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НАСОСЫГ ЗАСВАРЛАВ

	 Эрчим	 хүчний	 салбарын	 гигант	
үйлдвэр	болох,	 ард	иргэдэд	ТЭЦ-4	нэрээр	
танигдсан	манай	компанийн	түүхэнд	тодоор	
бичигдэх	 нэгэн	 үйл	 явдал	 2021	 оны	 12-р	
сарын	 14-нд	 боллоо.	 Энэ	 өдөр	 2018-2021	
онд	 хэрэгжсэн	 тус	 станцын	 Турбоагрегат	
1,2,3,4-г	 шинэчлэн	 сайжруулах	 төсөл	
амжилттай	 өндөрлөж,	 ЭХ-ний	 сайдын	
тушаалаар	байгуулагдсан,	ЭХЯ-ний	Эрчим	
хүчний	 бодлогын	 хэрэгжилтийг	 зохицуулах		
газрын	 дарга	 Д.Батзоригоор	 ахлуулсан	 24	
хүний	 бүрэлдэхүүнтэй	 улсын	 комиссын	
гишүүдийн	 100	 хувийн	 саналаар	 байнгын	
ашиглалтанд	хүлээн	авлаа.	

	 Энэ	 төслийн	 үр	 дүнд	 станцын	
суурилагдсан	 хүчин	 чадал	 цахилгаанаар	
89	 мВт-р,	 дулаанаар	 74	 Гкал-р	 нэмэгдэж,	
найдвартай	 ажиллах	 хугацаа	 220,000	
цагаар	 нэмэгдэж,	 жилд	 200,000	 тн	 гаруй	
бодит	нүүрсний	хэмнэлт	гарах	юм.	
	 Төслийг	 Монгол	 Улсын	 Хөгжлийн	
Банк	дотоодын	 эх	 үүсвэрээр	 санхүүжүүлж,	
ОХУ-ын	 Уралын	 Турбины	 Завод	 ерөнхий	
гүйцэтгэгчээр	 ажиллалаа.	 Дэлхий	 нийтийг	
хамарсан	 цар	 тахалын	 амаргүй	 нөхцөлд	
станцын	 хамт	 олон,	 ОХУ-ын	 мэргэжил	
нэгт	 нөхөдтэй	 хамтран,	 энэхүү	 өндөр	 ач	
холбогдол	бүхий	чухал	 төслийг	амжилттай	
хэрэгжүүлж	чадлаа.
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2021 ОНЫ 12-Р САРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Төлөвлөгөөний биелэлт
Горимын даалгавараас 10939.971 мян.кВтц цахилгаан эрчим хүч илүү үйлдвэрлэж, 1310.615 мян.кВтц-аар зөрчиж, 

төлөвлөгөөг 9629.356 мян.кВтц-аар давуулан биелүүлсэн. Цахилгаан эрчим хүчний доод ачаалал 544МВт, дээд ачаалал 751МВт 
байлаа. 

Диспетчерийн графикийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Үзүүлэлт Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт,%
ЦЭХ-ний түгээлт сая.кВтц 437.1 446.7 9.6 102.2

ДЭХ-ний түгээлт мян.Гкал 597.9 597.9  - 100.0

Тайлант хугацаанд диспетчерийн зохицуулсан төлөвлөгөө:   ЦЭХ - 102,2%,  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

74 10939.971 19 1079.340 3 1310.615 751 544 9629.356

Энэ сард  диспетчерийн даалгаварыг 3 удаа зөрчсөн.

Үйлдвэрлэлийн алба

СПОТ зах зээлийн талаар
СПОТ арилжааны зах зээлд 400.786 мян.кВтц буюу 

33.4 сая.төгрөгний цахилгаан эрчим хүч худалдаж,   76.475 
мян.кВтц буюу 0.9 сая.төгрөгний ЦЭХ худалдан авч, авлага 
өглөгийн зөрүүгээр 32.4 сая.төгрөгний авлагатай ажиллалаа.  
Өссөн дүнгээр СПОТ арилжаагаар 112.3 сая.төгрөгийн 
авлагатай.
Үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт  

Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг төлөвлөлтөөс 
57.9 сая.кВтц-аар давуулан 114.9%-н биелэлттэй, оны эхнээс 
410,7 сая.кВтц-аар давж, 111,4% -ийн биелэлттэй байна.                                                         

Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн 
оны 12-р сартай харьцуулбал 50.3 сая.кВтц буюу 12,7% - н 
өсөлттэй байлаа. Оны эхнээс 401.2 сая.кВтц буюу 11,1% 
өсөлттэй байна.

Дулааны эрчим хүчний түгээлт 42,2 мян.Гкал-аар 
тасарч 93,4%-н биелэлттэй, оны эхнээс төлөвлөгөө 33,1 мян.
Гкал-аар тасарч 99,2% биелсэн. Харин “УБДС” ХК –д нийлүүлэх 
дулаан 12-р сард 49,1 мян.Гкал –аар, оны эхнээс 81,9 Гкал-аар 
тасарч байна.  

Дулааны эрчим хүчний түгээлтийг өнгөрсөн оны 12-р 
сартай харьцуулбал 16.4 Гкал буюу 2,7%-иар буурч, 2020 оны 
дулаан түгээлттэй харьцуулахад 142.7 Гкал буюу 3,55%-иар 
өссөн үзүүлэлттэй байна.

Үндсэн тоноглолын ажиллагаа
Горим ажиллагаанд 8 зуух, 7 турбин оролцсон. 

Сарын дунджаар 7,85 зуух, 6,99 турбинтэй ажиллаж,  бэлтгэл 
тоноглолгүй ажиллалаа. Тайлант хугацаанд зуух 6 удаа, 
турбин 1 удаа зогссон.

Нүүрсний зарцуулалт /ҮСТ тарифт тусгагдсан нүүрснээс/

Уурхай Нэгж
Тухайн сарын

Төлөв Гүйц Зөрүү Биелэлт

Багануур мян.тн 238.680 226.861 -11.819 95.0%

Шивээ-Овоо мян.тн 210.0 231.427 +21.427 110.2%

Бүгд мян.тн 448.680 458.288 +9.608 102.1%

Мазутын зарцуулалт
Энэ сард 120 тн мазут түлэх төлөвлөгөөтэйгээс 74 

тн-г түлж, 46 тн мазут хэмнэсэн.Тайлант хугацаанд зуухыг 
хүйтнээс 3 удаа галлаж 46 тн, халуунаас 3 удаа галлаж 20 тн 

мазут зарцуулсан.17/XII–ны өдөр К-3-н нэг тоосны систем 
засварт байхад дахин 1 тээрэм аваариар зогсож 3 тн мазут, 
25/XII-нд Mill-2-с тээрэм аваариар зогссоны улмаас 3 тн буюу 
нийт 6 тн мазут түлсэн.  

