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Захиргаа хүний нөөцийн алба

	 Монгол	 Улсын	 Засгийн	 газар,	 МҮХАҮТ	 хамтран	 Монгол	 Улсын	 ТОП-100	 ААН-ийг	
эрэмбэлж,	өргөмжлөх	үйл	ажиллагааг	20	дахь	жилдээ	хоёр	дахь	удаагаа	цахим	хэлбэрээр	зохион	
байгууллаа.	 ТОП-100	 ААН-ийг	 эрэмбэлэхдээ	 Сангийн	 яам,	 Татварын	 ерөнхий	 газар,	 Гаалийн	
ерөнхий	газар,	Нийгмийн	даатгалын	ерөнхий	газрын	албан	ёсны	мэдээ,	тайлан,	тоон	үзүүлэлтэд	
тулгуурлан	 ААН-ийн	 тухайн	жилийн	 орлого,	 улсын	 төсөвт	 оруулсан	 татвар,	 нийгмийн	 даатгал	
төлсөн	ажиллагсдын	тоо,	ашиг,	хөрөнгийн		хэмжээ	гэсэн	үндсэн		үзүүлэлтийг	чухалчилдаг.	
	 Монгол	 Улсын	 2020	 оны	 ТОП-100	 ААН-ийг	 үйл	 ажиллагааны	 салбараар	 нь	 авч	 үзвэл	
худалдаа,	үйлчилгээний	салбарын	28	компани,	уул	уурхай	олборлох	үйлдвэрлэлийн	салбарын	
24	компани,	 газрын	тосны	хангамжийн	10,	барилга	замын	салбарын	9,	 хүнсний	болон	хөнгөн	
үйлдвэрлэлийн	 9,	 банк	 санхүү,	 харилцаа	 холбоо,	 тээвэр	 ложистикийн	 салбарын	 13,	 хүнд	
үйлдвэрлэл,	цахилгаан	дулааны	үйлдвэрлэлийн	7	компани	эрэмбэлэгдсэн	байна.
	 ТОП	 100	 ААН-ийг	 эрэмбэлэхэд	 Эрчим	 хүчний	 салбарын	 Төрийн	 өмчит	 хувьцаат	
компаниудаас	2	компани	шалгарсан.	
Манай	компани	энэхүү	жагсаалтын	32-т	эрэмблэгдэж,	"ДЦС-3"	ТӨХК	53-т	эрэмдлэгдсэн	байна.
Компанийнхаа	нийт	ажилтнууддаа	ажлын	өндөр	амжилтыг	хүсье.
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06-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
  Горимын даалгавраас  6,1сая.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж,  554,853мян.кВтц-аар зөрчиж, төлөвлөгөөг  5,5 
сая.кВтц-аар давуулан биелүүлсэн. Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 365МВт, дээд ачаалал 515 МВт байлаа. 
Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 289.3 294.9 +5.5 101.9
ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 161.7 161.7 - 100.0

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 101,9%,  ДЭХ - 100,0% биеллээ.

ДҮТ-ийн диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө болон биелэлт

Нэмэх шийдвэр Хасах шийдвэр Диспетчерийн 
графикийн зөрчил Ачаалал Диспетчерийн төлөвлөгөөний биелэлт

Удаа мян.кВтц Удаа мян.кВтц Удаа мян.кВтц Дээд Доод мян.кВтц

62 6086.056 26 2093.873 4 554.853 515 365 5531.203

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар
 СПОТ арилжааны зах зээлд 91,394 мян.кВтц буюу 
4,5 сая.төгрөгийн цахилгаан эрчим хүч худалдаж,    82,437 
мян.кВтц буюу 1,8 мян.төгрөгний ЦЭХ худалдан авч, авлага 
өглөгийн зөрүүгээр 2,6 сая.төгрөгний  ашигтай ажиллалаа. 
Өссөн дүнгээр СПОТ арилжаагаар  65,7 сая.төгрөгний 
авлагатай.
Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  
 Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг төлөвлөлтөөс  
31,2 сая.кВтц-аар давуулан  111,8 %-ийн биелэлттэй, оны 
эхнээс  222,4 сая.кВтц-аар давж,  112,2 % -ийн биелэлттэй 
байна. Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 6-р 
сартай харьцуулбал   39,0 сая.кВтц буюу 15,2 %-ийн өсөлттэй 
байлаа.  2020 оны эхний 6 сарын дүнтэй харьцуулахад  244,5 
сая.кВтц буюу  13,5% өсөлттэй байна.
Дулааны эрчим хүчний түгээлт  12,4 мян.Гкал-аар нэмэгдэж  
108,3%-ийн биелэлттэй, оны эхнээс төлөвлөгөө 17,2  мян.
Гкал-аар давж, харин “УБДС” ХК –д нийлүүлэх дулаан  12,9 мян.
Гкал–аар тасарч байна. Дулааны эрчим хүчний түгээлтийг 
өнгөрсөн оны 6-р сартай харьцуулбал  25,2 мян.Гкал-н  
өсөлттэй байлаа. Харин оны эхний 6 сарын дулаан түгээлттэй 
харьцуулахад 99,9 мян.Гкал буюу  4,8% өсөлттэй байсан.
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гадна агаар 2 хэмээр 
хүйтэрч, сүлжээний усны халаалт 0,510С-аар, сүлжээний усны  
зарцуулалт  773 т/ц-аар өссөн байна.
Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
 Горим ажиллагаанд 6 зуух, 5 турбин оролцсон. Сарын 
дунджаар 4,98 зуух, 5,0 турбинтэй ажиллаж 1 зуух бэлтгэлд, 
турбин бэлтгэлгүй байлаа. Тайлант хугацааны сүүлийн 15 
хоногт 4 зуух, 4 турбины горимоор ажиллах төлөвлөгөөтэй 
байсан ч хэрэглээний өсөлттэй холбоотой ДҮТ-ийн 
шаардлагын дагуу 5 зуух, 5 турбинтэй ажиллалаа.
Станцын туслах тоноглол, дулаанжуулалтын тоног 
төхөөрөмжүүд нь станцын ажиллагаанд хүндрэл учруулах 
саатал, гэмтэл гаргаагүй байна.Тэжээлийн цахилгаан насосыг 
36 удаа  горимтой холбоотой 33 удаа зогсоосон. Сарын  
дунджаар 4,61 насостой ажиллаж ирлээ.

Нүүрсний зарцуулалт /ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт

Багануур мян.тн 130.000 129.822 -0.178 99.9%

Шивээ-Овоо мян.тн 110.000 110.002 +0.002 100.0%

Бүгд мян.тн 240.000 239.824 -0.176 99.9%

Мазутын зарцуулалт
 Энэ сард 100 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгөөс  42 
тонныг түлж ,  58 тн мазутын хэмнэлт гаргалаа. 
Тайлант хугацаанд  1 удаагийн хүйтэн,  1 удаагийн халуун 
галлагаа хийсэн. 
Жишмэл түлшний зарцуулалт
  6 - р сарын горим анхны төлөвлөлтөөс ЦЭХ түгээлт 
31.9 сая.кВтц-аар, ДЭХ түгээлт 12.4 мян.Гкал-аар өссөн.  
Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ -оос батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 
0,24%-иар буюу  0,8сая.кВтц-аар хэмнэж ажилласан. 
2020 оны 6-р сард трансформаторын алдагдал  1,14% 
гүйцэтгэлтэй гарсан. 2021 онд 1,54% болж нэмэгдсэн. 
Энэ нь дотоод хэрэгцээний хувь хэмжээг бууруулахад нөлөөлж 
байна.

