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Эргономик  

• Ergo (ажил) nomos (зүй тогтол, судлах) 

 

• Эргономикийн хөгжил: 

– Дэлхийн 2-р дайны үед зэвсэг, техникийн үйлдвэрлэлийн 

бүтээмжийг дээшлүүлэх судалгаа 

 

  

 

WORK SMART, NOT HARD 



Эргономик ? 

Тодорхойлолт: 

• Ажлын байрыг ажилчинд тохируулах  

• Ажилчин ажлын байранд зохицох 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХҮНИЙ БҮРИЙН ЧАДАВХИ ХАРИЛЦАН АДИЛГҮЙ 

 



Эргономикийн үндсэн асуултууд 

 

 

 

Эргономик  

1. Юуг анхаардаг вэ ? 

 

• Ажил, ажлын байр, тон.төх багажийг ажилчны чадавхид 

тохируулах 

2. Хэнд ашигтай вэ ? 

 

• Ажил олгогчид: 

• Ажлын бүтээмж, үр ашиг нэмэгдэх 

• Осол буурах 

• ХАБЭМ-тэй холбоотой зардал буурах.... 

• Ажилтанд 

• Аюулгүй байдал хангагдах 

• Гэмтэл, өвчлөлөөс сэргийлэх 

• Ажиллах таатай нөхцөл бүрдэх .... 

3. Яагаад анхаарах 

ёстой вэ? 

 

• Осол, яс булчингийн эмгэгийн шалтгаан 

• Ажлын бүтээмж буурах шалтгаан 

 

4. Хэдийд анхаарах 

ёстой вэ? 

• Урьдчилан тооцох/үнэлэх 

• Байнгын үнэлгээ/сайжруулалт 

5. Хэн хэрэгжүүлэх вэ 

? 

 

• Ажил олгогч 

• Ажилчин 

• Холбогдох мэргэжилтэн- ХАА, ЭМ-ийн ажилтан 



Эргономикийн үндсэн асуултууд 

 

 

 

Эргономик  

1. Юуг анхаардаг вэ ? 

 

• Ажил, ажлын байр, тон.төх багажийг ажилчны чадавхид 

тохируулах 

2. Хэнд ашигтай вэ ? 

 

• Ажил олгогчид: 

• Ажлын бүтээмж, үр ашиг нэмэгдэх 

• Осол буурах 

• ХАБЭМ-тэй холбоотой зардал буурах.... 

• Ажилтанд: 

• Аюулгүй байдал хангагдах 

• Гэмтэл, өвчлөлөөс сэргийлэх 

• Ажиллах таатай нөхцөл бүрдэх .... 

3. Яагаад анхаарах 

ёстой вэ? 

 

• Осол, яс булчингийн эмгэгийн шалтгаан 

• Ажлын бүтээмж буурах шалтгаан 

 

4. Хэдийд анхаарах 

ёстой вэ? 

• Урьдчилан тооцох/үнэлэх 

• Байнгын үнэлгээ/сайжруулалт 

5. Хэн хэрэгжүүлэх вэ 

? 

 

• Ажил олгогч 

• Ажилчин 

• Холбогдох мэргэжилтэн- ХАА, ЭМ-ийн ажилтан 



Эргономикийн эрсдэлт хүчин зүйлс 

 

 

 

1. Ажлын үргэлжлэх 

хугацаа 

• Удаан үргэлжилсэн хөдөлгөөн, үйл ажиллагаанаас зайлсхийх 

 

2. Ажилтны биеийн 

байрлал • Хэвийн байрлал (Neutral position) 

3. Олон дахин давтагдах 

хөдөлгөөн 

• Нэгэн янзын давтагдах хөдөлгөөнийг ижил булчин ашиглан 

гүйцэтгэхээс сэргийлэх 

4. Хүч зарцуулалт • Бага хүч зарцуулалт шаардагдах загвар, ажилчны чадавхаас 

хэтрэхгүй байх 

5. Дарагдах,  хүрэлцэх 

ачаалал 

 

• Хатуу гадаргуу, хурц ирмэгээс зайлсхийх (даралт нь цусан 

хангамжийг бууруулах, эдэд механик өөрчлөлтийг үүсгэдэг) 

6. Доргион • Доргионыг үгүй болгох эсвэл бууруулах (нурууны нугламын 

гэмтэл, гарын хуруу, бугуйны цус, мэдрэлийн  гэмтэл) 

7. Орчны температур • Тохиромжтой хэмжээнд байлгах (гар хөлний цусны эргэлт 

буурах, хариу үйлдэл удааширах ) 

 



Эргономик 

• Ажлыг бэлхүүсний түвшинд хийдэг болгох ёстой. Ямар ч ажилчин  

машины их биед эрэг, дугуй, эд ангийг угсрахдаа тонгойж ажиллах 

ёсгүй. 

