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Нэг. Бүтэц зохион байгуулалтыг  боловсронгуй болгож, засаглалын бие даасан тогтолцоог хөгжүүлэх  зорилтын хүрээнд:  

1.1Удирдлагын багийг чадавхижуулан засаглалын бие даасан байдлыг хөгжүүлэх  

1   

Арга хэмжээ 1.1.1 БОЭТ-ийн албадын бүтэц 

зохин байгуулалтыг  боловсронгуй болгож,  

зарим албадыг шинээр байгуулах  

 

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 22 тоот 

тогтоолоор баталсан БОЭТ-ийн MNS 6330-4:2012 стандартыг хангахад чиглэсэн 

боловсронгуй бүтэцтэй болохыг зорилго болгон, үйл ажиллагааг жигдрүүлэн 

ажиллахад төсөв санхүүгийн болон хүний нөөц, бусад нөөцүүдийг дайчлан ажилласан. 

Тайлант оны эхэнд БОЭТ-ийн захирлын 2016 оны Б/25 дугаар тушаалаар  2 дэд 

захирлуудын орон тоог батлагдсан төсөвт нийцүүлэн цомхотгож, удирдах ажилтан-1, 

эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга-1, санхүү, аж ахуйн дарга, стратеги төлөвлөлт, сургалт, 

эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны албаны даргын ажил үүргийн хуваарийг 

нягтаршуулан зохион байгуулсан.  

БОЭТ-д  мэдээлэл статистикийн албыг 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ний  өдрийн А/10 

дугаар тушаалаар батлан  шинээр байгуулан ажиллаж байна. Мэдээлэл статистикийн 

алба нь Статистикч их эмч -1, сүлжээний инженер-2,  дүн бүртгэгч бага эмч -2, цахим 

бүртгэлийн  сувилагч-5, лавлагаа үйлчилгээний ажилтан-1, хөтөч сувилагч-1 нийт 12 

орон тоотой 

2016 оны 12 дугаар сард А/42 эм зүйн албыг  8 орон тоотойгоор, 2016 оны 12 дугаар 

сарын А/43 дугаар тушаалаар Инженер техникийн албыг  тоног төхөөрөмжийн 

инженер-2,  тоног төхөөрөмжийн засварчин-1, хүчилтөрөгчийн техникч-1 нийт 4 орон 
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тоотой  тус тус байгуулж албаны ажиллах дурэм, журам боловсруулан удирдлага арга 

зүгээр ханган цаашид хийх ажлын үүрэг чиглэлийг хавсралтаар батлан, ажлын байрны 

тодорхойлолтуудыг тодотгон, удирлагаар ханган ажиллаа.  
 

БОЭТ нь одоогийн байдлаар орон байрны хувьд 1974 онд Ховд аймгийн хүн ам 50.000 

орчим байхад баригдсан 150 орны хүчин чадал бүхий төв барилга нь одоогийн 82.000 

гаруй хүн амын өсөлт, өвчлөлийн түвшин, орны тоо, зөвхөн Ховд аймгаар 

хязгааарлагдахгүй үйлчлэх хүрээ өсөн нэмэгдсэн энэ үед тус барилга нь шаардлага 

хангахгүй ачаалалаа дийлэхгүй байгааг үндэслэн ЭМЯ-ны захиалгаар хийгдсэн 2 блок 

бүхий Нэгдсэн эмнэлгийн нэг маягийн зурагийн дагуу техник эдийн засгийн 

үндэслэлийг гарган, эксперт, магадлалын дүгнэлт гаргуулан баталгаажуулж, хөрөнгийн 

эх  үүсвэрийг шийдүүлэх болон хүний нөөц, төсвийн хувьд Нэгдсэн эмнэлгийн түвшинд 

ажиллаж байгаа бөгөөд ачаалалаа дийлэхгүй 1 эмч мэргэжилтэнд ногдох  

үйлчлүүлэгчийн тоо 2 дахин, нэг талаас хүн амын өсөлт, өвчлөл нэмэгдэж , нөгөө талаас 

бусад БОЭТ-үүд болон баруун бүсийн бусад нэгдсэн эмнэлгүүдтэй харьцуулахад нийт 

төсөвийн ихэнхи буюу 57 хувийг эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээс бүрдүүлдэг 

тул хэвтүүлэн эмчлүүлдэг тасгууд нь 258 орноосоо 1,5 дахин ачаалалтай ажиллаж байж 

ЭМД-аас авах санхүүжилтийн төлөвлөгөө биелдэг тул эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанарт сөргөөр нөлөөлж байгаа, нөгөө талаас   Бельгийн засгийн газрын 

хөнгөлөлттэй зээл 8 жил хүлээгдэж байгаа зэрэг нэн тулгамдсан асуудлуудыг 2017 оны 

төсвийн төсөөлөлд тусгуулахаар шаардлагатай бүх үндэслэл материалуудыг бүрдүүлэн 

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 22 тоот 

тогтоолоор баталсан БОЭТ-ийн MNS 6330-4:2012 стандартын дагуу  ажиллах санал 

боловсруулан ЭМЯ-нд хүргүүлсэн.  

БОЭТ-д хэрэгцээт албадуудыг ЭМСайдын тушаалын дагуу шинэчлэн байгуулснаар ажил 

үүргийн хуваарь тодорхой болж, үүрэг хариуцлага нэмэгдэн, тусламж үйлчилгээний 

чанар, хүртээмж сайжирч байна.   

Арга хэмжээ 1.1.2 Удирдлагын багийн 

гишүүдээс туршлага судлах танилцах  аялал, 

сургалтанд хамруулах 

 

БОЭТ-ийн удирдлагын багаас 2016 онд захирал Т.Баяртогтох Армен улсад  нярайн 

Neonatal-Perinatal Medical Forum  сургалтанд хамрагдаж баруун бүсийн хэмжээнд 

анхдагчаар нярайн Сурфактант эмчилгээний сургалтыг зохион байгуулан тус эмчилгээг 

нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Тайлант онд нэг  дутуу төрсөн нярайд  курсорф эмчилгээ 

хийсэн нь үр дүнтэй болсон   

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Б.Анхбаяр сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээ, мэс 

засал, хүлээн авах яаралтай тусламжийн  эмч мэргэжилтнүүдийн хамт Увс аймгийн 

нэгдсэн эмнэлэг дээр яаралтай тусламжийн үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 

сайжруулах нь сэдэвт ажлын байрны сургалтанд хамрагдаж, сургалтын хүрээнд олж 

авсан мэдлэг, шинэлэг олот амжилтуудыг дээрх тасгуудад хэвшүүлэх ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулан мөрдөж ажилласнаар хүлээн авах тасагт  6 пульсоксиметр, 
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электрон даралтын аппарат, цахилгаан отсос буюу автомат цэр салс соруулагч, 

дефибрилятороор хангасан нь яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ангилалтыг цаг 

алдалгүй түргэн шуурхай үзүүлж, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэн  эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээнд сайнаар нөлөөлсөн.   

Мөн “Яаралтай тусламжийн үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах, 

боловсронгуй болгох зорилгоор 103 хүлээн авах, Сэхээн амьдруулах тасгийн ажилчдад 

Насанд хүрэгсдын болон хүүхдийн яаралтай тусламжийн чиглэлээр 2 удаагийн давтан 

сургалт хийж эрэмбэлэн ангилалтын бугуйн тууз зүүдэг болсноор тусламж үйлчилгээг 

оновчтой шуурхай үзүүлдэг боллоо.  

103 хүлээн авах тасгийн  сувилагч нарт утсаар дуудлага авч эмчид танилцуулахдаа  зөв 

эрэмбэлэх тухай дадлага сургалт тогтмол явуулснаар  яаралтай дуудлагыг зөв 

эрэмбэлж 20 минутад багтаан гаргаж хэвшсэн нь яаралтай тусламж үйлчилгээний чанар 

хүртээмж сайжирсан. 
 

Удирдлагын багийн гишүүн Үйлдвэрчний хорооны дарга Б.Сүхнаран 2016 оны 03 дугаар 

сард “Эрүүл мэндийн байгууллагын нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх гарц” 

сэдэвт туршлага судлах сургалтанд хамрагдаж байгууллагын нийт ажилчдад мэдээлэл 

өгсөн.  

Хүний нөөцийн менежер Ц.Цагаан Солонгос улсын эрүүл мэндийн төрийн 

байгууллагатай танилцах, эмнэлгийн ажилчдыг ёс зүй, харилцаа хандлагыг 

сайжруулах, өвчтөнийг тандан мэдээллэх, нэгдсэн тогтолцоотой танилцах ажлын 

байрны туршлага судлах 3 хоногийн сургалтанд хамрагдсанаар хүний нөөцийн 

мэргэжилтнийг чадавхижуулсан үр өгөөжтэй сургалт болсон. Цаашид 2017 оны 

байгууллагын төлөвлөгөө болон хүний нөөцийн төлөвлөгөөнд  тусгах эмч эмнэлгийн 

ажилчдын ёс зүй харилцаа хандлага, ур чадварыг сайжруулах талаар санал 

боловсруулан ажиллаж байна.  
 

Дорнод аймгийн БОЭТ-ийн 90 жилийн ойн арга хэмжээнд оролцох, зүүн бүсийн төвийг 

бэхжүүлэх Бельгийн төслийн хэрэгжилт, үр дүн, ололттой, дутагдалтай талуудыг 

судлан өөрийн төвд хэрэгжих Бельгийн төсөлд санал тусган, туршлага судлах 

зорилгоор тус төвийн удирдлагын багийн гишүүд болох захирал Т.Баяртогтох, ҮЭХ-ны 

дарга Б.Сүхнаран, Чанарын албаны дарга Б.Оюунцэцэг, САМ-ын тасгийн ахлах сувилагч 

Д.Ариунаа нар оролцсон.  

Туршлага судлах, танилцах ажлын хүрээнд Дорнод аймгийн БОЭТ-д мөрдөгдөж байгаа 

сайн туршлагыг өөрийн төвд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд  Эх нярайн тусламж 

үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлэх буюу хүүхэд нярайн  жижүүр эмчээр зөвхөн хүүхэд 

нярайн тасгийн эмч нар гардаг болж хэвийн төрөлтийн үед эх барих эмэгтэйчүүдийн их 

эмч, эх баригч нар эхний 2 цаг нярайг хянаж тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг харин 

хүндрэлтэй нярайд зөвхөн нярайн нарийн мэргэжлийн эмч дуудагдан тусламж 



 
 

үйлчилгээ үзүүлдэг болгон хэвшүүлснээр эх нярайд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний 

чанар хүртээмж сайжирч эх барихын эмч нарын хариуцлага нэмэгдэн, трлөгийн 

шиидвэрийг оновчтой зөв эх нярайн аль алиных нь эрсдлийг тооцон шийдвэрлэх 

болсон нь төрөх тойрны болон эрт нярайн эндэгдлийг бууруулахад чухал нөлөө 

үзүүлсэн өөрчлөлт, сайн туршлага нэвтрүүлэлт болсон ач холбогдолтой ажил юм.  
 

Арга хэмжээ 1.1.3 Тасаг албадын дарга, 

эрхлэгч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, 

дүгнэж ажиллах 

Тасгийн  эрхлэгч эмч нартай 2016 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн  гэрээг 2016 

оны 01 дүгээр сарын 15-ны дотор байгуулж,  гэрээний  биелэлтийн тайланг  хагас бүтэн 

жилээр илтгэх хуудсын дагуу тайланг авч дүгнэж ажиллав. 2016 оны үйл ажиллагааны 

жилд   22 менежертэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ байгуулж дүгнэхэд маш сайн 

үнэлгээгээр 1, сайн үнэлгээгээр 6, хангалттай үнэлгээгээр 13, дутагдалтай үнэлгээгээр 2 

менежер үнэлэгдэж, дутагдалтай үнэлгээ авсан 2 менежерийг сургалтанд хамруулах 

шийдвэр гаргав. 2017 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулахад мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, 

менежерийн манлайллыг хэрэгжүүлэх, тусгай захиалгат бүтээгдэхүүний 

нийлүүлэлтийн захиалганд  тасаг нэгжийн хүрээнд шинээр нэвтрүүлэх дэвшилтэт 

технилоги, эмчилгээ оношилгоо, сувилгааны арга аргачлал нэвтрүүлэхийг зааварчилан 

ажиллаж байгаа нь дунд шатны удирдах ажилтнуудын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэн 

манлайлалыг дээшлүүлж, мэргэжлийн болон удирдах ур чадварыг сайжруулан улмаар 

стандартад заагдсан оношилгоо, эмчилгээг бүрэн хэрэгжүүлэх, эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэн хүлээгдэл, чирэгдэл, гомдлын тоо 

буурч, сэтгэл ханамж дээшилсэн үр дүн гарах юм.    
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Арга хэмжээ 1.1.4 Төлбөртэй тусламж 

үйлчилгээний журам боловсруулан гаргаж 

мөрдөх 

 

     БОЭТ-ийн захирлын 2014 оны 375 дугаар тушаал, 2015 оны А/13, А/42 дугаар 

тушаалуудыг мөрдөн төлбөрт тусламж үйлчилгээний журмыг хэрэгжүүлэ байгаа бөгөөд 

үүнийг шинэчлэн боловсруулахад өмнө нь үндэслэл болж байсан  ЭМС-ын 2006 оны 277 

дугаар тушаалыг ЭМСайдын 2014 оны 223 дугаар тушаалаар хүчингүйд тооцсон нь 

одоогоор үндэслэл болгон баримтлах эрх акт байхгүйгээс 2016 оны 09 дүгээр сард 

хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын дүгнэлтээр төлбөртэй тусламж үйлчилгээнээс эмч 

мэргэжилтнүүдэд төлбөрт үйлчилгээнээс хувь олгох нь зөрчил гэж үзэн зогсоох албан 

шаардлага ирсэн нь цаашид төлбөрт тусламж үйлчилгээнээс олох орлого багасаж 

өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө тасалдах, эмч ажилчид илүү цагаар 

ачаалалтай ажиллахад эдийн засгийн хөшүүрэггүйгээс сэтгэл ханамжгүй байдал үүсэж, 

тусламж үйлчилгээнд хүлээгдэл, чирэгдэл бий болох нөхцөл үүсэн төлбөрт тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэх журам боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллахад өнөөгийн шаардлагыг 

хангахгүй  жишиг үнийн жагсаалт сангийн  яамнаас ЭМЯ-нд ирээгүйгээс хэт бага үнийн 

санал мөрдөн ажиллаж байгаа, эм эмнэлгийн хэрэгсэл, оношилгооны урвалж бодис, 

рентген хальсны үнэ жилээс жилд нэмэгдэж байгаа нь үндсэн үйл ажиллаганы орлого 

биелэхгүй байх нэг шалтгаан болж байна 
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     ЭМСайдын “Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний жагсаалт журам батлах тухай”  2016 

оны А/228 дугаар  тушаал гарсан боловч Сангийн яамнаас зөвшөөрөөгүй гэсэн 

шалтгаанаар хэрэгжүүлэх боломжгүй хүлээгдэж байна.  

     ЭМЯаманд Эрүүл мэндийн байгууллагын төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 

боловсруулахад зарим тусламж үйлчилгээний талаар орон нутгийн онцлогийг тусгасан 

санал хүргүүлсэн. БОЭТ-ийн төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журмын төслийг 

боловсруулахад тасгийн эрхлэгч эмч, ахлах сувилагч болон хамт олон мөн 

үйлчлүүлэгчдийн санал,  үйлчилгээний нэр төрөл, эм урвалж, эмнэлгийн хэрэгслийн 

үнэ, орон нутгийн онцлог  зэргийг харгалзан боловсруулан саналыг хугацаанд нь 

хүргүүлсэн. ЭМЯамнаас яаралтай жишиг үнийн тарифыг гаргаж хуучин мөрдөгдөж 

байгаа үнийн саналыг өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай байна.  
 

1.2 Удирдлагын менежментийг сайжруулах талаар  

2  Арга хэмжээ 1.2.2 Чанарын удирдлагын 

тогтолцоог бэхжүүлэх нь сургалтыг тасгийн 

эрхлэгчид, удирдлагын багийн гишүүдэд 

зохион байгуулах 

        Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь сургалтанд Удирдлагын багийн 

гишүүн сувилахуйн албаны дарга М.Бадамцэцэг, Чанарын албаны дарга Б.Оюунцэцэг, 

сэхээн мэс заслын тасгийн ахлах сувилагч Зээхүү, Ариунаа нарын хамруулсан. 

     Яаралтай тусламж, мэс засал сэхээн амьдруулах үеийн тусламж үйлчилгээний 

чанарыг сайжруулах нь бүсийн зөвөлгөөнд эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Б.Анхбаяр, 

сэхээн амьдруулах тасгийн эрхлэгч С.Нагашбай, мэс заслын тасгийн эмч Б.Батболд, 

яаралтай тусламжийн тасгийн эмч Б.Бархас нар хамрагдсан. 

     Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь сургалтыг байгууллагын хэмжээнд 

нийт эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд   3 дугаар  улиралд  дотоод сургалтын хуваарийн 

дагуу Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хариуцсан 

мэргэжилтэн, БОЭТ-ийн  Чанарын албаны дарга, чанарын менежер, лавлагаа 

мэдээллийн ажилтан нар  “Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанарын хяналт, 

үнэлгээ, чанар сайжруулах аргууд, Алдаа зөрчлийн тухай ойлголт, түүнээс суралцах,  

Эрсдэл, эрсдлийн үнэлгээ, ЭМС-ын 450 тоот тушаалын дагуу өвчний түүх бичилт, Сэтгэл 

ханамжийн тухай, түүний мөрөөр ажиллах, Дотоод хяналт” сэдвүүдээр 3-р улиралд 

нийт эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтэнд  сургалт зохион байгуулсан.  

БОЭТ-ийн эмч нарт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, ёсзүйн байдал, 

байгууллагын хэм хэмжээг мөрдөх байдлыг тусгасан үзүүлэлтээр  чанарын талон 

боловсруулж, хэрэгжүүлэх зааварчилагааг танилцуулсан сургалтыг эмч нарын дунд 

хийж мөрдөн  ажиллаж байна. 
 

Тайлант онд дээрхи сургалтуудыг зохион байгуулж сургалтын үр дүнг чанарын 

албанаас хянаж, гарсан үр дүнд дүн шинжилгээ хийн  ололттой талыг дэмжин 

дутагдалтай талд зөвлөмж хүргүүлэн ажилласнаар  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 

чанарын үзүүлэлт сайжирсаныг байгууллагын чанарын үзүүлэлт болон сэтгэл 
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ханамжийн судалгаанаас харагдаж байна. Мөн эмч мэргэжилтний алдаа зөрчлийн тоо 

буурсан, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж сайжирсан  
 

Тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй эмч нарын ур чадварыг сайжруулах, эерэг хандлагыг 

төлөвшүүлэх, мэргэжлийн алдаанаас сэргийлэх, анхан шатны бичиг баримтын 

хөтлөлтийг сайжруулах зорилгоор  БОЭТ-ийн 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 

“Тусламж үйлчилгээний чанарын талон”-ыг нэвтрүүлж,  журам батлах тухай  А/03 

дугаар тушаал гаргаж мөрдөн ажиллаж байна. 

     Эмч нарын чанарын талоныг цоолохдоо эмч нарын ажлын цаг ашиглалт, чанарын 

албанаас хийсэн явцын болон графикт хяналт,  хөндлөнгийн хяналт, үйлчлүүлэгчдийн 

сэтгэл ханамж, гомдол, шүүмжлэл , алдаа зөрчлийн бүртгэл, ёс зүйн хэсгийн  хорооны  

хурлын   шийдвэр, тасгийн эрхлэгч эмчийн үнэлгээ   зэрэг үзүүлэлтүүдийг үндэслэл 

болгосон.  

       Энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллахад  тасгийн эрхлэгчийн санаачлагаар 2, 

чанарын албаны үнэлгээгээр 6, эмчилгээ эрхэлсэн орлогчийн саналаар 2  нийт 10 

эмчийн талон цоологдон  санал зөвлөмжийг эмч бүрт өгч,  ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолын 

дагуу олгодог улиралын урамшуулалаас хасаж тооцсон.  

Чанарын талоныг нэвтрүүлэн ажилласнаар  алдааны  давтамж, алдаа зөрчлийн ноцтой 

үр дагавараас сэргийлсэн, эмч нарын  ур чадварыг сайжруулсан,  эерэг хандлагыг 

төлөвшүүлсэн, мэргэжлийн алдаанаас сэргийлсэн, анхан шатны бичиг баримтын 

хөтлөлтийг сайжруулсан үр дүнтэй ажил болсон.  
 

Арга хэмжээ 1.2.3  2017 оны төсвийн 

төсөөллийг БОЭТ-ийн стандартыг хангаж 

ажиллахад чиглүүлэн боловсруулж 

хүргүүлэх 

БОЭТ нь одоогийн байдлаар орон байр болон хүний нөөц, төсвийн хувьд Нэгдсэн 

эмнэлгийн түвшинд ажиллаж байгаа бөгөөд ачаалалаа дийлэхгүй 1 эмч мэргэжилтэнд 

ногдох  үйлчлүүлэгчийн тоо 2 дахин хэтэрсэн ачаалал ихтэйгээс эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанарт сөргөөр нөлөөлж байгаа, нөгөө талаас   Бельгийн засгийн газрын 

хөнгөлөлттэй зээл болон шинээр баригдах БОЭТ-ийн 190 ортой шинэ эмнэлэг, 6 давхар 

оношилгооны төв баригдахтай холбоотой 2017 оны төсвийн төсөөлөлд   

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 22 тоот 

тогтоолоор баталсан БОЭТ-ийн MNS 6330-4:2012 стандартын дагуу  ажиллахаар санал 

боловсруулан ЭМЯ-д хүргүүлсэн.  

         2017 оны төсвийн төсөөлөлийг үндэслэлтэйгээр гарган 10,0 тэрбум төгрөгний 

төсөвтэйгээр санал боловсруулан хүргүүлсэн боловч  ЭМЯ-нд 7,3 тэрбум төгрөгөөр 

хянуулж МУ-ын Сангийн яамнаас 6,7 тэрбум төгрөгөөр батлагдан ирсэн нь өмнөх онтой 

харьцуулахад  500,0 сая төгрөгөөр нэмэгдэж ирсэн нь шаардлага хангахгүй боловч  улс 

орон даяар эдийн засгийн хямралтай байгаа өнөөгийн нөхцөлд төсвөө тодорхой хувиар 

нэмэгдүүлэн батлуулж чадсан нь үндэслэлийг баримт судалгаатай гарган ажилласан 

удирдлага, санхүүгийн багийн ажилдын ур чадвартай холбоотой юм.  Хүний нөөцийн 

хувьд  БОЭТ-ийн MNS 6330-4:2012 стандартын дагуу  529 орон тоотой ажиллах санал 
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хүргүүлсэн боловч 345 орон тоотойгоор сүүлийн 4 жил  батлагдан ирж байгаа нь нэг 

талаас төрийн албан хаагчдын орон тоог нэмэгдүүлэх байх гэсэн Сангийн яамны 

бодлого боловч нөгөө талаас  иргэдэд эрүүл мэндийн чанартай, хүртээмжтэй, сэтгэл 

ханамжтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд  хүний нөөцийн хувьд БОЭТ-ийн болон олон 

улсын стандартад дөхсөн дэвшилд хүрэхэд тулгамдсан асуудлын нэг болоод байна.  
  

Арга хэмжээ 1.2.4 Байгууллагын 2015-2017 он 

хүртэлх дунд хугацааны  хөгжлийн  стратеги 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах 

Байгууллагын 2015-2017 онд хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стартеги төлөвлөгөөний 

явцын  үнэлгээг ЭМХТ-тэй хамтран 2016 оны 09 дүгээр сард  хийхээр төлөвлөсөн боловч 

2016 оны 12 дугаар  сард ирсэн Улсын аудитын газраас ирсэн хяналт үнэлгээтэй 

холбогдуулан тодорхойгүй шалтгаанаар хойшлуулсан билээ. Мөн улсын хэмжээнд 

ажиллаж буй  БОЭТ-үүдэд хийгдсэн тус хяналт үнэлгээгээр нэгдсэн зөвлөмж, ЭМЯ-наас  

БОЭТ-үүдийг  хөгжүүлэх стратеги /энэ жилийн сургалт-хэнийг ч орхигдуулахгүй 

тусламж үйлчилгээ/, Ховд аймгийн ЭМСын стратеги  төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 

үнэлгээтэй  уялдуулан  2017 онд хийхээр хойшлуулаад байна.  
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Арга хэмжээ 1.2.5 Засгийн газрын,   

ЭМЯамны  бодлого, аймаг орон нутгийн 

хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 
 

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны мөрийн хөтөлбөр, ЭМСЯамнаас гарсан 

тушаал шийдвэр, албан даалгаврын хэрэгжүүлж тайлагнаж ажиллав. Мөн Ховд аймагт 

орон нутгийн онцлогийг тусгасан “Амны хөндийн эрүүл мэнд”, “НЭМ-ийн 

хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх” “Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх “, “Эрүүл 

мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах” зэрэг дэд 

хөтөлбөрүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлж ажилласнаар  БОЭТ-д Цахим эрүүл мэнд 

хөтөлбөрийн хүрээнд цахим сургалтын өрөөг тохижуулж, дугаарын машин 

суурилуулсан,  Амны хөндийн эрүүл мэнд  хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөөгийн сумдаар 

үзлэг эмчилгээ хийсэн, Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх зорилгоор 

байгууллагын гадаад орчинг тохижуулж, машины зогсоол, усан оргилуур, хүлээлгийн 

сандал байршуулсан, лабораторийн тоног төхөөрөмж нйилүүлсэн зэрэг бодит ажлуудыг 

хийж гүйцэтгэсэн нь үйлчлүүлэгчдэд тусламж үйлчилгээний ээлтэй орчин бүрдүүлж, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлсөн байна. Тайлангийн жилд  Ховд аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт Эрүүл мэндийн талаар тусгагдсан 

заалтуудын биелэлт 80 хувьтай байна.  

2016-2020 оны  Монгол улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт  Төрөөс эрүүл мэндийн 

талаар баримтлах бодлогыг боловсруулж, хүн амыг аливаа өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, оношлох НЭМ-ийн тусламжийг эрс сайжруулна,  эмчилгээ үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх эдийн засгийн тооцооллыг бий болгож эрүүл мэндийн 

санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлж 

ниймгийн хамгааллыг сайжруулна гэсэн цогц бодлогын хүрээнд Ховд аймгийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Эрүүл, боловсролтой, ажилтай-орлоготой 

иргэдтэй, дундаж орлоготой гэр бүл зонхилсон, олон үндэстэн, ястны өв соёл, 
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уламжлалаа дээдэлж, орчин үеийн дэвшилтэт технологийг  төлөвшүүлсэн аймаг болно” 

гэсэн зорилт дэвшүүлж эрүүл мэндийн талаар хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг эмч 

мэргэжилтнүүдээр удаа дараа  хэлэлцүүлэн боловсруулсан. Үүнд: Эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээний чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай байдлыг эрхэмлэн, тусламж 

үйлчилгээнээс “Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” зарчмыг нэвтрүүлж, Бүсийн оношилгоо, 

эмчилгээний төвийг орчин үеийн дэвшилтэт технологи, тоног төхөөрөмжид суурилсан 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх төв болгон өргөжүүлнэ. Олон улсын жишигт 

ойртуулсан “Оношилгооны төв”-ийн барилгыг шинээр барьж, нотолгоонд тулгуурласан 

оношилгоог өргөжүүлэх, орон нутгийн чанартай нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр, 

төслийг хэрэгжүүлж, эрсдэлт хүчин зүйл, өвчлөл эндэгдлийг тууштай бууруулан, хүн 

амын цэвэр өсөлтийг хангаж, дундаж наслалтыг 73,5-д хүргэнэ. Халдварт бус өвчний 

эрт илрүүлэлтийг 50-иас дээш хувьд хүргэж, хавдрын  тусламж үйлчилгээний өрөө 

тасалгаа, хүн хүчний нөөцийг нэмэгдүүлэн, хөнгөвчлөх эмчилгээг өргөжүүлнэ.“Эрүүл 

мэндийн эрсдлийг бууруулах” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Эрүүл мэндийн тусламжинд 

салбар хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах, барилга байгууламжийн засвар 

үйлчилгээ , дуудлагын машины шинэчлэл хийх зэрэг олон  асуудлыг тусгаж, эрүүл 

мэндийн салбарын хүний нөөцийн нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр боловсруулж 

хэрэгжүүлэхээр тусгасан нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цогцоор сайжруулах 

төлөвлөлт болсон гэж үзэж байна. 
 

 

Арга хэмжээ 1.2.6 Эмч нарын мэргэжлийн 

зөвлөл байгуулж, үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулах 

 

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн эмнэлгийн тусламжийн хөгжлийн бодлого чиг 

хандлагыг тодорхойлох, тусламж үйлчилгээний чанарыг үнэлэх, төрөлжсөн 

мэргэжлийн чиглэлээр зөвлөмж, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий клиникийн профессор 

эмч нарын  орон тооны бус  мэргэжлийн салбар зөвлөлийг БОЭТ-ийн захирлын 2016 

оны А/22 дугаар тушаалаар 10 эмчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллаж байна.  2016 

онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдөж, мэргэжлийн салбар зөвлөлийн 

хурлыг 4 удаа хийсэн. 2 дахь удаагийн хуралд  Ардын эмч Н.Баасанжав оролцож өөрийн 

нэрэмжит болсон БОЭТ-д мэргэжлийн салбар зөвлөлтэй болсонд талархалтай байгаагаа 

илэрхийлж, цаашид хамтран ажиллах талаар санал солилцсон. Мөн БОЭТ-д шинээр 

бүртгэх Эмнэлзүйн тусламж үйлчилгээний  удирадмжтай холбоотой асуудал, эмч 

мэргэжилтнүүдийн дунд тусламж үйлчилгээний стандарт хангалтыг үнэлэх талаар,  

эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй холбоотой алдаа зөрчил,  авч хэлэлцэн хурлын  шийдвэр 

гаргасан.  

 Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүн 10 эмчид  урамшууллын тогтолцоо нэвтрүүлж 

хагас бүтэн жилээр үндсэн цалингийн 20 хувиар нэг сар урамшуулан дэмжин 

ажилласнаар эмч нарын мэргэжлийн салбар зөвлөл байнгын ажиллагаатай болж БОЭТ-

ийн тусламж үйлчилгээний хөгжлийн чиг, эмч нарын сургалтын хэрэгцээг тогтоох, 

эмчилгээ оношилгооны шинэ дэвшилтэт арга нэвтрүүлэх шийдвэр гаргах мэргэжлийн 
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алдаа зөрчлийг дүгнэж, шийдвэр гаргах, залуу боловсон хүчнийг мэргэжшүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах нөхцөл бүрдэж, дотоодын хяналт 

үнэлгээний шинэ дэвшилтэд хэлбэр бий болж, тусламж үйлчилгээний чанар сайжирхад 

чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. цаашид улам боловсронгуй болгож үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  
 

 1.3 Санхүү аж ахуйн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох 
 

 

  

Арга хэмжээ 1.3.1 Төсвийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон 

төсөл, хөтөлбөрийн тендерийн гүйцэтгэлийг 

ил тод мэдээллэх, шилэн дансны хуулийг 

хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах 

 

Тухайн жилд батлагдсан төсөв, төсвийн зарцуулалт гүйцэтгэл, нэмэлтээр ирж буй 

санхүүжилт, хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг Шилэн дансны тухай  хууль болон 

Төсвийн тухай хууль бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд гаргаж хуулийн хугацаанд 

тайлагнан удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр ханган ажилласан. 2016 онд гаргасан 

санхүүгийн  тайлан мэдээг байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбарт 

байршуулан ил тод тавьж мэдээллэн ажиллаж байна. Төсвийн мэдээллийг 

http://info.shilendans.gov.mn/login    хаягаар нэвтрэн мэдээллийг оруулан  

http://shilendans.gov.mn/org/1374      цахим хуудсаар тогтмол мэдээлж ажиллаа.  

- Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжсэнтэй холбойгоор сар бүр цалигийн зардлаас бусад 

5 саяаас  дээш орлого, зарлагын гүйлгээ, жилийн төсөв, сарын гүйцэтгэлийн хамт 

хуулийн хугацаанд  бүх мэдээллийг байгууллагын цахим сайт болон мэдээллийн 

самбарт байршуулан  ил тод  нээлттэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  Орон 

нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй Швейцарийн хамтын ажиллагаа, германы олон улсын 

хамтын ажиллагааны  эрчим хүчний үр ашиг төсөлөөс 348,0 сая төгрөг,  ЭМСЯ-наас 380,0 

сая төгрөг,  Ховд аймгийн Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаас 220,0 сая төгрөг,  

санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж 948,0 сая төгрөгийн саанхүүжилтийг  шийдвэрлэж 

нээлттэй тендер зарлагдаж “Ховдын өргөө” ХХК шалагарч  халдвартын барилгын их 

засварын ажлыг 2016 он 06-р сарын 20 нд эхлүүлж 09-р сарын 25 –нд дуусгаж улсын 

комисст хүлээлгэн өгч тус барилгад эмчилгээ үйлчилгээ хэвийн явагдаж байна.  

Эмчилгээний хоолны тасгийн хоолны бэлтгэл ажлыг хангах тоног төхөөрөмжүүдийг 

koika олон улсын байгууллагын дэмжлэг тусламжтайгаар нийт 28,0 сая төгрөгийн 

санхүүжилтээр шинэчилсэн. Мөн 2016 онд Цахим эрүүл мэнд төслийн хүрээнд 470,6 сая 

төгрөгний 125 компьютер дагалдах тоног төхөөрөмж, Цусны салбар станцад Дэлхийн 

Зөн Олон Улсын байгууллагаас 6,0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, Азийн хөгжлийн 

банкны ЭМХХ- 5  хүрээнд 558,1 сая төгрөгний тоног төхөөрөмж нийллүүлсэн ба цусны 

салбар станцын байрыг ажилчдын ая тухтай орчинг бүрдүүлэх эмчилгээ үйлчилгээний 

чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч  Азийн хөгжлийн банкны санүүжилтээр иж 

бүрэн засвар хийсэн зэрэг томоохон бүтээн байгуулалттай холбоотой мэдээ тайланг цаг 

тухай бүр нь  гаргаж мэдээллийн самбар, цахим хуудсанд ил тод байршуулсан.  

- БОЭТ нь  2014 оноос эхлэн жил бүр  хэвтэн эмчлүүлэгчдийн  эмчилгээний хоолны 
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чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, стандарт шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн бэлтгэн 

нийлүүлэх нээлттэй тендер зарлаж  Мах, хүнсний ногоо, сүү сүүн бүтээгдэхүүн   бэлтгэн 

нийлүүлэх гэрээ байгуулан  ажиллаж байна. Мах бэлтгэн нийлүүлж байгаа “ХОВД 

ДӨРГӨН ХХК”,  Сүү, сүүн  бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа 

“ҮҮДЭНГИЙН ЦАГААН ТОЛГОЙ”  Хүнсний ногоог Хувиараа аж эрхэлдэг А. Гансүх нартай 

гэрээ байгуулан гэрээний заалтын дагуу ариун цэвэр, халдвар хамгаалалын шаардлага 

хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэн хамтран ажиллаж байна. Гэрээг хагас бүтэн жилээр 

дүгнэж гэрээний заалтын дагуу зах зээлийн үнэ ханшаас доогуур, стандарт шаардлага 

хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Гэрээний дүн 

бусад мэдээллийн талаар шилнэ данс болон байгууллагын вэб сайтад байршуулан ил 

тод байдлыг хангаж ажиллаа. /www.khovdboet.mohs.mn/ 

2016 онд БОЭТ-ийн эмийн төсөв 1,122,000,000 төгрөгөөр батлагдсан. Эм, эмнэлэгийн 

хэрэгсэл,урвалж бодис, оношлуурын нээлттэй тендерийн шалгаруулалтыг  нийт эмийн 

төсвийн 80%-д буюу 972,300,000 төгрөгөнд зарлан 36 багцаар худалдан авах 

ажиллагааны тендерийн хуулийн дагуу БОЭТ-ийн захирлын тушаалаар үнэлгээний 

хороог байгуулан www.e-procurement.mn  цахим хуудсанд нээлттэй тенднер зарлаж 

урилга байршуулан нийтэд  мэдээлж явуулсан.  Тенднерт нийт 21 компани оролцож  

үнийн санал, материалаа ирүүлснээс   үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээ хийж 14 

компани шалгарч 2016 оны 02 дугаар сарын 05- нд гэрээ байгуулан эм, эмнэлэгийн 

хэрэгсэл, урвалж оношлуурыг хуваарийн дагуу нийлүүлж эхэлсэн. Улирал бүр эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын нийлүүлэлт болон тендерийн гүйцэтгэлийг 

БОЭТ-ий санхүүгийн шилэн данс болон захирлын дэргэдэх зөвлөлд тайлагнан ажиллаж 

байна 

Дээр ажил үйлчилгээнүүдийг зохион байгуулснаар Төсвийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон төсөл, 

хөтөлбөрийн тендерийн гүйцэтгэлийг ил тод мэдээллэх, шилэн дансны хуулийг 

хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах заалтыг бүрэн хэрэгжүүлэн байгууллагын 

удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр шуурхай хангаж, оновчтой зөв шийдвэр гарган  төсөл 

хөтөлбөрийн байгууллагад  хамтран ажиллах санал, төсөл боловсруулан хүргүүлснээр 

байгууллагын үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмжүүдийг 1тэр бум 153 сая   төгрөгөөр 

нэмэгдүүлсэн, үйлчлүүлэгчдийн ая тухтай орчин бүрдүүлсэн, байгууллагын үйл 

ажиллагаатай холбоотой өргүй ажилласан зэрэг ололт амжилтууд гарсан. Энэ нь 

байгууллагын удирдлагын манлайлал,  дунд шатны менежерүүд, ажилчдын хамтын 

ажиллагааны үр дүн юм.  
 

 

Арга хэмжээ 1.3.2 Байгууллагын санхүүгийн 

өнөөгийн байдлын үнэлгээ хийж, төлөвлөгөө 

 

Жил бүр Аймгийн аудитын газар болон, Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн 

хяналт, аудитын албанаас Байгууллагын санхүүгийн үйл ажилагаанд хяналт үнэлгээ 
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гаргаж ажиллах 
 

хийн нийт хамт олны хурлаар танилцуулан зөвлөмж ирүүлдэг. Зөвлөмжийн дагуу 

батлагдсан төсөвт багтааж үйл ажиллагаа явуулах, өөрийн орлогыг нэмэгдүүлэх 

төсвийн зардалд хяналт тавих чиглэлээр үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган  

удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангаж, улмаар байгууллагын удирдлага зохион 

байгуулалт, үйл ажиллагааны талаар оновчтой шийдвэр гаргах, тодорхой арга хэмжээ 

авч хэрэгжүүлэн ажиллах зорилготой БОЭТ-ийн санхүү аж ахуйн алба 7 хүний орон 

тоотой үйл ажиллагаа явуулж байна. төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, санхүү нягтлан 

бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулж холбогдох хууль тогтоомж, заавар 

журмыг мөрдөн ажиллах, гарсан зөрчлийг арилгах, шалгалтаар тавигдсан акт, албан 

шаардлагыг цаг хугацаанд барагдуулах,   санамж зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, дотоод 

хяналтыг дээшлүүлэх  ажлын төлөвлөгөөг байгууллагын захирлын зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэн батлаж  ажиллаа. 4 зүйл бүхий 16 заалттай ажлын төлөвлөгөө боловсруулж 

хэрэгжилтэнд нь санхүүгийн алба хяналт тавин ажиллаж төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

биелэлтийг захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж үр дүнг тооцлоо. Төлөвлөгөөний 

дагуу  холбогдох тасаг, нэгж, албадуудтай  хамтран дотоод хяналтыг сайжруулах, 

төсвийн хөрөнгийг хууль дүрмийн дагуу зарцуулах, дотоод нөөц боломжоо ашиглаж 

ажиллах чиглэлээр сургалт хийж, ярилцлага өрнүүлж, хэмнэлтийн горимд шилжин  ЗГ-

ын тогтоол, сангийн яам, ЭМЯ-ны сайдын  төсөв санхүүтэй холбоотой  гарсан эрх зүйн 

актуудын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулсан.  

Хог хаягдал зөөвөрлөх, барилгын урсгал зардал, бичиг хэрэг, үйл ажиллагаа 

болон цэвэрлэгээний материалын зардал батлагдсан төсвийн хүрээнд хүрэлцдэггүй тул 

нэмэлт санхүүжилт зайлшгүй шаардлагатай болдог ба энэ нь зарим талаар эмнэлэгийн 

эмчилгээ, үйлчилгээнд доголдол гарах асуудал үүсдэг тул 2016 оны 12 дугаар сард 

өөрийн үйл ажиллагааны орлого болон даатгалын санхүүжилтийн давсан орлогыг ЭМЯ-

нд үндэслэл гарган хүргүүлж НД-ын Үндэсний газар болон улсын төсвөөс  165,3 сая 

төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж авснаар өглөг /өр/-гүй ажиллаа.   
 

БОЭТ-ийн 2014-2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн 

аудитыг  2016 оны 3 дугаар улиралд Үндэсний Аудитын ерөнхий газар, аймгийн 

аудитын газар хамтран санхүүгийн үйл ажиллагааны зарцуулалт, өмч хөрөнгийн 

ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт болон үйлчилгээний  үйл ажиллагааны өнөөгийн 

байдалд 10 хоногийн хугацаатай нөхцөл байдлын шинжилгээ хийж зөвлөмж, акт, албан 

шаардлага бүхий гүйцэтгэлийн аудитын тайланг 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр 

тус төвд ирүүлсэн бөгөөд тайлангийн дагуу төлөвлөгөө гарган ажил зохион байгуулж 

хэрэгжүүлэн 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны дотор ҮАГ-т хүргүүлэхээр төлөвлөгөө 

боловсруулах шатандаа явж байна. Улсын хэмжээнд  5 БОЭТ-д хийгдсэн гүйцэтгэлийн 

Аудитын тайлан ЭМЯ-нд ҮАГ-аас хүргэгдсэн болно.     
 

Арга хэмжээ 1.3.3 Өмч хөрөнгийн хадгалалт Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт, зарцуулалтын байдлыг сайжруулахын  



 
 

хамгаалалт, ашиглалтанд байнгын хяналт 

тавьж ажиллах 
 

тулд захиралын 2014 оны 08 дугаар сарын 01-ний 288 дугаар тушаалаар Өмч хамгаалах 

байнгын зөвлөл байгууллагдан ажиллаж байна. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл нь хагас 

жилийн тооллого, жилийн эцсийн тооллого мөн байгууллагын өмч хөрөнгийн 

хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтын байдалд байнгын хяналт тавьж ажиллаж байна.   

Байгууллагын үндсэн хөрөнгө, багаж тоног төхөөрөмж, хатуу, зөөлөн эдлэл, эм 

эмнэлгийн хэрэгсэлд хагас бүтэн жилээр 2 удаа тооллого хийсэн.  

 2016 оны жилийн эцэсийн үндсэн хөрөнгийн тооллогыг байгууллагын захирлын 2016 

оны А/39 дугаар тушаалаар тоологын комисс томилон 2016 оны  12 дугаар сарын 05-16-

ныг дуусталх хугацаанд нийт 41 тасаг кабинетын тоног төхөөрөмж, эд аж ахуй, тавилга 

хэрэгслэл, зөөлөн эдлэлийн ашиглалт, хамгаалалт, зарцуулалтын байдалд тооллого 

явууллаа.  
Тооллогын нэгдсэн дүн: 

Тооллогоор 41 тасаг кабинетуудад нийт 96 нэр төрлийн 565 ширхэг 

4,929,978,656.0  үнэ бүхий эмнэлгийн тоног төхөөрөмж болон багаж хэрэгсэлүүдийг 

тоолж бүртгэгдлээ.  

№ Ангилал 2016 оны эхний 

үлдэгдэл 

Шинээр 

нэмэгдсэн 

2016 оны эцсийн 

үлдэгдэл 

1 Барилга 

байгууламж 

5,349,661,596.00 - 5,349,661,596.00 

2 Тээврийн 

хэрэгсэл 

354,524,384.00 - 354,524,384.00 

3 Тоног 

төхөөрөмж 

4,426,399,379.00 669,824,844.00 5,096,224,223.00 

4 Тавилга эд 

хогшил 

122,025,105.00 13,275,000 135,300,105.00 

5 Програм 

хангамж  

28,695,000.00 - 28,695,000.00 

6 Бусад хөрөнгө  113,518,832.00 470,128,804.00 583,647,636.00 

  Нийт хөрөнгө  10,394,824,296.00 1,153,228,648.00 11,548,052,944.00 

 

2016 онд нийт 41 нэр төрлийн 74 ширхэг 669,824,844.0 /Цусны станц/ үнэ бүхий тоног 

төхөөрөмж, 6 нэр төрлийн 67 ширхэг 13,275,000.0 үнэ бүхий тавилга аж ахуйн эд хогшил, 

24 нэр төрлийн 290 ширхэг 470,128,804.0 үнэ бүхий бусад үндсэн хөрөнгө /Цахим 
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төслийн компьютерууд/ тус тус 1,153,228,648.00  нэмэгдэн БОЭТ-ийн нийт хөрөнгө  

11,548,052,944.00 хөрөнгө бүртгэгдлээ.  

Тооллогоор 177 ширхэг актлах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслүүдийг актлах  

жагсаалт гаргасан. Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.  

Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулахын 

тулд 2016 оны нэгдүгээр улирлаас эхлэн тасгуудын ахлах сувилагч нарт хөрөнгийн 

бүртгэлийг гаргаж гарын үсгээр баталгаажуулан хүлээлгэн өгч сар бүр үндсэн цалин 

дээр 20000 төргөгийг нэмж олгосноор өмнөх жилийн тооллогоны дүнтэй харьцуулахад 

өмч хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдал тодорхой хэмжээгээр 

сайжирсан үр дүнтэй байна.  
 

Хоёр. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, эмчилгээ оношлогооны шинэ дэвшилтэт арга, техник 

технилоги нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд: 

 

2.1Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг  хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  

 Арга хэмжээ 2.1.2 Тусламж үйлчилгээний 

чанарын өдөрлөгийг улирал бүр зохион 

байгуулах 
 

 

Тусламж үйлчилгээний чанарын өдөрлөгийг 2016 онд нийт 3 удаа зохион байгуулсан. Үүнд  
 

1. БОЭТ-ийн чанарын алба, Амаржих газар, Хүүхдийн тасаг  хамтран 2016 оны 06 

дугаар сарын 10-ны өдөр  Ховд аймгийн Ард-Аюушийн талбайд “Эх хүүхдийн эрүүл 

мэнд” сэдэвт тусламж үйлчилгээний чанарын өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Тус 

өдөрлөгийн хүрээнд 129 хүүхэд эмэгтэйчүүдэд эрүүл мэндийн үзлэг хийж, сургалт 

суртачилгааны материал тарааж зөвлөгөө өгсөн. Өдөрлөгийн үеэр БОЭТ-ийн 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний талаар иргэдээс санал-2, шүүмж-1, талархал-8, 

асуулт-15 ирсэн, 18 хүнтэй  санал солилцож ярилцлага хийсэн ба санал 

шүүмжлэлийн ихэнхи хувийг тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх, хүлээгдлийн 

бууруулах талаар байсан. Талархалын ихэнхи хувийг эмч эмнэлгийн мэргэжилтний 

мэдлэг ур чадвартай холбоотой байсан.  

2. БОЭТ-ийн чанарын албанаас 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр болох Амаржих 

газрын чанарын өдөрлөгийг угтан Амаржих газрын эмч, эх баригч нартай чанарын 

хурал хийж хурлын шийдвэрээр  эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний чанарыг нэмэгдүүлэх амаржих газрын тусламж үйлчилгээг 

сайжруулах зорилгоор нэг сарын хугацаанд  2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх 45 ажлын  

төлөвлөгөө гарган  ажилласан. Үүнд    

 Төлөвлөгөөт кесар хагалгаанд орох эхийг эмчлэгч эмч дангаар шийдвэр гаргадаг 

байсныг эх барихын ерөнхий мэргэжилтэнтэй хамтран үзэж  хагалгааны шийдвэр 

гарган  төрөлтийн түүхэнд тэмдэглэл хөтлөн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч даргаар 

батлуулж хагалгаанд ордог болсон. 

 ЖЭЭТ-д жирэмсэн эхийг бусад нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлэхэд  хүлээгдэлтэй 

бэрхшээлтэй байсныг БОЭТ-н удирдлагуудад танилцуулснаар  тодорхой 

 
30 



 
 

зохицуулалт хийгдэж  үзлэг хийх дотрын эмчийг томилон долоо хоногт 2 удаа 

тогтмол хуваарийн дагуу  үзлэг хийдэг болсон ба бусад нарийн мэргэжлийн эмч 

шаардлагатай үед эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга тухай бүрд цаг алдалгүй 

зохицуулалт хийн шийдвэр гаргаж дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг болсон,   

 Мэс заслын өмнө урьдчилан сэргийлэх антибиотик эмчилгээг хийж хэвшсэн  зэрэг 

нь хагалгааны дараах хүндрэлээс сэргийлэх   чухал арга ба стандартын мөрдөлт 

сайжирсан үзүүлэлт болж байна 

 ЖЭЭТ-ийн тасагт хэвтэн эмчлүүлж байгаа өвчтөний түүх, төрөлтийн түүхийг  

стандартын дагуу хөтлөхөд тодорхой ахиц гарсан. 

 Халдвар хамгааллын дэглэм баримтлах тал дээр анхаарал хандуулан ажиллаж 

ЖЭЭТ, Хүлээн авах тасгууд бүх ариутгасан багажаа багцаар нь нэг уутанд хийж 

хэрэглэдэг байсныг ариутгасан багажинд зориулж тусгаарласан халаастай ууттай 

боллоо.  

 Амаржих газрын ажилдыг нэг удаагийн ариун алчуураар 100 хувь хангасан халдвар 

хамгаалалын дэглэм сайжирсан.  

 ЭМС-ийн 187 тоот тушаалыг гарын ариун цэврийн сахилтыг үнэлэн ажиглалтын 

маягтыг үнэлэн хэвшүүлсэн.  

 Эпидмиологийн албатай хамтарч тодорхой хугацааны давтамжтай нян судлалын 

шинжилгээг авч хариу арга хэмжээ авах ажлыг эхэлсэн зэрэг нь ЭТҮХХ-аас 

сэргийлэх, тандах үйл ажиллагааг эрчимжүүлсэн. Энэ хугацаанд: Эмч ажилчидаас 

хөөмийн арчидас  1 удаа, үйл ажиллагаа явуулж байгаа өрөөнүүдээс 2 удаа авсан. 

Шинжилгээний хариуны дагуу холбогдох ажилчдыг эрүүлжүүлэх арга хэмжээг 

авсан. 

 Амаржих газрын тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын сайжруулах, зөв хэрэглээний 

сургалтыг тоног төхөөрөмжийн инженерүүд эмч, сувилагч нарт хийв.  

 Төрсөн эх, нярайг харьяа хяналтын эмч, эх баригч нарт хүлээлгэн өгдөг болов. 

 Өртөмтгий бүлгийн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хяналтын кабинетын тоог 1 

нэмэгдүүлэн, сар бүр хяналтын мэдээг өрх сумын эрүүл мэндийн төвөөс аван эргэх 

холбоотой хамтран ажилладаг болсон зэрэг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 

чанарын үзүүлэлтийг сайжруулах, эрсдлийг бууруулан ажилласан.  

3. 2015 оны ажил үйлсээрээ манлайлан шилдэг тасгаар шалгарсан Мэдрэлийн  

тасгийн үйл ажиллагааг бусад тасаг нэгжүүдэд суртачилах, туршлага судлах 

зорилгоор 2016 оны 12 дугаар  сарын 05-ны өдөр зохион байгуулсан. Мэдрэлийн 

тасгийн чанарын өдөрлөгт БОЭТ-ийн удирдлагууд болон 24 тасгийн эрхлэгч эмч, 

ахлах сувилагч нар оролцсон.  Мэдрэлийн тасгийн үйл ажиллагааны давуу 

талуудыг нэрлэвэл 

 Хүнд өвчтөний асаргаа сувилагааны аргачлалыг өдөр тутмын ажилдаа 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 Дуслын гүйдэг шонг сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлсэнээр 



 
 

үйчлүүлэгчдийн тариа хийлгэх хүлээгдлийг багасгасан. 

Үйлчлүүлэгчид харвалтын дараах нөхөн сэргээх  дасгал хөдөлгөөнийг хийж хэвшсэнээр 

эдгэрэлтийн хугацаа богиноссон. 

Дээрхи чанарын өдөрлөгүүдийг зохион байгуулснаар тухайн тасаг нэгжүүдэд нэн 

хэрэгцээтэй байгаа аппарат тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн хэрэгцээний үндэслэлийг 

гарган танилцуулж өвчтөний хяналтын дэлгэц, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэг, отсос, дуслын 

гүйдэг болон түрдэг шон, пульсоксиметр, халууны шил, хэл дарагч, даралтын аппарат, 

эмийн шүүгээ, нэг удаагийн хэрэгсэл, эх барих, нярайн нэг удаагийн цомгууд зэрэг 220,0 

сая төгрөгний үнэ бүхий тоног төхөөрөмжийг нийлүүлснээр  эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүд сайжран үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж нэмэгдсэн 

үр дүнтэй ажил болсон.  
 

Арга хэмжээ 2.1.3 Их эмч нарын үйл 

ажиллагаанд Чанарын талон нэвтрүүлж 

ажиллах 

 

     Тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй эмч нарын ур чадварыг сайжруулах, эерэг хандлагыг 

төлөвшүүлэх, мэргэжлийн алдаанаас сэргийлэх, анхан шатны бичиг баримтын хөтлөлтийг 

сайжруулах зорилгоор  БОЭТ-ийн 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн “Тусламж 

үйлчилгээний чанарын талон”-ыг нэвтрүүлж,  журам батлах тухай  А/03 дугаар тушаал 

гаргаж мөрдөж байна. 

     Эмч нарын чанарын талоныг цоолохдоо эмч нарын ажлын цаг ашиглалт, чанарын 

албанаас хийсэн явцын болон графикт хяналт,  хөндлөнгийн хяналт, үйлчлүүлэгчдийн 

сэтгэл ханамж, гомдол, шүүмжлэл , алдаа зөрчлийн бүртгэл, ёс зүйн хэсгийн  хорооны  

хурлын   шийдвэр, тасгийн эрхлэгч эмчийн үнэлгээ   зэрэг үзүүлэлтүүдийг үндэслэл 

болгосон.  

       Энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллахад  тасгийн эрхлэгчийн санаачлагаар 2, 

чанарын албаны үнэлгээгээр 6, эмчилгээ эрхэлсэн орлогчийн саналаар 2  нийт 10 эмчийн 

талон цоологдон  санал зөвлөмжийг эмч бүрт өгч,  ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолын дагуу 

олгодог улиралын урамшуулалаас хасаж тооцсон.  

Чанарын талоныг нэвтрүүлэн ажилласнаар  алдааны  давтамж, алдаа зөрчлийн ноцтой үр 

дагавараас сэргийлсэн, эмч нарын  ур чадварыг сайжруулсан,  эерэг хандлагыг 

төлөвшүүлсэн, мэргэжлийн алдаанаас сэргийлсэн, анхан шатны бичиг баримтын 

хөтлөлтийг сайжруулсан үр дүнтэй ажил болсон.  
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Арга хэмжээ 2.1.4 Ижил мэргэжилтний 

уулзалт, хяналт үнэлгээг тогтмолжуулах 

 

БОЭТ-ийн чанарын албанаас оношилгоо, эмчилгээний стандарт, өвчний түүх бичилтийн 

сатандарт, тасгийн эрхлэгч эмч, эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний ажил төрлийн 

холбоо зэрэгт үнэлгээ өгөх зорилгоор Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 274, 256  тоот 

тушаалын дагуу тасаг нэгжүүдэд “Ижил мэргэжилтний уулзалт, хяналт үнэлгээ” хийх 

хуваарийг 2016 оны 01 дүгээр сард гарган БОЭТ-ийн захирлаар  батлуулан тасаг бүрт 

хүргүүлж хуваарийн дагуу Мэдрэл, дотор, хүүхэд, мэс засал, гэмтэл, уламжлалт, төрөх, 
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эмэгтэйчүүд, сэхээн, зүрх судас, хүлээн авах яаралтай тусламж зэрэг  11 тасагт  ижил 

мэргэжилтний  уулзалт, хяналт үнэлгээг эмч нарын бичсэн өвчний түүхийг санамсаргүй 

аргаар түүвэрлэн авч, улирал бүр хийсэн нийт 120 эмчид  хийж мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгч ажилсанаар өвчний түүх бичилт сайжирсан,  эмчилгээ, 

оношилгооны стандартын мөрдөлтийн хувийг өмнөх оноос 10 хувиар  нэмэгдүүлсэн 

үзүүлэлттэй байна.  

Мөн БОЭТ-ын чанарын албанаас хийсэн “Ижил мэргэжилтний уулзалт, хяналт үнэлгээ”ээс 

гадна  стационарын тасгуудын чанарын баг дотооддоо хяналт үнэлгээг хийж сайн 

туршлагаа солилцон, дутагдалтай талаа дүгнэн засаж сайжруулан ажилласнаар эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүд өмнөх оноос тодорхой хэмжээгээр сайжирсан 

үзүүлэлттэй байна.  
 

БОЭТ-ийн сувилахуйн албанаас Мэс заслын тасагт эмчлүүлсэн Б.Э 14 хоногтой эрэгтэй.   

Клиникийн онош: Флегмона новорожденного со осложенениеми сепсисом оношоор нас 

барсан тохиолдолд  Мэс заслын тасгийн ээлжийн болон хагалгааны сувилагч, Амаржих 

газрын нярайн сувилагч нарыг оролцуулан 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр  

“Сувилгааны түүх хөтлөлт”-нд хэлэлцүүлэг хийлээ. 
 
 

Сувилахуйн албаны дарга М.Бадамцэцэг “Сувилгааны түүх хөтлөлт” сэдвээр онолын 

мэдээлэл хийж дээрх тохиолдолд хөтлөгдөх сувилгааны түүхийн арга зүйн зөвлөгөөг 

болон боолт хийх зарчим /стандарт MNS 6103:2010/  сэдвээр сувилахуйн албаны  арга зүйч 

Т. Энхтуяа,  Эрүүл нярайн онцлог, асаргаа сувилгаа сэдвээр  нярайн сувилагч Д.Одгэрэл  

мэдээлэл хийж  харилцан ярилцаж  санал солилцов. 
 

Хэлэлцүүлгээс гарсан шийдвэр, зөвлөмж: үүнд  

1. Сувилгааны түүх буруу хөтөлсөн сувилагч нарт сануулах арга хэмжээ  авлаа. 

2. Сувилагч нарын ажилдаа хандах чин сэтгэл, ажлын хариуцлага сул байгааг онцлон 

анхааруулав. 

2. Сувилахуйн албанаас өгсөн зааварчилгаа журмын дагуу “Сувилгааны түүх" 

хөтлөлтөө сайжруулах дахин гарах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллахыг сувилагч 

нарт үүрэг болголоо. 

3.      Нярайн сувилагч нарт хүнд нярайд хөтлөгддөг “Эрчимт эмчилгээний хуудас”-ыг бүрэн 

гүйцэд хөтөлж, ач холбогдол өгч өвчний түүхэнд хавсарган явуулж байх үүрэг өглөө. 

4. Өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу сувилагч нараа  сарын дараа Сувилахуйн албанаас хянаж 

эргэн мэдээлж ажиллахаар боллоо. 
 

Арга хэмжээ 2.1.5 Хэрэглэгчийн эрх ашгийг 

дээдлэгч эмч мэргэжилтэнг шалгаруулах    

МУ-ын засгийн газраас  2016 оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгосонтой холбогдуулан  

Хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэгч эмч мэргэжилтэнг шалгаруулах замаар үйлчлүүлэгчдий 

сэтгэл ханамжийг сайжруулах  зорилгоор   2016 оны 07 дугаар  сард Хэрэглэгчийн эрх 

30 



 
 

ашгийг дээдлэгч эмч мэргэжилтэн, тасаг нэгж  шалгаруулах  журмыг БОЭТ-ийн захирлаар  

батлуулан бүх тасаг нэгжид хүргүүлэн  тушаалаар батлагдсан тусгай шалгуур үзүүлэлтээр 

үнэлснээс гадна  БОЭТ-ийн санал хүсэлтийн хайрцаг, дэвтэр, амаар, бичгээр ирсэн 

талархал, 1111 төвд хандсан үйлчлүүлэгчдийн талархал, сэтгэл ханамжийн судалгаагаар 

ирсэн талархал, чанарын багийн үйл ажиллагааны тайлан зэргийг харгалзан үзэж 2016 

оны 12 дугаар сард дүгнэхэд “Талархалын эзэд” шилдэг тасгаар Амаржих газрын хамт олон 

шалгарч өргөмжлөл 100.000 төгрөгөөр, талархалын эзэн эмчээр Дотрын тасгийн их эмч 

Б.Уранчимэг, талархалын эзэн  сувилагч тусгай мэргэжилтнээр Мэс заслын тасгийн ахлах 

сувилагч Ш.Зээхүү, талархалын эзэн  ажилтнаар туслах сувилагч Д.Ууганцэцэг нар 

шалгаран өргөмжлөл үндсэн цалингийн 10 хувиар нэг сар тус тус шагнаж урамшууллаа. 

Энэ нь эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн ажилтан ажиллагсдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, 

харилцаа хандлагад эерэг нөлөө үзүүлэн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, 

БОЭТ-д хандаж ирэх гомдол, шүүмжлэлийн тоог буурлахад бас нэг хөшүүрэг болсон. 

Цаашид тогтмолжуулах шаардлагатай чухал үр дүнтэй ажил болсон.    
 

Арга хэмжээ 2.1.6. Шилдэг үйл 

ажиллагаатай тасгуудыг үйл ажиллагааг 

танилцуулсан үзүүлэх сургууль зохион 

байгуулах 

2016 онд шилдэг үйл ажиллагаатай хүүхэд, арьсны эмгэгийг эмчлэх тасгийн үйл 

ажиллагааг танилцуулах үзүүлэх сургуулийг III,IV улиралд  зохион байгуулсан ба нийт 

тасаг нэгжийн удирдлага, эрхлэгч эмч, менежер сувилагч нар оролцлоо.  

1. Хүүхдийн  тасаг нь 2016 онд эмчилгээ үйлчилгээндээ үйлчлүүлэгчдэд 

хүчилтөрөгчийн коктейлээр үйлчлэх,  амьсгалын эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй 

хүүхдүүдэд утлагын аппаратыг эмчилгээнд нь хэрэглэснээр эдгэрэлтийн хугацаа 

богиносч, эмийн хэмнэлт гарсан,  хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлсэн, эрчимт 

эмчилгээний өрөөнд телемидициний тоног төхөөрөмжийг байрлуулан ЭХЭМҮТ-ээс 

шаардлагатай тохиолдолд шууд зөвлөгөө авч ажилладаг зэрэг дэвшилтэт аргуудыг 

хэрэглэн ажилласан нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хурдан шуурхай, 

хүртээмжтэй хүргэсэн үр дүнтэй ажил болсон.  

2. Арьсны эмгэгийг эмчлэх тасаг нь үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлсэн, Экзем 

болон хайрст үлд өвчний эмчилгээнд хоёрлосон болон гурвалсан тосыг түрхэх 

буюу боолт хийх аргыг шинээр нэвтрүүлсэнээр эмчилгээний үр дүн сайжирсан, 

орны эргэлт сайжирсан, эмийн зарцуулалтанд жилийн хугацаанд 4951852 

төгрөгийн хэмнэлт гарган ажилласан. Зегавит, Септилинийг уулгаснаар хатгалтыг 

цөөрүүлж хэмнэлттэй ажилласан. 2016 оны эмийн захиалгаанд арьсны цайралт 

өвчний үед Mometox тосыг захиалж авч түрхснээр уг өвчний эдгэрэлтэнд үр дүн 

илүү сайн өгч байна.  Мөн харшлын сорил, мөөгөнцөрийн шинжилгээг хийж 

оношилгооны шинэ аргыг нэвтрүүлсэн. 2016 онд нийт 10 хүнд хийгдсэн байна. 