№ Үзүүлэлт Нэгж
06-р сар

Төлөв Гүйц

1 1тн нүүрс нунтаглахад 
зарцуулах цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс 31.46 30.77

2
1тн уур боловсруулахад 
зарцуулах үлээлт соролтын 
цахилгаан

кВтц / тн.уур 4.67 4.56

3 1тн тэжээлийн ус шахахад 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.тэж ус 8.88 8.69

4 Эргэлтийн усны насосд 
зарцуулагдах цахилгаан % 1.48 1.45

5 Дулаанжуулалтын насосд 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.сүлж.ус 0.57 0.55

Уур усны алдагдал
  Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалтыг 0,33%-аар буюу  4417тонноор  хэмнэсэн. 
Осмосын халаагч уурын зарцуулалт  3783 тонн байлаа. 
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалт   8435 мян.тонноор өссөн.
Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр:

 ○ Турбинд - 37797 м3  
 ○ Зууханд - 637 м3 ус өгсөн.

БКБ-аас цэвэрлэгдсэн конденсатын зарцуулалт - 12985 м3 
байлаа.



Хяналтын алба3
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Үйлдвэрлэлийн осолд дөхсөн тохиолдол гараагүй.

1. Хяналтын чиглэлээр
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар
1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн байдал 100% 23 наряданд сонголтоор хяналт хийсэн.
2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал 100% 20 удаа ажлын байранд хяналт хийсэн.

3 Шинэчлэл, засварын ажлын явцад хяналт 
хийсэн байдал 100% K-1,3 TA-1,4,6  РУ16/1.2 №1,2 болон вакуумын деаэратор №1-ийн их 

засвар, зуухны тоосон системийн  засварын ажилд хяналт тавьсан.
2. ХАБЭА-н зөрчлүүд

№ Илэрсэн зөрчил Нэгж Тайлбар

1 Таслагч машины ирэнд хуруугаа зүссэн “ЭС” ХХК 2021.06.11 “ЭС” ХХК-ийн ажилчин Д.Б нь хананд розетка суулгах нүх 
гаргах ажлыг гүйцэтгэх үедээ   

2 Хальтирч, унахдаа  баруун гарын тохойг 
гэмтээсэн. Хими цех 2021.06.16 ХЦ-ийн тоноглолын засварчин Э.С нь ажил гүйцэтгэж байхдаа 

лист төмөр дээр хальтирсан

3 Шат уруу буух үедээ унаж гэмтсэн. Турбин цех 2021.06.19 ТЦ-ийн туслах машинч С.А нь ажил гүйцэтгэж байхдаа тэмдэгт 
12.000-оос тэмдэгт 9.000  буух шат уруу хий гишгэж унасан.

3. Өргөтгөсөн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн даалгаврын биелэлт
№ Өгөгдсөн даалгавар Гүйцэтгэл Тайлбар
1 Ослын мөрөөр хийгдэх төлөвлөгөө гаргах 100% Төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан. 
2 Ослын мэдээлэл даалгавар гаргах 100% ОМД-2021/03 - ыг гаргасан.

3. Сургалт, зааварчилгаа
1 Урьдчилсан зааварчилгаа өгөгдсөн байдал 100%  71 хүнд   цахимаар урьдчилсан  зааварчилгаа өгсөн.

2 Шинээр ажилд орж байгаа иргэний  
сургалтын талаар 100% Хөлсний гэрээгээр ажиллах 2 иргэнд урьдчилсан зааварчилгаа өгсөн.

3 Ажлын байр өөрчлөгдсөн ажилтны 
сургалтын талаар 100% 4 ажилтнаас шалгалт авсан 

4 Бусад сургалтын талаар 100% Ашиглалтын 2 дугаар ээлжийн 83  ажилтанд нийт ажилтны ХАБ - ын 
сургалтыг цахимаар орсон.

06-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2021 оны 6-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 5 
бүртгэгдсэнээс зуух 2 удаа, турбин 3 удаа зогссон. Хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас үндсэн тоноглолын зогсолт ГАРААГҮЙ.

№ Зогсолтын 
шалтгаан

Хамгаалалтаар Захиалгаар Бэлтгэлд Саатал, гэмтлээр Нийт зогсолт
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1 Зуух - 1 3 1 - - 2 - 5 2

2 Турбин 2 1 2 1 1 - 2 1 7 3

Дүн 2 2 5 2 1 - 4 1 12 5

Үндсэн тоноглолын зогсолт болон туслах тоноглолд бичигдсэн актууд:
- Тоноглолын гэмтэлд тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн акт: ТДЦ - 2, ЦЦ-2
- Мазут зарцуулалтын акт: ЗЦ - 2, ДХХАЦ - 1
- Тоног төхөөрөмж, сэлбэг материалыг ашиглалтаас хасах акт: ЦЦ - 1, ДХХА - 9, ХЦ - 6, ЗА - 2, НАХ-1 
- Нийт 26 ширхэг /32.824,925 мян₮/  акт тогтоогдсон.

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн байдалд хийсэн хэмжилт. (1 удаагийн)

№ Цех нэгжүүд

Дуу шуугиан 
(85 дб) 

Ажлын байрны 
халуун (12-30оС)

Ажлын байрны 
чийглэг (30-60%)

Ажлын байрны 
тоосролт (10 мг/м3)

Тайлбар
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1 ТДЦ 70.5 73.3 21 26.9 24.3 47.1 17.7 17.6 0.1 пунктээр буурсан 
2 ЗЦ 81 80.8 22.3 32.9 24.5 36.9 10.4 10.1 0.3 пунктээр буурсан
3 ТЦ 83.2 80.9 23.6 31.3 23.7 41.8

14.05 13.85 Станцын дундаж 
тоосролт4 Хими 68 68.9 27.3 22.8 24.3 51

5 Механик 66.3 77.1 20 28 23 48.1

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ



ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

ДЦ-ийн 05-р ангийн харуулын салбараас4

ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧ НЬ ДАРААХЬ ТОХИОЛДОЛД: 
 28 дугаар зүйл. Галт зэвсэг хэрэглэх үндэслэл

28.1.Дотоодын цэргийн алба хаагч Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10.1-д зааснаас гадна дараахь тохиолдолд 
галт зэвсэг хэрэглэж болно:

28.1.1.хамгаалалтад	байгаа	обьект,	зорчигч,	ачаа	тээшинд	бүлэглэн,	эсхүл	зэвсэглэн	халдсан;
28.1.2.хулгайлагдсан,	барьцаалагдсан	хүн,	ачаа	тээш,	эзлэгдсэн	обьектыг	чөлөөлөх;
28.1.3.галт	зэвсэг,	хүний	амь	нас,	эрүүл	мэндэд	ноцтой	хохирол	учруулах	бусад	зүйлээр	зэвсэглэсэн	хүн	зэвсгээ	хураалгах	шаардлагыг	үл	
биелүүлэн	эсэргүүцсэн;
28.1.4.хуяглан	хүргэж	яваа	сэжиг	бүхий	этгээд,	сэжигтэн,	яллагдагч,	шүүгдэгч,	ялтанг	суллахаар	зэвсэглэн,	эсхүл	бүлэглэн	довтолсон;
28.1.5.гяндан,	чанга,	онцгой	дэглэмтэй	хорих	анги,	цагдан	хорих	байранд	эмх	замбараагүй	байдал	үүсч	хүний	амь	нас,	 эд	хөрөнгөд	
ноцтой	хохирол	учрах	нөхцөл	байдал	бий	болсон;
28.1.6.террорист	үйлдлийг	таслан	зогсоох	тусгай	ажиллагаанд	оролцох;
28.1.7.нийтийн	эмх	замбараагүй	байдал	үүссэн	үед	галт	зэвсэг	хэрэглэн	довтолсон,	хамгаалсан;
28.1.8.хүний	амь	нас,	эрүүл	мэнд,	хүрээлэн	байгаа	орчинд	хор	уршиг	учруулж	болзошгүй	болон	учруулж	байгаа	амьтныг	устгах;
28.1.9.зэвсэглэсэн	болон	зэвсэг	хэрэглэн	эсэргүүцэж	болзошгүй	хүнийг	түр	саатуулах	үед	галт	зэвсэг	хэрэглэнэ.

ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧ НЬ ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮЕДЭЭ ХУУЛЬД ЗААСАН ДАРААХЬ ЭРХИЙГ ЭДЭЛНЭ.
33 дугаар зүйл. Дотоодын цэргийн алба хаагчийн эрх

33.1.Дотоодын цэргийн алба хаагч энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхдээ Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
5 дугаар зүйлд заасан нийтлэг эрхээс гадна дараахь эрх эдэлнэ:

33.1.1.хамгаалалтад	байгаа	обьект,	бүсэд	нэвтрэх	хүний	бичиг	баримтыг	шалгах,	түүний	бие,	эд	зүйл,	тээврийн	хэрэгсэл,	ачаа	тээшинд	
үзлэг	хийх;
33.1.2.энэ	хуульд	заасан	чиг	үүргээ	хэрэгжүүлэх	зорилгоор	иргэн,	хуулийн	этгээдэд	хууль	тогтоомж,	нийтээр	дагаж	мөрдөх	захиргааны	
хэм	хэмжээний	актаар	тогтоосон	дүрэм,	журмыг	биелүүлэх,	хууль	бус	үйлдлээ	таслан	зогсоох	талаар	шаардлага	тавих,	гэмт	хэрэг,	зөрчил	
үйлдсэн	этгээдийг	түр	саатуулах,	түүнийг	цагдаагийн	байгууллага,	албан	тушаалтанд	шилжүүлэх;
33.1.3.хамгаалж	 байгаа	 обьектод	 халдсан,	 хууль	 бусаар	 нэвтрэн	 орохыг	 завдсан	 этгээдийг	 мөрдөн	 хөөх,	 түр	 саатуулах,	 цагдаагийн	
байгууллага,	албан	тушаалтанд	шилжүүлэх;
33.1.4.чиг	үүргээ	хэвийн	гүйцэтгэхэд	шаардлагатай	мэдээлэл	авах,	хамгаалалтыг	сайжруулахтай	холбогдсон	саналыг	обьектын	захиргаа	
болон	холбогдох	байгууллагад	тавих;
33.1.5.чиг	үүргээ	хэрэгжүүлэх	зорилгоор	хамгаалалтад	байгаа	обьектод	өдөр	шөнийн	аль	ч	цагт	чөлөөтэй	нэвтрэх,	гэмт	хэрэг,	зөрчлөөс	
урьдчилан	сэргийлэх	зорилгоор	хамгаалалтын	бүс	дэх	сэжиг	бүхий	тээврийн	хэрэгсэл,	эд	зүйлд	үзлэг	хийх;
33.1.6.нутаг	дэвсгэр	 хариуцсан	цагдаагийн	байгууллагын	даргын	шийдвэрээр	 хамгаалалтад	байгаа	обьектод	 хууль	бусаар	нэвтэрсэн	
этгээдийг	олж	тогтоох,	халдлага,	гэнэтийн	аюул,	ослоос	урьдчилан	сэргийлэх	зорилгоор	хамгаалалтад	байгаа	обьектыг	бүслэн	хаах,	уг	
бүсэд	байгаа	иргэний	бичиг	баримтыг	шалгах,	эд	зүйлд	үзлэг	хийх;
33.1.7.гэмт	хэрэг,	 зөрчлийн	эд	мөрийн	баримт	болох	эд	зүйлийг	хуульд	заасны	дагуу	түр	хураан	авах,	эрх	бүхий	байгууллага,	албан	
тушаалтанд	хүлээлгэн	өгөх;
33.1.8.гэмт	хэрэг,	зөрчил	үйлдэгдсэн,	эсхүл	аюул	учирч	болзошгүй	тохиолдолд	хамгаалалтад	байгаа	обьектод	хүн,	тээврийн	хэрэгсэл	
нэвтрүүлэхийг	хязгаарлах;
33.1.9.энэ	хуулийн	11.1.2-д	заасан	чиг	үүргээ	хэрэгжүүлэхдээ	Цагдаагийн	албаны	тухай	хуульд	заасан	үндэслэл,	журмын	дагуу	хүний	
бичиг	баримтыг	шалгах;
33.1.10.хамгаалалтад	байгаа	обьектын	ойр	орчимд	илэрсэн	 сэжиг	бүхий	 хүн,	 тээврийн	 хэрэгслийн	бичиг	баримтыг	шалгах,	илэрсэн	
зөрчлийг	цагдаагийн	байгууллагад	шалгуулахаар	шилжүүлэх;
33.1.11.хуульд	заасан	бусад.



ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ ГЭСЭН ОЙЛГОЛТ, ХЭРХЭН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ХИЙХ ВЭ?

Дэлхийн	 20	 салбар	 дахь	 хүний	 нөөцийн	 600	 гаруй	
удирдлагуудаас	авсан	хэд	хэдэн	судалгааны	үр	дүнд:	“Дижитал	
шилжилт	танай	байгууллагад	ямар	ач	холбогдолтой	вэ?”	гэсэн	
асуулганд	 судалгаанд	 хамрагдсан	 хүмүүсийн	 бараг	 тал	 хувь	
нь	 дижитал	 шилжилт	 нь	 хүний	 нөөцийн	 вэбсайт,	 порталууд	
сайтуудаа	 шинэчлэх	 гэж	 нөгөө	 хэсэг	 нь	 энэ	 өөрчлөлтөөр	
ажилчдын	туршлагыг	шинэчлэх	явдал	гэж	тодорхойлжээ.
Хүний	 нөөцийн	 хувьд	 Дижитал	 шилжилт	 гэдэг	 ойлголт	 олон	
төөрөгдөл	 авчирч	 байгааг	 дээрх	 судалгааны	 үр	 дүнгээс	
тод	 харж	 болох	 аж.	 Тэгвэл	 Trianz-с	 (https://www.trianz.com)	
явуулсан	 судалгаанд:	 Хүний	 нөөцийн	 дижитал	 шилжилтийн	
тодорхойлолтыг	 тэдний	 өнцгөөс	 илүү	 сайн	 ойлгохын	 тулд	
дижитал	өөрчлөлт	маш	амжилттай	хийгдсэн	гэх	компаниудыг	
оруулцуулсан	байна.
Судалгаанд	 хамрагдсан	 компанийн	 удирдлагуудын	 80	 гаруй	
хувь	 нь	 буюу	 “Digital	 Champions”-нууд	 нь	 ажилчдын	 өдөр	
тутмын	 ажил,	 сурч	 боловсрох	 байдал,	 байгууллагын	 соёл	
зэргээс	бүрдсэн	зүйлсийг	өөрчлөх	явдал	гэж	хариулсан	байна.	
Үлдсэн	хэсгээс	өөрчлөлтийн	үргэлжлэлийг	эхлүүлэх	шатандаа	
явж	байгаа	компаниудын	18%	нь:	илүү	сайн	боловсон	хүчний	
портал	байгуулах	гэж	үзсэн	бол,	2%	нь	вэбсайт	байгуулах	явдал	
гэж	үзсэн	байна.

