
 

БОЭТ-ийн Эмчилгээний хоолны тасгийн хяналт шинжилгээ ү нэлгээний тайлан  

Эмчилгээний хоолны тасаг нь 2015 онд хоол зү йч их эмч 1, технологич тогооч 1, ээлжийн 

тогооч 6, туслах тогооч 1, хоол зө ө гч 1, ү йлчлэгч 1 гэсэн нийт 11 орон тоотойгоор 

давхардсан тоогоор 108,807 хэвтэн эмчлү ү лэгчдэд эмчилгээний стол номер 1-ээс стол 

номер 16 тө рлийн хоолыг ө вчтө ний ү е шатанд нь тохирсон эмчилгээний хоолоор 

ү йлчилж ирлээ.  

- 2015 оны 11-р сарын 30-ны ө дрийн байдлаар 113’308’880 тө грө гийн хоол хү нсийг 

эмчилгээний хоолонд зарцуулав. Эичилгээний нийт 175751 порц хоолыг хийж 

хэвтэн эмчлү ү ү лэгчдэд хө нгө н шуурхай сэтгэл ханамжтай ү йлчилллээ.  

 

 

Хү нсний бү тээгдэхү ү ний нэр тө рлийг олшруулж ө вчтө ний хоол хү нсэнд голчлон ү р 

тарианы болон хү нсний ногоог тү лхү ү  хэрэглэсэнээр тусгай хоолтой ө вчтө нү ү дийн 

сэтгэл ханамж сайжирлаа. Эмчилгээний хоолыг бусад хү нсний бү тээгдэхү ү нээр 

баяжуулж хэрэглэсэн нь ө вчтө ний тү ргэн хугацаанд эдгэрэх, биеийн байдал сайжрахад 

нө лө ө ллө ө .  

 

Эмчилгээний хоолны чанарыг сайжруулахын тулд Монгол улсын  Хү нсний тухай хууль, 

Засгийн Газрын 311 тогтоолоор баталсан Дотоод хяналт шалгалтыг зохион 

байгуулах нийтлэг журам, ЭМСайдын 2005 оны 286 дугаар тушаалаар баталсан 

“Эмнэлэг сувилалын хоолны норматив батлах тухай”, ЭМСайдын 2007 оны 

“Эмчилгээ, сувлалын хоолны удирдамж”  11 дү гээр тушаал, Зонхилон тохиолдох 

ө вчний ү еийн хоол эмчилгээний стандарт МNS 5991-2009, Хү ү хдэд зонхилон тохиолдох 

эмгэгийн ү еийн эмчилгээний хоол МNS 6325-2012, ЭМСайдын 2013 оны 207 дугаар 

тушаал Тусгай хоолны дэглэмийн тухай удирдамж, мө н сайдын 2013 оны Сэтгэлд 

нийцсэн 8 ү йлчилгээний тухай 344 дү гээр тушаал зэрэг хууль эрхийн  актуудыг 

ү ндэслэн эмчилгээний хоол ү йлдвэрлэж ,ү йлчилгээ явуулж байна.  

 Тасгийн чанарын баг нь 3 хү ний бү рэлдэхү ү нтэйгээр тасгийн ажилчдын хурлаар 

сонгон баталж эмчилгээний хоолны чанарт ө дө р тутмын хяналт ү нэлгээ хийж зө рчил 

дутагдал 20 гарсныг тухай бү рд нь бү рэн барагдуулж ажилласан. 

 Эмчилгээний хоолны чанар гэдэг нь ү йчлү ү лэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд 

нийцсэн,тухайн ө вчний эдгэрэлтийн явцад сайнаар нө лө ө лө лсө н, эмчилгээний ө ндө р 

чанартай, тухайн ө вчин цаашид даамжрах буюу архагшихаас сэргийлсэн, найрлага 

тохироо, илчлэг чанарын хувьд ө вчтө ний бие махбодийн физиологийн шаардлагыг аль 

болохоор бү рэн хангасан ,  ө нгө  ү зэмж сайтай, хоол идэх дү р хү слийг татахуйц байх 

ёстой. Энэ шаардлагыг хангаж ажиллхын тулд дараах ажлуудын хийж гү йцэтгэж байна. 

Ү ү нд:  

-Эмчилгээний хоол хү нсэнд хэрэглэж байгаа хү нсний бү тээгдэхү ү ний аюулгү й  

байдал, эрү ү л ахуйн шаардлага хангасан, мал эмнэлгийн лабораторийн шинжилгээгээр 

батлгаажсан, тендерт шалгарсан ААНБ-тай гэрээ хийж бэлтгэн нийлү ү лж ашиглаж байна.  