Энэ танилцуулгаар тухайн тасгийн үйлчлүүлэгчдэд  үзүүлсэн тусламж үйлчилгээ  болон 

эмчилгээ, оношилгоонд гаргасан дэвшилтэт аргууд болон сайн туршлагыг бусад тасаг, 

нэгжид сурталчиласан үр дүнтэй ажил болсон.   
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Арга хэмжээ 2.1.7 COPE дасгалыг тасгуудад 

тогтмолжуулах 

 

Үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн үр дүнтэй үйлчилгээг нэвтрүүлж, чанарыг тасралтгүй 

сайжруулах хэрэгслийн нэг “COPE”  дасгалыг хэрэгжүүлэх талаар давтан “COPE” 
сургалтыг тасгийн ахлах сувилагчдад 11 дүгээр сард зохион байгуулав. Сургалтын үр дүнд 

Эрүүл мэндийн сайдын 1 тоот албан даалгаврын хэрэгжүүлж тусламж үйлчилгээг 

нээлттэй, ээлтэй хүлээгдэлгүй үзүүлэхэд тасаг нэгжийн дотоод нөөцийг хүн бүр илрүүлэн 

ашиглах, эдийн засгийн хэмнэлттэй үр дүнтэй ажлуудыг хэрэгжүүлэх талаар 1 тоот албан 

даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж биелэлтийг тайлагнаж ажиллаж байна.  Тасаг 

нэгж бүр “COPE” дасгалыг хэрэгжүүлэн тогтмолжуулж ажилласнаар үйлчилгээний чанар 

сайжирч иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны эерэг үзүүлэлт нэмэгдсэн байна. 
 

2016 онд  нийт 25 тасаг нэгжид хийгдсэн COPE дасгалын аргаар  82 ажлыг зохион 

байгуулж үүнээс тасаг нэгжүүд дотоодын нөөц бололцоондоо тулгуурлан  шийдвэрлэсэн 

68 буюу 82,9%, удирдлагын түвшин болон бусад санхүүжилтээр шийдвэрлэсэн 12 буюу 14,6 

хувь, шийдвэрлэх боломжгүй санхүүжилт шийдэгдээгүй  2 буюу 2,5% -тай асуудлыг 2017 

оны төлөвлөгөөнд тусган шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. 
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2.2 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
 

 

 Арга хэмжээ 2.2.1 Нөхөн үржихүйн насны 

эмэгтэйчүүдийн судалгааг шинэчлэн 

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах, 

эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулах 

Эх хүүхдийн өвчлөл эндэгдлээс сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай ЭМСЯамны сайдын 

2016 оны 1а/1483 албан даалгавар гарсантай холбогдуулан Ховд аймгийн Засаг даргын 

1/781 албан тоотоор Эх хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийг бууруулах салбар хоорондын хамтын 

ажиллагааг уялдуулах цогц төлөвлөгөөг 22 заалттай боловсруулан  төлөвлөн хэрэгжүүлж 

байна.  Төлөвлөгөөөнд тусгагадсан ач холбогдол өндөртэй ажлуудын нэг нь нөхөн 

үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн дэлгэрэнгүй судалгаа нэгдсэн загвараар А/нийгмийн 

талаас эрсдэлдэлтэй буюу амьжиргааны орлого бага, нөхөргүй, боловсролгүй эмэгтэйчүүд, 

В/ эрхтэн тогтолцооны талаас эрүүл мэндийн 3 дугаар бүлгийн эмэгтэйчүүд, С/ өмнөх 

жирэмслэлтийн байдал хүндрэлтэй, эх барихын ужиг дурдатгалтай эхчүүд гэсэн ангилалд 

гаргаж, эхчүүдийг эрүүлжүүлэх, гэр бүл төлөвлөлтийн орчин үеийн арга хэрэгслэлд 

хамруулах талаар БОЭТ-ийн эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нар сумдыг хуваарилан авч 

ажиллаж байна. 2016 онд төрөх эмэгтэйчүүдийн хүндрэл ихтэй байсан Эрдэнэбүрэн, Буянт, 

Зэрэг, Алтай, Булган сумдад эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт зохион байгуулж, мэргэжлийн 

эмчийн үзлэг хийж, эмчлэн эрүүлжүүлэх талаар зөвлөгөөг сумдын эмч эх баригч нар өгч  

төрөх үеийн хүндрэл дутуу төрөлтийн тоо, төрөх тойрны нярайн эндэгдэл бууруулах 

нөхцлийг бүрдүүлэх юм.    

Мөн БОЭТ-д  Эх нярайн эндэгдлийн хэлэлцэх хурлыг 2 удаа, эмгэг бүтэц, эмнэлзүйн  

конференцийг  3 удаа мэргэжлийн эмч нар, ЭМГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдтэй  хамтран 

хийж эх нярайн эндэгдэл, хүндрэлд  нөлөөлсөн хүчин зүйл, цаашид нөхөн үржихүйн насны 

эмэгтэйчүүдийг эрүүлжүүлэх, эмэгтэйчүүдийн үрэвсэлт өвчнийг эмчлэх талаарх 
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зөвлөмжийг  сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдэд 11 дүгээр сард хүргүүлж мэргэжил арга 

зүйгээр хангаж ажилласан нь тайлант оны сүүлийн хагас жилд эхийн эндэгдэлгүй, эхийн 

ноцтой хүндрэл буурсан төрөх тойрны эндэгдэл буурсан зэрэг ахиц дэвшил гарахад 

нөлөөлсөн, чухал ач холбогдолтой ажил болсон.    
 

Арга хэмжээ 2.2.3 Мэс заслын хагалгаанд 

дэвшилтэт арга технологи нэвтрүүлэн 

хагалгааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх 

1. Хавдрын мэс заслын эмч нартай хамтран бөөрний хавдар, бүдүүн гэдэсний  хавдар 

авах хагалгаанд орж цагираг оёгч , шулуун оёгчуудийг хагалгаанд нэвтрүүлсэн.   

2. Шамбарамийн хагалгаанд *band legation* аппарат ашиглан хагалгааг амжилттай 

хийж байна 

3. Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд элэгний захын байрлалтай хавдар авах хагалгаа 

1 удаа хийсэн нь үр дүнтэй болсон.  

4. ETHICON брендийн PDS 4-0  утсыг  гэдэс залгах хагалгаанд ашигласнаар 

хагалгааны дараах хүндрэлгүй, хагалгааны зардал, ор хоног, эмчилгээний зардлыг 

багасгаж чадсан.  

5. Острый парапороктитын хагалгаа НМА дор хийдэг болсноор хагалгааны дараах 

хүндрэл, хагалгааны ор хоног, эмийн зарцуулалтыг бууруулж, өвчтөний 

амбулаторт боолт хийлгэх хугацааг багасгаж, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг  

бууруулж чадсан.  

6. Нүдний Лазер аппаратаар Хаалтай Глаукомын үеийн  хагалгаа хийж өвчтөний 

хараагүй болох эрсдэлээс сэргийлж байна. 

7. Хүүхдийн мэс заслын эмчийг мэргэшүүлэн сургаснаар 2016  онд хүүхдийн яаралтай 

мэс засал 11, төлөвлөгөөт мэс засал 78-ийг хийсэн байна. Жаргалант сумын 2 

сургууль , 2  цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд мэс заслын эмчийн урьдчилан сэргийлэх 

үзлэг хийж фимоз, варикоцель, крипторхизм, гриж зэрэг эмгэгтэй хүүхдүүдийг 

илрүүлэн төлөвлөгөөт хагалгаа хийж эрүүлжүүлж байгаа нь өсвөр үеийн дунд  

өвчнийг эрт оношилж хүндрэлээс сэрийлж байгаагаараа ач холбогдолтой юм.    

8. Автомат шарх тэлэгч Wookwalterийг хэрэглэснээр ажлын бүтээмж дээшлэн 

хагалгааны хугацааг хэмнэж,1 эмчийн дуудагдах илүү цагийн хөлсийг хэмнэсэн. 

9. Хэвлийн хөндийн сүрьеэгийн хагалгааг Улаанбаатар хотын ХӨСҮТ-ийн мэс заслын 

тасагруу шилжүүлдэг байсан бол тайлант онд  орон нутагтаа уг  хагалгааг 3 удаа  

амжилттай хийж цаашид эмийн эмчилгээнд шилжүүлэн эрүүлжүүлж байгаа нь 

алслагдсан бүс нутгийн хүн амын эдийн засгийг хэмнэсэн, төвлөрөлийг 

сааруулсан, олон улсын эмчилгээний чиг хандлагаруу шилжсэн дэвшилтэт 

эмчилгээ болсон.  

10. Тендерийн захиалганд тасаг нэгжүүдээс 2 сарын хугацаанд эм зүйн тасаг өөрсдөөр 

нь ирэх оны захиалгын гаргуулан хэлэлцүүлж шийдвэрлэдэг болсноор чанартай, 

стандартын шаардлага хангасан нэг удаагийн хэрэгслээр хангагдаж байгаа боловч 

хүрэлцээний хувьд хангалтгүй байгаа нь эмийн төсөв хязгаартай  байдаг тул  бүх 

хагалгааг нэг удаагийн хэрэгслээр бүрэн хангаж  чадахгүй байна. БОЭТ-д жилд 
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дунджаар 1500-1600 хагалгаа хийгддэг.   

Арга хэмжээ 2.2.4 Хүүхдийг эрсдлээс 

урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө гаргах 

Сүүлийн жилүүдэд Ховд аймгийн 0-16 насны хүүхдийн эндэгдлийн дотор зам тээврийн 

осол, ахуйн гэмтэл түлэгдэл, усанд осолдох зэрэг золгүй  тохиолдлын  нас баралтын тоо 

буурахгүй /2013 12, 2014 онд 9, 2015 онд 10 тохиолдол/  нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь эцэг 

эх асран хамгаалагчдын эрсдлийн талаар мэдлэг  муу, авах арга хэмжээг мэдэхгүй 

байгаатай холбоотой гэсэн судалгааны дүн дээр үндэслэн хүүхдийн тасгийн эмч нар 

“Хүүхдийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж байна. 

Хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийг эрүүл мэндийн эрсдэлд хүргэдэг 18 төрлийн ахуйн эгзэгтэй 

байдлуудыг фото зургаар баталгаажуулан үзүүлэн хийж, зөв аюулгүй байх зааварчилгааг 

хамт байршуулан эцэг эхчүүдэд таниулан сургалт хийж, тухайн айлд нөхцөл ямар байгаа 

талаар асуун тодруулж засаж зөв байршуулсан тухай мэдээллийг эргэн мэдээллэхийг 

хүссэн санамж хуудас өгч эцэг эхчүүдтэй хамтран ажиллаж байна. 2016 онд хүүхдийн 

тасгаар эмчлүүлсэн 278 эцэг эхчүүдэд хүүхдийг эрсдлээс сэргийлэх сургалт хийж таниулан 

ажилласнаас  20 эцэг эх эргэх холбоотой ажиллаж бусад 4-6 эцэг эхэд нөлөөлсөн тухайгаа 

мэдэгдсэн байна. Хүүхдийг эрсдлээс хамгаалах хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажилласнаар 2016 онд 

хүүхдийн түлэгдлийн тохиолдол 6-аар буурсан байна. Мөн  ахуйн гэмтлийн тохиолдлын 

тоо буурсан.  
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Арга хэмжээ 2.2.5 Ховд аймгийн 5 суманд 

сүрьеэгийн, 8 суманд бруцеллезын  

тандалтын судалгаа хийх 

2016 оны 4-6 сард Сүрьеэгийн тандалтын судалгааг Ховд аймгийн Булган, Зэрэг, 

Жаргалант сумдын 1000 хүн санамсаргүй түүврийн аргаар хийж, сүрьеэ  илрүүлэх аман 

асуумжийн судалгаа авч, сүрьеэ өвчний талаарх мэдлэгийг үнэлж, цэрэнд ХТН илрүүлэх 

шинжилгээ хийсэн. Судалгаанд хамрагдсан хүн амын 72 хувь сүрьеэ өвчний үед илрэх  

шинж тэмдэгийн  талаар, 45 хувь нь бүрэн эдгэрдэг өвчин тухай хангалттай мэдлэгтэй 

байв. Харин та шинэ тэмдэг илэрсэн үед хаана хандах вэ гэдэг асуумжинд 80 гаруй хувь нь 

сум өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд цэр цуглуулах үйлчилгээ хийгддэг талаар мэдээлэл 

аваагүй байв. Судалгааны үед Жаргалант сумын Наран баг, Булган сумаас сүрьеэгийн 

түрхэц эерэг уушгины хэлбэртэй 2 өвчтөн илрүүлж эмчилгээнд хамруулав. Ховд аймгийн 

хувьд сүрьеэгийн өвчлөл 10000 хүн амд 5,5 байгаа нь улс аймгуудын дундажаас доогуур 

үзүүлэлт боловч сүүлийн 2 жилд түрхэц эерэг, уушгины бус хэлбэрээр өвчлөл нэмэгдэж, 

эмэнд дасалтай тохиолдол 4 оношилогдсон, судалгааны явцад түрхэц эерэг 2 тохиолдол 

илэрсэн  нь сүрьеэ илрүүлэх тандалт судалгааг тогтмолжуулах шаардлагатай болохыг 

харуулж байна. Бруцеллезын шинжилгээ санхүүжилт шийдэгдээгүйн улмаас хийгдээгүй 

байна. 
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Арга хэмжээ 2.2.8 Шинжилгээний тасгийг 

бүрэн цахимжуулж, оношилгоонд  шинэ  

дэвшилтэд  2-3  арга  нэвтрүүлэх 

 

Цахим эрүүл мэнд хөтөлбөрийн хүрээнд лабораторийн тасагт шинээр  2 компьютер 

суурилуулан тус тасгийн нийт 11 компьютерийг дотоод сүлжээний программд бүрэн 

холбон төлөвлөгөөний заалтыг  100 хувь ханган ажилласан.   
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2016 оны 02 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Цахим бүртгэлийн мэдээлэл лавлагааны төвөөс 

шинжилгээний хариуг олгодог болсноор үйлчлүүлэгчдийн цагийг хэмнэсэн, хүлээгдлийг 

бууруулсан ач холбогдолтой ажил болсон. 

 2016 оноос эхлэн –Резус сөрөг цустай эхэд “Антителийн титр” тодорхойлох 

шинжилгээг хийж  хэвшсэн. Тайлант онд 60 гаруй эхэд уг шинжилгээг хийсэн 

байна. Урьд  нь энэ төрлийн шинжилгээг ЦССҮТ рүү илгээж хариу авдаг  байсан 

бол орон нутагтаа хийснээр  цаг хугацааг хэмнэсэн, эхэд үзүүлэх тусламж 

үйлчилгээ сайжирсан.  

 Зүрх судас,үе мөчний үрэвслийн эрсдлийн шинжилгээг анализаторийн  буюу тоон 

аргаар хийж  байгаа нь илүү нарийвчлалтай гарч оношилгооны нэр төрөл 

нэмэгдсэн үр дүнтэй арга болж байна.   

Арга хэмжээ 2.2.9 Эмгэг бүтцийн 

шинжилгээнд хөндлөнгийн хяналтын 

тогтолцоо нэвтрүүлэх 

Эмгэг бүтцийн шинжилгээнд хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлэх зорилгоор 2 

удаа асуумж судалгаанд хамрагдаж, 1 удаа хяналтын сорьц хүргүүлсэн. 

ЭСҮТ-д 150 цитологийн шинжилгээг 1 удаа, давтан шинжилгээгээр Биопси -15, цитологи-

15, аутопси-5 шинжилгээг тус тус явуулсан хариу хүлээгдэж байна.  

Мөн  ЭСҮТ-д  FILE /зураг, видео/ хэлбэрээр нийт 9 шинжилгээг явуулж хариуг 

баталгаажуулан авч  эмчилгээ оношилгоонд ашигласан.  

Дотоод хяналтыг сар бүрийн 25-28-ны хооронд БОЭТ-ийн чанарын албатай хамтран хийж 

хэвшсэн.  хяналтаар илэрсэн алдаа зөрчлийг засаж залруулан ажилладаг.   

ЭМСҮТ-өөс ахлах лаборант Ц.Энхсайханыг урьж 7 хоногийн хугацаатай ажлын байрны 

сургалт хийж, лабораторийн хэсэгт хөндлөнгийн хяналт үнэлгээ хийлгэсэнээр 

лабораторийн орчин, урсгалыг зөв болгож, шинэ уусмал урвалжуудыг шинээр ашиглаж 

эхэлсэнээр ажлын бүтээмж сайжирсан.   

Эмгэг судлалын тасгийн орон байр хүрэлцээгүйгээс лабораторийн өрөө болон урвалж 

бодисын хадгалалтын өрөө нэг байсныг тусгаарлан урсгалыг зөв болгон орон байрны 

хангатыг нэмэгдүүлсэн нь тусламж үйлчилгээний чанар болон ажилчдын ажиллах орчин 

сайжирч, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин бүрдсэн. 
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Арга хэмжээ 2.2.10 Цусны банкны хүчин 

чадал, үйл ажиллагааг 2 дахин нэмэгдүүлэх 

 

2016 оны ЭМС-ын 01, 02 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг ханган цусны  жишиг төвийн 

бүтэц үйл ажиллагааны стандартын дагуу цусны үйлдвэрлэлийн их эмч-1, үйлдвэрлэлийн 

бага эмч -2, нийгмийн ажилтан-1,  үйлчлэгч-1, лабораторын их эмч -0,5 лаборант 0,5 орон 

тоотойгоор үйл ажиллаж байна. 2016 онд үйлдвэрлэлийн 2 бага эмчийг ЦССҮТ-д  мэргэжил 

олгох сургалтанд  сургаж  хамруулсан. 

Азийн хөгжлийн банкны ЭМХХ-5 төслийн хүрээнд  4 багц тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. 

Нийт цусны 26 нэр төрлийн 46 ширхэг цусны тоног төхөөрөмж, донорын сургалт 

сурталчилгааны багц, мөн донорын цахим сүлжээнд холбох багц, лабораторын тоног 

төхөөрөмжийн багц зэрэг  15 төрлийн 32 ширхэг аппарат, багаж тоног төхөөрөмжөөр  

хангагдсан. Дээрх  тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэнээр ЦЦБ-ий үйлдвэрлэл, хадгалалт, 
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олголт дээр дараах шинэ арга технологуудыг нэвтрүүллээ. 

Аферезийн  аппараттай болсноор 1 удаад 600 мл сийвэнг цуглуулж  жилдээ 1 донороос 10 л 

сийвэн цуглуулах боломжтой боллоо.  
 

Ялтаст эсийн өтгөрүүлэг хадгалах зориулалтын сэгсрэгчтэй аппараттай болж ЯЭӨ-ийг 

зориулалтын хөргөгчинд хадгалаж байгаад эмчилгээнд хэрэглэдэг болсон. 

-80 С0-т  Сийвэн хадгалах хөлдөөгчтэй болсноороо сийвэнг 2 жил хүртэлх хугацаагаар 

хадгалдаг болсон. 

Цусны зориулалтын 2 ш хөргөгч төслөөр ирсэн бөгөөд хорионы хөргөгч шинээр бий 

болгож хорионд байгаа бүтээгдэхүүнийг тусад нь хадгалдаг боллоо.  

 Сийвэн гэсгээх зориулалтын +37 с температурт гэсгээдэг төхөөрөмжтэй болж 1 удаад 8 

сийвэнг зэрэг гэсгээх боломжтой болсон. 

Мөн резус сөрөг бүлгийн эхчүүдийн анти  Д-ын титр тодорхойлдог болсон. 

2016 онд нийт бүртгэлтэй байгаа донорын тоо 642 

Энэ онд нийт 322 донороос цус, 72 донороос сийвэн цуглуулсан.    

Цус өгөлтийг хэлбэрээр нь ангилвал:  

1. суурин хэлбэрээр-  280  донор 

2.  явуулаар-42 

3.  ферезийн аргаар-72  донороос  сийвэн цуглуулсан. 

Тайлант онд   нийт   394   донороос/цус өгөлтөөр/  цус сийвэн цуглуулж   цус цусан 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж тасаг нэгж болон харьяа сумуудын хэрэгцээг жигд 

тасралтгүй хүртээмжтэйгээр ханган ажиллаж байна 

Дэлхийн зөн ОУБ-аас донорт ээлтэй орчин бүрдүүлэх, аюулгүй ЦЦБ-ээр хангах ажлын 

хүрээнд 6 сая төгрөгийн 4 төрлийн 6 ширхэг тоног төхөөрөмжөөр хангасан.  
 

Дээрх хөрөнгө оруулалт, сургалтын үр дүнд 2016 оны ЭМС-ын 01, 02 дугаар тушаалын 

хэрэгжилтийг ханган цусны  жишиг төвийн бүтэц үйл ажиллагааны стандартыг 

хэрэгжүүлэн баруун бүсдээ жишиг төв болон хөгжиж, цус цусан бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл 194 литр 680 грамм буюу  2015 онтой харьцуулахад 27 литрээр нэмэгдэн, 

үйлдвэрлэлээс үүсэх хаягдал багасаж, нөөц нэмэгдэн, тусламжийн чанар сайжирсан 

үзүүлэлттэй байна. 
 

 
 

Арга хэмжээ 2.2.11 Календарчилсан 

төлөвлөгөөний дагуу эмчилгээний хоолны 

үзэсгэлэн  гаргаж, иргэдэд суртачилж 

ажиллах 

БОЭТ нь гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд Койка Олон улсын байгууллагатай хамтран 

ажиллах санал, төсөл боловсруулан хүргүүлснээр сайн дурын 2 ажилтан 63,0 сая төгрөгний 

төсөл хэрэгжүүлж төслийн санхүүжилтээр эмчилгээний хоолны тасгийн байранд засвар 

хийж, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн, хүний нөөцийг  сургаснаар БОЭТ-ийн эмчилгээний 

хоолны тасаг хэвтэн эмчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчид болон   тус төвийн  эмч, ажилтан, 

албан хаагчдад  эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчинд  бэлтгэсэн, баталгаат хүнсний 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

бүтээгдэхүүнээр хийсэн   амт чанартай, халуун хоолоор  үйлчлэн ажилладаг.  

Эмчилгээний хоолны тасаг нь зонхилон тохилдох өвчний үеийн эмчилгээний хоолоор 

өдөрт дунджаар  250-300 гаруй  хэвтэн эмчлүүлэгчдэд үйлчилж байна. Үүний зэрэгцээ 30 

гаруй ажилчин, албан хаагчдад  оройн хоолоор үйлчилдэг.   Эмчилгээний хоолны цэсийг  

улирал тутам шинэчлэн, технологийн картыг тогтмол бичиж баяжилт  хийн хоол 

үйлдвэрлэлийг технологийн картын дагуу хийж, хоолны шимт бодисын тооцоог гарган 

дүн шинжилгээ хийн ажиллаж байна. Нийт 16-20  төрлийн хоол, 2 төрлийн  цай, 5 төрлийн 

шүүс, сүү, цагаан идээ 5 төрлөөр хийж үйлчилж байна. 

Календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу эмчилгээ оношлогоонд хоол хүнс хэрхэн нөлөөлөх, 

зохистой хооллолтын талаар иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгоход эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2016 оны 12-р сарын 02-ны  өдөр  

БОЭТөвийн Чанарын алба, эмчилгээний хоолны тасагтай  хамтран эмчилгээний хоолны 

өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.  

Өдөрлөгийн үеэр  дараах  үйл ажиллагааг явууллаа. Үүнд  

1. 1-16-р ширээний эмчилгээний хоолны үзэсгэлэн гаргасан 

2. Стационарын тасгуудад эмчилгээний хоолны зөвлөмж боловсруулж хүргүүлсэн 

3.  Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд эмчилгээний хоолны амталгаа хийгдсэн 

4. Эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт хийгдсэн. Энэ сургалтын хүрээнд дотор 

мэдрэлийн тасагт хэвтэн эмчлүүлж байгаа 32 өвчтөнд  тухайн өвчинд нь тохирсон  

хоолнуудыг тайлбарлан  тараах материал хийж тараан зөвлөмж зөвлөгөөг өгсөн 

Мөн Дотоодын сургалтыг тасаг нэгждээ тогтмол явуулж ажилчдынхаа мэдлэг 

мэргэжил, ур чадварыг нэмэгдүүлдэг,  улирал тутамд хийсэн  ажлаа танилцуулах арга 

хэмжээний  хүрээнд эмчилгээний хоолны сургалтыг  зохион байгуулан хэвтэн 

эмчлүүлэгчид  болон эмнэлэгээр үйлчлүүлэгчдэд эмчилгээний хоолны талаархи  

сургалт сурталчилгааг тогтмол явуулж байна.  
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 2.3 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангалт, хяналт, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх талаар 
 

 

 Арга хэмжээ 2.3.1 Эм, эмнэлгийн  

хэрэгслэлийн тендерийг бие даан зохион 

байгуулж, шалгарсан компаниудын 

гэрээний биелэлтийг улирал бүр захирлын 

дэргэдэх зөвлөлд  тайлагнаж ажиллах 

2016 онд БОЭТ-н эмийн төсөв 1,122,309,000 төгрөгөөр батлагдсан. МУ-н сангийн яамнаас 

худалдан авах ажиллагааны тендер бие даан явуулах эрх авч эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, 

урвалж оношлуурын нээлттэй тендерийн шалгаруулалт нийт эмийн төсвийн 86,6% -д  

буюу 972,896,750 төгрөгөөр зарласан \тасаг нэгж тус бүрийн эмч,сувилагч нараас авсан 

бодит захиалга 1,153,000,000 төгрөг болж байснаас танасан захиалга 972,896,750 төгрөг\ 

.ЭМГ-с хамааралгүй тасаг нэгжийн захиалганд үндэслэн эм,эмнэлэгийн хэрэгслийн 

захиалгыг шинэчлэн эмийн нэр төрөл ангилалаар жижиглэн боловсруулж 36 багцаар 

худалдан авах ажиллагааны тендерийн хуулийн дагуу шалгаруулалт явагдсан. Үүнд нийт 
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21 компаниас үнийн санал ирсэн үүнээс үнэлгээний хорооны гишүүд хуулийн дагуу 

шалгаруулалт үнэлгээ хийж 14 компани шалгарч гэрээ байгуулсан. 

БОЭТ-н НТШ -2 дараах журмын дагуу зохион байгуулсан. 

Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам: Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу  

Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт: 

1.Эрх бүхий эсэх   \тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ болон Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 

нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар 

2. Гэрээг хэрэгжүүлэх чадвартай эсэх \ТОӨЗ 18.2\ 

3.тендерийн баталгаа  

4.тендерийн баримт бичгийн үндсэн шаардлага хангах                            

 5.сүүлийн 2 жилийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх                          

  6.сүүлийн 3 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын мэдээлэл,гүйцэтгэлийн тайлан  
 

Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл: 

1.Эм импекс концерн -багц 1,2,3,4,12 дээр шалгарсан            

 2.Ази фарм ХХК багц 5,14,15  

3.Монос ХХК багц-6,20,30,36,13  

 4.Мөнхийн тун ХХК багц-7,19,21,22,28                                  

5.Монфа ХХК багц-8,17,18               

6.Айвико ХХК багц -9,24                    

 7.Нахиа  ХХК багц-11                       

 8.Тавин ус ХХК БАГЦ-23                      

9.Мон-орто ХХК-Багц -26                    

10.Монгол фарм ХХК Багц-27,33   

11.ДЕС ХХК -багц 29               

12.Баянгол мед ХХК багц-31      

13.Сетунари ХХК-БАГЦ-35        

14.Пролианс ХХК-БАГЦ-34 

Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл: 

1.Нарт эрдэнэс ХХК  

2. Оюудент ХХК  

3.Сүвэн-уул ХХК 

 4.Мон-химо ХХК  

5.Нуган трейд ХХК  

 6. Тунамал мед ХХК  

7.Евро фарм ХХК 

Шалгараагүй талаарх,үндэслэл,шалтгаан: 

1.Нарт эрдэнэс ХХК-24р багц болох Гемодиализын багц дээр санал ирүүлсэн боловч 



 
 

үнэлгээний явцад Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ байхгүй байсан учир үнэлгээнээс 

хасагдсан.  

2.Оюудент ХХК -нь 29-р багц болох Шүдний материалын багцаар үнийн санал үрүүлсэн 

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хугацаа дууссан байсан.\2015 оны 12 сарын 26 өдөр\                      

 3. Сүвэн уул ХХК,Мон-химо ХХК,Нуган трейд ХХК,Тунамал мед ХХК,Евро фарм ХХК тус 

эмийн компаниуд нь багцыг нийлүүлэх үнийн саналаар өндөр байсан тул шалгараагүй. 

2016 оны 02 дугаар сарын 05-нд гэрээ байгуулан эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, урвалж 

оношлуурыг хуваарийн дагуу нийлүүлж эхэлсэн. Улирал бүр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

урвалж оношлуурын нийлүүлэлт болон тендерийн гүйцэтгэлийг БОЭТ-ийн санхүүгийн 

шилэн данс,  www.e-procurement.mn болон захирлын дэргэдэх зөвлөлд тайлагнан ажиллаж 

байна. 2016 оны эм,эмнэлэгийн хэрэгсэл,урвалж оношлуурын худалдан авах тендерийн 

төсөв-972,896,750төгрөг үүнээс тендерт шалгарсан компаниудын дүн 913,331,606 төгрөг 

буюу 59,564,671 төгрөгийн хэмнэлт гарган тендер шалгаруулалт зохион байгуулсан. 

2016 оны эм,эмнэлэгийн хэрэгсэл,урвалж оношлуурын нээлттэй тендер бие даан зохион 

байгуулсны үр дүн: 

1.эмийн төсөвт тааруулан эмч нарын захиалганд үндэслэн эмийн багцийг жижиглэн олон 

болгож өгсөн нь тендерт оролцогч компаниудын өрсөлдөх сонголт болон чадвар 

нэмэгдсэн. 

2.мөн тухайн багцад шалгарсан компани нийлүүлэлтийн дагуу 90% хувиар эмийн хангалт 

сайжирсан. 

3.бүх тасаг нэгжийн 1 сард хэрэглэх эмийн төсөвийг сүүлийн 2 жилийн дунджаар тооцон 

төсөвлөн ажилласан. 

4.эмийн тендерийн гүйцэтгэлийг сар бүр бүртгэн гэрээний дагуу биелэлтийг тайлагнан 

эмийн тасалдалыг бууруулсан. 

5.зайлшгүй шаардлагатай эмийн 7-дахь жагсаалтын нэр төрөл болон хувь нэмэгдсэн 2015 

онд 70% иар хангаж байсан бол 2016 онд 84-85%-иар хангаж байна. 

6.шинэ эмийн нэр төрөл нэмэгдсэнээр эмчилгээний үр дүн сайжирсан.жишээ нь 

мэдрэлийн тасагт церебролизин 5 мл, цитофлавин 10мл, Венеброн В 4мл, ЗШЭ-н 

нэмэлтэнд орсон карбопенемын бүлгийн антибиотик, видоп 5мг гэх мэт\ 

7.Эмийн чанар,аюулгүй байдал алдагдаагүй үйлчлүүлэгч болон эмнэлгийн мэргэжилтэнээс 

санал гомдол ирээгүй.  

Тендерийн эмийн гэрээг хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн дүгнэхдээ сар бүрийн нийлүүлэтийг 

үндэслэл болгон дүгнэхэд  14 компаниас  13 компани нь  90- 100%- ийн  гүйцэтгэлтэй 

дүгнэгдсэн, 1 компани нь 40 хувийн гүйцэтгэлтэй дүгнэдсэн байна.  Лабораторийн урвалж 

оношлуурын Иммунологийн багцыг Монос ХХК нийлүүлэхээр гэрээ хийсэн боловч 2016 

оны эхний хагас жилд нийлүүлэгдээгүй 2016 оны 07 дугаар сараас эхлэн нийлүүлсэн. 

Дээрхи компаниудын тендерийн нийлүүлэлтийн  гэрээг дүгнэн ЭМГ-т мэдээллийг  

хүргүүлсэн.  
 

http://www.e-procurement.mn/


 
 

Тайлант онд уураг амин хүчил, нам молекулт шингэний багцыг БОЭТ-ийн эмийн төсөвт 

тааруулан тодорхой хэмжээгээр  захиалгыг хүргүүлсэн боловч иргэдийн өвчлөлөөс 

шалтгаалан хэрэглээ нэмэгдсэний улмаас шууд гэрээгээр худалдан авалт хийсэн.  
 

Арга хэмжээ 2.3.2 Эмийн эмчилгээний 

зохицуулах хорооны ажлыг тогтмолжуулах 

Эмийн  эмчилгээний зохицуулах хороог шинэчлэн байгуулаж ажиллах журмыг хавсралтаар 

батлан ажлын төлөвлөгөө гарган ажлын тайланг Захирлын дэргэдэх зөвлөлд тайлагнаж 

ажиллаж байна. ЭЭЗХ-нь улиралд 1  удаа хуралдаж шаардлагатай тохиолдолд тухай бүрт 

хуралдан асуудал хэлэлцдэг. 

2016 онд  ЭЭЗХ-нь 4 удаа хуралдаж дараахи асуудал дэвшүүлж хэлэлцээд дараах үр дүнд 

хүрсэн. 

1. Антибиотикийн салбар зөвлөл байгуулан 3 гишүүнтэй ажиллаж байна. Сар бүр 

антибиотикийн хэрэглээ тооцон антибиотикийн мэдрэгтэй уялдуулан эмч нарт 

мэдээлэл өгч,4 удаа сургалт явуулсан. ЗШЭ-н 7 дахь жагсаалтанд нэмэлтээр орсон 

карбопенемын бүлгийн антибиотик эмийн тендерт оруулан эмчилгээний практикт 

үр дүн үзүүлсэн. 

2. Эмийн жорын стандарт MNS 5376:2014 дагуу эмч нарт 4 удаа сургалт хийж,эмч 

нарын дунд “Стандарт жор,стандарт тун” сэдэвт уралдаан зохион байгуулж 

Сэхээний тасгийн эмч Лүнчулуун эмч алдаагүй жор бичиж шалгарсан. Үүний үр 

дүнд эмч нар жорын маягтыг хэрэглэж хэвшиж байна.исторын бичилт сайжирч 

эмийн хэлбэр,ОУН,тун хэмжээ,хэрэглэх арга зэргийг товч тодорхой бичдэг болсон. 

3. Антибиотикийн дискийг эмийн тендерт хангалттай захиалж хуваарийн дагуу 

лабораторийн тасагт нийлүүлж,шинжилгээг тасралтгүй хийж байгаа. 

4. 2016 оны тендерийн эмийн нийлүүлэлт, тасаг нэгжийн зарцуулалтыг тооцон сар 

бүрийн төсөв тогтоон  хяналт тавиж эдийн засгийн хэмнэлттэй ажилласан. 

5. Мөн 6,8 сард олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, эмийн гаж нөлөөний сургалтыг 

хуваарь гарган Жаргалан телевизтэй хамтран 7 хоногт 3 удаа эмийн мэдээлэл, 1 

удаа эмч,эм зүйч телевизийн ярилцлага өгч ард иргэдэд чиглэсэн эмийн боловсрол 

ологосон. 

6. Эмч,сувилагч нарт эмийн бүртгэлийн Лайсмед програмын талаар мэдээлэл 

хийж,шинэ эмийн мэдээлэл авдаг болсон. 

7. 2015 оны антибиотик эмийн хэрэглээ тооцон, антибиотик мэдрэг чанартай 

уялдуулан судалгаа гаргаж, 2016 оны 1,2,3-р улиралын хэрэглээг тооцон дүгнэхэд 

антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлсон хүний тоо нэмэгдэж үр дүнтэй антибиотик 

хэрэглэсэн байна.\1-3-р улиралын хэрэглээ хавсаргав\ 

8. Сувилахуйн албаны дарга Бадамцэцэгтэй хамтран сувилагч нарт эмийн гаж 

нөлөөний талаар сургалт хийснээр гаж нөлөөний тандалт хийж мэдээлэдэг 

болсон.Хэвтэн эмчлүүлэгчээс эмийн талаар санал гомдол ирээгүй. .  

9. Эмч нарт шинэчилсэн жорын стандартаар 3 удаа хичээл заасан ба энгийн болон 

мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эмийн жороор хангалтын тоо нэмэгдсэн. 
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10. Нян эмэнд тэсвэржих үзэгдлээс сэргийлэх, эмнэлэгээс шалтгаалсан халдварын 

тархалтыг зогсоох, эрсдэлийг бууруулах, анхаарал татаж буй нянгийн эмнэлзүйн 

сорилт, хяналт сайжирсан. 

11. Иргэд,хэвтэн эмчлүүлэгч нар  антибиотик болон нянгийн эсрэг үйлдэлтэй  эмийг 

эмчийн заалтын дагуу  хэрэглэх зохистой хэрэглээнд суралцсан . 

12. Эмийн гаж нөлөөний бүртгэн мэдээлэх, дохио илрүүлэх үйл ажиллагаа сайжирч 

тогтмолжино 

13. Эрүүл мэндын байгуулагын эмч, мэргэжилтнүүдийн антибиотик болон  эмийн гаж 

нөлөөны талаарх мэдлэг сайжирч антибиотик эмийн хэрэглээнд хяналт тавьж 

байна.  

14. Микробиологийн лабораторын оношлуур болон антибиотикийн мэдрэг 

чанар,дискийн талаар мэдээлэлтэй болж эмч-микробиологч-эмч зүйч уялдаатай 

ажиллаж байна. 
 

Арга хэмжээ 2.3.3 Иргэдээс эм эмнэлгийн 

хэрэгслийн хангалтын талаар судалгаа авч 

үр дүнг тооцож, сэтгэл ханамжийг 

нэмэгдүүлэх 

Эм зүйн алба нь 2016 онд 92 эмнэлгийн мэргэжилтнээс,  110 хэвтэн эмчлүүлэгч   4 удаа 

судалгаа  авч дүгнэлт хийж дараах үр дүнд хүрч ажилласан.Үүнд  

1. Эм зүйн албаны дотоод журам шинэчлэн мөрдөж эхэлсэн мөн эмийн мэргэжилтний 

харилцаа ёс зүйн дүрэмыг баримтлах самбар хийж байршуулж мөрдөж ажиллаж байна. 

Харилцааны ёс зүй сайжирсан. 

2. Хамт олон ажиллагсадтайгаа эелдэг дотноор харилцаж, бие биедээ хүндэтгэлтэй 

хүлээцтэй хандах үйлчлүүлэгчдэд эерэг сэтгэл төрүүлэх зан харилцаанд суралцсан.сэтгэл 

ханамжийн дэвтэр болон санал хүсэлтийн хайрцаг шинэчлэн хийсэн. 

3. Эмч нарт шинэчилсэн жорын стандартаар 3 удаа хичээл заасан ба энгийн болон 

мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эмийн жороор хангалтын тоо нэмэгдсэн. 

4. Эмчилгээний 16 тасаг нэгжийн яаралтай эм болон мансууруулах сэтгэц нөлөөт эмийн 

бүртгэл серийн дугаар, хугацаа зэрэгт хяналт тавин эм зүйч,эм найруулагч нар хуваарийн 

дагуу явж хяналт хийж эмийн мэдээлэл хийж хэвшсэн. 

5. 1-р улиралын үйлчлүүлэгчээс авсан  сэтгэл ханамжийн судалгаагаар эмийн тасалдал 

үүсч байна, эмийн гаж нөлөөний заавар дутуу гэсэн асуудалыг хэлэлцэн эм зүйч нарыг 

үндсэн 8 тасаг нэгжээр уух эмийг үйлчлүүлэгчийн гар дээр өдөр бүр өгч гаж нөлөө, 

хэрэглэх заалтыг тайлбарлан олгоод эргэн тандалт хийснээр 2 дахь судалгаагаар 

үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж сайжирсан. Мөн эмийн тасалдал үүсээгүй гэсэн үнэлгээ 

авсан. 

6. Иргэд эмийг өөрсдөө дур мэдэн замбараагүй хэрэглэдэг зохисгүй байдлаас шалтгаалж, 

антибиотикийн хэрэглээ өсөхийн хэрэгцээгээр эмийн гаж нөлөө ихсэх, нянгууд 

антибиотикд тэсвэртэй болох, хоруу чанар нь нэмэгдэх улмаар эмчилгээний  зардал өсөх 

зэргээр эмийн эмчилгээнд ноцтой хүндрэл учирч байгаа талаарх зөв ойлголтыг иргэдэд 

хүргэснээр иргэдийн эмэнд хандах хандлагат ахиц гарсан.  
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7.Иргэд антибиотик эмийн  талаар тодорхой ойлголттой болж эмэнд дасал үүсэхээс 

сэрийлэх мэдлэгтэй болсон. 
 

 

Арга хэмжээ 2.3.4 Нэг өвчтөнд нэгж эм 

тооцох системийг дотор,  мэс заслын 

тасгуудад нэвтрүүлэх 

 

БОЭТ-ийн эмийн сангийн тасгаас дотор, мэдрэл, зүрх судас, мэс заслын тасгийн 

үйлчлүүлэгч тус бүрт тунгийн зохицуулалтыг өвчний түүхийн заалтын дагуу эм зүйч нар 

цаг тухай бүр нь хэрэглэх заалт болон гаж нөлөөний талаар зөвлөгөө өгч олгож, нэг 

үйлчлүүлэгчид нэгж эм тооцох системийг нэвтрүүлж хэвшсэнээр эмчилгээний үр дүнд 

ахиц гарч, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж сайжирч байна.. Өмнөх онуудад Сэтгэц 

наркологи, сүрьеэгийн тасгуудад энэ систем хэрэгжиж хэвшсэн сайн туршлагыг тайлант 

онд өргөжүүлэн дээрх 4 тасагт  дэлгэрүүлэн нэвтрүүлсэн нь өвчний эдгэрэлтэнд сайнаар 

нөлөөлж, 1 үйлчлүүлэгчийн хэвтэн эмчлүүлэх ор хоногийн тоо багасах гэх мэт сайн 

нөлөөтэй байгаа тул цаашид бусад тасгуудад нэвтрүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна 
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Арга хэмжээ 2.3.5 Тасгуудын эм эмнэлгийн 

хэрэгслэлийн хадгалалт хамгаалалт 

зарцуулалтанд хяналт үнэлгээ хийх 
 

 

Эм зүйн алба нь 2016 онд  нийт 16 тасгийн яаралтай эмийн жагсаалт,  мансууруулах болон 

сэтгэцэд нөлөөт эм, ариутгалын болон халдваргүйжүүлэх уусмалын сери, хугацаа, хэрэглэх 

зааварт хуваарийн дагуу сар бүр хяналт хийж ажиллахад 
 сайн үнэлэгдсэн, шинээр хийсэн ажилууд: 

 

1. ЗШЭ-ийн 7 дахь жагсаалтын 80-85% буюу 376 нэр төрлийн эмээр хангаж байна. 

2. Эмч нарын историйн антибиотикийн хэрэглээ багассан, мэдрэг чанар үзүүлж 

антибиотик хэрэглэдэг болсон. Дотоод  хяналтын явцад ямар нэгэн зөрчил 

илрээгүй нь тасаг нэгжийн хяналт үнэлгээ сайжирсантай холбоотой байна. 

3. Бүх тасаг нэгжүүд яаралтай эмийн серийг жигдэрүүлж шинэчилсэн 

4. Мансууруулах сэтгэц нөлөөт эмийн  орлого зарлага ,зарцуулалтын бүртгэлийн 

өдөр бүр хөтлөн тайлан гарган хадгалж байна мөн бүх тасаг нэгжийг устгалын 

бүртгэлтэй болгож сургалт хийсэн.мөн 2016 оны 5 сарын 18  ны А\184 тоот 

тушаалын дагуу 2015 оны 68-р тушаалын 2-р хавсралтыг тасаг нэгж тус бүрт хэвлэн 

өгч танилцуулсан. 

5. Төрөөс үнэ төлбөргүй олгодог эмийн хангалт зарцуулалтыг бүртгэх тайлан гаргаж 

зарцуулалтанд хяналт тавин ажиллаж байна. Жилийн эцсийн байдлаар нийт 

28,699,347.1 төгрөгний эмийг жорын дагуу хүлээн авч олгосон байна. 

1. Дотоодод бэлтгэдэг ариутгалын уусмалын хэрэглээнд хяналт тавьж шингэний 

тасаг 5,668,540 төгрөгний эмийг 16,582,445 төгрөг болгож ашигтай ажилласан. 

2. Халдвар хяналтын аянд идэвхитэй оролцож тасагтаа 5 удаагийн сургалт зохион 

байгуулж “Гараа зөв угааж хэвших” дадал хэвшүүлж хүн бүрийг гарын алчууртай 

болгосон. 

3. Алдаа зөрчлийн аянд оролцож Энгэрийн тэмдэг зүүж хэвшсэн, Хувцаслалтаа 
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жигдрүүлсэн. 

4. Уусмал, ариутгалын сав жигдрүүлсэн, хаягийг стандартын дагуу хийсэн. 

5. 2016 онд  Нээлттэй тендер шалгаруулалт явуулж тендерт шалгарсан эм ханган 

нийлүүлэх байгууллагуудтай гэрээ байгуулан гэрээний биелэлтийг сар бүр гарган 

ажиллаж байна.\шинэ эмийн нэр төрөл нэмэгдсэн\ 

6. Анхан шатны бүртгэл баримтыг  зохих  журмын дагуу шинэчлэж үнэн зөв хөтөлдөг 

7. Эмийг  өвчтөний түүхэнд бичсэний дагуу түүвэрлэн ЭЭО –р батлуулан өвчтөн нэг  

бүрт  олгож байна.\Эмийн мэргэжилтэн болон менежер сувилагч нар эмийг түгээж 

байгаа\ 

8. Эм зүйн албаны самбар шинэчилж хийсэн, эмийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм 

баримтлан ажилладаг болсон.  

9. Амин чухал эмийг ЭМС-н 2009 оны 388 тоот тушаалын дагуу шинэчлэн бүртгэж 

эмийн сери, хугацааг хянадаг самбар шинээр хийсэн.  

10. Эмийн хэрэглээнд хяналт тавих журам,эмийн сангийн эм түгээх журам, Эм 

эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурыг ханган нийлүүлэх тухай журам, Эмийн гаж 

нөлөөг бүртгэх журам, Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эм хүлээн авах,олгох,бүртгэл 

хөтлөх,тайлан гаргах тухай журам, Мөн Нянгын эсрэг эмийн хэрэглээнд мөрдөх 

журам, эмийн гаж нөлөө илэрсэн үед авах арга хэмжээний удирдамжийг  тус тус 

шинэчлэн боловсуулан холбогдох тасаг нэгжийн эрхлэгч эмч нарт хариуцуулан өгч 

журмын хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт тавьж ажиллсан.  

11. Эмийн агуулахын хаягжилтыг сайжруулж фармаклогийн үйлдлээр ангилан ялгаж 

төрөлжүүлсэн эмийн тавиур 3-г авч нэмэгдүүлсэн.  

12. ЭМС-ын 2011 оны 158 тоот тушаалын 1-р хавсралтын дагуу эмийн хог хаягдлыг 

зориулалтын хүрэн өнгийн хайрцганд  хийж, тусгайлан ангилан ялгаж байна. 
  

Эдгээр ололттой талуудаас гадна дараах алдаа зөрчил илэрсэн. 
 

1. Эм шинжлэгч нь дотоод бэлдмэл, нэрмэл ус, түүхий эдийн чанарыг стандарт, 

фармакопейн дагуу шинжилж баталгаажуулаагүй. 

2. Нийт тасаг нэгжийн халдваргүйжүүлэх уусмалын хаягжилт муу байсан. Уусмал 

бэлтгэх тасгийн хаягжилтыг шинэчлэн ажиллахаар \стандартад нийцүүлэн\ 

болсон. Харшил халдварт, сүрьеэ, сэтгэц наркалогийн тасаг дээр ариутгалын болон 

халдваргүйжүүлэх уусмалын хэрэглэх заавар, хадгалалтын горимын талаар  тус 

тасгийн нийт эмч мэргэжилэн ажилтан, ажиллагсдад  мэдээлэл хийсэн. 

3. Тасаг  нэгжийн яаралтай тусламжийн шүүгээний эмийн сери, хугацааг сольж 

хаягжилт жигдэрсэн байсан. Гэмтэл, мэс засал, харшил, сэхээний тасагт сери 

зөрсөн зөрчил илэрсэн тухай бүрт тасгийн ахлах сувилагчид танилцуулан зөвлөмж 

өгч зөрчлийг засаж сайжруулсан.   

 2.4 Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт мөрдөгдөж буй стандартыг хэрэгжүүлэх талаар  



 
 

 Арга хэмжээ 2.4.1 Түгээмэл үйлдлийн, 

зонхилон тохиолдох эмчилгээ 

оношлогооны стандартын  мөрдөлтийг 

сайжруулах 

2016 онд 240 стандарт, 68 удирдамжийг мөрдөн ажилласан. Тасаг нэгж бүр мөрдөгдөж буй 

стандарт удирдамжуудын жагсаалтыг гарган БОЭТ-ийн захирлаар батлуулан ажиллаж 

байна.  2016 онд 12777 өвчний түүхийн хөтлөлт, оношилгоо эмчилгээний удирдамжийн 

мөрдөлтөнд хяналт үнэлгээ хийхэд стандарт удирдамжийн  мөрдөлт  86%-тай байна. 

1. Эмч нарын дунд БОЭТ-ийн мэргэжлийн салбар зөвлөлтай хамтран Түгээмэл 

үйлдлийн стандарт /MNS 4621;2008/ -ын мөрдөлтийг гардан үйлдлээр, Зонхилон 

тохиолдох эмчилгээний оношилгооны стандартаар онолын мэдлэг,  эмнэлзүйн 

тохиолдол,  эмийн жор бичилтийн стандарт хангалт гэсэн 4 асуултаар  хяналт 

үнэлгээ хийхэд 70-89 хувьтай үнэлэгдсэн. 
 

2. Cувилахуйн стандарт удирдамжуудын мөрдөлтийг сайжруулах зорилгоор сувилагч 

тусгай мэргэжилтнүүдээс  улирал бүр мэргэжлийн чиглэлээр  онолийн тест, 

MNS4624-2008 түгээмэл гардан үйлдийн стандартын дагуу шалгалтыг авч  

үнэлгээг хийж үр дүнг тооцож урамшуулж ажилсан. 1-р улиралд 115, 2-р улиралд 

143, 3-р улиралд  132, 4-р улиралд 128  буюу нийт давхардсан тоогоор 518 сувилагч 

тусгай мэргэжилтэн  хамрагдсанаас  А үнэлгээ /100-90%/-310, В үнэлгээ/80-89%/-126, 

С үнэлгээ/70-79%/-44, D үнэлгээ/60-69%/-23, F үнэлгээ/60-доош/-19 байлаа. Энэхүү 

үнэлгээг улирал бүр хийж урамшуулалд тооцож ажилласанаар сувилагч, тусгай 

мэргэжилтний өөрийгөө дайчлах, хөгжүүлэх эрмэлзлэл сайжирч  мэдлэг, гардан ур 

чадвар дээшлэх үр дүнтэй ажил болсон. Нийт үнэлгээний дүнг тооцоход БОЭТ-н 

сувилахуйн гардан үйлдлийн стандартын хэрэгжилт хангалттай гэсэн үнэлгээ нь 

84,4%-тай байна. Цаашид энэ үнэлгээг тогтмол хийж сувилагч тусгай 

мэргэжилтний мэдлэг, гардан ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх ажлын байрны 

сургалт болон  хяналт үнэлгээний үр дүнг тооцож ажиллахыг зорьж байна. 

30 

Арга хэмжээ 2.4.2 БОЭТ-ийн тусламж 

үйлчилгээнд мөрдөгдөх стандарт 

удирдамж,  журмын тоог нэмэгдүүлэх 

2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 240 стандарт, 68 удирдамжыг ашиглан   урьд  оныхоос 

стандартын тоог 42, удирдамжийг 17-р нэмэгдүүлэн  ажиллаж байна. 2016 онд шинээр мэс 

засал, сэхээн яралтай тусламж, сэтгэц, эмгэг судлал, өдрийн эмчилгээ, арьм харшил зэрэг 

тасгуудад  түрүү булчирхайн хоргүй хавдрын оношилгоо, эмчилгээ MNS 6100 : 2010, 

хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ МNS 5455 : 2005, кесар хагалгааны мэс засал MNS 

5221:2002, гавал тархины гэмтлийн оношилгоо эмчилгээ MNS 5979-1:2009, зүрхний 

ишемий өвчний оношилгоо эмчилгээ  MNS 5838:2008, цагаан мөгөөрсөн хоолойн гуурстай 

ерөнхий мэдээгүйжүүлэг MNS 6206:2010, нугасны хөндийн мэдээгүйжүүлэг  MNS 

6204:2010, эмнэлгийн хийнүүдийн метал бутанг тэмдэглэх  MNS1810-73, зохиомол 

амьсгал явуулах MNS 6202:2010, уушигний  мэс заслын үеийн мэдээгүйжүүлэг MNS 

6203:2010, нугасны хатуу хальсны гадна хөндийн мэдээгүйжүүлэг MNS 6205:2010, нуруу 

нугасны гэмтлийн оношилгоо, эмчилгээ MNS 5979-2:2009, эпилепсийн оношилгоо, 

эмчилгээ MNS 5290-2003, айдаст сэтгэл түгших эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээ MNS 5481-

2005, тархины цусны эргэлтийн цочмог эргэлтийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5291:2003 
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зэрэг стандарт, нярай, мэдрэл, хүлээн авах зэрэг тасгууд тусламж үйлчилгээнд ашиглах 

удирдамж заавруудыг нэмэгдүүлж ашиглаж эхэлсэн.   

Дотооддоо цус цусан бүтээгдэхүүнийг тусламж үйлчилгээнд хэрэгжүүлэх стандарт 

ажиллагааны заавар, вируслогийн лабораторийн стандарт ажиллагааны зааврыг 

боловсруулж Чанарын алба болон БОЭТ-ийн захирлаар батлуулан мөрдөж ажиллаж байна.  

Эмгэг бүтэц, эд эс судлалын шинжилгээнд хамруулах, шинжилгээ хийх стандартыг 

нэвтрүүлсэн. Нийт мэргэжилтэнүүдэд стандарт, удирдамжийг мөрдөж ажиллах талаар 

зааварчилгааг тогтмол өгч, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилладаг зэрэг нь  тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэх явцад гарах алдаа зөрчлөөс сэргийлснээр тусламж үйлчилгээний 

чанарын үзүүлэлтүүдийн хувь дээшилсэн. Эмнэлэгт нас барсан эх хүүхэд нярайн эмнэлзүй-

эмгэг бүтцийн хурлуудыг хийж  эмч мэргэжилтэнүүдэд эмчилгээ оношилгооны  зөвлөмж 

хүргүүлэн гүйцэтгэлийг хянаж  ажилласан нь перинаталь эндэгдэлийн хувийг  

бууруулахад тодорхой хувиар нөлөөлсөн.   Өвчний түүхэнд оношилгоо эмчилгээний 

удирдамжийн мөрдөлтөнд хяналт үнэлгээ хийхэд стандарт удирдамжийн  мөрдөлт 86%-

тай байна.  Төрөх эмэгтэйчүүд, мэдрэл, сүрьеэ, сэтгэц, арьсны эмгэг, зүрх судас, 

лаборатори дурангийн оношилгоо эмчилгээний удирдамж, стандартууд өвчтөний 

оношилгоо эмчилгээний шаардлагад нийцсэн, хэрэглэхэд  дөхөм болж, эмч нар мөрдөн 

ажиллаж хэвшсэн байна. 

2016 онд БОЭТ-д мөрдөгдөн ажилласан стандарт, удирдамжуудын жагсаалтыг  хавсралтаар 

хүргүүлэв.  
 

 Хавсралт №1 

Арга хэмжээ 2.4.3 Эмч нарын түгээмэл  

гардан үйлдлийн ур чадварын үнэлгээ 

зохион байгуулах 

Эмч нарын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсны эмч 

нарын мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах, боловсон хүчнийг тасралтгүй сургах 

хөгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлснээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд  баримталж буй стандарт 

удирдамжуудын биелэлтийг  хангах, тусламж үйлчилгээний  чанар, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлж иргэдийн хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулснаар сэтгэл ханамжийг сайжруулах,  

байгууллагын санхүүгийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах зорилгоор их эмч нараас  

1.Монгол улсын Эрүүл мэндийн салбарт мөрдөгдөж буй Түгээмэл үйлдлийн стандарт 

/MNS4621;2001/ -гардан үйлдэл  

2.Зонхилон тохиолдох эмчилгээ оношилгооны онолын мэдлэг  

3. Тусламж үйлчилгээний тохиолдлыг /кейс/  үнэлж, арга хэмжээ авах 

4.  Эмийн жор бичилтийн стандарт  гэсэн 4 төрлийн үнэлгээгээр үнэлэв.  Үнэлгээнд 

хамрагдсан эмч нарын 20 хувь маш сайн, 70 хувь хангалттай, 10 хувь нь хангалтгүй 

үнэлгээгээр үнэлэгдэв. Хангалтгүй үнэлгээтэй эмч нар давтан үнэлгээ хийлгэх болно. Эмч 

нарын үнэлгээг хийснээрээ 2017 оны дотоодын сургалтын хэрэгцээг тогтоох, эмч нарын 

тасралтгүй хөгжих нөхцлийг бүрдүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандарт 

мөрдөлт сайжрах, иргэдийн чирэгдэл буурах ач холбогдолтой. Цаашид улирал бүр 

тодорхой нэг эрхтэн тогтолцооны эмгэгүүдийг сонгон хэвшүүлэхээр сургалтын 
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төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхийг сургалтын албанд хариуцуулсан.  
 

Арга хэмжээ 2.4.4 Зайлшгүй шаардлагатай 

эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангалтын 

хувийг сар бүр үнэлэх 

2016 онд БОЭТ –нь нээлттэй тендерийн шалгаруулалт нийт эмийн төсвийн 86,6% -д 

972,300,000 төгрөгөнд зарлан 36 багцаар худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион 

байгуулснаар нийт  эм,эмнэлэгийн хэрэгсэл,лабораторийн урвалж оношлуур татан 

авалтын 86,6% тендерийн гэрээний дагуу нийлүүлэгдсэн, 13,4%  шууд гэрээгээр эм татан 

авсан нь эмийн төсөвт хэмнэлт гаргаж ажилласан мөн эмийн төсөвөөс тасаг нэгжид 

шаардлагатай байгаа 40 гаруй сая төгрөгний пульсоксиметр, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, 

дуслын шон гэх мэт аппарат хэрэгслээр хангасан.  Эм зүйн албаны эмийн агуулахад  2016 

оны жилийн эцсийн байдлаар  нийт 1,071,462,700  төгрөгний 528 нэр төрлийн эм, 

эмнэлэгийн хэрэгсэл, лабораторийн урвалж оношлуур татан авсанаас 1,038,674,470 

төгрөгийн эм,эмнэлэгийн хэрэгсэл,лабораторийн урвалж оношлуурыг тасаг нэгж тус бүрт 

түгээн зарцуулсан байна. 

Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 7-дахь жагсаалтын дагуу 589 нэр төрлийн эмийн 

бүртгэлийг сар бүр бүртгэн тооцож 75-80 хувиар тасралтгүй ханган нийлүүлж байна. Мөн 

амин чухал эмийн ЭМС-ын  2009 оны 388 дугаар тушаалын 2-р хавсралтанд заасны дагуу 38 

нэрийн эм, эмнэлэгийн хэрэгслийг   байгууллагын  төсөв санхүүгийн  боломжинд 

тулгуурлан  1 сарын нөөцийг ханган сери, хугацааг цаг тухайд нь бүртгэн Эрүүл мэндийн 

газарт сар бүрийн 30-ны өдөр нөөцийн мэдээг хүргүүлэн ажиллаж эмийн тасалдал үүссэн 

тохиолдолд эмийн эмчилгээний хорооны шийдвэрээр амин чухал эм, эмнэлэгийн 

хэрэгслийн нөөцөөс зарцуулан ажилладаг. Тендерийн гэрээний дагуу эм, эмнэлэгийн 

хэрэгсэл, урвалж оношлуурыг улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн чанарын шаардлага хангасан 

цувралын дугаар болон хугацааг шалган чанарын бичгийн дагуу үнэлж хүлээн авч байна. 

Мөн Лайсмед программаас шинэ эмийн мэдээлэл болон хайрцаг шошгоны байдлын 

мэдээлэл авч хяналт тавин ажилладаг. Уусмал бэлтгэхдээ түүхий эд болон найруулж буй 

уусмалаас дотоод хяналт, хөндлөнгийн хяналтанд дээж өгч чанарын бичиг авч ажиллаж 

байна. Найруулан бэлтгэсэн уусмал болон нунтагаас дээж авч улирал тутам шинжлүүлдэг.  

БОЭТ-ийн эм зүйн алба нь эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхийн тул тасаг нэгж 

бүрт эмийн эмчилгээгээ нэгж тунгийн системийн дагуу эмчийн бичсэн эмчилгээг өвчтөн 

нэг бүрт хэрэглэх талаар заавар болон гарах гаж нөлөөг эмийн мэргэжилтэн  тайлбарлан 

өгч хэвшсэн. Хэвтэн эмчлүүлэгчдээс эмийн эмчилгээ, зохистой хэрэглээний талаар тасаг 

бүрээс улиралд 2 удаа судалгаа  авхад эмийг эмчийн бичсэн тунгаас хэтрүүлэн  хэрэглэдэг, 

Эмийг цагтаа уухаа мартах, Эмийг эмчийн бичсэн аргаас өөр аргаар хэрэглэх, Эмийг 

зааврын дагуу хэрэглэж чаддаггүй, өөр нэршилтэй ижил эм хэрэглэх, эмийн сурталчилгааг 

үзэн дур мэдэн  авч хэрэглэдэг зэрэг  алдаа зөрчил илэрсэн.  Дээрхи алдаа зөрчлийн 

багасгах, бууруулах талаар эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх чиглэлээр дараах 

сургалт суртачилгааг хийсэн.  

1. Иргэдэд зориулсан антибиотикийн хэрэглээ болон нянгийн тэсвэржилтийн талаар 

тасаг нэгжийн нийт 150 өвчтөнд мэдээлэл хийж хэвлэмэл материал тараасан. 

30 



 
 

2. 1-р улиралд эмч сувилагч нарт настаны эмийн хэрэглээ, эмийн гаж нөлөөний 

талаар 2015 оны антибиотик мэдрэг чанар болон антибиотик эмийн хэрэглээний 

талаар судалгаа хийж сургалт хийсэн /нийт 6 удаа/ 

3. Тахарын алба нь албан хаагчдад эмийн талаар мөн антибиотик эмийн хэрэглээ 

хадгалалтын талаар 2 удаа сургалт явуулж нийт 60 ажилтанд сургалт хийж  

материал тараасан. 

4. Мөн тасаг нэгжүүдийн онцлогоос шалтгаалан хэрэглэдэг эмүүдийн тун хэмжээ, 

савлалт, хэрэглэх заавар, гаж нөлөө  зэргийн бичиж  өвчтөний эмийн сав, Эрүүл 

мэндийн боловсрол олгох хавтас, Эмийн мэдээллийн самбарт байрлуулсан.  

 

2.5 Эмчилгээ оношлогооны шинэ дэвшилтэт арга, техник технологи нэвтрүүлэх 
 

 

 Арга хэмжээ 2.5.1 “Цахим БОЭТ” хөтөлбөр 

боловсруулан ЭМСЯ, ЭМХҮТ –тэй хамтран 

хэрэгжүүлэх, Цахим сургалтын өрөөг 

зохион байгуулан ажиллах  журам 

боловсруулан  байнгын ажиллагаатай 

болгох 

БОЭТ-д  мэдээлэл статистикийн албыг 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ний  өдрийн А/10 

дугаар тушаалаар батлан  Статистикч их эмч -1, сүлжээний инженер-2,  дүн бүртгэгч бага 

эмч -2, цахим бүртгэлийн  сувилагч-5, лавлагаа үйлчилгээний ажилтан-1, хөтөч сувилагч-1 

нийт 12 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулан ажиллаж  байна. Мэдээлэл 

статистикийн алба нь  2016 онд  “Цахим БОЭТ” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж дараах 

ажил үйлчилгээнүүдийг зохион байгуулан ажилласан. Үүнд  
 

1. БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгосон хөнгөлөлттэй зээлээр 

хэрэгжүүлж буй  18,9 сая америк долларын өртөг бүхий  “Цахим эрүүл мэнд төсөл”-ийн 

хүрээнд тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх, программ хангамж болон хүний 

нөөцийн чадавхийг сайжруулах үйл ажиллагаанд зарцуулсан.  Нийтдээ 125 компьютер 

болон бусад  23 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж Цахим сургалтын өрөө 

тохижуулан программ хангамжийг суулгаж  эмч мэргэжилтний сургалтын ажлуудыг 

тогтмол хийж байна. 

