
Байгууллагын ил тод 

байдлын тайлан  

ХОВД ДАХЬ БОЭТ  



Үйл ажиллагааны ил тод байдал  



Байгууллагын албад, тасаг нэгжүүдийн ажлын 

мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг  

сайжруулах, цахим сүлжээнд мэдээллэх  

• www.khovdboet.moh.mn, facebook хаяг: 

www.khovdboet.moh.mn/fb, 

http://www.shilendans.gov.mn/main/agency/525,  

 

http://www.shilendans.gov.mn/main/agency/525


 Гадна орчны тохижилт  
/ХБИ-д зориулсан налуу зам, машины зогсоол, дугуйны зогсоол, 

тамхи татах цэг, усан оргилуур/ 

 



 Үйлчлүүлэгчид чиглэсэн ээлтэй орчин 
 

Лавлагаа мэдээллийн цэг  Дугаар дуудагч автомат машин  
Мэдээллийн самбар, санал 

хүсэлтийн хайрцаг  

Цахим бүртгэл  Эмчийн үзлэгийн мэдээлэл  Эмийн мэдээлэл 



 Үйлчлүүлэгчид чиглэсэн ээлтэй орчин  

/Тасаг нэгжийн байршилын мэдээ, дуугүй хөтөч/  



      Үйлчлүүлэгчид чиглэсэн    

ээлтэй орчин 
  

ХБИ зориулсан бариул  Эргэлтийн өрөө  Тохитой өрөө  

Хаалт тусгаарлалт  Хүлээлгийн танхим  Хүлээлгийн танхим  



Үйлчлүүлэгчид чиглэсэн ээлтэй орчин 
 

Хүүхдүүдэд зориулсан ТВ Эргэлтийн өрөө Гар ариутгагч  

Дуудагч хонх  Дуудагч хонхны самбар Мэдээллийн самбар  



Үйлчлүүлэгчид чиглэсэн ээлтэй орчин 

БОЭТ-ийн цахим бүртгэлийн хэсэг болон төв 1 давхарын 

корпусын засварыг байгууллагын хөрөнгөөр 15 сая 

төгрөгөөр " Жигүүр Эрдэнэ ХХК"-р гүйцэтгүүлж 

ашиглалтанд хүлээн авлаа 

 



Байгууллагын үйлчилгээний соѐл  
 

Камержуулалт 

Тасгийн гэрлэн хаяг  

Байгууллагын түүхэн замнал  

Тасгийн ил тод байдал  



Тоног төхөөрөмжийн  

шинэчлэл 



 

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл 

 2017 оны хагас жилийн байдлаар БОЭТ нь 96 нэр 

төрлийн 594 ширхэг, 4.2 тэр бум төгрөгний тоног төхөөрөмж 

багаж хэрэгсэлтэй байна. 

 Энэ нь “Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн бүтэц, үйл 

ажиллагаа “MNS 6330-4:2012” стандарттай харьцуулахад  

тоног төхөөрөмжийн  хангалт 68% байна.  

 

2017 оны 11 сарын байдлаар нийт 24 нэр төрлийн 61 ширхэг 

аппарат тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгдсэн. 



Төрөх тасаг 

Дэлхийн зөн  

Фото эмчилгээний аппарат - 2ш   
Дэлхийн зөн – Нярайн хяналтын 

монитор -1ш 



Төрөх тасаг 

Хүчилтөрөгч -1ш - ЭМЯ Дэлхийн зөн  

Нярайн шарлалт хэмжигч -1ш 



Гемодиализ  
2.Тайваний Засгийн газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын яамны 

санхүүжилтаар 740 сая төгрөгний өртөг бүхий Гемодиалез эмчилгээний 

аппарат тоног төхөөрөмжийг суурилуулан Ховд аймгийн Бүсийн 

Оношлого Эмчилгээний төвд  хүлээлгэн өгсөн.  

Усны систем  



Гемодиализ  

Эмчилгээний аппарат – 2ш  



Эмийн сан  

Ус нэрэгч  

 

Электрон жин  

 

Хатаах шүүгээ  

 



Хүүхдийн тасаг 
БОЭТ өөрийн хөрөнгө оруулалтаар БНСУ-д үйлдвэрлэгдсэн  дутуу 

нярайн эмчилгэний инкубатор, шарлалттай нярайн эмчилгээний Фото 

аппарат, 2 замтай тарилгын автомат шахуурга зэргийг худалдан авч 

Хүүхдийн тасгийн хамт олонд хүлээлгэн өглөө. 



