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ХҮЛЭЭН АВАХ ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ  ТАСГИЙН ЧАНАРЫН БАГИЙН 

2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

Дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлан  

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

байдал, эмийн зохистой хэрэглээ; 

ХАЯТ-н тасагт хэрэглэгддэг зайлшгүй шаардлагатай болон амин чухал эмийн жагсаалтыг 

гарган нийт 86 нэр төрлийн                                                                                                                                                                     

- Эм тариа                                                                                                                                                                                          

- Эмнэлгийн багаж хэрэгсэл                                                                                                                                                               

- Үжилгүйжүүлэх халдваргүйжүүлэх уусмалууд                                                                                                                                 

-Нэг удаагийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл зэргийг 2016 оны тендерийн эмийн саналд 

оруулан батлуулж тусламж үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй, тасралтгүй үзүүлж байна. Мөн 

шинээр батлагдаж буй стандарт, эмчилгээний горимд нийцүүлэн Кардив, Экватор, 

Лориста, Дицинон, Кордиамин зэрэг эмүүдийг нэмж захиалгад оруулсан нь үр дүнтэй 

хэрэгжиж байна.  Эмийн аюулгүй байдалд тогтмол хяналт тавьж эмийг тухай бүрт нь 

дотоод эмийн сангаас захиалж хадгалалт хамгаалалт, тарилгын стандарт зэрэгт хяналт 

үнэлгээтэй ажиллаж байна. Тасгийн хэмжээнд хэрэглэгдэж буй эмүүдээс эмнэлзүйн 

судалгаагаар батлагдсан гаж нөлөө, харшил одоогоор бүртгэгдээгүй байна. Эмийн 

зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхээр жор бичилтийн стандартыг мөрдлөгө болгон сар 

бүрийн эмийн хэрэглээнд судалгаа мэдээ, тайлантай ажиллаж байна. 

 

2. Эмчилгээ, оношилгооны шинэ арга, дэвшилтэт технологийг практикт нэвтрүүлж, эрүүл 

мэндийн болон эдийн засгийн үр дүнг тооцсон байдал; 

Тасгийн бүх эмч нарт болон хүлээн авахад тус бүр нэг нэг нийт 6 пульсоксиметр 

захиралын санаачлагаар авсан нь эмнэлгийн болоод эмнэлэгт хүртэлх яаралтай 

тусламжийн эрэмбэлэн ангилалтыг цаг алдалгүй түргэн шуурхай хийх, оношлогоонд 

ихээхэн тус дөхөм болох яаралтай тусламжийн чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн 

нөлөө үзүүлж байна. Мөн түүнчлэн хүлээн авахад электрон даралтын аппарат ажиллуулж 

байгаа нь ажлын ачааллыг бууруулж хөпөлмөрийг хөнгөлөхөөс гадна үйлчлүүлэгчийн 

сэтгэл ханамжид эерэг нөлөөг үзүүлж байна. Хүлээн авах хэсэгт  цахилгаан отсос буюу 

автомат цэр салс соруулагч нэмж авсан ба энэ нь мөн тусламж үйлчилгээний чанар 

аюулгүй байдалд эерэгээр нөлөөлөхөөс гадна эмнэлгийн яаралтай тусламжийн чанарт 

ахиц дэвшилттэй байна.Мөн дефибрилятортой болсон нь яаралтай тусламжийн чанарт 

сайнаар нөлөөлж, 9 дүгээр сарын 1-с ирсэн шинэ эмч нарт даралтын аппаратаар 

байгууллагаас хангаж энэ нь эмнэлэг хүртэлх тусламж үзүүлэхэд тодорхой ахиц гарч 

байна.      
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3.  Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр дүн; 

ЭМС-н 186,187 тоот тушаалын хэрэгжилт, биелэлтийг ханган ажиллаж саван ус ашиглан гар 

угаах, спиртэнд суурилсан гар ариутгалыг тогтмол захиалан авч  хэвшсэн нь эмч ажилчдыг 

халдвараас сэргийлэхээс гадна эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг 

бууруулахад ихээхэн үр дүнтэй байна. Халдварын сэргийлэлт хяналтын талаарх мэдлэг 

дээшлүүлэх 60 хоногийн аянд баг хамт олноороо идэвхи санаачлагатай ажиллаж 

үйлчлэгчийн цэвэрлэгээний тэргэнцэр, асгарсан цацагдсан цус биологийн шингэнийг 
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цэвэрлэх цомог зэргийг нэмж ажиллуулж байна. Нэг удаагийн багаж хэрэгслийн  хэрэглээг 

стандартын дагуу ханган, эмнэлгийн  ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт бүх ажилчдыг жигд 

хамруулж улиралын чанартай дэгдэлтэт өвчнөөс сэргийлэх томуугийн, улаанбурханы зэрэг 