БОЭТ-ийн захирлаар Цахим сургалтын өрөөг ажиллуулах 15 заалт бүхий журам 

боловсруулан нийт тасаг нэгжүүдэд хүргүүлэн журмын дагуу цахим сургалтуудыг 

холбогдох байгууллагуудтай хамтран, заасаг цаг хугацаанд холбогдох эмч 

мэргэжилтнүүдийг бүрэн хамруулан тасратгүй зохион байгуулж  хэвшсэн.  

2. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд 2016 онд телемедицинээр нийт 68 удаагийн 

сургалт, шуурхай хурал, зөвлөлгөөн, зөвлөмж авсан байна. Үүнээс  энгийн  зайн сургалт 38 

удаа, 0.5 кредитын зайн сургалт 25 удаа, телемедицин /эх хүүхдийн шуурхай/ 18 удаа. Энэ 

нь хөдөө орон нутагт байгаа эмч эмнэлгийн мэргэжилтний цаг хугацаа, хувь хүний төсөв 

зардалыг хэмнэсэн ихээхэн ач холбогдолтой байна. Давхардсан тоогоор нийт 892 эмч 

эмнэлгийн мэргэжилтнүүд оролцсон байна 
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3. Ховд аймгийн БОЭТ-ийн цахим сургалтын танхимд эмнэлгийн мэргэжилтний 

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн бичгийн шалгалтыг эрүүл мэндийн 

хөгжлийн төвтэй хамтран цахим хэлбэрээр хяналт тавиж шалгалтыг 2  удаа 1 цаг 40 

минутын хугацаатай авлаа. Нийт 15 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа. Ингэснээр 

хөндлөнгийн нөлөөгүй, ил тод, шуурхай, нээлттэй Цахим хэлбэрээр өгсөн шалгалтын дүнг 

вэб сайтад шууд байрлуулах, дүнг газар дээр нь тооцоолж мэдээлэх зэргээр хурдан, 

шуурхай байдлыг хангаж мөн тухайн орон нутагт ажиллах хугацаандаа эмчлэх сувилах 

эрхийн шалгалтыг өгөх боломтой болсон,  телемедицине яаралтай зөвлөгөөг 12 удаа, 

болсоноор эмч ажилчдын дунд онлайн сургалт, хурал зөвлөгөөн, интернет, хэрэглээний 

программ зэрэг мэдээллийн технологийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлж нилээд үр дүнд 

хүрсэн. 

4. Хүүхдийн тасгийн эрчимт эмчилгээний өрөөнд цахим зайн оношилгооны 

төхөөрөмжүүдийг суурьлуулан ЭХЭМҮТ болон бусад үндэсний төвүүдээс шаардлагатай 

тохиолдолд зөвлөгөө авч ажиллаж  байна. тайлант онд ЭХЭМҮТ-өөс 5 тохиолдолд, УШТ 

эмнэлгээс-1 тохиолдолд зөвлөгөө авч тусламж үзүүлсэн.  

Арга хэмжээ 2.5.2 Вируслоги судлалын 

лабораторийн  оношлогооны нэр төрлийг 

нэмэгдүүлэх   

Томуугийн вируслоги судлалын шинжилгээний эмчээр их эмч О.Заяа, С.Оюундэлгэр,  

лаборант О.Дархижав нарыг г ХӨСҮТ дээр мэргэшүүлэх сургалтанд 14 хоногоос 3 сарын 

хугацаанл хамруулсан.  

Вируслоги судлалын лаборатори нь томуугийн  А,В хүрээний хэв шинжийг тодорхойлдог 

ба Томуугийн үндэсний лавлагаа лабораторитой хамтран ажиллах, мэдээлэлээ солилцох 

мэдээлэл солилцож тогтмол холбоотой  ажилладаг. 2016 онд томуугийн  А,В хүрээний хэв 

шинжийг тодорхойлох шинжилгээг хүүхдийн тасгийн амбулаториор үйлчлүүлж буй  221 

хүүхдээс авч үүнээс  59 шинжилгээг БОЭТ-ийн вируслогийн лабораторид шинжилж,   162 

сорьцыг ХӨСҮТ-ийн томуугийн үндэсний төврүү илгээж хариуг нь цахим хэлбэрээр авч 

нийт эмч нарт мэдээлэл хүргэж ажилласан. Мөн ХӨСҮТ-өөс ирүүлсэн FAST TRACK 

оношлуураар 25 хүнд Томуугийн вирусын 19  дэд хэв шинжийг тодорхойлсон  шинжилгээ  

хийхэд хавсарсан болон дан вирусын халдвар 16 тохиолдол  H1N109, Аденовирус, 

corHKU1- AV, RSVA/B, Para1, HMPYA/B, Риновирусын халдварууд  бүртгэгдсэн.  Тайлант 

жилд үндэсний төвөөс Наранзул, Баясгалан эмч нар  4 удаа ирж ажлын байранд үнэлгээ 

хийхэд маш сайн үнэлгээтэй үнэлэгдсэн. Чанарын  гадаад хяналтанд 1 удаа хамрагдаж 90 

хувьтай үнэлэгдсэн. Улирлын чанартай томуугийн дэгдэлтийн үед үзлэгийн 10 хүртэл 

хувьд томуугийн шинжилгээ хийж баталгаажуулан ажиллаж байгаа нь эмнэлзүйн эмч 

нарыг мэдээлэлээр хангах, томуугийн эмнэлзүйн удирдамжийг хэрэгжүүлэх боломжийг 

олгож байна. 
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Арга хэмжээ 2.5.3 Харшлын аллерген 

тодорхойлох оношилгооны арга 

нэвтрүүлэх, мөөгөнцөрийн оношилгоог 

баталгаажуулах 
 

Бүсийн хүн амд харшлын үүсгэгчийг тодорхойлох оношилгооны аргыг нэвтрүүлэх 

зорилгоор Арьсны их эмч К.Мөнхжаргалыг  2015 оны 10 сараас эхлэн АӨСҮТ-д 6 сарын 

мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурахын зэрэгцээ харшлын аллерген тодорхойлох ажлын 

байрны шавилан сургалтанд хамруулж   хэрэгцээтэй урвалж бодис,  16 төрлийн тестүүдийг 

захиалан харшлын аллерген тодорхойлох оношилгооны аргаар нийт 27  хүнд хийж онош 

тодруулан эмчилгээ хийж эмчлэгдсэн.  Мөн 2016 онд  12 хүнд арьсны хачиг буюу демодекс 

илрүүлэх шинжилгээг хийхэд 2 тохиолдолд онош батлагдан эмчилгээ хийж эрүүлжүүлсэн.  

Арьсны мөөгөнцөр тодорхойлох бактериологийн лаборант Т.Өлзийбаярыг бэлтгэж хүний 

нөөцөөр хангасан бөгөөд  2017 оны эмийн захиалганд шаардлагатай урвалж бодисуудыг 

захиалж үйлчилгээг өргөжүүлэхээр ажиллаж байна  
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Гурав. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламжийг сайжруулж, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулан иргэдийн эрүүл мэндийн 

мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд 

 

3.1 НЭМ-ийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг сайжруулах  

 Арга хэмжээ 3.1.1 Тасаг нэгж бүрийн 

чиглэлээр хэрэгжих НЭМ-ийн үндэсний 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангаж, 

хагас бүтэн жилээр тайланг хүргүүлэх 

Эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт суртчилгааны календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу осол 

гэмтлээс сэргийлэх 2 сарын аяныг 2, 6 дугаар сард зохион байгуулсан. 2 дугаар сарын аяны 

зорилго нь “Зам тээвэр, замын хальтиргаа гулгаанаас үүдэлтэй осол гэмтлээс сэргийлэхэд 

иргэдийг сэрэмжлүүлэх”-д  чиглэсэн. Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх 

аяны хугацаанд “Зам тээврийн осол гэмтлээс сэргийлье”,”Хальтиргаа гулгаанаас 

болгоомжил”, “Стрессээс сэргийлэх арга замууд”  зэрэг шторк, “Осголт хөлдөлтөөс 

урьдчилан сэргийлэх”, “Осголт хөлдөлтийн үед авах арга хэмжээзэрэг зөвлөмжийг  ард 

иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор өдөрт 8 удаагийн 

давтамжтайгаар сарын турш явуулж байгууллагын гэрээт Жаргалан телевизээр нэвтрүүлж 

иргэдийг осол гэмтэлд өртөхгүй байх, сэргийлэх талаар анхааруулах арга хэмжээ авсан. 

Гэмтлийн эмч Д.Цэрэнбадам зам тээврийн осол гэмтлийн байдал, сэргийлэх, осол гэмтэол 

өртсөн үед авах арга хэмжээ, согтууруулах ундаа хэрэглсэн үедээ тээврийн хэрэгслэл 

барихгүй байх талаар орон нутгийн телевизүүдээр 5 удаа иргэдэд мэдээлэл хийсэн. Авто 

тээврийн үндэсний төвийн харьяа Тээврийн газар, Цагдаагийн газрын замын цагдаагийн 

хэлтэс, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, ЭМГ  зэрэг албан байгууллагуудтай хамтран Ховд 

аймгийн нутаг дэвсгэрийн зам  тээврийн осол удаа дараа гардаг  10 “Хар цэг”-ийг 

шинэчлэн тогтоож, иргэдэд сэрэмжлүүлэг арга хэмжээг самбар, зурагт хуудас, орон 

нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар хүргэснээр иргэдийг сэрэмжлүүлэх мэдээллээр 

хангасан чухал ажил болов. Мөн Жаргалант сумын сургууль орчмын 5 цэгт эцэг эхчүүдтэй 

хамтран  “ Сургуулийн цагдаа” арга хэмжээг зохион байгуулж байна. БОЭТ-ийн Гэмтлийн 

тасагт хэвтэн эмчлүүлэгчдийг осол гэмтлийн шалтгааныг судлахад шинээр гэмтэл авсан 89 

тохиолдлын 42,9 хувийг зам тээврийн осол гэмтэл эзэлж байна.Бусдын гэм буруутайгаас 

эрүүл мэнд хохирсон 9 үйлчлүүлэгчийн эмчилгээний бодит зардал 2811780 төгрөгний 

хохирлыг барагдуулсан байна.  
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6 дугаар сард “Хүүхдийг халуун тогооны түлэгдлээс сэргийлье” аянг зохион байгуулж, орон 

нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр 4 удаа эрүүл мэндийн мэдээлэл хийсэн. Хүүхдийн 

тасгийн эмч нар “Хүүхэд хамгаалал” нэртэй бага насны хүүхдийг ахуйн осол түлэгдлээс 

сэргийлэх хөтөлбөр, сургалтын гарын авлага, зөвлөмжүүдийг боловсруулж 287 эцэг 

эхчүүдэд сурталчилж танилцуулсан байна.  Гэмтлийн тасгийн сувилагч Л. Сосорбарам” 

Ховд аймаг дахь 0-5 насны хүүхдүүдийн түлэгдэлтийн шалтгаан, анхны тусламжийн зарим 

асуудалд “ сэдвээр ханан илтгэл бэлдэж Монголын сувилагчдын нийгэмлэгийн 20 жилд  

Сувилахуйн эрдэм шинжилгээний хуралд оролцуулан хэлэлцүүлж амжилттай оролцсон. 

Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасагт түлэгдлийн үеийн яаралтай тусламжийн багцийг 

мөнгөжүүлсэн тостой бэлэн байлгаснаар 39 хүүхдэд анхны тусламж үзүүлж, хүүхдийн 

түлэгдлийн шархны эдгэрэл хурдасч, хүндрэл нас баралт гараагүй болно. 
 

Сүрьеэтэй тэмцэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Сүрьеэтэй тэмцэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд:  Сүрьеэгийн кабинетийн нийт үзлэг 2752, 

үүнээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг 1854, хяналтын үзлэг 542 , өвчний учир  356 үзлэг хийж   

сүрьеэгийн өвчлөлийн  43 шинэ тохиолдолыг илрүүлж хяналтанд авч эмчилгээнд 

хамруулсан ба эмчилгээний үр дүн  92% -тай ажилласан нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн  

шалгуур үзүүлэлтийг хангасан,  улс аймгийн дундаж үзүүлэлтэнд хүрч ажилласан байна. 

Хавьтлын үзлэгт хамрагдвал зохих үйлчлүүлэгчийн  85 %-ыг үзлэг шинжилгээнд хамруулж 

эмчилгээний дараах  5 жилийн хяналтын хугацаанд давтан өвчлөх, хавьтагсадаас өвчлөх 

тохиолдолын тоо  буурсан байна.  Сүрьеэгийн лабораторит  356 түрхэцийн шинжилгээ 

хийсэн. Үүнээс түрхэц эерэг шинжилгээ  40 хийсэн нь илрүүлэлтийн хувь  2,3% болж урьд 

оныхоос   1,1 %иар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.  

Сүрьеэгийн кабинетед ажиллагсадыг байгууллагаас зориулалтын шүүгчтэй маскаар 

хангаж барилгад их  засвар хийсэн нь эмч  ажиллагсадыг халдвар авах эрсдэлээс сэргийлэх, 

ажлын байрны нөхцөлийг сайжируулсан арга хэмжээ болсон.     
 

Монголын Сүрьеэтэй тэмцэх нийгэмлэгтэй нягт хамтын ажиллагаатай ажилладаг ба 

сумдад 8, аймгийн төвийн 6 өвчтөний эмчилгээг СДИ-тэй хамтран хийж байна.   

Сүрьеэгийн үргэлжлэх шатны эмчилгээ хяналттай хийж байгаа сумдын эмч ба сайн дурын 

идэвхтэнүүдэд “Сүрьеэгийн тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэх, шууд хяналттай богино 

хугацааны эмчилгээний онцлог, хувийн хамгаалах хэрэгслийн тухай ” сэдвүүдээр  МСТН-

ийн санхуужилтээр 2 удаагийн сургалт хийснээр сум өрхийн эмч мэргэжилтний сүрьеэ 

өвчний талаархи мэдлэгийн хүрээ нэмэгдэж  сүрьеэгийн эмчилгээний тасралтгүй 

хяналттай хийх байдлыг хангаж  сүрьеэгийн эмчилгээний үр дүнд сайнаар нөлөөлж  

эмчилгээний тасалдалгүй ажиллаж байна.  2016 оны 4-р улиралд ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн 

тандалт судалгааны алба, Монголын Сүрьеэтэй Тэмцэх Нийгэмлэгийн сорьц 

тээвэрлэлтийн  мэргэжилтэнүүдийн  багууд ирж ажлын байрны дэмжлэгт хяналт хийн  

зөвлөмж өгч ажилласан. Зөвлөмжийн дагуу ажлын төлөвлөгөө  боловсруулан ажиллаж 



 
 

байна. Дэлхийн Сүрьеэтэй тэмцэх өдөр 03 дугаар сарын 24 –ийг угтаж хийсэн үйл 

ажиллагаанд тасаг хамт олноороо идэвхитэй оролцсон ба  БОЭТ-ийн Сургалтын алба, 

багуудын засаг дарга нар,нийгмийн ажилтнууд, ШШГА-ны эмч, эмнэлгийн алба, ЗХ 123-р 

ангийн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн эмнэлэгий алба , МСТНийгэмлэгийн сайн дурын 

идэвхитнүүд хамтран ажилласан нь сүрьеэ  өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх 

ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлсэн арга хэмжээ болсон.   
 

 Дэлхийн сүрьеэтэй тэмцэх өдөр-  03 дугаар  сарын 24 –ийг угтан хийх ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулан ЭМГ-ын даргаар батлуулан иргэдийн сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх эрүүл 

мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор   Дэлхийн Зөн ОУБ-ын ОНХХөтөлбөрийн 

дэмжлэгээр мэдээлэл сургалт сурталчилгааны дараах  ажлуудыг төлөвлөж ажилласан.   

Үүнд:  

1. Эмч эмнэлэгийн мэргэжилтнүүдийн эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн талаархи 

мэдлэгийг  , сүрьеэтэй өвчтөнд хандах хандлагыг сайжруулах, халдвар авахаас сэргийлэх 

мэдлэгийг дээшлүүлэх, сүрьеэ өвчний тархалт өвчлөлийн одоогийн байдлын талаар шинэ 

мэдээлэл мэдлэг олгох зорилгоор БОЭТ-ийн эмч сувилагч мэргэжилтнүүдэд сургалт 

явуулав. Тус сургалтанд 120 эмч мэргэжилтэн хамрагдсан.  

2.  Зорилтот бүлгийн иргэдийн сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх ЭМБ-г дээшлүүлэх 

зорилгоор ШШГА-ны Хорих ангийн хүмүүжигчид, ЗХ 123-р ангийн цэргийн алба хааж буй 

байлдагч нар, Наран, Рашаант, Баатархайрхан, Бичигт багийн зорилтот бүлгийн иргэдэд 

сүрьеэ өвчний тухай, сүрьеэгээс урьдчилан сэргийлэх сургалт явуулж, танин мэдэхуйн АХА 

тэмцээнийг зохион байгуулж сүрьеэгийн ухуулга сурталчилгаа, мэдээлэл хийж, 

сурталчилгааны материал тарааж зөвлөгөө   өгч ажилласан. . Нийт 120 гаруй үйлчлүүлэгч 

хамрагдав  Амбулаториор үйлчлүүлэгчдэд сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх ухуулга сурталчилгаа, 

мэдээлэл хийж, сурталчилгааны материал агч зөвлөгөө өгсөн. . Нийт 120 гаруй 

үйлчлүүлэгч хамрагдав. 

3. Орон нутгийн Жаргалант телевиз, FM-102.5 радиогаар сүрьеэ өвчний тухай  

мэдээлэл өгч,  суртачилгааг тогтмол хийж байна.  

4. Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, сүрьеэ өвчний  тархалт, өвчлөлийн байдлын  

одоогийн мэдээлэл хүргэх зорилгоор сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх тэмцэх  зорилт, стратегийн 

самбаруудыг шинээр   хийж  Сүрьеэгийн кабинетийн амбулаторийн хэсэгт  байршуулсан. 

Эдгээр арга хэмжээ нь  иргэдийн сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх талаархи эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох үр дүнтэй үйл ажиллагаа болж илрүүлэлтийн хувийг ахиулж ажилласан 
 

Хорт хавдраас сэргийлэх хөтөлбөрийн хүрээнд  
 

ХСҮТ, Хаан банк, МҮОН телевиз хамран 6  дахь жилдээ хамтран зохион байгуулж буй 

“Хавдрын эсрэг үндэсний аян -2016 “ Ховд  аймагт  9 дүгээр сарын 5-наас  9 дүгээр сарын 9-

ний хооронд явагдаж,  аяны  үйл ажиллагааг орон нутгийн “Ховд “,  Жаргалант” телевизээр 



 
 

иргэдэд суртчилж мэдээлэл хүргэсэн. “Хавдрын эсрэг үндэсний аян 2016”-ын хүрээнд ХСҮТ-

ийн эмч нар хавдрын нарийн мэргэжлийн үзлэг, оношилгоо, хавдрын мэс засал эмчилгээ, 

эмч, мэргэжилтний сургалт, олон нийтэд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлыг 

зохион байгууллаа. Аяны хугацаанд 2585 хүнд үзлэг, оношилгоо хийж, хортой хавдрын 

сэжигтэй шинэ тохиолдол 13 илрүүлснийг нарийвчилсан шинжилгээнд илгээж оношийг 

баталгаажуулав. Мөн  Үүнд: ерөнхий мэс заслын 3 , толгой хүзүүний байрлалын хавдрын 3, 

эмэгтэйчүүдийн байрлалын 8, элэг цөс нойр булчирхайн 3  мэс зсал нийт  17 хүнд мэс засал 

эмчилгээ хийж орон нутагт нь тусламж үзүүлэв.  

 100 эмч, сувилагч тусгайй мэргэжилтэнд “Зонхилон тохиолдох хорт хавдрын эрт 

илрүүлэлт, оношилгоо, эмчилгээ”, “Хорт хавдрын хими, хөнгөвчлөх эмчилгээний үеийн 

сувилахуйн тусламж” сэдэвт сургалт, дадлага ажлын байрны сургалтыг, 53  хүнд эрүүл 

мэндийн сайн дурын идэвхтэн бэлтгэх сургалтыг  “Хүнд өвчтний гэрийн асаргаа, сувилгаа” 

сэдвийн дор онол, дадлага хэлбэрээр зохион байгуулсан нь хөдөө орон нутгийн иргэдэд 

чухал  ач холбогдолтой  сургалт болов. 

Мөн хорт хавдрын эрт илрүүлгийн хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх, эрт илрүүлэг үзлэгийг орон 

нутагт хэрэгжүүлдэг эмч, мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах зорилгоор сургагч багш 

бэлтгэх “Бүсчилсэн сургалт”-ыг зохион байгуулж, Ховд, Увс, Баян-өлгий аймгийн нийт 20 

эмч, мэргэжилтэн хамрагдснаар бүсийн хэмжээнд хавдрын тусламж үйлчилгээг нэг 

түвшинд үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэв. 

Мөн 2016 оны 11 дугаар сард ЭМСайдын албан тоотын дагуу “Хөх, умайн хүзүүний хорт 

хавдрын эрт илрүүлгийн хөтөлбөрийг эрчимжүүлье” уриан дор зохиогдож буй  “Хавдартай 

тэмцэх 14 хоног“ аяныг БОЭТ-ийн хүрээнд зохион байгуулав. Аяны  хүрээнд  Нээлттэй 

хаалганы өдрийг 11 сарын 10, 18-ний өдрүүдэд зохион байгуулж 300 гаруй иргэдэд 

мэдээлэл хийж, сургалт сурталчилгааны материал тараасан нь иргэдийг урьчдилан 

сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд сэдлийг төрүүлсэн арга хэмжээ боллоо. 

ЭМГ-тай хамтран  БОЭТ-ийн Амаржих газрын Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нарыг 

дагалдуулан 11 сарын 18-25-ны хооронд Жаргалант сумын 5 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

эмч нарыг Пап шинжилгээ хийх аргачлалд ажлын байранд дагалдуулан сургасан нь умайн 

хүзүүний шинжилгээг зөв авах, хавдрын эрт илрүүлгийн явцыг сайжруулсан. Хөх, умайн 

хүзүүний хорт хавдрын эрт өн  хорт хавдартай хүнд хүмүүст гэрээр тусламж үйлчилгээ 

үзүүлсэн нь иргэдийн талархалыг хүлээсэн ажил боллоо. 
 

СЭМ-ийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд:   

Ховд аймгийн зорилтот бүлгийн 24 байгууллага, 100 өрх, 20 сургууль, 4 аж ахуйн нэгж  

байгууллагуудад СЭМ-ийн тухай сэтгэл хөдөлөө хянах, тулгамдсан асуудлаа зөв зохистой 

шийдүүлэх, бухимдлаа тайлах тухай лекц ярилцлагаар 125 хүн хамруулж эрүүл мэндийн 

боловсрол олгосон. Өрхийн эмнэлгүүдийн эмч нартай хамтарч Сэтгэцийн эмгэгтэй хүний 

нэр төрийг хамгаалах сэдвээр  сургалт хийсэн. Сэтгэцийн өдрийг тэмдэглэх зөвлөмжийг 

өрх сумын ЭМТ-үүдэд хүргүүлж тайланг нэгтгэж ажиллав.  



 
 

 

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Эх хүүхдийн өвчлөл эндэгдлээс сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай Эрүүл мэнд спортын 

сайдын 2016 оны 1а/1483 албан тооттой гарсантай холбогдуулан орон нутгийн хэмжээнд эх 

хүүхддэд үзүүлэх  эрүүл мэндийн тусламж, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг 

уялдуулах ажлын хариуцлагыг эрс сайжруулах талаар  Ховд аймгийн Засаг даргын 2016 

оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 1/781 тоот албан бичиг /даалгавар/ Эрүүл мэндийн 

байгууллагуудад хүргэгдсэн. Энэ албан даалгаврын хүрээнд аймгийн хэмжээнд эх 

хүүхдийн тусламжийг сайжруулах цогц төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна. Эмч солилцоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ЭХЭМҮТ-өөс эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 

Цолмон-БОЭТ”ийн эмч П.Гэрэлсүрэн, хүүхдийн эмч Очир-Б.Даваадулам, нярайн эмч 

А.Гэрэлмаа -БОЭТ-ийн эмч Г.Бадамжав нар солигдож сарын хугацаанд ажилласан нь ажлын 

байранд хийгдсэн өгөөжтэй сургалт байв. Мөн хөдөө суманд ажиллаж байгаа эмч нараас  эх 

барих эмэгтэйчүүдийн эмч нар Т.Энхтуяа, Б.Ууганбаяр нар БОЭТ-ийн Амаржих газар 

ажлын байрны сургалтанд хамрагдав. Эх нярайн эндэгдлийн хэлэлцэх хурлыг 2 удаа, эмгэг 

бүтэц, эмнэлзүйн  конференцийг  3 удаа мэргэжлийн эмч нар, удирдлагын түвшинд ЭМГ-

тай хамтран хийж эх нярайн эндэгдэлд нөлөөлсөн хүчин зүйл, анхаарах асуудлыг тусгасан 

зөвлөмжийг БОЭТ-ийн тасаг нэгжүүд, сум, өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдэд хүргүүлж 

мэргэжлийн аргазүйгээр хангав. Эх нярайд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг сайжруулах, 

ээлтэй орчин бүрдүүлэх зорилгоор Амаржих газрын хүчилтөрөгчийн хананы системийг 

нэвтрүүлсэн. Жирэмсэн эхчүүдийн хяналтын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

Өртөмтгий-2 хяналтын кабинетийг шинээр нээж  эх барих эмэгтэйчүүдийн ерөнхий 

мэргэжилтэн Ц.Нарангэрэл, тэргүүлэх зэрэгтэй  эх баригч Б.Болормаа нарыг ажиллуулж 

байна. Мөн төрсний дараахь  өрөөнд эхийг хянах  эх баригчийг шинээр нэмж ажиллуулж 

байна. Эмэгтэйчүүдийн эмгэг, жирэмсний хүндрэл ноцтой байдалд зайн оношилгоо 

мэргэжлийн эмч нарын зөвлөгөөг нэвтрүүлэх зорилго бүхий CAMPUS мэдээллийн 

сүлжээнд 32 тохиолдлыг байршуулан зөвлөгөө авсан. 

Амаржих газарт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвараас сэргийлэх, 

халдвар хамгааллын дэглэм баримтлалын сайжруулах зорилгоор Халдвараас сэргийлэх 2 

сарын аян зарлаж, эмч эх баригчдыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулж, сургалт 

суртчилгаа хийж, халдвараас сэргийлэх бодит ажлуудыг хийж, ариутгал 

халдваргүйтгэлийн тасгийг 4 ээлжээр ажиллуулах шийдвэр гаргалаа. 

2016 оны 3 сард БОЭТ-ийн нярайн эмч Ц.Солонго “Баруун бүсийн перинаталь эндэгдлийн 

асуудалд” сэдвээр Анагаах ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. Доктор Ц.Солонгын 

судалгааны ажлын тайлан, дүгнэлт, санал зөвлөмжтэй танилцаж эмч мэргэжилтнүүдэд 

танилцуулж бүсийн перинаталь эндэгдлийг бууруулах төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. 

Дутуу нярайн  тусламж үйлчилгээний удирдамжийн хэрэгжилтэнд ЭМС-ын тушаалын 

хяналтын хуудсаар хяналт үнэлгээ хийхэд дутуу  бага жинтэй болон эмчилгээтэй нярайн 

сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх өрөө, хүний нөөцийн  байдал  хангалтгүй байгааг 



 
 

илрүүлж,  эрчимт эмчилгээний нярайн сувилагчийг орон тоогоор  нэмэгдүүлсэн  ба нярайн 

эрчимт эмчилгээний өрөөг тусгаарлан ажлуулж эхэлсэн. Мөн  CPAP, курсор  эмчилгээг  

нэвтрүүлсэн нь төрөх тойрны эндэгдэл бууруулах боломжийг бүрдүүлээд байна.  
 
Халдварт өвчинтэй тэмцэх хөтөлбөрийн хүрээнд: 

 Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, стратегийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 2016 онд 

БОЭТ-өөс санаачилж 16 сум, 6 өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн их эмч, их баригч нарт 

жирэмсэн эхчүүдийн дундах БЗДХӨ, ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, 

оношлох, тандалт хийх арга зүй сургалтыг Норвегийн тусламжийн байгууллагаас 

санхүүжүүлэн Халдварт өвчин судлалын Үндэсний төвийн их эмч, тасгийн эрхлэгч нарын 

оролцоотойгоор зохион байгууллаа. Мөн БЗДХӨ, ХДХВ-ын халдварын чиглэлээр үйл 

ажиллагаа явуулдаг болон асуудлыг хариуцан ажилладаг эмч,  мэргэжилтнийг 

чадавхижуулах баруун бүсийн сургалтыг Ховд аймагт зохион байгуулав.  

Аймгийн Улаан загалмайн хороо, Ховд их сургууль, Ховд Политехник коллежийн  эмч 

нартай хамтран нийт 256 оюутанд ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх  хичээл зааж,  

Сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээний төвийн дэмжлэгтэйгээр 1200 оюутан залуусийг 

шинжилгээнд хамруулж, Дарви, Мөнххайрхан сумын хүн эмнэлгийн нийт 51 хүнд, эрчим 

хүч, ХААН банк, Төрийн банкны ажилчид, Булган суманд нийт 52 хүнд,  Цэцэг сум МоЭнКо 

ХХК-ний ажилчид, Жаргалант сумын  1-14-р цэцэрлэгийн багш ажилчдад урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг хийж шинжилгээнд хамрууллаа. Мөн бүсийн харьяаллын дагуу Увс 

аймгийн Наранбулаг сумын эрүүл мэндийн төвийн   26, Өлгий сумын 20, Завхан сумын 31, 

Ургамал сумын 20, Дөрвөлжин сумын 9 хүнд БЗДХ, арьс харшлийн үзлэгийг мэргэжлийн 

эмч нарын оролцоотойгоор үзлэгт хамрууллаа. Аймгийн УЗХ-той хамтран аймгийн салбар 

зөвлөлийн гишүүдийн уулзалтыг 2 удаа зохион байгуулсж, эрсдэлт болон хөдөлгөөнт хүнд 

амыг ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг Цэцэг сумын Хөшөөт тосгоны 

ажилчид, иргэдэд 5 сарын 14,15-ны өдрүүдэд, мөн 9 сарын 3,4-ны өдрүүдэд нийт 2 

удаагийн үзлэгээр 67 иргэнийг шинжилгээнд хамруулж зөвлөгөө өгч, мэдээлэл хүргэж, 

шаардлагатай үйлчлүүлэгчийг хяналтанд авч эмчилгээнд хамрууллаа. 

Дэлхий нийтээрээ ДОХ-ын өдрөөс урьдчилан сэргийлэх өдрөөр аймгийн нэгдсэн арга 

хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж Ард Аюушийн талбайд нэгдсэн арга 

хэмжээг зохион байгуулж 120 гаруй иргэдийг хамруулж АХА, дэвжээ, этюд, эссе бичлэгийн 

уралдаан зэрэг арга хэмжээг ай мгийн ЗДТГ, УЗХ, Оюутны холбоотой хамтран зохион 

байгууллаа.   

Элэгний вирусын шалтгаант архаг үрэвслийн хяналтын шинжилгээг 532 хүнд хийж 208 

хүнийг С вирусын эсрэг эмчилгээнд хамруулан хянан эмчилж, В вирусын эсрэг эмчилгээнд 

36 хүнийг хамруулан хяналттайгаар эмчилж байна.   
 
Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчлөлөөс сэргийлэх хөтөлбөрийн хүрээнд:  

Аймгийн Засаг даргын 1/783 дугаар албан тоотоор 2016 оны 05 сарын 01-нээс эхлэн “Эртэч 



 
 

Ховд” дасгал хөдөлгөөний аяныг Жаргалант сумын албан байгууллага аж ахуйн нэгжийн 

албан хаагчдыг хамруулан өрнүүлэх төлөвлөгөө, графикийг хүргүүлэн  ажиллаж байна. 

Аяны хүрээнд давхардсан тоогоор 3120 иргэдийг дасгал хөдөлгөөнд хамруулаад байна. 

Албан байгуулага, Ховд их сургуулийн 1000 оюутны “Явган эко аялал”-ыг багш, ажилчдын 

оролцоотойгоор  2016 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.  

Чихрийн шижин,  Тархины цус харвалттай тэмцэх, Зохистой хооллолтын өдрүүдийг 

товлолын дагуу зохион байгуулж, амбулатороор үйлчлүүлж байгаа и ргэдийн дунд сургалт 

суртчилгаа хийж, гарын авлага тараах материалаар хангав. 
 
 

Арга хэмжээ 3.1.2 Үйлчлүүлэгчийн эрүүл 

мэндийн мэдээлэл авах, амбулаторийн 

тусламж үзүүлэх орчинг бүрдүүлэх 

хөтөлбөрийг Жаргалант сум, аймгийн ИТХ-

ын Тэргүүлэгчдээр батлуулах,  

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянаж, үр дүнг 

тооцох 
 

Иргэдийн  тусламж үйлчилгээг сайжруулах, иргэдэд үйлчлэх ээлтэй орчин бүрдүүлэх 

нөхцөл болмжийг хангах зорилгоор “Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих төсөл”, 
“Амбулаторийн тасгаар үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох төсөл”-ийг  

боловсруулан Ховд аймгийн Жаргалант сумын  2016 оны  ОНХС–ийн хөрөнгө оруулалтаар 

хөрөнгийн эх үүсвэр шийдэгдсэн боловч одоогоор санхүүжилт ирээгүй тухай  албан 

бичгээр хүсэлт хүргүүлсэн. Хэдий төслийн санхүүжилт шийдэгдээгүй боловч БОЭТ-ийн 

хамт олон ЭМСайдын 01 дугаар албан даалгаврын хэрэгжүүлж үйлчлүүлэгчийн эрүүл 

мэндийн мэдээлэл авах, амбулаторийн тусламж үзүүлэх орчинг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 

тасаг, нэгж албад бүр  ажил үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг иргэдэд 

ойлгомжтой, эзэн хариуцагчийн нэр утасны дугаарын хамт бичиж байршуулан тогтмол 

шинэчлэн ажиллаж эхлэснээр 4 дүгээр улирлын үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн 

судалгааны дүн 8,3 хувиар сайжирсан дүнтэй байна. Төрөх, эмэгтэйчүүд, сэхээний тасгууд 

урсдаг самбараар иргэдэд ажил үйлчилгээ болон эрүүл мэндийн боловсрол олгох 

мэдээллийг хүргэж байна. Цахим бүртгэлийн хэсэгт лавлагаа мэдээллийн 2 ажилтан 

ажиллаж, ХБЭ, жирэмсэн эхчүүд, өндөр настанд зориулсан бүртгэлийн машин, цахим 

бүртгэгчийг тусгайлан томилон  ажиллуулж  өдөрт 130-150 хүнд үйлчилж байгаа нь ХБЭ, 

эрсдэлтэй бүлгийн үйлчлүүлэгчид тусламж авахал дөхөм болсон. Лабораторын шинжилгээ 

өгөх, хүлээлгийн өрөөний байдлыг сайжруулж  үйлчлүүлэгчийн хүлээлгийн өрөөний 

засвар хийж, тусгаарлах хаалт, нэмэлтээр  халаалтын  төхөөрөмж тавьснаар 

үйлчлүүлэгчдэд дулаан, ээлтэй орчин бүрдүүлсэн. Шинээр 8 тасаг ашиглахгүй байсан 00 –
ийг   2,5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр засварлаж, ХБЭ-дэд зориулсан 6 ариун цэврийн өрөөтэй 

болсон нь иргэдэд тухтай орчин бүрдсэн. Амбулаторийн тасагт ЗСС-ны кабинет, БЗДХ-ын 

кабинетийн үзлэгт орох, эмэгтэйчүүдийн тасаг ба  амбулаторийн үзлэгт орох үед  хувцас 

солих өрөөний тохижилтыг сайжруулсан нь иргэдийн тусламж үйлчилгээ авах орчин  

сайжирсан ажил болсон.  
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3.2 Хүн амын дунд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийг дэмжих хөдөлгөөн өрнүүлэх  



 
 

 Арга хэмжээ 3.2.1 Засгийн газрын 2001 оны  

224 дүгээр  тогтоолын дагуу хүн амд эрүүл 

зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох сургалт суртачилгааг 

тогтмолжуулах 

БОЭТ нь 2016 оныг “Хэрэглэгчдэд ээлтэй жил” болгон зарласантай холбогдулан хүн амд 

эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох дараах сургалт 

суртачилгааг хийсэн. Үүнд  

1. Улирлын чанартай хүүхдийн өвчлөл, ханиад томуунаас урьдчилан сэргийлэх,  

Халдвараас урьдчилан сэргийлэх,   Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвөлгөө, 

Нүд хамгаалах харааны гажигаас урьчдчилан сэргийлэх, сүрьеэ  өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, Томуу томуу төст өвчнөөс урдчилан сэргийлэх  зэрэг  ард 

иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх  

сургалтуудыг нэвтрүүлсэн.  

2. БОЭТ-ийн 103 хүлээн авах тасаг нь Хүн амд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл 

мэндийн боловсрол олгох зорилгоор хүлээлгийн танхимд эрүүл зан үйл, 

амьдралын зөв хэв маяг, аливаа өвчин эмгэг үүсэхэд зонхилон нөлөөлдөг хүчин 

зүйлс, хууль эрх зүйн булан бүхий ‘Таны эрүүл мэнд таны гарт’’ самбар,  

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 зэрэг мэдээллийг  гарын авлагын булан байршуулан 

иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.  

3. Эмэгтэйчүүдийн тасаг нь хүн амд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох сургалт суртачилгааг тогтмолжуулж, тасагтаа эрүүл мэндийн 

боловсрол олгодог урсдаг самбартай болсон. 

4. Гэмтлийн тасаг нь үйлчлүүлэгчдийн ЭМБ-ыг сайжруулах, осол гэмтлээс сэргийлэх, 

анхан шатны тусламж үзүүлэх талаар мэдлэг олгох зорилгоор Тасгийн эрхлэгч 

Д.Цэрэнбадам орон нутгийн Ховд, Жаргалан ТВ-ээр  авто осол, хүүхдийн 

түлэгдэлт өвчний талаар тогтмол мэдээлэл хийж байна. Мөн ахлах сувилагч 

Ж.Бумзаяа Ховдын мэдээ сонинд эрүүл мэндийн мэдээлэл нийтлүүлсэн. 

5. САМ-ийн тасаг нь Эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгааг нийт 911 хүнд  яаралтай 

тусламж, хагалгаанд бэлтгэх, хагалгааны өмнөх болон хагалгааны дараах дэглэм 

зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл хийсэн байна.  

6. Цусны салбар төв нь доноруудад гарын ариун цэвэрийн талаар сургалт тогтмол 

зохион байгуулж гардан үйлдлээр дадлагажуулж хэвшсэн.  

7. Хүүхдийн тасгийн ахлах сувилагч Д.Бямбасүрэн үйлчлүүлэгч сахиуруудад томуу 

өвчнөөс сэргийлэх талаар нийт 15 удаа сургалтыг 250 гаруй эцэг эхчүүдэд хийсэн 

байна.  

8. ЭМГ, БОЭТ-ийн чанарын алба, Амаржих газар, Хүүхдийн тасагтай хамтран Ховд 

аймгийн Ард Аюушийн талбайд “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ” 

сэдэвт  нээлтэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгийн хүрээнд 

129  эх хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд  эрүүл мэндийн үзлэг хийж, зөвлөгөө өгч, сургалт 

суртчилгааны материал тарааж үйлчилсэн. Өдөрлөгийн үеэр БОЭТ-ийн тусламж 

үйлчилгээний талаар иргэд, үйлчлүүлэгчийн талархал, санал хүсэлт, асуулт, 
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шүүмжлэл, гомдлыг хүлээн авлаа. Үүнд: 

 Талархал – 8 

 Санал хүсэлт – 2 

 Шүүмжлэл -1 

 Асуулт – 15  

 Ярилцаж, санал солилцсон – 18, бүгд – 44 Санал солилцсон 

ярилцлага, асуулт, хүсэлт, шүүмжлэлийн  ихэнхи хувийг 

аппарат, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх, тусламж 

үйлчилгээний хүлээгдлийг бууруулах, эмч ажилчдын харилцаа 

хандлагын талаар харилцан ярилцаж, санал бодлоо солилцож, 

цаашид үйл ажиллагаандаа тусгаж, засаж сайжруулах ажлыг 

хийх нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтэнд хүрлээ. 

 Талархалын ихэнхи хувь нь  эмч мэргэжилтний мэргэжлийн ур 

чадвар, мэдлэгтэй холбоотой чин сэтгэлийн баярласан 

сэтгэгдэл байлаа.  

Санал: 

1. Өвөлд цусны шинжилгээ өгөхөд гадна очерлоод  даарч, олон дахин 

хатгуулдаг тул дотор оруулдаг болмоор байна. 

2. ЭХО-д харуулахад эмч нь ачаалалтай, бэрхшээлтэй байдаг. Үүнийг 

зохицуулах, 

Шүүмжлэл:  

1. 103 хүлээн авахын дуудлага хүлээн авалт муу байна. Их удаан ирдэг. 

Зарим үед ирж үзүүл гээд загнах юм. Энэ тал дээр анхаарна уу?  

Нээлтэй хаалганы өдөрлөгийн талаарх мэдээлийг тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч, эмч 

нарын ярианд тус бүр танилцуулж, эргэн мэдээллээ. 
 

              10. 2016 оны Олон Улсын Сувилагчдын өдрийг “Хэрэглэгчдэд ээлтэй-сувилахуйн 

тусламж үйлчилгээ” уриан дор Ховд аймгийн БОЭТ-ийн захирлын А/13   тушаалаар дараах 

үйл ажиллагааг тусган хэрэгжүүллээ. Үүнд:  

 “Хэрэглэгчдэд ээлтэй сувилахуйн тусламж үйлчилгээ” нээлттэй хаалганы өдөрлөг 

зохион байгуулах 

 Өсвөр насны хүүхдүүдэд “Хорт зуршлаас зайлсхийе”, “Гарын эрүүл ахуй” сургалтыг 

зохион байгуулах 

 “Орчны эрүүл ахуй- аюулгүй байдал” олон нийтийн их цэвэрлэгээг зохион 

байгуулах 

 Зорилтот бүлгийн иргэдэд “Гэрийн сувилахуйн тусламж үзүүлэх” гэсэн 5 төрлийн 

удирдамж боловсруулан үйл ажиллагааг зохион байгуулав. 

 “Хэрэглэгчдэд ээлтэй сувилахуйн тусламж үйлчилгээ” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн 



 
 

хүрээнд: 

2016 оны 04 сарын 29 нд Ард-Аюушийн тайлбайд Ховд аймгийн 350 гаруй ард иргэдэд 

сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, 35 төрлийн 350 ширхэг гарын авлага материал 

тараан, зөвлөгөө өгч Жаргалант Ховд телевизтэй хамтран   ажиллалаа. Үүнд :  цусан дахь 

сахар хэмжсэн – 300 хүн, артерийн даралт хэмжих 282 хүн, захын судсан дахь 

хүчилтөрөгчийн хангамж үзсэн – 89 хүн, биеийн жин, өндөр хэмжсэн – 93 хүн үзэж 

сувилагч мэргэжилээ сурталчилж таниулж, нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тусламж 

үйлчилгээнээс ард иргэдэд хүргэж, ард иргэд аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 

зохих мэдлэгтэй болоход үйл ажиллагаагаа чиглүүлсэн.  
 

Өсвөр насны хүүхдүүдэд “Хорт зуршлаас зайлсхийе” сургалт: 

2016 оны 05 сарын 03 нд Ховд аймгийн Цаст - Алтай цогцолбор сургуулийн 9, 10, 11 дүгээр 

ангийн сурагчдад “Тамхины хор уршиг түүнээс урьдчилан сэргийлэх”, “Гарын ариун 

цэвэр” сэдэвт сургалтууд   хийж, гарын авлага материал тарааснаар өсвөр насны хүүхдүүд 

тамхийг сонирхож татах нь эрүүл мэнд, гоо сайхан, санхүүгийн хувьд хэрхэн нөлөөлдөг 

талаар зохих мэдлэгтэй болсон. Мөн Баруун бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

нөхөн сэргээх төвийн  24  асруулагчид  сувилгааны баг гаргаж ажилууллаа. Энэхүү баг нь 

асаргаа сувилгаа хийхээс гадна артерийн даралт үзэх, судасны лугшилт тоолох, захын 

судасны хүчилтөрөгчийн хэмжээг тодорхойлох, цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 

биохимийн шинжилгээ, цусан дахь сахарын хэмжээг тодорхойлж, зүрхний цахилгаан 

бичлэг хийсэн. Мөн БЗДХ болон тамхи татахын хор уршгийг ойлгуулан гарын авлага 

тарааж, эрүүл мэндийн боловсрол олголтыг хийсэн юм.    Баруун бүсийн хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээх төвийн    асруулагчид нь  нийгмийн эмзэг бүлгийн 

хүмүүс байдаг бөгөөд бидний энэхүү үйл ажиллагааг халуун дотноор хүлээн авч, 

баярласан сэтгэлээ илэрхийлж байлаа. Манай багийнхан асруулагч нарт гарын бэлэг 

гардуулж сэтгэлийн халуун үгээ хэлж дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд цаашдаа тус төвийн 

нийгмийн ажилтан, бага эмч нартай уялдаа холбоотой ажиллаж асруулагч нарыг өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээнд нэгдэн ажиллахаар боллоо. 
 

11. Дэлхийн сүрьеэтэй тэмцэх өдөр жил бүрийн 03 сарын 24 –ний өдөр болдог. Энэ 

ажлын хүрээнд  Дэлхийн Зөн ОУБ-ын ОНХХөтөлбөрийн дэмжлэгээр мэдээлэл 

сургалт сурталчилгааны дараах  ажлуудыг төлөвлөж ажилласан.   

 БОЭТ-ийн эмч сувилагч мэргэжилтнүүдэд сургалт явуулав. Тус сургалтанд 120 эмч 

мэргэжилтэн хамрагдсан.  

 Амбулаториор үйлчлүүлэгчдэд сүрьеэгийн ухуулга сурталчилгаа, мэдээлэл хийж, 

сурталчилгааны брошуур тараав. Нийт 120 гаруй үйлчлүүлэгч хамрагдав. 

 Наран, Рашаант, Баатархайрхан, Бичигт багийн зорилтот бүлгийн иргэдийн дунд 

сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгаа явуулж, танин 

мэдэхуйн АХА тэмцээн зохион байгуулж иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол 



 
 

олгосон.  

 ШШГА-ны Хорих ангийн хүмүүжигчид, ЗХ 123-р ангийн цэргийн алба хааж буй 

байлдагч нарт сүрьеэ өвчний тухай, сүрьеэгээс урьдчилан сэргийлэх сургалт 

явуулж, танин мэдэхуйн АХА тэмцээнийг зохион байгуулж эрүүл мэндийн 

боловсрол олгосон.  

 Орон нутгийн Жаргалант телевиз, FM-102.5 радиогаар сүрьеэ өвчний тухай  

мэдээлэл өгч,  суртачилгааг тогтмол хийж байна.  

 Сүрьеэ өвчний тухай эрүүл мэндийн боовсрололгох сургалтын материал  500 ш 

олшруулж сургалт сурталчилгаанд ашиглаж байна. Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор зорилтот самбаруудыг  хийж амбулаторид байршуулсан.  

Дээрх үйл ажиллагааг БОЭТ-ийн Сургалтын алба, багуудын засаг дарга нар, 

нийгмийн ажилтнууд, ШШГА-ны эмч, эмнэлгийн алба, ЗХ 123-р ангийн сургалт 

хариуцсан мэргэжилтэн, МСТНийгэмлэгийн сайн дурын идэвхитнүүдтэй  хамтран 

ажилласан.  

12. Цусны банк нь сайн дурын авлагагүй донор элсүүлэх ажилд” сайн үйлсийн төлөө 

биднийг дагаарай”аяныг зохион байгуулж албан байгууллагуудад Уриалга , 

аялан явах цом хүргүүлэн  донорын эгнээг өргөжүүлэн ажиллаж байна. 

Ингэснээрээ Ховд аймгийн албан байгууллагуудыг идэвхитэйгээр донорт элсүүлж 

хүн амын дунд цусны донорын талаарх мэдлэгийг тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлж 

чадсан. Аяны хүрээнд ШША, залуу донор 25 клуб, 11-р цэцэрлэг зэрэг 

байгууллагуудын  35 ажилчид цусаа бэлэглэсэн. Уг аяны Уриалга бүхийй аннос 

хийлгэж БОЭТ-ийн гадна талбайд байршуулж хүн амыг донорт элсүүлэх 

сурталчилгааг хийж байна. 

13. ДОХ-ын эсрэг өдрийг тохиолдуулан ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх нь та бидний гарт” 

уриан дор зохион байгуулж  ХОИС-ийн 1000 оюутанд ДОХ, БЗДХ-ын  илрүүлэх 

шинжилгээ хийж , Видео  кино үзүүлж  үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл хүргэн гарын 

авлага бэлгэвч тарааж үйлчилгээ үзүүлэв.  

14. Хавдраас урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгоход 

чиглэсэн сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгууллаа. Тухайлбал: “Хүнд 

өвчтний асаргаа сувилгаа” гарын авлага 100 ширхэг, Хавдар судлал сэтгүүл 200 

ширхэг бусад зөвлөмж, санамж 400 ширхэг тус тус тараасан.  Ховд аймгийн Ховд 

телевизээр 1 удаа шууд ЭМЯ-ны хавдрын ерөнхий мэргэжилтэн Я. Эрдэнэ-очир, 

ХСҮТ-ын Чанарын албаны дарга Д. Алтанцэцэг, ЭЦНБМЗТ-ийх их эмч П.Бат-

ирээдүй, Хаан банкны салбарын захирал Ч. Төрбат,  БОЭТ-ийн захирал 

Т.Баяртогтох нар оролцож, хорт хавдар түүнээс сэргийлэх, эрт илрүүлэхийн ач 

холбогдлын талаар иргэдэд мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хийлээ.  

15. 2016 онд “Хөх, умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн хөтөлбөрийг 

эрчимжүүлье” уриан дор зохиогдож буй  “Хавдартай тэмцэх 14 хоног“ аяныг 11 

сарын эхний 14 хоногт төлөвлөгөө гарган зохион байгуулсан.  Нээлттэй хаалганы 



 
 

өдрийг 11 сарын 10, 18-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан. Нээлттэй хаалганы 

өдрөөр БОЭТ-өөр үйлчлүүлж буй 300 гаруй иргэдэд мэдээлэл өгч сурталчилгаа 

хийж ажилласан. 

16. БОЭТ-ийн сувилахуйн албанаас 2016 оны 05 сарын 03-д  Өсвөр насны хүүхдүүдэд 

“Хорт зуршлаас зайлсхийе” сургалтыг Цаст алтай цогцолбор суруулийн 9, 10-р 

ангийн нийт 31 сурагчдад зохион байгуулж тамхины хор хөнөөлийн талаар мэдлэг 

олгож гарын авлага тараасан. 

 

Арга хэмжээ 3.2.2 ЭМГ, өрх сумдын эрүүл  

мэндийн төвтэй хамтран эрүүл мэндийг 

дэмжих хөдөлгөөн өрнүүлэх 

 

БОЭТ нь аймгийн ЭМГ, өрх сумдын ЭМТ-үүд болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 

байгууллагууд бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хүн амын дунд 

эрүүл мэндийг дэмжих олон талт ажлын тайлант онд зохион байгуулж ажиллалаа. Үүнд: 

“Хэрэглэгчээ дээдэлсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ” сэдэвт Эрүүл мэндийн 

салбарын удирдах ажилтны зөвлөлгөөныг 2016 оны 3 дугаар зохион байгуулж,сум, өрхийн 

эрүүл мэндийн төвийн дарга нар, хувийн хэвшлийн эмнэлэг болон эм холбооны 

төлөөлөлүүд нийт 40 хүн оролцож 2016 оны эрүүл мэндийн салбарын баримталж буй 

бодлого, цаашид анхаарах асуудлаар хэлэлцэж, хэрэглэгчдэд ээлтэй эрүүл мэндийн салбар 

болох зорилтыг дэвшүүлэв.  

 Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын Ховд орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн 

санхүүжилтээр Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, 16 сум, 6 өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтануудыг чадавхижуулах сургалтыг 2016 оны 04 

сарын 01,02-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Сургалтын сургагч багшаар АШУҮИС-ийн 

Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн багш Ч.Өнөрцэцэг ажилласан.  Энэхүү сургалтыг 

зохион байгуулснаар нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтанууд чадавхижиж сургалт 

сурталчилгааг зорилтот бүлгийн хүн амд үр дүнтэйгээр зохион байгуулах, үйл 

ажиллагааныхаа үр дүнг тооцон ажиллах чадварыг эзэмшиж байгаа юм.  

Бэлгийн замаар дамжих халдварын тархалтыг бууруулах, ДОХ, тэмбүүгийн тархалтыг 

хязгаарлах чиглэлээр Бүсийн Оношилгоо  Эмчилгээний Төвийн  Бэлгийн замын кабенит, 

Ирээдүйн босго төв, 16 сум, 6 өрхийн  эрүүл мэндийн төвүүд сургалт, сурталчилгааг 

зохион байгуулан ажиллаж байна. 2016 онд нийт 15421 хүнд сургалт, сурталчилгааны 

ажлыг зохион байгуулсан байна 

Дэлхийн Зөн Олон Улсын Байгууллагын санхүүжилтээр “Жирэмсэн үеийн 

таргалалтаас сэргийлье сэдэвт” сургалтыг сумдын эх баригч, Бүсийн оношилгоо 

эмчилгээний төвийн эх баригч нарыг хамруулсан 35 хүнд зохион байгууллаа. Сургалтын 

зорилго нь Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, сум өрхийн эрүүл 

мэндийн төвүүдийн хамтын ажиллагаа, ажлын уялдаа холбоог сайжруулж эх, хүүхдийн 

эндэгдлийг бууруулах юм. Сайн санааны туслагчдыг эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө 

өгөх, анхан шатны тусламж үзүүлэх чадавхийг нь дээшлүүлэн эх, хүүхдийн эрүүл мэнд, 

хоол тэжээлийн 5+10 шийдэлд суралцах  арга барилд чадавхижуулах  зорилготойгоор 

30 



 
 

Дэлхийн зөн ОУБ-ын Ховд ОНХХ-ийн санхүүжилтээр  “Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд” сэдэвт 

сургалтыг 2016 оны 06 сарын 23, 24-ны өдрүүдэд   амжилттай зохион Дэлхийн Эрүүл 

Мэндийн Байгууллага  Чех улсын “Каритас Чех Репаблик” “Пипл Ин Нийд” Явуулын 

тусламж үйлчилгээг сайжруулах төслийн хүрээнд  2016 оны 04 сарын 21, 22-ны өдрүүдэд 

Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэнүүд, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн их эмч, 

сумын эрүүл мэндийн төвийн их эмч нарт “Явуулын тусламж үйлчилгээг тогтвортой 

хүргэх нь” сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд  18 эмч мэргэжилтэнүүд хамрагдсан.  

2016 оны 04 сарын 20-ноос эхлэн 10 сарын 01-нийг хүртэл “Эртэч Ховд” өглөөний дасгал 

хөдөлгөөний аяныг ЭМГ,  Биеийн тамир спортын газар, Сүүн сэтгэл холбоотой хамтран 

зохион байгуулан ажиллаж байна. Энэ аяны зорилго нь Ховд аймагт үйл ажиллагаа 

явуулж буй албан байгууллагын албан хаагчид, аж ахуйн нэгжийн ажилчид, ард иргэдэд 

дасгал хөдөлгөөнийг зааж хэвшүүлэх, таргалалтаас сэргийлэх, идэвхитэй хөдөлгөөнийг 

дэмжих юм.  Энэхүү аяны хүрээнд Ховд аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй албан 

байгууллагын 1800 гаруй албан хаагчид, ард иргэд өглөөний дасгал хөдөлгөөнд 

хамрагдсан байна. “Эртэч Ховд” өглөөний дасгал хөдөлгөөний аян нь  жил бүр уламжлал 

болон явагдаж үйл ажиллагаа нь хэвшсэн.  

     Орон нутгийн Жаргалан телевизтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу ард иргэдэд 

эрүүл мэндийн боловсрол олгох зөвлөгөө, шторк, телевизийн нэвтрүүлэг, эмч 

мэргэжилтэнүүдийг чадавхижуулах зорилгоор зохион байгуулсан сургалтууд, олон 

нийтийг хамарсан үйл ажиллагаануудыг цаг тухай бүрд нь телевизээр олон нийтэд хүргэн 

ажилласан. Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх сарын аяныг тохиолдуулан аяны 

хугацаанд “Хүүхдийн түлэгдэлт өвчнөөс сэргийлье”, “Зам тээврийн осол гэмтлээс 

сэргийлье”, “Стрессээс сэргийлэх арга замууд”  зэрэг шторк, “Осголт хөлдөлтөөс 

урьдчилан сэргийлэх”, “Осголт хөлдөлтийн үед авах арга хэмжээ”, “Түлэгдэлтийн үеийн 

яаралтай тусламж”, “Стресээс урьдчилан сэргийлэх нь” зэрэг зөвлөмжийг тогтмол явуулж 

байна. 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс бэлтгэн гаргасан Архи, тамхины хор хөнөөл, Зохистой 

хооллолт, Хөдөлгөөн эрүүл мэнд, Ясны сийрэгжилт, Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд, Нярайн 

асаргаа сувилгаа, Эмийн зохистой хэрэглээ, Томуу болон томуу төст өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, Заавал хэвшүүлэх 21 дадал /дадал тус бүрээр/ зэрэг шторкыг Жаргалан 

телевизээр 2 сараас эхлэн үе шаттайгаар өдөрт 8 удаагийн давтамжтайгаар гаргаж 

иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлсэн 

     Монгол улсын орон нутгийн Эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх хүрээнд “Явуулын 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах төсөл”-ийн санхүүжилтээр Ховд аймгийн 

эрүүл мэндийн газар алслагдсан сумын иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан “Явуулын 

эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд хүргэх нь” төслийг хэрэгжүүлж ажилласан. 

Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хэлтсийн дарга, Хүүхдийн ерөнхий 

мэргэжилтэн, Халдварт өвчин, орчны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн нар “Явуулын 

тусламж үйлчилгээг иргэдэд хүргэх нь” төслийг удирдан зохион байгуулж, нарийн 



 
 

мэргэжлийн эмч нарын багийг удирдлага арга зүйгээр хангаж ажилласан. гарын авлага 

материал тараасан. 

     Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдын хурлын  Тэргүүлэгчдийн 154 дүгээр тогтоолоор 

батлагдсан “Архигүй тамхигүй Ховдчууд” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сайжруулах 

зорилгоор 2016 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан сум өрхийн эрүүл 

мэндийн төвүүдэд хүргүүлэн ажиллаж байна.  

     Энэ жилийн “Дэлхийн тамхигүй өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай удирдамж 

боловсруулан сум, өрхийн ЭМТ-үүдэд хүргүүлэн ажилласан. Эрүүл мэндийн газраас 5 

сарын 31-ны өдөр Политехник коллежийн оюутануудад тамхины хор хөнөөл, дам 

тамхидалтын талаар сургалт  хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Ахмадын эрүүл мэндийг 

дэмжих аянг энэ жилийн хүрээнд “Насаар ялгаварлан гадуурхахыг зогсооё” уриатайгаар 

тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Аяны хүрээнд Эрүүл мэндийн газраас тэтгэвэрт гарсан 

ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч гарын бэлэг 

гардуулсан. Мөн ахмадууд залуу хойч үеийхэндээ ажлын арвин туршлагаасаа хуваалцсан 

нэг өдрийн уулзалтыг зохион байгуулсан. 

2016 онд орон даяар бүх шатны сонгууль явагдаж орон нутгийн удирдлагууд 

солигдсонтой холбогдуулан “Эрүүл мэндийн тусламж-Дэмжлэгт удирдлага- Хамтын 

ажиллагаа” сэдэвт  зөвлөгөөнийг 12 дугаар сарын 13-ны өдөр аймгийн ЗДТГ, ЭМГ, НТБ-тай 

хамтран зохион байгуулж эмнэлгийн тусламжийн үзүүлэлтүүд, эрүүл мэндийн салбарт 

хэрэгжиж байгаа үндэсний хөтөлбөрүүд стратегийг хэрэгжүүлэхэд салбар хоорондын 

хамтын ажиллагааг сайжруулах талаар зөвшилцөж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

санхүүжилтийн 3-аас доошгүй хувийг эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд зарцуулах гэрээ 

хийгдснээр эрүүл мэндийн байгууллагууд тулгамдаж байгаа асуудлаа орон нутагтаа 

шийдэх нөхцөл бүрдсэн. 

Мөн Ховд аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл 8 хүнтэй 

уулзалт ярилцлага хийснээр хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг хүчирхийлэлд өртсөн үед байрлуулах 

байрны асуудал, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан  төв барих, нөхөн үржихүйн 

насны эмэгтэйчүүдэд  эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг шинжилгээ хийхэд шаардагдах төсөв 

санхүүгийн асуудлыг дэвшүүлэн аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 

тусгаснаар Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн байдлын түвшинг 

тогтоох,  ХБЭ иргэд төрийн  үйлчилгээг нэг цэгээс авах  нөхцөл бүрдэх юм. 
 

 

Арга хэмжээ 3.2.3 Орон нутгийн хэвлэл 

мэдээллийн сувгаар хүн амд эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох сургалт тогтмол хийх 

 

Ховд аймгийн орон нутгийн Жаргалант телевизтэй хамтран ажиллах гэрээг 1 жилийн 

хугацаатай байгуулан  нэвтрүүлэг хийх хуваарь гарган ажиллаж байна. Гэрээний дагуу 

ард иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох зөвлөгөө, шторк, телевизийн нэвтрүүлэг, эмч 

мэргэжилтэнүүдийг чадавхижуулах зорилгоор зохион байгуулсан сургалтууд, олон 

нийтийг хамарсан үйл ажиллагаануудыг цаг тухай бүрд нь телевизээр олон нийтэд хүргэн 

ажилласан. Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх сарын аяныг тохиолдуулан аяны 
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хугацаанд “Хүүхдийн түлэгдэлт өвчнөөс сэргийлье”, “Зам тээврийн осол гэмтлээс 

сэргийлье”, “Стрессээс сэргийлэх арга замууд”  зэрэг шторк, “Осголт хөлдөлтөөс 

урьдчилан сэргийлэх”, “Осголт хөлдөлтийн үед авах арга хэмжээ”, “Түлэгдэлтийн үеийн 

яаралтай тусламж”, “Стресээс урьдчилан сэргийлэх нь” зэрэг зөвлөмжийг тогтмол явуулж 

байна. 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс бэлтгэн гаргасан Архи, тамхины хор хөнөөл, Зохистой 

хооллолт, Хөдөлгөөн эрүүл мэнд, Ясны сийрэгжилт, Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд, Нярайн 

асаргаа сувилгаа, Эмийн зохистой хэрэглээ, Томуу болон томуу төст өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх, Заавал хэвшүүлэх 21 дадал /дадал тус бүрээр/ зэрэг шторкыг Жаргалан 

телевизээр 2 сараас эхлэн үе шаттайгаар өдөрт 8 удаагийн давтамжтайгаар гаргаж 

иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлсэн 

Тайлангийн хугацаанд нийт эмч зөвлөж байна нэртэй  14 удаагийн нэвтрүүлэг мэдээ 

мэдээлэл бэлтгэн олон нийтэд хүргэсэн.  
 