Жишмэл түлшний зарцуулалт
 Цахилгаан эрчим хүч түгээхэд зарцуулах жишмэл 
түлшийг 0.77 гр/кВтц-аар, Дулааны эрчим хүч түгээхэд 
зарцуулах жишмэл түлшийг 0.068 кг/Гкал-аар хэмнэж 
гүйцэтгэлд ноогдох төлөвлөлтөөс 385 тн жишмэл түлш буюу 
828 тн бодит түлш /илчлэг 3254 ккал/кг/ хэмнэсэн.  12-р 
сарын горим анхны төлөвлөлтөөс ЦЭХ түгээлт 57.9 сая.кВтц-
аар өсч, ДЭХ түгээлт 42.2 мян.Гкал-аар буурсан. 

Горим параметрийн даалгаврын биелэлт
 ЭХЗХ-аас батлагдсан ДХЦЭХ-ний зарцуулалтыг 
1,17%-иар буюу 5903,865 мян.кВтц-аар хэмнэж ажилласан. 
Трансформаторын алдагдлыг өнгөрсөн оны 12-р сартай 
харьцуулахад 0,08%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

№ Үзүүлэлт Нэгж
12-р сар

Төлөв Гүйц

1 1 тн нүүрс нунтаглахад 
зарцуулах цахилгаан

кВтц / 
тн.нүүрс 31.45 28.46

2
1 тн уур боловсруулахад 
зарцуулах үлээлт соролтын 
цахилгаан

кВтц / тн.уур 4.74 4.29

3 1 тн тэжээлийн ус шахахад 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.тэж ус 8.20 7.42

4 Эргэлтийн усны насосд 
зарцуулагдах цахилгаан % 1.06 0.95

5 Дулаанжуулалтын насосд 
зарцуулагдах цахилгаан

кВтц / 
тн.сүлж.ус 0.67 0.61

Уур усны алдагдал   
 Станцын дотоод циклийг нөхөх химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалтыг 0.91%-иар бууруулж 21434 тн конденсат 
хэмнэсэн. Осмосын халаагч уурын зарцуулалт 4285 тн байлаа. 
Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад химийн цэвэрлэсэн 
усны зарцуулалт 1035 тн-оор буурсан.
 Дотоод циклийн алдагдлыг нөхөхөөр: Турбинд  - 
45184 м3  ус өгсөн.
 БКБ-аас цэвэрлэгдсэн конденсатын зарцуулалт 
19155 м3 байлаа.



Хяналтын алба3

! !1. Хяналтын чиглэлээр
№ Хийгдсэн ажил Гүйцэтгэл Тайлбар
1 Нарядын мөрдөлтөнд хяналт хийсэн байдал 100% 20 нарядад сонголтоор хяналт хийсэн.
2 Ажлын байранд хяналт хийсэн байдал 100% 12 удаа ажлын байранд хяналт хийсэн.

3 Шинэчлэл, засварын ажлын явцад хяналт 
хийсэн байдал 100% TA №4, 7;  зуух №1, 4, 5, 7; яндангийн засварын ажил, ХЦ -ийн ялтсан 

дулаан солилцууртай цогц төхөөрөмж суурилуулах ажилд  хяналт тавьсан.

2. Сургалт, зааварчилгаа
1 Урьдчилсан зааварчилгаа өгөгдсөн байдал 100% 6 хүнд урьдчилсан зааварчилгаа өгсөн.

2 Ажлын байр өөрчлөгдсөн ажилтны 
сургалтын талаар 100% МЦ-1 хүн ажлын байр өөрчлөгдсөн.

3. Бусад ажлын талаар

2021 ОНЫ 12-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 2021 оны 12-р сард станцын хэмжээний аваари, 1 болон 2-р зэргийн саатал гараагүй, үндсэн тоноглолын зогсолт 7 
бүртгэгдсэнээс зуух 6 удаа, турбин 1 удаа зогссон.
 Хүний буруутай үндсэн тоноглолын зогсолт гараагүй.

№ Зогсолтын 
шалтгаан

Хамгаалалтаар Захиалгаар Бэлтгэлд Саатал, гэмтлээр Нийт зогсолт
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1 Зуух 1 2 - - - - 3 4 4 6

2 Турбин - - - - - - 2 1 2 1

Дүн 1 2 - - - - 5 5 6 7

 Үндсэн тоноглолын зогсолт болон туслах тоноглолд бичигдсэн актууд:
 → Тоног төхөөрөмжийн гэмтлийн акт: ЦЦ-3 /1,192.8 мян₮/, БМА-1 /218,660.0 мян₮/, ЗЦ-1 /208,527.6 мян₮/, : бүгд-5 

/428,380.4 мян₮/
 → Мазут зарцуулалтын акт: ЗЦ-3 /86,225.5 мян₮/, ДХХАЦ-2 /8,155.8 мян₮/ : бүгд-5 /94,381.3 мян₮/
 → Уур, усны горимын зөрчлийн акт: 3Ц-1  бүгд-1
 → Тоног төхөөрөмж сэлбэг материал ашиглалтаас хасах акт: ТЦ-1, ЗА-1, бүгд-2

 Нийт 13 ширхэг /522,761.7 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 67.2 78.4 19.0 14.2 28.6 41.2 17.5 17.6 0.1 пунктээр өссөн.

2 ЗЦ 82.1 85.7 22.5 26.0 24.0 22.0 10.7 10.7 Өмнөх оны түвшинд.

3 ТЦ 84.2 85.8 23.0 26.9 23.0 24.8

14.1 14.15 Станцын дундаж 
тоосролт4 Хими 65.6 75.4 20.3 17.2 24.0 30.7

5 Механик 66.2 66.7 19.6 16.2 22.8 21.0

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТ

• ХАБЭА-н асуудлуудыг тодорхойлж, төлөв байдлыг тогтоох 
судалгааг цахимаар авсан.

• ЭХЯ -наас ирүүлсэн "Мэдээлэл-Даалгавар" -ыг нэгжүүдэд 
цахимаар түгээсэн. Зааварчилгаа, төлөвлөгөө боловсруулж 
гаргасан.

• ЛК-5/3 баганан доторх хийн хэмжилт хийсэн. Багажинд 
мэдрэгдэх хэмжээнд CO болон CH4 илрээгүй.

• ЭХЯ -наас ирсэн мэдээлэл даалгавар, төлөвлөгөөний 
хүрээнд холбогдох заалтаар нарядын хариуцлагатангуудаас 
авах шалгалтын асуултыг дотоод сүлжээнд оруулсан. 

