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ХӨДӨЛМӨРИЙН БААТАР, АКАДЕМИЧ. АРДЫН ЭМЧ Н.БААСАНЖАВЫН НЭРЭМЖИТ 

ХОВД ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН УЛАМЖЛАЛТ 

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН 2016 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Уламжлалт эмчилгээ болон сэргээн засах эмчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд 

үзүүлэхэд үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, ажилчдад тав 

тухтай орчинг бүрдүүлж, стандартын дагуу чанартай, аюулгүй эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээгээр хангаж ажиллаа. 

А.Хяналт шинжилгээний үнэлгээний тайлан 

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

байдал, эмийн зохистой хэрэглээ 

Уламжлалт эмчилгээнд хэрэглэгдэх монгол эмийн нэр төрөл чанар хүртээмжийг 

нэмэгдүүлж, 80 нэр төрлийн монгол эмийн төрлийг 100 гаруй болгож нэмэгдүүллээ. 

2. Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр дүн 

Сэргээн засах, уламжлалт эмчилгээний тасгийн ХСХ баг нийт 12 ажил төлөвлөсөн. 

Биелсэн ажилуудаас: 

1. Бүх ажилчид гарын ариун цэврийг тогтмол сахиж, гараа дарааллын дагуу 

угааж гар ариутгах бодисыг  хэрэглэж хэвшсэн. 

 

 

 



2. Биеийн тамир, хөдөлгөөн засалын №320  өрөөний гоожуурын ус дусдаг 

байдлыг арилгаж янзлуулсан. 

 

                  Өмнө нь:                                                   Дараа нь: 

 
 

 

3. №220 өрөөний ажилдаггүй суултуурыг ажилд оруулж тохижуулсан. 

 

 
4. №220 өрөөний өрөөний гоожуурын ус дусдаг байдлыг арилгаж янзлуулсан. 

 



5. Амбулаторын эмчилгээ хийгддэг өрөөнүүдэд үйлчлүүлэгчдийн хувцас хийх 

сагстай болсон. №320, №201, №217, №220 өрөөнүүд. 

 
6. №217, №201, №320 өрөөнүүдийн эмчилгээ хийхэд хэрэглэгдэх дэвсгэр даавууг 

шинээр сольсон. 

 

   
7. Уламжлалт эмчилгээний тасгийн эмчилгээний өрөөний бумбаны 

цэвэрлээгээг сайжруулах өдөр бүр 3дамжлагаар угааж бусад үед спирттэй 

хөвөнгөөр арчиж цэвэрлэж заншсан. 

                    Өмнө нь:                                             Дараа нь: 

 



 

8. Хануур самнуурт хэрэглэгдэх өртөлтийн биксийг шинээр хийж байнгын 

бэлэн байдалд байлгаж байна. 

             

9. Амбулаторийн ажилчдын хувцас хийх шүүгээ хийлгэв . 

              

      10.Кабинетуудад агааржуулагчтай болсон. 

                      Өмнө нь:                                                      Дараа нь: 

      



11.Тасгийн эмчилгээний өрөөний урд хэсгийн таазны шавардлага унасан хэсгийг 
янзлуулсан. /төлбөрт өрөө/ 

                       Өмнө нь:                                                 Дараа нь: 

 

12. Тасгийн 00-н өрөөг мэдрэлийн тасагтай хамтарч тохижуулсан. /төлбөрт 

өрөө/ 

 

             

3. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдлын шийдвэрлэлт, сэтгэл 

ханамжийн судалгаа авсан байдал 

Нийт 45 хүнээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авснаас : 

o Санал – 9 

o Талархал –30 

o Шүүмж – 3 

o Асуумж – 2 



Санал : 

 Багаж байр хүрэлцээ муу, ачаалал их байна. 

 Эмчилгээний тоног төхөөрөмжүүдийг хүрэлцээтэй болгомоор байна. 

 Физик эмчилгээний өрөөний халаалт сайжруулах, нэмэлт тен тавих 

 Бумба барианы сувилагчийн тоог нэмэх хэрэгтэй байна. 

