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БОЭТ-ийн Сэтгэц наркологийн тасгийн 

 2017 оны ажлын тайлан 
 

БОЭТ-ийн Сэтгэц наркологийн тасаг нь 2017 онд их эмч-2, ахлах сувилагч-1, ээлжийн 
сувилагч-5, нөхөн сэргээх сувилагч-1, асаргааны асрагч-5, нийт 14 хүний оронтойгоор  Ховд 
аймгийн болон баруун бүсийн хүн амд Сэтгэц наркологийн нарийн мэргэжлийн тусламж 
үйлчилгээг үзүүлж байна.  
“Үйлчлүүлэгчид ээлтэй, чанар хүртээмжтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх” гэсэн 
зорилго тавьж ажилласан.  
 

  

 

 

ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Нэг. Зайлшгүй шаардлагатай болон амин чухал эмийн хангамж, эмийн чанар, аюулгүй 

байдал, эмийн зохистой хэрэглээ: 

Яаралтай болон сэтгэц нөлөөт эмийг тасгийн онцлогт тохирсон жагсаалтын дагуу авч эмийн 

шүүгэнд хаягжуулан хийж, орлого зарлагын гарган  тооцон ажиллаж. Эмийг тасгийн ахлах 

сувилагч 1,3,5 дахь өдөр захиасын дагуу тасгийн эрхлэгч эмч болон эмчилгээ эрхэлсэн 

орлогч даргаар батлуулан авч ээлжийн сувилагчид тоолж хүлээлгэн өгдөг. Сувилагч 

үйлчлүүлэгчид эмчилгээг эмчийн заалтаар гардан хийнэ. Эмийн чанар, аюулгүй байдал дээр 

эм зүйч нартай байнга холбоотой ажиллан, эм зүйч нараар тасгийн эмч сувилагч  болон 

үйлчлүүлэгч  нарт эмийн зохистой хэрэглээний талаар  сургалт явуулсан. 

2017 оны эмийн төсөв зарлагыг хүснэгтээр 



Сарууд      Эмийн төсөв   Сард зарцуулсан эмийн тоо  

1 сар  1200000 1702192 

2 сар  1200000 1404529 

3 сар  1200000 1302566 

4 сар  1200000 1948635 

5 сар  1200000 1513540 

6 сар  1200000 1874007 

7 сар  1200000 1197854 

8 сар  1200000 1517008 

9 сар  1200000 1078077 

10 сар  1200000 1471422 

11 сар  1200000 1245948 

12 сар  1200000  

Нийт дүн  14,400,000 16255778 

  

Дээрхи хүснэгтээс үзэхэд:  

Сэтгэц наркологийн тасгийн онцлогт тохирсон сэтгэц нөлөөт эмүүд нь их өндөр 

үнэтэй, сэтгэцийн өвчин нь  хурцдаж ирсэн үйлчлүүлэгч нь удаан хугацаагаар хэвтэн 

эмчлүүлдэг, нэгээс хоёр сэтгэц нөлөөт эмийг хавсарч хэрэглэдэг.  

2017 онд 14,400,000 төгрөгний эмийн төсөвтэй байсан ба манай тасаг нь 11 сарын 

байдлаар нь 16,255,778  төгрөгний эм зарцуулж хэрэглэсэн байна.  

    



Эмийн шкаф болон сокны шилийг сольж шинээр авч тавилаа 

 

Хоёр . Эмчилгээ, оношилгооны шинэ арга, дэвшилтэт технологийг практикт 

нэвтрүүлж,эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн үр дүнг тооцсон байдал:      

Энэ оноос  эмчилгээ оношлогоонд том хүн болон хүүхдийн оюуны түвшин тогтоох сорилыг  

үйлчлүүлэгчид чирэгдэл учруулахгүй хөдөө  орон нутагтаа хийдэг болсон.    Мөн 8 сараас 

эхлэж Олонзипин,  Алпрам  эмийг шинээр эмчилгээндээ хэрэглэж үр дүнтэй байна. Анх 

хэвтэж байгаа хүмүүст, мөн 2 дахь хэвтэлт болон УБ хотод ууж байгаад ирсэн хүмүүст 

хэрэглэж байгаа.  

Эмийн мөнгөн дүн бусад эмийг бодвол үнэтэй хэрнээ үйлчилгээ сайтай, гаж нөлөө багатай. 