 

Хенри Форд 



Гараар гүйцэтгэх ажил 

Хүнд Хөнгөн 

Өргөх 

Буулгах 

Түлхэх 

Зөөх 

Татах  

Маш олон төрлийн ажил гараар 

гүйцэтгэх ажлын төрөлд хамаардаг 



Эрсдэлт хүчин зүйлс 

Зохих 

мэдлэггүй байх 

Бараа, 

материал 

Гараар 

гүйцэтгэх ажил 

Давталт, үргэлжлэх 

хугацаа 

Бараа, материалын 

байршил 

Ажилчны биеийн 

байрлал 

Хувь хүний зан 

үйл 

Жин 

Бариул 

Овор, 

хэмжээ 



Яс, булчин, холбогч эдийн эмгэг 

Нурууны нугламын 

 гэмтэл 

Хөлийн венийн 

судасны цүлхэн 

Бугуйны мэдрэлийн 

үрэвсэл 

Эргономикийн эрсдэлт хүчин зүйлстэй холбоотой үүсэх өвчин эмгэгүүд 



Яс булчин холбогч эдийн эмгэг 

• Холбоос эд сунах, урагдах (sprain) 

• Шөрмөсний үрэвсэл (tendinitis) 

• Үений хүүдийн үрэвсэл (bursitis) 

• Олон  дахих шөрмөсний гэмтэл  (repetitive strain injuries ) г.м..... 

Шөрмөсний хүүдийн 

үрэвсэл (tenosynovitis) 

Булчингийн 

үрэвсэл (myositis)  
Үений үрэвсэл (arthritis ) 

Эргономикийн эрсдэлт хүчин зүйлстэй холбоотой үүсэх өвчин эмгэгүүд 



Бодит жишээ: Яс булчин холбогч эдийн эмгэг 

Д/д Мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл 
Нийт  

N Хувь 

1 Нуруу ууцны мэдрэлийн үрэвсэл 28 25.2% 

2 Дээд мөчдийн үений үрэвсэл 3 2.7% 

3 Тоосны шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл 39 35.1% 

4 Хөлний судас бүдүүрэх эмгэг 12 10.8% 

5 Тоосны хордлогын шалгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл 13 11.7% 

6 Доргионы өвчин 5 4.5% 

7 Химийн хорт бодисын архаг хордлого 8 7.2% 

8 Амьгалын дээд замын эрхтний үрэвсэл 1 0.9% 

9 Сонсголын мэдрэлийн үрэвсэл 1 0.9% 

10 Төмрийн тоосны шалтгаант уушиг тоосжих өвчин  1 0.9% 

  Нийт  111 100% 

А үйлдвэрийн ажилчдад оношлогдсон МШӨ-ны тохиолдол (1987-2012 онд) 



Бодит жишээ: Яс булчин холбогч эдийн эмгэг 

А үйлдвэрийн ажилчдад 2010-2012 оны хооронд тохиолдсон ХЧТАӨ 

Д/д 
Өвчний нэр Нийт 

Бодит тоо Хувь 

1 Халдвар ба шимэгчийн зарим өвчин 46 2.0% 

2 Хавдар 48 2.1% 

3 Дотоод шүүрэл, тэжээлийн ба  бодисын солилцооны өвчин 21 0.9% 

4 Сэтгэцийн ба зан төрхийн эмгэг 96 4.2% 

5 Мэдрэлийн тогтолцооны өвчин 159 6.9% 

6 Нүд ба түүний дайварын өвчин 97 4.2% 

7 Чих ба түүний хөхөнцөрийн өвчин 25 1.1% 

8 Зүрх-судасны тогтолцооны өвчин  285 12.4% 

9 Амьсгалын тогтолцооны өвчин 313 13.6% 

10 Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин 266 11.6% 

11 Арьс ба арьсан доорх эслэгийн өвчин 93 4.1% 

12 Яс-булчингийн тогтолцоо ба холбох эдийн өвчин 217 9.5% 

13 Шээс бэлгийн тогтолцооны эмгэг 249 10.9% 

14 Жирэмсэн, төрөлт ба төрсний дараах үеийн эмгэг 20 0.9% 

15 Гэмтэл, хордлого ба гадны шалтгаант бусад тодорхой эмгэг 357 15.6% 

16 Унаж гэмтсэн 1 0.04% 

Нийт  2,293 100.0% 



МШӨ-ийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны 

тэтгэвэр авдаг хүмүүс /2014 оны байдлаар/ 

 

21% 

5% 

4% 

9% 

44% 

9% 

8% 

Нурууны мэдрэлийн үрэвсэл/эмгэг 

Сонсгол алдагдах эмгэг 

Хөлийн венийн судасны өргөсөх эмгэг 

Тоосны шалтгаант амьсгалын эрхтний 

өвчнүүд 

Хортой хий, уур, химийн бодисын 

шалтгаант амьсгалын эрхтэний 

өвчнүүд 
Химийн бодисын хордлого 

Бусад МШӨ 



Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний хөдөлмөрийн чадвар алдалт 

• Жишээ:  

• А компаний ажилчин Бат  ажлын байран дахь эргономикийн эрсдэлт 

хүчин зүйлсийн улмаас МШӨ-тэй болж хөдөлмөрийн чадвараа 70% 

алдсан. А компани хуулийн дагуу Батад нөхөн олговор төлөх үүрэгтэй. 