Хүний нөөцийн дижитал шилжилт бол: хүн тал дээр хүчтэй 
анхаарч, авъяас чадварыг илрүүлж, хөгжүүлж эцэст нь 
компанийн хамгийн чухал хөрөнгө гэж үзэхээс эхэлдэг.
VIA:	Trasers

Хүний	нөөцийн	дижитал	шилжилт	гэдэг	нь	ERP,	employee	por-
tal	сайжруулах,	бусад	хүний	нөөцөд	ашиглагдах	систем-үүдийг	
сайжруулах	 эсвэл	 эдгээр-лүү	 шилжих	 явдал	 гэж	 ойлгодог	 нь	
буруу	 болохыг	 харуулж	 байна.	 Цаасан	 дээр	 байдаг	 зүйлийг	
компьютер	 руу	 оруулсанаар	 дижитал	 шилжилт	 хийчихлээ	
гэх	 ойлголт	 маш	 их	 байдаг.	 Гэтэл	 хүний	 нөөцийн	 дижитал	

шилжилтийн	 хамгийн	 амин	 чухал	 зүйл	 бол	 компанийн	
ажилчид,	тэдгээрийн	ахиж	дэвших	боломж,	суралцах	нөхцөл,	
өөрсдийгөө	 илэрхийлэх	 байдал,	 гарч	 буй	 өөрчлөлтүүдийг	
соргогоор	мэдрэх	явдал	аж.
Хүний	 нөөцийн	 дижитал	шилжилт	 нь	шинэлэг	 санаачлагатай	
компаниудад	асар	их	боломжийг	авчирч,	бусад	компаниудад	
саад	тогтгор	болж,	бүтэлгүйтэл-рүү	хөтөлж	байна.	Бүтээгдэхүүн,	
үйлчилгээ,	 оюуны	 өмч,	 бизнесийн	 шинэ	 загвар,	 стратеги	 гэх	
мэт	 чухал	 зүйлс	 бол	 байгууллагын	доторх	 авъяас	 чадвар	 гэж	
ойлгох	 хэрэгтэй.	 Компаниудыг	 дижитал	 шилжилтэнд	 орохыг	
зах	зээл	нь	шахаж	байгаа	ч	“бэлэн	үү”	гэсэн	асуултанд	хариулах	
нь	 эхлээд	 чухал.	 Амжилтанд	 хүрсэн	 компаниуд	 ажилчдын	
мэдлэг,	 компанид	 нь	 амжилтанд	 туслах	 үнэнч	 байдал,	 хүсэл	
эрмэлзлийн	 хослолыг	 зөвхөн	 шинэ	 авьяас	 чадвараар	 бий	
болгож	 чадахгүй	 гэдгийг	 нэгэнт	 ойлгодог	 болсон.	 Тиймээс	
Human	 Capital	 Management(HCM)	 нь	 дижитал	 өөрчлөлтийг	
удирдахад	чухал	үүрэг	гүйцэтгэдэг	зүйлсийн	нэг.
Шилжилтыг хийхийн тулд дараах зүйлсд анхаарлаа 
хандуулах нь чухал.
1.	 Focus	 on	 Employee	 Experience:	 Ажилчдын	 туршлагад	
анхаарлаа	 төвлөрүүл,	 цалин	 хөлс,	 тэтгэмж	 зэрэг	 ердийн	
үйлдлүүд,	гүйцэтгэл,	ажил	мэргэжлийн	өсөлт,	харилцаа	холбоо	
зэрэг	 чухал	 асуудлуудыг	 аль	 болох	 урьдчилан	 таамаглах	
боломжтой,	 дижиталжуулсан	 автоматжуулсан,	 хэмнэлтэй	
байна.
2.	 Create	Digital	Workplaces:	Уламжлалт	‘өөртөө	үйлчлэх’	
ба	 ‘дотоод	сүлжээ’	чадвараас	давсан	дижитал	ажлын	байрыг	
бий	 болгох.	 Ажлын	 байрыг	 бизнесийн	 бүхий	 л	 чиг	 үүргийн	
дагуу	төсөөлөн	төсөөлж,	хялбар	бөгөөд	хамтын	ажиллагааг	бий	
болгож,	илүү	хурдан,	илүү	сайн	үр	дүн	гаргаж,	ажилчдын	сэтгэл	
ханамжийг	дээшлүүлэх	дижитал	орчин	байгааг	баталгаажуулах.
3.	 Train	&	Prepare	Talent:	Дижитал	өөрчлөлтийн	амжилтын	
1-р	 хүчин	 зүйл	 бол	 дүрд	 суурилсан	 сургалт.	 Сургалтыг	
шаардлагатай	 сахилга	 бат	 болгон	 төлөвлөж,	 гүйцэтгүүлэхийн	
тулд	 трансформацийн	 санаачлагыг	 идэвхтэй	 хэрэгжүүлж	
хүний	нөөцийн	 алба	нь	 эдгээр	 санаачлагыг	 өндөр	 үр	дүнтэй	
болгосноор	шугаман	бус	нөлөөллийг	бий	болгож	чадна.
4.	 Become	Predictive	–	Set	the	Agenda:	Дээрх	сэдвүүдээс	
гадна	 Human	 Capital	 Analytics-ийг	 эзэмших	 нь	 ажилчдынхаа	
юуг	 анхаарч	 байгааг	 урьдчилан	 таамаглахад	 зайлшгүй	
шаардлагатай	байдаг	нь	ажлын	байр	нь	шууд	харагдах	ёстой,	
ажилчдыг	амжилттай,	үр	бүтээлтэй,	үнэнч	болгодог	зүйл.
Эх	сурвалж:	https://zeg.mn/
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ФИЗИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТАЙЛАГДААГҮЙ НУУЦУУД
 Физикийн	шинжлэх	ухаан	нь	орчлон	
ертөнцийн	 үүслийг	 судлахаас	 эхлүүлээд	
техник	 технологийн	 салбарыг	 хүртэлх	
асар	 өргөн	 хүрээг	 хамардаг.	 Таван	 зуун	
жилийн	 тэртээ	 Галилей	 анхны	 телескопыг	
бүтээн	 наран	 дээрх	 толбыг	 ажиглаж,	
үүнээс	 зуун	 жилийн	 дараа	 Исаак	 Ньютон	
алдарт	 "Байгалийн	 философийн	 математик	
зарчмууд"	номдоо	бүх	ертөнцийн	таталцлын	
хуулийг	томьёолжээ.	Чухам	тэр	үеэс	физикийн	
шинжлэх	 ухаанд	 огцом	 эргэлтүүд	 ээлж	
дараалан	 бий	 болж	 эхэлсэн	 ба	 ноён	 оргил	
нь	өнгөрдөг		зууны	эхэн	үеэр	бий	болсон	гэж	
хэлж	 болно.	 Өдгөөгөөс	 зуун	 жилийн	 өмнө	
Альберт	 Эйнштейн	 Харьцангуйн	 ерөнхий	
онолоо	бүтээн,	орчлон	ертөнцийн	асар	том	
хэмжээснүүдийг	 тайлбарласан	 бол	 1929	
оны	Эдвин	Хабблын	нээлт	нь	орчлон	ертөнц	
тэлсээр	 буйг	 харуулжээ.	 Үүний	 хажуугаар	
Эрвин	 Шредингер,	 Вернер	 Хайзенберг	
гэх	 хорь	 дөнгөж	 гарсан	 залуу	 эрдэмтэд	
ертөнцийн	хамгийн	жижиг	хэмжээсийг	буюу	
атомууд,	 тэднийг	 бүтээгч	 эгэл	 бөөмсийн	
харилцан	 үйлчлэлийг	 тайлбарласан	
салбарыг	 хөгжүүлж	 байлаа.	 Хүн	 төрөлхтний	
шинжлэх	ухааны	мэдлэгийн	хэмжээ	гэрлийн	
хурдаар	өсөн	дэвжихийн	хирээр	ертөнцийн	
үүсэл	 хөгжлийн	 тухай	 мэдлэг	 нь	 өргөжин	
зузаарсан	юм.	Өнөөдөр	бид	орчлон	ертөнц	
нь	 13,8	 тэрбум	 жилийн	 настай,	 таван	 зуун	
тэрбум	гаруй	галактикуудаас	бүрдэх	(тэдгээр	
тус	 бүрдээ	 дор	 хаяж	 500	 тэрбум	 ододтой)	
наад	 зах	 нь	 93	 тэрбум	 гэрлийн	 жилийн	
урттай	 болохыг	 мэджээ.	 Атомууд	 нь	 түүний	
цөмийг	 тойрон	 эргэлдэгч	 электрон	 болон	
цөм	 нь	 протон,	 нейтрон	 гэх	 нуклонуудаас,	
нуклонууд	 нь	 up	 ,	 down	 гэж	 нэрлэгдэх	
кваркуудаас	бүтдэг	болохыг	ойлгожээ.	Хэдий	
хүн	төрөлхтний	шинжлэх	ухааны	мэдлэг	зуун	
жилийн	өмнөхтэй	харьцуулахад	хэдэн	мянга	
дахин	нэмэгдсэн	ч	өдгөө	ч	шинжлэх	ухаанд	
тайлбарлаж	 чадаагүй	 асуудлууд	 байсаар	
байна.	 Ингээд	 эдгээр	 асуудлуудын	 дундаас	
түүвэрлэсэн	 хамгийн	 том	 нууцуудтай	
танилцацгаая.	