• Нарядын хариуцлагатны нэрсийн жагсаалт гаргах АШБ 
боловсруулж, нэгжүүдэд түгээсэн.

• “Энх-Оршихуй” уралдааны шалгаруулалтыг зохион 
байгуулсан.

• "Монголын дотоод хяналт, шалгалт эрсдэлийн удирдлагын 
хөгжил холбоо" ТББ-аас зохион байгуулсан сургалтанд 
хяналтын албаны болон ХАБ-ын инженерүүдийг 
хамруулсан. 



ОНЫ ШИЛДЭГҮҮДЭЭ ШАЛГАРУУЛЛАА
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	 Манай	 компанийн	 Шинэ	 жилийн	 баярын	
хурлаа	 хийж,	 өнгөрч	 буй	 2021	 ондоо	 амжилт	 бүтээлээр	
бусдыгаа	 хошуучилан	 ажилласан	ШИЛДЭГ-үүдээ	шагнаж	
урамшууллаа.	

"ХӨДӨЛМӨРИЙН	АВАРГА"	АЖИЛТНУУД
№ Овог	нэр Албан	тушаал

1 Б.Баасанхүү ТДЦ-ийн	цахилгаан	гагнуурчин

2 Б.Ууганбаяр ЗЦ-ийн	зуух	болон	тоос	бэлтгэх	тоноглолын	
засварчин

3 С.Нямдаваа ТЦ-ийн	арматур	шугам	хоолойн	засварчин

4 Ц.Цогбадрах ЦЦ-ийн	цахилгаан	машины	засварын	
цахилгааны	слесарь

5 Г.Бямбажав ДХХАЦ-ийн	хамгаалалт,	автоматикийн	
засварчин

6 Д.Давааням ХЦ-ийн	уусмал	бэлтгэгч

7 Д.Мягмарсүрэн МЦ-ийн	шат	бэхэлгээний	засварчин

8 Г.Энхбат Эрчим	зоог,	цайны	газрын	тогооч

“АЖИЛ	МЭРГЭЖЛИЙН	АВАРГА”	АЖИЛТНУУД

№
Ажил	

мэргэжлийн	
аварга

Овог	нэр Албан	тушаал

1 АВАРГА	ИТА Д.Тулга СХА-ны	ЗБТСХ-ийн	
менежер

2 АВАРГА	мастер С.Галхүү ТДЦ-ийн	сантехникийн	
мастер

3 АВАРГА 
ээлжийн	дарга О.Саранчимэг ХЦ-ийн	ээлжийн	дарга

4 “АВАРГА”	
машинч Р.Нандинцэцэг ТЦ-ийн	турбины	машинч

5
“АВАРГА”	Туслах	

тоноглолын	
машинч

Б.Сүхбат ДХХАЦ-ийн	ээлжийн	
засварчин

“ХҮНДЭТ	САМБАР”-Т	АЛДАРШУУЛАХ	АЖИЛТНУУД

№ Овог	нэр Албан	тушаал

1 Б.Анхбаяр
ХА-ны	зуух,	даралтат	сав,	шугам	хоолой,	
өргөх,	зөөх	механизм	хариуцсан	байцаагч	

инженер	

2 Б.Нямдолгор ТЭЗХ-ийн	нормчлолын	инженер	

3 Г.Хонгорзаяа НАХ-ийн	хувцас	угаах	тоноглолын	машинч-
индүүчин	

4 Б.Сүхбат ТДЦ-ийн	замчин	

5 Х.Ганболд ЗЦ-ийн	цахилгаан	шүүлтүүрийн	засварын	
монтёр	

6 Ё.Нэргүй ТЦ-ийн	үндсэн	тоноглолын	засварчин	

7 С.Отгонбат ЦЦ-ийн	реле	хамгаалалт	автоматикийн	монтёр	

8 Ү.Төрмандах ДХХАЦ-ийн	хэмжүүрийн	засварчин	
9 С.Мөнхчимэг ХЦ-ийн	уур	усны	лаборант	
10 Ц.Батхуяг МЦ-ийн	токарьчин	

11 Ц.Даваа Автобусны	жолооч	/25	хүртэл	хүний	
багтаамжтай/

• Монгол	Улсын	Засгийн	 газрын	шагнал	 “Эрчим	хүчний	
тэргүүний	 ажилтан”	 цол,	 тэмдгээр	 9	 ажилтан,	 Эрчим	
хүчний	яамны	“Жуух	бичиг”-ээр	19	ажилтан;

• МЭХГУУ-н	 ҮЭХ-ны	 Тэргүүний	 мастер	 цол	 тэмдгээр	 5	
ажилтан;	

• Монголын	 залуучуудын	 холбооны	 шагналаар	 51	
ажилтан;

• Манлай	тээвэрчин	цол	тэмдгээр	4	ажилтан;	
• “Аварга	цех"-ээр	Механик	цехийн	хамт	олон;
• "Аварга	нэгж"-ээр	Үйлдвэрлэлийн	албаны	хамт	олон;
• “ДЦС-4”	ТӨХК-ийн	Хүндэт	ажилтанаар	16	ажилтан;
• Компанийн	зэргийн	шагналаар	93	ажилтан;
• Мөн	Шилдэг	спортын	хамт	олон,	Энх-Оршихуй	болон	

"Архимед"-ын	уралдаанд	шалгарсан	ажилтнуудыг	тус	
тус	шагнаж	урамшууллаа.

"Аварга"	Механик	цех

"Аварга	нэгж"	Үйлдвэрлэлийн	алба

"Спортын	шилдэг	хамт	олон"	Түлш	дамжуулах	цех

"Архимед"	шагнал	Судалгаа	хөгжлийн	алба
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Судалгаа хөгжлийн алба

АКТЛАГДСАН ТЭЖЭЭЛИЙН УСНЫ НАСОСЫГ ЗАСВАРЛАВ

 Êîìïàíèéí “ÄÖÑ-4” ÒªÕÊ-èéí Ã¿éöýòãýõ çàõèðëûí  2021 
îíû 02-ð ñàðûí 08-íû À/40 òîîò òóøààëààð õóó÷èí ÏÝ500-180-3 
íàñîñûã ñýðãýýí çàñâàðëàõ, á¿òýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõ  çàñâàðûã çîõèîí 
áàéãóóëæ, õèéæ ã¿éöýòãýõ àæëûí õýñýã áàéãóóëàãäñàí. Àæëûí õýñýãò 
ÑÕÀ, ÒÖ, ÌÖ-èéí èíæåíåð¿¿ä áà çàñâàð÷èä áàãòñàí. 