 Хүлээгдэл ачаалал их байна. 

 Эм тан шинээр авч өргөжүүлээрэй 

 Орны тоог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. 

 Тусдаа төвлөрсөн байртай бол зүгээр байна. 

 Эмчийн үзлэгийн өрөөгүй байна. 

Шүүмж:  

 Үйлчлүүлж буй өвчтөнүүд өөрсдөө соёлтой, хүлээцтэй байж, эмч сувилагчаа 

хүндэлж соёлтой баймаар байна. 

 Бумба барианы өрөө жижиг, тав тух муу байна. 

 Очер ачаалал их хүлээгдэлтэй байна. 

Асуумж: 

 Бумба барианы өрөөг томсгож болдоггүй юмуу? 

 Эмчилгээний өрөөнүүдийг 1 давхарт байрлуулж болдоггүй юмуу? 

Талархал :   /давхардсан тоогоор/ 

 Баярлаж талархсан сэтгэгдэл  

 Тус тасгийн хамт олон эелдэг, сайхан харилцаатай  

 Олон жил үйлчлүүлж байна. Маш их баярлаж явдаг. 

 Ажилд нь амжилт хүсье 

 Сэтгэл ханамж 100 %  

 Эмчилгээ үйлчилгээг чанартай сайн хийдэг 

1.Тасгийн соёл 

 

Сайн

Дунд

Муу



 

   2.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, үйлчилгээний соёл 

 

   3.Тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал  

 

 

   4.Удирдлага зохион байгуулалт 

 

 

Сайн

Дунд

Муу

Сайн

Дунд

Муу

Сайн 

Дунд

Муу



  5.Тэгш байдал, ашиг сонирхол 

 

Үйлчлүүлэгчээс ирсэн санал гомдлын дагуу дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн: 

o Эмчилгээнд хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлж, шинээр 

ультразвук болон искра аппаратуудыг зохих байгууллага хүмүүст хүсэлт 

гарган шийдвэрлүүлсэн.  

                 

o Амбулаторийн бумба барианы сувилагчийн тоог 1-ээр нэмэгдүүлж, 2 сувилагч 

зэрэг ажиллахаар шийдвэрлүүллээ. 

o Тасгаар хэвтэн эмчлүүлэгчдэд шаардлагатай монгол эмийн нэр төрлийг 100 

нэмэгдүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулав. 

o Эмчийн үзлэгийн өрөө, бумба барианы өрөөг тусдаа болгож тохижуулсан. 

     4. Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны 

үр дүн 

 Эмчийн үзлэгийн өрөө, бумба бариа засал эмчилгээний өрөөг тусгаарлаж 

тохижуулав. 

 Үйлчлүүлэгчдийн хувцас хийх сагсыг ор орны дэргэд байрлуулж, эмх цэгцтэй 

болгосон. 

 Өрөөнүүдийн эмчилгээ хийхэд хэрэглэгдэх дэвсгэр даавууг шинээр сольсон. 

 Бумбаны хучлагатай болсон. 

 Эмчилгээний өрөөнд 2 модон ор шинээр хийсэн / төлбөрт өрөөнөөс / 

 

Тийм

Үгүй

Мэдэхгүй



 

5. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн 

o Тасгийн ёс зүйн хэсгийг байгуулж, сар бүр ёс зүй харилцаа хандлагын талаар 

сургалт явуулж байна. 

o Шинэ ажилчид мөн 5 жил хүрээгүй сувилагч, тусгай мэргэжилтэнүүдийг ёс зүй, 

харилцаа хандлагын талаар сургалтанд сууж байна. 

o 2016оны байдлаар ёс зүй харилцаа хандлагын талаар ямар нэг зөрчил дутагдал 

гараагүй болно. 

6. Тасгийн эрсдлийн удирдлага, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө хэрэгжилтийн байдал 

Хануур самнуурт хэрэглэгдэх өртөлтийн биксийг шинээр хийж байнгын бэлэн 

байдалд байлгаж байна. 