Харанхуй энерги. Орчлон	 ертөнц	 дээрх	
бүхий	 л	 биеүд	 нь	 атомуудаас,	 атомууд	 нь	
эгэл	 бөөмсөөс	 бүрддэг.	 Бид	 товчхондоо	
үүнийг	 матери	 гэж	 нэрлэдэг.	 Хэдий	 ертөнц	
дээрх	 бүх	 материйг	 нэмсэн	 ч,	 таталцал	
огторгуй-хугацааг	дотогш	нь	 татаж	байсан	ч	
ертөнц	тэлсээр	л	буйг	эрдэмтэд	ажиглажээ.	
Энэхүү	тэлэлтийн	хэмжээ	нь	улам	хурдассаар	
байгаа	бөгөөд	ЯАГААД?	гэдэгт	одоогоор	хэн	
ч	 хариулж	 чадаагүй	 байна.	 	 Энэхүү	 орчлон	
ертөнцийг	 улам	 хурдасган	 тэлүүлж	 буй	
үл	 мэдэгдэх	 зүйлийг	 эрдэмтэд	 "Харанхуй	
энерги"	хэмээн	нэрлэсэн	юм.

Харанхуй матери.	 Ахиад	 л	 нэг	 харанхуй	
зүйл.	Орчлон	ертөнцийн	хурдассан	тэлж	буй	
шалтгаан	нь	харанхуй	энергиэс	болдгийг	бид	

өмнө	дурдсан.	Тэгвэл	ертөнц	дээр	харанхуй	
матери	 гэх	 зүйл	 мөн	 байдаг	 ажээ.	 Энэхүү	
матери	нь	ертөнцийн	нийт	материйн	84	хувь	
орчмыг	эзэлнэ.	Яагаад	харанхуй	гэж	нэрлэсэн	
нь	 хэнд	 ч	 ойлгомжтой.	 Харанхуй	 матери	
нь	 гэрэлтэй	 ямар	 ч	 харилцан	 үйлчлэлд	
ордоггүй.	 Өөрөөр	 хэлбэл	 энэ	 төрлийн	
матери	нь	өөрөөсөө	гэрэл	цацруулдаггүй	бас	
шингээдэггүй.	

Цаг хугацааны чиглэл.	Бидний	сайн	мэдэж	
байгаа	 нэг	 зүйл	 бол	 цаг	 хугацаа	 үргэлж	
энтропи	 өсөх	 чиглэлд	 урсдаг.	 Энтропи	
гэдэг	 нь	 системийн	 эмх	 замбараагүйг	
тодорхойлдог	 ойлголт	 юм.	 Энтропи	 зөвхөн	
ихэсдэг,	 өөрөөр	 хэлбэл	 ертөнц	 дээрх	 бүх	
зүйлс	 эмх	 замбараагүй	 ихсэх	 хандлагатай	
байна.	 Гэвч	 орчлон	 ертөнц	 анх	 үүсэх	 үед	
энтропи	 маш	 бага	 байсан	 гэж	 үздэг.	 Их	
тэсрэлтийн	 үед	 энтропи	 асар	 бага	 байсан	
ба	маш	их	 хэмжээний	энерги	жижигхэн	цэг	
дээр	 төвлөрсөн	 төлөвт	 байжээ.	 Өөрөөр	
хэлбэл	 ертөнц	 нь	 өөрийн	 эхлэлийн	 үедээ	
эмх	замбараагүй	биш,	харин	ч	маш	цэгцтэй	
замбараатай	 төлөвт	 байсан	 болж	 таарах	
нь.	 Харин	 яагаад,	 яаж	 гэдгийг	 мөн	 л	 хэн	 ч	
мэдэхгүй.

Матери ба анти матери.	 Харанхуй	
материйг	 ойлгох	 гэж	 ядаж	 байхад	 бас	
юун	 анти	 матери	 вэ	 гэж	 бодож	 байна	 уу?	
Харанхуйн	 матери	 нь	 гэрэлтэй	 харилцан	
үйлчлэлд	 ордоггүй	 болохыг	 өмнө	 дурдсан.	
Харин	анти	матери	гэдэг	нь	биднийг	бүтээгч	
материйн	эсрэг	нь	гэж	ойлгож	болно.	

Стандарт онолын дараа?	Өнгөрдөг	зууны	
хоёр	 дугаар	 хагаст	 эгэл	 бөөмийн	 физикийн	
Стандарт	 онол	 бий	 болжээ.	 Энэхүү	 онол	
нь	 ертөнц	 дээр	 ажиглагдах	 бүхий	 л	 матери	
болон	 тэдгээрийн	 харилцан	 үйлчлэлийг	
нэгтгэсэн	 онол	 юм.	 	 Стандарт	 онол	 нь	
зургаан	 төрлийн	 кварк,	 зургаан	 төрлийн	
лептон,	болон	цөмийн	хүчтэй,	сул,	цахилгаан	
соронзон	харилцан	үйлчлэлүүдийг	нэг	онолд	
багтаан	тайлбарладаг.	Мөн	мартаж	боломгүй	
хамгийн	 гол	 зүйл	 нь	 Хигс	 механизм.	 Хигс	
механизм	нь	эгэл	бөөмс	хэрхэн	масстай	болж	
тайлбарладаг	 бөгөөд	 энэ	 нь	 тэгш	 хэмийн	
аяндаа	эвдрэлээс	болж	буйг	харуулдаг.

Ертөнцийн ирээдүй юу вэ?. Орчлон	ертөнц	
их	тэсрэлтээс	үүссэн	бөгөөд	улам	хурдассан	
тэлж	 буй	 шалтгаан	 нь	 харанхуй	 энергиэс	
болж	 буйг	 эхний	 хэсэгт	 дурдсан.	 Хэрвээ	
энэхүү	 тэлэлт	 нь	 ирээдүйд	 үргэлжилсээр	 л	
байвал	 ертөнц	 тэлэн	 тэлсээр	 атом	 болон	
эгэл	бөөмс	ч	задран	алга	болж	оргүй	хоосон	
болох	юм.