- Хоолны нэр тө рлийг олошруулж, бү дү ү н ширхэгт ү р тарианы материалыг 

тү лхү ү  хэрэглэж байгаа юм. Тухайлбал 5 тө рлийн будаа ү ү нд шар будаа, цагаан будаа, 



хө ц будаа, хү ү хдийн будаа, гурвалжин будаа зэрэг болно. Мө н ү р тарианы бү дү ү н 

ширхэгт гурил хэрэглэдэг. Мах махан бү тээгдэхү ү нийг шинэ мах авч хэрэглэж байгаа нь 

хооолны чанарт сайнаар нө лө ө лж байна. Жимсний зү йлээс чацаргана, ү зэм, мө н сү ү , 

тараг тогтмол авч улирал харгалзахгү йгээр сү ү  цагаан идээг хоол хү нсэнд байнга 

хэрэглэж байна. 

- Тасгуудад хоолны ө рө ө тэй байх шаардлагыг тавьж ажилласнаар дотор, мэс 

заслын тасгууд хангаж байгаагаас гадна тасгуудын хоолны сав суулгыг стандартад 

нийцү ү лэн таглаа бү хий никель савтай болголоо. 

- ЭМСайдын 2013 оны 207 тоот тушаалын дагуу хоол тэжээлийн дутагдалтай 

ү йлчлү ү лэгчдийн ө вчний тү ү хтэй танилцаж эмчилгээний хоолны заалт гаргаж 

ү йлчлү ү лэгч бү рийн ө вчинд  тохирсон  тусгайлсан эмчилгээний хоолыг тө лө влө ж хоол 

эмчилгээ явуулснаар тухайн ө вчний даажрах буюу архагшихаас сэргийлэх, хямарсан 

эрхтэн системийг гамнах, эмийн болон эмчилгээний бусад аргыг дэмжсэн ү йлчилгээ 

ү зү ү лж байна.  

- Хоол ү йлдвэрлэлд мө рдө х жор технологийн картыг боловсруулан ө дө р тутам 

мө рдө н ажиллаж байна. 

Хоол ү йлдвэрлэлийн ө рө ө нд шинээр  уур татагчийг стандартын дагуу хийж 

байршуулж агаарын солилцоог сайжрууллаа. 

Ажилдын хурамтлалд тү шиглэн жижү ү рийн эмч нарын аяга, таваг, халбага сэрээг 

3 ээлж болгосон. Тусгайлсан эмчилгээний хоол хийж тү гээх  сав суулга шинээр бэлтгэж 

авсан.  

Эмчилгээний хоолонд 2014 онд хийгддэггү й байсан стол №6 тулай ө вчний ү еийн хоол 

эмчилгээ, хурц халдварт ө вчний ү еийн хоол эмчилгээ стол №13, хү чил шү лтийн 

тэнцвэржү ү лэх эмчилгээний хоол стол №14 хоолыг хийж эмчилгээ ү йлчилгээнд 

нэвтрү ү ллээ. Эмчилгээний хоолыг тө рө л бү рийн хү нсний ногоо болон бусад 

бү тээгдэхү ү нээр баяжуулсан хоолыг хийж ү йлчилсэн нь ү йлчлү ү лэгчдийн эмчилгээнд 

сайнаар нө лө ө ллө ө .  

Тусгайлсан хоолны дэглэмтэй нийт 57 ү йлчлү ү лэгчдэд ө вчний ү е шатанд нь тохирсон 

хоолыг 2 цаг тутамд хийж тогооч нар тү гээж байгаа нь ү йлчлү ү лэгчдийн талархлыг 

хү лээсэн ү р дү нтэй ү йлчилгээ боллоо.  

 

Эмнэлэгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын ү р дү н 

 

ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тоот тушаалын хавсралт ЭМСЯ-ны 2015 оны 189 тоот 

тушаалыг хэрэгжү ү лж  тогооч ажилчдын эрү ү л мэндийн ү злэгт улиралд нэг удаа оруулж 

мө н “Хоолны газрын нийтлэг журам “ 7 дахь заалт “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, 

ү ндсэн шаардлага” MNS 4946 2005 стандартыг баталгаажуулж ажиллаа.  