 Òýæýýëèéí óñíû ºíäºð äàðàëòûí ÏÝ500-180-3 ìàðêèéí 
àêòëàãäñàí íàñîñíû èõ çàñâàðûã õèéõäýý óðüä íü õèéãäýæ áàéãààã¿é 
àæèë áîëîõ ýëýãäñýí ýä àíãèéã ñýðãýýí çàñâàðëàõ áîëîí èõ çàñâàðûã 
ÑÕÀ-íû ìåíåæåð Ä.Òóëãà áèå÷ëýí óäèðäàæ àíõ óäàà õèéñýí.

  4-ð õîëõèâ÷ òàëûí òîì òàã äýýð ïîäóøêà ñóóäàã õýñýãò 
ýëýãäýë èõ ¿¿ññýí áàéñàí òóë ãàãíóóðààð íàïëàâêà òàâüæ ä¿¿ðãýñýí.  

 Âêëàäûøíû ãàäíà òàëûí äèàìåòðèéí ñóóõ õýñýãò íàïëàâêà 
òàâüæ çîðæ  áîëîâñðóóëàâ. Ñóóëòûí õýìæýýã òåõíèêèéí çóðàãò 
¿ç¿¿ëñýí øààðäëàãûí äàãóó ãàðãàñàí áîëíî.

         ÏÝÍ-èéí àæèëëàãààíû ¿åä õàìãèéí èõ ººð÷ëºëòºíä îðæ 
õýìæýýñèéí óòãàà àëääàã ýä àíãèóäûã íýã á¿ð÷ëýí çàñâàðëàñíû äàðàà 
ðîòîðûã óãñàð÷ óðòûí òîõèðóóëãûí àæèë õèéñýí. Ýíý àæëûã õèéõèéí 
òóëä àæëûí áàéð áîëîí ñóóðü, òîõèðóóëãûí õºø¿¿ðýã çýðãèéã õèéæ 
áýëòãýâ. 

 Çàññàí íàñîñíû ðîòîðûã ÏÝÍ-6 íàñîñ äýýð óãñàð÷ 
ñóóðüëóóëàõ àæèë õèéãäýâ.

 2021 îíû 9-ð ñàðûí 2-íä ÏÝÍ-6-ã àæèëä çàëãàâ.

 ÏÝÍ-6 çàñâàð õèéõýýñ ºìíº 2021 îíû 08 ñàðûí 06-íä 
àæèëä ÿâàõäàà G=240ò/ö, Pñîð=7,5 àòà, Pã.ïÿòà=11.2 àòà áàéñàí 
áàéíà. 2021 îíû 09 ñàðûí 02-íä çàñâàðûí äàðàà ÏÝÍ-6-ã ÿâóóëàõàä 
Píàïîð=182àòà, Pñîð=7,6 àòà, Pã.ïÿòà=9,9 àòà, G=461ò/ö ïàðàìåòðòýé 
áîëñîí áàéâ. 

 Á¿òýýìæèéí òóðøèëòààð íàñîñíû çàñâàð àìæèëòòàé áîëñíûã 
áàòàëæ, ýíýõ¿¿ àæëààð ÑÕÀ-íû ÇÁÒÑ-íû ìåíåæåð Ä.Òóëãà íü 2021 
îíû Õºäºëìºðèéí àâàðãà ÈÒÀ-ààð øàëãàðñàí þì.
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2021 ÎÍÄ ÒÝÑÐÝËÒ ÕÈÉÑÝÍ 10 ×ÓÕÀË ÒÅÕÍÎËÎÃÈ

 Ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè ¿ñðýíã¿é õºãæèæ áóé ºíºº ¿åä “îíû øèëäýã 
òåõíîëîãèóä” ãýäýãò ÷óõàì ÿìàð  òåõíîëîãèéã õàìðóóëàõ âý? Õàéëòûí 
àëãîðèòìóóä, öàõèì õÿíàëòûí ñèñòåì, “íîãîîí” óñòºðºã÷ çýðãèéí àëü íü 
âý? Ýíý òóõàé ÀÍÓ-ûí Ìàññà÷óñåòñèéí Òåõíîëîãèéí èõ ñóðãóóëèàñ /MIT/ 
ýðõëýí ãàðãàäàã MIT Technology Review ñýòã¿¿ëä  òýñðýëò õèéæ ìàãàäã¿é 10 
÷óõàë òåõíîëîãèéí òàëààð îíöëîí áè÷ñýí áàéíà.
 Õàìãèéí èðýýä¿éòýé ÷óõàë òåõíîëîãèóäûí òàëààð áèä æèë á¿ð 
ò¿¿âýðëýí òàíèëöóóëæ ýõýëñíýýñ õîéø äàðóé 20 æèë ºíãºð÷ýý. ªíººäºð 
ãýõýä, ìàòðèöûí ÐÍÕ /ðèáîíóêëåéí õ¿÷èë/ äýýð ñóóðèëñàí âàêöèíóóä 
áèäíèé àìüäðàëûã ººð÷ëººä íýãýíò ýõýë÷èõñýí áîë çàðèì òåõíîëîãèóäûã 
àøèãëàæ ýõëýõ õ¿ðòýë õýäýí æèë õ¿ëýýõ õýðýãòýé áîëîõ íü. 

1. Ìàòðèöûí ÐÍÕ äýýð ñóóðèëñàí âàêöèíóóä
 Êîðîíàâèðóñíèé ýñðýã òýìöýõýä õàìãèéí ¿ð ä¿íòýé ãýäãýý 
õàðóóëñàí õî¸ð âàêöèíûã ìàòðèöûí ÐÍÕ äýýð ñóóðèëàí ãàðãàæ àâ÷ýý. 
Ýíý òåõíîëîãèéã áîëîâñðóóëæ íýâòð¿¿ëýõèéí òóëä ýðäýìòýä 20 æèëèéí 
òóðø øàðãóó õºäºëìºðëºæ áàéãàà þì. ªíãºðñºí îíû 1 ä¿ãýýð ñàðä 
êîðîíàâèðóñíèé öàð òàõàë äýãäýõ ¿åä õýä õýäýí áèîòåõíîëîãèéí êîìïàíèéí 
ýðäýìòýä ìÐÍÕ-ä ñóóðèëñàí âàêöèíûã ãàðãàí àâàõ ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé 
àæëûã ýðñ øóóðõàéëæ ýõýëñýí áèëýý. 2020 îíû 12 äóãààð ñàðûí ñ¿¿ë÷ 
áóþó õàëäâàðûí óëìààñ 1,5 ñàÿ õ¿í àìèà àëäààä áàéñàí òýð ¿åä ÀÍÓ-ä óã 
âàêöèíûã õýðýãëýõèéã çºâøººðñíººð öàð òàõëûí äýãäýëò ñààð÷ ýõëýâ.