Дэлгэрэнгүйг энэ тайлангийн 3.2.1-т тусгасан болно  
 

3.3 Салбар хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулах  

  

Арга хэмжээ 3.3.1 Эх, хүүхдийн хяналтын 

тогтолцоог сайжруулах  

 

Эх хүүхдийн  буй тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад эрүүл мэндийн 

бүх шатны байгууллагын хамтын ажиллагаа эргэх холбоотой ажиллах байдал нэн чухал 

байна. 2016 оны эх, хүүхдийн  эндэгдэл,  ноцтой хүндрэлүүдийг хэлэлцсэн эмнэлзүйн 

хурлууд дээр удаа дараа гарсан саналыг хэрэгжүүлж эх хүүхдийн хяналтын тогтолцоог 

сайжруулах талаар дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

1. БОЭТ-ийн Амаржих газрын төрөх тасаг дээр өдрийн эх баригч орон тоогоор 

ажиллаж төрсөн эх нярайн тухай  мэдээллийг сум өрхийн ЭМТ-үүдэд өдөр бүр 

хүргэж, Жаргалант сумын  өрхийн ЭМТ-үүдийн эмч нар эх нярайгаа хүлээн авч 

хэвшсэн. Сумын эх баригч эмч нарт эх, нярайг  дагалдах хуудсын хамт илгээж, 

хүлээн авсан хяналтын байдлын талаар эргэн мэдээлж байна. Мэдээлэл хүргэж 

байгаа мэргэжилтний утасны төлбөрийг байгууллагаас шийдсэн. 

2. Өртөмтгий жирэмсэн эхчүүдийн хяналтын кабинетд сумаас шилжүүлсэн эхийн  

утасны дугаар бусад мэдээллийг ирүүлснээр хугацаандаа ирж хянагдаагүй 

эхчүүдийг дуудан ирүүлж, үзлэг шинжилгээнд хамруулж байна.  

3.   БОЭТ-ийн эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нар сумдыг хуваарилан авч  нөхөн 

үржихүйн насны эхчүүдийг хянах, эрүүлжүүлэх ажлыг хийж байна. 

4. Хүүхдийн тасагт хэвтэн эмчлүүлсэн хүүхдүүдийг өрхийн ЭМТ-д хүлээлгэн өгч, 

эмчлэгч эмчтэй байнгын холбоотой ажиллаж байна.  
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5. Амаржих газрын төрөх өрөөний хяналтыг  эх баригч нар ээлж болон тасаг хооронд 

гараас гарт шилжүүлэх зарчмыг баримтлаж, дэвтэрт тэмдэглэл хөтлөж 

баталгаажуулж байна.  

Эх хүүхдийн хяналтын тогтолцоог сайжруулан ажилласнаар эмнэлэгт давтан хэвтэлт 

буурч, төрөх тойрны эндэгдэл, 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл буурсан үр дүн гарлаа. 
 

Арга хэмжээ 3.3.2 Сум, өрхийн залуу эмч 

нарыг ажлын байранд мэргэшүүлэх, 

дадлагажуулах   

    ЭМГ дээр зохион байгуулсан богино хугацааны 8 сургалтанд эх барих эмэгтэйчүүдйин 

эмч Ц.Нарангэрэл, хүүхдийн эмч Д.Бямбаа, гэмтлийн эмч Д.Цэрэнбадам, зүрх судасны эмч 

Н.Баясгалан, БЗДХӨ-ний кабинетийн эмч Д.Цээпил нар сургагч багшаар ажилласан байна. 

Мөн залуу эмч мэргэжилтэнг дагалдуулан шавилан сургах ажлын байрны сургалтыг 

тогтмолжуулан  Манхан сумын эмч П.Гэрэлсүрэн, Буянт сумын эмч Т.Энхтуяа нар нь  

Амаржих газрын  амбулаторийн өртөмтгий жирэмсний кабинет, эмэгтэйчүүдийн 

кабинетэд 14 хоногийн хугацаатайгаар,  Мөст сумын их эмч Т.Лхагва гэмтлийн тасагт 30 

хоногийн хугацаатайгаар, Булган сумын нэгдсэн эмнэлгийн эмч Г.Бямбажав мэс заслын 

тасагт 14 хоногийн сургалтан хамрагдсан байна.  Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 5 их 

эмчийг Пап шинжилгээ хийх аргачлалд ажлын байранд дагалдуулан сургасан нь 

тусламжийг анхан шатанд чанартай чирэгдэлгүй үзүүлэх боломжийг бүрдүүлээд байна. 
 

Үенч сумын Эрүүл мэндийн төвийн сувилагч Бибигүл БОЭТ-ийн хүүхдийн тасагт ажлын 

байрны 14 хоногийн сургалтаар шарлалттай нярайн асаргаа сувилгаа, хүүхдэд уян зүү 

тавих арга зүй, уян зүүний  арчилгаа  зэрэг сувилахуйн гардан үйлдлээр мөн хүүхдийн 

тасгийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд хэрэгжүүлж байгаа сайн туршлагаас суралцсан.  

Буянт сумын ахлах сувилагч Ариунчимэгийг  Мэдрэлийн тасгийн ахлах сувилагч 

Мажигсүрэнг дагалдуулан  ажлын байрны сургалтанд хамруулж ахлах сувилагчийн ажлын 

байрны тодорхойлтыг үлгэрчилсэн байдлаар гаргаж арга зүйн зөвлөгөө өгсөн.  
 

БОЭТ-ийн сувилахуйн албанаас Булган, Үенч, Алтай, Зэрэг, Дарви сумдын ЭМТ-ийн  эмч, 

сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд “Ёс зүй- харилцаа хандлага” сэдэвт сургалтыг зохион 

байгуулж. Булган, Зэрэг сумын ЭМТ-ийн сувилахуйн тусламжийн үйл ажиллагаатай 

танилцаж  “Сувилахуйн түүх хөтлөх” сувилгааны үйл ажиллагааны 5 шатлалаар арга зүйн 

зөвлөгөө өгч ажилласан.  
 

БОЭТ нь өрх сумдын эмч нарыг мэргэжил аргазүйгээр тогтмол хангаж, мэргэшүүлэн 

сургаж байгаа боловч 2 жилийн хугацаатай дагалдан эмчийн эмчлэх эрхийн зөвшөөрөлтэй, 

ажлын туршлага, ур чадвар муутай залуу эмч нар сум өрхийн ЭМТ-дэд  2 жил тутамд 

солигдон ажиллаж байгаагаас БОЭТ-д хандаж ирэх алсын дуудлагын тоо сүүлийн жилүүдэд 

өсөж байна. Тайлант онд  нийт  316 алсын дуудлага ирж  үүнээс хагалгааны бригад очиж 

үйлчилсэн 21,  нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүд газар дээр нь очиж тусламж 
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үзүүлсэн 201, утсаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн 94 тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн 

байна. Дээрх үзүүлэлтүүдийг өмнөх онтой харьцуулахад утсаар мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөлт 47 тохиолдлоор  буюу 50 хувиар нэмэгдсэн, хагалгааны бригадаар очиж 

үйлчилсэн 13 тохиолдлоор буюу 81 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэ нь эмч ажилчдын 

илүү цагийн хөлс, тээвэр шатахууны зардал өсөж энэ хэмжээгээр БОЭТ-ийн эмч 

мэргэжилтнүүд ачаалал ихтэй ажиллаж байна.  
 

 

Арга хэмжээ 3.3.3 Үндэсний төвүүд,  дээд 

шатлалын эрүүл мэндийн 

байгууллагуудтай хамтран ажиллах 
 

  

Эмч солилцоо хөтөлбөрийн хүрээнд  ЭХЭМҮТ-ийн нярайн тасгийн их эмч Д.Гэрэлтуяа, 

хүүхдийн их эмч С.Очир, эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч Цолмон нар 2016 оны 09  дүгээр 

сарын 15-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны хооронд БОЭТ-д ажилласан. Эмч солилцооны 

хөтөлбөр нь алслагдсан бүс нутагт маш үр дүнтэй зөвлөн туслах үйл ажиллагаа болж 

байгааг зориуд дурьдан цаашид энэ хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн жилд 1-2 удаа зохион 

байгуулж хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа ЭМЯ-нд уламжилсан болно.   

БОЭТ-ийн хүүхдийн их эмч Б.Даваадулам, нярайн их эмч Г.Бадамжав, эх барих 

эмэгтэйчүүдийн их эмч П.Гэрэлсүрэн нар мөн энэ хугацаанд ЭХЭМҮТ-д ажлын байрны 

сургалтанд хамрагдаж ирсэн нь эмч нарын мэдлэг мэргэжил дээшлэх, ажлын байранд 

хөгжих, эмчилгээний шинэ дэвшилтэд арга технологид суралцасан үр  дүнтэй хөтөлбөр 

болсон.  
  

Сүрьеэгийн тохиолдлыг эрт илрүүлэх дадлыг дэмжих замаар үйлчилгээний  чанар, 

хүртээмжийг сайжруулах, өвчтөн-төвтэй нэгдсэн халамж үйлчилгээ, урьдчилан 

сэргийлэх ажиллагааг бүрдүүлж, хэвшүүлэх, эмийн дасалтай сүрьеэгийн аюулд анхаарал 

хандуулж ажиллах төслийн хүрээнд Ховд аймгийн  БОЭТ-ийн сүрьеэгийн диспансерт  

хийсэн дэмжлэгт хяналтыг 2016 оны 12 сарын 14-16-ны өдрүүдэд ХӨСҮТ-ийн СТСА-ны их 

эмч П.Насанжаргал, тархвар судлаач Э.Уянга, лабораторийн их эмч Н.Эрдэнэгэрэл нар 

хийж,   сүрьеэ өвчний илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний хяналт, халдвар хяналт, 

сүрьеэгийн цахим сүлжээ (tubis.mn), эмэнд тэсвэржилтийн судалгааны хэрэгжилттэй 

танилцан ажлын, байрны сургалт хийж, 16 зөвлөмж өгсөн.  Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөг болосруулан Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч даргаар баталгаажуулан 

ажиллаж тайланг 2016 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр ХӨСҮТ-ийн СТСА-д хүргүүлэв. 
 

2016 онд дээд шатлалын лавлагаа төвүүдтэй 16 удаа  холбогдож  тусламж үйлчилгээтэй 

холбоотой телемедицин /зайн зөвлөлгөө/  авсан. Мөн ГССҮТ-ийн тархи нугасны мэдрэлийн 

мэс заслын төвд 2 удаа хүсэлт хүргүүлж  мэдрэлийн мэс заслын эмчийг ирүүлж гэмтэл, мэс 

заслын эмч нартай хамтран 2 хүнд өвчтөнд  мэс засал хийж  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 

үзүүлсэн.  

    Тус төвийн хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу Амаржих газрын төрөх тасгийн 

ахлах эх баригч Х.Хишигтогтох  2016 оны 02 дугаар сард 7 хоногийн хугацаатай  Амгалан 
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амаржих газарт  ажлын байрны шавилан сургалтанд хамрагдсан.  

     ЭХЭМҮТ-ийн Яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч Ж.Нармандах, Тандалт судалгааны 

албаны их эмч Ц.Отгонцэцэг  нар Эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээг сайжруулахаар 

дэмжлэгт хяналт үнэлгээг 2016 оны 05 дугаар сард хийж зөвлөмж өгсөн.  Тус хяналтын 

хүрээнд БОЭТ-ийн 53 өвчний түүхэнд  хяналт үнэлгээ хийж цаашид хэрэгжүүлэх дараах 

зөвлөмжүүдийг аймгийн ЭМГ болон, БОЭТ-д өгсөн.  

• Жирэмсний хяналтыг чанаржуулах (ЭМС-ын 338 дугаар)  

• Нярай, 5 хүртэлх насны хүүхдийн  гэрийн идэвхтэй эргэлтийг цаг тухайд нь хийх, 

хүүхдийн биеийн байдлыг  ХӨЦМ-ийн дагуу зөв, бодитой үнэлэх  

• Эцэг эхчүүд, эмч нарын эх, хүүхдийн ЭМД-ийн хөтлөлт, ашиглалтанд  хяналт тавих  

• Сум баг, анхан  болон 2 дах шатлалын эмнэлгийн байгуулагын эмч нарын  ХӨЦМ, 

хүүхдийн эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай тусламжийн мэдлэг, НЭНШТ, нярайн 

сэхээн амьдруулах арга хэмжээний сургалтанд нэн даруй хамруулж, мэдлэгийг 

дээшлүүлж тасралтгүй сургалтаар хангах 

• Эмгэг судлалын шинжилгээнд амьгүй ураг, нярайн болон хүүхдийн эндэгдлийн 

тохиолдол бүрийг хамруулах. Эдгээр зөвлөмжийн дагуу тодорхой ажлуудыг 

төлөвлөн ажиллаж байна. 
 

 

Арга хэмжээ 3.3.4 Олон улсын хандивлагч 

байгууллага, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч 

байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа 

өргөжүүлэх 
 

 

1. Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран Амаржих газрын эмч, эх баригч, сувилагч, үйлчлэгч 

нартаа "Ёс зүй, харилцаа хандлага"-ын зарим асуудлаар нэг өдрийн сургалтыг 

2016.06.07 өдөр амжилттай зохион байгууллаа.   Мөн дотрын тасагт эрчимт 

эмчилгээний өрөө тохижуулах төсөл бичиж 12 сая төгрөгний үнэ бүхий 8 нэр 

төрлийн 11 ширхэг тоног төхөөрөмж авч үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.  

2. Швейцарийн хамтын ажиллагаа, германы эрчим хүчний үр ашиг төсөл 348, ЭМСЯ-

наас 380,0 сая төгрөг,  Ховд аймгийн Орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас 220,0 сая 

төгрөг нийт 948,0 сая төгрөгний санхүүжилтээр Халдвартын эмнэлгийн барилгын 

засварын ажлыг  2016 онд багтаан ашиглалтанд оруулсан.   

3. Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн  тусламж үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төвлөрөлийг сааруулах бүсчилсэн хөгжлийн дэмжих 

зорилгоор тус төвд 2015-2019 онуудад Бельгийн болон Монгол улсын Засгийн газар 

хоорондын гэрээгээр “Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх” 

хөнгөлөлттэй зээлийн төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 05 дугаар сарын 

18-ны өдөр болж,   Белгийн Хятадад дахь консулын төлөөлөгч Эдуард Бан Клеунан, 

FSE олон улсын компанийн гүйцэтгэх захирал Фредерик Соудайн, инженер Терри 

Лемойне, Монгол дахь туслан гүйцэтгэгч компани төлөөлөгч Г. Түмэн-ерөөлт, 

Д.Уранзаяа болон бусад холбогдох эмч мэргэжилтнүүд ирж БОЭТ-ийн тасаг 

кабинетүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж судалгаа хийн ажиллалаа. 
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4. БНСУ-ын  Засгийн газраас үзүүлж буй буцалтгүй тусламж  “гадаадад сайн дурын 

ажилтан томилох” төслийн хүрээнд тус төвд   хоол судлаач, анагаах ухааны 

магистр  Пак Хэрим, Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан  Ча Жүна нарын сайн 

дурын ажилтныг хүлээн авч хамтран ажиллах гэрээ хийн ажиллуулж байна. 

Хамтын ажиллагааны хүрээнд “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний аюулгүй байдал, 

эмнэлгийн орчин сайжруулах”  төслийг хэрэгжүүлэн БОЭТ-ийн эмчилгээний 

хоолны тасаг, мэс заслын тасгийн хагалгааны өрөөг бүрэн тохижуулах 63 сая 

төгрөгний төсөл боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  Энэхүү 

төсөл амжилттай хэрэгжсэнээр  эмчилгээний хоолны тасгийг 45 сая төгрөгний   иж 

бүрэн тоног төхөөрөмжөөр ханган, тогооч нарыг ажлын байранд нь үе шаттайгаар 

сургаснаар эмчилгээний  хоолны чанар, хүртээмж сайжрана. Мөн энэхүү төслийн – 

дахь хэсэг болох мэс заслын тасагт 18 сая төгрөгийн өртөг бүхий агаар 

цэвэршүүлэх аппарат, эмнэлгийн зориулалтын хулдаас, автомат гар угаах машин, 

вакуум хаалга цонх суурилуулсан.   

5. Азийн хөгжлийн банкны “ЭМСХХ-5”-ын хүрээнд хог хаягдлын байрыг шинээр 

барьж ашиглалтанд оруулахаар  ажиллаж байна.  Мөн Цусны салбар төвийн 

барилгын засварын ажлыг хийж эхэлсэн. 

6. Норвегийн тусламжийн байгууллагатай хамтран 2016.05.05.04-07-ны өдрүүдэд  

“Чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх” сэдэвт сургалтын сурагч багш нарыг  

/чанарын албаны дарга, сувилахуйн албаны дарга, 2 менежер сувилагч/  бэлтгэх 

сургалтанд сургасан  бөгөөд  байгууллагын хэмжээнд 3-р улиралд багтаан дотоод 

сургалтын хуваарийн дагуу чанарын сургалтыг зохион байгуулаад байна.  

7. АНУ-ын Virtue Foundation-ний нүдний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн мэс заслын 

эмч нарын баг  5 дахь жилдээ баруун бүс нутгийн ард иргэдэд үнэ төлбөргүй үзлэг, 

шинжилгээ, мэс заслыг  2015.05.17-05.28 ныг дуустал 11  хоногийн хугацаанд 

хийлээ. Нүдний нарийн мэргэжлийн эмч нарын багт  нэр хүнд бүхий их сургуулийн 

доктор, зөвлөх эмч нар  Dr. Charles Cole /Чарлес Акерсон  Коле/- Нью Йорк хот дахь 

Колумбиа Их Сургуулийн АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ  УХААНЫ ДОКТОР,  Dr. Tamiesha 

Frempong /Тамиеша Фремпон/ нь хүүхдийн нүд судлал – солир харааны  төрөлжсөн 

нарийн мэргэжлийн эмч,  Преети Харимохан Каушик /Preeti Harimohan Kaushik/ 

Анагаах Ухаан –Нүдний  Мэс Заслын эмч, Мумбайн их эмч, мэс засалчдын 

коллежийн ХҮНДЭТ ПРОФЕССОР,  ЖАНАК МАХАНДРА ШАХ /Janak Mahandra Shah/ 

нь  Сет Гордандас Сүндерас Анагаах Ухааны Коллеж [Seth Gordhandas Sunderdas 

Medical College] хүндэт профессор, нүдний мэс заслын эмч, Adrienne Keggin 

/Адрени Кеггин - НҮБ-д тусгай зөвлөх эрхтэй, хүүхдийн нүдний төрөлжсөн нарийн 

мэргэжлийн/хялар/  эмч, Лорен Жофроу  мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний  эмч,  

Страсбургийн  Пастьрын  их сургууль Анагаах ухааны сургуулийн Анагаах ухааны 

доктор, Parag Gandhi /Параг ганди/ Нью Йорк-ийн их сургууль, нүдний гоо заслын 

их эмч, анагаах ухааны магистр эмч   болон    Ziv Sherzer /Зив  Щерзе/,  Anna 



 
 

Szczepanek /Анна Щзепаник/, Erlinda Lachica /Ерланда лачика/, Karine Hu /Карина 

Ну/, Raman Parkash, Tanya Khan /Таня хан/  нарын  нийт 16  хүний бүрэлдэхүүнтэй 

ажиллаж,  8 эмчийн лиценз бүрдүүлэлт хийн  бүсийн харьяа аймгуудын нүдний 

мэргэжлийн эмч, сэхээн амьдруулах эмч, нүдний мэргэжлийн  сувилагчид болон 

тус төвийн эмч сувилагчид хамтран ажилласан. Ажиллах хугацаанд  нийт   896  хүн 

үзсэнээс  132  мэс засал хийсэн бөгөөд  хийгдсэн мэс заслыг аймгуудаар ангилан 

авч үзвэл Ховд -37,   Увс аймаг -76, Баян-Өлгий аймаг-15, Завхан 6  өвчтөн 

хагалгаанд  орсон байна. Үзлэгийн хугацаанд 13 төрлийн  158  мэс ажилбар нь 

нийтдээ   85 800 000 төгрөг өртөг бүхий мэс ажилбар хийсэн бөгөөд  Virtue 

foundation  ОУБ-тай  хамтран бүсийн хаьяа аймгуудын  нүдний эмч нар болон УБ 

хотын 1-р эмнэлгийн резидент эмч нарт ажлын  дахь шавилан сургалтыг зохион 

байгууллаа. 

8. Ховд аймгийн  Бүсийн Оношлогоо Эмчилгээний Төв, АНУ-ын “lending hope”  олон 

улсын байгууллагын   хооронд байгуулсан  “Эрүүл мэндийн солилцоо-2016”  
хөтөлбөр 2016.08.27-2016.09.03 ний өдрүүдэд  Ховд аймгийн БОЭТ болон  Буянт, 

Баатарайрхан өрхийн эмнэлэг, Ахмадын асрамжийн газар, Ховд Хөдөө аж ахуйн 

коллеж,  Буянт, Эрдэнэбүрэн сумдад  ажиллалаа. Lending Hope Сан нь АНУ-д 

бүртгэлтэй ашгийн бус байгууллага бөгөөд   энэхүү  Эрүүл Мэндийн Солилцооны 

Хөтөлбөрийн хүрээнд тус эмнэлэг орон нутагт  төрөл бүрийн эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ үзүүлэн  хамтран ажиллах, эмч мэргэжилтнүүдийг солилцоо хийх, 

ажлын байранд сургалт зохион байгуулан ажиллах зорилготойгоор энэ удаагийн 

хөтөлбөр боловсруулан хамтран ажилласан.  Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсанаар АНУ-

ын мэргэжилтнүүдийн баг хамт олон  төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн  лекц унших 

болон бусад хөтөлбөр арга хэмжээ зохион байгуулах замаар 2 улсын эрүүл мэндийн 

салбарын мэргэжилтнүүд харилцан мэдлэг, ур чадвараа хуваалцах боломжууд 

нээгдээд байна. Энэ удаагийн  хөтөлбөрөөр Lending Hope Сангийн баг хамт олон нь 

нийт 24   хүний бүрэлдэхүүнтэй   ирсэн бөгөөд ба үүнд зүрх судасны эмч -3, 

эндокринологи -1, эмэгтэйчүүд / эх барих/-  1, анестесиологи -1, өвчин намдаалт / 

мэдрэлийн эмч /1, төрөлжсөн сувилахуйн мэргэжилтэн 6, эмчилгээний хоолзүйч ба 

хоол хүнсний мэргэжилтэн- 3, эрүүл мэндийн мэдээллийн технологи-1, 

мэргэжлийн зурагчин-1, анагаахын оюутан- 2, сайн дурын ажилтан- 6, хиймэл гар, 

эрхтний мэргэжилтэн-1   ирж   635  хүнд үнэ төлбөргүй үзлэг оношлогоо хийж, 

эмэгтэйчүүдийн  мэс засал, зүрх судас, мэдрэл, булчирхайн болон  хоол зүйч эмч 

нар  ажлын байрны сургалтуудыг зохион байгууллаа. 

9. Люксенбургийн Засгийн газар болон НҮБ-ын Хүн амын сангийн хамтарсан санхүү, 

техникийн туслалцаатайгаар ЭМЯ-аас хэрэгжүүлж буй “Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд ба 

цахим эрүүл мэндийг өргөжүүлэх нь” үндэсний төслийн хүрээнд эх, нярайн 

оношилгоо, эмчилгээнд тусламж үзүүлэхэд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд 

нийлүүлсэн бөгөөд 2016 оны 12 дугаар сарын 18-22 өдрүүдэд зохион байгуулсан   



 
 

сургалтанд БОЭТ-ийн захирал Т.Баяртогтох, эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч 

Ж.Нямхишиг, нярайн эмч Ц.Доржханд нар оролцлоо.  Төслийн хүрээнд Ургийн 

зүрхний бичлэгийн аппарат, Өвчтөний монитор, Нярай фото эмчилгээний аппарат, 

Автомат шахуурга, тариурын, Нярайн амьсгалыг эерэг даралтаар дэмжих аппарат, 

хамраар, Эмэгтэйчүүдийн хэвлийн дурангийн багажны ком нийт 124.836.067 

төгрөгний 6 ширхэг тоног төхөөрөмжийг тус тус нийлүүлсэн нь эх нярайн тусламж 

үйлчилгээнд  эх, нярайн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, орон 

нутгийн эмч мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулахад өндөр ач холбогдолтой.   
 

 

     Олон улсын хандивлагч байгууллага, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах санал тавьж төсөл боловсруулан хүргүүлснээр  96 нэр төрлийн 249 

ширхэг 1 тэр бум 154,0 сая төгрөгний үнэ бүхий багаж тоног төхөөрөмжийн хөрөнгийн эх 

үүсвэрээр нь ялган харуулбал:  
 

 Азийн хөгжлийн банк ЭМСХХ-5 төслөөр Цусны салбар төвд аппарат тоног 

төхөөрөмж,  дагалдах багаж хэрэгсэлийн  бүрэн шинэчлэл хйиж нийт 100 

ширхэг 57 нэр төрлийн 558.123.203 төгрөгний хөрөнгө оруулалт, 

 НҮБ Люксенбург хамтарсан төслөөс 6 ширхэг  5 нэр төрлийн 124.836.067 

төгрөгний хөрөнгө оруулалт, 

  Дэлхийн зөн  ОУБ-с 6 ширхэг 5 нэр төрлийн 23.680.000 төгрөгний хөрөнгө 

оруулалт 

 Швед дахь Монголчуудаас 1 ширхэг хүчилтөрөгчийн аппарат 1500000 

төгрөгний хөрөнгө оруулалт 

 Ховд аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 3 нэр төрлийн 3 ком багаж 

15.000.000 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт 

 БОЭТ өөрийн хөрөнгөөр 26 нэр төрлийн 55 ширхэг 73.179.400 төгрөгний 

хөрөнгө оруулалт  

 Койка ОУБ-ын сайн дурын 2 ажилтан төсөл хэрэгжүүлэн эмчилгээний хоолны 

тасгийн тоног төхөрөмж болон мэс засал, амаржих газрын хагалгааны өрөөний 

тохижилт 63,0 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийсэн.  
 
 

 

Арга хэмжээ 3.3.5 Бүсийн аймгуудын зарим 

сумдад нарийн мэргэжлийн эмч нарын 

урьдчилан сэргийлэх үзлэг  зохион 

байгуулах  
 

 

Ховд дахь БОЭТ-ийн дотор, мэдрэл, дүрс оношилгоо, арьс харшил, шүдний эмчийн 

бүрэлдэхүүнтэй баг Увс аймгийн Завхан, Өлгий Завхан аймгийн Ургамал, Дөрвөлжин, Говь-

Алтай аймгийн Тонхил сумдын хүн амд урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг давхардсан тоогоор  

1350 хүнд хийж үйлчилсэн. Үзлэгийн үеэр 11 жирэмсэн эмэгтэйг анхан шатны эмнэлгийн 

хяналтанд авч, элэгний хавдрын сэжигтэй тохиолдол 3 илрүүлж дараагийн шатлалд 
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илгээсэн. 298 хүнд шүдний эмчийн анхны тусламж үзүүлж, БЗДХӨ-ний шинжилгээ эерэг 

гарсан 18 хүний эмчилгээг зөвлөсөн. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эмч нарын баг 1600 

орчим км замыг туулж, 3,0 сая төгрөгний зардалтайгаар ажилласан. Бүсийн аймгуудын 

хөдөөгийн хүн амд нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх нэн 

шаардлагатай, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэсэн ажил болж байгаа тул  

тогтмолжуулахыг очсон сумын иргэд хүсч байгаагаа илэрхийлж байв. 
 

БОЭТ нь 2016 онд бүсийн аймгуудаас 8 удаагийн дуудлага хүлээн авч Баян-Өлгий аймгийн 

нэгдсэн эмнэлэгт  2 удаа чих хамар хоолойн эмч, Увс аймгийн Өмнөговь, Завхан аймгийн 

Ургамал сумдад мэс заслын хагалгааны баг хэвлийн хөндийн мэс засал хийж, Завхан 

аймгийн Тосонцэнгэл суманд мэдрэлийн эмч дуудлагаар ажиллаж, Баян-Өлгий, Завхан 

аймгийн нутаг дэвсгэрт ослын газар очиж тусламж үзүүлэв. Баян-Өлгий аймгийн 4, Говь-

Алтай аймгийн Тонхил сумын 1 иргэнд  ходоод гэдэсний замын гадны биетийг авах мэс 

ажилбарыг  дурангаар 5 тохиолдолд  яаралтай журмаар амжиллтай хийв. Харьяа бүсийн 

аймгуудын 18 иргэнд Шүүх сэтгэцийн байдлыг тогтоож сэтгэцийн эрүүл мэндийн дүгнэлт 

гаргаж ажилласан.  
 

Дөрөв. Хүний нөөцийн төлөвлөлт, чадавхижуулалт, эрүүл мэндийн салбарын ёсзүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах зорилтын 

хүрээнд: 
 

 

4.1Эмнэлгийн мэргэжилтнийг  бэлтгэх үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн бодлоготой уялдуулах 
 

 

 Арга хэмжээ 4.1.1 БОЭТ-ийн стандарт, бүтэц 

орон тоо, зохион байгуулалттай уялдуулан 

хүний нөөцийн төлөвлөлт хийх 

 Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 22 тоот 

тогтоолоор баталсан Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа 

MNS 6330-4:2012 Монгол улсын стандартаар 529 орон тоотой ажиллахаар заагдсан 

боловч  2016 онд  345 батлагдсан  орон тоон дээр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг 

ажиллуулж байна.   
 

БОЭТ-ийн  190 ор бүхий шинэ барилга, оношилгооны төв баригдаж, Бельгийн засгийн 

газрын хөнгөлөлттэй зээл хэрэгжих зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтуудтай 

холбогдуулан хүний нөөцийн төлөвлөлтийг хийж 2017 оны төсвийн төсөөлөлд дээрх 

стандартын дагуу орон тоог нэмэгдүүлэх саналыг боловсруулан хүргүүлсэн боловч 2017 

оны батлагдсан төсвөөр 345 орон тоотойгоор батлагдан ирсэн.   
 

Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг MNS 6330-4:2012 Монгол улсын стандарт,  бүс нутгийн 

хүн амын өсөлт,  Белгийн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих баруун 

бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төсөл хэрэгжих, шинэ барилгын 

зураг төсөл гарч, хөрөнгийн эх үүсвэр шийдэгдсэн зэрэг асуудлуудыг тусган уялдуулан 

хийж удаа дараа ЭМЯ-нд хүргүүлсэн боловч өнөөгийн эдийн засгийн хямралын үед 
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төрийн албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлэхгүй байх Сангийн яамны бодлогын  хүрээнд 

шийдэгдэхгүй байна.  
 

Мөн Үндэсний Аудитын газраас  2016 оны 09 дүгээр сард БОЭТ-ийн  үйл ажиллагааны үр 

дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын дүгнэлтээр MNS6330-4:2012 стандартад БОЭТ-ийн 

эрүүл мэндийн ажилтны тоог орны тооноос хамааруулан тооцохоор заасан хэдий  ч 

Ховд аймаг дахь БОЭТ-ийн эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын орон тоо уг стандартад заасан 

хэмжээнд хүрээгүй байна, Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүд Бүсийн болон бусад 

аймгуудын дундаж үзүүлэлтээс сайн ч тусламж үйлчилгээг иж бүрэн хүргэх хүний нөөц, 

ажиллах орчин хангалттай хэмжээнд бүрдээгүй байна  гэсэн дүгнэлтүүд  ирсэн.  
 

 

Арга хэмжээ 4.1.2 Нэн тэргүүнд  эрэлт 

хэрэгцээтэй байгаа эмч мэргэжилтнүүдийн 

судалгаа  гаргаж төлөвлөх 
 

 

     Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн хөтөлбөрийн дагуу тус төвд нэн тэргүүнд  эрэлт 

хэрэгцээтэй байгаа эмч мэргэжилтнүүдийн судалгаа  гаргаж шаардлагатай төрөлжсөн 

нарийн мэргэжлээр төгсөлтийн дараах  мэргэшил олгох сургалтанд нийт 9 гэрээ 

хийснээс   их эмч-3    тархины судасны допллер-ийн олгох Ц. Гэрэлт-Од, мэдрэлийн 

эмчийн дээшлүүлэх сургалтанд Ч. Соёлмаа, цусны лабораторийн эмчийн  олгох 

сургалтанд О. Заяа нарыг,  сувилагч тусгай мэргэжилтэн 6 үүнээс  лаборант -1  

бактерологийн лаборантаар Т. Өлзийбаяр, компьютер томографийн техникчээр 

М.Отгоншар, мэдрэлийн сувилагчийн олгох сургалтанд Н. Батгомбо, Сэтгэцийн нөхөн 

сэргээхийн сувилагчаар  Я. Алтанчимэг,  Э. Батдорж, ариутгалын сувилагчаар 

Э.Оюунцэцэг нарыг  байгууллагын зардлаар суралцах гэрээгээр суралцуулсан.  
 

Цаашид тус төвд эх барих эмэгтэйчүүд,  охидын эмч, эмэгтэйчүүдийн  дотоод шүүрэл,  

дотор, нүд, сүрьеэ, арьс харшил, биеийн тамир эмчилгээний эмч, хоол зүйч эмч, сэтгэл 

зүйч эмч, хор судлаач эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, хүчилтөрөгчийн 

инженер  зэрэг нарийн  болон төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүдийг  

мэргэшүүлэн сургах шаардлага байгаа тул 2017 оны сургалтын төлөвлөгөөнд  төлөвлөж 

байна.  
 

 
30 

 

Арга хэмжээ 4.1.3 Ажилд орохыг хүссэн, 

мэргэжлийн ур чадвартай хүмүүсийг хүний 

нөөцийн санд  бүртгэн авч сул чөлөөтэй  орон 

тоонд ажлын байрны сонгон шалгаруулалт 

хийж мэдлэг туршлагыг шалгаж  эрэмбэлж 

хүний нөөцийн санд бүртгэж материалд 

хавсаргах 

     

 Баруун бүсэд Говь-Алтай аймагт АШУҮИС-ын салбар сургууль байдагтай холбоотой  

манай төвд шинээр ажилд орохоор өргөдөл гарган хандсан эмч, сувилагч тусгай 

мэргэжилтэн жилд дунджаар нийт 110 гаруй байдаг 
 

2016 оны жилийн эцсийн байдлаар хүний  нөөцөнд  нийтдээ 209 эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтэн, ажилтан бүртгэлтэй байна. Үүнээс 2016 онд шинээр  их эмч 29,  сувилагч-

59,  эх баригч 8,  бусад ажилтан 15 тус тус бүртгэгдсэн байна.  
 

   2016 онд  шинээр өргөдөл өгсөн болон өмнөх онд бүртгэлтэй байсан нийт 107 

30 



 
 

сувилагч тусгай мэргэжилтнээс “Шинэ сувилагч” хөтөлбөрийг боловсруулан  онол, 

гардан үйлдэл, ур чадвар гэсэн үе шатаар шалгаруулалт хийж  хүний нөөцийн бүртгэлд 

эрэмбэлэн авсан. Дээрх шалгалтанд хамрагдсан сувилагч тусгай мэргэжилтнээс 57 

сувилагч, тусгай мэргэжилтэн уг  шалгуурт тэнцэж хүний нөөцөнд бүртгэж авлаа. 

Цаашид БОЭТ-д сул болон чөлөөтэй ажлын байр зарлагдсан тохиолдолд хүний нөөцөнд 

бүртгэгдсэн 57 сувилагч мэргэжилтэнээс сонгон шалгаруулалтанд хамрагдах, мөн түр 

ажлын байранд ажиллах боломжтой юм.  
 

Мөн  “Шинэ сувилагч”  хөтөлбөрийн хүрээнд  нөөцөд бүртгэгдсэн 57 сувилагч тусгай 

мэргэжилтэнд  дараах сэдвүүдээр 15 цагийн лекц, 80 цагийн ажлын байрны дагалдан 

сургалтыг зохион байгуулсан.  Үүнд   
 

1. БОЭТ-н зорилго, зорилт, удирдлагын багийн танилцуулга, дотоод журам, 

дүрэм, тасаг нэгжүүдийн бүтэц, ажлын байрны тодорхойлолт. 

2. Сувилагчийн ажлын байрны аюулгүй үйл ажиллагааны  зааварчилгаа, 

3. 2015 оны 189, 2013 оны 446 дугаар тушаалын танилцуулга 

4. ЭМСС-н 2014 оны 187,  2011 оны 158 дугаар тушаалуудын танилцуулга 

5. ЭМС-н 450 дугаар тушаалын “Сувилгааны түүх” хөтлөх заавар 

6. ЭМСС-н 2015 оны 497 дугаар тушаал “Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд үйл 

ажиллагааны  5 шатлалыг хэрэгжүүлэх журам 

7. Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, хадгалалт, хамгаалал 
 

Дээрх сургалтын үр дүнд   нөөцөд бүртгэлтэй байгаа  сувилагч, тусгай мэргэжилтний  

мэдлэг, ур чадвар сайжирдаг.  
  

2016 онд  IT инженерийн ажлын байранд БОЭТ-ийн захирлын 2014 оны 01 сарын 02-ны 

өдрийн 08 дугаар тушаалын дагуу “Сул чөлөөтэй ажлын байранд эмч, ажилтан сонгон 

шалгаруулах, дадлагажуулан сургах, туршилтаар ажиллуулах, үндсэн ажилтнаар 

томилох” журмын дагуу сонгон шалгаруулалт зарлан шалгалтыг авлаа. Шалгалтанд 

нийт 6 хүний материал ирж Шалгалтын комиссоор Хүний нөөцийн менежер Ц.Цагаан, 

сургалтын албаны дарга Б.Алтанчимэг, сүлжээний инженер Н.Буянзаяа нар томилогдон  

гардан үйлдэл, онол, ярилцлага гэсэн дарааллаар шалгаруулж Т.Буяннэмэх 80 оноогоор 

тэргүүлэн хөдөлмөрийн түр гэрээ  байгуулан ажиллуулж байна.  Мөн эмчилгээний 

хоолны тасгийн “Хоолны технологич инженер”-ийн ажлын байранд сонгон 

шалгаруулалтын зарыг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон байгууллагын 

цахим хуудсаар дамжуулан хүргүүлсэн боловч манай төвөөс тавьсан шаардлага 

хангасан мэргэжлийн хүн хандаагүй 2017 онд дахин зарлахаар төлөвлөж байна.  

http://chd.mohs.mn/content.php?id=6&cid=824  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн сул 

ажлын байрны зарын хэсэгт БОЭТ-д нэн шаардлагатай байгаа тархи нугасны мэс засалч 

эмч, вирус судлаач эмч, эмчилгээний хоол зүйч эмч, гадаадын оронд магистраас дээш 

http://chd.mohs.mn/content.php?id=6&cid=824


 
 

зэрэг хамгаалсан эмчийг ирж ажиллахыг урьж  орон нутагтаа тогтвор суурьшилтай 

ажиллуулах зорилгоор аймгийн ЗДТГ-аас орон байраар ханган 5-аас дээш жил 

ажиллавал тухай байрыг өөрт нь үнэ төлбөргүй шилжүүлэх  урилга байршуулсан 

боловч хүсэлт ирээгүй байна.  
 

Тайлант онд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 14 сувилагч тусгай мэргэжилтний ажлын 

байранд  өмнөх оны сонгон шалгаруулалтанд эрэмбэлэгдэн хүний нөөцөнд бүртгэлтэй 

байсан сувилагч тусгай мэргэжилтэнг ажилд авч хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан 

ажиллаж байна.  
  

  Түр ажлын байр гарсан тухай бүр хүний нөөцөнд бүртгэлтэй байгаа эмч ажилчдаас 

томилон хөдөлмөрийн түр гэрээ байгуулан ажиллуулж байна.  2016 онд тэтгэвэрт 

гарсан болон өөр ажилд шилжин ажилласан ажилчдын оронд сувилагч-11, их эмч 6, эм 

зүйч-1, био анагаахын мэргэжилтэн 1, лаборант-3, хөдөлгөөн засалч-1, үйлчлэгч-2 нийт 

25 ажилчин шинээр авч хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  
 

Арга хэмжээ 4.1.4 Байгууллагын ажилчдын 

хувийн хэргийг бүрдүүлэх, хөтлөх, баяжуулах, 

хадгалах, бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан 

гаргах, дүгнэлт хийх 

Байгууллагын ажилчдын хувийн хэргийг бүрдүүлэх, хөтлөх, баяжуулах, хадгалах, 

бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан гаргах, дүгнэлт хийхдээ Монгол улсын төрийн албаны 

зөвлөлийн 2004 оны 18 дугаар тогтоолоор баталсан журмыг баримтлан бүрдүүлэн 

хөтлөж хэвшсэн.  
 

2016 онд байгууллагын 377 ажилчдын анкет болон хувь хүний мэдэлэл, цалин, 

урамшуулалын мэдээлэл, албан тушаал, зэрэг дэвийн мэдээлэл, бүрэлдэхүүн 

хөдөлгөөний мэдээлэл, үр дүнгийн гэрээний биелэлт гэсэн 5 бүлгийн 20 төрлийн 

мэдээлэлийг Төрийн албан хаагчийн нэгдсэн ХАМПП программд хүн тус бүрээр  оруулж 

мэдээний санг үүсгэн, баяжуулан Ховд аймгийн төрийн албаны  салбар зөвлөлд гарган 

хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн.  
 

Дээрхи бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлангаас харахад нийт ажилчдын 15 хувь нь 

эрэгтэй, 85 хувь нь эмэгтэй байгаа нь эрүүл мэндийн салбарын үзүүлж буй тусламж 

үйлчилгээний онцлогтой холбоотой юм.  

Насны хувьд 20-49 насны албан хаагчид 302 буюу (80%) байгаа нь хүний нөөцийн 

хөдөлмөрийн чадавхи хангалттай, нийт эмч нарын 94 хувь нь төрөлжсөн нарийн 

мэргэжил эзэмшсэн, сувилагч тусгай мэргэжилтний 78 хувь нь нарийн мэргэжил 

эзэмшсэн  байгаа нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлэх нэг хөшүүрэг 

болж байна. БОЭТ-ийн нийт ажилтнуудын 77 хувь нь эмч, эмнэлгийн  мэргэжилтэн 

байна 23 хувь эмнэлгийн бусад мэргэжилтэн байгаа нь цаашид  нэг их эмчид ноогдох 

сувилагч, тусгай мэргэжилтний тоо 2-3 байх ЭМЯ-ны бодлогод хүргэх  шаардлага 

байгааг  БОЭТ-ийн MNS 6330-4:2012 стандартын дагуу хүний нөөцийн төлөвлөлтийг 

нэмэгдүүлэхээр төсвийн төсөөлөлд санал боловсруулан ЭМЯ-нд хүргүүлсэн боловч 

 



 
 

сүүлийн 5 жил  345 орон тоотойгоор ажиллахаар батлагдаж ирсэнтэй холбоотой манай 

төвийн 1 их эмчид ногдох сувилагчийн тоо 1,7 байна.  
 

Арга хэмжээ 4.1.5 Байгууллагын хүний нөөцөд 

бүх талын судалгаа хийж, хүний нөөцийн 

мэдээллийн цахим санг үүсгэж баяжилтийг 

тогтмол хийж хэвших 

     Нийт эмч ажиллагсадын ажил төрлийн байдал, шагнал урамшуулал, ажлын 

туршлага, сургалтанд хамрагдсан болон мэргэшсэн байдал, тогтвор суурьшил, 

мэргэжлийн зэрэг, дэв зэргийг нарийвчилсан судалгаа гаргаж үйл ажиллагаандаа 

ашиглаж байна.Мөн төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 дугаар тогтоолын дагуу 

нийт ажилчдын хувийн хэргийн бүрдлийг бүрдүүлж баяжилтыг тогтмол хийсэн.  
 

2016 онд харьяа дээд газар болон бусад байгууллагуудаас хүний нөөцтэй холбоотой  

нийт 95 албан бичиг ирсэн ба үүнээс Судалгаа авах-15 бичиг, сургалтанд хамруулах 54 

албан бичиг ирж зохих хугацаанд холбогдох арга хэмжээг авч шийдвэрлэсэн. 

Ажлын байрны тодорхойлолтоор: 

 Удирдах алба хаагч-1  

 Эмч -96 

 Эм зүйч -4 

 Статистикч их эмч-1 

 Био анагаахын мэргэжилтэн-1 

 Бакалавр, дипломын сувилагч-145   

 Тусгай мэргэжилтэн мэргэжилтэн -42 

 Эмнэлгийн бус дээд мэргэжилтэн-8   

 Үйлчилгээний ажиллагсад-79  нийт  377 

 

Нийт ажиллагсдын 302 буюу (80%) нь 20-49 насны хөдөлмөрийн чадавхи өндөр 

албан хаагчид эзэлж  байна. 

 Нийт ажиллагсадын 85,0 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж ялангуяа сувилах, 

урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх үйл ажиллагааг эмэгтэйчүүд бараг дангаараа гүйцэтгэж 

байгааг уг тоо баримтаас харж болно. Эмч нарын хувьд хүйсийн харьцаа тэдний 

мэргэжлээс хамааран ялгаатай байна. Тухайлбал мэс заслын эмч нарын 31,0 хувийг 

эмэгтэйчүүд эзэлдэг бол урьдчилан сэргийлэх, оношлох, эмчилгээний чиглэлээр 

ажиллаж байгаа эмч нарын хувьд эсрэгээр дөнгөж 16  хувийг эрэгтэйчүүд эзэлж байх 

жишээтэй. 

Хүний нөөцийн чадавхи: 

 Хүний нөөцийн чадавхи нь тус төвд АУ-ны доктор 2, клиникийн профессор-12,  

доктурантур-3,  АУ-ны магистр 2,   мэргэжлийн тэргүүлэх зэргийн эмч 6, ахлах зэргийн 

эмч 12, тэргүүлэх зэрэгтэй сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 14, ахлах зэрэгтэй 

сувилагч,тусгай мэргэжилтэн 65 байгаа нь нийт эмч мэргэжилтний  35,1 хувь нь 

мэргэжлийн зэрэг хамгаалсан. 

 



 
 

 

       2016 онд байгууллагын 377 ажилчдын анкет болон хувь хүний мэдэлэл, цалин, 

урамшуулалын мэдээлэл, албан тушаал, зэрэг дэвийн мэдээлэл, бүрэлдэхүүн 

хөдөлгөөний мэдээлэл, үр дүнгийн гэрээний биелэлт гэсэн 5 бүлгийн 20 төрлийн 

мэдээлэлийг Төрийн албан хаагчийн нэгдсэн ХАМПП программд хүн тус бүрээр  оруулж 

мэдээний цахим санг үүсгэн баяжуулсан.  
 
 

4.2 Хүний нөөцийн удирдлагын нэгдмэл тогтолцоог бэхжүүлэн, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хөрвөх чадавхитай мэргэжилтнүүдийг  

үе шаттайгаар чадавхжуулах 
 

 

 Арга хэмжээ  4.2.1 Гадаад, дотоодын хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх  замаар дэс дараатай, 

үе шаттай, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 

мэргэжилтэнг сургаж мэргэшүүлэх 
. 

 

1. Нүдний нарийн мэргэжлийн эмч нарын баг тус төвд 2016 оны 05 дугар сарын 15-

ны өдрөөс  2016 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд  ажиллаж   нийт   896  хүн 

үзсэнээс  132  мэс засал хийсэн бөгөөд  хийгдсэн мэс заслыг аймгуудаар ангилан 

авч үзвэл Ховд -37,   Увс аймаг -76, Баян-Өлгий аймаг-15, Завхан 6  өвчтөн 

хагалгаанд  орсон байна. Үзлэгийн хугацаанд 13 төрлийн  158  мэс ажилбар нь 

нийтдээ   85 800 000  төгрөг өртөг бүхий мэс ажилбар хийсэн бөгөөд  Virtue 

foundation  ОУБ-тай  хамтран бүсийн хаьяа аймгуудын  нүдний эмч нар болон УБ 

хотын 1-р эмнэлгийн резидент эмч нарт ажлын  дахь шавилан сургалтыг зохион 

байгууллаа.  

2. Бүгд найрамдах Энэтхэг улсад Дотрын их эмч Ч.Дууниар 1 сарын хугацаатай 

мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан.  

3. Дархан –Уул аймгийн  АУС-ын  Сувилахуйн бакалаврын шаталсан сургалтанд  11  

сувилагчийг элсүүлэн онлайн сургалтанд хамрагдаж 2016 оны 06 сарын 02-ны 

өдөр бакалаврын диплом, тэмдгээ хүлээн авч дээд мэргэжилтэй сувилагч, 

тусгай мэргэжилтний тоо нэмэгдсэн.  

4. Норвегийн тусламжийн байгууллагатай хамтран 2016.05.05.04-07ны өдрүүдэд  

“Чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх” сэдэвт сургалтын сурагч багш 

нарыг  /чанарын албаны дарга, сувилахуйн албаны дарга, 2 менежер сувилагч/  

бэлтгэх сургалтанд сургасан  бөгөөд  байгуулагын хэмжээнд нийт  3-р улиралд 

багтаан дотоод сургалтын хуваарийн дагуу чанарын сургалтыг зохион 

байгуулаад байна.  

5. АНУ-ын Virtue Foundation-ний нүдний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн мэс 

заслын эмч нарын баг  5 дахь жилдээ баруун бүс нутгийн ард иргэдэд үнэ 

төлбөргүй үзлэг, шинжилгээ, мэс заслыг  2015.05.17-05.28 ныг дуустал 11  

хоногийн хугацаанд хийлээ. Нүдний нарийн мэргэжлийн эмч нарын багт  нэр 

хүнд бүхий их сургуулийн доктор, зөвлөх эмч нар  Dr. Charles Cole /Чарлес 

Акерсон  Коле/- Нью Йорк хот дахь Колумбиа Их Сургуулийн АНАГААХЫН 
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ШИНЖЛЭХ  УХААНЫ ДОКТОР,  Dr. Tamiesha Frempong /Тамиеша Фремпон/ нь 

хүүхдийн нүд судлал – солир харааны  төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч,  

Преети Харимохан Каушик /Preeti Harimohan Kaushik/ Анагаах Ухаан –Нүдний  

Мэс Заслын эмч, Мумбайн их эмч, мэс засалчдын коллежийн ХҮНДЭТ 

ПРОФЕССОР,  ЖАНАК МАХАНДРА ШАХ /Janak Mahandra Shah/ нь  Сет Гордандас 

Сүндерас Анагаах Ухааны Коллеж [Seth Gordhandas Sunderdas Medical College] 

хүндэт профессор, нүдний мэс заслын эмч, Adrienne Keggin /Адрени Кеггин - 

НҮБ-д тусгай зөвлөх эрхтэй, хүүхдийн нүдний төрөлжсөн нарийн 

мэргэжлийн/хялар/  эмч, Лорен Жофроу  мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний  

эмч,  Страсбургийн  Пастьрын  их сургууль Анагаах ухааны сургуулийн Анагаах 

ухааны доктор, Parag Gandhi /Параг ганди/ Нью Йорк-ийн их сургууль, нүдний 

гоо заслын их эмч, анагаах ухааны магистр эмч   болон    Ziv Sherzer /Зив  

Щерзе/,  Anna Szczepanek /Анна Щзепаник/, Erlinda Lachica /Ерланда лачика/, 

Karine Hu /Карина Ну/, Raman Parkash, Tanya Khan /Таня хан/  нарын  нийт 16  

хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж,  8 эмчийн лиценз бүрдүүлэлт хийн  бүсийн 

харьяа аймгуудын нүдний мэргэжлийн эмч, сэхээн амьдруулах эмч, нүдний 

мэргэжлийн  сувилагчид болон тус төвийн эмч сувилагчид хамтран ажилласан. 

Ажиллах хугацаанд  нийт   896  хүн үзсэнээс  132  мэс засал хийсэн бөгөөд  

хийгдсэн мэс заслыг аймгуудаар ангилан авч үзвэл Ховд -37,   Увс аймаг -76, 

Баян-Өлгий аймаг-15, Завхан 6  өвчтөн хагалгаанд  орсон байна. Үзлэгийн 

хугацаанд 13 төрлийн  158  мэс ажилбар нь нийтдээ   85 800 000 төгрөг өртөг 

бүхий мэс ажилбар хийсэн бөгөөд  Virtue foundation  ОУБ-тай  хамтран бүсийн 

хаьяа аймгуудын  нүдний эмч нар болон УБ хотын 1-р эмнэлгийн резидент эмч 

нарт ажлын  дахь шавилан сургалтыг зохион байгууллаа. 

6. Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн  тусламж 

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төвлөрөлийг сааруулах бүсчилсэн 

хөгжлийн дэмжих зорилгоор тус төвд 2015-2019 онуудад Бельгийн болон 

Монгол улсын Засгийн газар хоорондын гэрээгээр “Баруун бүсийн оношилгоо, 

эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх” хөнгөлөлттэй зээлийн төслийн нээлтийн үйл 

ажиллагаа 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр болж,   Белгийн Хятадад дахь 

консулын төлөөлөгч Эдуард Бан Клеунан, FSE олон улсын компанийн гүйцэтгэх 

захирал Фредерик Соудайн, инженер Терри Лемойне, Монгол дахь туслан 

гүйцэтгэгч компани төлөөлөгч Г. Түмэн-ерөөлт, Д.Уранзаяа болон бусад 

холбогдох эмч мэргэжилтнүүд ирж БОЭТ-ийн тасаг кабинетүүдийн үйл 

ажиллагаатай танилцаж судалгаа хийн ажиллалаа. 

7. БНСУ-ын  Засгийн газраас үзүүлж буй буцалтгүй тусламж  “гадаадад сайн дурын 

ажилтан томилох” төслийн хүрээнд тус төвд  хоол судлаач, анагаах ухааны 

магистр  Пак Хэрим, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан  Ча Жүна нарын сайн 



 
 

дурын ажилтныг хүлээн авч хамтран  ажиллаж, 75 сая төгрөгний өртөг бүхий 

төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэхүү төсөл  хэрэгжсэнээр  эмчилгээний 

хоолны тасгийн  тоног төхөөрөмжөөр ханган тогооч нарыг ажлын байранд нь 

тасралтгүй сургаснаар эмчилгээний  хоолны чанар, хүртээмж сайжрана.  

8. Тайваны засгийн газар, Тайвань олон улсын эрүүл мэндийн сургалтын төвтэй 

хамтран Тайвань улсад гемодиализын их эмч, техникч, сувилагч  нарыг 

мэргэжил дээшлүүлэх 1 сарын сургалтанд хамруулаад байна. 

9. Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран Амаржих газрын эмч, эх баригч, сувилагч, 

үйлчлэгч нартаа "Ёс зүй, харилцаа хандлага"-ын зарим асуудлаар нэг өдрийн 

сургалтыг 2016 оны 06 дугаар сарын 07-ны  өдөр амжилттай зохион байгууллаа. 

10. Эмч солилцоо хөтөлбөрийн хүрээнд  ЭХЭМҮТ-ийн нярайн тасгийн их эмч 

Д.Гэрэлтуяа, хүүхдийн их эмч С.Очир, эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч Цолмон 

нар 2016 оны 09  дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны хооронд 

БОЭТ-д ажилласан. Эмч солилцооны хөтөлбөр нь алслагдсан бүс нутагт маш үр 

дүнтэй зөвлөн туслах үйл ажиллагаа болж байгааг зориуд дурьдан цаашид энэ 

хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн жилд 1-2 удаа зохион байгуулж хамтран ажиллах 

хүсэлтэй байгаагаа ЭМЯ-нд уламжилсан болно.   

Дээрхи хөрөнгө оруулалт  болон сургалтуудыг  гадаад  дотоодын байгууллагуудтай 

хамтран зохион  байгуулснаар  эмч мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадвар сайжирч, 

хамтын ажиллагаа өргөжин, олон улсын эмчилгээ оношилгооны орчин үеийн 

дэвшилтэт арга техник, туршлагыг  хөдөө орон нутагт нэвтрүүлж,  хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэн, эмч ажилчдын  ажиллах  таатай орчин нөхцөл, үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй 

байдлыг тодорхой хэмжээгээр  сайжруулсан  үр өгөөжтэй томоохон бүтээн 

байгуулалтын болон оюуны хөрөнгө оруулалт болсон.   
 

4.3 Хүний нөөцийн хөгжлийг хангах зорилгоор  эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй сургах  

 Арга хэмжээ 4.3.1 Эмнэлгийн мэргэжилтний 

хөгжил хөтөлбөрийн дагуу нарийн болон 

төрөлжсөн нарийн  мэргэжлийн олгох, 

дээшлүүлэх сургалтанд  эмнэлийн 

мэргэжилтнүүдийг төрийн болон 

байгууллагын санхүүжилтээр суралцуулах. 

Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн хөтөлбөрийн дагуу тус төвд шаардлагатай 

төгсөлтийн дараах ТӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТААР  резидентийн сургалтанд- 5 их эмч /арьс 

харшилын эмчээр  З. Банзрагч,  сэхээн амьдруулах мэдээгүйжүүлгээр С. Алтанчимэг, 

гэмтлийн эмчээр Б. Лхагвасүрэн, лабораторын эмчээр С. Оюундэлгэр, хүлээн авах 

яаралтай тусламжийн эмчээр Д. Гансувд, эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр Ц. Цэнгэл/, 

мэргэжил олгох сургалтанд  3 их эмч /Хүүхдийн сэхээн амьдруулах Б. Батболд, гавал 

тархины мэс заслаар Б. Батбулган/ сувилагч, тусгай мэргэжилтний олгох сургалтанд - 

10 Сонсгол судлалын сувилахуй Д. Нямдаваа, мэс заслын сувилахуй Б. Болормаа, 

ариутгалын сувилагчаар Т. Дулам,   бактерологийн лаборантаар Т. Өлзийбаяр, 

комьютер томографийн техникчээр М. Отгоншар, мэдрэлийн сувилагчийн олгох 

сургалтанд Н. Батгомбо, Сэтгэцийн нөхөн сэргээхийн сувилагчаар  Я. Алтанчимэг,  Э. 

Батдорж, ариутгалын сувилагчаар Э.Оюунцэцэг, иммонологийн лаборантаар Айгүль, 
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байгууллагын санхүүжилтаар гадаад сургалтанд -3  /гемодиализын эмч Т. Энхцэцэг, 

сувилагч Д. Ариунаа, техникч Т. Ганбүүрэг/,  мэргэжил олгох сургалтанд  их эмч-3    

тархины судасны допллер-ийн олгох Ц. Гэрэлт-Од, мэдрэлийн эмчийн дээшлүүлэх 

сургалтанд Ч. Соёлмаа, цусны трансфизиологи-ийн олгох сургалтанд О. Заяа нарыг   

суралцах гэрээ байгуулан сургалтанд хамрагдуулаад  байна. 

ЭМСЯ-ны  эмнэлгийн  тусламжийн салбар зөвлөлийн дарга  Ариунболд,  

мэргэжилтэн   С. Төгсжаргал  нар  2016.04.15-18ны  өдрүүдэд  “Эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанар сайжруулах төлөвлөгөө, эрсдлийн менежмент,  гамшгаас хамгаалах 

төлөвлөгөө”  сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж   48  эмч мэргэжилтэн хамрагдлаа. 

Эмнэлэгт ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжтэй харьцаг эмч эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдэд зориулсан   ЭМХТ,болон Монголын  эмнэлгийн инженерчлэлийн 

нийгэмлэгээс хамтран зохион байуулсан “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ажиллагаа”   сэдэвт 1,5 кредитын  сургалтыг  2015.05.06-08 ны  өдрүүдэд амжилттай 

зохион байгуулж нийт  63 эмч мэрэгжилтэнг хамрууллаа. Тус сургалтыг зохион 

байгуулснаар эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн тоног төхөөрөмжтэй ажиллах 

техникын болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа сайжрах ач холбогдолтой.  

Монгол Эм импэкс Концерн, Ховд аймаг дахь Бүсийн Оношлогоо Эмчилгээний 

Төв, ХААН банк, Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний төв хамтран баруун бүсийн 

аймгуудад дутуу нярайн эндэгдлийн тоог бууруулах, орчин үеийн эмчилгээний аргыг 

нэвтрүүлэх, баруун бүсийн аймгуудын төрөх нярайн эмч, сувилагч нарын мэдлэг, ур 

чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Амьсгал Хямралын Хам Шинжтэй Нярайн 

СУРФАКТАНТ ЭМЧИЛГЭЭ ” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 10-р сарын 02- 03 ны өдрүүдэд 

Ховд аймагт амжилтай зохион явууллаа. Уг сургалтанд  аймаг тус бүрээс нярайн эмч 2, 

эх барихын эмч -1, нярайн сувилагч 1  нар багаараа оролцож, УБ хотоос ЭХЭШҮТ-ийн 

сургагч багш нар ажиллалаа. Сургалтын үеэр дутуу төрсөн нярайд үүссэн дээрх 

хүндрэлийг хэрхэн эмчлэх, ямар тусламж үзүүлэх талаар эмч, мэргэжилтнүүд  

суралцаж, эмчилгээний шинэ ололт, дэвшилийн талаар санал бодлоо солилцлоо.  

Нийт  16 эмчийн эмчлэх эрхийг сунгаж,  18   эмч сувилагч,  эх баригч бага эмч нарын 

лицензийн бүрдүүлэлт  хийн ажиллах эрхийг сунгуулж, 70 их эмч, 132 сувилагч тусгай 

мэргэжилтний  жилийн эцсийн багц цагийг тооцон, ЭМХТ-д илгээсэн.  
 

Арга хэмжээ 4.3.2 Эрүүл мэндийн салбарын 

хууль эрх зүй сургалт зохион байгуулах 

     БОЭТ-ийн хуулийн зөвлөх Ж.Энхжаргал 2016 оны 09 дүгээр сараас эхлэн хэрэгжих 

Эрүүгийн шинэчлэн найруулсан хуулийн талаар нийт эмч нарт хууль эрх зүйн сургалт 

зохион байгуулж,  харилцан санал солилцож холбогдох газарт санал хүргүүлэн 

ажилласан. Нийт 48 эмч оролцлоо. 

     Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбоотой  БОЭТ-ийн Үйлдвэрчний хороо 

хамтран тус төвийн  гишүүн 80 гаруй хүнд  “Хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй” 

анхан шатны болон ахисан түвшний, “Эрүүл мэндийн эрх зүй ба эмнэлгийн 
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мэргэжилтний ёс зүй”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдвүүдээр 1.0 багц 

бүхий нэг өдрийн сургалт зохион байгуулсан.  

 

Арга хэмжээ 4.3.3 Ёс зүй харилцаа хандлага, 

байгууллагын соёл хувь хүний хөгжил сургалт 

зохион байгуулах 
. 

1. БОЭТ 2016 оны II улирлын дотоод сургалтын хуваарийг эмнэлгийн мэргэжилтний 

ёс зүй харилцаа хандлагын талаар зохион байгуулахаар төлөвлөн   их эмч нарт 3 

удаагийн, сувилагч тусгай мэргэжилтэнүүдэд 4 удаагийн сургалтыг зохион 

байгуулсан.  

2. Монголын сувилагчдын нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Б. Төгс-Очир 

“Хүн байхын утга учир, хүн хоорондын харилцаа, төлөвшил”  сэдвээр 1,5 кредитын 

2 өдрийн сургалтыг БОЭТ-ийн нийт сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдэд 2016 оны 03-

р  зохион байгуулж нийт 180 эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг хамрууллаа.   

3. Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн удирдах ажилтан, эмч нарт зориулсан 

“Хувь хүний хөгжил” сэдэвт багц сургалтыг 2016 оны 03 дугаар сарын 27-28-нд 

Улаанбаатар хотоос Эм Эл Си Трейнинг  ХХК  гүйцэтгэх захирал  С.Баатарсүрэн,  

сургагч багш Т.Мөнгөнбөгж нарыг урьж удирдах ажилтнууд болон эмч нарт 

сургалт хийснээр хандлага хувь хүний хөгжил болох тухай,  цаг төлөвлөлт, багаар 

ажиллах чадвар, хувь хүний ажлын бүтээмж түүнийг нэмэгдүүлэх арга зам, ажлын 

төлөвлөлт,гүйцэтгэл, гүйцэтгэл нэмэгдүүлэхаргазүй   зэргийг эзэмшүүлсэн эмч 

нарын хүсэн хүлээсэн, мэдлэг боловсролыг нэмэгдүүлсэн үр бүтээлтэй сургалт 

болсон юм.  