вакцинжуулалтад  хамруулсан.  Өртөлтийн биксний ажиллагааг тогтмолжуулж өртөлтөөс 

сэргийлэх арга хэмжээтэй холбоотой хичээл сургалтуудад тасаг хамт олноороо хамрагдан 

мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэн ажиллаа.Эрүүл мэндийн сайдын болзолт уралдаанд бүх 

ажилчид идэвхтэй оролцож үйлчлүүлэгчийн 00, ажилчдын 00-г өөрсдийн хөрөнгөөр 

тохижуулсан.Байгууллагаас зарласан ‘’Халдварын сэргийлэлт хяналтын мэдлэгийг 

дээшлүүлэх 7 хоногийн аян’’-ны хүрээнд тасгтаа төлөвлөгөө боловсруулан хүн бүр тасгтаа 

нэг ажил санаачлан хийсэн. Үүнд:Гар халдваргүйжүүлэх уусмалуудын хаягыг шинэчилж, 

тасгаараа энгэрийн тэмдэгийг дахин шинээр хийлгэсэн,ажлын байранд бүх ажилчид үсээ 

боох боолтоо ижилсүүлсэн. Үйлчлүүлэгч нарт эм уух аягатай болгож, халдараас өөрсдийгөө 

болон бусдыг хэрхэн хамгаалах талаар сургалт зохион байгуулсан байна.ХХХХ цомгийг 

бэлдэж тавьсан.  Үйлчлүүлэгчийн 00-г хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан бариултай 

болгож, 00 цаасны тавиур, мөн арчилтын алчууруудыг шинэчилж сайдын тушаалын дагуу 

тэмдэг тэдэглэгээтэй болгож тавьсан. Ажилчдын 00 усны тауургагүй таггүй байсныг  

шинээр тагтай болгож, татуурга хийж, 00 цаасны тавиур,ариун цэврийн хэрэгсэлийн 

тавиурыг шинэчилж тавьсан. 

 

 

               ХХХ-н цомог                                           Эм уух, шингэн нөхөх булан 
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     Цэвэрлэгээний тэргэнцэр Алчуур шинэчлэл  
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Энгэрийн тэмдэгээр жигдэрсэн                   Үсний боолт, малгай ижилссэн 
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                                00-д суултуур шинээр хийлээ 

 

 



8 
 

 

 

                 Үйлчлүүлэгчид тав тухтай байх үүднээс бариул хийв. 
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                          Тавиур шинэчилж, 00 цаасны сав авч тавив. 
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4. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдлын шийдвэрлэлт, сэтгэл ханамжийн 

судалгаа авсан байдал. 

 

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг нийт 50 үйлчлүүлэгчээс авснаас сайн-20 хүн 

буюу 40%, дунд-25 хүн буюу 50%, муу-5 хүн буюу 10% гэсэн үр дүн гарсанаас муу буюу дунд 

гэсэн дүнжилт нь эмнэлгийн ажилчдын харилцаа хандлага, ёс зүйтэй илүү холбоотой 

байсан. Иргэдээс ирсэн гомдол саналд сар бүр дүгнэлт судалгаатай ажиллаж, алдаа 

дутагдал, зөрчлийг арилгах ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа ба энэ сард  ХАЯТ тасагтай 

холбоотой гомдол болон талархал 7 ирснээс санал 2, шүүмжлэл 2, талархал 3 удаа ирсэнийг 

тухай бүрт нь зохих журмын дагуу шийдвэрлэж дахин энэ төрлийн шүүмжлэлд өртөхгүй 

байх талаас тасаг хамт олноороо сэрэмжлэн ажиллаж байна.  

Эмнэлгийн мэргэжилтний алдаа зөрчлийг нийт 5 удаа алдаа зөрчлийн бүртгэлийн сандаа 

бүртгэн авч мэдээлж, тухай бүрт нь тасгийн хурлаар авч хэлэлцэн сануулга болон нэмэлт 

зохих арга хэмжээг авч зөрчил гаргасан мэргэжилтний улиралын урамшуулалтай холбон 

тооцдог дадал төлөвшсөн. 