 

 

7. Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй сургалтанд хамруулах төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт 

 Кредит цагийн сургалтанд эмч сувилагч нар бүрэн хамрагдаж, зохих кредитээ 

биелүүлсэн. 



 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд их эмч Б.Баярцэцэг  уламжлалт засал 

эмчилгээ судлалаар 6 сарын курс,  

 Ахлах зэргийн шалгалтанд:      Их эмч:        Б.Баярцэцэг  

                                                       Сувилагч:    Б.Энхбаяр 

                                                                            М.Бямбасүрэн нар  

                                                                             ахлах зэрэг амжилттай  хамгааллаа. 

8.Хүний нөөцийн хөгжил, төгсөлтийн дараах сургалт, ажлын байрны сургалт, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг тооцох, шинэ эмч сувилагч, мэргэжилтэнг 

ажлын ба  

 Олон улсын эмч нарын баярыг тохиолдуулан БОЭТ-өөс аймгийн эрүүл 

мэндийн салбарын хэмжээнд зохион байгуулсан онол практикийн бага хуралд 

их эмч Б.Алтангадас “ Уламжлалт анагаах ухаан нь шинжлэх ухааны ололтоор 

баяжигдан хөгжиж буй өнөөгийн байдал”  сэдвээр 1-ээр байранд орсон. 

Уламжлалт анагаах ухааны хөгжлийг баруун таван аймагтай харьцуулан, 

уламжлалт эмчилгээний тусламж үйлчилгээний үр дүнг тооцон судалгаа 

хийгдсэн.  

 Сувилахуйн нийгэмлэгээс зохион байгуулсан 1.5 кредитийн сургалтанд нйит 

сувилагч нар хамрагдсан. 

 Шинээр түр орон тоон дээр ажиллаж байгаа сувилагч нарыг сувилгааны арга 

зүйд сурган ажлын байран дээр нь дадлагажуулан ажиллаж байна. 

 Хөдөлгөөн засалч МББХЗХ-ны “ТУЛГУУР ЭРХТЭН ТОГТОЛЦООНЫ ЭМГЭГИЙН 

НОТОЛГООНД СУУРИЛСАН ХӨДӨЛГӨӨН ЗАСАЛ ЭМЧИЛГЭЭ” 6-р чуулганд 

оролцсон 

 4-р улирлаас эхлэн долоо хонгийн 5дахь өдөр бүр бүх ажилчидын сургалт 

зохион байгуулж эхэлсэн. Ажилчид тус бүр сэдэв хуваарлан авч хичээл 

заасан. 

9. Ажиллагсадын нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн: 

 Амбулаторийн эмч ажилчдын өрөөг тохижуулж хувцасны шкаф хийлгэж 

байрлуулав./төлбөрт өрөөнөөс/ 

 Бариа засал, бумба эмчилгээний өрөөг тохижуулж, ор бүрийг тусгаарласан 

хөшиг оёсон./төлбөрт өрөөнөөс/ 

 Бүх бүх ажилчдад бал, бичгийн цаас, амны цаас, угаалгын нунтаг, саван өгдөг. 

 Бүх бүх ажилчдадын дунд индүү, ус буцалгагч авч өгсөн. 



           

10.Ажлын байран дээрх осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх 

талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн, ажиллагсдыг урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт хамру хамруулсан, В вирусын вакцинд хийлгэсэн байдал 

 

№ 
Нэрс HP B вирус C вирус В вакцин 

1 Б.Алтангадас + + -  

2 Б.Баярцэцэг + + -  

3 З.Уранцэцэг - - -  

4 Д.Оюунцэцэг + - - + 

5 Ц.Энхбаяр + - -  

6 М.Бямбасүрэн + - - + 

7 Б.Баярмаа + - - + 

8 Ү.Номин-эрдэнэ - - -  

9 Б.Жагварал + + - + 

10 Э.Өлзийбаяр + - - + 

11 Б.Сэржхорлоо - - -  

  12 Б.Бадамцэцэг           +              +  - + 

   