2. GPT-3
 Áè÷èæ, ÿðèõàä ººðºº ñóðàëöäàã, õ¿íèé õýëèéã àøèãëàäàã 
êîìïüþòåðèéí èõ çàãâàðóóä áîë äýëõèé åðòºíöèéã èë¿¿ ñàéí îéëãîæ, 
ò¿¿íòýé õàìòðàí àæèëëàæ ÷àäàõ õèéìýë îþóíûã á¿òýýõýä ÷óõàë àëõàì ìºí. 
ªíººäðèéí áàéäëààð GPT-3 àëãîðèòì íü õàìãèéí òîì áºãººä õàìãèéí ºðãºí 
ìýäëýãòýé íü áîëæ áàéíà. Îëîí ìÿíãàí øèðõýã íîìûí àãóóëãà, èíòåðíýò äýõ 
ìýäýýëëèéí áàãàã¿é õýñãèéã ººðòºº õóðààæ òºâëºð¿¿ëñýí GPT-3 àëãîðèòì 
íü òóí ýòãýýä õà÷èðõàì áàéäëààð, õ¿íòýé èæèëõýí àðãà áàðèëààð òåêñòèéã 
áîëîâñðóóëæ ÷àäíà. Èíãýñíýýð óã àëãîðèòì íü ìàøèí ñóðãàëòûã àøèãëàñàí 
õýëíèé ãàéõàìøèãòàé çàãâàð áîëëîî. 

3. ÒèêÒîê çºâëºìæèéí àëãîðèòì
 2016 îíä àíõ õýðýãëýýíä íýâòýðñýí Õÿòàäûí TikTok àïïëèêåéøí 
íü äýëõèé äýýðõ õàìãèéí õóðäòàé ºðãºæèæ áóé íèéãìèéí ñ¿ëæýýí¿¿äèéí 
íýã áîëæýý. Óã àïïëèêåéøíûã äýëõèé äàÿàð îëîí òýðáóì óäàà òàòàæ àâñàí 
áà îëîí çóóí ñàÿ õýðýãëýã÷èä ýãíýýíä íü íýãäæýý. Ó÷èð þóíä âý? TikTok-
èéí õýðýãëýã÷èéí òóóçíû àëãîðèòìóóä íü èíòåðíýò ñ¿ëæýýíä õ¿ì¿¿ñèéã íýð 
àëäàðòàé áîëãîäîã ¿éë ÿâöûã ýðñ ººð÷èëñºí þì.

4. Ëèòè-ìåòàëëûí öýíýã õóðààãóóð /àêêóìóëÿòîð/
 Öàõèëãààí àâòîìàøèíûã áîðëóóëíà ãýäýã áîë òóí ÿðâèãòàé àæèë. 
ªíäºð ¿íýòýéãýýñ ãàäíà öýíýãëýõýä öàã èõ îðíî. Äóòàãäàëòàé òàëóóä íü 
ëèòè-èîíû çàé õóðààãóóðûí õÿçãààðëàãäìàë áîëîìæîîñ øàëòãààëäàã.
 Òýãâýë Öàõèóðûí õºíäèéí ñàíõ¿¿æèëò ñàéòàé íýãýí ñòàðò-àï 
êîìïàíè öàõèëãààí àâòîìàøèíûã æèðèéí õýðýãëýã÷äýä õ¿ðòýýìæòýé áîëãîæ 
÷àäàõ öýíýã õóðààãóóð /àêêóìóëÿòîð/ çîõèîí á¿òýýñýí ãýäãýý ìýäýãäëýý. 
QuantumScape êîìïàíèéí çîõèîí á¿òýýæ áóé ýíýõ¿¿ øèíý áàòàðåéã “ëèòè-
ìåòàëëûí” ãýæ íýðèéäñýí àæ.
 Ãýõäýý ýíý íü îäîîõîíäîî æèíõýíý àâòîìàøèíä õýðýãòýé ýñýõ íü 
òîäîðõîéã¿é çàãâàð òºäèé ç¿éë áàéãàà þì. Õýðâýý QuantumScape áîëîí 
òóõàéí ÷èãëýëä àæèëëàæ áóé áóñàä êîìïàíè àìæèëòàíä õ¿ðýõ àâààñ 
öàõèëãààí àâòîìàøèíûã îëîí ñàÿ õ¿í óíàõ áîëîìæòîé áîëíî.

5. ªãºãäë¿¿äýý èòãýæ õàäãàëóóëàõ  
 Òåõíîëîãèéí êîìïàíèóä áèäíèé õóâèéí ìýäýýëëèéã òóí íàéäâàðã¿é 
õàäãàëäàã íü èëýðõèé áîëëîî. Ìýäýýëëèéã õýäýí ÷ óäàà çàäðóóëæ, õýäýí ÷ 
óäàà õàêåðäàæ, õýäýí ÷ óäàà äàìëàí çàðñàí íü òîîãîî àëäæýý. Àñóóäëûí 
ó÷èð íü òà áèäýíä áóñ õàðèí íóóöëàëûí çàãâàðò áàéãàà áóñ óó? Íóóöëàëûã 
õàäãàëàõ õàðèóöëàãûã õ¿í á¿ð õ¿ëýýäýã òèéì çàãâàðò îðøèæ áàéãàà áóñ óó?
 Èéì ¿åä ºãºãäë¿¿äýý áóñäàä èòãýæ õàäãàëóóëàõ íü ººð íýãýí 
áîëîìæèò õóâèëáàð áºãººä ¿¿íèéã çàðèì óëñûí çàñãèéí ãàçàð ñîíèðõîæ 
ýõëýýä áàéíà.
 ªãºãäëèéí òðàñò /data trust/ ãýäýã íü õ¿ì¿¿ñèéí õóâèéí 
ìýäýýëë¿¿äèéã öóãëóóëæ, òýäíèé ºìíººñ ìýäýýëë¿¿äèéã óäèðäàõ àæëûã 
ã¿éöýòãýäýã õóóëèéí ýòãýýä þì. Ýíýõ¿¿ èòãýëöëèéí õàðèëöààíû á¿òýö, ¿éë 