 

5.  Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр  дүн; 

 

ХАЯТ-р үйлчлүүлж буй иргэдэд 103-н үүд хаалга урсгал саадгүй байхаар өрөөний зохион 

байгуулалтыг шинэчлэн зохион байгуулж ажил хэрэг болгосон. Хүлээлгийн өрөөнд Дэлхийн 

зөн ОУБ-аас хүлээлгийн сандал, санал хүсэлт авах хайрцаг, үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл өгөх 

хөтөч самбар болон ЭМБ олгох Эрүүл мэнд иргэн таны гарт үзүүлэн самбар, гарын авлага 

бүхий булан, тасгийн үйл ажиллагаа болоод цаг үеийн эрүүл мэндтэй холбоотой 

мэдээллийн самбарууд зэргийг тогтмол баяжуулан шинэчилж ажиллаж байна. Хүлээн авах 

өрөөнд шингэн алдсан хүмүүст шингэн нөхөх болон эм уулгах зэрэг зориулалттай булан бий 

болгож тогтмол ажиллуулж байна. Мөн хүүхдийн үзлэгийн өрөөг тасаг нэгжийн өрөө 

тасалгааны хүртээмжид уялдуулан тусгаарлах хэсэгт гаргаж, шаардлагтай эмнэлгийн 

хэрэгслээр ханган таатай орчин  бүрдүүлсэн. 
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6. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар хэрэгжүүлсэн 

үйл ажиллагааны үр дүн; 

 

Сэтгэл ханамжийн судалгаанаас гарсан дүнгээр дунд болон муу гэсэн үнэлгээний дийлэнх 

хувийг эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлагатай холбоотой асуултууд эзэлж 

байсан учир тасгийн сувилагч Ц.Байгаль-Эрдэнэ ЭМС-н 335 тоот тушаал буюу Эмнэлгийн 

мэргэжилтний харилцаа хандлага, ёс зүй сэдвээр тасаг хамт олондоо хичээл зааж ажил 

хэрэг болгон хэрэгжүүлж байна. 

Тасгийн дотоод сургалтын төлөвлөгөөний 30-с доошгүй хувьд харилцаа хандлага ёс зүйн 

сэдэвтэй хичээлүүд тусган нийтдээ 3 удаагын хичээл сургалт явуулсан. 

Эерэгээр сэтгэж, эерэгээр хандацгаая аянд хамт олноороо идэвхи санаачлагатай оролцож 

‘‘Сэтгэлгээний эерэг хандлагыг төлөвшүүлцгээе’’ уриан дор нэг сар ажилласан.   

7. Тасгийн  эрсдлийн удирдлага, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн байдал; 

ХАЯТ тасгийн эрсдлийн удирдлагын багт тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч, тасгийн 

чанарын багын гурван гишүүд багтах бөгөөд эрсдлийн өөрийн тасгийн онцлогт тохирох 

төлөвлөгөө болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг чанарын багынхан боловсруулан 

чанарын төлөвлөгөөний нэг хэсэг болгон ажиллаж тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч хоёр 

хөндлөнгийн хяналтыг хийж зөрчил дутагдлыг тухай бүрт нь илрүүлэн зохих арга хэмжээг  

авч ажиллаж  байна. 

Эрсдлийг бууруулахаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ   

1. Яаралтай тусламжийн сувилагч нарт ажлын байрны гардан үйлдлийн сургалтыг 

тогтмол явуулж байгаа нь мэдлэгийг сэргээж дадал суулган ЗАСА шаардлагатай үед 

үйлчлүүлэгчид учирч болох эрсдлийг бууруулна.  

2. Гарын ариун цэвэр сахихад шаардлагатай гарын алчуур ,хуурай сальфетка авч 

тусгаарлах өрөө, эрэмбэлэн ангилалтын өрөө, эмч нарын өрөөнд байрлуулсан ба 

эмнэлгээс шалтгаалах халдварыг эрсдлийг бууруулж байна. 

3.ХАЯТ тасгийн бүх гар угаалтуурын хэсэгт спиртэн суурьтай гар халдваргүйжүүлэх 

уусмал , гарын шингэн саван, гар угаах, гар халдваргүйтгэх дараалал,  заалт бүхий ДЭМБ-

ын заавруудыг  бүрэн хэмжээгээр байрлуулсан нь эмнэлгээс шалтгаалах халдварын 

эрсдлийг бууруулж байна.  

4. ХАЯТ-н тасгийн ажилчдад ЭМС-н 187 тоот тушаалаар сургалт зөвлөгөө өгч гар угаах, 

халдваргүйтгэх чек тестеер байнга  үнэлгээ хийж тухай бүрд нь зохих арга хэмжээг авч 

ажиллаж байна. 
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5. Хүүхдийн үзлэгийн өрөөг тасаг нэгжийн өрөө тасалгааны хүртээмжид уялдуулан 

тусгаарлах хэсэгт гаргаж, шаардлагтай эмнэлгийн хэрэгслээр ханган таатай орчин  

бүрдүүлсэн.  

6. ХАЯТ тасгийн цэвэрлэгээний  материал ариутгалын бодис  хадгалах  агуулах цэг болон 

цэвэрлэгээний тэргэнцэртэй болсон ба энэ нь үйлчлэгчийг болон эмнэлгийн ажилтан, 

үйлчлүүлэгчийг эмнэлгээс шалтгаалах эрсдлээс сэргийлж байна.   