12 хүнд хэрэглэсэн. Жишээ нь: хурц ирсэн 1хүнд тизерцин 1удаа  3 ампул тарьдаг 8-12 

цагаар тарьж хэрэглэдэг. Дундажаар 10 хоног  12 цагаар тарихад 60 ампул тизерцин 1амп 

1200төгрөгний үнэтэй, 60х1200=72000  

Галоперидол бас хавсарч хэрэглэдэг 1амп 1400  10 хоногт 12 цагаар 2 ампулаар тарьж 

хэрэглэдэг. 40х10=56000  56000+72000=128000төгрөг 

Олонзипин 10мг 1х1458   10 хоногт 1х 12цагаар  уулгахад 20х1458=29160төгрөг 

Хатгалтын тоо цөөрсөн. 

 

                   

 



                      

   2017.12.01нд байгууллагаас                           хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгчээ  

Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч авсан                тоос шорооноос хамгаалж уут хийсэн  

 

Гурав: Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр 

дүн: 

                                                                                                                        

 

 

 

Халдвар хамгаалалын багийн самбар шинээр хийсэн 

 



Манай тасаг нь халдвараас урьдчилан сэргийлж тасагтаа хуваарийн дагуу ариутгалыг 

тогтмол  хийлгэж  байна. Үйлчлүүлэгчийн палатанд орж уулзах шаардлагатай хүмүүсийг 

улавч нөмрөг өмсүүлж хэвшүүлсэн. 

 

 

Эргэлтээр ирсэн хүмүүсийг эргэлтийн цонхоор уулзуулдаг болсон 

 

 

 

 

 



 Үйлчлэгч нар өдөр тутмын цэвэрлэгээ үйлчилгээндээ жавлеоны  уусмалыг тогтмол хэрэглэж 

хэвшсэн. 

  

 

  Үйлчлэгчийн 

өдөр тутмын цэвэрлэгээний иж бүрэн тэргэнцэр 



 

 

 

     

Өртөлтийн дараах цомог 

      

Асгарсан, цацагдсан цус биологийн шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх цомог 

 

       



Гар угаахад бэлэн угаалтуур                хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэн бие засах ОО 

      

Ажилчдын усанд ордог дүш                үйлчлүүлэгчийг усанд оруулдаг ванн  

 

БОЭТ-ийн Сүрьеэгийн тасагтай хамтран “Дүрэмт хувцасаараа гоёцгооё” аяныг 2017 

оны 03сарын 01-31-ний хооронд нийт ажилчдын дунд зохион явуулсан. 

 

 

 



    

Сэтгэц наркологийн тасгийн ахлах сувилагч эмнэлгийн ажилчдын дүрэмт хувцасны 

талаар сургалт хийж байгаа 

   

“Дүрэмт 

хувцасаараа гоёцгоое” аянаар хийсэн ажлаа удирдлагууд болон бусад тасгийн хамт 

олондоо тайлангаа тавилаа  

Үр дүн: Тасагт дотоод халдвар гараагүй.  



 Дөрөв: Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдлын шийдвэрлэлт, сэтгэл 

ханамжийн судалгаа авсан байдал:  

2017 онд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдол гараагүй. Сэтгэл 

ханамжийн судалгааг  13 тоот тушаалын дагуу авсан.  

Хэвтэн эмчлүүлэгчээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгааг хүснэгтээр харуулав  

 

д/

д  

 

Агуулга 

 

Судалгааны 

бүтэц  

Сарууд        

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

 

 

 

1 

 

 

Хэвтэн 

эмчлүүлэ

гчийн 

сэтгэл 

ханамжи

йн 

судалгаа 

Хамрагдсан 

үйлчлүүлэгч  

7 5 6 6 5 6 3 3 3 5 7 

 

Сайн  

Бүгд  219 148 169 120 124 190 96 95 94 160 188 

Хувь  94.8 89.7 85.3 60.6 74 95.9 96.9 95.9 94.9 96.9 83.3 

 

Дунд  

Бүгд  11 16 27 73 38 8

 

3 4 5 4 37 

Хувь  4.7 9.7 13.6 36.8 23 4 3 4 5 2.4 16 

 

Муу  

Бүгд  1 1 2 5 5     1  

Хувь  0.4 0.6 1 2.5 3                                               0.6  

 

2 

 

Санал 

хүсэлтий

н 

хайрцагт 

Талархал  1 2 2 3 1       

Санал             

Гомдол             

 

3 

 

Санал 

хүсэлтий

н дэвтэр 

Талархал  8 4 6 6 8 2 1 1 3 5 9 

Санал            3 

Гомдол             

 

 

 

 

 

S…
1…



 

Дунд муу гэсэн асуудал  нь усны хангамж, бие засах өрөө, хоолны амт муу гэсэн 

байна.Санал нь ерөнхийдөө тасгийн ажилчдын танилцуулга, ажилчдын алжаал тайлах өрөөг 

тохижуулах /өрөөний хүрэлцээгүй/ болох гэсэн  санал тавьсан байна.

