


Манай мэдээгүйжүүлгийн анхны үйл ажиллагаа 

нь  1968 онд явагдсан ба үүнээс хойш 33 

дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна.  

2015 оны байдлаар манай тасгийн хамт олон 3 

их эмч, 1 ахлах сувилагч, 8 мэдээгүйжүүлэгч 

сувилагч, 2 үйлчлэгчтэйгээр ажиллаж байна.  



БОЭТ-ийн хэмжээнд бид бүхэн мэс засал, гэмтэл, төрөх 

эмэгтэйчүүд, амбулторийн төлөвлөгөөт болон яараëтай 

хагалгааны мэдээгүйжүүлэгийг явуулдаг.Мөн эрчимт 

эмчилгээний нийт 4 оронд : 

- Бүх төрлийн шок 

- Зүрхний хүнд хэлбэрийн хэм алдагдал, шигдээс  

- Тархины цусан хангамжын хүнд хямрал 

- Цочмог хордлого 

- Цус алдалт  

- Амьсгал зүрх судасны гүн дутмагшил 

- Комууд 

- Томоохон мэс ажилбарын дараах өвчтөнгүүд хүлээн авч 

эмчилж байна. 

 

 

 



 Мөн өөрийн аймаг болон харъяа аймгийн сумуудад 

яаралтай хагалгааны бригадаар явж тусламж  үйлчилгээ 
үзүүлэж байна. 

Манай хамт олны дундаас ЭМЯ-ны тэргүүний цол тэмдгээр-4 

ЭМЯ-ны жуух бичгээр-7 

БОЭТ-ийн аваргаар-3. 

Ховд аймгийн хүндэт иргэн-3. 

Жаргалант сумын хүндэт иргэн тэмдгээр-4. 

Сувилахуйн нийгэмлэгийн “АЛТАН ГАРТ” “АВРАХУН ҮЙЛСТЭН” 
”ТЭРГҮҮНИЙ СУВИЛАГЧ” тэмдгээр олон сувилагч нар 

энгэрээ мялайсан байна. 

Ахлах зэрэгтэй  сувилагч -9 

Магисрант сувилагч-1 тус тус ажиллаж байна. 



Ховд аймгийн 17 сум, 91 багийн 78,4 мянган хүн амд эрүүл 

мэндийн яаралтай болон эрчимт эмчилгээ , 
мэдээгүйжүүлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэн ажиллаж 

байна. 

Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний товч түүх. 

Анх 1968 онд Тогтох эмч, анхны мэдээгүйжүүлэгч сувилагчаар 
С.Бямбажав үүний дараа1972 оноос Ч.Баатаржав эмч 

ажиллаж байжээ. 

1980 онд хүүхдийн тасгийн дэргэдэх 1 өрөөг эрчимт эмчилгээ, 

сэхээн амьдруулахын  үйл ажиллагааг явуулсан байна. 
1982 онд хүүхдийн сэхээн амьдруулах, эрчимт 

эмчилгээний тасаг нээн ажиллуулжээ.1998 онд Нэгдсэн 

эмнэлэгийн захирлын тушаалаар сэхээн амьдруулах, 
мэдээгүйжүүлгийн 4 ортой биеэ даасан тасаг болгон 

ажиллуулжээ.   



 1980 онд Төмөрбаатар их эмч. 

 1982 онд Албанч МУГЭ. 

 1998 онд Д.Оюунцэцэг их эмч. 

 2007 онд М.Эрхэмбаяр их эмч. 

 2008 одоог хүртэл С.Нагашбай их эмч. 

Ахлах сувилагч нар:  

1998 онд Даваажав 

2002 онд Ц.Солонго 

2007 онд Бумзаяа 

2012 оноос одоог хүртэл Ц.Оюунцэцэг 

Сувилагч нар: Бямбажав, Баттулга, Солонго, Нямжав, Ц.Оюунцэцэг, 
Амарсайхан, Мөнхтуяа, Ганчимэг, Г.Нямтайван, Н.Цэндхорлоо, 
Л.Алтанцэцэг,  

Е.Наранцэцэг, Кадижа, Б.Жаргалсайхан 

Асрагч нар: Бааст, Мөнхцэцэг, Б.Оюунцэцэг, Бямбажав, Одгэрэл, 
Бадамхорлоо Цагаанцоож, Болормаа нар ажиллаж байжээ.  



