Агаарын бохирдлын тухай иргэдийн ойлголтыг тодруулах судалгаа
Энэхүү судалгаагаар Улаанбаатар хотод оршин суугчдын агаарын бохирдлын талаарх мэдлэг, хандлага,
туршлагыг судлах бөгөөд та итгэл үнэмшилтэйгээр хариулснаараа уг асуудалд тохирсон шийдэл олоход хувь
нэмрээ оруулах юм. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
1. Таны хүйс?
a. Эрэгтэй
b. Эмэгтэй
5. Ажилгүй
2. Таны нас?
_________________
8. Та өдөр тутмынхаа ажил хөдөлмөр, үйл
3. Таны боловсролын түвшин?
ажиллагаагаа ихэвчлэн хаана өнгөрөөдөг
a. Бүрэн бус дунд
вэ?
b. Бүрэн дунд
1. Дотор (оффис)
c. Тусгай мэргэжлийн дунд
2. Гадаа
d. Бакалавр
9. Таны оршин суугаа хаяг?
Дүүрэг:
e. Ахисан түвшин (Магистр, доктор)
____________
Хороо:____________
f. Бусад (бичих): ________________
10. Таны оршин сууж буй сууцны төрөл?
4. Өрхийн гишүүдийн тоо: _________
1. Уламжлалт монгол гэр
5. Өрхийн насанд хүрсэн (18-аас дээш насны)
2. Гэр хорооллын байшин
гишүүдийн тоо: ____________
3. Орон сууц
6. Танай өрхөд дараах насны бүлэгт
4. Нийтийн зориулалтын байр
харьяалагдах хүүхдийн тоог харгарзах
5. Хувийн хаус
нүдэнд бичнэ үү. (байхгүй бол 0 гэж бичнэ)
6. Бусад (Бичнэ үү): ________________
0-4 нас __________
11. Танай өрхийн сарын дундаж орлого хэд вэ?
5-11 нас _________
1. 300.000₮ хүртэл
12-16 нас _________
2. 300.001₮-600.000₮
17-18 нас _________
3. 600.001₮- 900.000₮
7. Таны ажил эрхлэлтийн байдал?
4. 900.001₮-1.200.000₮
1. Бүтэн цагийн ажилтан (7 хоногт 40+
5. 1.200.001₮- 1.500.000₮
цаг ажилладаг)
6. 1.500.001₮- 2.000.000₮
2. Хагас цагийн ажилтан (7 хоногт 407. 2.000.001₮- 2.500.000₮
с бага цаг ажилладаг)
8. 2.500.001₮- 3.000.000₮
3. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
9. 3.000.000₮-аас дээш
4. Ажилладаггүй (тэтгэвэрт гарсан гэх
мэт)
АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЛЭГ
1. Агаарын бохирдлын талаар та хэр сайн мэдэх
вэ? /Нэг сонголттой/
1. Маш муу
2. Муу
3. Дунд зэрэг
4. Сайн
5. Маш сайн
2. УБ хотын агаарын бохирдлын гол эх үүсвэр
нь таны бодлоор юу вэ? /Нэг сонголттой/
1. Цахилгаан станцууд
2. Тээврийн хэрэгсэл
3. Гэр хороолллын түүхий нүүрсний
утаа
4. Шороо, хөрсний бохирдол
5. Бусад (Бичнэ үү): ________________
3. Та агаарын бохирдол болон түүнээс
хамгаалах тухай мэдээллийг аль эх
сурвалжаас авахыг илүүд үздэг вэ? /Нэг
сонголттой/
1. Телевиз
2. Интернет ба сошиал медиа

3. Мэдээ, сэтгүүл
4. Бусад (Бичнэ үү): ________________
4. Доорх агаарын чанарын мэдээллийн эх
үүсвэрүүдээс та алинд нь илүү итгэдэг вэ?
/Нэг сонголттой/
1. Засгийн газрын мэдэгдлүүд
2. Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
3. Академик
судалгаа,
лекц,
семинарууд
4. Мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүд
5. Гэр бүр, найз нөхдийн хүрээлэл
6. Бусад (Бичнэ үү): ________________
5. Таны бодлоор агаарын бохирдлоос үүдэн
хүний эрүүл мэндэд хортой ямар үр
дагаврууд гардаг вэ? /Олон сонголттой/
a. Хоол боловсруулах тогтолцооны
өвчин
b. Зүрх судасны өвчин
c. Амьсгалын замын өвчин
d. Халдварт өвчин
e. Бусад (Бичнэ үү): ________________