4. БОЭТ-ийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдэд сувилахуйн албаны арга М.Бадамцэцэг 

“Сувилагчийн ёс зүй, харилцаны асуудал”, “Сувилагчийн ажлын байранд мөрдөгдөх 

ёс зүйн зарим асуудал”, ЭМС-ын 2015 оны 189 дүгээр тушаалаар тус тус 3 удаа 

сургалт зохион байгуулсан. 
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Арга хэмжээ 4.3.4 Мэргэжлийн /амилуулах 

суурь тусламж, тархины харвалт, зүрхний 

шигдээс, элэг судлал, радиологи зэрэг/ 

сургалтын үндэсний төвүүд, дээд шатлалын 

эмнэлгүүдтэй хамтран хийх 
 

 

БОЭТ-ийн тусламж үйлчилгээнд хэрэгцээт сургалтын төрлүүдийг тогтоож 2016 оны 4 

дүгээр сард Монгол Солонгосын хамтарсан Сонгодо эмнэлэгийн сургалт эрдэм 

шинжилгээний албатай хамтран Тархины цус харвалтын үеийн эмнэлзүй, зүрхний 

шигдээсийн үед яаралтай тусламж, өвчнийг хянах үнэлэх арга зүй, амь тэнссэн үеийн 

тусламж, дүрс оношилгооны шинжлэх ухааны  сүүлийн үеийн ололт оношилгоонд 

нэвтрүүлж буй аргууд сэдвүүдээр  4 өдрийн сургалтыг БОЭТ, өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн 60 эмчид хийсэн. Сургалтын үеэр мэргэжлийн чиглэл тус бүрээр  дадлагажих 

орчинг бүрдүүлж 200 хүнийг ЭХО шинжилгээнд хамруулж, 9 хүнд дурангийн оношилгоо 

хийж. Цээжний хөндийн 1, хэвлийн хөндийн 3 хагалгааг амжилттай хийсэн. Мөн ажил 

мэргэжлийн холбоо тогтоож цаашид хамтран ажиллах нөхцөл бүрдсэн. Зүрхний 

тосгуурын жирвэлзэлтэй 3 хүнийг кардиоверси эмчилгээний  аргаар эмчилж эмч нарыг 

сургасан. 2016 онд кардиоверси аргаар зүрхний эмч Н.Баясгалан 4 хүнийг эмчилсэн нь 
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үр дүнтэй байв. 
 

Дээрх сургалтын үр дүнд 2016 онд тархинд цус харвалт оношоор 89 хүн хэвтэн 

эмчлүүлснээс тархинд цус харвалтын нас баралт өмнөх онтой харьцуулахад 0,1 буурсан. 

2016 онд зүрхний шигдээс оношоор  12 хүн хэвтэн эмчлүүлснээс  зүрхний шигдээсийн 

нас баралт гараагүй. Эмчилгээ, оношилгооны стандарт удирдамжийг мөрдөн ажиллаж, 

өрх, сумын эмч нарт мэргэжил арга зүйгээр ханган  зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.  
 

Арга хэмжээ 4.3.5 Эмч судлаач онол 

практикийн бага хурал зохион байгуулж, 

эмхтгэл хэвлүүлэх  
. 

 Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй нийт эмч нарын дунд 

судалгаа шинжилгээний ажил хийх арга барил эзэмшүүлэх, судлаач сэтгэлгээ, 

нотолгоонд тулгуурласан эмнэлзүйн мэдлэг,  ур чадварыг хөгжүүлэх, судалгааны 

ажлыг эрчимжүүлэх, судалгааны үр дүнг үнэлэх, харилцан туршлага солилцох 

зорилгоор “ЭМЧ- СУДЛААЧ” эрдэм шинжилгээний хурлыг 2016 оны 03 дугаар сард 

Дэлхийн эмч нарын өдрийг угтаж   зохион байгуулсан.   

 Судалгаа шинжилгээний ажил хийх арга барил эзэмшүүлэх, судлаач сэтгэлгээ, 

нотолгоонд тулгуурласан эмнэлзүйн мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх, судалгааны ажлыг 

эрчимжүүлэх, судалгааны үр дүнг үнэлэх, туршлага солилцох зорилгоор  нийт 16 илтгэл 

хэлэлцүүлэгдсэн.  

Илтгэлд  1-р байр Уламжлалт тасгийн эрхлэгч эмч  Б.Алтангадас “Уламжлалт анагаах 

ухаан нь шинжлэх ухааны ололтоор баяжигдан хөгжсөн байдал”, 2-р байр төрөх 

эмэгтэйчүүдийн эмч Б.Нансалмаа Э.Мөнхчимэг, САМ-ийн тасгийн эмч Н.Лүнчулуун 

нарын “Жирэмсэн үед артерийн даралт ихсэлтийн эмнэлзүйн шинж тэмдэг ба төрөлт 

шийдсэн байдал”,   3-р байр  Байгалийн голомтот халдварт өвчин судлалын төвийн 

биологич Д.Мөнхтөмөр   “Ховд аймагт тэмдэглэгдсэн байгалийн голомтот зоонозын 

халдварт өвчний судалгааны асуудалд, Тусгай байранд  Буянт багийн өрхийн эмч 

Д.Уртнасан “Диспансерийн хяналтанд байгаа артерийн гипертензитэй хүмүүсийн дунд 

хийсэн бүтцийн судалгаа”,    Гэмтлийн эмч Д.Цэрэнбадам, Б.Батбулган нарын “Шилбэ 

ясны гандан хэсгийн хугарлыг чөмөгний голоор түгжээд хадаасаар хадаж бэхлэх мэс 

заслын үр дүнгийн талаар”  тус тус шалгаруулж  батламж, үндсэн цалингийн хувиар /30-

10/ шагнаж урамшуулав. Онол практикийн бага хурал зохион байгуулж хэлэлцэгдсэн 

илтгэлүүдийг эмхэтгэн сэтгүүл гаргасан.  
 

2016 оны 10 дугаар сард Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын эмч, 

Академич Н.Баасанжавын санаачлага дэмжлэгтэйгээр баруун бүсийн эмч нарын III 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан.  

Энэ удаагийн баруун бүсийн эмч нарын III зөвлөгөөний хүрээнд зохион 

байгуулагдаж буй эрдэм шинжилгээний хурал нь олон улсын чанартай болж өргөжин 

АНУ-ын эрдэмтэн судлаачид, эмч, багш нар оролцож байгаа нь онцлогтой байлаа.  

Баруун бүсийн эмч нарын зөвлөгөөн нь бүс нутагтаа тулгамдаж буй 
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асуудлуудад анхаарлаа хандуулан авч хэлэлцэснээс гадна зөвлөмж гарган бодлогын 

түвшинд авч үзэх шаардлагатай асуудлуудыг салбарын бодлого төлөвлөлтөнд тусгах,   

эмч нарыг судалгаа шинжилгээний ажил хийх сэдэл төрүүлэн, судалгааны арга зүйн 

мэдлэг эзэмшүүлэх, бүсийн хэмжээний судалгааны тоо нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн.  

Энэхүү хурал нь эрүүл мэндийн бүхий л  чиглэлийн асуудлуудыг хамруулсан бөгөөд 

хурлыг Ховд Аймгийн ИТХ,  ЗДТГ,  БОЭТ зэрэг байгууллагууд хамтран зохион байгуулж, 

Монос трейд, Денк фарма ивээн тэтгэн ажиллаа. Эрдэм шинжилгээний хуралд анагаах 

ухааны докторууд, эмнэлгийн мэргжилтнүүд нийт 24 бүтээл ирүүлж танилцууллаа.  

Хүндэт зочид  

1. Ховд аймгийн Засаг даргын орлогч Ч. Уранчимэг  

2. МУ-ын хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавъяат эмч, академич Н.Баасанжав 

3. АНУ-ын Орегон мужийн цээжний хөндийн мэс заслын нийгэмлэгийн тэргүүн, 

Хавдрын төвийн захирал, доктор, профессор Жон Ханди  

4. Орегон мужийн  зүрх судасны мэс заслын зөвлөх эмч, доктор  Томас Венклер  

5. Доктор, хуульч Бен Хэйнди  

6. Анагаахын шинжлэх ухааны доктор профессор Б.Бурмаажав 

7.  Анагаах ухааны доктор, профессор Л.Ганболд 

8. Анагаах ухааны доктор, дэд профессор З.Гэрэлмаа 

9.  Ховд аймгийн ЗДТГ-ын НБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн С. Дорж  

10.  МУГ эмч  Т. Шинэбаяр  

11.  Баруун бүсийн аймгуудын эмч нарын төлөөлөл, Ховд аймгийн сумдын эмч нар, 

БОЭТ-ийн  эмч мэргэжилтнүүд оролцлоо.   

Хурлаар хэлэлцэгдсэн илтгэлүүдийг эмхэтгэн ном хэвлүүлэн гаргасан.  

4.4 Байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан захиалгат сургалтыг зохион байгуулах 
 

 

 Арга хэмжээ 4.4.1  Чанарын удирдлагын 

тогтолцоог бэхжүүлэх нь сэдэвт сургалтыг 

зохион байгуулах  
 

Норвегийн тусламжийн байгууллагатай хамтран 2016.05.05.04-07ны      “Чанарын 

удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” сургагч багшийн сургалтанд Удирдлагын багийн 

гишүүн сувилахуйн албаны дарга М.Бадамцэцэг, Чанарын албаны дарга Б.Оюунцэцэг, 

сэхээн мэс заслын тасгийн ахлах сувилагч Ш.Зээхүү, Д.Ариунаа нарын хамруулсан.  
      

Яаралтай тусламж, мэс засал сэхээн амьдруулах үеийн тусламж үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулах нь бүсийн зөвөлгөөнд эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Б.Анхбаяр, сэхээн 

амьдруулах тасгийн эрхлэгч С.Нагашбай, мэс заслын тасгийн эмч Б.Батболд, яаралтай 

тусламжийн тасгийн эмч Б.Бархас нар хамрагдсан. 
 

Чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх  нь сургалтыг байгууллагын хэмжээнд 

нийт эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд   3 дугаар  улиралд  дотоод сургалтын хуваарийн 

дагуу Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хариуцсан 

 



 
 

мэргэжилтэн, БОЭТ-ийн  Чанарын албаны дарга, чанарын менежер, лавлагаа 

мэдээллийн ажилтан нар  “Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанарын хяналт, 

үнэлгээ, чанар сайжруулах аргууд, Алдаа зөрчлийн тухай ойлголт, түүнээс суралцах,  

Эрсдэл, эрсдлийн үнэлгээ, ЭМС-ын 450 тоот тушаалын дагуу өвчний түүх бичилт, Сэтгэл 

ханамжийн тухай, түүний мөрөөр ажиллах, Дотоод хяналт” сэдвүүдээр 3-р улиралд 

нийт 120 эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтэнд  сургалт зохион байгуулснаас эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт сайжрах, эмч мэргэжилтний алдаа зөрчлийн 

тоо буурсан, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж сайжирсан  
 

Cувилахуйн стандарт удирдамжуудын мөрдөлтийн чанарыг сайжруулах зорилгоор 

сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдээс  улирал бүр мэргэжлийн чиглэлээр  онолийн тест, 

MNS4624-2008 түгээмэл гардан үйлдийн стандартын дагуу шалгалтыг авч  үнэлгээг 

хийж үр дүнг тооцож урамшуулж ажилсан. 1-р улиралд 115, 2-р улиралд 143, 3-р 

улиралд  132, 4-р улиралд 128  буюу нийт давхардсан тоогоор 518 сувилагч тусгай 

мэргэжилтэн  хамрагдсанаас  А үнэлгээ /100-90%/-310, В үнэлгээ/80-89%/-126, С 

үнэлгээ/70-79%/-44, D үнэлгээ/60-69%/-23, F үнэлгээ/60-доош/-19 байлаа. Энэхүү үнэлгээг 

улирал бүр хийж урамшуулалд тооцож ажилласанаар сувилагч, тусгай мэргэжилтний 

өөрийгөө дайчлах, хөгжүүлэх эрмэлзлэл сайжирч  мэдлэг, гардан ур чадвар дээшлэх үр 

дүнтэй ажил болсон. Нийт үнэлгээний дүнг тооцоход БОЭТ-н сувилахуйн гардан 

үйлдлийн стандартын хэрэгжилт хангалттай гэсэн үнэлгээ нь 84,4%-тай байна. Цаашид 

энэ үнэлгээг тогтмол хийж сувилагч тусгай мэргэжилтний мэдлэг, гардан ур чадварын 

чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэх ажлын байрны сургалт болон  хяналт үнэлгээний үр 

дүнг тооцож ажиллахыг зорьж байна. 
 

Арга хэмжээ 4.4.2 Сувилахуйн үйл ажиллагаа 

сэдэвт сургалт зохион байгуулах  
 

 

БОЭТ-ийн сувилахуйн албанаас сувилагч тусгай мэргэжилтний мэдлэг ур чадварыг 

дээшлүүлэх тасралтгүй сургалтуудыг жилийн туршид  2016 оны сургалтын 

төлөвлөгөөний дагуу БОЭТ, өрх, сумын  хэмжээнд хийсэн 
 

1. Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Монголын Сувилагчийн нийгэмлэгийн тэргүүн, 

Клиникийн профессор, Анагаах ухааны магистр, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 

сувилахуйн албаны дарга Сувилахуйн зөвлөх Д.Нямсүрэн 2016 оны 05 дугаар сард 

“Сувилахуйн түүх хөтлөх арга зүй” сэдэвт   2 кр сургалтыг  сум, хувийн хэвшил, 

БОЭТ-ийн нийт 156 сувилагч, тусгай мэргэжилтэнг  хамруулан уг сургалтаар 

сувилагч нарын өмнө тулгамдаж буй “Сувилахуйн түүх” хөтлөлтийг хэрхэн хөтлөх 

арга зүйгээр хангасан алслагдсан бүс нутгийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийн 

мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлсэн хэрэгцээт  сургалт болсон.  Мөн энэ үеэр БОЭТ-

ийн 16 ахлах сувилагчид Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн тэргүүн туршлагаас 

танилцуулж, сургалт арга зүйн зөвлөгөө өгснөөр тасгийн ахлах сувилагч нарын ур 
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чадвар, мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлсэн.  

 

2. АНУ-ын “THE LENDING HOPE FOUNDATION” Олон улсын байгууллагын багийн 

гишүүн сувилахуйн албаны дарга Men Mey, хагалгааны сувилагч Miglee, мэдрэлийн 

сувилагч  нар 2016 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 02-ны 

өдрүүдэд  ажлын байран дахь гадаад  сургалтыг 21 тасгийн төлөөлөл 38 сувилагч 

тусгай мэргэжилтэнд  “Харвалттай өвчтөний асаргаа сувилгаанд хэрэглэгдэх 

аргууд”, “Хагалгааны сувилагчийн ажлын онцлог, хагалгааны үеийн бэлэн 

найдвартай байдлыг хангах”, “Хагалгааны ширээ засалт”, “Хүнд хүүхдийн хяналт, 

асаргаа сувилгаа”  зэрэг сэдвээр ажлын байрны сургалтыг гардан хийж заасан нь  

үр дүнтэй сургалт боллоо. Мөн ахлах сувилагч нартай орчин үеийн сувилахуйн чиг 

хандлагын талаар чөлөөтэй ярилцаж асуусан асуултанд хариулж мэдээлэл 

солилцсон нь ажилдаа нэвтрүүлэх шинэ санаануудыг олж авахад дөхөм боллоо 
 

3. АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн багш сувилахуйн ухааны докторант Г.Хулан  

2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр БОЭТ-ийн 21 тасаг нэгжийн ахлах сувилагч 

нарт “Сувилахуйн удирдлага, манлайлал” сэдвээр сургалт хийлээ. Сургалтын үр 

дүнд өөрийгөө хөгжүүлэх, бусдыг үлгэрлэн манлайлах, менежерийн ур чадварыг 

хэрхэн эзэмших зэрэг  мэдлэгийг эзэмшсэн.  

4.5 Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, ажилтнуудад  мэргэжлийн бус сургалтуудыг чиглэл бүрээр зохион байгуулах  

 Арга хэмжээ 4.5.1 Хувь хүний хөгжлийн 

сургалтыг  эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд  

зохион байгуулах  

 

1.  Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн удирдах ажилтан, эмч нарт зориулсан 

“Хувь хүний хөгжил” сэдэвт багц сургалтыг 2016 оны 03 дугаар сарын 27-28-нд 

Улаанбаатар хотоос Эм Эл Си Трейнинг  ХХК  гүйцэтгэх захирал  С.Баатарсүрэн,  

сургагч багш Т.Мөнгөнбөгж нарыг урьж удирдах ажилтнууд болон эмч нарт 

сургалт хийснээр хандлага хувь хүний хөгжил болох тухай,  цаг төлөвлөлт, 

багаар ажиллах чадвар, хувь хүний ажлын бүтээмж түүнийг нэмэгдүүлэх арга 

зам, ажлын төлөвлөлт,гүйцэтгэл, гүйцэтгэл нэмэгдүүлэх арга зүй   зэргийг 

эзэмшүүлсэн эмч нарын хүсэн хүлээсэн, мэдлэг боловсролыг нэмэгдүүлсэн үр 

бүтээлтэй сургалт болсон юм. Уг сургалтанд нийт 120 эмч мэргэжилтэн 

хамрагдсан. 

2.  МСН-ийн нарийн бичгийн дарга, боловсролын магистр н.Төгс-Очир 2016 оны 02 

дугаар сарын 24,25-ний өдрүүдэд “Эерэг сэтгэлгээ ба хүн байхын учир” сэдэвт 

1,5 кр сургалтыг зохион байгуулж БОЭТ, Сум, хувийн хэвшлийн нийт 188 

эмч,сувилагч, тусгай мэргэжилтэнг хамруулсан. Уг сургалтаар хувь хүний соёл, 

эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлага, үйлчлүүлэгчтэй эерэг 

харилцааг хэрхэн бий болгох зэрэг олон харилцааны мэдлэгийг олгосон үр 
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дүнтэй өгөөжтэй сургалт болсон.  

3.  “Дэлхийн зөн” олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр БОЭТ-ийн сувилахуйн 

албанаас  2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр  “Эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанарт- Хувь хүний хөгжил” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. 

Уг сургалтанд Ховд Их Сургуулийн НХУС-ийн захирал дэд профессор Б. 

Цэрэндаваа “Хувь хүний менежмент, эерэг сэтгэлгээ, хувь хүний соёл” сэдвээр,  

Залуучууд Хөгжлийн Төвийн сэтгэл судлалын багш Ш. Хишигтогтох “Төлөвлөлт, 

бүтээмж, гүйцэтгэл сайжруулах арга зүй” сэдвээр, Ховд Их Сургуулийн сурган 

хүмүүжүүлэх ухааны сэтгэл судлалын багш Ш.Цэндхүү “Харилцаа хандлага ба 

манлайлал”  сэдвээр Энх тайвны корпусын сайн дурын ажилтан, АНУ-ын иргэн, 

эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Г.Аманда “Цаг төлөвлөлт, цагийн менежмент” 

сэдвээр тус тус сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтанд БОЭТ-ийн эмч, 

сувилагч, тусгай мэргэжилтэн, үйлчлэгч нийт 100 хүн хамрагдаж үр дүнд нь 

хувь хүний зохион байгуулалт, ажилдаа хандах хандлага, ажилчдын хоорондын 

харилцаа, багаар ажиллах чадвар дээшилснээр эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанарт ахиц гарсан ач холбогдолтой сургалт болсон  

 

Арга хэмжээ 4.5.2 Англи хэлний сургалтыг  

зохион байгуулах   

Энхтайвны корпусын сайн дурын ажилтан  Г.Амандатай хамтран 18 эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдэд анхан дунд шатны Англи хэлний сургалтыг  7 хоногийн Даваа гариг, 

захиргааны тасгийн 9 ажилчдад Лхагва гариг бүрт дунд шатны Англи хэлний сургалтыг 

тасралгүй зохион байгуулснаар Англи хэлний анхан дунд шатны мэдлэгтэй ажилчдын 

тоо 27 нэмэгдсэн мэргэжлийн хүрээний ном сурах бичиг, интернетийн орчинд ажиллах, 

мэдээлэл авах боломж бүрдсэн.  
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 Арга хэмжээ 4.5.3 Үйлчилгээний ажилчдад   

халдвар хамгаалал, гамшгийн үеийн 

сургалтыг зохион байгуулах  
 

      ЭМТҮХХ ын мэдлэг дээшлүүлэх 60 хоногийн аяны хүрээнд  үйлчилгээний 

ажилтануудад 4 удаагийн сургалтыг тус  тус зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтаар 

ЭМТҮХХ ын чиглэлээр тулгамдаж байгаа асуудлуудаа гарган  гарын ариун цэвэр, 

халдваргүйтгэл, хог хаягдлын ангилан ялгалт, халдвар хамгааллын хувцас хэрэгсэл, 

халдваргүйтгэлийнн бодисны хэрэглээ, цэвэрлэгээний хэрэгсэлийг хэрхэн зөв ашиглан 

цэвэрлэгээ үйлчилгээг зөв зохион байгуулах талаар мэдлэг олгох ач холбогдолтой 

байñàí. 
      Ìºí ¿éë÷èëãýýíèé àæèëòàíóóäàä äîëîîí õîíîãèéí 3 äàõü ºäºð áîëãîí ýð¿¿ë ìýíäèéí 
áàéãóóëëàãûí õîã õàÿãäëûí ìåíåæìåíò ñóðãàëòûã 15 óäàà õèéæ, 3 óäàà òåñòýýð øàëãàëò 
àâàí, ñóðãàëòûí ÷àíàðûã øàëãàñàí áºãººä ÝÌÑ ûí 158 òîîò òóøààëûã õýðýãæ¿¿ëýõ, 
òàñàã áîëãîí äýýð ýì÷, ñóâèëàã÷ á¿õíèéã ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí  õîã õàÿãäëûí 
òàëààðõè ìýäëýãòýé  áîëãîõ çîðèëò òàâèí àæèëëàæ áàéíà. 
    ÝÌÁÕÕ ûí ìåíåæìåíòèéí ¿éë àæèëëàãààíû äîãîëäîëòîé àñóóäëóóäûã  Äýëõèéí ÕÑÕ 
ûí 7 õîíîãèéí àÿíû ¿åýð òàñãèéí ýðõëýã÷ ýì÷, ìåíåæèð ñóâèëàã÷ òóñ á¿ðýýð ãàðãóóëàí, 
òýäãýýðèéã çàñóóëàõ ñàéæðóóëàõ ¿éë àæèëëàãààã çîõèîí áàéãóóëàí àìæèëòòàé îðîëöñîí 
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àæèëòàíóóäàä öàëèíãèéí óðàìøóóëàë ºã÷ àæèëëàñàí íü òýäíèé àæèëëàõ  óðàì çîðèãèéã 
íü ñýðãýýñýí ¿éë àæèëëàãàà áîëëîî. 
 

     ¯éë÷èëãýýíèé àæèëòàíóóäад ЭМБХХ ын менежментээр долоон хоногийн гуравдахь 

өдөр болгон  сургалтанд хамруулж  мэдлэгий нь 3 удаа  тестээр шалгалт авч дүгнэсэн 

бөгөөд тэднээр дамжуулан харъяа  òàñгийн ажилчдад нь уг  ñóðãàëòûã õèéëãýæ áайгаа 

зэрэг нь эмнэлгийн ажилтануудыг халдвараас сэргийлэх үйл ажиллагааны сургалтыг 

тасралтгүй явуулах ажил хэвшил болж,  ЭТҮХХ ын сэргийлэлтэд тодорхой дэвшил гарч 

байна 
 

Гамшигийн үеийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаа  сэдэвт сургалтыг  ЭМЯ, 

ОБГ-аас цахим хэлбэрээр 2016 оны 03 дугаар сард  зохион байгуулсан сургалтанд БОЭТ-

ийн ЭЭО дарга, халдвар судлагч их эмч С.Бат-Өлзий, 103 хүлээн авах тасгийн их эмч нар, 

Эрүүл мэндийн мэргэжлийн ангийн гишүүн үйлчилгээний ажилтнууд болох  нийт  10 

гаруй хүн хамрагдаж  гамшигийн үеийн холбоо мэдээллийг богино хугацаанд шуурхай 

мэдээлэл дамжуулах арга барил болон гамшигийн үеийн бэлэн байдлын талаар арга 

зүйн зөвлөгөө өгсөн.    
 

4.6 Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний нийгмийн баталгааг хангах талаар  

 Арга хэмжээ 4.6.1 Ажилчдын нийгмийн 

баталгааг хангах  хөтөлбөр боловсруулах. 
 

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Төрийн албаны тухай хууль,  Хөдөлмөрийн 

тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, БОЭТ-ийн захирлын үр дүнгийн гэрээний 

хүрээнд БОЭТ-ийн ажилчин албан хаагчдын ажиллаж, амьдрах нөхцөл бололцоог 

сайжруулах, ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах, үр 

бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай ажиллах боломжоор хангах, албан хаагчдын эрүүл 

мэнд ажил, амралтын зохистой харьцааг тогтоох, чөлөөт цагийг зохистой өнгөрүүлэх, 

ажлын байранд мэргэшүүлэх ур чадварыг дээшлүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх 

зорилгоор БОЭТ-ийн “Ажилчдын нийгмийн баталгааг 2016-2018 хангах” хөтөлбөрийг    

боловсруулан БОЭТ-ийн захирлаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. Хөтөлбөрийг 

үндэслэн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг  4 зорилтын хүрээнд 27 зүйлээр гарган 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гарган тайлагнаж ажилласан.  2016 онд  23 ажил 100% 

биелэсэн, 3 ажил 50%-тай, 1 ажил огт биелээгүй байна. Хөтөлбөрийн биелэлт 90,7%-тай. 

Ажиллах орчныг бүрдүүлэх, цалин хөлс, нэмэгдэл олгох зорилтын хүрээнд: Эмч 

ажилчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах талаар төсөл хөтөлбөрийн байгууллага 

болон дотоод нөөц боломжоо ашиглан  

1. Халдвартын эмнэлгийн барилгын их засварын ажлыг 990 сая төгрөгний 

санхүүжилтээр бүрэн засварт хамруулсан  

2. Эмчилгээний хоолны тасгийг 63,0 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар бүрэн 

30 



 
 

засвар хийж тоног төхөөрөмжөөр хангасан 

3. Эмгэг судлалын тасгийн лабораторийн хэсгийг өргөтгөн урсгалыг  стандартын 

дагуу болгон засвар хийсэн.  

4. Моргийн барилгын засварыг бүрэн хийж тоног төхөөрөмжөөр хангасан. 

/Дезерет ОУБ-ын санхүүжилтээр/  

5. Хүүхдийн тасагт  хүчилтөрөгчийн коктейл найруулах зориулалттай аппаратыг 

Дэлхийн зөнгийн хөрөнгө оруулалтаар авч эмч ажилчид болон хэвтэн эмчлүүлж 

буй үйлчлүүлэгч, хүүхэд, эхчүүдэд хүчилтөрөгчийн коктейл уулгаж байна.  

6. Тасаг нэгжийн урсгал засвар, цонх хаалга шинэчлэх, эмчийн ширээ, сандал 

солих, хэрэгцээт эд хогшил худалдан авахад зориулан 35,1 сая төгрөг 

зарцуулсан байна.  

7. Ажилчдын цайны газарт засвар хийж гэрээгээр гүйцэтгүүлж байгаа нь эмч 

ажилчдын ажлын цаг ашиглалт сайжирсан.  

8. Амбулаторийн тасгийн 10 кабинетийн эмч сувилагч нарт шинэ  ширээ, сандал 

олгож,  цахим эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд 120 ширхэг суурин 

компьютерээр нийт тасаг нэгж, кабинетуудад суурьлуулж интертетэд холбосон 

нь ажилчид орчин үеийн шинэ мэдээ мэдээллийг цаг алдахгүй авч мэргэжил 

мэдлэгээ дээшлүүлэх боломж бүрдэж, ажлын байрны ая тухтай орчин бий 

болсон. 

9. 2016 онд  МУ-ын ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолоор  200 эмч ажилчдад хэвийн бус 

нөхцлийн  нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 10 хувиар тооцон 114.961.776, хортой 

нөхцөлд ажиллаж байгаа 100 эмч ажилчдад хор саармагжуулах  сүүг нэг хүнд 300 

гр тооцон  нийт 8500000 төгрөгийг, онцгой ур чадвар гарган хүний амь нас 

аварсан 48 эмч мэргэжилтэнд 19098435 төгрөг, ачаалалтай ажилласан, 

байгууллага олон нийтийн ажилд идэвхитэй оролцсон 194  эмч ажилчдад  

40895010  төгрөгийн урамшуулалыг, нийт эмч ажилчдын улирлын урамшуулалд 

238310454 төгрөг, зэргийн нэмэгдэлд 108 эмч мэргэжилтэнд 60369154  төгрөг, 

ажилчдын хоолны нэмэгдэлд 75066133 төгрөг, илүү цагийн хөлсөнд 151016253 

төгрөгийг,  гэрт болон галалгаатай байшинд амьдардаг эрэгтэйчүүд, өрх 

толгойлсон эмэгтэйчүүд нийт 49 ажилтанд түлшний хөнгөлөлт тус бүр  1тн 

нүүрний үнэ 90000 төгрөгөөр тооцон 4410000 төгрөг,  алс болон хот дотор 

дуудагдсан эмч мэргэжилтэн, жижүүр эмчийн нэмэгдэлд 227491161   төгрөгийг  

тус тус олгосон байна.     

Мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх, сурах боломжоор хангах зорилтын хүрээнд: 
 

1. Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн хөтөлбөрийн дагуу тус төвд шаардлагатай 

төгсөлтийн дараах ТӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТААР  резидентийн сургалтанд- 5 их эмч 

/арьс харшилын эмчээр  З. Банзрагч,  сэхээн амьдруулах мэдээгүйжүүлгээр С. 

Алтанчимэг, гэмтлийн эмчээр Б. Лхагвасүрэн, лабораторын эмчээр С. 



 
 

Оюундэлгэр, хүлээн авах яаралтай тусламжийн эмчээр Д. Гансувд, эх барих 

эмэгтэйчүүдийн эмчээр Ц. Цэнгэл/,  

2. Мэргэжил олгох сургалтанд  3 их эмч /Хүүхдийн сэхээн амьдруулах Б. Батболд, 

гавал тархины мэс заслаар Б. Батбулган/  

3. Сувилагч, тусгай мэргэжилтний олгох сургалтанд - 10 Сонсгол судлалын 

сувилахуй Д. Нямдаваа, мэс заслын сувилахуй Б. Болормаа, ариутгалын 

сувилагчаар Т. Дулам,   бактерологийн лаборантаар Т. Өлзийбаяр, комьютер 

томографийн техникчээр М. Отгоншар, мэдрэлийн сувилагчийн олгох сургалтанд 

Н. Батгомбо, Сэтгэцийн нөхөн сэргээхийн сувилагчаар  Я. Алтанчимэг,  Э. 

Батдорж, ариутгалын сувилагчаар Э.Оюунцэцэг, иммонологийн лаборантаар 

Айгүль,  

4. Байгууллагын санхүүжилтаар гадаад сургалтанд -3  /гемодиализын эмч Т. 

Энхцэцэг, сувилагч Д. Ариунаа, техникч Т. Ганбүүрэг/   

5. Мэргэжил олгох сургалтанд  их эмч-3    тархины судасны допллер-ийн олгох Ц. 

Гэрэлт-Од, мэдрэлийн эмчийн дээшлүүлэх сургалтанд Ч. Соёлмаа, цусны 

трансфизиологи-ийн олгох сургалтанд О. Заяа нарыг   суралцах гэрээ байгуулан 

суралцуулж байна.  

6. Дархан-Уул аймгийн АШУҮИС-ын салбар сургуульд 11 сувилагч тусгай 

мэргэжилтэнг баклаврын сургалтанд хамруулсан. Суралцах орчин нөхцлөөр 

бүрэн хангахаас гадна Хамтын гэрээний заалтын дагуу суралцах хугацааны 

үндсэн цалинг 100% олгосон.  

7. 2016 онд 5 их эмч, 15 сувилагч тусгай мэргэжилтэн  эмнэлгийн мэргэжилтний 

зэрэг хамгаалах шалгалтанд орж 2 их эмч, 4 сувилагч тэргүүлэх зэрэг, 3 их эмч 11 

сувилагч тусгай мэргэжилтэн ахлах зэрэг хамгаалсан.  

8. Анагаах ухааны доктор /Ph.D/ -ыг  Амаржих газрын нярайн их эмч Ц.Солонго 

амжилттай хамгаалсан,  Мэдрэлийн их эмч Ч.Соёлмаа  АУ-ны магистрийн зэрэг 

хамгаалсан.  

Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах зорилтын хүрээнд:  
 

1. Байгууллагын дотоод журам, хамтын гэрээний заалтын дагуу  7 хүнд буцалтгүй 

тусламж, 23 хүнд цалинтай чөлөө, 81 хүнд цалингүй чөлөөг тус тус олгосон. 

2.  Хамтын гэрээний дагуу ар гэрийн гачигдал, төрсөн эцэг эхийг асрах, өөрөө  хүнд 

өвчний улмаас эмчилгээ хийлгэсэн 3 сувилагч, 2 их эмчид 1 сарын цалинтай чөлөө 

олгосон. Байгууллагын үндсэн  1 ажилтан нас барсан тул хамтын гэрээний дагуу 1 

сарын үндсэн цалинг ар гэрт нь олгосон.  

3. Оройн ээлжинд жижүүрт гардаг ажилчдад байгууллагаас оройн хоол өгдөг  болсон  

4. 2016 онд ажил үйлсээрээ хамт олноо манлайлан, эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ёс 

зүйн хэм хэмжээг баримтлан, алдаа зөрчилгүй, идэвхи зүтгэлтэй ажилласан 4 

ажилтанг МУ-ын Төрийн дээд шагналаар, 9 ажилтанг Ховд аймгийн Засаг даргын 



 
 

“Жуух бичиг” үндсэн цалингийн 20 хувиар 2 сар,  26 ажилтанг ЭМЯ-ны Жуух 

бичгээр, 27 ажилтанг Засгийн газрын шагнал “Эрүүлийг хамгаалахыг тэргүүний 

ажилтан” хүндэт тэмдгээр,  55 ажилтанг  Аймаг орон нутгийн болон харилцагч 

байгууллагын шагналаар шагнуулахаа холбогдох материалыг бүрдүүлэн 

уламжилж шагнууллаа.  

5. 2016 онд   хөдөлмөрийн гэрээнд заагдсан хамгаалах хэрэгсэл, багаж, ажлын 

хувцасаар хангах заалтын дагуу 345 ажилтанд 26,1 сая төгрөг зарцуулсан.  

6. Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан нийт 96  эмчид аппарат чагнуур, 

пульсоксиметрээр хангаж ажилласан.   

7. Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссийн шийдвэрээр хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 

60 доош хувиар тогтоолгосон 19 ажилтаны хөдөлмөрийн нөхцлийг нь хөнгөвчлөн 

ажлын байрны тодорхойлолтыг гаргасан.  

8. БОЭТ-д ажиллаж байгаад гавьяаны амралтанд гарсан 170 ахмад настанд хүндэтгэл 

үзүүлэн аймгийн ХДТ-т хүлээн авч 2015 оны байгууллагын товч тайлан 

танилцуулан 90 жилийн ойд зориулан бүтээсэн “Уулсаас өндөр оргил өөд” түүхэн 

баримтат киног үзүүлж гарын бэлэг тавгийн идээг гардуулж, санал хүсэлтээ 

хамтран солилцсон.  Мөн БОЭТ-ийн өндөр настнууд эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээг авахдаа ямар нэгэн очер дугаар харгалзахгүй түргэн шуурхай 

үйлчилгээ авч байх зориулалтаар эмнэлгийн шар картыг олгосон нь ахмад 

настнуудын талархал хүлээсэн ажил болсон. Дотор мэдрэл, уламжлалт 

эмчилгээний тасагт өндөр настны хэвтэн эмчлүүлэх өрөөг тохижуулан ажиллуулж 

байна.  

Ажилчдын амралт сувилал, эрүүл мэндийн сахин хамгаалах зорилтын хүрээнд:  
 

1. Эх дэлхийгээ хамгаалъя уриан дор 6 дахь жилдээ зохион байгуулагдсан 

“Мөнгөлөг шагшуурга-2016” мөсний баярт хамт олноороо  спорт урлагийн арга 

хэмжээнд  идэвхитэй оролцож Хос бүжгийн төрөлд 1-р байр,  хувцас 

жигдрэлтээр 1-р байранд, олс таталтын тэмцээнд 3-р байр, тэшүүрийн төрөлд 2 

дугаар байранд  тус тус шалгарч амралтын 2 өдрийг цэвэр агаарт гарч 

байгууллагын зүгээс 2 гэр барьж, нийт ажилчдад халуун хоол цай, чацарганы 

шүүс, аарц өгч нийт 350000 төгрөг зарцуулсан.  

2. Ховд аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу “Эртэч-Ховд” өглөөний биеийн 

тамирын дасгал хөдөлгөөний аянд нэгдэн 2016 оны 05 дугаар сарын 01-ний 

өдрөөс 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл өглөө бүр 06:30 цагт Ард Аюушийн 

талбайд сар бүрийн 2 дахь долоо хоногийн 4 дэх өдөр болгон хамт олноороо  

идэвхитэй оролцож  биеийн тамирын дасгал хөдөлгөөн, гимнастик, хийн 

дасгал, аэробек дасгалд иргэд,  байгууллагуудыг нэгдэхийг уриалан манлайлан 

оролцохоор тасаг нэгжүүдийг хувиарлан график гарган ажилласан.  

3. БОЭТ-ийн эмч ажилчдын чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, бие бялдрыг 



 
 

хөгжүүлэх зорилгоор долоо хоног бүрийн даваа гаригт 18:00-21:00 цагийн 

хооронд  Ховд аймгийн Биеийн тамир спортын газартай гэрээ хийж хамтран 

ажиллаж  байна. Мөн жилд Дэлхийн эмч нарын баяр, Сувилагчийн баяр, 

эмнэлгийн ажилчдын баяр, байгууллагын 2016 оны спортын аварга тасаг хамт 

олон шалгаруулах тэмцээнүүдийг  нийт 4 удаа спортын 3 төрөлт тэмцээнийг 

амжилттай зохион байгуулсан.   

4. БОЭТ-ийн тоног төхөөрөмжийн инженер Т.Ариунзаяа Таеквондогийн төрлөөр 

Ази тивийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс Мөнгөн медаль авч бэлтгэлийг 

хангаж 1 сарын цалинтэй чөлөө өгч, үндсэн цалингийн 40 хувиар  1 сар шагнаж 

урамшуулсан. 

5. 2015 оны ажил үйлсээрээ тэргүүлэн шилдэг тасгаар шалгарсан хүүхдийн 

тасгийн хамт олныг /15/ ОХУ-д  ажлын 5 хоногийн хугацаатай аялаж амарсан ба 

байгууллагаас замын зардал, цалинг бүтэн олгосон.  

10. Улаанбаатар хотын МХЕГ-тай “Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтыг 

гүйцэтгэх” гэрээ байгуулан цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын 

хувийн тунгийн хяналтийг сар бүр хийлгэснээр  туяаны хэтрэлт гараагүй. Мөн 

ҮЭХ-той байгуулсан хамтын гэрээний заалтын дагуу 5 рентген техникч, 2 их 

эмч, 1 инженер нийт 8 ажилтныг Улаанбаатар хотын Хөдөлмөрийн эрүүл 

мэндийн үндэсний төвд 12 төрлийн үзлэг оношилгоонд хамрагдаж цацрагийн 

хорны шингээлтийг тодорхойлуулахад  туяаны хэтрэлт гараагүй хэвийн 

үзүүлэлттэй байсан. Дээрх 8 ажилтны замын зардал болон цалинг бүтэн 

олгосон.   

  Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах  хөтөлбөр болон хөтөлбөрийн биелэлтийг 

http://www.khovdboet.mohs.mn/ цахим сайтын хүний нөөцийн ил тод байдал цэсэнд 

байршуулсан.  

Арга хэмжээ  4.6.2 Эмч, эмнэлгийн ажилчдын 

ажлын байрны ая тухтай орчинг бий болгох, 

хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүйн ажиллагааны 

зааврыг мөрдөж хөдөлмөрийн гэрээнд 

заагдсан хамгаалах хэрэгсэл, багаж, ажлын 

хувцасаар хангах 

  

 Эмч ажилчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах талаар төсөл хөтөлбөрийн 

байгууллага болон дотоод нөөц боломжоо ашиглан дараах арга хэмжээнүүдийг авч 

ажиллаа. Үүнд  

2. Халдвартын эмнэлгийн барилгын их засварын ажлыг 990,0 сая төгрөгний 

санхүүжилтээр бүрэн засварт хамруулсан  

1. Эмгэг судлалын тасгийн лабораторийн хэсгийг өргөтгөн урсгалыг  стандартын 

дагуу болгон засвар хийсэн.  

2. Моргийн барилгын засварыг бүрэн хийж тоног төхөөрөмжөөр хангасан. 

/Дезерет ОУБ-ын санхүүжилтээр/  

3. Хүүхдийн тасагт  хүчилтөрөгчийн коктейл найруулах зориулалттай аппаратыг 

Дэлхийн зөнгийн хөрөнгө оруулалтаар авч эмч ажилчид болон хэвтэн эмчлүүлж 

буй үйлчлүүлэгч, хүүхэд, эхчүүдэд хүчилтөрөгчийн коктейл уулгаж байна.  
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4. Тасаг нэгжийн урсгал засвар, цонх хаалга шинэчлэх, эмчийн ширээ, сандал 

солих, хэрэгцээт эд хогшил худалдан авахад зориулан 35,1 сая төгрөг 

зарцуулсан байна.  

5. Ажилчдын цайны газарт засвар хийж гэрээгээр гүйцэтгүүлж байгаа нь эмч 

ажилчдын ажлын цаг ашиглалт сайжирсан.  

6. Амбулаторийн тасгийн 10 кабинетийн эмч сувилагч нарт шинэ  ширээ, сандал 

олгож,  цахим эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд 120 ширхэг суурин 

компьютерээр нийт тасаг нэгж, кабинетуудад суурьлуулж интертетэд холбосон 

нь ажилчид орчин үеийн шинэ мэдээ мэдээллийг цаг алдахгүй авч мэргэжил 

мэдлэгээ дээшлүүлэх боломж бүрдэж, ажлын байрны ая тухтай орчин бий 

болсон. 

7. 2016 онд хөдөлмөрийн гэрээнд заагдсан хамгаалах хэрэгсэл, багаж, ажлын 

хувцасаар хангах заалтын дагуу 345 ажилтанд 26,1 сая  төгрөгний ажлын хувцас, 

хамгаалах хэрэгсэл,  Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан нийт эмч нарт 

аппарат чагнуур, пульсоксиметрээр хангаж 33.0  сая төгрөг зарцуулсан.  

8. Улаанбаатар хотын МХЕГ-тай “Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтыг 

гүйцэтгэх” гэрээ байгуулан цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын 

хувийн тунгийн хяналтийг сар бүр хийлгэснээр  туяаны хэтрэлт гараагүй. Мөн 

ҮЭХ-той байгуулсан хамтын гэрээний заалтын дагуу 5 рентген техникч, 2 их 

эмч, 1 инженер нийт 8 ажилтныг Улаанбаатар хотын Хөдөлмөрийн эрүүл 

мэндийн үндэсний төвд 12 төрлийн үзлэг оношилгоонд хамрагдаж цацрагийн 

хорны шингээлтийг тодорхойлуулахад  туяаны хэтрэлт гараагүй хэвийн 

үзүүлэлттэй байсан. Дээрх 8 ажилтны замын зардал болон цалинг бүтэн 

олгосон.   

9. Нэг удаагийн хэрэглэл, ариун бээлий, малгай маск гэх мэт хамгаалах хэрэгсэл 

болон үйлчилгээний ажилчдад гарын шингэн саван, санитол, резин бээлийнд 

зориулж ний 4785000 төгрөг зарцуулсан байна.  

 

Арга хэмжээ  4.6.3 Эмч ажилчдад улирал бүр 

хийсэн ажлыг нь дүгнэж урамшуулдаг 

механизмыг боловсронгуй болгох  

Монгол улсын ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолын дагуу эмч ажилчдад улирал бүр урамшуулал 

олгохдоо  тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагчийн гаргасан үнэлгээг харгалзан 

урамшуулалыг олгож байгаа нь үнэн зөв, бодитой үнэлэх боломжийг олгосон үр дүнтэй 

ажил болсон.  
 

  2016 онд  МУ-ын ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолоор  200 эмч ажилчдад хэвийн бус 

нөхцлийн  нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 10 хувиар тооцон 114.961.776, хортой нөхцөлд 

ажиллаж байгаа 100 эмч ажилчдад хор саармагжуулах  сүүг нэг хүнд 300 гр тооцон  нийт 

8500000 төгрөгийг, онцгой ур чадвар гарган хүний амь нас аварсан 48 эмч мэргэжилтэнд  

захирлын тушаалаар 19098435 төгрөг, ачаалалтай ажилласан, байгууллага олон 

нийтийн ажилд идэвхитэй оролцсон 194  эмч ажилчдад  40895010  төгрөгийн 
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урамшуулалыг, нийт эмч ажилчдын улирлын урамшуулалд 238310454 төгрөг, зэргийн 

нэмэгдэлд 108 эмч мэргэжилтэнд 60369154  төгрөг, ажилчдын хоолны нэмэгдэлд 

75066133 төгрөг, илүү цагийн хөлсөнд 151016253 төгрөгийг,  гэрт болон галалгаатай 

байшинд амьдардаг эрэгтэйчүүд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд нийт 49 ажилтанд 

түлшний хөнгөлөлт тус бүр  1тн нүүрний үнэ 90000 төгрөгөөр тооцон 4410000 төгрөг,  

алс болон хот дотор дуудагдсан эмч мэргэжилтэн, жижүүр эмчийн нэмэгдэлд 227491161   

төгрөгийг  тус тус олгосон байна.  
 

2016 оны 07 дугаар сард Чанарын албанаас  чанарын урамшуулалын механизмыг 

хэрэгжүүлж эмч мэргэжилтэн, ажилчдыг дэмжин урамшуулах тухай журам 

боловсруулан тасаг нэгжүүдийн “Талархлын эзэд” шилжин явах дарцаг, “Талархалын 

эзэн” тэмдгээр эмч сувилагч тусгай мэргэжилтэн, ажилчин шалгаруулж урамшуулан 

ажиллах нь үйлчлүүлэгч хамт олны талархалыг хамгийн ихээр хүлээж амжилттай 

ажилласан эмч ажилчид, тасаг нэгжийг дэмжин урамшуулах үйл ажиллагаа болж байна. 

Шалгарсан 1 эмч, 1 сувилагч, 1 ажилтаныг сарын  цалингийн 10 хувиар урамшуулах ба 

тэмдэг, дарцагийг аялуулсан нь ажилчдын идэвхийг нэмэгдүүлсэн   үр дүнтэй ажил 

болсон.  
 

БОЭТ-ийн Сувилахуйн албанаас сувилагч, тусгай мэргэжилтэн нартаа зориулж “Ажлын 

дэвтэр”-ийг тухайн ажлын байрны онцлог бүрээр, өдөр тутам хөтлөгдөж хийсэн 

ажлаараа өрсөлдөх, сувилахуйн тусламж үйлчилгээний түгээмэл гардан үйлдлийн 

стандартаар үнэлүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, санал санаачилагатай ажилласан  зэрэг 

байдлуудаар сувилагчдын ур чадварыг үнэлж урамшуулалд хамрагдах үндэслэл болгож 

ажиллаж байгаа нь ажилчдын зүгээс талархал хүлээсэн үр дүнтэй шудрага шалгуур 

болсныг үнэлсэн. 
 

3.7 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар  

 Арга хэмжээ  4.7.1 Эмнэлгийн ёс зүйн салбар  

хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, 

тайлагнаж ажиллах  
 

БОЭТ-ийн ёс зүйн салбар хороо 2016 онд 4 удаа хуралдаж 5 асуудал хэлэлцсэн байна. 

Үүнд: 

1. Ёс зүйн салбар хорооны 2015 оны ажлын тайлан хэлэлцэх 

2. Ёс зүйн хорооны 2016 жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах 

3.  Ёс зүйн салбар хорооны гишүүдийн ажил үүргийн хувиар батлах  

4. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой ирсэн өргөдөл хэлэлцэх 

Ёс зүйн салбар хорооны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу БОЭТ-ийн сургалтын 

албанаас  2016 оны 02 дугаар улирлыг хууль, эрх зүй, ёс зүй, харилцаа хандлагатай 

холбоотой сургалтын улирал болгосонтой холбогдуулан дараах ажлыг зохион 

байгуулсан.  

Монголын сувилагчдын нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Төгс-Очир Хүн 

байхын утга учир, хүн хоорондын харилцаа, төлөвшил сэдвээр 1,5 кредитын 2 өдрийн 
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сургалтыг БОЭТ-ийн нийт сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдэд хийсэн.    
 

Арга хэмжээ  4.7.2 Эмч мэргэжилтнүүдийн  

хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ажлын 

хариуцлага, сахилга батыг сайжруулах, 

мэргэжлийн алдаа,  ёс зүйн зөрчлөөс 

сэргийлэх, бусдын сайн туршлагыг түгээн 

дэлгэрүүлэх, алдаан дээрээс суралцах ажлыг 

тогтмол зохион байгуулах 
 

Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн удирдах ажилтан, эмч нарт зориулсан 

“Хувь хүний хөгжил” сэдэвт багц сургалтыг 2016 оны 03 дугаар сарын 27-28-нд 

Улаанбаатар хотоос Эм Эл Си Трейнинг  ХХК  гүйцэтгэх захирал  С.Баатарсүрэн,  сургагч 

багш Т.Мөнгөнбөгж нарыг урьж удирдах ажилтнууд болон эмч нарт сургалт хийснээр 

хандлага хувь хүний хөгжил болох тухай,  цаг төлөвлөлт, багаар ажиллах чадвар, хувь 

хүний ажлын бүтээмж түүнийг нэмэгдүүлэх арга зам зэргийг эзэмшүүлсэн эмч нарын 

хүсэн хүлээсэн, мэдлэг боловсролыг нэмэгдүүлсэн үр бүтээлтэй сургалт болсон юм.  

БОЭТ-ийн сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдэд сувилахуйн албаны арга 

М.Бадамцэцэг “Сувилагчийн ёс зүй, харилцаны асуудал”, “Сувилагчийн ажлын байранд 

мөрдөгдөх ёс зүйн зарим асуудал”, ЭМС-ын 2015 оны 189 дүгээр тушаалаар тус тус 3 удаа 

сургалт зохион байгуулсан.  

БОЭТ-ийн хуулийн зөвлөх Ж.Энхжаргал 2016 оны 09 дүгээр сараас эхлэн хэрэгжих 

Эрүүгийн шинэчлэн найруулсан хуулийн талаар нийт эмч нарт хууль эрх зүйн сургалт 

хийж харилцан санал солилцож холбогдох газарт санал хүргүүлэн ажилласан.  

Тайлант онд БОЭТ-д  хандаж ирсэн гомдлуудын  шалтгааныг  судлан үзэхэд ихэнх  

хувийг  эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлага, тусламж үйлчилгээ, 

хүлээгдэлтэй холбоотой байсныг засаж  сайжруулж  дахин  давтагдахаас урьдчилан  

сэргийлж БОЭТ-ийн захирлын тушаалаар 11 эмч мэргэжилтэнд хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн дагуу сануулах арга хэмжээ авах, 1 ажилтанд албан тушаалыг 3 сарын 

хугацаатай бууруулах  арга хэмжээг авсан, ёс зүйн салбар хорооны хурлаар 1 эмчид 

сануулах арга хэмжээг тус тус авч цаашид дахин зөрчил гаргахгүй байх талаар үүрэг 

даалгавар өгсөн.   

Дээрхи сургалтын үр дүнд БОЭТ-ийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн ажилчидтай 

холбоотой ирэх гомдлын тоо өмнөх оноос буурсан үзүүлэлттэй байна.  
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Арга хэмжээ  4.7.3 Эмнэлгийн мэргэжилтний 

ёс зүйн асуудалтай холбоотой  эмнэлгийн эмч 

мэргэжилтнүүд болон ажилчдад ёс зүй, 

харилцаа, хандлага, байгууллагын соёлтой 

холбоотой сургалтыг зохион байгуулах 
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Тав. Халдвар хамгааллын дэглэм, эрсдлийн менежментийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд: 
 

 

5.1Халдвар хамгааллын дэглэмийн сахих, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой  халдвараас сэргийлэх талаар  

 Арга хэмжээ  5.1.1 “ЭТҮХХ-аас сэргийлж, 

халдвар хяналтыг сайжруулъя” аян өрнүүлэх  
 

 

ЭТҮХХ ын  багийг ÝÌÃ ûí äàðãûí  тушаалаар томилуулж, 2 удаа хурал зохион 

байгуулан хийж буй ажлынхаа талаар хэлэлцэж, зарим асуудлууд дээр тодорхой 
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шийдвэрүүдийг гаргаж ажилласан. Үүнд:  
 

1. “ЭТҮХХ аас сэргийлэх, мэдлэг дээшлүүлэх 60 хоногийн аян”  зохион байгуулах 

тухай БОЭТ ийн захирлын тушаалаар удирдамж боловсруулан батлуулж,  бүх 

эмч, мэргэжилтэнүүдэд танилцуулан  тасаг нэгж болгоны хийх ажлын 

төлөвлөгөө гаргуулан хэрэгжилтийг тооцож ажиллаа.ЭМТҮХХ ын мэдлэг 

дээшлүүлэх 60 хоногийн аяныг 2016 оны 1 дүгээр сарын 28 аас 2 дугаар сарын 28 

ны хооронд  зохион байгуулан дүгнэж, энэ үйл ажиллагаанд тасгийн нийт 

ажилчдын оролцоо, мэдлэгээ дээшлүүлэхээр хийж буй ажил, зэргийг АХА 

тэмцээн болон тэстийн уралдаан зарлан дүгнэсэн нь бүхий л ажилтануудын 

оролцоог хангасан, аяны үйл ажиллагааг дүгнэхэд үзүүлэлт болгон оруулсан нь 

нилээд ач холбогдолтой байсан.  

2. Эмч нарын дунд ЭТҮХХ, ЭÌÁÕÕÌ èéí талаар гарсан тушаал заавруудаар 

тестийн уралдаан, сувилагч, тусгай  мэргэжилтэн, үйлчилгээний ажилтануудын 

дунд АХА тэмцээн зохион байгуулан дүгнэж тэргүүн байр эзлэгсдийг цалингийн 

10 ààñ 20  хувиар шагнаж урамшуулсан нь  эмч мэргэжилтэн ажилтануудын  

ажиллах урмыг сэргээсэн үйл ажиллагаа болсон.Мөн эмэгтэйчүүд, төрөх, 

ариутгалын тасгууд  халдварын хяналт сэргийлэлтийн чиглэлээр хийж буй 

ажил,  бусад тасгуудад үлгэр жишээ болохуйц  шинэ санаануудыг гарган 

сурталчилсан нь  бусдыг  уриалан дуудсан,  багаар ажиллахын давуу талыг 

харуулсан сайхан арга хэмжээ болсон. 

3. Эмч нарын дунд зохион байгуулсан тестийн уралдаанд 15 асуулт бүхий 15 өөр 

тест боловсруулан авахад хамгийн өндөр оноог эм зүйн тасгийн эм зүйч 

Нямжаргал  авч, дараагийн дугаарт нь халдвартын тасгийн эрхлэгч эмч Ц. 

Мягмарсүрэн,  хүүхдийн тасгийн эрхлэгч эмч Бямбаа, БОЭТ ийн захирал Т. 

Баяртогтох  нар шалгаран,  тасгуудын эмч нарын нийлбэр оноогоор 

Халдвартын тасгийн эмч нар нэгдүгээр байр,  эм зүй, захиргаа аж ахуйн тасгийн 

эмч нар удаах байруудыг эзэлсэн. Мөн сувилагч, тусгай мэргэжилтэнүүдийн 

дунд зохион байгуулсан АХА тэмцээнд тасаг болгоноос 5  хүн оролцож,   

нэгдүгээр байранд Төрөх тасгийн мэс заслын сувилагч Отгонхишиг, хоёрдугаар 

байранд Уламжлалтын тасгийн сувилагч Номин-Эрдэнэ, гуравдугаар байранд 

Төрөх тасгийн сувилагч Энхтуяа нар орсон бол үйлчилгээний ажилтануудын 

АХА тэмцээнд  32 хүн оролцож,  нэгдүгээр байрыг  Доторын тасгийн үйлчлэгч 

Насанбат,   хоёрдугаар байранд  арьс харшлын тасгийн үйлчлэгч Цэцэгмаа, 

гуравдугаар байранд ариутгалын тасгийн ариутгагч Хадбаатар, цахилгаанчин 

Ганбаатар нар шалгарч бусдыгаа хошуучлан тасгийн оноон дээрээ хувь нэмэр 

оруулсан байна. 

4. 60 хоногийн аяны хугацаанд тасаг нэгжүүд ЭМТҮХХ ын чиглэлээр тулгамдаж 

байгаа асуудлуудаа  гарган  өөрсдийн шийдвэрлэж болох зүйлсийг хийж,  гарын 



 
 

ариун цэвэр, халдваргүйтгэл, хог хаягдлын ангилан ялгалт, хадвар хамгааллын 

хувцас хэрэгсэл, халдваргүйтгэлèйн бодисûí хэрэглээ, цэвэрлэгээний булан, 

тэргэнцэр, үйчлүүлэгчдэд санамж зөвлөгөө өгөх урсдаг самбар, брошюр зэргийг 

хийж ашиглаж хэвшүүлсэн. Мэс засал, төрөх, эмэгтэйчүүд, гэмтэл, ариутгал 

зэрэг халдвар хамгааллын дэглэм дээд зэргээр мөрдөж ажиллах тасгуудын 

хэрэглэдэг  халдваргүйтгэлийн уламжлалт бодисуудыг  шинээр сольж, 

MEDCLEIN ХХК аас ирсэн бодисуудыг гадаргуугийн халдваргүйтгэл, гар 

халдваргүйтгэх, дуран, ЭХО зэргийн халдваргүйтгэлд хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд 

2017 оны эмийн   тендэр, захиалганд орууллаа. 

5.  “Дэлхийн гар угаах 7 хоног”,”Дэлхийн халдварын сэргийлэлтийн 7 хоног”-ийн 

аянуудыг  10 дугаар сард тэмдэглэн тасаг болгонд тулгамдаж байгаа 

асуудлуудыг нь өөрсдөөр нь гаргуулан, тэдгээрийг шийдвэрлүүлэх талаар 

хийсэн ажлуудыг нь эрхлэгч эмч нарын болон менежир сувилагч нарын 

яриануудад хэлэлцүүлсэн нь халдварын сэргийлэлтийн чиглэлээр нэг нэгнээсээ 

сайн туршлага солилцоход үр дүнтэй ажил болсон. 

 

Арга хэмжээ 5.1.2 Лабораторийн тасгийн 

ажилчдын халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн  

шаардлагыг хангасан орчинг бүрдүүлэх   

Лабораторийн тасгийн ажилчдын халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн  шаардлагыг 

хангасан орчинг бүрдүүлэх талаар   

- Ëàáîðàòîðèéí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èä õ¿ëýýõ çààëûã òàâ òóõòàé áîëãîí хана нураан 

òîìñãîæ çàñâàðлан урсгалыг зөв болгосон 

-  Сîðüöîíä èðñýí áèîëîãèéí øèíãýíèéã çàéëóóëàõ 00- èéã çàñâàðëан  àæèëä 
îðóóëñàí 

- Аæèë÷äûí àðèóí öýâðèéí ºðººг òîõèæóóëàí усанд орох шүршүүр, шинэ 

суултуур, угаалтуур тависан  

- Нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслээр 100  хувь хангасан  

Дээрхи засвар  үйлчилгээнд зориулан 2,0 сая төгрөгийг  зарцуулсан нь Лабораторийн 

тасгийн ажилчдын халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн  шаардлагыг хангасан орчинг 

тодорхой хэмжээгээр бүрдүүлсэн. Мөн 2017 онд Азийн хөгжлийн банкны ЭМХХ-5  

төслийн хүрээнд лабораторийн хэсэгт их засвар хийх, тоног төхөөрөмж хийх төсөл 

хэрэгжих юм.  
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Арга хэмжээ  5.1.3 Ажилтан болоод 

өвчтөнүүдийн дунд метицеллинд тэсвэртэй 

стафилококкийн тандалт хийж,  түүнээс 

сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах. 

 

- Төрөх, нярай, хүүхэд, мэс засал, диалез, сэхээний тасгийн ажилтануудаас нян 

судлалын шинжилгээг давхардсан тоогоор 10 удаа  авч илэрсэн  нян тээгчид 

болох  12 хүнийг эмчилгээнд оруулан шинжилгээг давтан авч     эрүүлжүүлэх 

арга хэмжээг 4 удаа  зохион байгууллаа. 

- Урьдчилан сэргийлэх шинжилгээний явцад давтан нн тээгчээр гарч байгаа 

ажилтануудад анхаарал хандуулан биечлэн уулзаж,  
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- Эмнэлэгт хэвтэж буй өвчтөн бүрээс антибиотикийн мэдрэгийн шинжилгээ авч 

эмчилгээндээ ашиглаж байна. 

- Àíòèáèîòèêèéí òýñâýðæèëò, ÁÎÝÒ ä ýì÷ë¿¿ëæ áóé ºâ÷òºí¿¿ä áîëîí àæèë÷äûí 
äóíä õèð áàéãàà áàéäëààð íÿí ñóäëàëûí ëàáîðàòîðèéí ýì÷ Îþóíäýëãýð   ýì÷ 
ìýðãýæèëòýí¿¿äýä ìýäýýëýë õèéæ, àñóóäàë äýâø¿¿ëñýí ÿðèöëàãà ºðí¿¿ëñýí. 

- Ìåòèöåëëèíä òýñâýðòýé íÿí, îëîí ýìýíä äàñàëòàé áîëîõ ò¿¿íèé õîð óðøèãèéí 

òàëààð ýì÷ ìýðãýæèëòýí¿¿äýä  2 óäààãèéí ñóðãàëòûг ýì ç¿éí àëáàòàé õàìòðàí 

çîõèîí áàéãóóëсан бөгөөд антибиотиктай холбоотой мэдээллүүдийн БОЭТ ийн 

сайтад тавьж сурталчилгаа хийлээ. 
 

5.2 Эрсдлийн үеийн менежмент бэлэн байдлыг хангах талаар  

 
  

Арга хэмжээ  5.2.1 Тасаг нэгж бүрийн эрсдлийн 

байдлын үнэлгээ хийж, бэлэн байдлыг хангах 

төлөвлөгөө гарган мөрдөж ажиллах Эрсдлийн 

бэлэн байдлыг хангахад шаардлагатай 

нөөцийг бүрдүүлэх 

БОЭТ-ийн захирлын 2015 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/32 дугаар тушаалаар 

батлагдсан Эрсдлийн үнэлгээ хийх баг, чанарын албатай хамтран  2016 оны 6 дугаар  

сард байгууллагын тасаг нэгжийг хамруулан үнэлгээг  

1.Эмнэлгийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийн чиглэлээр 

2.Эмчилгээний чанарын хяналтын чиглэлээр 

3.Эмзүйн дэглэм, шаардлага, эм био бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй 

байдал 

4.Байгууллагын санхүүгийн эрсдэл 

5.Байгалийн гамшгийн эрсдэл 

6.Гэмт хэргийн улмаас үүсэх эрсдэл 

7.Хууль эрхзүйн орчин бүрдээгүй, зохицуулалт дутуугаас үүсэх эрсдэл 

8.Гэрээний үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүсэх эрсдэл 

9.Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны эрсдэл гэсэн 9 бүлэг асуумжийг ашиглан, 

ажиглалт бүртгэлтийн аргаар үнэлгээ хийсэн. Тасаг нэгж бүр харилцан адилгүй 

эрсдлийн үнэлгээтэй үнэлэгдсэн бөгөөд нийтлэг илэрсэн эрсдэлт байдлуудыг 

арилгасан тухайд 

 1. Хагалгааны блокуудад мэдрэгчтэй гар угаагуургүй байна -  БНСУ-ын  Засгийн газраас 

үзүүлж буй буцалтгүй тусламж  “гадаадад сайн дурын ажилтан томилох” төслийн 

хүрээнд мэс засал, төрөх, эмэгтэйчүүдийн хагалгааны блокд мэдрэгчтэй гар 

угаагууруудыг суурилуулан ашиглалтанд оруулсан. 

2.Хог хаягдлын байр нь эрүүл ахуй халдвар хамгааллын шаардлага хангахгүй байна – 

АХБ-ны ЭМТҮБТ 5-ын хүрээнд хог хяагдлын байрыг шинээр барьж байна. 