11.  Албан бус төлбөрийг бууруулах арга хэмжээний үр дүн:  

Уламжлалт эмчилгээний тасаг тооцоо 2016он 

Сар  Орлого  Зарлага  Зөрүү  Үндсэн хөрөнгө Үнэ  
1 217500 205500  6 хаалгатай шкаф 300000 

2 201000 334500  Сагс  100000 

3 365000 312500  Модон ор  200000 

4 315000 255000  Зурагт антин 90000 

5 106000 106000  индүү 70000 

6 309000 238000  00 хаалт 100000 

8 258000 221500  Хулдаас 20м 140000 



9 201000 220500  адеяал 100000 

10 221000 301100  Ус буцалгагч 30000 

11 277000 370900  Засварт  128000 

12    Хөшиг-д 74000 

      
 2479500 2565500 -86000  1332000 

 

12. Эмнэлзүйн удирдамж, стандартын хэрэгжилтийн байдал 

Эмчилгээ үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад дараах стандарт, удирдамж, 

маягтуудыг мөрдөж ажилласан. Үүнд : 

o МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ, ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГАА. 4-Р ХЭСЭГ БҮСИЙН ОНОшЛОГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ MNS 6330-

4:2012 УЛААНБААТАР ХОТ 2012 ОН 

o МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ, УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХЫН ЗОНХИЛОН 

ТОХИОЛДОХ ӨВЧНИЙ ОНОшИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТЫН ЭМХЭТГЭЛ, 

СТАНДАРЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ. УЛААНБААТАР ХОТ 

o УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ЗОНХИЛОН ТОХИОЛДОХ ӨВЧНИЙ 

ОНОшИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЭМНЭЛЗҮЙН УДИРДАМЖ. УЛААНБААТАР 2013 

ОН 

o ӨВЧНИЙ АНГИЛАЛ УДИРДАМЖ. Уламжлалт анагаах ухаан. Улаанбаатар хот 

2011 он 

o УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ЗОНХИЛОН ТОХИОЛДОХ ӨВЧНИЙ АНГИЛАЛ 

БА КОД. Улаанбаатар 2012 он. 

o ЗОНХИЛОН ТОХИОЛДОХ ӨВЧНИЙ СЭРГЭЭН ЗАСАХ  ОНОшИЛГОО, 

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАМЖ. УЛААНБААТАР 2009 ОН. 

o ТАРХИНЫ ХАРВАЛТЫН ДАРААХ СЭРГЭЭН ЗАСАХЫН УДИРДАМЖ. 2013 ОН  

o ЗҮРХНИЙ шИГДЭЭСИЙН  СЭРГЭЭН ЗАСАХЫН УДИРДАМЖ. 2013 ОН 

o Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт CT-1 , CT-29A, Б, В /ЭМС-ын 2010. 34 тоот/ / 

зүү төөнө, бариа засал, хануур засал эмчилгээний бүртгэл, карт / 

o Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт AM-25 A,Б /ЭМС-ын 2010. 34 тоот/  /сэргээн 

засах эмчилгээний, карт/ 

Стандарт, удирдамж, бүртгэл анхан шатны маягтуудыг нарийн мөрдөж ажилласнаар 

эмчилгээ үйлчилгээ судалгаатай, эргэн мэдээллэх мэдээллийн сантай болж эмчилгээ 

үйлчилгээний чанар сайжирсан. 

13. Тасгийн үндсэн үйл ажиллагааны үзүүлэлт 

 Орны фонд ашиглалт – 122 



 Дундаж ор хоног – 9,7 

 Орны эргэлт – 34,4 

 Ашигласан ор хоног –3589 

 Хэвтэн эмчлүүлсэн хүний тоо – 370 

 Уламжлалт эмчилгээний амбулаторийн үзлэг – 4120 

2016 онд хийгдсэн уламжлалт эмчилгээг хүснэгтээр үзүүлвэл: 

 
 