 

8. Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй сургалтанд хамруулах төлөвлөгөөний 

хэрэгжил 

Мэргэжлийн сургалтанд бүрэн хамрагдаж /эмч нар 6кр-1 жил, сувилагч нар 3кр-1 жил/ 

төлөвлөгөөгөө 100% биелүүлэн мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлж байна. 

Байгууллагын сургалтын албанаас зохиогдож буй дотоод сургалтад ХАЯТ тасгийн эмч нар 

долоо хоног бүрийн 2 дахь өдөр, сувилагч нар долоо хоног бүрийн 3 дахь өдөр тасаг хамт 

олноороо 80%-аас дээш ирцтэй тогтмол хамрагдаж байна. Мөн ХАЯТ тасгийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой болон бусад зайн сургалттауудад тогтмол 60%-аас дээш ирцтэй 

хамрагдаж байна.  

Тасгийн дотоод сургалтын төлөвлөгөөг улирал тутмаар гаргаж тасгийн эрхлэгчээр 

батлуулан төлөвлөгөөний дагуу нийт 10 удаагийн дотоод сургалтаар: 

-2016.01.08 ЭМД-ийн өөрчлөлт, онош ба шифр 

-2016.02.16 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ 

-2016.03.29 Яаралтай тусламжийн хуудас СТ32 

-2016.05.31 Хүүхдийн эрэмбэлэн ангилалт   

-2016.06.21 Мөчдийн боолт, цуулбар боолт  

-2016.09.13 Хоол зүй- Эрүүл хооллолт 

-2016.10.25 Эмнэлгээс шалтгаарах халдвар түүнээс сэргийлье 

-2016.11.22 Эрэмбэлэн ангилалт болон эмийн жорын стандарт 

 болон 1 удаагийн зөвлөх эмчийн сургалт зэргийг зохион байгуулж, тасаг хамт 

олноороо 90%-н ирцтэй хамрагдсан байна.  
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9. Хүний нөөцийн хөгжил, төгсөлтийн дараах сургалт, ажлын байрны сургалт, эрдэм 

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

ажлын байранд сургаж дадлагжуулсан байдал.  

ХАЯТ тасагт 2016 онд нэг сувилагч ахлах зэрэгтэй болсон. 2 сувилагч Бакалаврын 

сургалтанд хамрагдаж бакалавр зэрэгтэй болсон. Ажлын байран дахь сургалтыг долоо 

хоног бүрийн 2,4 дэх өдрүүдэд гардан сургалт тогтмол зохион байгуулж байна. Хот доторх 

дуудлагын хүлээгдэл, нас баралтын зонхилох шалтгаан зэрэгт байнгын судалгаатай 

ажиллаж байна. 2016 онд тус тасагт 3 шинэ эмч ирж ажилласан ба хүн тус бүрийг тасгийн 

эрхлэгч эмч хариуцан ажлын байранд сургаж дадлагажуулсан. Мөн 2 шинэ сувилагч ирж 

ахлах сувилагч ажлын байранд дадлагажуулан сургаж ажилласан. ХАЯТ тасгийн бүх эмч 

нар ээлжийн бус цагаар нарийн мэргэжлийн тасгуудад ажиллаж мэдлэг мэргэжлээ 

сайжруулж байна. 
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10. Ажиллагсадын нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар хэрэгжүүлсэн 

үйл ажиллагааны үр дүн 

Тасаг хамт олноороо нэг удаа ээлжийн сувилагчийн ар гэрт ажил явдалд зориулсан хандив 

тусламж, үйлдвэрчний хорооноос хандив авч өгсөн. Эмнэлгийн тэргүүний ажилтан болон 

жуух авсан 2 хүнд тасгийн зүгээс гарын бэлэг өгч урамшуулсан. Ээлжийн сувилагчийн 

хүүхдийн даахины найранд хамт олоноороо очиж бэлэг өгсөн. Истор нээлийг 

цахимжуулснаар сувилагчдын ажлын ачаалыг бууруулж хөнгөвчилсөн. Мөн хүлээн авахад 

даралтаа үзүүлэх зорилготой олон үйлчлүүлэгчид ханддаг учир электрон даралт хэмжигч 

байрлуулсан нь мөн ажлын ачааллыг бууруулж байна.  

 

 

11. Ажлын байран дээрх осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн, ажиллагсадыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамруулсан байдал 

Ажлын байран дээрх осол гэмтлээс сэргийлж халтиргаа гулгаатай үеүүдэд цас мөсийг дор 

бүр нь арилгах, гишгүүр, дрож хэрглэх зэргээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг тогтмол 

сахиж ажилснаар ажлын байран дах осол гэмтлийн тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.  