Хүүхдийн тасаг 

2 замтай тариурын автомат шахуурга  



Хүүхдийн тасаг 

Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч  
Фото эмчилгээний аппарат 



 Лаборатори Оношзүйн тасагт “Roche” 
фирмийн биохимийн Cobas c-3118 иммунологийн 
Cobas –е-411 бүрэн автомат анализоторууд шинээр 
суурилуулагдсанаар оношилгоо эмчилгээнд 
дэвшил гарч зүрхний өвөрмөгц уураг болох 
тропонин Т, ходоодны хорт хавдрын Са 72-4, нойр 
булчирхайн хавдрын маркер Са19-9, хөх 
өндгөвчний хавдрын Са125,Са15-3, түрүү 
булчирхайн хавдрын маркер –PSA, Витамин Д-ийн 
тунг  үзэж байна. 

Онош зүйн лаборатори 



Онош зүйн лаборатори 

Биохимийн бүрэн автомат Иммунологийн бүрэн автомат 



ElISA угаагч  Биохимийн бүрэн автомат  Биохимийн бүрэн автомат  

Центрфуг Цус бүлэгнэлтийн аппарат 



 Цусны бүлэгнэлт үздэг 

төхөөрөмжтэй болсон  

Зүрхний кабинет  

Зүрхний ачаалалтай бичлэг 



Сүрьеэгийн тасаг  

 Глобаль сангаас Сүрьеэгийн тасагт эрт 
илрүүлгийн 315900000 төгрөгийн зөөврийн дижитал 
рентген харалтын аппарат бэлэглэсэн. Энэхүү аппарат 
нь баруун 5 аймгийн хувьд зөвхөн манай БОЭТ-д 
байгаа зөөврийн аппарат юм. Honda motorтой 
дагалдаж ирсэн болохоор зөөвөрлөх боломжтой хөдөө 
сум орон нутагт аваад явах боломжтой сүүлийн үеийн 
оношлуур аппарат юм.Мөн сүрьеэгийн тасагт 
шаардлагатай байсан зарим тоног төхөөрөмжийг 
байгууллагын хөрөнгөөр шинээр олгов. 

 



Сүрьеэгийн тасаг  

Зөөврийн дижитал рентген аппарат 



Сүрьеэгийн тасаг  

Цахилгаан отсос- 1ш Электрон жин -1ш Кварц  -1ш 



        Цахилгаан отсос   

Дотрын тасаг Физик эмчилгээ  

          Улаан гэрэл – 1ш  

 



Эмэгтэйчүүд  

CTG аппарат- ЭМЯ  Хажуугийн гэрэл   



Чих хамар хоолой  

     Хагалгааны микроскоп 

Ховд Боэт өөрийн хөрөнгөөр 

 

 

          Утлагын аппарат 

 Ховд Боэт өөрийн хөрөнгөөр 

 



Мэс засал  

   Хагалгааны ор  Тариурын автомат шахуурга 

• Ховд аймгийн ЗДТГ- Хүүхдийн мэс заслын багаж – 5.8 сая  



Зөөврийн хүчилтөрөгчийн баллон-Ховд Боэт өөрийн хөрөнгөөр 

Инженер техникийн алба 



Инженер техникийн алба 

OXYGEN ANALYZER-ХОВД БОЭТ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР 



Шүдний кабинет 

 Хиймэл шүдний загвар зорогч Хиймэл шүдний микро мотор 

 

Уян шүдэлбэрийн аппарат 

- 

Имплантын мотор 



Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл-Ховд Боэт өөрийн хөрөнгөөр 

 

Бүрэн зохицуулагатай ор Нүдний уг хардаг микроскоп  

 

Отсос 

Кварц    Хяналтын монитор  Имфра   



Төсөл хөтөлбөрүүд  



Манай аймгийн хэмжээнд 

2017 оны 01 сараас 09 сарын 

27-ныг хүртэл нийт 2388 

хүнийг элэгний В, С вирусын 

илрүүлэг шинжилгээнд 

хамруулсан бөгөөд элэгний В 

вирусын халдвартай 342, 

элэгний С вирусын халдвартай 

497 хүн илэрсэнийг хяналтанд 

авсан. Эдгээрээс 630 хүн 

элэгний С вирус тоолуулах, 60 

хүн элэгний В вирус тоолуулах 

шинжилгээ хийлгэж нийт 

хүнийг эмийн эмчилгээнд 

хамруулсан байна.  