Гравитаци гэж юу вэ?	 Цөмийн	 хүчтэй,	
сул,	 Цахилгаан	 соронзон,	 гравитаци	 буюу	
таталцал	 нар	 нь	 байгалийн	 үндсэн	 дөрвөн	

харилцан	 үйлчлэл	 юм.	 Цөмийн	 хүчтэй	
харилцан	 үйлчлэл	 нь	 глюон	 гэх	 бөөмсөөр	
зөөгдөнө.	 Сул	 харилцан	 үйлчлэл	 нь	 хүнд	
масстай	 W+,W-,	 Z	 бөөмсөөр	 зөөгддөг	 бол	
цахилгаан	 соронзон	 харилцан	 үйлчлэлийг	
фотон	 дамжуулдаг.	 Хэдийгээр	 гравитацийг	
гравитон	гэж	нэрлэгдэх	бөөм	дамжуулна	гэж	
үздэг	 боловч	 одоогоор	 гравитоныг	 нээсэн	
туршилтын	баримт	байхгүй	байна.

Үндсэн тогтмолууд.	 Ертөнц	 аливаа	
харилцан	 үйлчлэл	 нь	 ердөө	 хэдхэн	 тогтмол	
тоонуудын	 тусламжтай	 тайлбарлагддаг.	
Эдгээрийн	 нэг	 нь	 бидний	 сайн	 мэдэх	
гэрлийн	 хурд	 юм.	 Гэрлийн	 хурд	 нь	 үндсэн	
тогтмол	 бөгөөд	 бид	 үүнийг	 төрөл	 бүрийн	
нэгжээр	 хэмждэг	 ч	 онолын	 бичиглэлд	 нэгж	
оноож	 өгөх	 шаардлагагүй	 байдаг.	 Мөн	
эдгээр	тогтмол	тоонуудыг	гаргаж	ирдэг	ямар	
ч	онол	байдаггүй.	 Бид	 зөвхөн	 тогтмолуудыг	
туршлагаар	 хэмжиж	 тогтоох	 боломжтой.	
Тогтмолууд	 яагаад	 бидний	 ажиглаж	 байгаа	
утгатай	 байгааг	 тайлбарлах	 нь	 маш	 чухал.	
Учир	нь	гэрлийн	хурд	жаахан	удаан	л	байсан	
бол	 бидний	 амьдарч	 буй	 ертөнц	 шал	 өөр	
байх	байсан.

Яагаад тэгш хэм эвдэгддэг вэ?.	 Эгэл	
бөөмийн	 Стандарт	 онолд	 цахилгаан	 сул	
харилцан	 үйлчлэлийн	 тэгш	 хэм	 эвдэрснээр	
цахилгаан	 соронзон	 болон	 сул	 харилцан	
үйлчлэл	болно	гэж	үздэг.	Энэхүү		тэгш	хэмийн	
эвдрэлийн	үр	дүнд	эгэл	бөөмс	масстай	болох	
ба	Хигс	бөөмийн	вакумын	энергийн	утгатай	
тэгээс	ялгаатай	байдаг	тул	тэгш	хэм	эвдэрдэг	
гэж	 үздэг.	 Үүний	 улмаас	 С	-	 цэнэг,	 Р	-	 толин	
тэгш	 хэмүүд	 мөн	 сул	 харилцан	 үйлчлэлийн	
хувьд	 эвдэгддэг.	 Аливаа	 физик	 онол	 нь	
үндсэн	 гурван	 тэгш	 хэмийн	 хувиргалтад	
хадгалагдаж	байх	ёстой.	Тэд	нь	С	-	цэнэг	буюу	
цэнэгийг	 эсрэгээр	 солих,	 Р	-	 толин	 тэгш	 хэм	
буюу	хөдөлгөөнийг	эсрэгээр	солих,	 T	-	буюу	
цаг	 хугацааны	 чиглэлийг	 эсрэгээр	 солих	
болно.	 Хэдий	 сул	 харилцан	 үйлчлэлийн	
хувьд	 эдгээр	 гурван	 тэгш	 хэмийн	 нийлбэр	
хадгалагддаг	боловч	 (CPT	 хувиргалт	 хийхэд)	
зөвхөн	CP	хувиргалтын	хувьд	биелэгддэггүй.	

Бүх	 	 зүйлсийн	 	 онол	 бий	 юу?	 	 Квант	
гравитацийн	 онолыг	 бий	 болгохтой	 хамт	
ертөнц	 дээрх	 үндсэн	 дөрвөн	 харилцан	
үйлчлэлийг	 нэгтгэн	 тайлбарладаг	 нэг	
онолыг	 бий	 болгох	 нь	 онолын	 физикч	
нарын	 мөрөөдөл	 юм.	 Энэхүү	 онол	 нь	
дөрвөн	 харилцан	 үйлчлэлийг	 нэг	 харилцан	
үйлчлэл	 болгон	 нэгтгэн,	 орчлон	 ертөнцийн	
тухайд	 ч	 хамгийн	 тодорхой	 бүрэн	 дүүрэн	
ойлголтуудыг	бий	болгоно	хэмээн	үздэг.	

Эх сурвалж: http://www.arav.mn/n/po



 