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор долоо хоног бүрийн даваа гараг бүр 

байгууллагаараа спорт зааланд тоглох мөн тасгаараа сард 1-2 удаа цугларч биеийн тамир 

дасгал хийх зэргээр стресс менежментийг хэржүүлж ажиллаж байна.    
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Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тасаг хамт олноороо бүрэн хамрагдаж эрүүлжүүлэх 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. урьдчилан сэргийлэх улаан бурхан, улаануудын 

болон бусад томуу зэрэг өвчний вакцинжуулалтад 100% хамрагдсан. 

 

                     

 

12. Албан бус төлбөрийг бууруулах арга хэмжээний үр дүн; 

Албан бус төлбөрийг бууруулахын тулд ажлын бус цагаар тасагт ирж стор нээлгэж байгаа 

иргэдийн ор хоногийн тооцоог тамга тэмдэг бүхий кассын орлогын хуудсанд бичиж 

ажлын өдөр эхлэхэд ахлах сувилагчаар дамжуулан хариуцсан нягтлан бодогчид хүлээнгэн 

өгч хэвшлээ. Бусад байдлаар тусламж үйлчилгээтэй холбоотой албан бус төлбөр авсан 

зөрчил энэ оны эхний хагаст бүртгэгдээгүй байна.  

13. Эмнэлзүйн удирдамж, стандартын хэрэгжилтийн байдал; 

ХАЯТ тасгийн онцлогт тохирсон эмнэлзүйн удирдамжууд   

- MNS 6106:2010 
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- MNS 6104:2010  

- MNS 5838:2008 

- MNS 5979-1:2009 

- MNS 6201:2010 

- MNS 5837:2008  

- MNS 5349-14:2003 

- MNS 5290:2003 

- MNS 5979-2:2009 

- MNS 6105:2010 

- MNS 6449:2014 

- Зүрхний цочмог шигдээсийн эмнэлзүйн удирдамж 2012 

- Тархины цусны эргэлтийн цочмог хямралын оношлогоо, эмчилгээний эмнэлзүйн 

удирдамж 2013 зэргийг мөрдлөгө болгон дотоод сургалтын хуваарын 

төлөвлөгөөний 50%-д нь стандарт, эмнэлзүйн удирдамжийн хичээлүүдийг багтаан, 

мөрдлөгө болгон ажиллаж байна. 

14. Тухайн тасагт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн 

 ХАЯТ тасаг Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын эрүүл мэндийн хэлтэстэй хамтран 

ХАЯТ тасгийн тоног төхөөрөмж сайжруулах төсөл боловсруулан амжилттай хэрэгжүүлж 

ажиллаж байна. Тус төслийн бэлэглэлийн гэрээг 2016 оны 1-р сард байгуулж нийтдээ 2 

/Аудитын болон ДЗОУБ-н/ удаагийн хяналт шалгалтаар орж 2 удаагийн тайлан мэдээ 

явуулж амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

16. Тухайн тасгийн үндсэн үйл ажиллагааны үзүүлэлт 

Нийт хот доторх дуудлага- 9095 

Хүлээн авахаар үйлчлүүлсэн хүний тоо- 130000 

 

 

 

17. 2016 оны хагас жилийн байдлаар тухайн тасгийн төлөвлөөгөөний биелэлт тооцсон 

байдал, бодит хийгдсэн ажил  

 

Тасгийн жилийн төлөвлөгөөг улирал тутамд үр дүн тооцон ажиллаж байгаа бөгөөд 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 90%тай явагдаж байна. 

Миний гар цэвэр аянд идэвхитэй оролцож халвар хяналт сэргийлэлтийг тогтмол 

хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 
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”Сэтгэл нийцсэн лавлах үйлчилгээ”-ний лавлагаа өгөх мэдээлэлийн  самбар, 

утас  ажиллуулах: үйлчлүүлэгчид зориулсан шинэ мэдээллийн самбар тогтмол ажиллуулж, 

шинэчилэн ажиллаж байна. 

Эмч нарын чанарын талоныг өдөр тутмын ажилдаа хэвшмэл болгон үр дүнг тооцон 

ажиллах: чанарын талон эмч тус бүрт авч хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Хүлээлгийн өрөөнд ЭМБО сургалт сурталчилгааг тогтмол явуулах: хүлээлгийн өрөөнд ‘‘ 

Таны эрүүл мэнд таны гарт’’ мэдээллийн самбар ажиллуулж байна. 



19 
 

 

Тасагтаа ажлын байрны 5S программыг үргэлжлүүлэн бичиг баримт, ажлын байрны эмх 

цэгцийг ханган ажиллаж байна. 

 

 

                      

 

 

                    Бүх бичиг баримтыг эмх цэгцэнд оруулж янзалсан 
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ХАЯТ тасагт хийгддэг үйл ажилбаруудад зориулсан цомгуудыг шинэчлэн нэмэгдүүлсэн. 