6. Агаарын бохирдлын нөлөөнөөс бага насны хүүхдийг хамгаалахын тулд доорх арга хэмжээнүүд хэр үр
дүнтэй байна гэж та бодож байна вэ?
Маш их үр Үр
Дунд зэрэг Бага зэрэг Огт
үр
дүнтэй
дүнтэй
үр дүнтэй
дүнгүй
Жилийн
тодорхой
үеүдэд
жирэмслэхээр төлөвлөх
Бага насны хүүхдийг аль болох
өндөрт тэвэрч явах
Амралтын өдрүүдээс
гадуур салхинд гарах

хотоос

Өвлийн улиралд бага насны
хүүхдийг хотоос өөр газар
амьдардаг садан төрлийн айлууд
руу явуулах

АГААРЫН БОХИРДОЛД ХАНДАХ ХАНДЛАГА
7. Та өнгөрсөн жилийн Улаанбаатар хотын
9. Улаанбаатар хотын агаарын чанар хэр
агаарын чанарт хэр сэтгэл хангалуун байсан
хугацаанд сайжирна гэж та бодож байна вэ?
бэ? /Нэг сонголттой/
/Нэг сонголттой/
a. Огт сэтгэл хангалуун бус
a. Дараагийн 2 жилийн дотор
b. Сэтгэл хангалуун бус
b. 3-5 жилийн дотор
c. Аль аль нь биш
c. 5-10 жилийн дотор
d. Сэтгэл хангалуун
d. 10-аас дээш жил
e. Маш их сэтгэл хангалуун
e. Хэзээ ч сайжрахгүй
8. Агаарын бохирдол таны амьдардаг орчинд
10. Агаарын чанарыг сайжруулахын тулд хэн
хэр хүнд байдалтай байна вэ? /Нэг
гол хариуцлагыг хүлээх ёстой гэж та бодож
сонголттой/
байна вэ? /Нэг сонголттой/
a. Огт хүнд биш
a. Засгийн газар
b. Бага зэрэг
b. Иргэн бүр
c. Дунд зэрэг
c. Цахилгаан станцын эзэд
d. Их
d. Гэр хорооллын оршин суугчид
e. Маш их
e. Жолооч нар
АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТУРШЛАГА
11. Агаарын чанарыг сайжруулахын тулд та
b. Амралтын өдрүүдэд хотоос гадуур
гэртээ ямар арга хэмжээ авдаг вэ? /Олон
салхинд гарах
сонголттой/
c. Хот дотор гадаа дасгал хөдөлгөөн
a. Агаар цэвэршүүлэгч ашиглах
хийхийг хорих
b. Ногоон ургамал тарих
d. Агаарын
чанарын
үзүүлэлттэй
c. Өрөөний цонхыг нээх цагийг
уялдуулан
гадуур
хийх
үйл
багасгах
ажиллагаагаа зохицуулах
d. Агаарын чанарын индексийг судлах
e. Бусад (Бичнэ үү): ________________
e. Бусад (Бичнэ үү): ________________
14. Та гадуур гарахдаа амны хаалтыг хэр
тогтмол зүүдэг вэ?
12. Өвлийн улиралд та болон танай гэр бүл агаар
a. Үргэлж
цэвэршүүлэгчийг хэр давтамжтай ашигладаг
b. Ихэнхдээ
вэ? /Нэг сонголттой/
c. Заримдаа
a. Өдөр бүр
d. Хааяа
b. 7 хоног бүр
e. Огт зүүдэггүй
c. Сар бүр
15. Та болон таны өрхийн гишүүд агаарын
d. Хааяа
бохирдлоос үүдэлтэй өвчилж байсан уу? /Нэг
e. Хэзээ ч ашигладаггүй
сонголттой/
a. Тийм
13. Та өөрийгөө гадаах орчинд агаарын
b. Үгүй
бохирдлоос хэрхэн хамгаалдаг вэ?
a. Гадуур гарахдаа тогтмол амны хаалт
зүүх

16. ХЭРЭВ ТИЙМ ГЭСЭН БОЛ эмчилгээний
зардал нь танай өрхөд санхүүгийн хувьд хэр
дарамт үзүүлсэ бэ?
a. Бага зэрэг
b. Дунд зэрэг
c. Хүчтэй

17. Дээрх эмчилгээний зардлыг эрүүл мэндийн
даатгалаар хөнгөлүүлэх боломжтой байдаг
уу? /Нэг сонголттой/
a. Тийм
b. Үгүй