àæèëëàãàà íü òîäîðõîéã¿é áàéãàà õýäèé ÷ ºãºãäëèéã èòãýí õàðèóöóóëàõ íü 
íóóöëàë áà àþóëã¿é áàéäàëòàé õîëáîîòîé ýðòíýýñ áóãøñàí àñóóäëóóäûã 
øèéäýõ äàâóó òàëòàé.
6. “Íîãîîí” óñòºðºã÷
 Àøèãò ìàëòìàëûã îðëîæ ÷àäàõ òóí ñîíèðõîëòîé ç¿éë áîë óñòºðºã÷. 
Ýíý íü í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé ÿëãàðóóëàõã¿éãýýð öýâýðõýí øàòíà, ýð÷èì õ¿÷íèé 
áàãòààìæ èõòýé. Èéì ó÷ðààñ ñýðãýýãäýõ ýð÷èì õ¿÷íýýñ ýíåðãè õóðèìòëóóëàõ 
ñàéí àðãà þì. Ò¿¿íýýñ ãàäíà áåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøèéã îðëîæ ÷àäàõóéö 
øèíãýí íèéëýã ò¿ëøèéã ãàðãàí àâ÷ áîëíî. Ãýõäýý óñòºðºã÷èéã ãîëäóó 
áàéãàëèéí õèéíýýñ ãàðãàí àâ÷ áàéãàà áºãººä ýíý íü áîõèð, çàðäàë èõòýé 
ïðîöåññ þì. 
 Õàðèí ñ¿¿ëèéí ¿åä íàðíû áîëîí ñàëõèíû ýð÷èì õ¿÷ óëàì 
õÿìäàðñààð áàéãàà ó÷ðààñ íîãîîí óñòºðºã÷èéí õ¿ðòýýìæ ñàéæèð÷, àøèãòàé 
áîëîõ íü. Óñûã öàõèëãààíä çàëãààä ë óñòºðºã÷ áýëýí. Ýíý òàë äýýð Åâðîï 
òèâèéíõýí òýðã¿¿ëæ ÿâàà áºãººä øààðäëàãàòàé äýä á¿òöèéã áàéãóóëààä 
ýõýë÷èõæýý. Ýäãýýð òºñºë áîë íàð, ñàëõèíû ýð÷èì õ¿÷íýýñ óñòºðºã÷ ãàðãàí 
àâàõ ýëåêòðîëèçèéí ¿éëäâýð¿¿äèéí äýëõèéã õàìàðñàí ñ¿ëæýýã áàéãóóëàõ 
÷èãëýëä õèéæ áóé åðäºº ýõíèé àëõàì þì.

7. Öàð òàõëûí ¿åèéí öàõèì õÿíàëò 
 Êîðîíàâèðóñ äºíãºæ òàðõàæ ýõýëæ áàéñàí òýð ¿åä ººð õîîðîíäîî 
õàðèëöñàí õ¿ì¿¿ñèéí óòàñíû äóãààðóóäûã /êîíòàêò/ öàõèì õýëáýðýýð õÿíàõ 
áîëîìæòîé ãýæ òààìàãëàæ áàéëàà. Óõààëàã óòàñíû àïïëèêýéøí¿¿ä íü 
GPS ýñâýë Bluetooth äýýð ñóóðèëàí óóëçàæ ó÷èðñàí õ¿ì¿¿ñèéí á¿ðòãýëèéã 
áèé áîëãîíî. Õýðâýý õýí íýãýí õ¿íèé øèíæèëãýý ýåðýã ãàðàõ àâààñ òóõàéí 
õ¿í óã ìýäýýëëèéã àïïëèêåéøíäýý îðóóëñíààð ººðººñ íü õàëäâàð àâàõ 
ìàãàäëàëòàé õ¿ì¿¿ñò ñýðýìæë¿¿ëýã ºãíº.
 Õàðàìñàëòàé íü, óóëçàæ ó÷èðñàí õ¿ì¿¿ñèéí ìýäýýëëèéã öàõèìààð 
õÿíàõ íü âèðóñèéí òàðõàëòûã îãò çîãñîîæ ÷àäñàíã¿é. Apple, Google õî¸ð 
ñýðýìæë¿¿ëýõ ôóíêöèéã óõààëàã óòàñíóóäàä òýð äàðóéä íü ñóóëãàñàí 
áîëîâ÷ ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí àëáàí òóøààëòíóóä òýäãýýðèéã àøèãëàõ 
íü ç¿éòýé ãýäýãò èðãýäèéã ÿòãàí ¿íýìø¿¿ëæ ÷àäñàíã¿é. Ýíý óäààãèéí öàð 
òàõëààñ àâñàí ñóðãàìæ íü äàðààãèéí öàð òàõàëä áýëòãýõýä áèäýíä õýðýãòýé 
òºäèéã¿é ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí áóñàä ÷èãëýëä ÷ õàìààòàé.

8. Áàéðøëûã õýò íàðèéâ÷ëàëòàéãààð òîäîðõîéëîõ
 Áèä á¿ãäýýðýý áàéðøèë òîãòîîõ GPS ñèñòåìèéã ºäºð á¿ð õýðýãëýäýã 
áºãººä ¿¿íèé à÷ààð áèäíèé àìüäðàë, àæèë òºðºë ººð÷ëºãäñºí áèëýý. Ãýõäýý 
îð÷èí ¿åèéí GPS íü 5-10 ì-èéí íàðèéâ÷ëàëòàéãààð áàéðøëûã òîãòîîäîã 
áîë õýò íàðèéâ÷ëàëòàé áàéðøèë òîãòîîõ øèíý òåõíîëîãèéí à÷ààð õýäõýí ñì, 
òýð ÷ á¿¿ õýë õýäõýí ìì-èéí õ¿ðýýíä íàðèéâ÷ëàõ áîëîìæòîé áîëíî. Ýíý íü 
øèíý áîëîìæóóäûã íýýæ áàéíà. Òóõàéëáàë, õºðñíèé íóðàëòààñ ñýðãèéëýõ 
àíõààðóóëãà ºãºõººñ ýõëýýä õ¿ðãýëòèéí ðîáîòóóä, æîëîî÷ã¿é àâòîìàøèíûã 
óäèðäàõ ãýõ ìýò îëîí òàëáàðò õýðýãòýé.

9. Á¿õíèéã çàéíààñ
  Öàð òàõëûí óëìààñ äýëõèé äàÿàðàà çàéíààñ àæèëëàõ ãîðèìä 
øèëæëýý. Èéì øèëæèëò õèéãäñýíýýð ýð¿¿ë ìýíä áà áîëîâñðîëûí ñàëáàðò 
àëäàà ãàðãàõã¿é áàéõ íü íýí ÷óõàë. ªíººäðèéí áàéäëààð, çàéíû ñóðãàëòààð 
äàãíàñàí Snapask êîìïàíè Àçèéí 9 óëñàä 3,5 ñàÿ õýðýãëýã÷òýé áîëñîí áîë 
Ýíýòõýãèéí  Byju's ãýäýã ñóðãàëòûí àïïëèêåéøíèéã 70 ñàÿ õ¿í àøèãëàæ 
áàéíà.
 Ò¿¿íýýñ ãàäíà, òåëå àíàãààõ óõààíû ñàëáàðò ãàðñàí îëîëò 
àìæèëòóóäûí à÷ààð Óãàíäà áîëîí Àôðèêèéí çàðèì óëñàä öàð òàõëûí ¿åýð 
ýìíýëãèéí ÿàðàëòàé òóñëàìæèéã îëîí ñàÿ õ¿í àâ÷ ÷àäëàà. Ýì÷ íàð àñàð 
èõ äóòàãäàëòàé ãàçàð îðîíä çàéíààñ îíîøëîõ, àíàãààõ ¿éë÷èëãýý /òåëå-
ìåäèöèí/ íü îëîí õ¿íèé àìèéã àâàð÷ áàéíà.