 

                           

 

Байгууллагаас зохиогдож буй олон нийтэд чиглэсэн ажилд хамт олноороо идэвхи 

санаачлагатай оролцож байна. 
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              Шинээр хийсэн самбар       “Хүүхдийн эрэмбэлэн ангилалт” 

 

      

 

Ил тод байдал тайлан  
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1. Үйлчилгээг боловсронгуй болгох чиглэлээр авсан арга хэмжээний  хэрэгжилтийн 

хувь; 

Өвчний түүх нээлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлж, 2 сувилагч зэрэг нээдэг болсноор 

үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдэл чирэгдэл 20-30%-р буурч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж 

нэмэгдсэн. 

Яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ангилалтыг сайжруулах чиглэлээр тасгийн бүх ажилчдад 

Насанд хүрэгсдын болон хүүхдийн яаралтай тусламжийн чиглэлээр 2 удаагийн давтан 

сургалт хийгдэж эрэмбэлэн ангилалтын бугуйн тууз зүүдэг болгосон нь өдөр тутмын үйл 

ажиллагаанд хэвшил болсон байна. 

Дуудлагын хүлээгдлийг бууруулахын тулд өглөө бүр дуудлагуудад анализ хийж яаралтай 

дуудлагыг зөв эрэмбэлж 20 минутад багтаан гаргахад анхаарч дуудлага хүлээн авч байгаа 

сувилагчид утсаар дуудлагыг зөв эрэмбэлэх тухай дадлага сургалт тогтмол явуулж байна. 

Үйлчлүүлэгчдэд үйл ажиллагаагаа ил тод болгохын тулд тухайн өдөр ээлжинд гарч буй 

сувилагч, жижүүрийн эмч нарын хуваарийг гаргаж хүлээлгийн танхимд ил байрлуулсан.  

2. Санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас буюу хайрцаг (дэвтэр) 

ажиллуулаад түүний мөрөөр авсан арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь;   

Санал хүсэлт хүлээн авах хайрцгыг ХАЯТ тасгийн хүлээлгийн өрөөнд байрлуулж тасгийн 

Бичиг баримт хөтлөлтийн багыхан тогтмол үйл ажиллааг нь ханган явуулдаг. 

Иргэдээс ирсэн гомдол саналд сар бүр дүгнэлт судалгаатай ажиллаж, алдаа дутагдал, 

зөрчлийг арилгах ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байгаа ба энэ сард  ХАЯТ тасагтай 

холбоотой гомдол болон талархал 17 ирснээс санал 6, шүүмжлэл 5, талархал 6 удаа ирсэн 

байна. Иргэдээс ирсэн саналыг харгалзан жижүүрийн эмч нар болон ээлжийн 

сувилагчдийн нэр хариуцан ажиллау буй чиглэлүүдийг харуулсан самбар байрлуулсан. 

Иргэдээс ирсэн шүүмжлэлд дүн шинжилгээ хийж дахин тухайн төрлийн шүүмжлэлд 

өртөхгүй байх талаас анхаарч тасгийн хурлаар авч хэлэлцэж сануулах арга хэмжээ авч 

хичээл сургууль хийсэн.     

 

3. Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх механизмыг бий болгож, үйл 

ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр 
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Эмч нарын ажлын гүйцэтгэлийг тасгийн эрхлэгч, сувилагч, үйлчлэгч нарын ажлын 

гүйцэтгэлийг ахлах сувилагч үнэлдэг. Сар тутамд ажлын тайлан хүлээн авч улиралын 

эцсээр урамшуулалт цалингийн хувь тооцуулахаар ажил дүгнэлт хийгдэж байна. 

Ажилчдын ажлыг дүгнэхдээ нийт  нийт 4 багц бүхий 16 шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэж 

дүгнүүлсэн ажилтнаар гарын үсэг зуруулж баталгаажуулдаг.  Уг шалгуур үзүүлэлтүүдэд 

эмчилгээ үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, харилцаа хандлага ёс зүй, ажилчдын цаг 

ашиглалт, ажлын ачаалал хариуцлага, эмнэлгийн бусад үйл ажиллагаанд оролцсон 

байдал, оруулсан хувь нэмэр, шинээр бий санал санаачлага зэргийг жигд тусгасан. 

           4.Тасгийн үйл ажиллагааг ил тод байлгах үүднээс ‘Танд үйлчилж байна’ самбарыг 

шинээр хийлээ. Үүнд жижүүрт гарч буй эмч, сувилагч, жолооч гэх мэтчилэн ямар 

чиглэлээр тусламж үзүүлж байгаа нь тодорхой байна. 