 

• Нийгмийн даатгалын сангаас: 

• Тэтгэмж авах 

• Нөхөн сэргээх болон бусад зардал 

• Ажил олгогчоос: 

• 7 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний нөхөн олговор олгох 

• 1,500,000₮ * 7 сар  = 10,500,000₮ 

• Шинэ ажилчин бэлтгэн ажлуулахтай холбоотой шууд ба шууд бус 

зардал 

 

 



Эдийн засгийн хохирол/зардал 

Шууд бус 

Шууд  

Тооцох боломжгүй зардал 
1.  Хүний эрүүл мэнд, амь нас хохирох  
2.  Ажлын идэвхи, урам зориг 
3.  Байгууллагын нэр хүнд 



Эргономикийн эрсдэлт хүчин зүйлсийн хяналт  

• Хамгийн үр дүнтэй  

– Инженерийн  

– Ажлын байрны зохион байгуулалтын өөрчлөлт 

• Дунд зэрэг үр дүнтэй 

– Хаалт 

– Ажлын аргыг өөрчлөх 

• Үр дүн багатай 

– Сургалт  



ЭРГОНОМИКИЙН ХӨТӨЛБӨР 



Эргономик ба зардал 

1,500,000₮ * 7 сар  = 10,500,000₮ 

(1,500,000₮ * 7 сар) *10 ажилтан  = 105,000,000₮ 

Зөвхөн мөсөн уулын орой 

Хэрхэн сэргийлэх ? 



Эргономикийн хөтөлбөр 

Хөтөлбөрийн үр ашиг: 

• Ажлын байран дахь эргономикийн эрсдэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэн, 

үнэлэх, арилгах 

• Эргономикийн хүчин зүйлстэй холбоотой тохиолдож болзошгүй сөрөг үр 

дагавраас сэргийлэх  

– Осол, гэмтэл 

– Яс, булчин, холбогч эдийн эмгэг 

– Ажлын бүтээмж буурах 

– Эрүүл мэндийн зардал 

– Эд хөрөнгийн хохирол 

• Эрүүл, аюулгүй ажлын байрыг бүрдүүлэхэд бодит хувь нэмэр оруулах 

• Ажлын бүтээмж дээшлэх 



Эргономикийн хөтөлбөр 

Удирдлагын 

дэмжлэг 

Арга зүйн 

дэмжлэг, зохион 

байгуулалт 

Ажилчдын 

оролцоо 

Санхүүгийн 

дэмжлэг 
Хөндлөнгийн 

хяналт/үнэлгээ 

Эргономикийн 

хөтөлбөр   



Эргономикийн хөтөлбөр 

Эргономикийн эрсдэлт х.з-тэй 

холбоотой ЭМ-ийн нөлөөлөл, тав 

тухгүй байдлыг илрүүлэн, үнэлэх 

Эргономикийн эрсдэлт х.з-ийг 

илрүүлэн үнэлэх 

Эрсдэл өндөртэй 

ажилчид, ажлын 

байрыг илрүүлэх 

Эрсдэлт х.з ба ажлын 

байрны загварыг 

үнэлэх 

Эрсдэлийг 

бууруулах/арилгах 

интервенц 

Хөтөлбөрийн үр дүнг үнэлэх (ажилчдын 

ярилцлага, эрсдэлт х.з ба ЭМ-ийн 

нөлөөллыг судлах) 

Эрсдэлт х.з-ийн дэлгэрэнгүй үнэлгээ, 

судалгаа, нэн тэргүүний ач 

холбогдолтой зүйлсийг тодорхойлох 

Ажилчидтай ярилцлага хийх, эрсдэлт 

х.з-ийн ажиглалт үнэлгээ (хяналтын 

хуудас ашиглах) 

Инженер, удирдлага-зохион байгуулалт, 

мэдлэг олгох арга хэмжээ 

Урьдчилсан 

үнэлгээ 



Үнэлгээний хэрэгсэл: Хяналтын хуудас 



Үнэлгээний хэрэгсэл: Хяналтын хуудас 



Жишээ 1: McCormick хоол амтлагчийн үйлдвэр 

• Эргономикийн эрсдэл 

– Оператор зогсоо, мушгирсан байрлалаар ажиллах  

• Эрүүл мэндийн эрсдэл 

– Нуруу/ хүзүүний гэмтэл 

– Хөлний венийн цүлхэн 

– Бүхэл биеийн доргионд өртөх 

 