10. Îëîí ¿éëäýëò õèéìýë îþóí óõààí 
 Õýäèéãýýð ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä õèéìýë îþóí óõààíû /ÕÎÓ/ ñàëáàðò 
àñàð èõ äýâøèë ãàðñàí áîëîâ÷ ÕÎÓ áà ðîáîòóóä “òýíýãä¿¿” õýâýýðýý ë áàéíà. 
ßëàíãóÿà øèíýýð ¿¿ññýí àñóóäëóóäûã øèéäâýðëýõ, òàíèõã¿é îðîí çàéä 
÷èã áàðèìæààãàà îëîõ çýðýã äýýð. Õàðèí ÕÎÓ-ûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõîä 
÷èãëýñýí, íàéäâàð òºð¿¿ëæ áóé àëõìóóäûí íýã áîë ò¿¿íèé ìýäðýìæèéã 
ñàéæðóóëàõ ÿâäàë þì. ßã îäîîãèéí áàéäëààð êîìïüþòåðèéí õàðàà, äóó 
àâèàã òàíèõ ñèñòåì á¿õèé ÕÎÓ íü ýä þìñûã òýìòýð÷ ìýäýð÷ ÷àäàæ áàéãàà 
áîëîâ÷ þóã õàðæ, ñîíñîæ áàéãààãàà õ¿íèé õýëíèé àëãîðèòì àøèãëààä 
èëýðõèéëæ ÷àäàõã¿é áàéãàà þì.



7 Эмнэлэгийн хэсэг

	 Уушгины	 архаг	 бөглөрөлт	 өвчин	 нь	 нийгмийн	
тулгамдсан	 асуудал	 төдийгүй	 дэлхийн	 хүн	 амын	 архаг	
өвчлөл	болон	нас	баралтын	томоохон	шалтгаан	юм.	
	 Дэлхий	 даяар	 уушгины	 архаг	 бөглөрөлт	 өвчний	
хүндрэлүүд	ирэх	арван	жилд	өсөх	хандлагатай	байгаа	нь	
хүн	 амын	 насжилт,	 уг	 өвчний	 эрсдэлт	 хүчин	 зүйлсийг	
үргэлжлүүлэн	 судлах	 шаардлагатай	 байгааг	 харуулж	
байгаа	юм.	

	 Монгол	 улсад	 2018	 оны	 байдлаар	 10000	 хүн	 амд	
ноогдох	 халдварт	 бус	 	 өвчлөлийн	 шалтгаанд	 амьсгалын	
тогтолцооны	 өвчин	 нэгдүгээр	 байрыг	 эзэлжээ.	 Эмнэлэгт	
хэвтэн	эмчлүүлэгчдийн	өвчлөлийн	тэргүүлэх	5	шалтгааны	
дотор	амьсгалын	тогтолцооны	эмгэг	10000	хүн	амд	456.1	
тохиолдлоор	нэгдүгээрт	бүртгэгдсэн	байна.	
	 Иймд	амьсгалын	эрхтэний	эмгэгийг	эрт	илрүүлж,	
эмчийн	 хяналтанд	 авч	 эмчилгээ	 хийлгэснээр	 уушгины	
архаг	 бөглөрөлт	 өвчин,	 түүний	 хүндрэлээс	 урьдчилан	
сэргийлэх	боломжийг	бүрдүүлнэ.
	 Уушгины	 архаг	 бөглөрөлт	 өвчин	 гэдэг	 нь	
архаг	 үрэвслийн	 улмаас	 агаар	 дамжих	 зам	 ба	 цулцанд	
бүтцийн	 өөрчлөлт	 гаран	 агаарын	 урсгал	 тогтвортойгоор	
хязгаарлагдах	 шинжээр	 илэрдэг	 урьдчилан	 сэргийлэх,	
эмчлэгдэх	боломжтой	элбэг	тохиолддог	өвчин	юм.

Эрсдэлт хүчин зүйлс:      
	Тамхидалт

o Тамхины	хэрэглээ	(бүх	тохиолдлын	90%)		
o Тамхинаас	 гараад	 ≥	 10	 жил	 болсон	 үед	

эрсдэл	нэмэгдэхгүй
o Дам	 тамхидалт	 нь	 УАБӨ	 болон	 гуурсан	

хоолойн	 багтраа	 өвчнөөр	 өвдөх	 эрсдэл	
өндөртэй.

	Агаарын	бохирдол	/	утаа,	хорт	хий/
	Мэргэжлийн	таагүй	нөлөө	/	органик	ба	органик	бус	

тоосонцор/

	Олон	 дахисан	 амьсгалын	 замын	 халдвар,	 хууч	
өвчин

	Нас	/45-аас	дээш	нас/
	Эмэгтэй	хүйс

Эмнэл	зүйн	шинж	тэмдэг:	
	 Амьсгаадалт	 /үргэлж	 нэмэгдэх	 хандлагатай,	 эхэн	
үедээ	 ачааллын	 үед	 амьсгаадалт	 илэрдэг	 байсан	 бол	
сүүлдээ	 тайван	 үед	 амьсгаадах/,	 цээж	шуугих,	 бачуурах,	
архаг	ханиалга, удаан	хугацаанд	цэр	гарах	/цэртэй	ханиах/	
ба	 энэ	 өвчний	 сэдрэл	 голдуу	 хүйтэн	 сэрүүний	 улиралд	
илэрнэ.
Оношлогоо:	

-	 Уушигны	үйл	ажиллагааны	сорил	(PFT)
-	 Спирометр	 –	 Хамгийн	 чухал	 шинжилгээ	 /Гадаад	

амьсгалын	үйл	ажиллагааны	шинжилгээ/ 
-	 Гуурсан	хоолойн	тэлэх	эмийн	сорил
-	 Цусны	хийн	шинжилгээ	болон	пульс	оксиметр
-	 Дүрс	оношилгоо
-	 Бусад	шинжилгээ	/ЦДШ,	зүрхний	бичлэг/

Ялган	оношлогоо:	
	 Гол	ялган	оношлох	эмгэг	нь	астма	юм.	Адил	зовиур	
илэрдэг	зарим	өвчний	онцлог	шинжийг	харуулбал:

Онош Онцлог	шинжүүд

Уушгины	архаг	
бөглөрөлт	өвчин

Дунд	эргэм	насанд	илэрнэ.
Шинж	тэмдэг	аажим	даамжирна.
Тамхи	татдаг	эсвэл	бусад	төрлийн	утаанд	
өртдөг	өгүүлэмжтэй.