Эмчилгээний төрөл Эмчлүүлсэн 

хүн 

Амбулатори Стационар 

1 Тан өгөлт 391 - 391 

2 Их биеийн зүү 651 371 280 

3 Гарын зүү 116 43 73 

4 Чихний зүү 24 23 1 

5 Цахилгаан  зүү  65 25 40 

6 Энгийн төөнө 269 - 269 

7 Цахилгаан төөнө 399 62 337 

8 Монгол төөнө 11 - 11 

9 Хануур засал 75 37 38 

10 Самнуур засал 60 48 12 

11 Хэсэгчилсэн бариа 804 284 520 

12 Бүтэн биеийн бариа 193 6 187 

13 Сүүн бариа 9 3 6 

14 Халуун тосон бариа 6 6 - 

15 Бумба 1338 569 769 

16 Гулгуур бумба 266 44 222 

17 Бүгд 4677 1499 3178 

 

 2016 онд хийгдсэн сэргээн засах эмчилгээг хүснэгтээр үзүүлвэл: 

1 Цахилгаан эмчилгээ 2154 1549 605 

2 Гэрэл эмчилгээ 1430 909 521 

3 Диатермия 547 303 244 

4 Увч  1430 375 455 

5 Узт  148 108 40 

6 Искра  15 14 1 

7 Инфра улаан гэрэл 24 - 24 

8  Шавар  189 100 89 

9 Парафин  616 334 282 

10 Бүтэн биений бариа 90 69 21 

11 Цөс угаах 84 58 26 

12 Зөгийн балтай татлага 12 9 3 

13  Хүзүү, нурууны татлага 537 333 204 



14 Ходоод гэдэс угаах 49 30 19       

15 БТЭ 661 391 250 

16 
 

Хөдөлгөөн засал 

эмчилгээ 

1055 587 468 

А)Харвалт 112 49 63 

Б)Нуруу, хүзүү, өвдөг 794 448 346 

В)Гэмтэл  149 90 59 

17 Бумба  1456 712 744 

18 Бариа засал  558 257 301 

19 Бүгд 8871 3785 5086 

 

Үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд уламжлалт эмчилгээний тасагт жилдээ 324 өвчтөн 

хэвтэж эмчлүүлэхээс 2016онд 370 өвчтөн эмчлүүлж, уламжлалт болон сэргээн засах 

эмчилгээний амбулаториор 4120 өвчтөнг үзэж эмчилсэн бөгөөд сэргээн засахаар 

8871, уламжлалт  эмчилгээгээр 4677 нийтдээ 13548  гардан эмчилгээ хийгдсэн байна. 

14 . 2016 11 сарын 30 байдлаар тасгийн төлөвлөгөөний биелэлт тооцсон байдал, 

бодит хийгдсэн ажил 

2016 онд хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу үндсэн 11 чиглэлээр зорилт дэвшүүлж 

ажиллаж байна. 

НЭГ. Үндсэн чиг үүрэг, бүтэц зохион байгуулалтын хүрээнд хийгдэх ажлын 

төлөвлөгөөний дагуу: 

 

o Уламжлалт сэргээн засах эмчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

монгол эмийн төрөл зүйлийг нэмэгдүүлж, хүртээмжийг сайжруулав. 

o Харвалтын дараах хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг бууруулах зорилгоор 

хөдөлгөөн засал эмчилгээг нэвтрүүлж ажиллаж байна. 

o Саажсан болон гэмтсэн булчингийн үйл ажиллагааг сэргээж, хүч нэмэгдүүлэх, 

өвдөлт намдаах зорилгоор электростимуляци эмчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж 

байна. 

o Амбулаторийн бариа засал, бумба эмчилгээний сувилагч дутагдалтай 

чирэгдэлтэй байсантай холбоотой удирдлагуудад танилцуулж, сувилагчийн 

тоог нэгээр нэмэгдүүлж, эмчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулав. 

o 2016 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг нийт эмч мэргэжилтэн тус бүрээр 

гаргуулав. 