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
18. Агаарын чанарыг сайжруулахад авч хэрэгжүүлсэн засгийн газрын үйл ажиллагаанаас та өөрийн
мэдэхийг нэрлэнэ үү. /Бичнэ/
_____________________________________________________________________
19. Засгийн газрын дараахь үйл ажиллагаа бүр агаарын чанарыг сайжруулахад хэрхэн үр нөлөө үзүүлнэ гэж
та бодож байна вэ? /Мөр бүрт нэг хариулт сонгоно/
Маш их Үр
Дунд
Бага зэрэг Огт үр
үр
дүнтэй
зэрэг
үр дүнтэй дүнгүй
дүнтэй
Сайжруулсан зуух
Сайжруулсан түлш
Агаарын бохирдлын хэмжилтийг сайжруулахын
тулд агаарын чанарын станцуудыг байршуулах
Агаар цэвэршүүлэгч байршуулахыг уриалсан
төслүүд
Орон сууцжуулах хөтөлбөр
Дулаалга төсөл
Гэр хорооллын өрхүүдийн шөнийн тариф тэглэх
Хот руу ирэх шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах
Бусад (Бичнэ үү): ________________

20. Та 2019 оны 5-р сараас эхлэн засгийн газраас УБ хотод түүхий нүүрс түлэхийг хориглосныг мэдсэн үү?
/Нэг сонголттой/
a. Тийм
b. Үгүй
21. Түүхий нүүрсний талаарх доор асуултуудыг бөглөн үү. /Мөр бүрт нэг хариулт сонгоно/
Огт
санал Санал
нийлэхгүй
нийлэхгүй
байна
байна
Түүхий нүүрсийг хориглох нь
миний сонгох эрх чөлөөнд
халдаж буй явдал
Ирэх өвөл дулаан байхын тулд
надад одоо ч гэсэн түүхий нүүрс
түлэх хэрэгтэй байгаа
Түүхий нүүрсийг хориглох нь
миний төлөө гаргасан шийдвэр

Аль нь ч биш

Санал
нийлж
байна

Бүрэн
санал
нийлж
байна

Ирэх өвөл түүхий нүүрс
түлэхийг зогсоож байгаад би
баяртай байна
Түүхий нүүрсийг хориглож
намайг мэхлэх гэж байна
Түүхий нүүрсийг хориглох нь
санхүүгийн асуудалд орно гэж
санаа зовж байна
Түүхий нүүрсийг хориглосноор
намайг дарамталж байна
Түүхий нүүрсийг хориглосноор
агаарын чанарыг сайжруулна
гэдэгт би итгэж байна
22. Та өөрийн өрхийн орлогын түвшинтэй уялдуулан төсөөлж доорх асуултанд хариулна уу.
Та агаарын бохирдлын нөлөөгөөр Архаг бронхит өвчнөөр оношлогдсон гэж төсөөлье. Доорх нүдэн дэх шинж
тэмдэгүүд болон үр дагавруудтай сайтар танилцана уу.
Архаг бронхит өвчний тухай
Шинж тэмлэгүүд:



Биеийн хүчний ажил хийхэд амьсгаадах хэлбэрээр эхэлж дараа нь жирийн үед ч
амьсгааддаг болж, хурдасч илэрнэ.
Зориуртай, цэртэй байнгын ханиалга үргэлжилнэ.

Давтамж: Ихэнх өдрүүдэд
Үргэлжлэх хугацаа: Таны амьдралын үлдсэн хугацааны турш
Үр дагавар:





Эмчийн хяналтын дагуу тогтмол эмчилгээнд хамрагдана.
Амьдралын чанар буурч, ажил хөдөлмөр эрхлэх боломж хязгаарлагдана.
Өдөр тутмын зарим үйл ажиллагаанд өөрийгөө үргэлж хянах, асаргаа шаардах болно.
Шинж тэмдэгүүд хүндэрсэн тохиолдолд эрчимт эмчилгээ шаардана.

Уг өвчнийг бүрэн эдгээх баталгаат эмчилгээг санал болговол та уг эмчилгээнд бодитоор хэдэн төгрөг зарцуулах
боломжтой вэ? Сонголт болгонд өөрийн орлоготой уялдуулан, эмчлүүлэхгүй байснаар гарч болох эрслүүдийг
тооцож үзээд хариулна уу.
Боломжтой бол (+), Шалтгааныг аль болох дэлгэрэнгүй бичиж бидний ажилд
боломжгүй бол (-) туслана уу.
тэмдэг тавина уу.
Сард 50.000₮
Сард 100.000₮
Сард 200.000₮
Сард 300.000₮

Сард 500.000₮