 

2016 оны сэтгэл ханамжийн судалгаа 

сайн 88 % дунд 8,1% муу 3,9%



Тав: Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны 

үр дүн:  

Үйлчлүүлэгчид ээлтэй, тав тухтай орчин бүрдүүлэх тал дээр ерөнхийдөө аль болох чимээ 

шуугиангүй, цэвэрхэн орчинд эмчилгээ үйлчилгээг явуулж байгаа.

     

       

 

 

 

 

 

 



 

 

Уулзалтын өрөө  

                                         

 

 

 

 

Зургаа: Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн:  

Ажилчдад ЭМС-ын  446 тоот тушаалаар хичээл орж ёс зүйн харилцаа хандлагын талаар 

тасагт ямар нэгэн доголдол гараагүй. 

БОЭТ-ийн Ёсзүйн хорооноос зохион явуулсан 1сарын аян болон  “Дэвжээ” тэмцээнд 

идэвхитэй оролцлоо.  



     

 

 

 

 Долоо: Тасгийн эрсдлийн удирдлага, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн 

байдал:  

Сэтгэц наркологийн тасгийн эрсдэлтэй зүйл бол хурц ирсэн үйлчлүүлэгчээс өөрийгөө болон 

бусад үйлчлүүлэгчид гэмтэл учруулахаас болгоомжилж ЭМС-ын 180 тоот тушаалын дагуу 

номхотгох аргыг хэрэглэж өөрийгөө болон үйлчлүүлэгчдийг эрсдлээс хамгаалдаг.  



 

 

 

Жилийн хугацаанд манай тасагт 3 алдаа зөрчил гарсан байна. Гарсан алдааг тасгийн яриан 

дээр хамт олны дунд хэлэлцэж алдааг дахиж давдахгүйг анхааруулсан. 

Найм: Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй сургалтанд хамруулах төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт:  

Эмч 6 кр, Сувилагч нар жилийнхээ 3 кр багц цагаа биелүүлсэн. Байгууллагаас болон ЭМГ, 

улсаас ирсэн сургалтанд бүрэн хамрагдаж байгаа. Тасгийн дотоод сургалтыг сард нэг удаа  

хийдэг. Мөн хяналтанд байдаг үйлчлүүлэгчийн ар гэр бүлд нь 7 хоногийн 4 дэхь өдөр болгон 

сургалт хийж хэвшсэн.  



 

Сувилагч нар ижил мэргэжилтний үзлэг хийж байна 



 

 

 

 

Үйлчлүүлэгчээр  нөхөн сэргээх эмчилгээ хийлгэж байна 

  



 Ес: Хүний нөөцийн хөгжил, төгсөлтийн дараах сургалт, ажлын байрны сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг тооцоох, шинэ эмч сувилагч, тусгай 

мэргэжилтэнг ажлын байранд сургаж дадлагжуулсан байдал:  

 Их эмч П.Хосбаяр нь хүүхэд болон том хүний IQ тогтоох 1 сарын курс, их эмч М.Хосбаяр нь 

сэтгэц  нарийн мэргэжлээр, үйлчлэгч И.Оюунчимэг нь ГАА-ийн АШУИС-ийн туслах 

сувилагчийн 1 жилийн ангид   суралцаж төгссөн.  

Хүний нөөцийн хувьд эмчийн орон тоо дутмаг. Сэтгэл зүйч эмч дутагдалтай байна. Шинээр 

ирсэн сувилагч нарт тасгийн зохион байгуулалтын талаар удирдамж гаргаж танилцуулж 

ажиллуулдаг.  

 

       

 

Арав: Ажиллагсадын нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн:  

Тасаг дотроо ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдсэн асуудал: 

1. Эмч нарын баяраар 165000 төгрөгөөр эмч нараа хүлээж авч баярлуулсан  

2. Сувилагчийн баяраар 165000 төгрөгөөр хүлээж авч баярлуулсан. 