 

Эмчилгээний хоол хү нсэнд хэрэглэж байгаа хү нсний бү тээгдэхү ү ний аюулгү й  байдал, 

эрү ү л ахуйн шаардлага хангасан, мал эмнэлгийн лабораторийн шинжилгээгээр 

батлгаажсан, тендерт шалгарсан ААНБ-тай гэрээ хийж хү нсний материалыг авч байна.  

  



Эмчилгээний ширээ № тус бү рийн хоолны дээжийг ө дө р бү р ариутгасан стандартын 

шилэнд авч хадгалах тусгай хө рө гчинд байршуулж 48-72 цагийн дараа устгал хийж 

бү ртгэл хө тө лж байна. 

 

Шинээр ажилд орж байгаа ажилчдыг шинжилгээнд хамруулж улирал бү р тасгийн тоног 

тө хө ө рө мж, ажилчдын ө мсгө л форм, хоол хү нсний сав суулганаас нянгийн арчдасын 

гинжилгээнд хамруулж шинжилшээний ү р дү нгийн талаар тодорхой хэмжээний ажил 

зохиож халдваргү йжү ү лж ирлээ. 

 

2015 оны 10-р сард зохиосон “Цэвэр гар, цэвэр хувцаслалт ” аяны хү рээнд тасгийн бү х 

ажилчид гар угааж халдваргү йжү ү лэх нө хцлийг бү рэлдү ү лж стандартын гар угааж 

хэвшсэн.  

Дээрх ажлуудыг хийсний ү р дү нд эмчилгээний хоолны тасагт дотоод халдвар болон 

хоолны хордлого гаргалгү й ажилласан.  

 

Эмнэлэгийн тусламж ү йлчилгээтэй холбоотой сэтгэл ханамжийн судалгаа 

Эмчилгээний хоолны амт чанар, хү ртээмжийн талаар тасагтаа асуумж бэлтгэж бү х 

тасгуудаар сэтгэл ханамжийн судалгааг улирал бү р авч санал хү сэлтэнд нь дү гнэлт 

хийж ажиллалаа.  

Сэтгэл ханамжийн судалгааг багцалж авч ү звэл:  

- Өвчтө ний хоолыг нэг, хоёрдугаар хоолтой болгох  

- Эмчилгээний хоолны амт чанар хангалтгү й, хү ртээмж хү рэлцээ хангалтгү й  

- Тогооч нар ө ө рийн биеэр хоолоо тү гээдэггү йгээс шалтгаалж хоолны хү ртээмж 

муу гэх мэт гомдол гарсныг тухай бү р нь барагдуулж ажиллалаа. 

1. Өвчтө ний хоолыг 7 болон 8-р сард нэг хоолтой байсныг тогтмол хоёр хоолтой 

болсон.  

2. Эмчилгээний хоол хү нсэнд хэрэглэж байгаа хү нсний материалыг нэр тө рлийн 

олшруулж 26-31 тө рлийн хү нсний бү тээгдэхү ү нийг татан авч эмчилгээний 

хоолны амт чанар хү ртээмжийг сайжрууллаа. 

3. Тогооч нарт ү ндсэн тасгуудыг хуваарилан хоол зө ө ж тү гээдэг болсноор хоолны 

хү ртээмж эмчилгээний хоолны амт чанар сайжирлаа. 

 

 

 

Эмнэлэгийн мэргэлжилтний ёс зү йн харилцаа хандлагын талаар 

Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зү йн харилцаа хандлагыг сайжруулахын тулд тасагт 4 удаа 

сургалт зохион байгуулж ажилласанаар ажилчдын харилцаа хандлага сайжирч “Эерэгээр 

сэтгэж Эерэгээр хандацгаая ” аяны хү рээнд тодорхой ажлуудыг хийж дуусгалаа. Аяны 

хү рээнд харилцаа хандлага сайтай тогоочийг шалгарууллаа.  

2015 онд эрсдлийг бууруулах тө лө влө гө ө  хийж тө лө влө гө ө ний биелэлтэнд хяналт 

тавин ажиллаж тохиолдсон эрсдлийг тухай бү рт нь шийдвэрлэж ажиллалаа.  

 

Эмч мэргэжлийн ажилтны тасралтгү й сургалт 

 



2015 онд ажилчдын мэдлэг мэргэжлийг дээшлү ү лэхэд тасагтаа мэргэжлийн хичээлийг 

улиралд 4 удаа орж мэдлэг мэргэжлийг нь дээшлү ү лж ирлээ. Эмчилгээний хоолны 

тогоочийн 45 хоногийн курсанд Улаанбаатар хотын Хоол судлалын тө вд тогооч 

Ц.Цэрэндэжид, Ц.Алтанцэцэг, М.Гэрэлчимэг нарыг мө н няравын 14 хоногийн курсанд 

хамруулж мэдлэг мэргэжлээ дээшлү ү лсэн.  