 

Үйл ажиллагааны тайлан  
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1. Мэс заслын хагалгаанд дэвшилтэт арга технологи нэвтрүүлэн хагалгааны нэр 

төрлийг нэмэгдүүлэх 

2. Эмгэг бүтцийн шинжилгээнд хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоо нэвтрүүлэх 

3. Цусны банкны хүчин чадал, үйл ажиллагааг 2 дахин нэмэгдүүлэх 

4. ЭМСЯамны сайдын 01,02 тоот тушаалыг хэрэгжүүлж, цус, цусан бүтээгдэхүүний 

хэрэглээний журмыг шинэчлэн баталгаажуулах  

5. Цус, цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээ сургалтыг зохион 

байгуулах 

6. Баталгаат донорын тоог нэмэгдүүлэх 

7. Шинжилгээний тасгийг бүрэн цахимжуулж, оношилгоонд  шинэ  дэвшилтэд 2-3  

арга  нэвтрүүлэх 

8. Вируслоги судлалын лабораторийн  оношлогооны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх   

9. Лабораторийн тасгийн ажилчдын халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн  шаардлагыг 

хангасан орчинг бүрдүүлэх   

10. Календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу эмчилгээний хоолны үзэсгэлэн  гаргаж, 

иргэдэд суртачилж ажиллах 

11. Эм, эмнэлгийн  хэрэгслэлийн тендерийг бие даан зохион байгуулж, шалгарсан 

компаниудын гэрээний биелэлтийг улирал бүр захирлын дэргэдэх зөвлөлд  

тайлагнаж ажиллах 

12. Иргэдээс эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангалтын талаар судалгаа авч үр дүнг тооцож, 

сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх 

13. Зайлшгүй шаардлагатай эм эмнэлгийн хэрэгслэлийн хангалтийн хувийг сар 

бүр үнэлэх 

Зайлшгүй шаардлагатай эмүүдийг загсаалтын дагуу сар бүр захиалж, нөөцийн эмийн санг 

бүрдүүлж ажилласнаар эм тариаг тасралтгүй хангаж тусламж үйлчилгээнд тасралт 

доголдол гаргасангүй. 

Эмнэлгийн хэрэгслийг тухай бүрт нь захиалж шинэчилсэн. Үүнд : 

- Хүүхдийн амбу 2, том хүний амбу 1 

- Эмийн тэргэнцэр 1 

- Пульсоксиметр 6 
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- Автомат отсос 1 

- Электрон даралт хэмжигч 1 

- Дуудлагын цүнх 1 

- Дефибрилятор 1 

- Даралтын аппарат 4 

-  

 

14. Нэг өвчтөнд нэгж эм тооцох системийг дотор, мэс заслын тасгуудад нэвтрүүлэх 

15. Тасгуудын эм эмнэлгийн хэрэгслэлийн хадгалалт  хамгаалалт зарцуулалтанд хяналт 

үнэлгээ хийх  

16. Түгээмэл үйлдлийн, зонхилон тохиолдох эмчилгээ оношлогооны стандартын  

мөрдөлтийг сайжруулах 

Түгээмэл үйлдлийн болон, зонхилон тохиолдох өвчний эмчилгээ оношлогооны  нийт 18 

нэр төрлийн стандарт удирдамжууд болон хүүхдийн яаралтай тусламж, эрэмбэлэн 

ангилалт, хүүхдийн өвчний цогц менежмент, судилахуйн гардаг үйлдлийн стандартууд 

зэрэг болно. Эдгээрийг мөрдөлтийг сайжруулахын тулд 2,4 дэх өдөр болгон ажлын байрны 

гардан үйлдлийн дадлага сургалт мөн стандарт удирдамжуудын тухай тасгийн дотоод 

сургалт хичээлүүд орж байнга мэдлэгээ сэргээж батжуулж байна. 

17. Харшлын аллерген тодорхойлох оношилгооны арга нэвтрүүлэх, мөөгөнцрийн    

оношилгоог баталгаажуулах 

18. Гэмтлийн тусламж үйлчилгээнд бичил мэс засал хийх нөхцөл бүрдүүлэн түлэнхийн 

шарх нөхөх  эмчилгээний арга нэвтрүүлнэ. 

19. Тасаг нэгж бүрийн чиглэлээр хэрэгжих НЭМ-ийн үндэсний хөтөлбөрүүдийн 

хэрэгжилтийг хангаж, хагас бүтэн жилээр тайланг хүргүүлэх 

20. Засгийн газрын 2001 оны  224 дүгээр  тогтоолын дагуу хүн амд эрүүл зан үйлийг 

төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт суртчилгааг 

тогтмолжуулах 

Хүн амд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор 

хүлээлгийн танхимд доорх самбаруудыг тогтмол ажиллуулж байна. Үүнд:  
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- ‘‘Таны эрүүл мэнд таны гарт’’ үзүүлэнт самбар : эрүүл зан үйл, амьдралын зөв хэв 

маяг, аливаа өвчин эмгэг үүсэхэд зонхилон нөлөөлдөг хүчин зүйлс, хууль эрх зүйн 

булан бүхий. 