3.Ариутгал тасагт халдвар хамгаалал зөрчигддөг- Ариутгал угаалгын хэсэгт, үйл 

ажиллагааны журмуудын  мөрдөлтөнд халдвар судлаач эмчтэй хамтран ажиглалтын 

аргаар хяналт хийхэд хагалгааны бохирлогдсон багаж, материалын анхдагч цэвэрлэгээг 

тухайн тасагт хийгдэж халдвар хамгааллалын дэглэм зөрчигдөж, халдварын эрсдэл 

үүсэх магадлал өндөр байсан тул  Ариутгалын тасгийг 24 цагийн турш 5 ээлжээр 

ажилладаг болгож хүний нөөцийг нэмэгдүүлснээр  ариун багаж материалын  

 



 
 

хүлээгдэлгүй болж халдварын  эрсдэл буурсан. 

4.Ижил мэргэжилтний үнэлгээ тогтмол бус-Чанарын албанаас хариуцан тогтмолжуулж 

байна. 

5.Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасагт тоног төхөөрөмж дутмаг-Хүлээн авах 

яаралтай тусламжийн тасгийн үйл ажиллагаанд дотоод зохион байгуулалтад үнэлгээ 

хийж, бэлэн байдлыг хангах  зарим шаардлагатай цомог болон нэн шаардлагатай багаж 

хэрэгсэлийг зохих стандартын дагуу  шинэчилж   хангуулан  үйлчилгээний  шуурхай 

байдлыг сайжруулсан.   Тус тасгаар үйлчлүүлэгсэдийг эрэмблэн  ангилж яаралтай 

тусламж шаардлагатай үйлчлүүлэгчид цаг алдалгүй үйлчлүүлснээр тусламжийн чанар 

сайжирч хоног болоогүй нас баралт буурсан. 

6.Тасгуудад өртөлтийн цомог байргүй- Бүх тасаг нэгжийг эрсдлийн цомогтой болгож 

шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслээр ханган ажиллаж байна. Зэрэг 36 төрлийн 

эрсдэлт байдал илэрснийг засан сайжруулах бэлэн байдлын төлөвлөгөө гаргаж мөрдөж 

ажиллаж байна. 

Мөн эрсдлийн үеийн орон байрны, хүний нөөцийн, эм эмнэлгийн хэрэгслэл ороох боох 

материалын, багаж тоног төхөөрөмжийн, машин тенхик хэрэгслийн, санхүүгийн 

нөөцийн тооцоог  гаргаж, төлөвлөлт хийж ажилласнаар 2016 онд улирлын чанартай 

томуу томуу төст өвчний дэгдэлт, улаанбурхан өвчний тархалтын үеэр эмнэлгийн  нас 

баралтгүй, өвчний хүндрэлийг бууруулан ажиллалаа.  
  

Арга хэмжээ  5.2.2 Эрсдлээс урьдчилан 

сэргийлэх, эрсдлийг эрт үед илрүүлэх сургалт 

мэдээллийг тогтмолжуулах 
 

  

Халдварын эрсдлээс сэргийлэх зорилгоор “ЭМТҮХХ-ын мэдлэг дээшлүүлэх 60 хоногийн 

аян”, “Äýëõèéí ãàð óãààõ ºäºð”, “Äýëõèéí ÕÑÕ ûí 7 õîíîãèéí àÿí”, ÝÌß íààñ çàðëàñàí 

“Øèëäýã àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæòàé ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà” øàëãàðóóëàõ 

áîëçîëò óðàëäààí, “Àíòèáèîòèêèéí õýðýãëýýã áàãàñãàÿ ñàðûí àÿí”  çýðãèéã çîõèîí 
áàéãóóëàí, ýì÷ ìýðãýæèëòýí¿¿äýä ñóðãàëò ÿâóóëàõ, ñîðèë àâàõ çýðýã àæëóóäûã çîõèîí 
áàéãóóëàí èäýâõè ç¿òãýë ãàðãàí îðîëöñîí àæèëòàí, òàñãóóäûã óðàìøóóëàõ ¿éë 
àæèëëàãààã ÿâóóëñàí íü ýðñäýë ãàðàõ ¿éë ÿâöààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿éë àæèëëàãàà 
áîëëîî. 

- Эмч нарын дунд ЭТҮХХ, ÝÌÁÕÕÌ èéí талаар гарсан тушаал заавруудаар тестийн 

уралдаан, сувилагч, тусгай  мэргэжилтэн, үйлчилгээний ажилтануудын дунд АХА 

тэмцээн зохион байгуулан дүгнэж тэргүүн байр эзëэгсдийг цалингийн 10 ààñ 20 хувиар 

шагнаж урамшуулсан. 
ªðòºëòººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çîðèëãîòîé ÝÌÁÕÕ ûí ìåíåæìåíòèéí ñóðãàëòûã 
¿éë÷èëãýýíèé àæèëòàíóóäàä äîëîîí õîíîãèéí 3 äàõü ºäºð áîëãîí õèéæ õýâø¿¿ëñýí. 

“ªðòºëòèéí äàðààõ ñýðãèéëýëòèéí áàãö”,” Аñãàðñàí, öàöàãäñàí áèîëîãèéí øèíãýíèéã 

öýâýðëýõ öýâýðëýãýýíèé áàãö”-óóäûã òàñàã áîëãîíä õèéëãýæ òàâèóëñàí áºãººä ýðñäëèéí 
á¿ðòãýëèéí ìàÿãòûã áàéíãà õºòë¿¿ëýí àæèëëàäàã áîëëîî.  

Сургалтууд: 
-  Ýðñäëèéí òàëààð ÝÌß íààñ 1 óäàà öàõèì ñóðãàëò ÿâóóëñàí õîëáîãäîõ àæèëòàíóóä 
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ñóóñàí. 
-  Ýðñäëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, ýðñäëèéã ýðò èëð¿¿ëýí õàðèó àðãà õýìæýýã õóãàöàà 
àëäàëã¿é àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ àæèëëàõ òàëààð ýì÷, ìýðãýæèëòýí¿¿äýä 4 óäàà, ¿éë÷èëãýýíèé 
àæèëòàíóóäàä 3 óäààãèéí ñóðãàëòûã çîõèîí áàéãóóëñàí. 

-  Àéìãèéí Íèéãìèéí äààòãàëûí õýëòñýýñ çîõèîí áàéãóóëñàí “Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é 

àæèëëàãààíû” 3 өдрийн  ñóðãàëòàíä ÁÎÝÒ èéí õàëäâàð ñóäëàà÷ ýì÷, ÷àíàðûí ìåíåæèð, 
èíæåíåð¿¿ä îðîëöëîî. 
 

БОЭТ ийн Чанарын албанаас эмч ажилчид сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдэд тус бүрд 

нь эрсдэлийн үнэлгээ сэдвээр нийтдээ 3 сургалт хийж  давхардсан тоогоор 245 хүн 

оролцов. 
 

 Дээр сургалтуудын үр дүнд тасаг нэгжүүдэд тулгарч байгаа эрсдлүүдийг үнэлэн, 

эрсдлээс  гарах арга замаа тодорхойлон БОЭТ-ийн удирдлага болон төсөл хөтөлбөрийн 

байгууллагуудад хандах замаар эрсдэлийг эрт илрүүлэн,  бууруулан ажиллаж байна.     
 

 

Арга хэмжээ  5.2.3 Байгууллагын гамшгийн 

үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөг шинэчлэн 

боловсруулах  
 

 

БОЭТ-ийн Гамшгийн үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулан 

баталгаажуулан хэрэгжүүлж  байна. Гамшгийн үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөт 

1.Ховд аймгийн танилцуулга /аймгийн газарзүйн онцлог, нийгэм эдийн засгийн 

үзүүлэлтүүд, дэд бүтэц, хүн амзүй, засаг захиргааны нэгжийн хуваарилалт зэрэг 

үзүүлэлтүүд/ 

2.БОЭТ-ийн танилцуулга / бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн 

хангалт хүчин чадал гэх мэт/ 

3.Ховд аймагт тохиолдож болох гамшигт байдлын тойм 

4.Гамшгийн үеийн эрүүл мэндийн албаны бүтэц, ажил үүргийн хуваарь 

5.Гамшгийн үеийн мэдээллийн тогтолцоо 

6.Гамшгийн үеийн нөөцийн судалгаа /хүний, эм эмнэлгийн хэрэгслийн, машин 

техникийн, бусад/ 

7.Гамшгийн үеийн бэлэн байдлын ерөнхий төлөвлөгөө 

8.Сургалт суртчилгаа, олон нийтийн ажлын төлөвлөгөө 

9.Дайчлан ажиллуулах нөөц төлөвлөгөө гэсэн бүтэцтэйгээр боловсруулан мөрдөж 

байна. 2016 оны төлөвлөгөөнд 16 ажил тусгаснаас биелэлт 86 хувьтай байна. Онцгой 

байдлын газар болон бусад байгууллагуудтай хамтран  гамшгийн үеийн бэлэн байдлын 

үзүүлэх сургалтыг 2016 оны 04 дүгээр сард зохион байгуулсан. Тус сургалтын хүрээнд  

байгууллагын ажилчид дуут дохиогоор ажлын байрыг орхин  БОЭТ-ын гадна талбайд 

жагсан гар цүнхэнд бэлэн байх эд зүйлсийг бэлэн байлгаж ажилчдад гамшгийн  үеийн 

бэлэн байдлын талаар мэдээлэл өгч ажилласан. 2016 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр 

Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын гал унтраах албатай хамтран гал унтраах 

хамтарсэн бэлтгэл хийсэн. Энэ үйл ажиллаганд БОЭТ-ийн аж ахуйн албаны 18 ажилчин 
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хамрагдаж гал унтраах хорыг хэрхэн зөв ашилах, гал гарсан үед авах анхан шатны арга 

хэмжээний талаар суралцаж бэлтгэл хийсэн. Хамтарсан бэлтгэлд зориулан 5 ширхэг 

галын хор, бусад эд зүйлсээр байгууллагын зүгээс хангасан.  Мөн малын мялзан өвчний 

үед БОЭТ-ийн захирал Т.Баяртогтох  аймгийн онцгой комиссын гишүүний хувьд Ховд 

аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд ажлын хэсгийн ахлагчийн үүрэг гүйцэтгэн 3 хоногийн 

хугацаатай томилолтоор ажиллаж 3 цэгт пост байгуулан, хамгаалалттай болон эрүүл 

бүсийн айл өрхүүдээр ухуулга суртачилгаа хийж мал вакцинжуулах бэлтгэл ажлыг 

хангасан. Мөн ЭМТ-ийн эмчтэй хамтран   гурван бүсэд байгаа хүн амын судалгаа гаргаж, 

өртөмтгий бүлгийн хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн.  

БОЭТ-ийн хүлээн авах яаралтай тусламжийн эмч нар ХХААХҮГ-ын  24 цагаар үүрэг 

гүйцэтгэсэн ажилчдад болон  харуул постын ажилчдын эрүүл мэндийг хянаж, 

эмнэлгийн тусламжийн арын албаны үүргийг амжилттай гүйцэтгэсэн. 
 

5.3Цусны аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар 
 

 

  

Арга хэмжээ  5.3.1 ЭМСЯамны сайдын 2016 оны  

01,02 тоот тушаалыг хэрэгжүүлж, цус, цусан 

бүтээгдэхүүний хэрэглээний журмыг 

шинэчлэн баталгаажуулах  
 

 

БОЭТ-ийн цусны төв нь баруун бүсийн хэмжээнд цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, 

хэрэглээний жишиг төв болох зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ хүрээнд ЭМХХ-5 

төслөөр  720 сая төгрөгийн  

1.Цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зориулалт бүхий  26 нэр төрлийн 46 ширхэг цусны 

тоног төхөөрөмжийн багц,  

2. Донорын сургалт сурталчилгаан материалын  багц,  

3. Донорын бүртгэлийг  цахимжуулах  багц хэрэгсэл,  

4. Лабораторын тоног төхөөрөмжийн багц 15 төрлийн 32 ширхэг аппарат, багаж тоног 

төхөөрөмж бүхий 4 багц багаж тоног төхөөрөмжөөр  хангагдсан.  

Хүний нөөцийг   

ЭМС-ын 2016 оны 01, 02 дугаар тушаалын дагуу хангаж,  цусны  жишиг төвийн бүтэц 

үйл ажиллагааны стандартын дагуу цусны үйлдвэрлэлийн их эмч 1, үйлдвэрлэлийн 

бага эмч 2, нийгмийн ажилтан 1,  үйлчлэгч 1, лабораторын их эмч 0,5 лаборант 0,5 орон 

тоотойгоор үйл ажиллаж байна. мөн цусны төвийн байрны их засварын ажлыг Од 

пропертиз ХХКомпани гүйцэтгэж байна.  
 

Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч даргаар ахлуулсан цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбэлтийг 

зохицуулах орон тооны бус зөвлөл 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр цус цусан 

бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмч мэргэжилтэнд сургалт мэдээлэл 

хийх, Цус цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээ, анхан шатны баримт бичгийн хөтлөлтөнд  

хяналт үнэлгээ хийх,  баталгаат донорын эгнээг өргөтгөх, салбар хоорондын хамтын 

ажиллагааг сайжруулах талаар цусны төвийн эмч мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж 

байна. БОЭТ-д  Цус цусан бүтээгдэхүүнийг эмчилгээнд  ашиглах журмыг боловсруулах 
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бэлтгэл хангагдаад Үндэсний төвөөс гарах  удирдамжийг хүлээж баталгаажуулалт 

хийгдээгүй байна. 
 

Арга хэмжээ  5.3.2 Цус, цусан бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээ сургалтыг 

зохион байгуулах 
 

БОЭТ-ийн эмч, тусгай мэргэжилтний дотоодын сургалтын хуваарьт улирал бүр  ЦЦБ-

ний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх талаар сургалтыг төлөвлөж тайлант жилд ЦЦБ-

ний зүй зохистой зөв хэрэглээ,   Баталгаат донор, түүнд тавигдах шаардлага, донорын 

эгнээг өргөтгөх нь, Байгууллагын ЦЦБ-ний хэрэглээ анхаарах асуудлууд, ЦЦБ-ний нэр 

төрөл, эмчилгээнд хэрэглэх нь,  ЦЦБ-ний хэрэглээний үеийн АШБМ, ЦЦБ-ний 

сэлбэлтийг зохицуулах салбар зөвлөлийн мэдээлэл зэрэг  сэдвүүдээр сургалтыг 24 удаа 

хийж, эмч мэргэжилтэнг мэдээлэлээр хангаж ажилласнаар 2016 онд ЦЦБ-ний 

уламжлалт хэрэглээ буурч, шинжилгээний үзүүлэлтээр баталгаажсан хэрэглээ 

нэмэгдсэн 

2016 оны 05 дугаар сард Ховд аймгийн шилдэг 100 залуу оролцсон  “Бүтээлч залуу” 

залуучуудын бага чуулган дээр сайн дурын авлагагүй донорын эгнээг өргөжүүлье 

сургалт хийж залуусыг донорт элсэхийг уриалж тус сургалтанд 80 гаруй хүн  

хамрагдсан. 

Дэлхийн цусны донорын өдрийг дэлхийн зөн ОУБ-тай  хамтран 50 донорт  сургалт хийж 

байнгын болон хүндэт доноруудын уулзалт зохион байгуулсан. 

“Сайн дурын авлагагүй донорын эгнээг өргөжүүлэх нь” сэдэвт баруун бүсийн сургалтыг  

Ховд аймагт 2016 оны 05 дугаар сарын 24-27-ны өдрүүдэд Цус сэлбэлт судлалын 

үндэсний төвийн 4 багштай хамтран зохион байгуулсан.    Сургалтанд Увс, 

Завхан,Тосонцэнгэл,  Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Ховд, Ховд аймгийн Булган сум зэрэг 

баруун бүсийн аймгуудаас цусны бага эмч, улаан загалмайн хорооны дарга, донор 

хариуцсан аргазүйч, донорын ахлагч нарын  нийт 33 хүн хамрагдсан.   

“Сар бүрийн 3 цусаа бэлэглэх өдөр” аяны хүрээнд ХААН банкны хамт олон , ОБЕГ,  2 

цэцэрлэг, 5,12-р цэцэрлэгийн багш ажилчид, Ховд Их сургууль, политехник коллежийн 

оюутнууд цусаа бэлэглэж байнгын донорын эгнээг өргөжүүлж байна. Мөн сум өрхийн 

ЭМТ-ийн анхан шатны 26 байгууллагын эрүүл мэндийн сайн санааны туслагч бэлтгэх 3 

удаагийн сургалтанд авлагагүй донорын эгнээг өргөтгөх, ЦЦБ-ний ид шид сэдвүүдээр 

сургалт хийж, гарын авлага материал тарааж суртчилснаар донорын эгнээд 12 эрүүл 

мэндийн сайн санааны туслагчийг нэгтгэв. 
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Арга хэмжээ  5.3.3 Баталгаат донорын тоог 

нэмэгдүүлэх 

 

 “Сайн дурын авлагагүй донорын эгнээг өргөжүүлэх нь”  сэдэвт бүсийн сургалт 

зөвлөгөөнийг 5 дугаар сарын 25-28-нй өдрүүдэд амжилттай зохин байгуулж, баруун 

бүсийн жишиг цусны банк болох зорилтыг хэрэгжүүлэн тоног төхөөрөмжөөр хангаж, 

боловсон хүчний нөөцийг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Энэ онд манай цусны банк нь 

сайн дурын авлагагүй донор элсүүлэх ажилд “Сайн үйлсийн төлөө биднийг дагаарай” 

аяныг зохион байгуулж албан байгууллагуудад Уриалга, аялан явах цом хүргүүлэн  
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донорын эгнээг өргөжүүлэн ажиллаж байна.  Ингэснээрээ Ховд аймгийн албан 

байгууллагуудыг идэвхитэйгээр донорт элсүүлж хүн амын дунд цусны донорын талаарх 

мэдлэгийг тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлж чадсан. Аяны хүрээнд Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх албаны “Залуу донор 25” клуб, 11-р цэцэрлэг зэрэг байгууллагуудын  35 

ажилчид цусаа бэлэглэсэн. Уг аяны Уриалга бүхий аннос хийлгэж БОЭТ-ийн гадна 

талбайд байршуулж иргэдийг  донорт элсүүлэх сурталчилгааг тогтмол хийж байна. 

Сар бүрийн 3-ны “Цус бэлэглэх өдөр”-өөр албан байгууллагуудад шилжин явах туг 

дэвтэр аялуулж танилцуулан сайн дурын авлагагүй донорын эгнээг өргөжүүлж байна. 

Донорын эргэх холбоог сайжруулах үүднээс цусаа бэлэглэсэн доноруудад дараа ирж 

цусаа өгөх хугацаатай талархалын үгтэй урилга өгөх, эрүүл мэндийн үзлэг 

шинжилгээнд дараалал харгалзахгүй үйлчлэх, нийгмийн сайн үйлсийн түүчээ хэмээн 

алдаршуулах зэрэг  урамшууллын арга хэмжээг авч ажилласнаар баталгаат донорын 

тоо 2015 оныхоос 12-оор нэмэгдсэн байна. 
 

Зургаа.  Сувилахуйн тусламжийг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:  

6.1 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтыг сайжруулах 
 

 

 Арга хэмжээ  6.1.1 Сувилахуйн ижил 

мэргэжилтний үнэлгээг журмын дагуу хийж  

үр дүнг тооцож ажиллах 
 

Сувилахуйн алба,  чанарын албатай хамтран ЭМС-ын 2013 оны 450 дугаар тушаалын 

хэрэгжилтийг сайжруулах “Сувилахуйн түүх хөтлөлт”-ийг үнэн зөв тэмдэглэж сурах 

чадварыг эзэмших зорилгоор сувилахуйн түүхийн №1,2,11,12 хавсралтад ижил 

мэргэжилтний үнэлгээг үлирал бүр хийж үр дүнг тооцож ажиллаа.Тасгуудын ахлах 

сувилагч нар, сувилахуйн албаны бичиг баримт хариуцсан багийн гишүүд мөн тасаг 

бүрээс хоёр сувилагч хамруулан бүлгээр ажиллуулж нийт 4 удаа БОЭТ-ийн 11 тасагт 

хэвтэн эмчлүүлэгчийн 35 өвчний түүхийн хавсралтанд ижил мэргэжилтний үнэлгээ 

хийлээ. Үнэлгээгээр илрүүлсэн 15 сөрөг асуудлыг илрүүлж, харилцан ярилцаж засаж 

сайжруулах ажлуудыг хийсэн.  

- Үнэлгээнээс гарсан  саналын дагуу хавсралтуудын эх хувийг  засан  хэвлүүлж, 

ЭМС-ын  450 , 497  тушаалаар тасралтгүй сургалтыг зохион байгуулж, явцын 

хяналт үнэлгээг сайжруулан арга зүйн зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна. Цаашдаа 

тасаг хамт олны хүссэн үед нь сувилахуйн арга зүйч нар ижил мэргэжилтний 

үнэлгээг хэрхэн яаж хийх талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөх,чанарын алба, 

сувилахуйн алба хамтарч 14 хоногт нэг удаа ижил мэргэжилтний үнэлгээг  

тогтмол хийхээр харилцан ярилцаж шийдвэрлэсэн.  

БОЭТ-ийн сувилахуйн албанаас Мэс заслын тасагт эмчлүүлсэн Б.Э 14 хоногтой эрэгтэй.   

Клиникийн онош: Флегмона новорожденного со осложенениеми сепсисом оношоор нас 

барсан тохиолдолд  Мэс заслын тасгийн ээлжийн болон хагалгааны сувилагч, Амаржих 

газрын нярайн сувилагч нарыг оролцуулан 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр  

“Сувилгааны түүх хөтлөлт”-нд хэлэлцүүлэг хийлээ. 
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Сувилахуйн албаны дарга М.Бадамцэцэг “Сувилгааны түүх хөтлөлт” сэдвээр онолын 

мэдээлэл хийж дээрх тохиолдолд хөтлөгдөх сувилгааны түүхийн арга зүйн зөвлөгөөг 

болон боолт хийх зарчим /стандарт MNS 6103:2010/  сэдвээр сувилахуйн албаны  арга 

зүйч Т. Энхтуяа,  Эрүүл нярайн онцлог, асаргаа сувилгаа сэдвээр  нярайн сувилагч 

Д.Одгэрэл  мэдээлэл хийж  харилцан ярилцаж  санал солилцов. 
 

Хэлэлцүүлгээс гарсан шийдвэр, зөвлөмж: үүнд  

3. Сувилгааны түүх буруу хөтөлсөн сувилагч нарт сануулах арга хэмжээ  авлаа. 

4. Сувилагч нарын ажилдаа хандах чин сэтгэл, ажлын хариуцлага сул байгааг 

онцлон анхааруулав. 

2. Сувилахуйн албанаас өгсөн зааварчилгаа журмын дагуу “Сувилгааны түүх" 

хөтлөлтөө сайжруулах дахин гарах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллахыг сувилагч 

нарт үүрэг болголоо. 

3.      Нярайн сувилагч нарт хүнд нярайд хөтлөгддөг “Эрчимт эмчилгээний хуудас”-ыг 

бүрэн гүйцэд хөтөлж, ач холбогдол өгч өвчний түүхэнд хавсарган явуулж байх үүрэг 

өглөө. 

4. Өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу сувилагч нараа  сарын дараа Сувилахуйн албанаас 

хянаж эргэн мэдээлж ажиллахаар боллоо. 
  

Арга хэмжээ  6.1.2 Олон улсын сувилагчийн 

өдрийг төлөвлөгөөний дагуу тэмдэглэх 

ЭМССайдын 2016 оны 03 дугаар А/101 дугаар тушаалыг үндэслэн Олон Улсын 

Сувилагчдын өдрийг “ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЭЭЛТЭЙ-СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” 

уриан дор  тэмдэглэхээр БОЭТ-ийн захирлын А/13   тушаал батлагдсан. Дээрх тушаалын 

хэрэгжилтийг хангахаар дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Үүнд:  

1. “Хэрэглэгчдэд ээлтэй сувилахуйн тусламж үйлчилгээ” нээлттэй хаалганы 

өдөрлөгийг 2016 оны 04 сарын 29 нд Ард-Аюушийн тайлбайд зохоин байгуулж  

35 төрлийн 350 ширхэг гарын авлага тараан 350 гаруй ард иргэдэд цусан дахь 

сахар хэмжих, Артерийн даралт, захын судсан дахь хүчилтөрөгчийн хангамж 

үзэх, Биеийн жин, өндөр хэмжих зэрэг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 

үзүүлж, боловсрол олгох сургалт, зөвлөгөө өгсөн. Мөн  энэ үйл ажиллагааны 

мэдээллийг Жаргалант Ховд телевизээр нэвтрүүлсэн. Энэ өдөрлөгийн үр дүнд  

Сувилагч мэргэжилээ сурталчилж таниулсан, Нийгмийн эрүүл мэндийн 

сувилахуйн тусламж үйлчилгээнээс ард иргэдэд хүргэсэн,  Ард иргэд өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх талаар зохих мэдлэгтэй болсон зэрэг сайн талтай байсан.  

2. Өсвөр насны хүүхдүүдэд “Хорт зуршлаас зайлсхийе” сургалтыг 2016 оны 05  

дугаар сарын 03 нд Ховд аймгийн Цаст - Алтай цогцолбор сургуулийн 9, 10, 11 

дүгээр ангийн сурагчдад “Тамхины хор уршиг түүнээс урьдчилан сэргийлэх”, 

“Гарын ариун цэвэр” сэдэвт сургалтууд   хийж, гарын авлага тарааснаар Өсвөр 
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насны хүүхдүүд тамхийг сонирхож татах нь эрүүл мэнд, гоо сайхан, санхүүгийн 

хувьд хэрхэн нөлөөлдөг талаар зохих мэдлэгтэй болсон.  

3. “Орчны эрүүл ахуй- аюулгүй байдал”, “ЦЭВЭР ОРЧИН - ЦЭВЭР АГААР” 

өдөрлөгийг 2016 оны 04 сарын 30 нд зохион байгуулсан. Дулааны улирал ирж 

буйтай холбогдуулан ард иргэдийн амарч зугаалдаг Буянт голын эрэг орчны 

хогийг цэвэрлэн, орчны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангаж, БОЭТ-ийн 

сувилагч, тусгай мэргэжилтнийг идэвхижүүлэн, эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлж 

ажиллаа. Энэ үйл ажиллагаанд БОЭТ-ийн нийт 190 сувилагч, тусгай 

мэргэжилтнүүдийг 10 багт хуваан урамшуулал зарлан, үйл ажиллагааг зохион 

байгуулснаар сувилагч, тусгай мэргэжилтний идэвхи оролцоо, баг хамт олны эв 

нэгдлийг сайжруулсан үр дүнтэй ажил боллоо. Цэвэрлэгээнд нийт 168 сувилагч 

тусгай мэргэжилтэн оролцож Буянт гол орчмын 5 км газрын хогийг түүж 

цэвэрлэн Жаргалант сумын хот тохижуулах газрын үйлчилгээний 2 машинд 

ачууллаа. 

4. Зорилтод бүлгийн иргэдэд “Гэрийн сувилахуй”-н тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 

ажлын хүрээнд Асаргаа сувилгааны сувилахуйн багийг 16 сувилагч, тусгай 

мэргэжилтнүүдээр бүрдүүлэн  шаардлагатай эм хэрэгсэл, аппарат тоног 

төхөөрөмж, машинаар  хангаж зорилтод бүлгийн  байнгын асаргаатай өөрийгөө 

асрах чадваргүй 2-3 жил хэвтрийн байрлалд байгаа нийт 8 үйлчлүүлэгчид 

гэрийн асаргаа сувилгаа, хийж асран хамгаалагчдад эрүүл мэндийн зөвлөгөө 

өгсөн мөн баруун бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн сэргээх 

төвийн  24  асруулагчид  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. Энэхүү 

баг нь асаргаа сувилгаа хийхээс гадна артерийн даралт үзэх, судасны лугшилт 

тоолох, захын судасны хүчилтөрөгчийн хэмжээг тодорхойлох, цусны 

дэлгэрэнгүй шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ, цусан дахь сахарын хэмжээг 

тодорхойлж, зүрхний цахилгаан бичлэгийг газар дээр нь  хийсэн. Мөн БЗДХ 

болон тамхи татахын хор уршгийг ойлгуулан гарын авлага тарааж, эрүүл 

мэндийн боловсрол олголтыг хийсэн юм. Үзлэг, шинжилгээгээр өөрчлөлттэй 

гарсан 7 асруулагчийг БОЭТ-ийн нарийн мэргэжлийн эмч нарт үзүүлж 

эмчилгээнд хамруулсан.  

6.2  Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах  

 Арга хэмжээ  6.2.1 Гранд мед, Улсын Шастины 

төв эмнэлгийн сувилахуйн тусламжийн 

туршлагыг нэвтрүүлэх  

- Улсын II-р төв эмнэлэгийн Сувилахуйн албаны дарга Клиникийн профессор, Анагаах 

ухааны магистр, Сувилахуйн зөвлөх Д.Нямсүрэн 2016 оны 5 сарын 23нд БОЭТ-ийн ахлах 

сувилагч нарт тус эмнэлгийн тэргүүн туршлагаас мөн,  “Шинэ сувилагч”-ыг чиглүүлэх 

сургалтын хөтөлбөр танилцуулж сургалт хийснээр БОЭТ-ийн Шинэ сувилагчийг 

дадлагажуулан сургах сургалтын хөтөлбөрийг гарган үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн 

ажилсанаар шинэ сувилагчтай холбоотой алдаа зөрчил, гомдол чирэгдэл эрс багасаж, 
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олон жил ажилласан дадлага туршлагатай сувилагч, ахлах сувилагч нар  шинэ 

сувилагчийг дагалдуулан сургах, алдаанаас сэргийлж ажиллах, тал дээр  хариуцлагатай 

хандах болсон. 

- Гранд-мед эмнэлгийн үйл ажиллгаатай танилцахаар сувилахуйн албаны дарга, арга 

зүйч, ахлах сувилагч нийт 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тус эмнэлгээс туршлага судлан 

ирж БОЭТ-н лавлах үйлчилгээний цэг, дуугүй хөтөч, үйлчлүүлэгчидэд эм түгээх 

тогтолцоог нэвтрүүлсэн  зэрэг тусламж үйлчилгээнд сайн туршлагыг хэрэгжүүлэн 

ажиллаа. 
 

Арга хэмжээ 6.2.2 Сувилахуйн тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэх багаж тоног төхөөрөмж, 

хэрэгслийн хангалтыг нэмэгдүүлэх 

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд нийт 22 төрлийн 150 ширхэг эмнэлгийн багаж тоног 

төхөөрөмж шинээр нэмэгдүүлсэн.  Үүнд  

Жин өндөр хэмжигч -3 

Кварц -14 

Хөтөвч -29 

Эмийн тэргэнцэр-11 

Фото эмчилгээний аппарат-1 

Дуслын шон -23 

Амбу-11 

Грилк -17 

Температур хэмжигч -17 

Ургийн допплер -5 

Хажуугийн гэрэл-1 

Суурин даралтын аппарат-3 

Гэрлийн аппарат-1 

Нярайн жин-1 

Цахилгаан отсос -1 

Хэл дарагч-7000 

Пульсоксиметр-81 

Халууны шил-100 

Бөөрөн таваг -10 

Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч-1 

Монитор-1 

Дефибриллятор-1 зэрэг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжүүдийг   байгууллагын  хөрөнгөөр авч тасгуудад хувиарласан. 
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Арга хэмжээ 6.2.4 “Санамсаргүй алдааг 

бүртгэх” аян өрнүүлэх 
 

“Санамсаргүй алдааг бүртгэх” аяны удирдамжийг боловсруулан БОЭТ-ийн захирлаар 

батлуулан 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ээс 12 сарын 15-ныг хүртэл БОЭТ-ийн тасаг 

нэгжүүдийн дунд зарлаж  амжилттай зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд хийсэн ажлын 

тайланг тасгуудаас авч нэгтгэн  Чанарын албаны дарга Б. Оюунцэцэг, чанарын албаны 

менежер Б. Маралмаа, Сувилахуйн албаны арга зүйч  Т.Энхтуяа нар тасгуудын ахлах 

сувилагч нарыг оролцуулан хэлэлцэн дүгнэхэд  Хүүхдийн тасаг  санамсаргүй алдаа 

зөрчил бүртгэн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, алдаанаас суралцан гарах арга замыг 

оновчтой шийдвэрлэсэн нь давуу тал нь болж 1-р байр эзэлсэн,  Хүлээн авах, яаралтай 

тусламжийн тасаг нь Санамсаргүй алдааг бүртгэн мэдээллийн санг үүсгэж бусаддаа 

мэдээлэл авах боломж бүрдүүлэн, сургалт зохион байгуулсан нь давуу тал болж 2-р 

байр  эзэлсэн.  
 

Сарын аяны тайлан, үр дүнг БОЭТ-ийн эмч нарын яриа, ахлах сувилагч нарын 

ярианд танилцууллаа. Цаашдаа тасгууд тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гарч буй 

алдаа зөрчлийн мэдээллийн санг үүсгэж, хэлэлцүүлэг зохион алдаа, зөрчлөө илрүүлж 

засаж залруулж байх нь эрсдэлээс өөрийгөө болон  мэргэжил нэгт нөхдөө, 

үйлчлүүлэгчээ  хамгаалах үр дүнтэй ажил болсон. Цаашид энэ ажлыг тогтмолжуулж 

хэвшил болгосноор эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой тул 

сувилахуйн албанаас хяналт үнэлгээ хийх бүрт санамсаргүй алдааны мэдээллийн 

сангийн тайланг тасгуудаас авч хэвшихээр зорилго тавин ажиллаж байна.  
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Арга хэмжээ 6.2.5 Амаржих газар, Дотрын 

тасгийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд 

иргэдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулах аян 

зохион байгуулах 
. 

 

1. Дотрын тасгийн хамт олонтой БОЭТ-ийн захирал, эмчилгээ эрхэлсэн 

орлогч,Сувилахуйн албаны дарга нар хурал, хэлэлцүүлэг хийж удирдлагын 

зүгээс дэмжин, мөн үүрэг өгч хамтарч ажилласанаас гадна удаа дараагийн ёс зүй 

харилцаа хандлагийн сургалтнуудад  дотрын тасгийн бүх ажилчдыг бүрэн 

хамруулснаар  хамт олны багаар ажиллах үйл ажиллагаа сайжирч иргэд 

үйлчлүүлэгчийн зүгээс гомдолгүй, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж урьдынхаас 

сайжирсан. 

2. Амаржих газрын өртөмтгий бүлгийн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг хянах кабинетэд 

эх баригч, төрсний дараа эх нярайг хянах эх баригч нийт 2 орон тоог шинээр 

гарган ажиллаж эхлэсэнээр сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж, 

хамт олны багаар ажиллах чадвар дээшилсэн. Чанарын албанаас сар бүр 

амаржих газрын эмч мэргэжилтэн, ажилчдын  ажлын байрны ачаалалд хяналт 

үнэлгээ хийн удирдлагуудад танилцуулснаар хүний нөөцийг нэмэгдүүлэн  

ажлын ачаалалыг тэнцвэржүүлэх, өрх сумдын ЭМТ-тэй өртөмтгийн бүлгийн 

жирэмсэн эхийн мэдээлэл солилцох байдлыг сайжруулах, эх нярайг гараас гарт  

хүлээлгэх өгөх, мэдээлэх зэрэг арга хэмжээ авсанаар товлолын дагуу үзлэг 

шинжилгээндээ бүрэн хамрагдаж эх нярайн тусламж үйлчилгээний хүртээмж 
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чанар сайжирч байна. мөн Амаржих газрын ахлах эх баригч Х.Хишигтогтохыг 

Улаанбаатар хотын Амгалан, Өргөө амаржих газарт 14 хоногийн  хугацаатай 

ажлын байрны туршлага судлах сургалтанд хамруулсан нь  хүний нөөцийн 

мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлсэн, орчин үеийг дэвшилтэт, шинэлэг тусламж 

үйлчилгээг нэвтрүүлсэн үр дүнтэй ажил болсон.  

 

Долоо. Харьяалах бүс нутгийн аймгуудын хэмжээнд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд:  

7.1Бүсийн аймгуудын эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлгүүдтэй хамтран ажиллах талаар   

 Арга хэмжээ  7.1.2 Бүсийн хэмжээнд нүд, чих 

хамар хоолой, эрүү нүүр, хоол боловсруулах 

замын дуран, дотор, мэс засал, мэдрэлийн 

тусламжийг өргөжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж 

ажиллах 
 

 АНУ-ын Virtue Foundation-ний нүдний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн мэс заслын эмч 

нарын баг  5 дахь жилдээ баруун бүс нутгийн ард иргэдэд үнэ төлбөргүй үзлэг, 

шинжилгээ, мэс заслыг  2015 оны 05 дугаар сарын 17-28-ыг дуустал 11  хоногийн 

хугацаанд хийлээ. Тус баг  16  хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж  бүсийн харьяа 

аймгуудын нүдний мэргэжлийн эмч, сэхээн амьдруулах эмч, нүдний мэргэжлийн  

сувилагчид болон тус төвийн эмч сувилагчдад ажлын байрны сургалт хийж хүн амд нүд 

чих хамар хоолойн тусламж үзүүлэв.  Ажиллах хугацаанд  нийт   896  хүн үзлэг хийж,  

132  мэс засал хийсэн бөгөөд  хийгдсэн мэс заслыг аймгуудаар ангилан авч үзвэл Ховд -

37,   Увс аймаг -76, Баян-Өлгий аймаг-15, Завхан 6  өвчтөнд мэс засал хийсэн 

байна.Үзлэгийн хугацаанд 13 төрлийн  158  мэс ажилбар нь нийтдээ   85 800 000 төгрөг 

өртөг бүхий мэс ажилбар хийсэн бөгөөд  Virtue foundation  ОУБ-тай  хамтран бүсийн 

харьяа аймгуудын  нүдний эмч нар болон УБ хотын 1-р эмнэлгийн резидент эмч нарт 

ажлын  дахь шавилан сургалтыг зохион байгуулсан нь бүсийн эмч нарыг ажлын 

байранд суралцах, мэргэжлийн хувьд дадлагажих боломжийг бүрдүүлсэн сургалт 

байсан. 
 

Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Увс, Завхан аймаг тус бүрээс   эмэгтэйчүүд эмч 1, нярайн 

эмч 2, нярайн сувилагч 1 оролцсон 28 хүний сургалтыг 10 дугаар сарын 2-ноос 3-ны 

өдрүүдэд БОЭТ-ийн сургалтын танхимд зохион байгуулав. Сургалтын үеэр АУ-ны 

доктор Ц.Солонгоогийн Баруун бүсийн нярайн эндэгдлийн асуудалд судалгааны үр 

дүнг танилцуулж, төрөх тойрны эндэгдэлд нөлөөлж байгаа хүчин зүйл, хэтийн төлөв, 

бууруулах арга замыг хэлэлцэж, ЭХЭМҮТ-ийн эмч Энхтуяа, Алтантуяа нар хүрэлцэн ирж  

баруун бүсийн аймгуудад дутуу нярайн эндэгдлийг бууруулах, орчин үеийн 

эмчилгээний аргыг нэвтрүүлэх, баруун бүсийн аймгуудын төрөх нярайн эмч, сувилагч 

нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Амьсгал Хямралын Хам Шинжтэй 

Нярайн СУРФАКТАНТ ЭМЧИЛГЭЭ”  сэдэвт ажлын байрны сургалтыг хийв. Сургалтын 

үеэр дутуу төрсөн нярайд үүссэн амьсгал хямралын хам шинж, хүндрэлийг хэрхэн 

эмчлэх, ямар тусламж үзүүлэх, багаар хэрхэн ажиллах  талаар эмч  мэргэжилтнүүд 
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ажлын байранд суралцаж ажиллав. 2016 онд БОЭТ-ийн эрт нярайн тусламжинд 

СУРФАКТАН эмчилгээг нэвтрүүлж, эрт нярайн нэн шаардлагатай тусламжийн багцийг  

хэрэгжүүлж ажилласны дүнд Ховд аймгийн төрөх тойрны эндэгдэл буурсан бөгөөд 2017 

онд бүсийн аймгуудад нэвтрүүлэн дэлгэрүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна 

7.2Бүсийн аймгийн иргэдэд үзүүлэх нарийн мэргэжлийн эмчийн тусламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
 

 

 Арга хэмжээ  7.2.1 Бүсийн харьяа  аймгуудын 

алслагдсан сум багийн иргэдэд үндсэн нарийн 

мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгийг маршрутын дагуу хийх 

Ховд дахь БОЭТ-ийн дотор, мэдрэл, дүрс оношилгоо, арьс харшил, шүдний эмчийн 

бүрэлдэхүүнтэй баг Увс аймгийн Завхан, Өлгий Завхан аймгийн Ургамал, Дөрвөлжин, 

Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумдын хүн амд урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг давхардсан 

тоогоор  1350 хүнд хийж үйлчилсэн. Үзлэгийн үеэр 11 жирэмсэн эмэгтэйг анхан шатны 

эмнэлгийн хяналтанд авч, элэгний хавдрын сэжигтэй тохиолдол 3 илрүүлж дараагийн 

шатлалд илгээсэн. 298 хүн шүдний эмчийн анхны тусламж үзүүлж, БЗДХӨ-ний 

шинжилгээ эерэг 18 хүний эмчилгээг зөвлөсөн. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эмч 

нарын баг 1600 орчим км замыг туулж, 3,2 сая төгрөгний зардалтайгаар ажилласан. 

Бүсийн аймгуудын хөдөөгийн хүн амд нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан 

сэргийлэх нэн шаардлагатай, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэсэн 

ажил болж байгаа тул  тогтмолжуулахыг очсон сумын иргэд хүсч байгаагаа илэрхийлж 

байв. 

Мөн Увс аймгийн Өмнөговь сумын ЭМТ-ийн 23 ажилтан, Малчин сумын сургуулийн 40 

ажилтан, Говь-Алтай аймгийн Дарви сумын ЭМТ-ийн 19 ажилтан, Тонхил сумын ЗДТГ-

ын 11 ажилтан, Завхан аймгийн Шүүхийн 8 ажилтан, Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн 

сумын сургуулийн 28 ажилтан урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан 

байна.  

10 дугаар сард Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сарын аяныг БОЭТ нь ЭМГ-ын Ирээдүйн 

босго төв, Жаргалант Өрхийн эрүүл мэндийн төв, Ховд Их сургууль, Политехник 

коллежийн эмч нартай хамтран зохион байгуулав. Оюутны үзлэг шинжилгээнд 1166 

оюутан хамрагдснаас Ховд аймгийн харьяат 680, Говь-Алтай аймгийн харьяат 207, 

Завхан аймгийн харьяат 59, Увс аймгийн харьяат 85, Баян-Өлгий аймгийн харьяат 135 

оюутан байв. Оюутнуудад дотор, мэдрэл,чих хамар хоолой, эмэгтэйчүүд, арьс харшлын  

үзлэг хийснээс гадна  ДОХ, Тэмбүү, Сүрьеэ илрүүлэх шинжилгээ хийж үүнээс 

шинжилгээний дүн эерэг/+/ 20 өвчлөл илэрч мэргэжилийн эмчийн хяналт эмчлэв. 

Оюутан залууст ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх  талаар хичээл зааж,  СДЗШ-

ний төвийн үйл ажиллагаа, СДЗШ-ний ач холбогдолын  талаар мэдээлэл өгч сургалт 

явуулж, гарын авлага тараав. 6 жирэмсэн оюутанг илрүүлж мэргэжлийн эмчийн 

хяналтанд авч ажилласнаар оюутнуудын эмнэлэгт хандах байдлыг сайжруулж, хүндрэл 

гарахаас сэргийлсэн ажил болсон гэж үзэж байна.  

Аймгийн Улаан загалмайн хороотой хамтран ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх  
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хичээл зааж, БОЭТ-ийн  Сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээний  баг бүсийн харьяаллын 

дагуу Увс аймгийн Наранбулаг сумын эрүүл мэндийн төвийн   26, Өлгий сумын 20, 

Завхан сумын 31, Ургамал сумын 20, Дөрвөлжин сумын 9 хүнд БЗДХ, арьс харшлийн 

үзлэгийг мэргэжлийн эмч нарын оролцоотойгоор үзлэгт хамрууллаа.  

2016 онд харьяа аймгийн нийт үзлэг 5476 байна энэ өмнөх үзүүлэлтээс 731 тохиолдлоор 

буурсан байна.  Энэ нь харьяа 4 аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд ЭМЯ-ны бодлогын хүрээнд 

тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийгдэн хүний нөөцөөр хангагдсантай холбоотой 

буурсан байна.   
 

Найм.Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитыг боловсронгуй болгож, иргэдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулан ажиллах зорилтын 

хүрээнд: 
 

 

8.1 Хяналт шинжилгээ үнэлгээг тогтмолжуулах талаар 
 

 

 
 
 
 

Арга хэмжээ  8.1.1 Тасаг нэгж, албадын үйл 

ажиллагаанд   

1.  АМХГ-ийн хяналт үнэлгээ -2 удаа  

2. ЭМГ-ийн хяналт үнэлгээ -1 удаа 

3. Хэрэглэгчдийн хяналт үнэлгээг 1 

хийлгэж үр дүнг тооцож ажиллана. 

1.Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгаалалын 

хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Эрдэнчимэг, Эмчилгээний хяналтын улсын байцаагч 

Б.Маралмаа, Барилга техникийн улсын байцаагч С.Чанцал, Авто тээврийн хяналтын  

улсын байцаагч А.Жамъяансүрэн, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 

Д.Ганбаатар, Эм био бэлдмэлийн улсын байцаагч Г.Мөнх-Од, Нийгэм хамгаалалын 

хяналтын улсын байцаагч Д.Нямгарав нар тухайн салбарт мөрдөгдөж буй хууль, 

стандарт, дүрэм журмууд, тогтоолын хэрэгжилтийг шалгаж илэрсэн зөрчил дутагдлыг 

арилгуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч, зөрчлийг ариулгуулах, багасгах 

замаар эрсдлийн түвшинг бууруулах зорилгоор төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 2016 

оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр хийв. Төлөвлөгөөт шалгалтанд хяналтын хуудсаар 

үнэлэхэд  

1.Эмнэлгийн үйл ажиллагаа  дунд эрсдэлтэй 

2.Эмийн сангийн үйл ажиллагаа бага эрсдэлтэй  

3.Барилга байгууламжийн ашиглалт  дунд эрсдэлтэй  

4.Хатуу хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлт, устгалын байдал бага эрсдэлтэй  

5.Өргөх механизм ашиглалтанд дунд эрсдэлтэй  

6.Ажилтний нийгмийн хамгаалал- бага эрсдэлтэй  

7.Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн байдал бага эрсдэлтэй гэж тус тус 

үнэлэгдэв.  

Үнэлгээгээр илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах санал, зөвлөмжийг тусгасан  Улсын 

байцаагчийн 2016 оны  03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 21-03-021/27 дугаар албан 

шаардлага хүргэсний  дагуу  4 дүгээр сарын 18-ны өдөр Албан шаардлагыг хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөг 6 бүлэг 47 заалтаар гаргаж хэрэгжүүлэн тайланг 9 дүгээр сарын 30-

ны өдөр албан бичгээр аймгийн МХГ-т хүргүүлсэн. 

2.ЭМГ-ын Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга Д.Оюунцэцэг, хүүхдийн ерөнхий 
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мэргэжилтэн А.Энх-Амгалан, халдвар тандалтын албаны мэргэжилтэн Г.Одхүү нар 2016 

оны 7 дугаар сард БОЭТ-ийн Амаржих газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ 

үнэлгээ хийв. Үнэлгээг Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 256 дугаар тушаалын дагуу 

хяналтын хуудсаар Амаржих газрын төрөх өрөө, нярайн өрөө, хагалгааны өрөө, хүлээн 

авах хэсэгт хийв. Үнэлгээр тасгууд 61-79 хувьтай үнэлэгдэж, сайжруулан ажиллах 

зөвлөмжийн биелэлтийг 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр ЭМГ-ын Эмнэлгийн 

тусламжийн хэлтэст хүргүүлэв. 

3. ЭМГ-ын хүүхдийн ерөнхий мэргэжилтэн А.Энх-Амгалан БОЭТ-ийн  Нярайн 20, 

хүүхдийн 30  өвчний түүхийн хөтлөлтөнд ЭМСайдын 375 тоот тушаалын дагуу хяналт 

үнэлгээ хийхэд нярайн өвчний түүх бичилт 75 хувьтай, хүүхдийн өвчний түүх бичилт 78 

хувийн гүйцэтгэлтэй үнэлэгдэв. Сайжруулах зөвлөмжийн тайланг 12 дугаар сарын 15-

нд мэргэжилтэн А.Энх-Амгаланы нэр дээр хүргүүлэв. 

4.ЭМГ-ын ЭТХ-ийн дарга Д.Оюунцэцэг 2016 оны 12 дугаар сард  БОЭТ-ийн эмч нарын 

дунд хийгдсэн Стандарт удирдамж хэрэгжүүлэлтийг үнэлэх үнэлгээний багийн 

ахлагчаар ажиллав. Зөвлөмжийг тухай бүрт нь эмч нарт өгөв. 
 

Арга хэмжээ  8.1.2 Дотоод хяналт, аудитын 

тогтолоцоог тасаг, нэгж бүр дээр ажиллуулна. 

 

2016 онд дотоод хяналт үнэлгээ 24 тасаг нэгжид 55 удаа хийгдсэн ба үнэлгээний дагуу 

зөвлөмжийг тасаг нэгж бүрт хүргүүлэн хийсэн ажлын чанарын багийн тайланг жилд 2 

удаа авч дүгнэж ажилласан.  

1. Эмчилгээний хоолны тасгийн үйл ажиллагаанд удирдлагын багийн 

бүрэлдэхүүнтэй 1 дүгээр сард 1 сарын хугацаатай 11 үзүүлэлтээр ажиглалтын 

аргаар хяналт үнэлгээг хийж үнэлэлт дүгнэлт өгч ажилласнаар хоолны амт 

чанар сайжирч, нэр төрөл (СТОЛ№6,4) нэмэгдсэн. Сэтгэл ханамжийн 

судалгаагаар эерэг үзүүлэлт 10 орчим хувиар дээшилсэн байна.   

2.  Ховд дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн эмч нарын ажлын 

хариуцлагыг сайжруулах, эмч мэргэжилтний ёс зүйн харилцаа хандлагыг 

дээшлүүлэх, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж, стандарт 

удирдамжийн мөрдөлтийг сайжруулах зорилгоор “Эмчийн тусламж 

үйлчилгээний чанарын талон ашиглах”  БОЭТ-ийн захирлын “Журам батлах 

тухай”  2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/03 дугаар тушаалаар батлан 

гаргасан. Тушаалын хэрэгжилтэнд сар бүр үнэгээ хийж 2016 оны жилийн эцсийн 

байдлаар нийт 13 эмчийн талон цоолж хариуцлага тооцсон байна. Үүнээс 11 эмч 

стандарт удирдамжийн мөрдөлтөнд алдаа гаргасан, 2 эмч ёс зүйн харилцаа 

хандлагын алдаа гаргасан байна. Алдаа гаргасан эмч нарын улирлын 

урамшуулалын тодорхой хувийг бууруулах, дахин алдаа зөрчил гаргахгүй байх 

талаар зөвлөж өгч ажилласан.  

3. Өвчний түүхийн  эмчилгээний стандартад эмзүйчтэй хамтран мэдрэл, дотор, 

хүүхэд мэс засал, гэмтэл, сэтгэц наркологийн тасгийн эмч нарын эмийн 
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эмчилгээний стандартын мөрдөлт, өвчний түүхийн бичилтэнд хяналт үнэлгээ, 

ижил мэргэжилтэний үзлэг хийж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилсанаар 

эмчилгээний стандартын мөрдөлтийн хувь дээшилсэн. 

4. Нярайн тасгийн дотоод зохион байгуулалт, халдвар хамгаалалын байдалд 

хяналт үнэлгээ хийснээр дараах арга хэмжэг авч хүний нөөцийг нэмэгдүүлэн 

ажилласан. Үүнд  нярайн эмчилгээний өрөөнүүдийг тохижуулан  дутуу нярайн 

хэсгийг шинээр тусгаарлан өдрийн ээлжинд нэмэлт 1 сувилагчийг ажлуулснаар 

дутуу болон эмчилгээтэй хүнд нярайд үзүүлэх тусламжийн чанар хүртээмж   

сайжирсан.  

5.  2016 оны жилийн эцсийн байдлаар амбулаториор үйлчлүүлэгчдээс 4 удаа, 

хэвтэн эмчлүүлэгчдээс-4, эмч ажилчдаас 4, санал хүсэлтийн хайрцгаар сар бүр 

бусад хэлбэрээр 5 нийт 29 удаа сэтгэл ханамжийн судалгааг авч судалгааны 

дүнг захирлын зөвлөлд танилцуулан зохих арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан.  

Энэ тайлангийн 8.2.2 –т тусгасан болно.  

6. Ариутгал угаалгын хэсэгт, үйл ажиллагааны журмуудын  мөрдөлтөнд халдвар 

судлаач эмчтэй хамтран ажиглалтын аргаар хяналт хийж 24 цагийн турш 5 

ээлжээр ажилладаг болсон нь  тасгуудад хийгдэх яаралтай мэс заслын 

материалууд хүлээгдэлгүй   олгож ажилладаг болсон.  

7. Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгийн үйл ажиллагаанд дотоод зохион 

байгуулалтад үнэлгээ хийж , бэлэн байдлыг хангах  зарим шаардлагатай цомог 

болон багаж хэрэгсэлийг зохих стандартын дагуу  шинэчилж   хангуулан  

үйлчилгээний  шуурхай байдлыг сайжруулсан.   Тус тасгаар үйлчлүүлэгсэдийг 

эрэмблэн  ангилж яаралтай тусламж шаардлагатай үйлчлүүлэгчид цаг алдалгүй 

үйлчлүүлснээр тусламжийн чанар сайжирсан. 

8. Ажлын цаг ашиглалтанд дотоодын хяналт хийсэн. график төлөвлөгөөний дагуу 

дотоодын хяналт үнэлгээ хийснээр хяналтын чанар сайжирч байна.  

9. Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгийн үйл ажиллагаанд дотоод зохион 

байгуулалтад үнэлгээ хийж , бэлэн байдлыг хангах  зарим шаардлагатай цомог 

болон багаж хэрэгсэлийг зохих стандартын дагуу  шинэчилж   хангуулан  

үйлчилгээний  шуурхай байдлыг сайжруулсан.   Тус тасгаар үйлчлүүлэгсэдийг 

эрэмблэн  ангилж яаралтай тусламж шаардлагатай үйлчлүүлэгчид цаг алдалгүй 

үйлчлүүлснээр тусламжийн чанар сайжирсан. 

10. Ажлын цаг ашиглалтанд дотоодын хяналт хийсэн. график төлөвлөгөөний дагуу 

дотоодын хяналт үнэлгээ хийснээр хяналтын чанар сайжирч байна.  

11. Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах талаар бүх тасгуудад хйналт үнэлгээ хийж 

шаардлагатай өвөлжийн бэлтгэлийн хангуулах зөвлөмжийг өгч ажилласан 

12. Цахим бүртгэлийн ачаалал, зохион байгуулалтанд хяналт үнэлгээ  тогтмол 

хийснээр үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдлийг бууруулж чадсан. 

13. Эмчилгээний хоолны тасагт хийгдэж буй эмч , эмнэлгийн ажилчдын  хоолны 



 
 

амт чанар, хүртээмжид хяналт үнэлгээг хийснэээр хоолны орц норм, нэр 

төрлийн нэмэгдүүлж, сэтгэл ханамжийн байдал дээшилсэн. 

14. Цусны салбар төвийн үйл ажиллагаа, цус цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээний 

стандартын хэрэгжилтэнд 2 удаа хяналт хийсний үр дүнд стандартын тоог 

нэмэгдүүлсэн. Мөн цус цусан бүтээгдэхүүн захиалж авсан тасгуудад тандалтыг 

тогтмол хийж хэвшсэн нь цус цусан бүтээгдэхүүний сэлбэлтийн зохистой 

хэрэглээг нэмэгдүүлсэн ба урвал хүндрэлээс сэргийлэх, бүртгэх үйл ажиллагаа 

стандарт удирдамжийн дагуу явагдаж байна. 

15. Гемодиализийн тасагт 2 удаа хяналт үнэлгээ хийсний дүнд тасагт хадгалагдаж 

байсан хортой уусмал урвалжуудыг шаардлага хангасан тусгаарлах өрөөнд 

хадгаласнаар ажилчдын ажиллах нөхцөл сайжирсан. Ашиглагдах уусмал, эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэлийн хадгалалтанд хяналт хийж  шаардлагатай зөвлөмжийг 

өгсөнөөр стандарт удирдамжийн хэрэгжилт хангагдсан.  

16. Тасаг нэгжүүдийн чанарын багийн тайланг чанарын хурлаар авч хэлэлцэхэд 

тусламж үйлчилгээний алдаа зөрчлийн бүртгэл хангалтгүй байгаа тул 

сувилахуйн албатай хамтран “Алдаа зөрчлөөсөө суралцья” аяныг зохион 

байгуулсанаар эмч эмнэлгийн ажилчдын алдаа зөрчлийн талаар сургалтууд 

хийгдэж мэдлэг хандлага дээшилсэнээр алдаа зөрчлийн бүртгэх арга хэлбэр, 

тоо нэмэгдсэн, аяны үр дүнд зөрчлийн давтамж буурсан.  

17. Дэмжлэгт удирдлага, халдварын сэргийлэлт хяналт, эмгэг судлал, лаборатори, 

цус цусан бүтээгдэхүүний сэлбэлт зэрэг чиглэлээр сэтгэл ханамжийн 

судалгааны маягтуудыг шинээр боловсруулж үйл ажиллагаандаа ашигласан нь 

чанарын хяналтын аргыг нэмэгдүүлсэн. 

18. Жижүүрийн хугацаанд хэвтэн эмчлүүлж буй хүнд өвчтөнийг хүлээж авч, 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн, хянасан байдалд өвчний түүхтэй 

танилцан сар бүр дүгнэлт хийн мэдээлэлийг эмч нарт ил тод өгч, ажилласан. Үр 

дүн: Жижүүр эмч нарын ажиллах журмын хэрэгжилт сайжирч, эмч нарын 

хариуцлагыг дээшлүүлэх, хүнд өвчтөнийг хянах стандартын мөрдөлтийг 

сайжирсан байна.   

19. Амбулаторийн хэсэгт хяналт хийснээр хүлээгдэлтэй байдаг дотор, дүрс 

оношилгоо /цуллаг эрхтэний эхо, рентген/, шүд эрүү нүүрний /шүдний 

эмчилгээ/ кабинет, цахим бүртгэлд иргэдийн хүлээгдэл их байдаг учир нэмэлт 

эмч нарыг тухайн ачаалал ихтэй үед гарган ажиллуулахаас гадна, Health Inpo3 

программын ашиглалт, дотоод сүлжээний ашиглалтыг сайжруулсанаар 

иргэдийн хүлээгдлийг бууруулж чадсан мөн  эмч нарын ажлын цаг ашиглалт 

сайжирсан, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний ил тод байдлыг ханган 

кабинетуудын хаягжилтуудыг сайжруулсан, самбар, дуугүй хөтөчийн тоог 

нэмэгдүүлэн  байрлуулсан, хүлээлгийн танхимд эрүүл мэндийн сургалт 

сурталчилгааг тогтмол явуулсан,  лавлагааны цэгийг байгуулж хөтөч 



 
 

сувилагчийн тоог нэмэгдүүлэн  “Сэтгэлд нийцсэн лавлах, угтах үйлчилгээний 

удирдамж журмыг боловсруулан захирлаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 

Мөн лавлагааны цэгт үйлчлүүлэгчдийн жин, өдөр хэмжигч, артерийн даралт 

хэмжигч, ус буцалгагч, нэг хэрэглээний аяга зэргийг байрлуулан үйлчилсэнээр 

иргэд үйлчлүүлэгчдийн талархалыг хүлээж байна. Ингэснээр амбулаторийн 

тусламж үйлчилгээнд чанарын ахиц гарч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн 

судалгаа 10,1 хувиар нэмэгдсэн байна. Дотрын кабинет 2, шүд эрүү нүүрний 

кабинетийг 2 ээлжээр, дүрс оношилгооны кабинет / цуллаг эрхтэний эхо/ 2, мэс 

заслын эмчийн үзлэгийн кабинетийг 1-ээр нэмэгдүүлэн ажилласанаар иргэдийн 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авах хүлээгдлийг багасгасан. 

20. Тасаг нэгжүүдэд халдвар судлаач эмчтэй хамтран эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээг ая тухтай орчинд үзүүлэх  зорилгоор хяналт үнэлгээ хийсний үр 

дүнд тасаг нэгж бүр өөрсдийн дотоод нөөцийг ашиглан засвар үйлчилгээг 

хийсэн. Мөн шилдэг 00 шалгаруулах аяныг зохион байгуулж тасаг бүр 

эмчлүүлэгчийн 00-ийн өрөөг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан бариул, 

түшлэг, суултуур, хөлд оруулагч зэргийг дотоод нөөц бололцоогоороо  хийсэн 

нь өвчтөний ээлтэй орчин бүрдүүлэх, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх үр дүнтэй 

арга хэмжээ болсон. 

21. Одоогоор мэс засал, төрөх тасаг, цахим амбулатори яаралтай тусламжийн 

тасгуудыг камержуулсан. Чанарын албаны дарга нь чанарын албаны өрөөнд 

байршуулсан камерын 7 хэсгийг байнга хянан ажиллаж байгаа ба тусламж 

үйлчилгээтэй холбоотой шаардлагатай тохиолдолд тухайн тасаг нэгжийн үйл 

ажиллагаанд өөрийн биеэр очиж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.  

- Цахим бүртгэлийн хэсэгт чанарын менежер, лавлагаа мэдээллийн  

ажилтан нар долоо хоногийн ажлын 5 өдрийн 8-10  цагийн хооронд 

үйлчлүүлэгчийн оргил ачаалалтай үед  тогтмол хяналт хийж, урсгалыг 

зохицуулалт байгаа ба хийсэн ажлын үр дүнг захирлын зөвлөл, эрхлэгч 

эмч, ахлах сувилагч, эмч  нарын ярианд танилцуулж мэдээлэл  хийсэн. 

Энэ ажиглалт үнэлгээний үр дүнд амбулаториор үйлчлүүлэгч нарын 

хүлээгдэл чирэгдэл буурч байна.  

- Хүлээн авах - Даваа, Мягмар, Лхагва гаригт хэвтэхээр ирж байгаа 

үйлчлүүлэгч нарын өвчний түүх нээлгэх оочер дараалалыг, Хүлээн авах 

тасгийн яаралтай тусламж үзүүлж буй үйл ажиллагааг камераар 

хянасанаар тусламж үйлчилгээтэй холбоотой  санал гомдол гараагүй.  

- 103 дуудлага хүлээн авах хэсэг- Эмч ажилчдын ажлын  цагийн 

хоцрогдол, цаг ашиглалтанд хяналт тавих боломж бүрдсэнээр 

ажилчдын ажилдаа хандах хандлага сайжирч байна.  Эмнэлгээр орж 

гарч байгаа урсгалыг камераар давхар хянасанаар 11-р сард иргэд 

үйлчлүүлэгчээс ямар нэгэн асуудал ирсэнгүй.  



 
 

- 3-р давхар А хэсэг- БОЭТ-ийн захиргааны хэсгийг байнга хянаснаар 

ажлын байрны цаг ашиглалт сайжирч байна.  

- 3-р давхар Б хэсэг- Өдрийн эмчилгээ, сайн дурын зөвлөгөө 

шинжилгээний төв, уян дуран,биеийн тамир эмчилгээнд үйлчлүүлж 

байгаа иргэд үйлчлүүлэгч нарын ачаалал, урсгалыг зохицуулж 

ажилласан,  Эм зүйн алба, сувилахуйн алба, цахим сургалтын ажилчдын 

ажлын цагийг хянаж байна.  

- 2-р давхар - Амбулаторийн эмч нарын хоцрогдол, ажлын цаг ашиглалт 

сайжирсан. Амбулаториор үйлчлүүлэгч нарын нягтаршил, ачаалал, 

урсгалыг харж зохицуулах боломж бүрдсэн, Үзлэгийн кабинетын 

ачаалалтай хэсэг зэргийг давхар харж,  ажилласан. 