3. Сарангэрэл үйлчлэгчийн ээжийг 65000 төгөргөөр эргэж очсон. 

4. Сувилагч Н.Цэндхорлоо эмнэлэгт хэвтэхэд 65000 төгрөгөөр эргэж очсон 

5. Өндөр настан сувилагч С.Батсүхийн 280000 төгрөгтэй очсон . 



6. Сувилагч Б.Гүрсэд өөрөө хуримаа хийхэд 260000 төгрөгтэй очсон. 

7. Өндөр настан Алтанцэцэгийн нөхөр эмчилгээнд явахад 70000 төг өгөв. 

8. Өндөр настан Нямсүрэн хотруу эмчилгээнд явахад 70000 

9. Өндөр настан Алтанцэцэгийн нөхөр бурхан болоход 140000төг өгөв  

10. П.Хосбаяр эмч хуримаа хийхэд 260000 төг өгөв  

11. Тасаг дээрээ ажилчид усанд орох нөхцлийг бүрдүүлж өгсөн  

12. Ажилчдын хувцасны шкаф мөөгөнцөрдөж хуучирсан байсныг  шинээр хийж сольж 

өгсөн.  

Арван нэг: Ажлын байран дээрх осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс 

сэргийлэх талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн, ажиллагсадыг урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байдал: 

 



№ Хөтөлбөр /төслийн 

агуулга/ 

Гүйцэтгэл 

 

1. 

СЭМ-ийн үндэсний 2 дахь 

дэд  хөтөлбөр 2009-2019 

он 

МУ-ын ЗГ-ын 2009 оны 

303 тоот тогтоолоор 

баталсан 

Зорилго: Хүн амын СЭМ-ийг дэмжих, СЭМ-ийн анхан 

шатны болон нийгэм хамт олонд тулгуурласан тусламж 

үйлчилгээг өргөжүүлэх замаар, сэтгэц зан үйлийн 

эмгэгийн тархалтыг бууруулах  

 

2 

Санхүүжилтийн их үүсвэр  Улсын төсөв нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн төсөл 

хөтөлбөрөөс санхүүжинэ 

 

3 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага 

2009-2019 он 2 үе шаттай  

Хэрэгжүүлэгч байгууллага нь СЭМҮТ, орон нутгийн 

ЭМГ-ын НЭМХ төсөлт хөтөлбөр 

 

 

 

4 

Хөтөлбөрийн зорилтууд  СЭМ-ийг дэмжих орчин бүрдүүлнэ 

СЭМ-ээ хянаж сайжруулах талаар хувь хүний мэдлэг 

чадварыг дээшлүүлнэ 

СЭМ-ийг дэмжих үйл ажиллагаанд нийгэм хамт олны 

оролцоог нэмэгдүүлнэ 

СЭМ-ийн тусламж үйлчилгээг боловсронгуй болгож 

хүртээмж чанарыг сайжруулна 

СЭМҮТ-өөс аймаг болон сум өрхийн эмч сувилагч нарт 

сургалт авах 

 

5 

Зардал  Төсөвт нийт 

шаардагдах 

зардал  

Шаардагдах зардал - 1200000 төгрөг  

 

 

 

 

6 

1-р зорилтын хүрээнд 

 хүрэх үр дүн Хүн амын 

СЭМ-ийн дэмжсэн эрх зүй 

нийгмийн таатай орчин 

бүрдэнэ   

 

24 байгууллага, 100 өрх, сургууль 20, аж ахуйн нэгж 4  

2-р зорилтын хүрээнд 

хүрэх үр дүн иргэд 

харилцааны соёлоо 

дээшлүүлэх бусдыг 

сонсох, бүтээлчээр сэтгэх, 

 

СЭМ-ийн тухай сэтгэл хөдөлөө хянах, тулгамдсан 

асуудлаа зөв зохистой шийдүүлэх, бухимдлаа тайлах 

тухай лекц ярилцлагаар 125 хүн хамруулсан. 



тулгамдсан асуудлаа 

зохистой шийдвэрлэх, 

сэтгэл хөдлөлөө хянаж 

зохицуулах, бухимдлаа 

тайлах зөв дадал 

хэвшилтэй болно. 