- Гарын авлагын булан : Амилуулах суурь тусламж, анхны тусламжийн 10 минут- 

иргэн таны гарт, эмийн зохистой хэрэглээ, эрүүл зөв хооллолт, зүрхний шигдээс 

өвчнийг таних нь, тархинд цус харвасныг таних. 

- Мэдээллийн самбар : тухайн цаг үеийн холбогдолтой эрүүл мэндийн мэдээллүүд:  

ханиад томуунаас сэргийлцгээе.    

21. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн сувгаар хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол 

олгох сургалт тогтмол хийх 

2016 оны эхний хагаст нийт 2 удаа тасгийн эрхлэгч эмч С.Алтанчимэг Ховд телевизээр 

Эцэг эхчүүдэд зориулсан хүүхдийг улиралын чанартай ханиад томуугаас сэргийлэх, 

гэрийн нөхцөлд үзүүлэх яаралтай тусламжийн энгийн арга хэрэгслүүд сэдвээр зөвлөгөө 

мэдээлэл, ДЗОУ байгууллагаас бэлэглэсэн эмнэлгийн хэрэгслийн тухай мэдээлэл 

сурталчилгаа зэргээр иргэд үйлчлүүлэгчдэд сургалт мэдээлэл хийсэн.   

22. Эх, хүүхдийн хяналтын тогтолцоог сайжруулах 

23. Сум, өрхийн залуу эмч нарыг ажлын байранд мэргэшүүлэх, дадлагажуулах   

24. Тасаг нэгж бүрийн эрсдлийн байдлын үнэлгээ хийж, бэлэн байдлыг хангах 

төлөвлөгөө гарган мөрдөж ажиллах Эрдлийн бэлэн байдлыг хангахад шаардлагатай 

нөөцийг бүрдүүлэх 

25. Сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээг тасаг бүрийн онцлогт тохирсон загвар байдлаар 

хэрэгжүүлнэ. 

ХАЯТ тасаг нь сэтгэлд нийцсэн лавлах, угтах үйлчилгээг энэ онд ажлын төлөвлөгөөнд 

багтаасан бөгөөд тус тасгаар үйлчлүүлэхээр ирж буй хүмүүст тухтай хүлээлгийн сандал 

авч байрлуулсан ба үйлчлүүлэгчийг найрсгаар тосон авч мэндэлж эрэмбэлэн ангилалт 

хийж шуурхай үйлчилж хэвшсэн. 

Сэтгэл нийцсэн лавлах үйлчилгээг төлөвшүүлж 103 утсаар ирсэн дуудлагыг эхний 3 

дуудлагаар авч ‘‘Таньд юугаар туслах вэ? ’’ гэж мэндлэн шаардлагатай мэдээллийг утсаар 

болон дуудлага хүлээн авах өрөөний цонхоор лавлагаа мэдээлэл 24 цагаар өгч мэдээлж 

байна. 
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 Мөн 103 хүлээн авахын утсаар эмч нарын дагаар асуусан дуудлага их ирж ачаалал 

ихэсгэдэг учраас бүх эмнэлгийн ажилчдын утасны жагсаалтыг шинэчилж бүх тасгуудад 

тарааж өгөн утасны лавлагааг хөтөч сувилагч руу шилжүүлсэн. 

 

26. Ажилчдын ажлын чадвар хариуцлагыг сайжруулах зорилгоор жилд 2удаа ижил 

мэргэжилтий үзлэгийг мэргэжил тус бүрээр тогтмол явуулж байна. Үүнд: эмч нар 

СТ32А, сувилагч нар СТ 1,32,23Б,13 зэрэг маягтуудаар үзлэг хийгдлээ. 

27. Мэргэжлийн зэрэг, төрийн болон захиргааны шагнал хүртсэн байдал: 

Ээлжийн сувилагч Н.Хишигсүрэн “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг, Б.Гэрэлчимэг 

“Жуух бичиг”-р шагнагдав. Ээлжийн сувилагч Д.Уранчимэг ахлах зэрэг хамгаалав. 

28. Нийгэм хамт олны бусад ажилд идэвхи санаачлагатай ажилласан байдал: 

Байгууллагын аварга шалгаруулах тэмцээнд ариутгалын тасагтай хамтран оролцож 

Б.Оюунчимэг ахлагчтай волейболын баг хүрэл медаль, их эмч Э.Золжаргал шатрын 

төрөлд хүрэл медаль, теннисийн төрөлд арт авч багаараа шилжин явах цомоор 

шагнууллаа. 