 

ХОЁР. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах хүрээнд 

хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу: 



o Эмчилгээ үйлчилгээний чанарын багийн ахлагч, гишүүдийг давтан шинээр 

томилов.  

o Эмчилгээ үйлчилгээний дотоод хяналтын ахлагч, гишүүдийг давтан шинээр 

томилов. 

o Тасгийн халдвар хамгааллын багийг шинээр томилов. 

o Анхан шатны үзлэгийн маягтуудыг хөтөлж, эмчилгээ үйлчилгээг стандартын 

дагуу хийж гүйцэтгэж байна. 

o COPE самбарыг тогтмол ажиллуулж дараах ажилуудыг хэрэгжүүлээд байна. 

Үүнд: 

 Үйлчлүүлэгчдийн хувцас хийх сагстай болгов. 

 Ариутгалын хөвөнгийн уутны тоог нэмэгдүүлж оёв. 

 Тасгийн 00-ийн өрөө, коридорт ламп авч тавилаа. 

 Тасгийн 14 , 16 тоот өрөөний хаалганы бариул солиж, шинэчиллээ. 

 Биеийн тамир эмчилгээний өрөөг тохижуулав. 

 Хүзүүний татлагын орны оосор жийргэвч солив. 

 Ажилчдын хувцасны шүүгээ захиалж хийлгэв. 

 Амбулаторийн өрөөний хөшигнүүд сольж шинэвчлэв. 

 Биеийн тамир эмчилгээний өрөөний хаалт хөшиг сольж хийв. 

     

o Физик эмчилгээний аппаратуудын нэр төрлийг нэмэгдүүлж Ультразвук, Искра 

аппаратуудыг шинээр нь эмчилгээнд ашиглаж байна. 

          

ГУРАВ. Уламжлалт, сэргээн засах эмчилгээний шинэ арга, шинэ бүтээл, тэргүүн 

туршлагуудыг нэвтрүүлэх талаар хийгдэх төлөвлөгөөний дагуу 

o Монгол эсгий төөнө эмчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 

o Зүү эмчилгээний дэвшилтэт аргуудыг нэвтрүүлж, цахилгаан зүү эмчилгээ, 

дотоод шүүрлийн булчирхайн эмгэгүүд болон бусад эмгэгүүдийг шинжлэх 

ухааны нотолгоонд суурилсан эмчилгээний ач холбогдол ихтэй зүү төөнө 

заслын аргаар эмчилж байна. 



o Уламжлалт монгол эмийн нэр төрлийг нэмэгдүүлэв. 

 

ДӨРӨВ. Эмч мэргэжилтний мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх, ажлын байранд 

суралцах, хүний нөөцийн төлөвлөлтийг чадваржуулах талаар хийгдэх 

төлөвлөгөөний дагуу: 

 

o Сургалтын албанаас зохион байгуулж буй сургалтуудад эмч, сувилагч нарыг 

хамруулж байна. 

o Б.Алтангадас Олон улсын эмч нарын баярыг тохиолдуулан БОЭТ-өөс аймгийн 

эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд зохион байгуулсан онол практикийн бага 

хуралд их эмч Б.Алтангадас “ Уламжлалт анагаах ухаан нь шинжлэх ухааны 

ололтоор баяжигдан хөгжиж буй өнөөгийн байдал”  сэдвээр 1-ээр байранд 

орсон. Уламжлалт анагаах ухааны хөгжлийг баруун таван аймагтай 

харьцуулан, уламжлалт эмчилгээний тусламж үйлчилгээний үр дүнг тооцон 

судалгаа хийгдсэн. 

o Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн сургалтанд их эмч Б.Баярцэцэг уламжлалт 

засал эмчилгээ судлалаар суралцаж амжилттай төгсөв. 

o Ахлах зэргийн шалгалтанд тус тасгийн 1 их эмч, 2 сувилагч орж амжилттай 

хамгаалав. /их эмч Б.Баярцэцэг , сувилагч М.Бямбасүрэн , Ц.Энхбаяр / 

o Хөдөлгөөн засалч Ү.Номинэрдэнэ хөдөлгөөн засал эмчилгээний талаарх 

ерөнхий ойлголт, цаашид ажиллах чиг үүрэг, хэрэгжилтээ танилцуулав.  

