаас өдөр бүр/

 Сургалт сурталчилгаа хийх

 Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөндөө оруулах
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3. Ажил эхлэхээс өмнө түүнийг хэрхэн аюулгүй, зөв 
гүйцэтгэх талаар бод

- Эрсдэлийг тооцон суралцах. Эрсдэлийн үнэлгээ хийх. Үүнд 

ажилчдын оролцоог хангах

Галын аюулгүй байдлын

Гамшгийн

ХАБ-ын

Эрүүл ахуйн

Байгаль орчны 

Химийн бодисын

Зэвсгийн

Эрсдэлийг мэдээлэх хуудаc

Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ /ХАБЭМТ, Эрүүл мэнд судлалын 

төв, МХЕГ/
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Дараах 4 элементээс нэг л элемент

дутвал эрсдэл бий болдог. Үүнд:

1. Стандарт ажиллагаа /Технологи/

2. Тохирсон тоног төхөөрөмж

3. Чадварлаг ажилтан /Ур чадвар,

туршлага/

4. Аюулгүй ажлын дадлага

Ослын дийлэнх хувь нь хүний буруутай үйл

ажиллагаанаас үүдэн гарч байгаа учраас “Зөв

арга барил бүхий Чадварлаг, хариуцлагатай

ажилтан бэлтгэх” асуудал чухлаар тавигдаж

байна.

“Аюул таныг олж харахаас өмнө та аюулыг 

олж харах хэрэгтэй”

3. Ажил эхлэхээс өмнө түүнийг хэрхэн аюулгүй, зөв 
гүйцэтгэх талаар бод
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4. Аюул эрсдэлийг илрүүлж арилга, түүнийг мэдэгд
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5. Ажлаа зөв гүйцэтгэ /Ажлыг технологийн дагуу хийж гүйцэтгэх 
тухай асуудал буюу Осол авааргүй ажиллах тухай/

- Жолооч операторчин 

 Зам тээврийн тухай хууль 

 Замын хөдөлгөөний дүрмийг битгий зөрч

 Ядарсан үед замд битгий гар

 Эрүүл, аюулгүй хоол хүнс хэрэглэ

 Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн хэрэглэ

- Тогооч

 Технологийн картгүй хоол хийхгүй байх /Технологийн дагуу хийгдсэн, эрүүл ахуйн шаардлага 

хангасан орчинд, шаардлага хангасан түүхий эд материал хэрэглэх/

 Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль

 Эрүүл ахуйн тухай хууль

 ХАБЭА-н тухай хууль

- Гагнуурчин

 Ямар эд анги, ямар зүйл гагнаж байгаагаас хамаараад ямар хэмжээтэй, ямар ангиллын 

электрод хэрэглэх вэ?

 Даралтат сав гагнаж байвал яаж гагнах вэ? Яаж шалгах вэ?

 Ямар хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх вэ?
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Сайн жишээ
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Сайн жишээ
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Гэр бүлийнхээ аз жаргалын төлөө аюулгүй 
байдлаа ханган ажилласан таньд баярлалаа 