- Эмчилгээний хоолны тасгийн үйл ажиллагааг камераар хянаснаар 

тогооч, үйлчлэгч нарын ажлыг өдөр тутам хянаж дутагдалтай талуудыг 

засаж сайжруулан ажиллаж байна.  

- Мэс засал- камер суурилуулсан. 

Эмчилгээ оношилгооны стандартын мөрдөлтийн хувь дээшилсэн, эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээ тасралтгүй явагдах байдлыг хангасан ба тусламж үйлчилгээний чанарын 

үзүүлэлт дээшилсэн.  Үүнийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын шалгуур 

үзүүлэлтийн биелэлтээс харна уу.  
 

Арга хэмжээ  8.1.3 Эрүүл мэндийн сайдын 2014 

оны 13 дугаар тушаалын дагуу Хэрэглэгчийн 

үнэлгээг хийж тайлагнан ажиллах.  

1. Ховд аймгийн төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар 

хэрэглэгчийн үнэлгээг  аймгийн ЗДТГ-аас 2015 оны 05 дугаар сард  Бүсийн сургалт 

судалгаа, мэдээллийн “Нийгмийн захиалга” төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн. Уг 

үнэлгээнд аймгийн 17 сум, иргэд хамгийн ихээр үйлчлүүлдэг эрүүл мэнд, боловсрол, 

хөдөлмөр, нийгмийн халамж, газрын харилцаа, батлан хамгаалах чиг үүрэгтэй 

байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар  анкетийн болон фокус ярилцлага, 

түүвэрлэлтийн аргуудыг ашиглан аймгийн хөдөлмөрийн насны хүн амын 5 хүртэл 

хувийг  хамруулсан  судалгаанд манай төв  хамрагдан 61,8 хувийн сэтгэл ханамжтай  

үнэлэгдсэн  бөгөөд  2016 онд улс орон даяар эдийн засгийн хямралтай, мөн УИХ, орон 

нутгийн сонгуулийн жил байсантай холбоотой  аймгийн хэмжээнд хийгдээгүй.  
 

2. БОЭТ-өөс хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэхээр  Ховд аймгийн МХГ-т хандсаны дагуу 

Эрүүл ахуй халдвар хамгаалалын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Эрдэнчимэг, 

Эмчилгээний хяналтын улсын байцаагч Б.Маралмаа, Барилга техникийн улсын 

байцаагч С.Чанцал, Авто тээврийн хяналтын  улсын байцаагч А.Жамъяансүрэн, 

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Д.Ганбаатар, Эм био бэлдмэлийн улсын 

байцаагч Г.Мөнх-Од, Нийгэм хамгаалалын хяналтын улсын байцаагч Д.Нямгарав нар 

тухайн салбарт мөрдөгдөж буй хууль, стандарт, дүрэм журмууд, тогтоолын 

хэрэгжилтийг шалгаж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, мэргэжил арга зүйн 
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зөвлөгөө, зөвлөмж өгч, зөрчлийг ариулгуулах, багасгах замаар эрсдлийн түвшинг 

бууруулах зорилгоор төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 2016 оны 03 дугаар сард хийсэн. 

Дэлгэрэнгүйг энэ тайлангийн 8.1.1 тусгасан.  
 

3. ЭХЭМТ-ийн Яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч Ж.Нармандах, Тандалт 

судалгааны албаны дарга Ц.Отгонцэцэг нар Ховд аймгийн БОЭТ-ийн эх хүүхдийн 

өвчлөл эндэгдлийн тандалтын тогтолцооны мэдээ цуглуулалтанд дэмжлэгт хяналт 

2016 оны 4 дүгээр сард хийв. Дэмжлэгт хяналт үнэлгээний дагуу өгсөн 14 зөвлөмжийн 

тайлан хариуг 2016 оны 12 дугаар сард ЭХЭМҮТ-ын ТСА-д хүргүүлэв.  

4. Сүрьеэгийн тохиолдлыг эрт илрүүлэх дадлыг дэмжих замаар үйлчилгээний  чанар, 

хүртээмжийг сайжруулах, өвчтөн-төвтэй нэгдсэн халамж үйлчилгээ, урьдчилан 

сэргийлэх ажиллагааг бүрдүүлж, хэвшүүлэх, эмийн дасалтай сүрьеэгийн аюулд 

анхаарал хандуулж ажиллах төслийн хүрээнд Ховд аймгийн  БОЭТ-ийн сүрьеэгийн 

диспансерт  хийсэн дэмжлэгт хяналтыг 2016 оны 12 сарын 14-16-ны өдрүүдэд ХӨСҮТ-

ийн СТСА-ны их эмч П.Насанжаргал, тархвар судлаач Э.Уянга, лабораторийн их эмч 

Н.Эрдэнэгэрэл нар хийж,   сүрьеэ өвчний илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний хяналт, 

халдвар хяналт, сүрьеэгийн цахим сүлжээ (tubis.mn), эмэнд тэсвэржилтийн 

судалгааны хэрэгжилттэй танилцан ажлын, байрны сургалт хийж, 16 зөвлөмж өгсөн.  

Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг болосруулан Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч 

даргаар баталгаажуулан ажиллаж тайланг 2016 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр 

ХӨСҮТ-ийн СТСА-д хүргүүлэв. 
 

8.2Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг сайжруулах чиглэлээр:  

 Арга хэмжээ  8.2.1 Сэтгэлд нийцсэн 8 

үйлчилгээг тасаг бүрийн онцлогт 

тохирсон загвар байдлаар 

хэрэгжүүлнэ. 

 
 
 
 
 
 
 

ЭМС-ын 2013 оны 344, 446-р тоот тушаал, 2015 оны ЭМСС-ын 189, 449-р тоот 

тушаалуудын хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор “Сэтгэлд нийцсэн угтах, лавлах 

үйлчилгээ”-г нэгдсэн удирдамжаар хангаж, иргэд үйлчлүүлэгчийн сэтгэлд нийцсэн 

соёлтой үйлчилгээ, шуурхай лавлагаа мэдээллээр хангах зорилгоор БОЭТ-ийн захирлын 

2016 оны А/23 дугаар тушаалаар   БОЭТ-ийн цахим бүртгэлд Сэтгэлд нийцсэн угтах, 

лавлах үйлчилгээ”-ний  удирдамж журам батлан  загвар байдлаар  хэрэгжүүлэн 

ажиллаж байна. Энэ тушаалын хүрээнд Угтах, лавлах үйлчилгээний цэгийг 740000 

төгрөгөөр  шинээр байгуулан Хөтөч сувилагчийн тоог 1-ээр нэмж 2 хөтөч ажиллуулж 

байна. Энэ нь угтах, үдэх соёлтой үйлчилгээг хэвшүүлж, үйлчлүүлэгчийн тусламж 

үйлчилгээтэй холбоотой  мэдээ мэдээлэл авах эрхийг ханган ажиллаж байгаа нь 

үйлчлүүлэгчдийн талархал хүлээсэн ажил боллоо.  

1. Сэтгэлд нийцсэн угтах үйлчилгээ 

- ЭМС-ын  2013 оны “Сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээ” 344 тоот тушаалын 

хэрэгжилтийг сайжируулах зорилгоор БОЭТ-ийн захирлын 2016 оны 06 

сарын 15-ны өдрийн А/23 тоот тушаал “Сэтгэлд нийцсэн лавлах, угтах 

үйлчилгээний удирдамж, журам”-ыг  шинэчлэн гаргаж, тасаг нэгжүүд, 
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лавлагааны цэгийн лавлагаа мэдээллийн хөтөч, хөтөч сувилагч нар 

баримтлан ажиллаж байна. 

- Тасаг нэгжүүдийн эмч ажилчдыг  харилцаа хандлагын сургалтанд 

хамруулсанаар эерэг харилцааг төлөвшүүлэн ажиллаж байна. 

2. Сэтгэлд нийцсэн лавлах үйлчилгээ 

- БОЭТ-ийн 23 тасаг нь үүдний хэсэг, сувилагчийн постонд  иргэд 

үйлчлүүлэгч нарт тасаг нэгжийн онцлогоос хамааралтай шаардлагатай 

мэдээ мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 

- Яаралтай үед эмч сувилагчтай холбоо барих утасны дугаарын жагсаалт, 

хүнд үйлчлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл, тасгийн танилцуулга, онцлог 

санамж зөвлөмж зэргийг ханан самбар, электрон урсдаг самбар, хавтас 

зэргээр мэдээлж байна. 

3. Сэтгэлд нийцсэн оношилох үйлчилгээ 

- 2016 онд коагуляци, хяналтын монитор, хүчилтөрөгч, фото эмчилгээний 

аппарат, хажуугийн гэрэл , дефибриллятор, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, 

ор, хүчилтөрөгчийн коктелийн аппарат,  азийн хөгжлийн банк ЭМСХХ-5 

төсөлөөр цусны салбар банкинд тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэлийг  

бүрэн шинэчлэн оношилгоондоо ашиглаж байна. 

4. Сэтгэлд нийцсэн эмчлэх үйлчилгээ 

- 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 240 стандарт, 68 удирдамжийг 

ашиглан   урьд  оныхоос стандартын тоог 42, удирдамжийг 17-р 

нэмэгдүүлэн  эмчилгээндээ ашиглан сэтгэлд нийцсэн эмчилгээг хийж 

байна.  

5. Сэтгэлд нийцсэн  сувилах үйлчилгээ 

- Сэтгэлд нийцсэн сувилгааны удирдамжийг боловсруулан мөрдөн 

ажиллаж байна. 

- Уламжлалт эмчилгээний шавар эмчилгээнд шар буурцагийг, 

шарлалттай нярайд зориулж цагаан будаан эрвээхэй дэрийг, шингэн 

сэлбэх шонд туслах ширээг, гэмтлийн тасагт түлэлдсэн хүүхдийг угаах 

банн хийж  тус тус тусламж үйлчилгээндээ ашиглаж байгаа нь сэтгэлд 

нийцсэн үйлчилгээ болж байна. 

6. Сэтгэлд нийцсэн  зөвлөх үйлчилгээ 

- “Эмч мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөхдөө баримтлах 15 

зарчим”-ыг  амбулаторийн эмч мэргэжилтнүүд баримтлан ажиллаж 

байгаа нь үйлчлүүлэгчийн сэтгэлд нийцсэн зөвлөх үйлчилгээ болж 

байна. 

7. Сэтгэлд нийцсэн  эргэх үйлчилгээ 

- БОЭТ-ийн 23 тасаг нь хэвтэн эмчлүүлэгч нарт зориулсан эргэлтийн 



 
 

тусгай өрөөг бий болгож тохижуулсанаар үйлчлүүлэгч, сахиуруудын 

талархалыг хүлээж байна. 

- Бүсийн харьяа аймгуудаас ирж хэвтэн эмчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч 

нарыг эргэж ирсэн ар гэрийнхэнийг байрлуулах тусгай өрөөг 

тохижуулан ажиллуулахаар бэлтгэж байна. 

8. Сэтгэлд нийцсэн  хөнгөвчлөх үйлчилгээ 

- Мэс заслын тасагт  хөнгөвчлөх эмчилгээний 5 ор ажиллуулж,  тусламж 

үйлчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу сэтгэлд нийцсэн хөнгөвчлөх 

эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. 

-  ХСҮТ-ийн эмч нарын багийг ХААН банктай хамтарч хорт хавдар түүнээс 

сэргийлэх, эрт илрүүлэхийн ач холбогдлын талаар иргэдэд мэдээлэл, 

сургалт, сурталчилгаа хийсэн. 
 
 

Арга хэмжээ  8.2.2 Иргэдийн сэтгэл ханамжийн 

судалгааг  мэдээллийн олон суваг, арга 

аргачлалаар авч дүнг танилцуулан ажиллана.  
 

2016 онд  ЭМС-ын 2014 оны 13 тоот  тушаал, БОЭТ-ийн захирлын 2016 оны 01 сарын 04-

ны өдрийн А/03 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэн ажилласан. Сэтгэл ханамжийн судалгааг 

амбулаторийн үйлчлүүлэгчээс-4 удаа, хэвтэн эмчлүүлэгчээс-4, эмч ажилчдаас-2 удаа 

ний 10 удаагийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авахаар төлөвлөн ажилласан. Мөн 

байгууллагын үйл ажиллагаа болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой 

нэмэлтээр дэмжлэгт удирдлагын талаархи сэтгэл ханамжийн судалгаа , Эмгэг судлалын 

тасгаар үйлчлүүлэгч эмч мэргэжилтний сэтгэл ханамжийн судалгааг эмч ажилчдаас тус 

бүр 1 удаа,  Шинжилгээний тасгаар үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, Цус 

цусан бүтээгдхүүний хэрэглээний асуумж судалгаа, халдвар хамгаалалтай холбоотой 

судалгааг  үйлчлүүлэгчдээс тус  бүр нэг удаа нийтдээ 15 удаагийн сэтгэл ханамжийн 

судалгаа  авч судалгааны захирлын зөвлөлийн хурал,  тасгийн эрхлэгч эмч, ахлах 

сувилагч нарын ярианд тус тус танилцуулан, мэдээллийн самбаруудад  байршуулж  

эргэн мэдээлэлт хийсэн.   

“Амбулаториор үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа”-ны дүгнэлт, ирсэн 

санал хүсэлтийн дагуу дараах ажил үйлчилгээг хийсэн.  

1. БОЭТ-ийн лавлагааны цэгийг төв хаалганд ойрхон үйлчлүүлэгчдэд шууд 

харагдахуйц газарт  740.000 төг-ийн өртөгтэй хийлгэж, иргэд үйлчлүүлэгч нарт 

шаардлагатай хэрэгцээт мэдээ мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 

2. Лавлагаа, цахим бүртгэлийн хэсэгт хүний нөөцийн асуудлыг шийдэж туслах 

сувилагч Ууганцэцэгийг хөтөч сувилагчаар томилж, хөтөчийн тоог 1-ээр нэмсэнээр  

ЭМС-ын  2013 оны “Сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээ” 344 тоот тушаалын хэрэгжилт 

сайжирч  иргэд үйлчлүүлэгч нарын талархалыг хүлээж байна. 

3. БОЭТ-ийн захирлын 2016 оны 06 сарын 15-ны өдрийн А/23 тоот тушаал “Сэтгэлд 

нийцсэн лавлах, угтах үйлчилгээний удирдамж, журам”-ыг  шинэчлэн лавлагаа 

мэдээллийн хөтөч, хөтөч сувилагч нар баримтлан ажиллаж байна. 
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4. Лабораторийн шинжилгээний хариуг хөтөч лавлагааны цэгээс тараадаг болсноор 

иргэд үйлчлүүлэгч  нарт хүлээгдэл чирэгдэлгүй үйлчлэх боломж бүрдэж, 

лабораторийн ачаалал буурч тусламж үйлчилгээний чанарт ахиц гарч байна.   

5. Лавлагааны цэгт  компьютер, принтер, канон, дотор холбооны суурин утас, жин 

өндөр хэмжигч, даралтын аппарат, ус буцалгагч, нэг удаагийн аяга зэргийг 

байршуулан үйлчилгээндээ хэрэглэснээр үйлчүүлэгч нарын талархалыг хүлээж 

байна. 

6. Цахим бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар анхааруулга зөвлөмж, МУ-ын ЭМ-ийн 

тухай хууль, ЭМС-ын 2013 оны 446 тоот тушаалд заагдсан үйлчлүүлэгчийн эрх 

үүргийг тус бүр 18 материалыг хүлээлгийн танхим, цахим бүртгэлийн хаалганд  ил 

тод бичиж байрлуулсан.  

7. “Ховд дахь БОЭТ-ийн үзлэг, оношилгоонд хамрагдах үйлчилгээний дараалал” гэсэн 

хөлтэй мэдээллийн самбар хийж хүлээлгийн танхимд байршуулсан. 

8. 65-аас дээш настай өндөр настан, жирэмсэн эх, 0-1 насны хүүхэд, тулгуур эрхтэний 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дугаар харгалзахгүй үйлчилж байна. 

9. БОЭТ-ийн тасаг нэгжүүд ариун цэврийн өрөөг тохижуулж, амбулаторийн хэсэгт 00-

ийн өрөөний тоог нэмсэн. 

10. Зургийн хариуг рентген техникч эмчээр бичүүлэн  үйлчлүүлэгч нарт өгч байна. 

11. Амбулаторийн эмчийн үзлэгийн хүлээгдэл, цахим бүртгэлийн бичсэн эмчийн 

үзлэгийн цагийг баримтлах  талаар анхаарч ачаалалтай өдрийн ачаалалтай цагаар 

ажиглалт хяналтыг чанарын албанаас тогтмол хийснээр амбулаторийн тусламж 

үйлчилгээний хүлээгдэл буурч  байна. 

12. Иргэд үйлчлүүлэгч нарт хандсан “Эрүүл мэндийн даатгал”-ын талаар мэдээллийн 

самбар хийж, хүлээлгийн танхимд байршуулсан. 

13. Үйлчлүүлэгчдийн шинжилгээ, оношилгоог холбогдох  бусад нарийн мэргэжлийн  

эмч нарт шууд цахимаар илгээх боломж бүрдсэнээр  үйлчлүүлэгчид шаардлагатай 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авахын тулд цахим бүртгэлд   3-4 удаа дугаарлан 

бүртгүүлдэг байсныг  1 удаа бүртгүүлж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бүрэн авч 

чаддаг болсон төдийгүй цахим бүртгэлийн давтамж, иргэдийн хүлээгдлийг 

бууруулж мөн товлолт үйлчилгээг  тогтмолжуулсанаар иргэд боломжит цагтаа 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авах боломжтой болсон.     

  “Хэвтэн эмчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа”-ны дүгнэлт, ирсэн санал 

хүсэлтийн дагуу дараах ажил үйлчилгээг хийсэн. 

1. Олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн байгууллага, улсын төсөв, орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Халдвартын эмнэлэгийн иж бүрэн засварын ажил, Цусны 

салбар төвийн барилгын засварын ажил, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, хангалт, 

эмчилгээний хоолны тасгийн тоног төхөөрөмжийн  шинэчлэл, хагалгааны өрөөний 

тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл, засвар, хог хаяг длын байрны засвар, шинжилгээний 



 
 

тасгийн тоног  төхөөрөмж шинэчлэх, цахим эрүүл мэнд хөтөлбөрийн хүрээнд 

нийлүүлэгдсэн 125 компьютер, 23 нэр төрлийн дагалдах хэрэгсэл гэх мэт 1,4 тэр бум 

гаруй төгрөгний хөрөнгө оруулалтыг авч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд ашигласан 

нь хэвтэн эмчлүүлэгчдийн  ая тухтай орчин бүрдэж сэтгэл ханамжийн байдал 

сайжирсан.  

2.  БОЭТ-ийн тасаг нэгжүүдийн хаягжилт, дуугүй хөтөчийг шинэчлэсэн,  тасгуудын 

сувилагчийн постийн лавлагаа мэдээлэлийг сайжруулсан, ариун цэвэрийн өрөөний 

ерөнхий хаяг, эрэгтэй эмэгтэйг ялган хаяглаж, зөвлөмж бичиж байршуулсан  

3.  Хэвтэн эмчлүүлэгч нарт оройн ээлжийн жижүүр эмч, сувилагч нар эрүүл мэндийн 

сургалт суртачилгааг тогтмол хийж хэвшсэн.  
   

         “Эмч ажилчдаас авсан сэтгэл ханамжийн судалгаа”-ны дүгнэлт, ирсэн санал 

хүсэлтийн дагуу дараах ажил үйлчилгээг хийсэн. 
 

1. Оройн ээлжийн  ажилчдын хоолонд зориулж 5,4  сая төгрөг зарцуулсан.  

2. Ажилчдын цайны газарт засвар хийж гэрээгээр  ажиллуулсан.  

3. Ажлын дүрэм хувцас, хэрэглэлд 26,1 сая төгрөг зарцуулсан. 

4. Эмч ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулсан   

5. Эмч ажилчдыг томуу, гепатит В, улаан бурханы вакцинд хамруулсан  

6. Эмч мэргэжилтнүүдийн  мэдээ мэдээлэл авах,сурах орчинг бүрдүүлэн 125 

компьютер суурьлуулсан.      

7. Эмч ажилчдын ширээ, сандал тавилганд зориулж 1,7 сая төгрөг  

8. Чанарын алба нь үйлчлүүлэгчээс эмч ажилчдад илгээсэн талархалыг “Үгээр барих 

бэлэг” мэдээллийн самбарт байршуулах, хамгийн их талархал хүлээсэн эмч 

ажилтанд “Талархалын эзэн” энгэрийн тэмдэг, хамт олонд дарцаг зэргийг олгож, 

“Урамын хөтөч”-ийг ажиллуулж байна. Мөн тасаг нэгжүүд Талархалын самбарыг 

ажиллуулж эмч ажилчдыг урамаар дэмжин ажиллаж байна. 

Дээрх зохион байгуулсан ажлын үр дүнд эмч, ажилчдын сэтгэл ханамж дээшилснээр 

ажлын бүтээмж нэмэгдэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарт ахиц гарч байна.  
 

Арга хэмжээ  8.2.3 МУ-ын Засгийн газрын 1111, 

70431111 нээлттэй утсанд  ирсэн санал 

гомдлыг судлан барагдуулж тайланг тавьж 

ажиллана. 
 

2016 онд МУ-ын Засгийн газрын 1111 төвд манай БОЭТ-той холбоотой ямар нэгэн 

гомдол, санал шүүмж ирээгүй.  

  www.Khovd-1111 төвд  БОЭТ-ийн  тусламж  үйлчилгээтэй  холбоотой 

- Талархал – 2 

- Гомдол – 23 

- Шүүмжлэл – 1 

- Санал – 3  ирсэн байна.              
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  Тайлант онд 70431111, www.Khovd-1111.mn дамжуулан БОЭТ-д  хандаж ирсэн 

гомдлуудыг аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ээс тус төврүү шилжүүлэхэд чанарын алба дээрх 24 

гомдол шүүмжлэлийн  мөрөөр судалж холбогдох эмч мэргэжилтэнтэй уулзаж ярилцан 

арга хэмжээ авч, хариуг нь хуулийн хугацаанд нь хүргүүлэн бүрэн барагдуулж   засаж  

сайжруулж  дахин  давтагдахаас урьдчилан  сэргийлэх,   үзлэг оношилгоо 

шинжилгээний хүлээгдэл, чирэгдэл бууруулах олон талт ажлыг зохион байгуулан 

ажилласан.  Тухайлбал:   

- Төсөл, хөтөлбөр, хандив, ОУ-ын байгууллагын  хамтын ажиллагааны 

хүрээнд  аппарат тоног төхөөрөмжийн тоо нэмэгдсэн  

- Үйлчлүүлэгчийн тусламж үйлчилгээ авах тав тухтай орчин нөхцөл 

бүрдүүлсэн  

- Халдвартын эмнэлгийн бүрэн засвар хийгдсэн 

- Цахим эмнэлэг хөтөлбөрийн хүрээнд 125 компьютер 23 дагалдах 

хэрэгсэлийн хамт,  тасалбарын машины тоог нэмэгдүүлсэн   

Арга хэмжээ  8.2.4 Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, 

тухтай орчин бүрдүүлэх талаар байгууллагад 

хийгдэх бүтээн байгуулалт, засвар үйлчилгээ 

тохижилтын ажлын төлөвлөгөөг тусгайлан 

боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

1. Халдвартын эмнэлгийн барилгын их засварын ажлын хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

төсөл хөтөлбөрийн байгууллага, орон нутаг, улсын төсвөөс нийт 948,0 сая 

төгрөгөөр шийдүүлж барилгын засварын ажлыг 2016 онд багтаан   бүрэн хийж 

дууссан  

2. Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн  тусламж 

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төвлөрөлийг сааруулах бүсчилсэн 

хөгжлийн дэмжих зорилгоор тус төвд 2015-2019 онуудад Бельгийн болон 

Монгол улсын Засгийн газар хоорондын гэрээгээр “Баруун бүсийн оношилгоо, 

эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх” хөнгөлөлттэй зээлийн төслийн нээлтийн үйл 

ажиллагаа 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр болж,   Белгийн Хятадад дахь 

консулын төлөөлөгч Эдуард Бан Клеунан, FSE олон улсын компанийн гүйцэтгэх 

захирал Фредерик Соудайн, инженер Терри Лемойне, Монгол дахь туслан 

гүйцэтгэгч компани төлөөлөгч Г.Түмэн-ерөөлт, Д.Уранзаяа болон бусад 

холбогдох эмч мэргэжилтнүүд ирж БОЭТ-ийн тасаг кабинетүүдийн үйл 

ажиллагаатай танилцаж судалгаа хийн ажиллалаа. 

3. БНСУ-ын  Засгийн газраас үзүүлж буй буцалтгүй тусламж  “Гадаадад сайн дурын 

ажилтан томилох” төслийн хүрээнд тус төвд   хоол судлаач, анагаах ухааны 

магистр  Пак Хэрим, Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан  Ча Жүна нарын сайн 

дурын ажилтныг хүлээн авч хамтран ажиллах гэрээ хийн ажиллуулж байна. 

Хамтын ажиллагааны хүрээнд “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний аюулгүй 

байдал, эмнэлгийн орчин сайжруулах”  төслийг хэрэгжүүлэн БОЭТ-ийн 

эмчилгээний хоолны тасаг, мэс заслын тасгийн хагалгааны өрөөг бүрэн 

тохижуулах 63 сая төгрөгний төсөл боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэн 
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ажиллаж байна.  Энэхүү төсөл амжилттай хэрэгжсэнээр  эмчилгээний хоолны 

тасгийг 45 сая төгрөгний   иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр ханган, тогооч нарыг 

ажлын байранд нь үе шаттайгаар сургаснаар эмчилгээний  хоолны чанар, 

хүртээмж сайжрана. Мөн энэхүү төслийн 2 дахь хэсэг болох мэс заслын тасагт 18 

сая төгрөгийн өртөг бүхий агаар цэвэршүүлэх аппарат, эмнэлгийн зориулалтын 

хулдаас, автомат гар угаах машин, вакуум хаалга цонх суурилуулсан.  

Амбулаторийн  болон стационарийн хэсгийн 3 давхарын шат тус бүрд өндөр 

настан болон  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан төмөр бариулыг 

хананд тогтоон суурьлуулсан. Мөн дуугүй хөтөчийн тэмдэг тэмдэглэгээг  

амбулаторийн хэсэг, цахим бүртгэл, хүлээлгийн танхимуудад иргэдэд 

ойлгомжтой  байдлаар хийж ил тод байршуулсан.  

4. Азийн хөгжлийн банкны “ЭМСХХ-5”-ын хүрээнд хог хаягдлын байрыг Од 

пропертиз ХХК  шинээр барьж  байна.  Энэ төслийн хүрээнд  Цусны салбар 

төвийн барилгын засварын ажлыг хийж эхэлсэн 2017 оны 01 дүгээр сард 

ашиглалтанд орно.   

5. БОЭТ-ийн хамт олон өөрсдийн нөөц боломжоо ашиглан  500 гаруй мянган 

төгрөгөөр гадна талбайн ногоон байгууламж нэмэгдүүлэхээр цэцэг, зүлэг, 

модны үрслэг худалдан авч тарьсан нь үйлчлүүлэгчдэд ая тухтай таатай орчин 

бүрдсэн. 

6. Амаржих газарт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн ая тухтай байдлыг хангахаар хөдөө 

орон нутгаас ирсэн эхчүүдийн амрах байрны өрөөг тохижуулж, эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох зорилгоор урсдаг самбар байрлуулав. 

7. Дотрын тасаг нь Дэлхийн зөн ОУ-ын байгууллагад хандаж эрчимт эмчилгээний 

өрөө тохижуулах төсөл бичиж 12 сая төгрөгний үнэ бүхий 8 нэр төрлийн 11 

ширхэг тоног төхөөрөмж авч үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна 

8. Шинжилгээний тасгийн хүлээлгийн өрөөний коридорт халуун, air conditioner  

байрлуулсан нь  хүйтний улиралд  үйлчлүүлэгчдэд тав тухтай үйлчлүүлэх орчин 

бүрдүүлсэн. 

9. БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгосон хөнгөлөлттэй 

зээлээр хэрэгжүүлж буй “Цахим эрүүл мэнд төсөл”-ийн хүрээнд тоног 

төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх, программ хангамж болон хүний 

нөөцийн чадавхийг сайжруулах үйл ажиллагаанд зориулан 125 компьютер 

болон бусад  23 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж  Цахим сургалтын 

өрөө тохижуулан, 25 тасаг, амбулаторийн кабинет тус бүрт нийт 114 

компьютерийг  суурьлуулж,  нийт эмч нарт Health Inpo3 программын ашиглалт, 

дотоод сүлжээний талаар танхимын болон ажлын байран дахь хэлбэрээр  өдөр 

тутмын сургалтыг хийж, эмч нарын программ ашиглалтыг сайжруулж, товлолт 

үйлчилгээг тогтмолжуулан үйлчлүүлэгчдийн шинжилгээ, оношилгоог 

холбогдох  бусад нарийн мэргэжлийн  эмч нарт шууд цахимаар илгээх боломж 



 
 

бүрдсэнээр  үйлчлүүлэгчид шаардлагатай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 

авахын тулд цахим бүртгэлд   3-4 удаа дугаарлан бүртгүүлдэг байсныг  1 удаа 

бүртгүүлж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бүрэн авч чаддаг болсон төдийгүй 

цахим бүртгэлийн давтамж, иргэдийн хүлээгдлийг бууруулж мөн товлолт 

үйлчилгээг  тогтмолжуулсанаар иргэд боломжит цагтаа эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээг авах боломжтой болсон. 

Арга хэмжээ  8.2.5 Ёс зүйн салбар хороо, цус 

сэлбэлтийг зохицуулах зөвлөл, эм 

эмчилгээний салбар зөвлөл, халдварт 

хяналтын баг зэрэг салбар зөвлөлийн үйл 

ажиллагааг тогтмолжуулах  

1. БОЭТ-ийн Ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж улиралд нэг удаа 

хуралдаж  эмч ажилчдын ёс зүй харилцаа хандлагатай холбоотой ирсэн гомдлын 

хэлэлцэх барагдуулах ажлыг зохион байгуулан ажилласан. Мөн БОЭТ-ийн ажилчдын 

хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ёс зүй харилцаа хандлагыг сайжруулах  

сургалтуудыг сургалтын төлөвлөгөөнд тусгуулан ажиллаа. 2016 оны II улирлын дотоод 

сургалтын хуваарийг эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлагын талаар багц 

сургалт авахаар төлөвлөн  нийт 4 удаагийн сургалтыг хийснээр БОЭТ-д эмч эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлагатай холбоотой гомдлын тоо өмнөх оноос 

буурсан үзүүлэлттэй байна.  Тайлант онд нийт ёс зүйн хороонд хандаж  бичгээр ирсэн 

нэг гомдлыг салбар хорооны хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн, амаар ирсэн 3 гомдлыг  

тухай бүрд  нь эвлэрүүлэн зуучлах замаар барагдуулан ажилласан.   
 
 

2.Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч даргаар ахлуулсан цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбэлтийг 

зохицуулах орон тооны бус зөвлөл 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр цус цусан 

бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмч мэргэжилтэнд сургалт мэдээлэл 

хийх, Цус цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээ, анхан шатны баримт бичгийн хөтлөлтөнд  

хяналт үнэлгээ хийх,  баталгаат донорын эгнээг өргөтгөх, салбар хоорондын хамтын 

ажиллагааг сайжруулах талаар цусны төвийн эмч мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж 

байна.  

Цусны донорын талаарх үнэн зөв мэдээллээр хангах, донор элслүүлэх ажлыг  2016 оны 

01 сарын 20 ны өдрөөс эхлэн 11 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл төрийн болон төрийн 

өмчит байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, их дээд сургуулиудын дунд зохион 

байгууллаа. Энэ ажлын хүрээнд  байнгын идэвхитэй донортой болох, донорын цус 

цусан бүтээгдхүүний хангамжийг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах талаар 

баримтлах бодлогыг  хэрэгжүүлэх, сайн  дурын авлагагүй донорын эгнээг өргөжүүлэх, 

цусны аюулгүй байдлыг сурталчлах ажлуудыг хийсэн.  

  Ховд аймгийн Засаг даргын Монгол улсын төрөөс донорын цус цусан бүтээгдхүүний 

хангамжийг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах талаар баримтлах бодлогыг 

хэрэгжүүлэх  гэсэн заалтын хүрээнд   

 “Сайн үйлсийн төлөө биднийг дагаарай” аяныг зохион байгуулж албан 

байгууллагуудад Уриалга, аялан явах цомын эзнийг шалгаруулах уралдааны болзлыг 

хүргүүлэн  сайн дураараа олон хүнийг тогтмол цусаа өгч бусдын амьдралыг аврагч 
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болохын чухлыг бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад сурталчлан цусны донорыг 

нэмэгдүүллээ.   

Цомын эзэн байгууллагыг шалгаруулахдаа   

- Байгууллагынхаа нийт ажилчдын 70 аас доошгүй хувийг цус цусан бүтээгдхүүний 

болон донорын талаархи сургалтанд хамруулсан байх. 

- Байгууллага дээрээ 3-аас доошгүй байнгын донортой болж донороо хадгалах 

тодорхой ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гаргаж тушаалаар 

баталгаажуулсан байх.   

- Байгууллага дээрээ эрүүл мэндийн самбартай болж, шинэ доноруудыг хадгалах 

улмаар байнгын донортой болох зорилгоор тухайн байгууллагын 1 ажилтан 

донорын сайн дурын  сургагч багшаар бэлтгэгдэх,  

- Байгууллага бүр сургагч багшаараа дамжуулан цусан бүтээгдхүүний нөөцийг 

нэмэгдүүлэхэд идэвхи санаачлагатай ажиллаж хийсэн ажлын тайлангаа  коммист 

ирүүлэх,   

- Их дээд сургууль дээр аянг өрнүүлэхдээ дээрхи үзүүлэлтүүдээс гадна сургууль бүр 

“Залуу донор 25 клуб”-ыг байгуулж байнгын ажиллагаатай болгох гэсэн шалгуурын 

дагуу энэ үйл ажиллагаанд бусдыгаа хошуучлан идэвхтэй оролцсон байгууллагыг 

алдаршуулан байр эзлүүлэн дүгнэхэд Ховд аймгийн  шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

алба нэгдүгээр байр,  Ховд  их сургуулийн “Залуу донор 25 клуб” хоёрдугаар байр,  

11-р цэцэрлэг  гуравдугаар байранд шалгарлаа.  

Дээрх ажлуудын үр дүнд   2016 онд нийт  шинээр 322 донороос цус, 72 донороос сийвэн 

цуглуулсан. Суурин хэлбэрээр-  280  донор,  явуулаар-42, ферезийн аргаар-72  донороос  

сийвэн цуглуулж   цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж тасаг нэгж болон харьяа 

сумуудын хэрэгцээг жигд тасралтгүй хүртээмжтэйгээр ханган ажиллаж байна. БОЭТ-

ийн цусны төв нь нийт  10 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Үүнд: 

1 Бүхэл цус - суманд 

2.Даршилсан улаан эс 

3.  Улаан эсийн өтгөрүүлэг 

4.Угаасан улаан эс  

5. Цагаан эсгүйжүүлсэн улаан эс 

6.Хөлдөөсөн шинэ сийвэн 

7. К сийвэн   

8. Криопреципитат 

9.Ялтаст эсийн өтгөрүүлэг 

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нэгж бүрт халдвар илрүүлэх 4 төрлийн шинжилгээ болон 

цусны АВО, резус бүлэг, келл бүлгийг үздэг. Мөн бүтээгдэхүүнээс чанарын хяналтын 

дээжийг  7 хоногт 1 удаа нэг нэгжид , захиалгат бүтээгдэхүүнийг савлалт бүрээс мөн 

ариун чанарын дээжийг 7 хоногт 1 удаа 1 нэгжид шинжилгээнд хамруулж хяналт тавин 



 
 

ажилладаг.  
 

ÝÌÃ-ûí äàðãûí  тушаалаар БОЭТ-ийн захирлаар ахлуулан  ЭТҮХХ-ын  багийг 

томилуулж, 2 удаа хурал зохион байгуулан хийж буй ажлынхаа талаар хэлэлцэж, зарим 

асуудлууд дээр тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж ажилласан. Үүнд: 

- БОЭТ ийн эмч нарт 6 удаа, сувилагч, тусгай мэргэжилтэнүүдэд  16  удаагийн  

сургалтаар 7 сэдвээр,  үйлчилгээний ажилтануудад 18 удаагийн сургалтыг 

ÝÌÒ¯ÕÕ, ÝÌÁÕÕ ûí ìåíåæìåíò  ñýäâ¿¿äýýð  тус  тус зохион байгуулахад 

давхардсан тоогоор  960 эмч, мэргэжилтэн, үйлчилгээний  ажилтан оролцсон нь 

өөрсдийгөө болон өвчтөнүүд олон нийтийг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй 

холбоотой халдвараар өвчлүүлэхгүй байх мэдлэгтэй болох халдвар хамгааллын 

үйл ажиллагааг тасралтгүй баримтлан ажиллахад маш их ач холбогдолтой арга 

хэмжээ болсон.Тасаг нэгжүүд өөрсдийн ажлын байрандаа  4-6 удаа сургалт 

явуулсан нь тасгийн бүхий л ажилчид хамрагдсан.  

- Ор бүхий тасгууд эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй иргэдэд  эмнэлгийн тусламж 

үйчилгээтэй холбоотой халдвар болон бусад халдварт өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх 

чиглэлээр сургалт сурталчилгааг 19  удаа зохион байгуулсан бөгөөд 

сурталчилгааны материал тараан сэртчилгээ хийж байгаа  нь иргэдийн эрүүл 

мэндийн боловсрол дээшлүүлэхэд ач холбогдолтой арга хэмжээ боллоо.  

ЭМТҮХХ ын тандалт мэдээлэлийн талаар  

1. ЭМТҮХХ ын тандалтыг долоон хоног болгон хийж 1 дэх өдөр бүр тасгууд 

мэдээгээ өгч хэвшсэн. Халдвар судлалын 52 долоон хоногт мэдээ авч менежир 

сувилагч нарт байнга мэдээлэл хийн, ЭТҮХХ ын сэжигтэй тохиолдол болгонд 

халдвар судалгааны ажлыг зохион баййгуулан ажиллаа.  

2. Сар бүр ЭТҮХХ, хурц халдварт өвчин, нян судлалын  лабораторийн мэдээ  авч 

нэгтгэн дүгнэлт хийж, ХӨСҮТ д явуулан,  эргэн мэдээлëèéã ÁÎÝÒ èéí  ñàéò äýýð 

äîëîîí õîíîã áîëãîí áàéðøóóëàí хүргэж байна. 

3. ЭТҮХХ байж болох 6  ñýæèãòýé тохиолдолд тархвар судлалын судалгаа хийж,  

голомтонд хариу арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаñàí áºãººä  äýýðõè 

òîõèîëäëóóä á¿ãä ¿ã¿éñãýãäñýí áолно. 

4. “Äýëõèéí ãàð  óãààõ ºäºð” áîëîí “ ÕÑÕ ûí 7 õîíîã”-èéí àÿíûã 10 äóãààð ñàðä 

çîõèîí áàéãóóëàí òàñãèéí ýðõëýã÷ ýì÷, ìåíåæèð ñóâèëàã÷ íàðààð өөрийнх нь 

тасагт  ХСХ ын чиглэлээр  òóëãàìäàæ áóé àñóóäëóóäûã íü гаргуулан  áè÷¿¿ëж, 

òýäãýýðýý äîëîîí õîíîãèéí õóãàöààíä ÿàæ øèéäâýðëýñýí áàéäал  áèåëýëòèéã íü 

òîîöóóëæ, ýðõëýã÷ ýì÷, менежир сувилагч  íàðûí õóðàëä õàìò îëíû äóíä 

ÿðèóëàí  àæèëëàñàí íü нэгж болгон  ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулж, тэр нь  

бусаддаа үлгэр жишээ, туршлага, санал санаачлагыг өрнүүлэхэд  үр дүнтэй  
áàéñàí 



 
 

5. ЭМЯ ны сайдын албан даалгавар хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ариутгалын 

тасгийн үйл ажиллагааг 24 цагийн ээлжинд шилжүүлэн ажиллуулсан нь мэс 

засал, төрөх, эмэгтэйчүүд, гэмтэл  зэрэг тасгуудын хагалгааны багаж, тоног 

төхөөрөмж, бор материалууд хугацаа алдаж угаалга, халдваргүйтгэлд орж, 

хүлээлт үүсдэг, багаж хэрэгсэл, материалын  чанар эдэлгээ алдагдах, муудах  

явдал багасаж,  цэвэрлэгээ, ариутгал, халдваргүйтгэлийн үйл ажиллагааны 

чанар сайжирсан. 

6. Тайлангийн  хугацаанд  БОЭТ ийн хэмжээнд мэс засалд орсон 872, мэс заслаар 

төрсөн 557, гэмтлийн хагалгаанд орсон 60, эмэгтэйчүүдийн хагалгаанд орсон 

236,  шүдний эмчилгээ хийлгэсэн 6476, шүд авахуулсан 2376, жижиг мэс ажилбар 

хийгдсэн 1330 тохиолдлуудаас ЭТҮХХ-ын  тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. 

7. Хүний арьс салст гэмтээх үйлдлүүд болох арьсан дор 16741 тариа, арьсан дотор 

6072, булчин тариа 195093,  судас тариа 214363, салстад 4477, судасны гуурс 2972, 

шээлгүүр 874, амьсгалын аппорат 55 хүнд  тавьж үйлчилсэнд халдвар 

сэргийлэлтийн үйл ажиллагааг сайтар баримтлан, гарын эрүүл ахуй, 

халдваргүйтгэлийн  байдалд сар болгон үнэлгээ өгч, шаардлага тавин, ССГХБ 

ын хэрэглээг хянаж  ажилласан нь ЭТҮХХ аас сэргийлэхэд нилээд ач 

холбогдолтой ажил боллоо. 

Эдгээр ажлын үр дүнд нийт эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдийн ЭТҮХХ ын талаархи 

мэдлэг системтэйгээр дээшилж, эмнэлгээс үүдэлтэй халдварыг гаргахгүй ажиллах,  

тулгамдаж буй асуудлуудаа хугацаа алдалгүй шийдвэрлэх явдалд ахиц гарч, ЭТҮХХ-ын 

багийн ажил тогтмолжиж  байна  
 

 Тусгай  арга хэмжээнээс бусад  хэрэгжүүлбэл  зохих нийт  арга хэмжээний тоо- 91 
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Гэрээнд тусгагдсан тусгай 

арга хэмжээ, тэдгээрийн шалгуур 

үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, 

хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин 

Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо, чанар, 

хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн түвшин) 

Тухайн 
тусгай арга 
хэмжээний 
биелэлтэд  

өгсөн 
өөрийн  
үнэлгээ 

(Тусгай арга 
хэмжээ 
бүрийн  

биелэлтэд 
0-40 оноо) 

Арга хэмжээ 1.2.1 Бельгийн засгийн 

газрын хөнгөлттэй зээлийн төслийн 

бэлтгэл хангаж, эхлүүлэх 

    ЭМСЯ-ны Сайдын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэгт БОЭТ-ийн захирал Т.Баяртогтох  оролцон 

нийт 9 удаагийн хурлын 5 удаад нь онлайн хэлбэрээр,  4 удаад нь өөрийн биеээр оролцон тоног 

төхөөрөмжийн захиалгыг чанартай хийх талаар анхааран ажиллаж байгаа.  

    Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн  тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төвлөрөлийг 

сааруулах бүсчилсэн хөгжлийн дэмжих зорилгоор Ховд аймаг Жаргалант сум Бүсийн оношилгоо, 

эмчилгээний төвд 2015-2019 онуудад Бельгийн болон Монгол улсын Засгийн газар хоорондын 

гэрээгээр “Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх” хөнгөлөлттэй зээлийн 

төслийн нээлтийн үйл ажилагаа 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр болж  Белгийн Хятад дахь 

консулын төлөөлөгч Эдуард Бан Клеунан, FSE олон улсын компанийн гүйцэтгэх захирал Фредерик 

Соудайн, инженер Терри Лемойне, Монгол дахь туслан гүйцэтгэгч компани төлөөлөгч Г. Түмэн-

Ерөөлт, Д.Уранзаяа болон бусад холбогдох эмч мэргэжилтнүүд  БОЭТ-ийн тасаг кабинетүүдийн үйл 

ажиллагаа болон орон байр, техникийн нөхцөл байдалтай газар дээр нь ирж танилцан судалгаа 

хийсэн.   

     Уг төслийг хэрэгжүүлэхэд одоогийн байгаа төв байр нь 1974 онд ашиглалтанд сүүлийн 6 жил 

засвар хийгдээгүй  барилгын дотоод сантехникийн шугам сүлжээ хуучирсан  байнга задарч  ус алдаж 

үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэл учирдаг тул өндөр үнэтэй орчин үеийн тоног төхөөрөмжүүдийг 

байрлуулахад шаардлага хангахгүй байгааг үндэслэн уг төслийн  бэлтгэл ажил болох 190 ор бүхий 

шинэ барилгын ажлыг эхлүүлэх, холбогдох санхүүжилтийг МУ-ын Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг,  

ЭМСЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга С.Ламбаа нарыг Ховд аймагт ажиллах үеэр газар дээр нь 

танилцуулан Куветийн сангийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 14,2 тэр бум төгрөгөөр баригдахаар 

МУ-ын ЗГ-ын  тогтоол гарсан ч тус хөрөнгийн  эх үүсвэрийг улсын хэжээнд нэн шаардлагтай нэгээр 

эрэмбэлэгдсэн Түлэнхийн төвийн барилгын санхүүжилтэнд шилжүүлснээр  хөрөнгийн эх үүсвэрийг 

зогсоосон байсныг дахин ЗГ, ЭМЯ-нд үндэслэл гарган удаа дараа албан бичгээр хандсаны дүнд Азийн 

хөгжлийн банкны ЭМХХ-5,6 төслийн хүрээнд Монгол улсад 2 жишиг эмнэлэгийн барилга баригдахаар 

шийдвэрлэсэний Хөдөө орон нутагт баригдах жишиг эмнэлэгт ЭМЯ-наас манай эмнэлэгийг сонгосон 

шийдвэр гараад байна.  
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Белгийн төслийн бэлтгэл хангах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд тус төвийн захирал Т.Баяртогтох 

гишүүнээр сонгогдон нийт 12 удаагийн хуралдааны 5-д өөрийн биеэр бусад тохиолдолд нь цахим 

хэлбэрээр оролцон санал хүсэлтээ хүргүүлэн тоног төхөөрөмжийн захиалга эцэсийн байдлаар 

хийгдэн тендерт шалгарсан Белгийн компанид хүргэгдэн үйлдвэрлэгчид захиалга өгөхөд Монголын 

засгийн газраас гарах 1 тэрбум төгрөг нь хангалтгүй байгаа тул нэмэлт 1 тэрбум төгрөгийг яаралтай 

шийдвэрлэж өгөхийг УИХ-ын НББСШУ-ны байнгын хороонд болон Ховд аймгаас сонгогдсон УИХ-ын 

гишүүдэд танилцуулан дэмжлэг хүссэн албан бичиг хүргүүлэн ажиллаж байна. Хүний нөөцийн 

сургалтын асуудлаар Бельги талын компаниас ирүүлсэн саналыг хүлээн авя өөрсдийн саналыг тусган 

2016 оны 12 дугаар сарын  эхээр хүргүүлсэн явцтай байна.   
 

Арга хэмжээ 2.1.1 Эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээний чанарын 

хөгжлийн хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн дунд хугацааны 

үнэлгээ хийх 
 

2014-2017 онд хэрэгжүүлэх чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөр 

батлуулан 79 ажил төлөвлөн ажиллаж байна.  Чанарын хөтөлбөрт  2016 онд 65 ажил төлөвлөсөнөөс 

57 ажил  хийгдэж   хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2016 онд 87,6% байна. Үүнээс хөнгөвчлөхийн тусгайлсан 

тасагтай болох, сүрьеэгийн тасгийн механик агааржуулалтын системтэй болгох, мэс заслын өрөөнд 

рентген аппараттай болох, төвөнхийн бичил мэс засал хийх,  сонсголын яс солих мэс засал хийх, 

угаалга тасгийг орчин үеийн шинэ дэвшилтэт  тоног төхөөрөмжөөр хангах зэрэг үйл ажиллагаа нь 

Бельгийн болон Монгол улсын Засгийн газар хоорондын гэрээгээр “Баруун бүсийн оношилгоо, 

эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх” хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл  хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор  

хийгдэхээр хүлээгдэж байна.  
 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжитийн дэлгэрэнгүй 

тайланг хавсаргав. Хавсралт №1 
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Арга хэмжээ 2.2.2 Амаржих газрын 

өртөмтгий бүлгийн эхчүүдийг 

хянадаг кабинетийн тоог 

нэмэгдүүлэх, эх хүүхдийг өрх  сумын 

ЭМТ-д хүлээлгэн өгдөг тогтолцоог 

нэвтрүүлэх 

БОЭТ-ийн Амаржих газарт аймгийн нийт  төрөлтийн 80 гаруй хувь төрж байгаа, нийт жирэмсэн 

эхчүүдийн 70 гаруй хувь өртөмтгий байдлаар хянагдаж байгаатай холбоотой өртөмтгийн эхчүүдийг 

үзэж зөвлөгөө өгдөг кабинетийн тоо 1 байсныг 2  болгон нэмэгдүүлж мэргэжлийн эмч, эх баригчийг 

орон тоогоор  ажиллуулж байна.  

Жирэмсэн эхийг эмнэлэгт хэвтсэн үеэс эхлэн төрөх, төрсний дараах үеийн сувилахуйн болон дэмжих 

тусламж үйлчилгээг сувилагч, эх баригч нар үзүүлж байна. Үүнд хяналтыг эх баригч нар жирэмсэн 

эмэгтэйчүүдийг ээлж болон тасаг хооронд гараас гарт шилжүүлэн, хүлээлгэн өгөх зарчмыг 

баримтлан хүлээлцэх дэвтэрт тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж байна. Эхийг гараас гарт хүлээлгэх 

тогтолцоог нэвтрүүлсэнээр эмч ажилчдын хариуцлага, тусламж үйлчилгээний чанарт ахиц гарснаас 

гадна төрсөн эхчүүдийн мэдээллийг сум, өрхийн эмч, эх баригч нарт мэдээллэж эргэх холбоотой 

ажиллаж байгаа. Энэ үйл ажиллагааг төрсний дараах хяналтын  нэг эх баригч хариуцан 2016 оны  

энхний улиралд  орон тоогоор томилон ажиллуулж байна.   
 

Мөн өртөмтгий бүлгийн жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төрөх болон хяналтанд үзүүлэх хугацаа бусад 

мэдээллийг дэлгэрэнгүй тусгасан мэдээг сар бүр Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвөөс авч, хяналт тавин 

товлолын хугацаандаа үзүүлээгүй жирэмсэн эмэгтэйчүүдтэй эргэн холбоо барих журмаар ажиллаж 
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байна. Төрсөн эх, нярайг анхан шатны ЭМБ-уудад хүлээлгэж өгдөг, утсаар мэдээлэл хүргэдэг 

тогтолцоог хэвшүүлэн ажиллаж байна. тайлант онд БОЭТ-ийн амаржих газарт 1809 эхээс 1920 амьд 

төрсөн хүүхэд эх барьж авсан нь  аймгийн нийт төрөлтийн /2208/   81,9  хувийг эзэлж байгаа нь 

өнгөрсөн  оны түвшинд байна.  
 

Арга хэмжээ 2.2.6 Үйлчлүүлэгчийн 

эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн 

үйлчилгээний хүлээгдэл чирэгдлийг 

бууруулах, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 6 төрлийн 

журам боловсруулан мөрдөх 

Үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээний хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулах, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
 

1 БОЭТ-ийн Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгаар үйлчүүлэх,  

2. Анхан шатны бичиг баримт /өвчтний түүх/ хөтлөх,  

3. Тасгийн эрхлэгч эмчийн ажиллах 

4. Тасаг хооронд өвчтөн шилжүүлэх 

5. Дээд шатлалд өвчтөн шилжүүлэх 

6. Эмч нарын зөвлөгөөн хийх 

7. Эмч нарын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн ажиллах,  

8. Эмгэг бүтэц, эс судлалын шинжилгээнд хамруулах зэрэг журмуудыг боловсруулан хэрэгжүүлэн 

ажилласнаар үйлчилгээний хүлээгдэл буурсан, эмнэлгийн тусламж,  үйлчилгээний чанар болон 

үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж сайжирсан.   
 
 

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт олгосон хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж 

буй  18,9 сая америк долларын өртөг бүхий  “Цахим эрүүл мэнд төсөл”-ийн хүрээнд тоног 

төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх, программ хангамж болон хүний нөөцийн чадавхийг 

сайжруулах үйл ажиллагаанд зарцуулсан.  Нийтдээ 125 компьютер болон бусад  23 нэр төрлийн тоног 

төхөөрөмж нийлүүлэгдэж Цахим сургалтын өрөө тохижуулан ажиллаж байна. Мөн байгууллага бүрэн 

цахижсанаар нийт эмч нарт Health Inpo3 программын ашиглалт, дотоод сүлжээний талаар танхимын 

болон ажлын байран дахь хэлбэрээр өдөр тутмын сургалтыг хийж, эмч нарын программ ашиглалтыг 

сайжруулснаар  үйлчилгээг боловсронгуй болгож үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдлийг бууруулан, сэтгэл 

ханамжийг нэмэгдүүлсэн дараах ажил үйлчилгээнүүдийг хийсэн. Үүнд  
 

- Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, хүртээмжтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор  Цахим 

бүртгэл, амбулатори,  лабораторийн үзлэг шинжилгээнд                                              урьдчилан 

захиалга авч үйлчлэх журам батлах тухай БОЭТ-ийн захирлын тушаалыг сум, өрх, харьяа 

аймгуудад хүргүүлэн  хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  Нээлттэй утас 94345404,  89655600  

дугааруудыг ажлын өдрүүдэд 10:00-12:00, 13:00-16:00 цагт тогтмол  ажиллуулж хэвлэл 

мэдээллийн хэрэгслээр зар хүргүүлсэн.   

- Цахим бүртгэлийн үйл ажиллагааг  сайжруулах, үйлчлүүлэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчилгээг 

үзүүлэх зорилгоор захиргааны тасгийн удирдах ажилтан, ахлах сувилагч нарыг хуваарийн дагуу  

өглөө бүр 07:30-08:30 цагийн хооронд цахим бүртгэлийн хэсэгт хяналт тавьж, иргэд үйлчлүүлэгч 
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нарт мэдээлэл хийж ажилласнаар амбулаториор үйлчлүүлэгч нарын сэтгэл ханамж сайжирч, 

үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн боловсрол сайжирсан өмнөх оны цаг товлох болон захиалгат 

үйлчилгээг тогтмолжуулсанаар иргэд өөрсдийн ажил амьдралын зав чөлөөгөөр эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээг авах боломжтой болсон. 

- Цахим бүртгэлээр үйлчлүүлсэн иргэдийг нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, шинжилгээ, 

оношилгоонд амбулаторийн кабинетууд үйлчлүүлэгчийг цахим бүртгэлрүү дахин 

явуулахгүйгээр шууд илгээдэг болсоноор үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авахын 

тулд цахим бүртгэлд бүртгүүлэхээр  3-4 удаа дугаарладаг байсан бол одоо цахимд бүртгэлд 1 

удаа бүртгүүлж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг бүрэн авч чаддаг болсон  

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, жирэмсэн эхчүүд, ахмад настнуудад  зориулсан нэмэлт 

бүртгэлийн машин ажиллуулсан 

- Шинжилгээний хариуг үйлчлүүлэгчийн кодыг ашиглан интернетээр авах боломжийг 

бүрдүүлсэн.  

- Ачаалал, хүлээгдэл ихтэй байсан дүрс оношилгоо, дотор, шүдний үзлэгийн кабинетийн тоог 

нэмэгдүүлж 2 ээлжээр ажиллуулж байна. 

- Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийг бусад нарийн мэргэжлийн эмчийн тусламж 

үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлж, график гарган ажиллаж  байна.  

- Амаржих газрын  хүлээн авах хэсэгт  нэг эмчийг орон тоогоор ажиллуулж байна. 

Дээрх ажил үйлчилгээг зохион байгуулснаар  үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн 

үйлчилгээний хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулан хүртээмжийг нэмэгдүүлэн чанар сайжирсан үр 

дүнтэй байна.  
 

Арга хэмжээ 2.2.7 Сэхээн амьдруулах 

эрчимт эмчилгээний тасагт хүүхдийн 

өрөө нээж ажиллуулах 
 

 

БОЭТ-ийн сэхээний тасгийн өрөө тасалгааны хүрэлцээ хангалтгүй байгаатай холбоотой хүүхдийн 

эрчимт эмчилгээний өрөөг хүүхдийн тасагт  1 өрөө нээж  Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагад 

хүсэлт тавьж төсөл хүргүүлэн 9,2 сая төгрөг, мөн 4,5 сая төгрөгний өөрийн хөрөнгө  оруулалтаар  

нярайн хяналтын монитор, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, нярайн жин, фото эмчилгээний аппарат, 

пульсоксиметр, дуслын болон тариурын памп, уталгын аппарат, хүчил төрөгчийн коктейлын 

аппарат зэрэг сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээний өрөнд нээн ажиллуулахад нэн шаардлагатай 

байсан тоног төхөөрөмжүүдийн санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж  2 ортойгоор үйл ажиллагаа 

явуулж байна. 
 

 Мөн тус төслийн хүрээнд Телемедицины зөвлөгөө авах тоног төхөөрөмжийг байршуулан хүнд, маш 

хүнд, эмчилгээ оношилгооны зөвлөгөө авах шаардлагатай 6 хүүхдэд ЭХЭМҮТ-өөс эрчимт 

эмчилгээний  тасагтаа телемедициний төхөөрөмжөөр холбогдон зөвлөгөө авч ажилладаг, зайн 

оношилгоог газар дээр нь нэвтрүүлсэн, эмчилгээ оношилгоог цаг алдалгүй шийдвэрлэж тусламж 

үзүүлэх боломжтой болсноороо 0-1 насны эндэгдэл өнгөрсөн оноос 3,8 промилиор буурсан, илэрхий 

чанарын ахиц дэвшил гарсан үзүүлэлттэй байна.  
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Арга хэмжээ 2.5.4 Гэмтлийн тусламж 

үйлчилгээнд бичил мэс засал хийх 

нөхцөл бүрдүүлэн түлэнхийн шарх 

нөхөх  эмчилгээний арга нэвтрүүлнэ. 
 

  Гэмтлийн тусламж үйлчилгээнд бичил мэс засал хийх нөхцлийг бүрддүлэх зорилгоор их эмч 

Б.Батбулганыг ГССҮТ-д мэргэшүүлэх 6 сарын сургалтанд сургаж байна. Бичил мэс засал хийхэд 

шаардлагатай багажийг 3.0 сая төгрөгөөр  захиалан 2017 оны нэгдүгээр улиралд авахаар төлөвлөсөн.  

Тайлант онд түлэнхийн шарх нөхөх эмчилгээ хийгдээгүй нь хүний нөөц сургагдан бэлтгэгдээгүй 

байсантай холбоотой. 2017 онд Б.Батбулган эмч бэлтгэгдэн ирснээр энэ эмчилгээ хийгдэх боломжтой 

болно.  
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Арга хэмжээ 4.2.2 Шаардлагатай 

тохиолдолд бие биесээ орлон 

ажиллах, хөрвөн ажиллах чадавхи 

бүхий эмнэлгийн мэргэжилтэнг 

байгууллагын хэрэгцээ  хүний 

нөөцийн шаардлагын дагуу  шавилан 

сургалтаар бэлтгэх  

    

БОЭТ-д шаардлагатай тохиолдолд бие биесээ орлон ажиллах, хөрвөн ажиллах  чадавартай дараах хос 

мэргэжилтэй эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллаж байна.  

- САМ-ийн болон мэс заслын эмчээр  Г.Шижир  

- САМ-ийн болон гемодиализын эмчээр Т.Энхцэцэг  

- ЭХО болон доторын эмчээр Д.Отгонбаяр  

- Нярай болон хүүхдийн эмчээр Г.Бадамжав  

- Эх барих эмэгтэйчүүд болон хавдарын эмчээр Ц.Цагаан  

- Эх барих эмэгтэйчүүд болон САМ-ийн эмчээр Б.Анхбаяр  

- Хүүхэд болон дүрс оношилгооны эмчээр Т.Анхбаяр  

- Дотор болон ЭХО-ийн эмчээр Б.Соёл-Эрдэнэ  

- Доторын эмч болон Халдвартын эмчээр Ч.Дууниар  

- Эмчилгээний хоол болон сүрьеэгийн эмчээр Б.Оюунцэцэг  

- Эх барих эмэгтэйчүүдийн болон  ЭХО- Амаржих газрын 6 их эмч  

- Нярайн болон зулайн ЭХО Ц.Доржханд  нар хос мэргэжил эзэмшин хөрвөн ажиллаж 

байна.  

Сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдээс 45 мэргэжилтэн хос нарийн мэргэжил эзэмшин хөрвөн ажиллаж 

байна.  
 

 2016 онд БОЭТ-д шаардлагатай тохиолдолд бие биесээ орлон ажиллах, хөрвөн ажиллах  чадавхи 

бүхий эмнэлгийн мэргэжилтэнг  бэлтгэх зорилгоор сэхээн амьдруулах мэдээгүйжүүлгийн их эмч 

Т.Энхцэцэгийг  гемодиализийн эмчээр  сувилагч, техникч 3 мэргэжилтэнг   Монгол төвдийн 

нийгэмлэгийн тэргүүн Баатархан ивээн тэтгэж  Тайпай хотын төв эмнэлгийн диализын тасагт 1 

сарын хугацаатай мэргэжил дээшлүүлэх  шавилан сургалтан хамруулсан. 
 

Бүгд найрамдах Энэтхэг улсад Дотрын их эмч Ч.Дууниар 1 сарын хугацаатай бөөрний дутагдалтай 

өвчтөнүүдийн хяналтын чиглэлээр  ажлын байрны шавилан сургалтанд хамруулсан.  
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Арга хэмжээ  6.2.3 Ажлын байрны 

солилцоо хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

УБ хотын Өргөө, Амгалан амаржих газарт  2016 оны 02  дугаар  сарын 22-ны өдрөөс 03 сарын 05 -ны 

хооронд14 хоног ажлын байрны туршлага солилцох  сургалтанд Төрөх тасгийн ахлах эх баригч 

Х.Хишигтогтох  хамрагдсан. Сургалтыг  удирдамжийн дагуу тухайн эмнэлгийн эмч, арга зүйч, ахлах 

эх баригчийн удирдлаган дор явуулсан. 

Сургалтанд хамрагдах хугацаандаа тухайн Амаржих газрын  үйл ажиллагаатай холбоотой АШМ 

хөтлөлт, Халдвар хамгаалал, Сайдын тушаалуудын хэрэгжилт, стандарт, өрөө тасалгааны захион 

байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ, ажилчдын ажил үүргийн хуваарь, дотоодын сургалт, 

төлөвлөгөө хэрхэн гаргадаг, хүний нөөцийн хувиарлалт, тасгийн өнгө үзэмж сайжруулах, ээлтэй 

орчин  бүрдүүлэх, үйлчлүүлэгчтэйгээ эргэх холбоог сайжруулах  талаар туршлага судлан ирж  хамт 

олондоо танилцуулан хүний нөөцийн хувьд 1 эх баригчийг төрсөний дараах эхчүүдийн асаргаа, 

сувилгаа, зөвлөгөө өгөх зорилгоор орон тоогоор нэмж ажиллуулах, хүйн цомог, эх барихын цомог, 

нярайн цомогийг шинэчлэх, тоог нэмэгдүүлэх зэрэг олон талт ажлыг зохион байгуулж  үйл 

ажиллагаандаа нэвтрүүлнээр ажилчид болон үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж сайжирсан үр дүнтэй 

ажил болсон. 
 

Эмч солилцоо хөтөлбөрийн хүрээнд  ЭХЭМҮТ-ийн нярайн тасгийн их эмч Д.Гэрэлтуяа, хүүхдийн их 

эмч С.Очир, эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч Цолмон нар 2016 оны 09  дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 10 

дугаар сарын 15-ны хооронд БОЭТ-д ажилласан. Эмч солилцооны хөтөлбөр нь алслагдсан бүс нутагт 

маш үр дүнтэй зөвлөн туслах үйл ажиллагаа болж байгааг зориуд дурьдан цаашид энэ хөтөлбөрийг 

үргэлжлүүлэн жилд 1-2 удаа зохион байгуулж хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа ЭМЯ-нд 

уламжилсан болно.   