2019	оны	эрүүл	мэндийн	статистик	судалгаагаар	хоол	боловсруулах	
тогтолцооны	 өвчнүүдэд	 цөсний	 хүүдий,	 цөсний	 зам	 ба	 нойр	
булчирхайн	өвчин	14,2	%-ийг	эзэлж	байгаа	ба	сүүлийн	үеийн	дэлхийн	
тархвар	зүйн	судалгаагаар	5	эмэгтэй	тутмын	нэг,	10	эрэгтэй	тутмын	
нэг	 нь	цөс	 чулуужих	өвчнөөр	өвдөж	байна.	АНУ-д	цөсний	 хүүдийн	
цочмог	үрэвсэлтэй	тохиолдлын	90	%-д	цөсний	хүүдийн	гарах	хэсэгт	
саад	 үүсэх	 эмгэг	 /чулуу,	 полип,	 хавдар/,	 үлдсэн	10	%-д	нь	 чулуугүй	
цөсний	хүүдийн	цочмог	үрэвсэл	тохиолдож	байна.	Залуу,	харьцангуй	
эрүүл	эмэгтэйд	тохиолдох	цөсний	чулуунаас	үүдэлтэй	цөсний	хүүдийн	
цочмог	үрэвсэл	тавилан	сайтай	байдаг	бол	хүнд	өвчтөнд	тохиолдох	
цөсний	 хүүдийн	 чулуугүй	 цочмог	 үрэвсэл	 нь	 нас	 баралт	 өндөртэй	
байдаг.	Цөсний	замын	эмгэг	үүсэхэд	газар	зүйн	байрлал,	цаг	агаарын	
хүчин	 зүйл,	 удамшил,	 хоол	 тэжээлийн	 онцлог	 нөлөөлдөг	 болохыг	
судлаачид	илрүүлжээ.	Тухайлбал:	Баруун	Европын	улсууд	тэр	дундаа	
Скандинавын	орнууд,	Хойд	Америк,	Чили	зэрэг	орнуудад	нийт	хүн	
амын	38-44	%	нь	цөс	чулуужих	өвчтэй	бол	Ирланд,	Африкийн	зарим	
уугуул	иргэдэд	цөс	чулуужих	өвчин	1-5%	тохиолддог	байна.	Цөс	нь	
хэвлийн	хөндийд	элэгний	чанх	доор	байрлаж,	цөсний	цорго	болох	
олон	тооны	гуурсаар	элэгтэй	холбогддог	8-12	см	урт,	3-5	см	ергөн,	
30-50	 мл	 багтаамжтай	 лийр	 хэлбэртэй	 хоол	 боловсруулах	 эрхтэн	
юм.	Цөс	нь	элгэнд	үүсдэг	бөгөөд	хар	ногоон	эсвэл	шаравтар	өнгөтэй	
бүтцийн	 хувьд	 шингэн	 зүйл	 юм.	 Элгэнд	 нийлэгжсэн	 цөс	 элэгний	
доторх	цөсний	сувгуудаар	дамжин	цөсний	хүүдийд	ирж	хуримтлагдан	
улмаар	хоол	идсэний	дараа	цөсний	хүүдий	агшин,	цөс	ялгарч	хоол	
боловсруулалтанд	оролцоно.
Цөсний	хүүдийн	цочмог	үрэвсэл	
Цөсний	хүүдийн	цочмог	үрэвсэл	гэдэг	нь	цөсний	хүүдийд	чулуутай,	
чулуугүй	нөхцөлд	олон	шалтгаан,	эрсдэлт	хүчин	зүйлсийн	нөлөөгөөр	
цөсний	 хүүдий	 цочмогоор	 үрэвсэх	 үйл	 явцыг	 хэлдэг	 бөгөөд	 энэ	
дотроос	цөсний	чулуу	өвчин	их	тохиолддог.	Цөсний	чулуу	нь	цөсний	
найрлаганд	 ордог	 холестрины	 солилцооны	 алдагдлаас	 үүсдэг	 ба	
цөсний	 шинж	 чанар	 алдагдан	 өтгөрсний	 улмаас	 цөсний	 чулуу	
хэлбэржин	бий	болдог.
Цөсний хүүдийн цочмог үрэвсэл үүсгэх шалтгаан: 
• 	 Том	хэмжээний	мэс	засал
• 	 Их	хэмжээний	түлэгдэл,	гэмтэл
• 	 Үжил
• 	 Зүрх	судасны	эмгэгтэй	настай	хүмүүс
• 	 Системийн	өвчнүүд
• 	 Халдвар	 /сальмонелл,	 стафилококк	 ауреус,	 H.Pylori-ийн	

халдвар,	 дархлаа	 дарангуйлагдсан	 өвчтөнд	 цитомегаловирус,	
хүүхдэд	Эбштейн	Баррийн	вирус/

• 	 Таргалалт
• 	 Удамшил
• 	 Хооллолт
• 	 Шалтгаан	тодорхойгүй	
Цөсний	хүүдийн	цочмог	үрэвслийг	үүсгэх	эрсдэлт	хүчин	зүйл:	  
                                        5 F-ийн хүчин зүйл
Female - эм хүйс
Fat - илүүдэл жинтэй байх  
Fertile - олон төрөлт
Forty - 40-өөс дээш насныхан
Fair - хонгор шаргал үстэй бүсгүйчүүд
Цөсний	хүүдийн	цочмог	үрэвслийн	үед	илрэх	шинж	тэмдэг:
•	 Хэвлийн	баруун	дээд	хэсэгт	өвдөх
•	 Баруун	хавирганы	нум	орчим	дарахад	өвдөх
•	 Халуурах
•		 Артерийн	даралт	багасах

Цөсний	хүүдийн	архаг	үрэвслийн	үед:
• 	 Баруун	хавирганы	нуман	доогуур	өвдөх
• 	 Гэдэс	дүүрэх
• 	 Дотор	муухайрах,	бөөлжих
• 	 Өөх	тостой	хоол	идсэний	дараа	гүйлгэх	зэрэг	шинж	гарна.
Архаг	үрэвслийн	vед	голдуу	өөх	тостой,	шарсан	ба	утсан	зүйл	идсэнээс	
хойш		2-4	цагийн	дараа	євдөлт	өгч	эхэлдэг.	Түүнчлэн	бие	сэгсрэгдэх(	
машин	ба	дугуй	зэргээр	явахад),	хэт	даарах,	биеийн	хүчний	ачаалал,	
сэтгэлийн	хямрал	зэрэг	нь	мєн	євдєлтийг	vvсгэнэ.
Цөсний	хүүдийн	архаг	үрэвслийн	үед	авах	арга	хэмжээ:
•	 Хоолны	 дэглэм	 барих	-	 Утсан,	 шарсан,	 хурц,	 нөөшилсөн	
хоол	хүнс,	бүх	төрлийн	консерв,	хиам,	какао,	шоколад,	архи	дарсыг	
хориглоно.	Сүү,	сүүн	бүтээгдэхүүн,	жигнэсэн	ногоо,	хүүхдийн	будаа,	
жигнэсэн	 загас,	 мах	 идэж	 болно.	 Цай,	 компот,	жимсний	шүүс,	 сүү,	
рашаан	ууж	болно.
•	 Гөлгөр	 булчингийн	 агшилтыг	 сулруулагч	 эм,	 цөс	 хөөгч	
бэлдмэл	хэрэглэнэ.
•	 Цөсөө	 угаах	 -	 Цөсийг	 угааснаар	 цөс	 гадагшлах	 замыг	
цэвэрлэн,	цөсний	ялгаруулалт	идэвхжинэ.																																		
Цөсний	хүүдийн	ургацаг	/полип/
Цөсний	 хүүдийн	 ургацаг	 бол	 хавдрын	 урьтал	 өвчин	 юм.	 Энэ	 нь	
цөсний	 хүүдийн	 салстаас	 ургадаг	 ба	 цаашаа	 даамжран	 цөсний	
хүүдийн	 булчинлаг	 давхаргыг	 хамран	 томрохоор	 цөсний	 хүүдий	
өвдөх	зовиур	илэрнэ.	Ургацаг	1	см-ээс	дээш	хэмжээтэй	бол	цөсний	
хүүдийг	авахуулахыг	зөвлөдөг	ба	уг	ургацаг	хавдар	болох	магадлал	
өндөр	байдаг.	Харин	1	см-ээс	бага	хэмжээтэй	зовиургүй	бол	хэвлийн	
хэт	 авиа	 шинжилгээгээр	 6	 сар	 тутамдаа	 харуулж	 хэмжээг	 хянуулж	
байх	хэрэгтэй.
Оношлогоо:
•	 Цусны	ерөнхий	болон	биохимийн	шинжилгээ	
•	 Хэвлийн	эхо
•	 Хэвлийн	КТ
•	 MRI
Урьдчилан	сэргийлэлт:
•	 Зөв	хооллолт	-	Өглөөний	цайг	тогтмол	ууж	хэвших	-	Цөсний	
хүүдийд	 байгаа	 шингэн	 цөс	 хоол	 идэхгүй	 үе	 буюу	 шөнө	 тунарч	
өтгөрдөг.	 Өглөөний	 цайндаа	 ялангуяа	 бага	 хэмжээний	 өөх	 тос	
агуулсан	хүнсний	бүтээгдэхүүн	/өрөм,	цөцгий,	масло,	шар	тос,	өндөг/	
идсэнээр	 тунарсан	 цөс	 ялгарч	 хоол	 боловсруулалтанд	 оролцоно.	
Өглөөний	цайгаа	уудаггүй,	ялангуяа	бага	хэмжээний	өөх	тос	өглөөдөө	
хэрэглэдэггүй	хүмүүст	тунарч	өтгөрсөн	цөс	хуримтлагдаж	аажимдаа	
цөсний	чулуу	үүсэх	эрсдэлтэй	болдог.
•	 Биеийн	 жингээ	 хэвийн	 хэмжээнд	 барих	 -	 Таргалалт	 бол	
хамгийн	 том	 эрсдэлт	 хүчин	 зүйлийн	 нэг.	 Холестеролын	 түвшинг	
ихэсгэхээс	гадна	цөсний	хүүдий	бүрэн	суллагдахад	хүндрэл	учруулдаг.
•	 Дааврын	 гаралтай	 эм,	 тарианы	 хэрэглээг	 хязгаарлах-	
Жирэмслэхээс	 сэргийлэх	 дааврын	 бэлдмэл,	 цэвэршилтийн	
даавар	 нөхөх	 эмчилгээ	 болон	 жирэмслэлт	 нь	 илүүдэл	 эстрогенийг	
нэмэгдүүлнэ.	Энэ	нь	холестеролын	түвшинг	ихэсгэж,	цөс	ялгаралтанд	
саад	болно.
•	 Холестерол	 бууруулах	 эмийн	 хэрэглээг	 зохицуулах	 -	 Энэ	
төрлийн	 зарим	 эмүүд	 цөсний	 холестеролыг	 ихэсгэж,	 цөсний	 чулуу	
үүсэх	эрсдэлийг	нэмэгдүүлдэг.	/Аторис,	Мертенил	гэх	мэт/
•	 Богино	 хугацаанд	 их	 жин	 хасах	 -	 Энэ	 үед	 элэг	 илүүдэл	
хэмжээгээр	холестерол	ялгаруулж,	цөсний	чулуу	үүсэхийг	хурдасгана.
•	 Мацаг	барих	–	Хоол	идэхгүй	удаан	байснаар	цөсний	хүүдий	
хангалттай	агшиж	цөсийг	ялгаруулаагүйгээс	цөс	өтгөрч	чулуу	үүснэ.
Эмчилгээ:
•	 Эмийн
•	 Мэс	засал	эмчилгээ
Ашигласан ном материал:
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв- Эрүүл мэндийн үзүүлэлт-2019, 
Цөсний замын мэс заслын гарын авлага- Монголын элэг, цөс, нойр 
булчирхайн нийгэмлэг, Монголын мэс засалчдын холбоо 2018, E 
medicine сайт
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ЦӨСНИЙ ХҮҮДИЙН ЭМГЭГ