Астма

Ихэвчлэн	хүүхэд	насанд	эхэлдэг.
Шинж	тэмдэг	өөрчлөгдөх,	хувьсах	
шинжтэй.
Удамшлын	өгүүлэмжтэй
Таргалалттай.
Зовиур	шөнө	эсвэл	үүрээр	ихсэх	
хандлагатай.	

Гуурсан	хоолойн	
тэлэгдэл

Их	хэмжээний	идээт	цэр	гарах
Ихэвчлэн	бактерийн	халдвартай	
холбоотой
Рентген,	КТ-ийн	шинжилгээгээр	
оношлогдоно.

Сүрьеэ
Бүх	насанд	илэрнэ.
Рентген,	микробиологийн	шинжилгээгээр	
оношлогдоно.

Урьдчилан	сэргийлэлт:
•	 Тамхины	хэрэглээг	зогсоох
•	 Томуу	өвний	эсрэг	вакцин	жил	бүр	хийлгэх
•	 Агаарын	бохирдлоос	зайлсхийх
•	 Амьсгалын	замын	цочмог	үрэвслийг	цаг	тухайд	нь	

төгс	эмчлүүлэх
•	 Ажлын	нөхцлийг	солих
•	 Биеийн	тамираар	хичээллэх

Хүндрэл:
•	 Амьсгалын	архаг	дутагдал
•	 Цочмог	сэдрэл
•	 Уушгин	зүрх
•	 Хоёрдогч	пневмоторакс	үүсэх		

Ашигласан ном материал: Эрүүл мэндийн сайдын тушаал, Зонхилон 
тохиолдох өвчин эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээний удирдамж

УУШГИНЫ АРХАГ 
БӨГЛӨРӨЛТ ӨВЧИН
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УС БА ЭРҮҮЛ МЭНД

	 Ус	нь	хүний	биед	агуулагдах	нэгэн	чухал	шим	
бодисуудын	 нэг	 юм.	 Хүний	 биеийг	 бүрдүүлж	 байгаа	
хамгийн	бага	нэгж	болох	эсийн	хэвийн	үйл	ажиллагаанд	
ус	 хамгийн	 чухал	 үүрэг	 гүйцэтгэдэг	 гэдгийг	 эрдэмтэд	
нотолжээ.	Эсийн	үйл	ажиллагаа	хэвийн	байх	нь	бидний	
бие	 эрүүл,	 дархлаа	 сайн,	 өвчлөх	 эрсдэл	 бага	 байна.	
Хүний	 бие	 усыг	 хуримтлуулж	 чаддаггүй	 тул	 ус	 нь	
хамгийн	чухал	шим	бодис	юм.	

ХҮНИЙ БИЕД АГУУЛАГДАХ УСНЫ ХЭМЖЭЭ
ХҮНИЙ БИЕД УС ДУТАГДВАЛ ЯАХ ВЭ?

Тархи Сэтгэн бодох чадвар муудаж улмаар мартах,	толгой 
өвдөх,	уур уцаартай болох шинж тэмдэг илэрнэ.

Цус

Бидний идсэн хоол,	хүнсээр авч буй шимт бодисууд 
нь боловсроод цусаар дамжин эд,	эсэд хүрдэг.	Иймд 
цус өтгөрч шим тэжээлийг зөөвөрлөхөд хүндрэлтэй 
болно.

Яс Үе хоорондын шингэн бага,	 багаар устаж үений 
үрэвсэл,	тулгуур эрхтний өвчлөл үүсэх магадлалтай.

Арьс
Арьс өнгөө алдаж,	 амархан үрчлээ үүсдэг.	 Бид 
гэрэлтсэн сайхан арьстай харагдахыг хүсвэл арьсаа 
70%	-	ийн чийгшлээр үргэлж хангаж байх хэрэгтэй.

БИД ӨДӨРТ ХЭР ИХ УС УУХ ШААРДЛАГАТАЙ 
ВЭ?

Хүн өдөрт дунджаар 8 аяга ус 
уух буюу биеийн жингийн килограмм 
тутамд  30-40 мл ус ууна.	Жнь:	60 кг 
жинтэй хүн 1800 мл ус Бодолт:	60 кг 
* 30 мл/кг = 1800 мл

УСЫГ ХЭЗЭЭ ХЭРХЭН УУХ ВЭ?

	Өглөө	2	аяга ус 
	Шүд угаахаас өмнө	2	

аяга буюу	640	мл усыг залгилан ууна.	
Үүнээс хойш	 30	 минут юм идэхгүй 
байх нь чухал.Бидний өмнөх өдрийн 
турш идсэн хоолны шимэгдээгүй 
үлдсэн хэрэггүй хоол,	 тэжээлийн 
бодисыг биеэс бүрэн гадагшлуулахад 
тусалж ГЭДСИЙГ	ЦЭВЭРЛЭНЭ.	

	Хоол	идэхээс	30	минутын	өмнө
	Усыг	 уух	 нь	 хоол	 боловсорч	 биед	

хурдан	 шингэхэд	 ходоодыг	 бэлтгэж	
өгнө.	Мөн	их	идэхээс	сэргийлнэ.

	Хоол	идсэнээс	90	минутын	дараа	
	Хоол	идэж	байх	үедээ	шингэн	юм	уух	

нь	хоолоор	авч	буй	шимт	бодисуудыг	
(уураг,	 өөх	 тос,	 нүүрс-ус,	 эрдэс	
бодис,	амин	дэм)	шимэгдэхэд	сөргөөр	
нөлөөлдөг.	

	Усаа	 маш	 бага,	 багаар	 шимж	 уугаарай	 нэг	
дор	 их	 хэмжээгээр	 ууж	 болохгүй.	 Нэг	 дор	 их	
хэмжээгээр	 уувал	 бөөрөнд	 ачаалал	 өгч	 өвчлөх	
эрсдэлтэй.	

	 2022	ондоо	НЭГ САРД НЭГ ДАДАЛ-ыг	өөртөө	
суулган	он	дуусахад	12	зөв	дадалтай	болж	амьдралын	
сайн	чанар луу	ХАМТДАА	алхацгаая.

1-р сар УСАА ЗӨВ УУЖ хэвшье. 

Та манай фейсбүүк группэд нэгдээрэй. 
Хоолзүйчийн булан 

Хоолзүйч Г. Пунсалмаа