Ховд аймгийн ард иргэдэд Жаргалант телевизээр 

Сэтгэцийн өвчний талаар ерөнхий ойлголт өгсөн 

3-р зорилтын хүрээнд 

хүрэх үр дүн  Нийгэм хамт 

олон, гэр бүл, хамт олны 

оролцоо нэмэгдэнэ 

Өрхийн эмнэлгүүдийн эмч нартай хамтарч Сэтгэцийн 

эмгэгтэй хүний нэр төрийг хамгаалах сэдвийн доор 

сургалт хийсэн. 

4-р зорилтын хүрээнд 

хүрэх үр дүн  СЭМ-ийн 

тусламж үйлчилгээний 

чанар хүртээмж нэмэгдэж 

хүний нөөцийн чадавхи 

сайжирна. 

Сэтгэцийн нарийн мэргэжлийн 3 их эмч, донтолтын 

нарийн мэргэжлийн 2 сувилагч, сум өрхийн эмч нар 

сэтгэцийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 

чадамжтай болсон. 

5-р зорилтын хүрээнд 

хүрэх үр дүн  СЭМҮТ-өөс 

аймаг болон сум өрхийн 

эмч сувилагч нарт сургалт 

авах  

СЭМҮТ-д 2 сувилагч Сэтгэцийн нарийн мэргэжлийн 

олгох курсанд 4 сар суралцаж төгссөн. Сэтгэцийн 

нарийн мэргэжлийн олгох курсыг их эмч М.Хосбаяр 

суралцаж байгаа. 

Тасгийн эрхлэгч их эмч П.Хосбаяр нь СЭМҮТ, НҮБ 

хамтарсан “Өсвөр үеийнхний сэтгэцийн тулгамдсан 

асуудал” сэдэвт сургалтанд явсан.  
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Дүгнэлт: 1-р үе шат 

дуусаж  2-р үе шат эхэлж 

байгаа  

Хөтөлбөрийн хүрээнд 

2016 онд НЭМХ-ээс 

санхүүжилт олгоогүй  

 

 

Санхүүжилт байхгүй  
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Хөтөлбөрийн 

хэрэгжүүлэгч талуудын 

 

- 



2016 оны 3 сард урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан. Ажилчдыг өвчлөлийг бүлгээр нь 

судалгаа гаргаж өгсөн. Өвчтөний ОО-ын өрөөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон өндөр 

настан үйлчлүүлэгчид зориулсан хананд бариул болон тохижилт хийсэн.  

 

 

Арван хоёр: Албан бус төлбөрийг бууруулах арга хэмжээний үр дүн: 

Байхгүй  

Арван гурав: Эмнэл зүйн удирдамж, стандартын хэрэгжилтийн байдал: 

Манай тасаг нь доорх стандартыг ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллаж ирсэн. 

1. Эмч нарын эмчилгээ, оношилгооны 27 стандарт, удирдамжийн дагуу үйлчилгээ 

үзүүлдэг. MNS5396. 2004  MNS5481.2005  MNS5934-39 . 2008 MNS6121.2010 

2.  

3.  

Арван гурав: Эмнэл зүйн удирдамж, стандартын хэрэгжилтийн байдал: 

Манай тасаг нь доорх стандартыг ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллаж ирсэн. 

хамтын ажиллагаанд өгөх 

хөндлөнгийн үнэлгээ  

 

9 

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн 

үнэлгээ дүгнэлт  

Биелэлт 

дундаж  

Зорилты

н тоо 

Зорилт

1 

Зорилт

2 

Зорилт

3 

Зорилт

4 

Зорил

т5 

48% 5 30% 40% 30% 90% 50% 
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Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн нэгдсэн 

үнэлгээ  

Нэгдсэн үнэлгээ  

 



1. Эмч нарын эмчилгээ, оношилгооны 27 стандарт, удирдамжийн дагуу үйлчилгээ 

үзүүлдэг. MNS5396. 2004  MNS5481.2005  MNS5934-39 . 2008 MNS6121.2010 

2. Сувилагч нарын зонхилон тохиолдох сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуйн эмнэл зүйн 

удирдамж, 2013 он  

3. Түгээмэл үйлдлийн стандарт, MNS4621. 2008   

4. Асаргаа сувилгааны удирдамж,  

5. Сувилахуйн удирдамжийг мөрдөж ажиллаж байна.  