Сэрээт өргөгч машины операторын ажлын байр 



Жишээ 1: McCormick хоол амтлагчийн үйлдвэр 

• Шийдэл 

– Инженерийн арга хэмжээ-Суудал суурилуулах 

– Шинэ сэрээт өргөгч машин худалдан авах  

• Гүйцэтгэгч: 

– Аюулгүй ажиллагаа, инженерийн баг 

• Хэрэгжүүлэх: 

– 1 сар 

• Үнэлгээ: 

– Ажлын байрны ажиглалт 

– Ажилчидтай хийх ярилцлага 

– Эрүүл мэндийн сөрөг үр дагавар буурах 

Сэрээт өргөгч машины операторын ажлын байр 



Жишээ 1: McCormick хоол амтлагчийн үйлдвэр 

• Эргономикийн эрсдэл 

– Барааг баглах, түүхий эдийг холих үед тонгойж ажиллах  

• Эрүүл мэндийн эрсдэл  

– Булчингийн үрэвсэл (Muscle strain) 

– Давтагдах хөдөлгөөн/ Repetitive motion (үений гэмтэл) 

– Мушгирах (нурууны гэмтэл) 

Тонгойж ажиллах 



Жишээ 1: McCormick хоол амтлагчийн үйлдвэр 

• Шийдэл 

– Пүрштэй тавцан ашиглах 

– Хайрцагийг туузан дамжуурга ашиглан зөөх 

– Холигч машин руу түүхий эдийг ойроос хийх 

• Хэрэгжүүлэгч  

– Аюулгүй ажиллагаа, савлалт хариуцсан баг 

– Аюулгүй ажиллагаа, инженер, гагнуурчид 

• Хэрэгжүүлэх хугацаа: 

– 3 сар 

• Үнэлгээ: 

– Ажилчидтай хийх ярилцлага 

– Ажиглалт 

– Ажлын бүтээмж 

Тонгойж ажиллах 



www.shuttleworth.com www.southworthproducts.com 

Packaging 

Blending 

Жишээ 1: McCormick хоол амтлагчийн үйлдвэр 



Хөтөлбөрийн үр ашиг 

Аюул Шийдэл  Өртөг Хэмнэх 

зардал 

Хариуцагч  Хэрэгжилт  

Өргөгч 

машин 

Инженерийн 

хяналт / суудал 

суурилуулах 

$1176 $6488310 Аюулгүй 

ажиллагаа, 

инженер 

 

1 сар 

Шинэ машин 

худалдан авах 

$130537 $5194710 

 

 

Тонгож 

ажиллах 

Пүрштэй 

тавцан 

$4,0008 $61,00010  

 

Аюулгүй 

ажиллагаа, 

менежмент 

 

 

3 сар Конвейр 

суурилуулах 

 

$4,0009 

 

$61,00010 

 

Холигч машин 

руу түүхий 

ойрос хийх 

Үйл 

ажиллага

анаас 

хамааран 

Аюулгүй 

ажиллага, 

гагнуурчид 

1-3 сар 



Жишээ 2: Оюу Толгой ХХК, Хяналтын өрөө 

• Эргономикийн эрсдэл 

– Ширээ, сандал, дэлгэцийн байрлал 

– Ажлын байрлал 

– Ажлын цагийн үргэлжлэх хугацаа 

• Эрүүл мэндийн эрсдэл 

– Яс булчин холбогч эдийн эмгэг 

– Нүдний харааны өөрчлөлт 

– Ядралт 

– Цусны даралт нэмэгдэх 

 

 

Хяналтын өрөө  

Improper back support incline  

Contrast level too high and changing   

rate of texts is too fast   



Жишээ 2: Оюу Толгой ХХК, Хяналтын өрөө 

• Шийдэл (Зөвлөмж) 

– Ажлын байрны загварыг шинэчлэх (дэлгэц, гар г.м-ийн байрлал) 

– LED дэлгэц байрлуулах 

– Богино завсарлагаа 

– Ажлын ээлжийн цагийг бууруулах 

– Дасгал хөдөлгөөн 

• Хэрэгжүүлэгч  

– Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 

 ил уурхайн баг 

• Хэрэгжилт: 

– 1-3 сар 

• Үнэлгээ: 

– Ажилчидтай хийх ярилцлага 

– Ажиглалт  

– Ажлын бүтээмж 

Хяналтын өрөө 

Improper back support incline  

Contrast level too high and changing   

rate of texts is too fast   



Анхаарал тавьсанд баярлалаа ! 