 Хөдөлгөөн засалч Ү.Номинэрдэнэ МББХЗХ-ны “ТУЛГУУР ЭРХТЭН 

ТОГТОЛЦООНЫ ЭМГЭГИЙН НОТОЛГООНД СУУРИЛСАН ХӨДӨЛГӨӨН ЗАСАЛ 

ЭМЧИЛГЭЭ” 6-р чуулганд оролцсон. 

 4-р улирлаас эхлэн долоо хонгийн 5дахь өдөр бүр бүх ажилчидын сургалт 

зохион байгуулж эхэлсэн. Ажилчид тус бүр сэдэв хуваарлан авч хичээл 

заасан. 

1. Сэржхорлоо 2008оны стандарт, ЭМС-ын 450-р тушаал 

2. Баярмаа ЭМС-ын 168, 456-р тушаал 

3. Нэргүй ЭМС-ын 186, 187-р тушаал    

4. Бямбасүрэн ЭМС-ын 183, 158 тушаал 

5. Энхбаяр ЭМС-ын 105, 472 тушаал 

6. Бадамцэцэг хог хаягдалын ангилалт  нийт хогны статик мэдээ мэдээлэл 

7. Жагварал 446, 377-р тушаал 

8. Номин-Эрдэнэ ЭМС-ын 415 тушаал, ЗГ-аас хэрэгжүүлж байгаа хөтөрлбөрүүд 

9. Өлзийбаяр ЭМС-ын 375, 272 тушаал 

10. Оюунцэцэг ЭМС-ын 102, 344 тушалаар хичээл заасан 

11. Б.Баярцэцэг ЭМС-ын 274 тоот  тушаалаар  заах 



 

 

  

   

 

ТАВ. Эмч мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар хийгдэх 

ажлын хүрээнд: 

o Сэтгэл ханамжийн судалгааг асуумж болон дэвтэрээр авч, гарч буй алдаа 

зөрчлийг арилгах талаар сар бүрийн эцэст хамт олноороо ярилцаж 

шийдвэрлэж байна. 

 



ЗУРГАА. Тасаг нэгжийн халдвар хамгаалал, эрсдэлийн менежментийг сайжруулах 

талаар: 

o ЭМС-ын эмнэлгийн халдвар хамгааллын талаарх 186,187 тоот тушаалыг 

баримтлан ажиллаж байна. 

o Тасгийн нийт хатгалт, хатгалтанд өртсөн хүний судалгаа, эрсдэлийн бикс 

бэлэн байдалд байлгаж, ариутгалын материалыг сайн хаягжуулж, халдвар 

хамгааллын талаар сургалт явуулан ажиллаж байна. 

o Зүү эмчилгээнд хэрэглэгдэх зүүг 1 удаа хэрэглэж, бумбаны ариутгал, физик 

аппарат тоног төхөөрөмжийг өдөр бүр стандартын дагуу тогтмол ариутган 

ажиллаж байна. 

o Эмнэлгийн тусгай хог хаягдлын ангилан ялгасан зориулалтын уутанд хийж 

ажиллаж байна. 

o Байгууллагын ажилчдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

төлөвлөгөөний дагуу хамрагдаж, тасгийн нийт ажилчдын эрүүл мэндийн 

судалгааг гарган, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авч явуулж байна. 

ДОЛОО. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг сайжруулах талаар хийгдэх ажлын 

төлөвлөгөөний дагуу 

o Ахлах зэргийн шалгалтанд 2 сувилагч орж амжилттай хамгааллаа./Ц.Энхбаяр, 

М.Бямбасүрэн/ 

НАЙМ. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, иргэдийн эрүүл мэндийн 

мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөө 

o Нуруу өвдөх шалтгаан ба түүнээс урьдчилан сэргийлэх, зохистой хооллолт 

зэрэг гарын авлагууд гаргаж иргэдэд тараав. 