	 Дэлхий	 нийт	 жил	 бүрийн	 11	 сарын	 12-ны	 өдрийг	
уушгины	 үрэвсэлтэй	 тэмцэх	 өдрийг	 (World	 Pneumonia	 Day)	
албан	 ёсоор	 тэмдэглэж	 ирсэн.	 Уушги	 бол	 гадаад	 орчноос	
агаарыг	 сорж	 аваад	 агаарт	 байгаа	 хүчилтөрөгчийг	 биеээр	
дамжуулан	 цусанд	шингээн,	 нүүрсхүчлийн	 хий	 болон	 бусад		
хийг	 	 ялгаруулж	 гаргаж	 байдаг	 амьсгалын	 эрхтэн	 юм.	 Хүн	
минутанд	 16-18	 удаа,	 цагт	 960	 удаа,	 хоногт	 23400	 удаа	
амьсгалдаг	 ба	 гадаад	 орчинтой	 хамгийн	 их	 харьцдаг	 дотор	
эрхтэн	бол	уушги	юм.
Хүн		хооллолтоороо	дамжуулан		амьсгалын	замын	өвчлөлүүд	
болон	 уушгины	 үрэвслийг	 бууруулах,	 урьдчилан	 сэргийлэх,	
бие	 махбодыг	 хоргүйжүүлэх	 бүрэн	 боломжтой	 байдаг	 нь	
судалгаагаар	нотлогдсоор	байна.			Уушгины	өвчлөл	мөн	ханиад	
томууны	үед	эмийн	эмчилгээнээс	гадна	амьдралын	хэв	маягаа	
өөрчлөх,	хооллолтын	дэглэм	баримтлах	нь	сувилгааны	үр	дүн	
болон	эдгэрэлтийг	улам	сайжруулдаг.	

УУШГИНД	ТУСТАЙ	10	ХҮНС
•	 Алим
•	 Хушга
•	 Жимсгэнэ	/нэрс,	аньс,	чацаргана/
•	 Брокколи
•	 Халуун	чинжүү
•	 Цагаан	гаа	
•	 Маалингийн	үр
•	 Сармис
•	 Хар	мөөг
•	 Турмерик

УУШГИНЫ	ҮРЭВСЭЛТ	ӨВЧНИЙ	ҮЕИЙН	ХООЛЛОХ	ДЭГЛЭМ
•	 Өдөрт	4-6	удаа	хооллох	ба	аминдэмээр	баялаг,	шингэц	
сайтай,	органик	хүнсийг	сонгож	хэрэглэх
•	 Уушгины	 үрэвслийн	 үед	 уураг	 ихээр	 задардаг	 тул	
хоногт	 100гр-аас	 доошгүй	 уураг,	 300-500гр	 багагүй	 нүүрс	
ус,	100гр	өөх	тос	бие	махбодид	шаардагдах	бөгөөд	хоногт	
2500-3000	ккал	илчлэгийг	хоолоороо	авах	шаардлагатай.	
•	 Уушги	үрэвссэн	үед	аминдэмийн	солилцоо	хямардаг	
тул	 А,В,С	 аминдэм	 агуулсан	 жимс,	 хүнсний	 ногоо	 болон	
үзэмний	шүүсийг	түлхүү	хэрэглэх.
•	 Антиоксидант	 агуулсан	 хүнс	 буюу	 хоргүйжүүлэгч	
үйлчилгээтэй	бүтээгдэхүүнийг	түлхүү	хэрэглэх	/тод	ногоон	
өнгийн	навчит	 ногоо,	 сонгино,	 сармис,	 цагаан	 гаа,	 лимон,	
төрөл	бүрийн	жимс	жимсгэнэ/
•	 Шингэн	 зүйл	 сайн	 уух.	 Үүнд:	 буцалсан	 бүлээн	 ус,	
бүлээн	хярам,	жимсний	шүүс,	үзэмний	шүүс
•	 Хуурсан,	 хайрсан,	 өөх	 тос	 ихтэй	 халуун	 ногоо,	 хэт	
халуун	хүйтэн	хоол,	кофе,	хийжүүлсэн	ундаа,	архи,	тамхийг	
хориглоно.
•	 Илчлэг	 багатай	 хүнс,	 аминдэм,	 эрдсийн	 дутагдалд	
орохоос	урьдчилан	сэргийлэх	хэрэгтэй.	

ТА	БҮХЭН	ДАРХЛААГАА	ДЭМЖИЖ,	ХАНИАД	ТОМУУ	
БОЛОН	УУШГИА	ХАЙРЛАЖ	УРЬДЧИЛАН	СЭРГИЙЛЭХИЙН	
ТУЛД	ЭРҮҮЛ	ХООЛЛОЖ,	ИДЭВХИТЭЙ	ХӨДӨЛГӨӨН	ХИЙЖ	

ЗАНШААРАЙ.

“Эрчим зоог” цайны газар

Улаанбаатар хот
БГД, 20-р хороо
Эрчим хүчний гудамж

Утас: 7017-3097
Факс: 7017-3097

Дугаарыг эрхэлсэн: Ч.Баясгалан
Эхийг бэлтгэсэн: Ц.Уянга
Хэвлэлтэнд өгсөн: 2021.07.10

УУШГИНЫ ӨВЧЛӨЛ БА 
ХООЛЛОЛТ