Элэг бүтэн монгол үндэсний хөтөлбөр 



КОЙКА-Төсөлт хөтөлбөр 
/ 2016 онд БНСУ-ын  Засгийн газраас үзүүлж буй буцалтгүй тусламж  “Гадаадад сайн дурын 

ажилтан томилох” төслийн хүрээнд Койка олон улсын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар 

хоолны тасагт 63 сая төгрөгийн өртөг бүхий эмчилгээний 1,2 дугаар хоолны тогоо, шарах 

шүүгээ, зуурагч машин, хөргөгч зэрэг  45 сая төгрөгний иж бүрэн тоног төхөөрөмж/ 
 



КОЙКА-Төсөлт хөтөлбөр 
2016 онд БНСУ-ын  Засгийн газраас үзүүлж буй буцалтгүй тусламж  “Гадаадад сайн дурын 

ажилтан томилох” төслийн хүрээнд Койка олон улсын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар мэс 

заслын тасагт 18 сая төгрөгийн өртөг бүхий агаар цэвэршүүлэх аппарат, эмнэлгийн 

зориулалтын хулдаас, гар угаах  мэдрэгчтэй угаалтуур-2 ширхэг хагалгааны зориулалтын 

хаалга, вакуум цонх суурилуулсан 

 



Эрүүл мэндийн  салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 
Төслийн хүрээнд Азийн хөгжилийн банкны 74,238,457 төгрөгийн санхүүжилтээр  цусны салбар төв 



Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 
Азийн хөгжилийн банкны  хөтөлбөрийн хүрээнд   Одпропертиз ХХКнь Ховд аймгийн бүсийн оношилгоо 

эмчилгээний төвийн Хог хаягдлын байгууламжийн барилга шинээр барих ажлыг хийж гүйцэтгэсэн болно. 



Эрүүл мэндийн яамны Цахим эрүүл 

мэнд төсөл хөтөлбөр 

• Монгол улсын эрүүл мэнд, 

Спортын яамны 2015 оны 06 дугаар 

сарын 25-ны өдрийн 2\330 дугаар 

албан даалгаварыг үндэслэн 

хэрэгжиж буй “Цахим эрүүл мэнд” 

төслийн хүрээнд байгууллагын үйл 

ажиллагааны мэдээллийн 

системийг амжилттай бүрдүүлэн 

бий болгож уг төслийн хүрээнд 

эмнэлгийн үйл ажиллагааны 

eHealth программ хангамж болон 

цахим эмнэлэгийн системийг манай 

БОЭТ нь 2017 оны 02 дугаар сарын 

01-ны өдрөөс эхлэн тасралтгүй 

ашиглаж нэмэлт хөгжүүлэлтийг 

тухай бүр шинэчлэн хийлгэж үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж байна. 



 

 

 

 

 

 

 УБ хот дахь Ховд аймгийн нутгийн зөвлөлийн 

гишүүд болох Монголын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн 

холбооны ерөнхийлөгч УИХ-н гишүүн Ц.Цогзолмаа, 

Монголын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд 

ерөнхийлөгч УИХ-н гишүүн Б.Ундармаа, МАН-ын 

ерөнхий нарын бичгийн даргын зөвлөх 

Н.Удаанжаргал, Үндэсний Радио телевизийн захирал 

Мөнхбат нар БОЭТ-ийн тулгамдаж байгаа асуудлын 

нэг болох үйл ажиллагааны зохицуулгатай 20 ширхэг 

орыг шаардлагатай байгаа тасгуудад бэлэглэж 

тусламж үйлчилгээндээ ашиглаж байна. 
 

 

Дотоодын хөрөнгө оруулалт 



18 ор тасаг нэгжүүдэд  бэлэглэсэн.  



                  Камержуулалт 

Ховд аймгийн орон нутгийг 
хөгжүүлэх сангийн санхүүжилтаар 
10 сая төгрөгний 29 ширхэг камер 

Ховд Боэт-д суурилуулав. 



Байгууллагын урсгал засвар 

Амаржих газрын 
цохирын хоолойн 
засварт зориулж Ховд 
аймгийн ИТХ-ийн 
шийдвэрээр 3,1 сая 
төгрөг, байгууллага 
өөрийн хөрөнгөөр 10,0 
сая төгрөгийг тус тус 
зарцуулан засвар 
үйлчилгээ хийж гарч 
болох эрсдлээс 
урьдчилан сэргийлж 
ажиллаа. 



Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд  

нэвтрүүлсэн  шинэ технологи ба 

Гадаад харилцаа хамтын 

ажиллагаа 



Мэс заслын тасгийн эмч нар  МУ-ын хөдөлмөрийн 

баатар Н.Баасанжавын удирдлагын дор зүрхний 

хагалгааг  3 үйлчлүүлэгчид,  уушги тайрах, элэгний 

захын байрлалтай хавдар авах, бамбайн хагалгааг 10 

гаруй үйлчлүүлэгчид  хийсэн байна.  



Францын   улсын  Мерсель хотын  АШУҮИС-ийн түлэнхийн нөхөн 

сэргээх төвийн мэс заслын эмч нар, ГССҮТ-ийн түлэнхийн төвийн 

их эмч Н.Ирлан нартай  хамтран 2017 оны 05 дугаар aсард 66  хүнд 

үзлэг хийж үүнээс 20 хүнд  түлэнхийн дараах  сорви арилгах пластик  

мэс заслыг амжилттай хийсэн 



АНУ-ын Virtue Foundation-ний нүдний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн мэс заслын 

эмч нарын баг баруун бүс нутгийн ард иргэдэд үнэ төлбөргүй үзлэг, шинжилгээ, 

нүдний болор суулгах, нүдний даралт буулгах, зовхины хагалгаа, латофтальмия, 

нулимсны суваг үрэвсэх, хялар засах, нүдний протез суулгах, нөхөн сэргээх, 

мэнгэ ургацаг авах зэрэг мэс заслыг 2017.05.18-2017.05.27 өдрүүдэд 12 хоногийн 

хугацаанд хийлээ 



Эмэгтэйчүүдийн практикт дурангийн эмчилгээ, оношилгоо нэвтрүүлэх зорилгоор 

1 эмч мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдаж төгссөн. Үргүйдэл, эндометриоз, 

уйланхай, ургацаг авах зэрэг хагалгааг дурангаар хийх  боломжтой  болсон. 

Оношлогооны зорилгоор цаашид эмэгтэйчүүдийн эмч нарыг сургаж багаар 

тусламж үйлчилгээ үзүүлэх  



• Чихний бичил мэс 
заслын хагалгааны 
микроскопыг шинээр 
авснаар  чихний 
хэнгэргэн хальс нөхөх 
хагалгааг Улсын 
нэгдүгээр эмнэлгийн 
зөвлөх эмч,ЧХХ 
Холбооны  тэргүүн 
Бямбасүрэнтэй  хамтарч 
7, 2017 оны 12 дугаар 
сарын 07-12.09 хооронд 
УНТЭ-ийн чих хамар 
хоолойн эмч 
н.Мэндсайхан эмчтэй 
хамтран 9 хүнд чихний 
хэнгэргэн хальс нөхөх 
хагалгааг амжилттай 
хийлээ. 



2017 оны 05 дугаар 

сараас эхлэн  уян 

дурангийн 

шинжилгээгээр 

хеликобактерийг 

тестээр оношлон 

ажиллаж байна. 15  

үйлчлүүлэгчийн 

хеликобактерийг 

оношилсон. 



 ОХУ-ын Барнаулын 
зах хязгаарын эмнэлэгтэй 
БОЭТ-ийн захирал 
Б.Амаржаргал , Гэмтлийн 
тасгийн эрхлэгч эмч 
Цэрэнбадам нар 3 хоног 
туршлага солилцон 
эмнэлгийн бүтэц үйл 
ажиллагаатай танилцан 
цаашид хамтран 
ажиллахаар боллоо.  



БНСУ-ын ИВА 
эмэгтэйчүүдийн 
эмнэлэг нь Амаржих 
газрын сургалтын өрөөг 
тохижуулж өгсөн ба  
телемедицин сургалтыг 
7 хоног бүрийн пүрэв 
гаригийн 13:00 цагт 
зохион байгуулж 
халдвар сэргийлэлт, 
хяналтын талаарх 
мэдлэг, туршлага 
солилцож байна.  



Гадаад болон дотоод  

сургалтууд 



Тайвань улсын 

Хятадын анагаах 

ухааны их сургуульд 

халдвар судлаач  их 

эмч Б.Нямцацрал 

НЭМ-ийн 

мастерийн зэрэг 

хамгаалсан.  



БНСУ-ын Вонган 

эмнэлэгт Дүрс 

оношилгооны эрхлэгч 

их эмч Д. 

Түмэндэмбэрэл 

компьютер 

томографик, ЭХО-ны 

чиглэлээр 1 сарын 

сургалтанд 2017.11.05-

12.05 сард амжилтай 

сайн суралцаж ирсэн.  