Арван тав: Обход үзлэгийн чанар үр дүн, тоо 

7 хоногийн лхагва гариг бүр эмч нар болон ахлах сувилагч, нөхөн сэргээхийн сувилагч,  

буусан болон өдрийн ээлжийн сувилагч, асрагч нар обход үзлэг хийж хэвшсэн. Обход үзлэг 

хийснээр эмчилгээг оновчтой, өвчтөн хүндрэхгүй эмчилгээг хянах, эмийн зардал хэтрэхгүй, 

асаргаа сувилгааг цаг тухайд нь шийдэж байна.  

Арван зургаа: Тухайн тасгийн үндсэн үйл ажиллагааны үзүүлэлт 

Ýì÷èëãýý ¿éë÷èëãýýíèé òàëààð: 

➢ Àìáóëàòîðèéí ¿çëýã  1126  õ¿í үзсэн  áà ¿¿íýýñ  

➢ Óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã – 652 

➢ Äèñïàíñåðèéí õÿíàëò – 369 

➢ ªâ÷íèé ó÷èð – 105 

➢ Хөдөлмөр зохицуулалт- 369 

➢ Ýêñïåðòèç –  26 

➢ Á¿ñèéí àéìãààñ – 45 

➢ Ãàíöààð÷èëñàí ñýòãýë çàñàë – 50 

Ñòàöèîíàðò 11 сарын байдлаар  

❖ Õýâòñýí – 340  

❖ Ãàðñàí – 328 

❖ Îðíû ýðãýëò–  28.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

❖ Îðíû ôîíä/à– 105.1% 

❖ Äóíäàæ îð õîíîã – 11.1% 

❖ Íàñ áàðàëò – 0.05%г 

❖ Ñýòãýöèéí ºâ÷íèé óëìààñ- 260  

❖ Íàðêîëîãèéí ýì÷èëãýýíä -80 

 

 



 

 

Гардан үйлдэл:  

➢ Судас тариа – 1494 

➢ Булчин тариа- 2132 

➢ Арьсан дор-64 

➢ Дусал тариа - 486 

Сувилахуйн гардан үйлдэл 

➢ Усанд оруулах-95 

➢ Клизм тавих-11 

➢ Үс самналт-671 

➢ Ор засах-1350 

➢ Нүүр гар угаах-1250 

➢ Хумс авах-56 

➢ Сахал авах-25 

➢ Аяга халбага угаах-1050 

➢ Эм өгөлт-2666 

Арван долоо: 2016 онд тухайн тасгийн төлөвлөгөөний биелэлт тооцсон байдал, бодит 

хийгдсэн ажил:  

Сэтгэц наркологийн тасаг нь 2017 онд  эмнэлгийн тусламж  үйлчилгээний чиглэлээр нийт 11 

ажил төлөвлөсөн.  ажил нь биелсэн. Үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийг дэмжиж тусламж 

үйлчилгээг бий болгох  чиглэлээр 5 ажил төлөвлөж биелэсэн. Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх 

чиглэлээр: 7 ажил төлөвлөсөн биелэсэн. Тасгийн үйл ажиллагаа  тохижилтоор 5 ажил 

төлөвлөж биелэсэн. 

 

         

Политехник коллежийн оюутнуудад “Архи, тамхины хор уршиг” сэдвээр сургалт хийсэн 



 

 

                     

 

Хавар намар мод тарих ажилд идэвхитэй оролцсон 

 

 

                           

Тасгийн гадна хаягийг шинээр хийсэн 

 

 

 



 

Галын буланг тохижуулсан 

 

 

Ажилчдын хувцасны шкаф хийсэн. 

 



  

Хяналтанд байдаг үйлчлүүлэгчийн картыг оношийн  өнгөөр ялган нүүр хийсэн. 

 

 

  

2017 оны байгууллагын аварга                Эрүүл хөдөлгөөн гинастикт оролцсон     

шалгаруулах тэмцээнд амжилттхй  

оролцсон. 



 

 

ОБГ-аас явууладаг “Иргэний хамгаалалт”  

түгшүүр өгсөн оролцсон. 

 

 

Хэрвээ та үргэлж сайхан бүхнийг бодож чадвал, сайхан бүхэн чамруу инээмсэглэн 

тэмүүлэх болно 

 

 

 

Тайлан бичсэн: Сэтгэц наркологийн тасгийн эрхлэгч их эмч ..................П.Хосбаяр                                      

                           Сэтгэц наркологийн ахлах сувилагч.................. Х.Долгор 

 