2015 онд Технологийн дээд сургуулийг Хоол Ү йлдвэрлэл Ү йлчилгээний Технологийн 

ангийг тө гссө н шинэ ажилчин авч ажиллаж ажлын байрны сургалт зохион байгуулсан. 

Тогооч Л.Ариунцэцэг, А.Баярхү ү  нар тогоочийн мэргэжлийн ур чадвараа дээшлү ү лж 1-р 

зэргийн тогоочийн ү нэмлэх авч хамт олноо хошуучлан ажиллаж байгаа. Тогооч нар нь 

ө ө рийн мэргэжлийн холбогдолтой “Тогооч” сэтгү ү лийг байнга захиалан уншиж 

мэргэжлийн ур чадвараа дээшлү ү лж байна.  

 

Ү йлчлү ү лэгчдэд чиглэсэн сургалт сурталчилгаа 

 

2015 оны 6-р сарын 30-ны ө дө р “Сэтгэлд нийцсэн зө влө гө ө ” сэдэвт чанарын ө дө рлө гт 

“Зө в зохистой хоол” сэдвээр ү йлчлү ү лэгчдэд эрү ү л мэндийн ө ртө ө чилсө н зө влө гө ө г 

нийт 48 ү йлчлү ү лэгч оролцсон. 

 

Хэвтэн эмчлү ү лэгчдэд хуваарийн дагуу сард 4 удаа улиралд 12 удаа эмчилгээний 

хоолоор сургалт зохион байгуулсан. 

 

Хү ү хдийн тасагт 6-12 сартай хү ү хдэд нэмэгдэл хоолоор ү зү ү лэх сургуул хийж нийт 32 

тө рлийн хоол хийж ү зү ү лэх сургуул хийв. 

 

Халдварт сү рьеэ, сэтгэл мэдрэл, харшлын тасгуудад эмчилгээний хоолны талаар 14 

хоногт 1 удаа сургалт зохион байгуулсан. 

 

Хө дө лмө рчдө д зориулж зө в зохистой хооллолтын талаар сурталчилгааны самбар хийж 

коридорт байрлуулав. 

 

Мэдрэлийн тасагт хэвтэн эмчлү ү лж буй хү мү ү ст харвалтын дараах ү еийн эмчилгээний 

хоолоор ү зү ү лэх сургууль зохион байгуулж нийт 28 ү йлчлү ү лэгч оролцов. 

 

Хө гжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эмчилгээний хоолоор ү зү ү лэх сургалт хийв. Нийт 36 

ү йлчлү ү лэгч оролцов.  

 

Хү ү хдийн нэмэгдэл хоол тэжээлээр цуврал лекцийг телевизээр 3-4 удаа хийсэн. 

Эмчилгээний хоолоор аймгийн телевизээр 2 удаа сургалт хийсэн.  

 

 

Ажилчдын нийгмийн баталгаа ажиллах нө хцлийг сайжруулах зорилгоор хийсэн 

ажил 

 



Ажилчдын цалингаас хуримтлал бий болгож тухай бү р ажилчдын нийгмийн асуудалд 

зарцууллаа.Эрү ү л мэндийн алба байгуулагдсаны 90 жилийн ойг угтан тастаа 300,000 

тө грө гийн хандив авч тү ү гээрээ тасгийн урсгал засвар болон гадаад орчноо тохижуулж 

ө нгө  ү зэмжийг сайжрууллаа. Ахмад тогооч Дө рвө лжин, Загдаа Л.Ариунцэцэг нар 

Эрү ү лийг хамгаалах тэргү ү ний ажилчин цол тэмдгээр, Аймгийн хү ндэт тэмдгээр 

Я.Эрдэнэцэцэг, Аймгийн засаг даргын хү ндэт жуух бичгээр С.Сү рэнхү ү , УИХ-ын гишү ү н 

Бямбацогтын нэрэмжит шагналаар тогооч А.Баярхү ү  нар тус тус шагнагдлаа.  

 

Тасгийн ажилчдын идэвхи саначлагыг сайжруулахын тулд сар бү р урамшууллыг тусгай 

ү зү ү лэлтээр дү гнэж улирал бү р урамшууллыг байгууллага олгосоноор ажилчдын 

идэвхи санаачлага сайжирч ажлын бү тээмж нэмэгдлээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