ЕС. Харьяалах бүс нутгийн хэмжээнд уламжлалт эмчилгээний хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх талаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу 

o Тус тасагт харьяа аймгуудаас ирэн үйлчлүүлж буй иргэдийг хүлээгдэл 

чирэгдэлгүй хэвтэн эмчлүүлэхийг эрхэмлэн ажиллаж байна.  

АРАВ. Дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээ, иргэдийн сэтгэл ханамжийг 

сайжруулах талаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу 

o Тасгийн хяналт үнэлгээний хэсгийн ахлагч болон гишүүдийг томилон 

ажиллуулж, тасгийн дотоод хяналтыг тогтмол хийж, алдаа зөрчлийг цаг 

тухайд нь хянан ажиллаж байна. 



o Сэтгэл ханамжийн судалгааг асуумжийн арга, санал хүсэлтийн дэвтэр, битүү 

хайрцаг гэсэн 3 төрлөөр авч санал хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэн ажиллаж 

байна. 

АРВАН НЭГ. БУСАД АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ХИЙГДЭХ АЖЛЫН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

А. Ажилчдын ажиллах орчинг сайжруулах талаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөөний 

дагуу 

o Амбулаторийн эмч сувилагчийн өрөөг тусгаарлаж, бариа засал бумба 

эмчилгээний өрөөг тохижуулав. 

o Тасгийн нөөц бололцоо болон өөрсдийн хөрөнгөөр ажилчдын хувцасны 

шүүгээ хийлгэж байрлуулав. 

     Б. Үйлчлүүлэгчдийн эмчлүүлэх орчинг сайжруулах талаар хийгдэх ажлын 

төлөвлөгөөний дагуу 

o Амбулаторийн кабинетийн ор болгоны хажууд эмчлүүлэгчийн гадуур хувцас 

хийх сагсыг тасгийн дотоод нөөцөөр шийдвэрлэв. 

o Эмчийн үзлэгийн тусдаа өрөөтөй болсон. 

     В. Тасаг нэгжийн материаллаг баазыг сайжруулах талаар хийгдэх ажлын 

төлөвлөгөөний дагуу 

o Физик эмчилгээний аппаратын тоог 2-оор нэмэгдүүлж, ультразвук болон 

искра аппаратуудыг эмчилгээнд хэрэглэж байна. 

o Хүзүүний татлага эмчилгээнд эрүүвч 10 ширхэгийг хийсэн. 

o Дасгалд хэрэглэгдэх дэвсээ 10 ширхэгийг оёв. 

Г. Хамт олны оролцоог нэмэгдүүлэх, цаг ашиглалтыг сайжруулах талаар хийгдэх 

ажлын төлөвлөгөөний дагуу 

o Байгууллагаас зохиогдож буй олон нийтийн ажилд тасгийн нийт ажилчдыг 

идэвхитэй хамруулж байна. 

o Амбулаторийн эмчийн үзлэгийн өрөө болон парафин эмчилгээний өрөөг 

цэцэгжүүлсэн. 



 

Д. Тасаг нэгжид тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар хийгдэх ажлын 

төлөвлөгөөний дагуу 

o Тоног төхөөрөмжийн дутагдал байх ёстойгоос 90 гаруй % -ийн дутагдалтай 

байна. Холбогдох газарт танилцуулж төсөл хүргүүлсэн боловч шийдэгдээгүй 

байна. 

Е. Тасаг нэгжид доголдож буй үйл ажиллагааг сайжруулах талаар хийгдэх ажлын 

төлөвлөгөөний дагуу 

o Амбулаторийн бариа, бумбаны сувилагч дутмаг ачаалал очер дараалал, 

хүлээгдэл чирэгдэл их байсантай холбоотой сувилагчийн тоог 1-ээр 

нэмэгдүүлж, 2 сувилагч зэрэг ажиллуулахаар шийдвэрлүүлэв. 

 

 

Тайлан бичсэн :Менежер сувилагч:.......................Д.Оюунцэцэг   

                          Хөдөлгөөн засалч:.........................Ү.Номин-Эрдэнэ 

    

2016оны 11дугаар сарын 30өдөр 

 

 