ТАСГИЙН УРИА: 

› БИД  БАГААРАА  ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ  ЧАНАРТАЙ ХҮРГЭЖ  

ҮЙЛЧИЛНЭ. 

 Эмч нарын өрөө - 1 

 Сэхээн амьдруулах өрөө - 1 

 Мэс заслын хагалгааны дараах өрөө - 1 

 Эрчимт эмчилгээний өрөө - 1 

 Ажилчдын алжаал тайлах өрөө -1 

 Ахлах сувилагчийн өрөө - 1  

 Хувцас солих өрөө - 1 

 



 -Унтуулагын аппарат   4 

 -Хиймэл амьсгалын аппарат  2 

 -Монитор     4 

 -Дефибриллятр    1 

 -Хурууны монитор    3 

 -Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч   2 

 -Памп     2 

 -Сэхээний ор    4  гэсэн гол гол 

тоног төхөөрөмжтэй үйл ажиллагаагаа явуулж 

байна. 

 

 



Үүнд:  

 Мэдээгүйжүүлэг 

 Эрчимт эмчилгээ  

 Сэхээн амьдруулах ба амилуулах 

суурь тусламж 

 Гемодиализ 

 



1.Хүний нөөцийн хувьд 100% хангагдсан байх 

2. Аппарат тоног төхөөрөмжийн хувьд 100% хангагдсан байх 

3. Хагалгааны 4 өрөөг бүрэн тоноглох (дефибриллятр, 

монитор,отсос, сүүлийн үеийн унтуулгын машин, 

мэдээгүйжүүлгийн нэг удаагийн хэрэгслээр бүрэн хангагдах) 

4. Мэдээгүйжүүлгийн төрлийг нэмэх:  

Сакраль хориг, НГХ хориг, мөчдийн хориг 

5. Тасгийн барилгын зохион байгууллалтыг орчин үеийн 

стандартаар өөрчлөх 

6.Ажилчдын усанд орох өрөөтэй болох 

7. Шарил хадгалах өрөөтэй болох. 

 



Одоо ажиллаж байгаа хамт олон 

















Гемодиализын хамт олон 



Ц.Хишигжаргал 
2000 онд АУК төгссөн 
2013 онд Гемодиализын олгох хийсэн 
Ахлах зэрэгтэй 
Улсад 15 дахь жилдээ ажиллаж байж 

 

Тө.Энхцэцэг 
2010 онд АУДС төгссөн 
2012 онд Гемодиализын олгох хийсэн 
Улсад 5 дахь жилдээ ажиллаж байна 
 



Т.Ганбүүрэг 
2010 онд АУДС төгссөн 
2013 онд Гемодиализын олгох хийсэн 
Улсад 4 дэх жилдээ ажиллаж байна 
 

Я.Гончигсүрэн 
2012 онд АУДС төгссөн 
2014 онд Гемодиализын олгох хийсэн 
Улсад 3 дахь жилдээ ажиллаж байна 
 



М.Э.Э-ний тасгийн хажууд гемодиализын 
2 аппараттай 1 өрөө ажиллаж байна. 

Энэхүү диализын үйл ажиллагаа нь 

2012 онд баруун бүстэй анхны үйл 

ажиллагаа явуулж эхэлсэн юм. 

Одоогоор 1 их эмч, 2 сувилагч 2 

техникчтэй ажиллаж байна.  



 Их эмч Т.Энхцэцэг 

 Сувилагч Тө.Энхцэцэг 

 Сувилагч Ц.Хишигжаргал 

 Техникч Г.Ганбүүрэг 

 Техникч Я.Гончигсүрэн 