БОЭТ-ийн хүүхдийн их эмч Б.Даваадулам, нярайн их эмч Г.Бадамжав, эх барих эмэгтэйчүүдийн их 

эмч П.Гэрэлсүрэн нар мөн энэ хугацаанд ЭХЭМҮТ-д ажлын байрны сургалтанд хамрагдаж ирсэн нь 

эмч нарын мэдлэг мэргэжил дээшлэх, ажлын байранд хөгжих, эмчилгээний шинэ дэвшилтэд арга 

технологид суралцасан үр  дүнтэй хөтөлбөр болсон.  
  

Эмгэг судлалын үндэсний төвтэй хийсэн ажлын байрны солилцоо хөтөлбөрийн хүрээнд  ЭСҮТ ахлах 

лаборант Г.Энхсайхан манай төвийн лаборант Х.Баярхишигтэй 2016 оны 08 дугаар сард 7 хоногийн 

хугацаатай солигдон  ажиллаж  эмгэг судлалын лабораторийн үйл ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт 

хийснээр лабораторийн өрөө тасалгааны тоог  удирдлагуудад танилцууцлан нэмэгдүүлэн  урсгалыг 

зөв болгож, эд эсийн материалуудын бэхжилт бэлтгэл ажлуудад зөрчигдөж байсан алдаануудыг олж 

илрүүлэн засаж мэргэжил арга зүйгээр зөвлөн туслаж ажилласнаас эд эсийн шинэжилгээний хариу  

сааталгүй, чанартай, үнэн зөв гарах боломж бүрдсэн үр дүнтэй ажил болсон.  
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Арга хэмжээ  7.1.1 Харьяа аймгуудын 

нэгдсэн эмнэлгүүдэд шаардлагатай 

мэргэжил арга зүйн туслалцаа 

үзүүлж, эргэх  холбоо тогтоон үр 

дүнг тооцож ажиллах 
 

Ховд дахь БОЭТ 2016 онд бүсийн аймгуудаас 8 удаагийн дуудлага хүлээн авч Баян-Өлгий аймгийн 

нэгдсэн эмнэлэгт  2 удаа чих хамар хоолойн эмч, Увс аймгийн Өмнөговь, Завхан аймгийн Ургамал 

сумдад мэс заслын хагалгааны баг хэвлийн хөндийн мэс засал хийж, Завхан аймгийн Тосонцэнгэл 

суманд мэдрэлийн эмч дуудлагаар ажиллаж, Баян-Өлгий, Завхан аймгийн нутаг дэвсгэрт ослын газар 

очиж тусламж үзүүлэв. Баян-Өлгий аймгийн 4, Говь-Алтай аймгийн Тонхил сумын 1 иргэнд  ходоод 

гэдэсний замын гадны биетийг авах мэс ажилбарыг  дурангаар 5 тохиолдолд  яаралтай журмаар 

амжиллтай хийв. Харьяа бүсийн аймгуудын 18 иргэнд Шүүх сэтгэцийн байдлыг тогтоож сэтгэцийн 

эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргаж ажиллав. 2016 онд харьяа бүсийн аймгуудаас Амаржих газарт 132  эх 

хянагдаж, төрөх үеийн эх нярайн тусламж авсан, энэ  нь өмнөх оны үзүүлэлтээс  77 төрөлтөөр 

буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь  нэг талаас тайлант онд Амаржих газарт төрсөн эхийн нийт тоо 

буурсантай холбоотой боловч нөгөө  талаас харьяа 4 аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд ЭМЯ-ны бодлогын 

хүрээнд тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийгдэн хүний нөөцөөр хангагдсантай холбоотой гэж үзэж 

болох юм.  
 

2016 оны 11 сард Ардын эмч Н.Баасанжаваар ахлуулсан зүрхний мэс засалчдын баг харьяа аймгийн 

хяналтын 28 хүнд үзлэг хийж, зөвөлгөө өгч Увс аймгийн Давс сумын 21 настай Н-д 2,5 см НАП-ын 

цоргийг нөхөн хагалгааг гипотермийн нөхцөлд 12 минутын окклюзи-той БОЭТ-ийн сэхээн 

амьдруулах мэс заслын тасгийн эмч нартай хамтран хийв 
 

АНУ-ын Virtue Foundation-ний нүдний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн мэс заслын эмч нарын баг  5 

дахь жилдээ баруун бүс нутгийн ард иргэдэд үнэ төлбөргүй үзлэг, шинжилгээ, мэс заслыг  2015 оны 

05 дугаар сарын 17-28-ыг дуустал 11  хоногийн хугацаанд хийлээ. Тус баг  16  хүний бүрэлдэхүүнтэй 

ажиллаж  бүсийн харьяа аймгуудын нүдний мэргэжлийн эмч, сэхээн амьдруулах эмч, нүдний 

мэргэжлийн  сувилагчид болон тус төвийн эмч сувилагчдад ажлын байрны сургалт хийж хүн амд нүд 

чих хамар хоолойн тусламж үзүүлэв.  Ажиллах хугацаанд  нийт   896  хүн үзлэг хийж,  132  мэс засал 

хийсэн бөгөөд  хийгдсэн мэс заслыг аймгуудаар ангилан авч үзвэл Ховд -37,   Увс аймаг -76, Баян-

Өлгий аймаг-15, Завхан 6  өвчтөнд мэс засал хийсэн байна.Үзлэгийн хугацаанд 13 төрлийн  158  мэс 

ажилбар нь нийтдээ   85 800 000 төгрөг өртөг бүхий мэс ажилбар хийсэн бөгөөд  Virtue foundation  

ОУБ-тай  хамтран бүсийн харьяа аймгуудын  нүдний эмч нар болон УБ хотын 1-р эмнэлгийн резидент 

эмч нарт ажлын  дахь шавилан сургалтыг зохион байгуулсан нь бүсийн эмч нарыг ажлын байранд 

суралцах, мэргэжлийн хувьд дадлагажих боломжийг бүрдүүлсэн сургалт байсан. 
 

Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Увс, Завхан аймаг тус бүрээс   эмэгтэйчүүд эмч 1, нярайн эмч 2, 

нярайн сувилагч 1 оролцсон 28 хүний сургалтыг 10 дугаар сарын 2-ноос 3-ны өдрүүдэд БОЭТ-ийн 

сургалтын танхимд зохион байгуулав. Сургалтын үеэр АУ-ны доктор Ц.Солонгоогийн Баруун бүсийн 

нярайн эндэгдлийн асуудалд судалгааны үр дүнг танилцуулж, төрөх тойрны эндэгдэлд нөлөөлж 

байгаа хүчин зүйл, хэтийн төлөв, бууруулах арга замыг хэлэлцэж, ЭХЭМҮТ-ийн эмч Энхтуяа, 

Алтантуяа нар хүрэлцэн ирж  баруун бүсийн аймгуудад дутуу нярайн эндэгдлийг бууруулах, орчин 

үеийн эмчилгээний аргыг нэвтрүүлэх, баруун бүсийн аймгуудын төрөх нярайн эмч, сувилагч нарын 
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мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Амьсгал Хямралын Хам Шинжтэй Нярайн СУРФАКТАНТ 

ЭМЧИЛГЭЭ”  сэдэвт ажлын байрны сургалтыг хийв. Сургалтын үеэр дутуу төрсөн нярайд үүссэн 

амьсгал хямралын хам шинж, хүндрэлийг хэрхэн эмчлэх, ямар тусламж үзүүлэх, багаар хэрхэн 

ажиллах  талаар эмч  мэргэжилтнүүд ажлын байранд суралцаж ажиллав. 2016 онд БОЭТ-ийн эрт 

нярайн тусламжинд СУРФАКТАНТ эмчилгээг нэвтрүүлж, эрт нярайн нэн шаардлагатай тусламжийн 

багцийг  хэрэгжүүлж ажилласны дүнд Ховд аймгийн төрөх тойрны эндэгдэл буурсан бөгөөд 2017 онд 

бүсийн аймгуудад нэвтрүүлэн дэлгэрүүлснээр баруун бүсийн перинаталь эндэгдлийг тодорхой 

хэмжээгээр бууруулах  зорилт тавин ажиллаж байна 

Арга хэмжээ  7.2.2 Хүн амын дунд 

эрсдэлт хүчин зүйлийн, өвчлөл, нас 

баралтын  байдалд  бүсийн  

хэмжээний судалгаа хийж, үр дүнг  

танилцуулан ажиллах 

Ховд дахь БОЭТ-ийн сургалт эрдэм шинжилгээний алба нь баруун бүсийн хүн амын эрүүл мэндийн 

байдалд эрсдэлт хүчин зүйлийн нөлөөллийн талаар хийгдэж байгаа судалгаа шинжилгээний 

бүтээлүүдийн цар хүрээг өргөтгөх, түгээн дэлгэрүүлэх дэмжин туслах зорилгоор ажиллаж байна. 

 2016 онд Баруун бүсийн перинаталь эндэгдлийн өнөөгийн түвшин нөлөөлөх хүчин зүйл, хэтийн 

хандлага, бууруулах арга замын судалгаа хийж 5 дугаар сард нярайн эмч Ц.Солонго нэг сэдэвт 

бүтээлээр Анагаах ухааны докторын зэрэг хамгаалж, хураангуй товхимолыг бүсийн аймгуудад 

хүргүүлсэн нь бүс нутгийн хэмжээнд нярайн тусламжийн талаарх  анхны шинлэх ухааны судалгаат 

баримт болсон бөгөөд  зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажилласнаар перинаталь эндэгдэл буурах, эмч нарын 

судалгаа шинжилгээндээ ашиглах, харьцуулах ач холбогдолтой  болно.  

Мөн тайлант онд  дотоод шүүрлийн эмч Д.Отгонбаяр “Баруун бүсийн чихрийн шижин хэв шинж 2-ын  

тархалт” сэдвээр  Анагаах ухааны доктор /Ph.D/ бү, Мэдрэлийн тасгийн их эмч Ч.Соёлмаа “Доктор 

Шагдарсүрэнгийн намтар судлал” сэдвээр  Анагаах ухааны магистрын зэргээ  тус тус хамгаалсан 

бүтээлийг бүсийн аймгуудад хүргүүлэж танилцуулан ажиллаж байна.  

Мэдрэлийн  эмч Ц. Гэрэлт-Од  “Эплипси өвчний тархалт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл” сэдвээр 

магистрийн судалгааны ажлаа хийж байна.  
 

2016 оны 10 дугаар сард Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын эмч, Академич Н.Баасанжавын 

санаачлага дэмжлэгтэйгээр баруун бүсийн эмч нарын III зөвлөгөөнийг нь олон улсын чанартай 

болгож өргөжүүлэн АНУ-ын эрдэмтэн судлаачид, баруун бүсийн аймгуудын эмч судлаачдын 

оролцоотойгоор зохион байгуулсан. Баруун бүсийн эмч нарын 3 дугаар зөвлөгөөн нь бүс нутагтаа 

тулгамдаж буй асуудлуудад анхаарлаа хандуулан авч хэлэлцэснээс гадна зөвлөмж гарган бодлогын 

түвшинд авч үзэх шаардлагатай асуудлуудыг салбарын бодлого төлөвлөлтөнд тусгах,   эмч нарыг 

судалгаа шинжилгээний ажил хийх сэдэл төрүүлэн, судалгааны арга зүйн мэдлэг эзэмшүүлэх, бүсийн 

хэмжээний судалгааны тоо нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн. Эрдэм шинжилгээний хуралд анагаах ухааны 

докторууд, эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд 24 бүтээл танилцуулсан. БОЭТ-ийн эмч нарын Баруун 

бүсийн төрөх насны эмэгтэйчүүдийн резус хүчин зүйлийн судалгаа, Ховд Говь-Алтай аймгийн 

иргэдийн вирусын эсрэг эмийн хэрэглээний үр дүн, Баруун  бүсийн хүн амын дунд чихрийн шижин 

хэв шинж 2 өвчний тархалтын байдалд, Баруун бүсийн перинаталь эндэгдлийн асуудал  зэрэг 

илтгэлүүд амаар болон пост хэлбэрээр тавигдсан. Баруун бүсийн эмч нарын зөвөлгөөний хүндэт 

зочид  МУ-ын хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавъяат эмч, академич Н.Баасанжав, АНУ-ын Орегон 

мужийн цээжний хөндийн мэс заслын нийгэмлэгийн тэргүүн, Хавдрын төвийн захирал, доктор, 
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ГУРАВ. МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ: 
 

Гэрээнд тусгагдсан манлайллын  

зорилт (орц), түүний шалгуур 

үзүүлэлт бүрээр хүрэх түвшин 

Жинхэнэ гүйцэтгэл (шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрсэн түвшин)  

1 2 3 

1.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар: 

профессор Жон Ханди, Орегон мужийн  зүрх судасны мэс заслын зөвлөх эмч, доктор  Томас 

Венклер,Доктор, хуульч Бен Ханду,Анагаахын шинжлэх ухааны доктор профессор Б.Бурмаажав,   

Анагаах ухааны доктор, профессор Л.Ганболд, Анагаах ухааны доктор, дэд профессор З.Гэрэлмаа нар 

оролцов.  Хурлаар хэлэлцэгдсэн илтгэлүүдийг эмхэтгэн товхимол хэвлүүлсэн нь бүсийн эмч нарын 

судалгаануудыг нэгтгэсэн, судалгаа ажилд ашиглах, харилцан суралцах, судлаач эмч нарын 

хэвлүүлсэн  бүтээлийн тоог нэмэгдүүлсэн ажил боллоо. 

Ховд Говь-Алтай, Баян-Өлгий аймгийн ЭМГ, БСГ, БОЭТ, нэгдсэн эмнэлгийн эмч нар НТБ-ын 

ЭМАШТҮБ 2 төслийн санхүүжилтээр баруун бүсийн аймгуудын “6-59 сартай хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн 

түлэгдэлтийн талаарх мэдлэг хандлагыг үнэлэх нь”, “Хүн амын дундах антибиотикын хэрэглээг 

судлах нь”, “1-9 ангийн хүүхдүүдийн дундах шүд угаах мэдлэг, хандлага, дадлыг үнэлэх нь” гэсэн 

асуумж судалгаануудыг  санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон сумдад хийж байна. Амны хөндийн 

судалгааны дүнг танилцуулбал: Судалгаанд оролцсон  хүүхдүүдийн  52,6% нь шүдээ зөв угаах дадлыг 

эзэмшсэн. 86,9% нь  шүдээ цэвэрлэхгүй байх болон чихэрлэг хүнс, газтай ундаа уух нь шүдэнд 

муугаар нөлөөлнө гэдгийг  ойлгодог, 58,2% нь урьдчилан сэргийлэх байдлаар эмчид ханддаг гэжээ. 

Харин 6-9 ангийн хүүхдүүдийн шүд угаах, шүдний эрүүл мэндийн талаархи мэдлэг нь 55,4 хувьтай,  

69% нь амны хөндийг тогтмол зөв цэвэрлэдэг, 3-6 насны хооронд шүдээ анх удаа угааж эхэлсэн, 

17,5% нь урьдчилан сэргийлэх байдлаар шүдний эмчид ханддаг гэсэн дүн гарчээ. Харин “6-59 сартай 

хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн түлэгдэлтийн талаарх мэдлэг хандлагыг үнэлэх нь”, “Хүн амын дундах 

антибиотикын хэрэглээг судлах нь” гэсэн судалгаануудын дүн нэгдсэн байдлаар гараагүй байна. 

Судалгаанд Ховд аймгаас Жаргалант, Булган, Мөнххайрхан, Цэцэг, Эрдэнэбүрэн, Ховд, Дөргөн зэрэг 

сумуудын ард иргэд, хүүхдүүд хамрагдаж нийт 3905 хүнээс судалгааг асуумжаар авсан. Энэхүү 

судалгаанууд  хийгдсэнээр Амны хөндийн эрүүл мэнд хөтөлбөр, Хүүхдийн осол гэмтэлээс сэргийлэх 

стратеги, Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх хөтөлбөрүүдийн цаашдын хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоход дөхөм болж байна. 
 

Хэрэгжүүлбэл  зохих тусгай  арга хэмжээний  тоо-10  39,5 



 
 

 

Зорилт-1: Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс 

зүйн хэм хэмжээг мөрдөх, мөрдүүлэх 
 
  

 а) Байгууллагын эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүйн хорооны 

тогтвортой үйл ажиллагааг хангахад 

бүх талаар дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

 

А. Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний төвийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороог 

Эрүүл мэнд спортын сайдын 2015 оны 92 дугаар тушаалын дагуу ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хороны 2015 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор    

Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний төвийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны даргаар  

Мэдрэлийн тасгийн эрхлэгч эмч Л.Эрдэнэцэцэг, орлогч даргаар Гэмтлийн тасгийн эрхлэгч 

Д.Цэрэнбадам, нарийн бичгийн даргаар Хүний нөөцийн менежер Ц.Цагаан, гишүүдэд Дотрын тасгийн 

эрхлэгч эмч Б.Уранчимэг,  Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгийн ахлах сувилагч Б.Оюунчимэг, 

лаборант Л.Энхжаргал, нягтлан бодогч П.Цагаанбилэг, жолооч Я.Баатарцогт, хуулийн зөвлөх 

Ж.Энхжаргал нарыг шалгаруулан сонгогдон ажиллаж байна.    
 

2016 онд БОЭТ-ийн Ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж улиралд нэг удаа хуралдаж  

эмч ажилчдын ёс зүй харилцаа хандлагатай холбоотой ирсэн гомдлын хэлэлцэх барагдуулах ажлыг 

зохион байгуулан ажилласан. Мөн БОЭТ-ийн ажилчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ёс зүй 

харилцаа хандлагыг сайжруулах  сургалтуудыг сургалтын төлөвлөгөөнд тусгуулан ажиллаа. 2016 оны 

II улирлын дотоод сургалтын хуваарийг эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлагын талаар 

багц сургалт авахаар төлөвлөн  нийт 4 удаагийн сургалтыг хийснээр БОЭТ-д эмч эмнэлгийн 

мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлагатай холбоотой гомдлын тоо өмнөх оноос буурсан үзүүлэлттэй 

байна.  Тайлант онд нийт ёс зүйн хороонд хандаж  бичгээр ирсэн нэг гомдлыг салбар хорооны хурлаар 

хэлэлцэн шийдвэрлэсэн, амаар ирсэн 3 гомдлыг  тухай бүрд  нь эвлэрүүлэн зуучлах замаар 

барагдуулан ажилласан.   
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Зорилт-2: Ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

ангид байх  
 

а) Өөрийн ашиг сонирхол, хөрөнгө 

орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд  

гаргаж өгөх   
 

б) Байгууллагын түвшинд авлигын 

эсрэг төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх 

 А) Ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд Ховд аймгийн ЭМГ болон  аймгийн 

ЗДТГ,  АТГазарт өөрийн ХАСХОМ-гээ хуулийн хугацаанд буюу 2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны дотор   

мэдүүлсэн.  Үүнтэй холбоотой ямар нэгэн зөрчил гараагүй болно.  
 
 
 
 

Б) Байгууллагын түвшинд авилгын эсрэг 3 бүлэг 11 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган  төлөвлөгөөний 

дагуу БОЭТ-ийн хүний нөөцийн менежер нь шинээр ажилд орсон болон хөдөлмөрийн түр гэрээгээр 

ажиллаж байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнд Авилгын тухай хуулийн талаар  ухуулга суртачилгаа 

хийж танилцуулахдаа бүрдээ гарын үсгээр баталгаажуулж хэвшсэн. Мөн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч 

дарга тасгийн эрхлэгч эмч нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд авилгын тухай хууль болон албан 

бус төлбөрийн талаар заалт оруулан  улирлын урамшуулалд тооцон ажиллаж байна.  

БОЭТ-д мөрдөгдөж буй тусламж үйлчилгээний үнийн мэдээллийг мэдээллийн самбар, цахим 

бүртгэлийн хэсэг, байгууллагын цахим хаягт ил тод байршуулснаар   нээлттэй утас, санал хүсэлтийн 

хайрцаг, сэтгэл ханамжийн судалгаагаар  ямар нэгэн авилга албан бус төлбөрийн талаар гомдол 

шүүмжлэлгүй ажилласан.    
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2.Байгууллагын ил тод  байдлыг хангах талаар 

 

Зорилт-1: Засгийн газрын 2009 оны 143 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

болон нутгийн захиргааны бүх шатны 

байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод 

байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”,  

Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 177 

тоот тушаалаар батлагдсан “Эрүүл 

мэндийн байгууллагуудын ил тод 

байдлыг илтгэх үзүүлэлт”-ийн хүний 

нөөц, мэдээллийн талаарх ил тод 

байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангах 
 

а) Хүний нөөцийн удирдлагад ил тод 

байдлыг хэрэгжүүлэх, ялангуяа 

ажилтныг ажилд авах, халах, чөлөөлөх, 

гадаад, дотоод сургалтад оролцуулах, 

сахилгын шийтгэл ногдуулах үйл 

ажиллагааг байгууллагад ил тод 

болгох  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 А. БОЭТ-ийн захирлын  2014 оны 01 дүгээр  сарын 02-ны өдрийн  08 дугаар тушаалаар  баталсан “Сул 

чөлөөтэй ажлын байранд эмч, ажилтан сонгон шалгаруулах, дадлагажуулан сургах, туршилтаар 

ажиллуулах, үндсэн ажилтнаар томилох”  журмын дагуу IT инженерийн ажлын байранд сонгон 

шалгаруулалт зарлан шалгалтанд нийт 6 хүний материал ирж Шалгалтын комиссоор Хүний нөөцийн 

менежер Ц.Цагаан, сургалтын албаны дарга Б.Алтанчимэг, сүлжээний инженер Н.Буянзаяа нар 

томилогдон  гардан үйлдэл, онол, ярилцлага гэсэн дарааллаар шалгаруулж Т.Буяннэмэх 80 оноогоор 

тэргүүлэн хөдөлмөрийн түр гэрээ  байгуулан ажиллуулж байна.  Мөн эмчилгээний хоолны тасгийн 

“Хоолны технологич инженер”-ийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалтын зарыг орон нутгийн 

хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан хүргүүлсэн боловч манай 

төвөөс тавьсан шаардлага хангасан мэргэжлийн хүн хандаагүй 2017 онд дахин зарлахаар төлөвлөж 

байна.  

http://chd.mohs.mn/content.php?id=6&cid=824  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн сул ажлын байрны 

зарын хэсэгт БОЭТ-д нэн шаардлагатай байгаа тархи нугасны мэс засалч эмч, вирус судлаач эмч, 

эмчилгээний хоол зүйч эмч, гадаадын оронд магистраас дээш зэрэг хамгаалсан эмчийг ирж 

ажиллахыг урьж  орон нутагтаа тогтвор суурьшилтай ажиллуулах зорилгоор аймгийн ЗДТГ-аас орон 

байраар ханган 5-аас дээш жил ажиллавал тухай байрыг өөрт нь үнэ төлбөргүй шилжүүлэх  урилга 

байршуулсан боловч  одоогоор хүсэлт ирээгүй байна. 
  

Баруун бүсэд Говь-Алтай аймагт АШУҮИС-ын салбар сургууль байдагтай холбоотой  манай төвд 

шинээр ажилд орохоор өргөдөл гарган хандсан эмч, сувилагч тусгай мэргэжилтэн жилд дунджаар 

нийт 110 гаруй байдаг. 

   2016 онд  шинээр өргөдөл өгсөн болон өмнөх онд бүртгэлтэй байсан нийт 107 сувилагч тусгай 

мэргэжилтнээс “Шинэ сувилагч” хөтөлбөрийг боловсруулан  онол, гардан үйлдэл, ур чадвар гэсэн үе 

шатаар шалгаруулалт хийж  хүний нөөцийн бүртгэлд эрэмбэлэн авсан. Дээрх шалгалтанд хамрагдсан 

сувилагч тусгай мэргэжилтнээс 57 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн уг  шалгуурт тэнцэж хүний нөөцөнд 

бүртгэж авлаа. Цаашид БОЭТ-д сул болон чөлөөтэй ажлын байр зарлагдсан тохиолдолд хүний 

нөөцөнд бүртгэгдсэн 57 сувилагч мэргэжилтэнээс сонгон шалгаруулалтанд хамрагдах, мөн түр ажлын 

байранд ажиллах боломжтой юм.  

Гадаад, дотоод сургалтад оролцуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах болон урамшуулал олгох үйл 

ажиллагааг  7 хоногийн туршид холбогдох хурал  дээр ил тодоор тушаалыг үндэслэлтэй нь 

танилцуулдаг.  
 

 Гадаад сургалтанд эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг хамруулахдаа  ЭЭО дарга,   чанар алба, 

сувилахуйн алба, сургалтын албатай зөвшилцөн  хүний нөөцийн төлөвлөлттэй уялдуулан  2016 онд 

Бүгд найрамдах Энэтхэг улсад Дотрын их эмч Ч.Дууниар 1 сарын хугацаатай бөөрний дутагдалтай 

өвчтөнүүдийн хяналтын чиглэлээр  ажлын байрны шавилан сургалтанд хамруулсан, Дэлхийн 

биоанагаах лабораторийн мэргэжилтнүүдийн 32 дугаар их хурал Япон улсын Кобе хотод 5 хоног  

зохион байгуулагдсан. Тус хуралд БОЭТийн шинжилгээний тасгийн эрхлэгч их эмч С.Отгончимэг 
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оролцож  лабораторийн салбарт олон улсад  шинээр  нэвтэрч буй технологи, тоног төхөөрөмжийн 

болон, оношилгооны дэвшилтэт аргуудын танилцуулга хийгдсэн.  

- АНУ-ын Virtue Foundation-ний нүдний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн мэс заслын эмч нарын баг  

5 дахь жилдээ баруун бүс нутгийн ард иргэдэд үнэ төлбөргүй үзлэг, шинжилгээ, мэс заслыг  

2015.05.17-05.28 ныг дуустал 11  хоногийн хугацаанд хийлээ. Нүдний нарийн мэргэжлийн эмч 

нарын багт  нэр хүнд бүхий их сургуулийн доктор, зөвлөх эмч нар  Dr. Charles Cole /Чарлес 

Акерсон  Коле/- Нью Йорк хот дахь Колумбиа Их Сургуулийн АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ  УХААНЫ 

ДОКТОР,  Dr. Tamiesha Frempong /Тамиеша Фремпон/ нь хүүхдийн нүд судлал – солир харааны  

төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч,  Преети Харимохан Каушик /Preeti Harimohan Kaushik/ 

Анагаах Ухаан –Нүдний  Мэс Заслын эмч, Мумбайн их эмч, мэс засалчдын коллежийн ХҮНДЭТ 

ПРОФЕССОР,  ЖАНАК МАХАНДРА ШАХ /Janak Mahandra Shah/ нь  Сет Гордандас Сүндерас Анагаах 

Ухааны Коллеж [Seth Gordhandas Sunderdas Medical College] хүндэт профессор, нүдний мэс заслын 

эмч, Adrienne Keggin /Адрени Кеггин - НҮБ-д тусгай зөвлөх эрхтэй, хүүхдийн нүдний төрөлжсөн 

нарийн мэргэжлийн/хялар/  эмч, Лорен Жофроу  мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний  эмч,  

Страсбургийн  Пастьрын  их сургууль Анагаах ухааны сургуулийн Анагаах ухааны доктор, Parag 

Gandhi /Параг ганди/ Нью Йорк-ийн их сургууль, нүдний гоо заслын их эмч, анагаах ухааны 

магистр эмч   болон    Ziv Sherzer /Зив  Щерзе/,  Anna Szczepanek /Анна Щзепаник/, Erlinda Lachica 

/Ерланда лачика/, Karine Hu /Карина Ну/, Raman Parkash, Tanya Khan /Таня хан/  нарын  нийт 16  

хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж бүсийн хаьяа аймгуудын  нүдний эмч нар болон УБ хотын 1-р 

эмнэлгийн резидент эмч нарт ажлын  дахь шавилан сургалтыг зохион байгууллаа. 

- Монгол улсын засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн  тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төвлөрөлийг 

сааруулах бүсчилсэн хөгжлийн дэмжих зорилгоор тус төвд 2015-2019 онуудад Бельгийн болон 

Монгол улсын Засгийн газар хоорондын гэрээгээр “Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний 

төвийг бэхжүүлэх” хөнгөлөлттэй зээлийн төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа 2016 оны 05 дугаар 

сарын 18-ны өдөр болж,   Белгийн Хятадад дахь консулын төлөөлөгч Эдуард Бан Клеунан, FSE 

олон улсын компанийн гүйцэтгэх захирал Фредерик Соудайн, инженер Терри Лемойне, Монгол 

дахь туслан гүйцэтгэгч компани төлөөлөгч Г. Түмэн-ерөөлт, Д.Уранзаяа болон бусад холбогдох 

эмч мэргэжилтнүүд ирж БОЭТ-ийн тасаг кабинетүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж судалгаа 

хийн ажиллалаа. 

- БНСУ-ын  Засгийн газраас үзүүлж буй буцалтгүй тусламж  “гадаадад сайн дурын ажилтан 

томилох” төслийн хүрээнд тус төвд  хоол судлаач, анагаах ухааны магистр  Пак Хэрим, нийгмийн 

эрүүл мэндийн ажилтан  Ча Жүна нарын сайн дурын ажилтныг хүлээн авч хамтран  ажиллаж, 75 

сая төгрөгний өртөг бүхий төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэхүү төсөл  хэрэгжсэнээр  

эмчилгээний хоолны тасгийн  тоног төхөөрөмжөөр ханган тогооч нарыг ажлын байранд нь 

тасралтгүй сургаснаар эмчилгээний  хоолны чанар, хүртээмж сайжрана.  

- Тайваны засгийн газар, Тайвань олон улсын эрүүл мэндийн сургалтын төвтэй хамтран Тайвань 

улсад гемодиализын их эмч, техникч, сувилагч  нарыг мэргэжил дээшлүүлэх 1 сарын сургалтанд 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

б) Хууль, журамд заасан нууцаас бусад 

байгууллагын мэдээллийн ил тод 

байдлыг хэрэгжүүлэх  
 

хамруулаад байна. 

Дээрхи хөрөнгө оруулалт  болон сургалтуудыг  гадаад  дотоодын байгууллагуудтай хамтран зохион  

байгуулснаар  эмч мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадвар сайжирч, хамтын ажиллагаа өргөжин, олон 

улсын эмчилгээ оношилгооны орчин үеийн дэвшилтэт арга техник, туршлагыг  хөдөө орон нутагт 

нэвтрүүлж,  хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн, эмч ажилчдын  ажиллах  таатай орчин нөхцөл, 

үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлыг тодорхой хэмжээгээр  сайжруулсан  үр өгөөжтэй томоохон бүтээн 

байгуулалтын болон оюуны хөрөнгө оруулалт болсон.   
 
 

           Б. Хууль, журамд заагдсанаас бусад байгууллагын мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон 

7 хоног бүрийн баасан  гарагийн эмч нарын шуурхай хурал, 7 хоног бүрийн мягмар гарагийн тасгийн 

эрхлэгч эмч нарын хурал, 7 хоног бүрийн даваа гарагийн ахлах сувилагч нарын хурал,  7 хоног бүрийн  

лхагва гарагийн үйлчилгээний ажилчдын хурал, тасгийн ажилчдын хурал,  зарлалын самбар дээр 

мэдээллийг байршуулж ажиллагсдаас нээлттэй санал авч, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа тусган 

ажиллаж байна       
                                                                                                                                            

3.Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтын ил тод байдлыг хангах талаар: 
 

Зорилт-1: Засгийн газрын 2009 оны 143 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

болон нутгийн захиргааны бүх шатны 

байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод 

байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”, 

Эрүүл мэндийн сайдын 2007 оны 177 

тоот тушаалаар батлагдсан “Эрүүл 

мэндийн байгууллагуудын ил тод 

байдлыг илтгэх үзүүлэлт”-ийн төсөв, 

санхүү,  төсвийн хөрөнгөөр бараа 

үйлчилгээ худалдан авах үйл 

ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг хангах  
 

а) Төсөв, санхүү,  төсвийн хөрөнгөөр 

бараа үйлчилгээ худалдан авах үйл 

ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 
  
 
 
 

 

 А. Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу хэрэгжүүлж буй үндсэн үйл 

ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд нь холбогдох 

байгууллагуудад гаргаж нийт ажилчдад мэдээлэн ажиллан, ил тод байршуулах үйл ажиллагааг тогмол 

хугацаанд хийж хэвшсэн.  

Байгууллагын төсвийн төсөлийг цаг хугацаанд нь хийж батлуулах, санхүүгийн сахилга батыг 

дээшлүүлэх, батлагдсан төсвийн дагуу хөрөнгийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах орлогын эх 

үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжийг судлан ажиллаж байна.  

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй Швейцарийн хамтын ажиллагаа, германы олон улсын хамтын 

ажиллагааны  эрчим хүчний үр ашиг төсөлөөс 348,0 сая төгрөг,  ЭМСЯ-наас 380,0 сая төгрөг,  Ховд 

аймгийн Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаас 220,0 сая төгрөг,  санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж 948,0  сая 

төгрөгийн саанхүүжилтийг шийдвэрлэж нээлттэй тендер зарлагдаж “Ховдын өргөө” ХХК шалагарч  

халдвартын барилгын их засварын ажлыг 2016 он 06-р сарын 20 нд эхлүүлж 09-р сарын 25 –нд дуусгаж 

улсын комисст хүлээлгэн өгч тус барилгад эмчилгээ үйлчилгээ хэвийн явагдаж байна.  Эмчилгээний 

хоолны тасгийн хоолны бэлтгэл ажлыг хангах тоног төхөөрөмжүүдийг koika олон улсын 

байгууллагын дэмжлэг тусламжтайгаар нийт 28,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр шинэчилсэн. Мөн 2016 

онд Цахим эрүүл мэнд төслийн хүрээнд 470,6 сая төгрөгний 125 компьютер дагалдах тоног төхөөрөмж, 

Цусны салбар станцад Дэлхийн Зөн Олон Улсын байгууллагаас 6,0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, 

Азийн хөгжлийн банкны ЭМХХ- 5  хүрээнд 720,0 сая төгрөгний тоног төхөөрөмж нийллүүлсэн ба цусны 

салбар станцын байрыг ажилчдын ая тухтай орчинг бүрдүүлэх эмчилгээ үйлчилгээний чанар 
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б) Хуульд заасан мэдээллийг олон 

нийтэд нээлттэй мэдээлэх 
 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч  Азийн хөгжлийн банкны санүүжилтээр иж бүрэн засвар хийсэн 

зэрэг томоохон бүтээн байгуулалттай холбоотой мэдээ тайланг цаг тухай бүр нь  гаргаж мэдээллийн 

самбар, цахим хуудсанд ил тод байршуулсан.  

БОЭТ нь  2014 оноос хэвтэн эмчлүүлэгчдийн  эмчилгээний хоолны чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, 

стандарт шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх нээлттэй тендер зарлаж  Мах, хүнсний 

ногоо, сүү сүүн бүтээгдэхүүн   бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ байгуулан  ажиллаж байна. Мах бэлтгэн 

нийлүүлж байгаа “ХОВД ДӨРГӨН ХХК”,  Сүү, сүүн  бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа 

“ҮҮДЭНГИЙН ЦАГААН ТОЛГОЙ”  Хүнсний ногоог Хувиараа аж эрхэлдэг А. Гансүх нартай гэрээ 

байгуулан гэрээний заалтын дагуу ариун цэвэр, халдвар хамгаалалын шаардлага хангасан 

бүтээгдэхүүн нийлүүлэн хамтран ажиллаж байна. Гэрээг хагас бүтэн жилээр дүгнэж гэрээний заалтын 

дагуу зах зээлийн үнэ ханшаас доогуур, стандарт шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлэхэд нь 

хяналт тавин ажиллаж байна. Улсын төсөвөөс 2016 онд эмчилгээний хоолны нийт төсөв  187,5 сая 

төгрөгийн батлагдсан зардалд багтаан үйл ажиллагаагаа явуулсан. Гэрээний дүн бусад мэдээллийн 

талаар шилнэ данс болон байгууллагын вэб сайтад /www.khovdboet.mohs.mn/ байршуулан ил тод 

байдлыг хангаж ажиллаа.  

2016 онд БОЭТ-ийн эмийн төсөв 1,122,000,000 төгрөгөөр батлагдсан. Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл,урвалж 

бодис, оношлуурын нээлттэй тендерийн шалгаруулалтыг  нийт эмийн төсвийн 80%-д буюу 

972,300,000 төгрөгөнд зарлан 36 багцаар худалдан авах ажиллагааны тендерийн хуулийн дагуу БОЭТ-

ийн захирлын тушаалаар үнэлгээний хороог байгуулан www.e-procurement.mn  цахим хуудсанд 

нээлттэй тенднер зарлаж урилга байршуулан нийтэд  мэдээлж явуулсан.  Тендерт нийт 21 компани 

оролцож  үнийн санал, материалаа ирүүлснээс   үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээ хийж 14 компани 

шалгарч 2016 оны 02 дугаар сарын 05- нд гэрээ байгуулан эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, урвалж 

оношлуурыг хуваарийн дагуу нийлүүлж эхэлсэн. Улирал бүр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж 

оношлуурын нийлүүлэлт болон тендерийн гүйцэтгэлийг БОЭТ-ий санхүүгийн шилэн данс болон 

захирлын дэргэдэх зөвлөлд тайлагнан ажиллаж байна 

Дээрх ажил үйлчилгээнүүдийг зохион байгуулснаар Төсвийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон төсөл, хөтөлбөрийн тендерийн гүйцэтгэлийг 

ил тод мэдээллэх, шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах заалтыг бүрэн 

хэрэгжүүлэн байгууллагын удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр шуурхай хангаж, оновчтой зөв шийдвэр 

гарган  төсөл хөтөлбөрийн байгууллагад  хамтран ажиллах санал, төсөл боловсруулан хүргүүлснээр 

байгууллагын үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмжүүдийг 1 тэрбум 153 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн, 

үйлчлүүлэгчдийн ая тухтай орчин бүрдүүлсэн, байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой өргүй 

ажилласан зэрэг ололт амжилтууд гарсан. Энэ нь байгууллагын удирдлагын манлайлал,  дунд шатны 

менежерүүд, ажилчдын хамтын ажиллагааны үр дүн юм.  
 

Б. БОЭТ нь үйл ажиллагаа, төсөв санхүүтэй холбоотой мэдээллийг http://www.khovdboet.mohs.mn/ сайт 

болон орон нутгийн телевиз, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, байгууллагын цахим бүртгэл, тасаг 

нэгжүүдийн мэдээллийн самбаруудаар дамжуулан олон нийтэд ил тод нээлттэй мэдээлэн ажиллаж 

байна.  

http://www.e-procurement.mn/
http://www.khovdboet.mohs.mn/


 
 

 

Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжсэнтэй холбоогоор сар бүр цалигийн зардлаас бусад 5 саяас дээш 

орлго, зарлагын гүйлгээ, жилийн төсөв, сарын гүйцэтгэлийн хамт хуулийн хугацаанд бүх мэдээллийг 

байгууллагын цахим сайт болон мэдээллийн самбарт байршуулан  ил тод  нээлттэйгээр үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна. 

Тухайн жилд батлагдсан төсөв, төсвийн зарцуулалт гүйцэтгэл, нэмэлтээр ирж буй санхүүжилт, хагас 

бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг Шилэн дансны тухай  хууль болон Төсвийн тухай хууль бусад хууль 

тогтоомжийн хүрээнд гаргаж хуулийн хугацаанд тайлагнан удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр ханган 

ажилласан. 2016 онд гаргасан санхүүгийн  тайлан мэдээг байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн 

самбарт байршуулан ил тод тавьж мэдээллэн ажиллаж байна. Төсвийн мэдээллийг 

http://info.shilendans.gov.mn/login    хаягаар нэвтрэн оруулан мөн http://shilendans.gov.mn/org/1374      

цахим хуудсаар тогтмол мэдээлж ажиллаа.  

- Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжсэнтэй холбойгоор сар бүр цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас  

дээш орлого, зарлагын гүйлгээ, жилийн төсөв, сарын гүйцэтгэлийн хамт хуулийн хугацаанд  бүх 

мэдээллийг байгууллагын цахим сайт болон мэдээллийн самбарт байршуулан  ил тод  нээлттэйгээр 

үйл ажиллагаагаа явуулж байна.   
 

4.Байгууллагын эд хөрөнгийг зохистой ашиглах талаар: 
 

Зорилт-1: Байгууллагын эд хөрөнгийн 

бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах, түүнд 

тавих хяналтыг сайжруулах  

а) Байгууллагын эд хөрөнгийн 

тооллогыг дүрэм, журмын дагуу 

зохион байгуулах  
 

б) Байгууллагын эд хөрөнгийг 

үрэгдүүлсэн, эвдсэн тохиолдолд 

хариуцлага тооцох  

 
 

А. Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт, зарцуулалтын байдлыг сайжруулахын тулд 

захиралын 2014 оны 08 дугаар сарын 01-ний 288 дугаар тушаалаар Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл 

байгууллагдан ажиллаж байна. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл нь хагас жилийн тооллого, жилийн 

эцсийн тооллого мөн байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтын байдалд 

байнгын хяналт тавьж ажиллаж байна.   

Байгууллагын үндсэн хөрөнгө, багаж тоног төхөөрөмж, хатуу, зөөлөн эдлэл, эм эмнэлгийн 

хэрэгсэлд хагас бүтэн жилээр 2 удаа тооллого хийсэн.  

 2016 оны жилийн эцэсийн үндсэн хөрөнгийн тооллогыг байгууллагын захирлын 2016 оны А/39 дугаар 

тушаалаар тоологын комисс томилон 2016 оны  12 дугаар сарын 05-16-ныг дуусталх хугацаанд нийт 41 

тасаг кабинетын тоног төхөөрөмж, эд аж ахуй, тавилга хэрэгслэл, зөөлөн эдлэлийн ашиглалт, 

хамгаалалт, зарцуулалтын байдалд тооллого явууллаа.  

Тооллогын нэгдсэн дүн: 

Тооллогоор 41 тасаг кабинетуудад нийт 96 нэр төрлийн 565 ширхэг 4,929,978,656.0  үнэ бүхий 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмж болон багаж хэрэгсэлүүдийг тоолж бүртгэгдлээ.  
 

2016 онд нийт 41 нэр төрлийн 74 ширхэг 669,824,844.0 /Цусны станц/ үнэ бүхий тоног төхөөрөмж, 6 нэр 

төрлийн 67 ширхэг 13,275,000.0 үнэ бүхий тавилга аж ахуйн эд хогшил, 24 нэр төрлийн 290 ширхэг 

470,128,804.0 үнэ бүхий бусад үндсэн хөрөнгө /Цахим төслийн компьютерууд/ тус тус 1,153,228,648.00  

нэмэгдэн БОЭТ-ийн нийт хөрөнгө  11,548,052,944.00 хөрөнгө бүртгэгдлээ.  
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Тооллогоор 177 ширхэг актлах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслүүдийг актлах  жагсаалт 

гаргасан.  

Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулахын тулд 2016 оны 

нэгдүгээр улирлаас эхлэн тасгуудын ахлах сувилагч нарт хөрөнгийн бүртгэлийг гаргаж гарын үсгээр 

баталгаажуулан хүлээлгэн өгч сар бүр үндсэн цалин дээр 20000 төргөгийг нэмж олгосноор өмнөх 

жилийн тооллогоны дүнтэй харьцуулахад өмч хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдал 

тодорхой хэмжээгээр сайжирсан үр дүнтэй байна.  
 

Б. 2016 онд Байгууллагын эд хөрөнгийг үрэгдүүлсэн, эвдсэн тохиолдол гараагүй   
 

5.Байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн талаар: 
 

Зорилт-1: Байгууллагын хүний 

нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх  

а) Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг 

сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

А) Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Төрийн албаны тухай хууль,  Хөдөлмөрийн тухай 

хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, БОЭТ-ийн захирлын үр дүнгийн гэрээний хүрээнд БОЭТ-ийн 

ажилчин албан хаагчдын ажиллаж, амьдрах нөхцөл бололцоог сайжруулах, ажиллах таатай орчныг 

бүрдүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах, үр бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай ажиллах боломжоор 

хангах, албан хаагчдын эрүүл мэнд ажил, амралтын зохистой харьцааг тогтоох, чөлөөт цагийг 

зохистой өнгөрүүлэх, ажлын байранд мэргэшүүлэх ур чадварыг дээшлүүлэх нөхцөл боломжийг 

бүрдүүлэх зорилгоор БОЭТ-ийн “Ажилчдын нийгмийн баталгааг 2016-2018 хангах” хөтөлбөрийг    

боловсруулан БОЭТ-ийн захирлаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. Хөтөлбөрийг үндэслэн 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг  4 зорилтын хүрээнд 27 зүйлээр гарган хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 

гарган тайлагнаж ажилласан.  2016 онд  23 ажил 100% биелэсэн, 3 ажил 50%-тай, 1 ажил огт биелээгүй 

байна. Хөтөлбөрийн биелэлт 90,7%-тай. 

Ажиллах орчныг бүрдүүлэх, цалин хөлс, нэмэгдэл олгох зорилтын хүрээнд: Эмч ажилчдын 

ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах талаар төсөл хөтөлбөрийн байгууллага болон дотоод нөөц 

боломжоо ашиглан  

1.Халдвартын эмнэлгийн барилгын их засварын ажлыг 948 сая төгрөгний санхүүжилтээр бүрэн 

засварт хамруулсан  

2. Эмчилгээний хоолны тасгийг 63,0 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар бүрэн засвар хийж тоног 

төхөөрөмжөөр хангасан 

3. Эмгэг судлалын тасгийн лабораторийн хэсгийг өргөтгөн урсгалыг  стандартын дагуу болгон засвар 
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хийсэн.  

4. Моргийн барилгын засварыг бүрэн хийж тоног төхөөрөмжөөр хангасан. /Дезерет ОУБ-ын 

санхүүжилтээр/  

5. Хүүхдийн тасагт  хүчилтөрөгчийн коктейл найруулах зориулалттай аппаратыг Дэлхийн зөнгийн 

хөрөнгө оруулалтаар авч эмч ажилчид болон хэвтэн эмчлүүлж буй үйлчлүүлэгч, хүүхэд, эхчүүдэд 

хүчилтөрөгчийн коктейл уулгаж байна.  

6. Тасаг нэгжийн урсгал засвар, цонх хаалга шинэчлэх, эмчийн ширээ, сандал солих, хэрэгцээт эд 

хогшил худалдан авахад зориулан 35,1 сая төгрөг зарцуулсан байна. 

7. Ажилчдын цайны газарт засвар хийж гэрээгээр гүйцэтгүүлж байгаа нь эмч ажилчдын ажлын цаг 

ашиглалт сайжирсан.  

8. Амбулаторийн тасгийн 10 кабинетийн эмч сувилагч нарт шинэ  ширээ, сандал олгож,  цахим эрүүл 

мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд 120 ширхэг суурин компьютерээр нийт тасаг нэгж, кабинетуудад 

суурьлуулж интертетэд холбосон нь ажилчид орчин үеийн шинэ мэдээ мэдээллийг цаг алдахгүй авч 

мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх боломж бүрдэж, ажлын байрны ая тухтай орчин бий болсон. 

9. 2016 онд  МУ-ын ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолоор  200 эмч ажилчдад хэвийн бус нөхцлийн  нэмэгдлийг 

үндсэн цалингийн 10 хувиар тооцон 114.961.776, хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа 100 эмч ажилчдад 

хор саармагжуулах  сүүг нэг хүнд 300 гр тооцон  нийт 8500000 төгрөгийг, онцгой ур чадвар гарган 

хүний амь нас аварсан 48 эмч мэргэжилтэнд 19098435 төгрөг, ачаалалтай ажилласан, байгууллага олон 

нийтийн ажилд идэвхитэй оролцсон 194  эмч ажилчдад  40895010  төгрөгийн урамшуулалыг, нийт эмч 

ажилчдын улирлын урамшуулалд 238310454 төгрөг, зэргийн нэмэгдэлд 108 эмч мэргэжилтэнд 

60369154  төгрөг, ажилчдын хоолны нэмэгдэлд 75066133 төгрөг, илүү цагийн хөлсөнд 151016253 

төгрөгийг,  гэрт болон галалгаатай байшинд амьдардаг эрэгтэйчүүд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд 

нийт 49 ажилтанд түлшний хөнгөлөлт тус бүр  1тн нүүрний үнэ 90000 төгрөгөөр тооцон 4410000 

төгрөг,  алс болон хот дотор дуудагдсан эмч мэргэжилтэн, жижүүр эмчийн нэмэгдэлд 227491161   

төгрөгийг  тус тус олгосон байна.     

Мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх, сурах боломжоор хангах зорилтын хүрээнд: 
 

1. Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн хөтөлбөрийн дагуу тус төвд шаардлагатай төгсөлтийн дараах 

ТӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТААР  резидентийн сургалтанд- 5 их эмч /арьс харшилын эмчээр  З. Банзрагч,  

сэхээн амьдруулах мэдээгүйжүүлгээр С. Алтанчимэг, гэмтлийн эмчээр Б. Лхагвасүрэн, лабораторын 

эмчээр С. Оюундэлгэр, хүлээн авах яаралтай тусламжийн эмчээр Д. Гансувд, эх барих эмэгтэйчүүдийн 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

эмчээр Ц. Цэнгэл/,  

2. Мэргэжил олгох сургалтанд  3 их эмч /Хүүхдийн сэхээн амьдруулах Б. Батболд, гавал тархины мэс 

заслаар Б. Батбулган/  

3. Сувилагч, тусгай мэргэжилтний олгох сургалтанд - 10 Сонсгол судлалын сувилахуй Д. Нямдаваа, мэс 

заслын сувилахуй Б. Болормаа, ариутгалын сувилагчаар Т. Дулам,   бактерологийн лаборантаар Т. 

Өлзийбаяр, комьютер томографийн техникчээр М. Отгоншар, мэдрэлийн сувилагчийн олгох 

сургалтанд Н. Батгомбо, Сэтгэцийн нөхөн сэргээхийн сувилагчаар  Я.Алтанчимэг,  Э. Батдорж, 

ариутгалын сувилагчаар Э.Оюунцэцэг, иммонологийн лаборантаар Айгүль,  

6. Байгууллагын санхүүжилтаар гадаад сургалтанд -3  /гемодиализын эмч Т. Энхцэцэг, сувилагч Д. 

Ариунаа, техникч Т. Ганбүүрэг/   

7. Мэргэжил олгох сургалтанд  их эмч-3    тархины судасны допллер-ийн олгох Ц. Гэрэлт-Од, 

мэдрэлийн эмчийн дээшлүүлэх сургалтанд Ч. Соёлмаа, цусны трансфизиологи-ийн олгох 

сургалтанд О. Заяа нарыг   суралцах гэрээ байгуулан суралцуулж байна.  

8. Дархан-Уул аймгийн АШУҮИС-ын салбар сургуульд 11 сувилагч тусгай мэргэжилтэнг 

баклаврын сургалтанд хамруулсан. Суралцах орчин нөхцлөөр бүрэн хангахаас гадна Хамтын 

гэрээний заалтын дагуу суралцах хугацааны үндсэн цалинг 100% олгосон.  

9. 2016 онд 5 их эмч, 15 сувилагч тусгай мэргэжилтэн  эмнэлгийн мэргэжилтний зэрэг хамгаалах 

шалгалтанд орж 2 их эмч, 4 сувилагч тэргүүлэх зэрэг, 3 их эмч 11 сувилагч тусгай мэргэжилтэн 

ахлах зэрэг хамгаалсан.  

10. Анагаах ухааны доктор /Ph.D/ -ыг  Амаржих газрын нярайн их эмч Ц.Солонго амжилттай 

хамгаалсан,  Мэдрэлийн их эмч Ч.Соёлмаа  АУ-ны магистрийн зэрэг хамгаалсан.  

Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах зорилтын хүрээнд:  
 

1. Байгууллагын дотоод журам, хамтын гэрээний заалтын дагуу  7 хүнд буцалтгүй тусламж, 23 хүнд 

цалинтай чөлөө, 81 хүнд цалингүй чөлөөг тус тус олгосон. 

2.  Хамтын гэрээний дагуу ар гэрийн гачигдал, төрсөн эцэг эхийг асрах, өөрөө  хүнд өвчний улмаас 

эмчилгээ хийлгэсэн 3 сувилагч, 2 их эмчид 1 сарын цалинтай чөлөө олгосон. Байгууллагын 

үндсэн  1 ажилтан нас барсан тул хамтын гэрээний дагуу 1 сарын үндсэн цалинг ар гэрт нь 

олгосон.  

3. Оройн ээлжинд жижүүрт гардаг ажилчдад байгууллагаас оройн хоол өгдөг  болсон  

4. 2016 онд ажил үйлсээрээ хамт олноо манлайлан, эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 

хэмжээг баримтлан, алдаа зөрчилгүй, идэвхи зүтгэлтэй ажилласан 4 ажилтанг МУ-ын Төрийн 

дээд шагналаар, 9 ажилтанг Ховд аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг” үндсэн цалингийн 20 

хувиар 2 сар,  26 ажилтанг ЭМЯ-ны Жуух бичгээр, 27 ажилтанг Засгийн газрын шагнал “Эрүүлийг 
хамгаалахыг тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр,  55 ажилтанг  Аймаг орон нутгийн болон 

харилцагч байгууллагын шагналаар шагнуулахаа холбогдох материалыг бүрдүүлэн уламжилж 

шагнууллаа.  

5. 2016 онд   хөдөлмөрийн гэрээнд заагдсан хамгаалах хэрэгсэл, багаж, ажлын хувцасаар хангах 

заалтын дагуу 345 ажилтанд 26,1 сая төгрөг зарцуулсан.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан нийт 96  эмчид аппарат чагнуур, пульсоксиметрээр 

хангаж ажилласан.   

7. Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссийн шийдвэрээр хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг 60 доош 

хувиар тогтоолгосон 19 ажилтаны хөдөлмөрийн нөхцлийг нь хөнгөвчлөн ажлын байрны 

тодорхойлолтыг гаргасан.  

8. БОЭТ-д ажиллаж байгаад гавьяаны амралтанд гарсан 170 ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэн 

аймгийн ХДТ-т хүлээн авч 2015 оны байгууллагын товч тайлан танилцуулан 90 жилийн ойд 

зориулан бүтээсэн “Уулсаас өндөр оргил өөд” түүхэн баримтат киног үзүүлж гарын бэлэг тавгийн 

идээг гардуулж, санал хүсэлтээ хамтран солилцсон.  Мөн БОЭТ-ийн өндөр настнууд эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээг авахдаа ямар нэгэн очер дугаар харгалзахгүй түргэн шуурхай үйлчилгээ авч 

байх зориулалтаар эмнэлгийн шар картыг олгосон нь ахмад настнуудын талархал хүлээсэн ажил 

болсон. Дотор мэдрэл, уламжлалт эмчилгээний тасагт өндөр настны хэвтэн эмчлүүлэх өрөөг 

тохижуулан ажиллуулж байна.  

Ажилчдын амралт сувилал, эрүүл мэндийн сахин хамгаалах зорилтын хүрээнд:  
 

1. Эх дэлхийгээ хамгаалъя уриан дор 6 дахь жилдээ зохион байгуулагдсан “Мөнгөлөг шагшуурга-

2016” мөсний баярт хамт олноороо  спорт урлагийн арга хэмжээнд  идэвхитэй оролцож Хос 

бүжгийн төрөлд 1-р байр,  хувцас жигдрэлтээр 1-р байранд, олс таталтын тэмцээнд 3-р байр, 

тэшүүрийн төрөлд 2 дугаар байранд  тус тус шалгарч амралтын 2 өдрийг цэвэр агаарт гарч 

байгууллагын зүгээс 2 гэр барьж, нийт ажилчдад халуун хоол цай, чацарганы шүүс, аарц өгч 

нийт 350000 төгрөг зарцуулсан.  

2. Ховд аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу “Эртэч-Ховд” өглөөний биеийн тамирын 

дасгал хөдөлгөөний аянд нэгдэн 2016 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 01-

ний өдөр хүртэл өглөө бүр 06:30 цагт Ард Аюушийн талбайд сар бүрийн 2 дахь долоо 

хоногийн 4 дэх өдөр болгон хамт олноороо  идэвхитэй оролцож  биеийн тамирын дасгал 

хөдөлгөөн, гимнастик, хийн дасгал, аэробек дасгалд иргэд,  байгууллагуудыг нэгдэхийг 

уриалан манлайлан оролцохоор тасаг нэгжүүдийг хувиарлан график гарган ажилласан.  

3. БОЭТ-ийн эмч ажилчдын чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, бие бялдрыг хөгжүүлэх 

зорилгоор долоо хоног бүрийн даваа гаригт 18:00-21:00 цагийн хооронд  Ховд аймгийн Биеийн 

тамир спортын газартай гэрээ хийж хамтран ажиллаж  байна. Мөн жилд Дэлхийн эмч нарын 

баяр, Сувилагчийн баяр, эмнэлгийн ажилчдын баяр, байгууллагын 2016 оны спортын аварга 

тасаг хамт олон шалгаруулах тэмцээнүүдийг  нийт 4 удаа спортын 3 төрөлт тэмцээнийг 

амжилттай зохион байгуулсан.   

4. БОЭТ-ийн тоног төхөөрөмжийн инженер Т.Ариунзаяа Таеквондогийн төрлөөр Ази тивийн 

аварга шалгаруулах тэмцээнээс Мөнгөн медаль авч бэлтгэлийг хангаж 1 сарын цалинтэй 

чөлөө өгч, үндсэн цалингийн 40 хувиар  1 сар шагнаж урамшуулсан. 

5. 2015 оны ажил үйлсээрээ тэргүүлэн шилдэг тасгаар шалгарсан хүүхдийн тасгийн хамт олныг 

/15/ ОХУ-д  ажлын 5 хоногийн хугацаатай аялаж амарсан ба байгууллагаас замын зардал, 

цалинг бүтэн олгосон.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) Байгууллагын хүний нөөцийн 

хэрэгцээг тооцож  ойрын 3  жилийн 

төлөвлөлт хийх  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг 

тасралтгүй сургалтад хамруулах 

төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх 

10. Улаанбаатар хотын МХЕГ-тай “Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтыг гүйцэтгэх” 

гэрээ байгуулан цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтийг 

сар бүр хийлгэснээр  туяаны хэтрэлт гараагүй. Мөн ҮЭХ-той байгуулсан хамтын гэрээний 

заалтын дагуу 5 рентген техникч, 2 их эмч, 1 инженер нийт 8 ажилтныг Улаанбаатар хотын 

Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд 12 төрлийн үзлэг оношилгоонд хамрагдаж 

цацрагийн хорны шингээлтийг тодорхойлуулахад  туяаны хэтрэлт гараагүй хэвийн 

үзүүлэлттэй байсан. Дээрх 8 ажилтны замын зардал болон цалинг бүтэн олгосон.   

  Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах  хөтөлбөр болон хөтөлбөрийн биелэлтийг 

http://www.khovdboet.mohs.mn/ цахим сайтын хүний нөөцийн ил тод байдал цэсэнд байршуулсан. 

Б. БОЭТ-ийн стандарт, бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалттай уялдуулан   хүний  нөөцийн эрэлт 

хэрэгцээг тодорхойлж БОЭТ-ийн хүний нөөцийн 2015-2017 он хүртлэх  дунд хугацааны стратеги 

төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан.   

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 22 тоот тогтоолоор 

баталсан Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6330-4:2012 Монгол 

улсын стандартаар 529 орон тоотой ажиллахаар заагдсан боловч  2016 онд  345 батлагдсан  орон тоон 

дээр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг ажиллуулж байна.   
 

БОЭТ-ийн  190 ор бүхий шинэ барилга, оношилгооны төв баригдаж, Бельгийн засгийн газрын 

хөнгөлөлттэй зээл хэрэгжих зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтуудтай холбогдуулан хүний нөөцийн 

төлөвлөлтийг хийж 2017 оны төсвийн төсөөлөлд дээрх стандартын дагуу орон тоог нэмэгдүүлэх 

саналыг боловсруулан хүргүүлсэн боловч 2017 оны батлагдсан төсвөөр 345 орон тоотойгоор батлагдан 

ирсэн.   
 

Хүний нөөцийн төлөвлөлтийг MNS 6330-4:2012 Монгол улсын стандарт,  бүс нутгийн хүн амын өсөлт,  

Белгийн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний 

төвийг бэхжүүлэх төсөл хэрэгжих, шинэ барилгын зураг төсөл гарч, хөрөнгийн эх үүсвэр шийдэгдсэн 

зэрэг асуудлуудыг тусган уялдуулан хийж удаа дараа ЭМЯ-нд хүргүүлсэн боловч өнөөгийн эдийн 

засгийн хямралын үед төрийн албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлэхгүй байх Сангийн яамны бодлогын  

хүрээнд шийдэгдэхгүй байна.  
 

Мөн Үндэсний Аудитын газраас  2016 оны 09 дүгээр сард БОЭТ-ийн  үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн 

гүйцэтгэлийн аудитын дүгнэлтээр MNS6330-4:2012 стандартад БОЭТ-ийн эрүүл мэндийн ажилтны 

тоог орны тооноос хамааруулан тооцохоор заасан хэдий  ч Ховд аймаг дахь БОЭТ-ийн эмч, эмнэлгийн 

ажилтнуудын орон тоо уг стандартад заасан хэмжээнд хүрээгүй байна, Эрүүл мэндийн үндсэн 

үзүүлэлтүүд Бүсийн болон бусад аймгуудын дундаж үзүүлэлтээс сайн ч тусламж үйлчилгээг иж бүрэн 

хүргэх хүний нөөц, ажиллах орчин хангалттай хэмжээнд бүрдээгүй байна  гэсэн дүгнэлтүүд  ирсэн.  
 

В. Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн хөтөлбөрийн дагуу тус төвд нэн тэргүүнд  эрэлт хэрэгцээтэй 

байгаа эмч мэргэжилтнүүдийн судалгаа  гаргаж шаардлагатай төрөлжсөн нарийн мэргэжлээр 

http://www.khovdboet.mohs.mn/


 
 

 төгсөлтийн дараах  мэргэшил олгох сургалтанд нийт 9 гэрээ хийснээс   их эмч-3    тархины судасны 

допллер-ийн олгох Ц. Гэрэлт-Од, мэдрэлийн эмчийн дээшлүүлэх сургалтанд Ч. Соёлмаа, цусны 

лабораторийн эмчийн  олгох сургалтанд О. Заяа нарыг,  сувилагч тусгай мэргэжилтэн 6 үүнээс  

лаборант -1  бактерологийн лаборантаар Т. Өлзийбаяр, компьютер томографийн техникчээр 

М.Отгоншар, мэдрэлийн сувилагчийн олгох сургалтанд Н. Батгомбо, Сэтгэцийн нөхөн сэргээхийн 

сувилагчаар  Я. Алтанчимэг,  Э. Батдорж, ариутгалын сувилагчаар Э.Оюунцэцэг нарыг  байгууллагын 

зардлаар суралцах гэрээгээр суралцуулсан.  
 

Цаашид тус төвд эх барих эмэгтэйчүүд,  охидын эмч, эмэгтэйчүүдийн  дотоод шүүрэл,  дотор, нүд, 

сүрьеэ, арьс харшил, биеийн тамир эмчилгээний эмч, хоол зүйч эмч, сэтгэл зүйч эмч, хор судлаач эмч, 

нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, хүчилтөрөгчийн инженер  зэрэг нарийн  болон төрөлжсөн 

нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүдийг  мэргэшүүлэн сургах шаардлага байгаа тул 2017 оны 

сургалтын төлөвлөгөөнд  төлөвлөж байна.  
 

МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ДУНДАЖ ОНОО 30 

 
 

МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТАЛААРХ  ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ 
  

Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх  зорилт      ( 

шалгуур үзүүлэлт) 

Гүйцэтгэл 

/чанар, хугацаа, өртөг зардлын шалгуур үзүүлэлтээр/ 
 

 

1 2 3 

Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт-1: 

Удирдах ур чадвар, мэдлэгээ 

дээшлүүлэх (шалгуур үзүүлэлт) 

а) Менежерийн ур чадварыг хөгжүүлэх 

чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байна.  

(жилдээ) 

б) Эрүүл мэндийн удирдлага, 

байгууллагын хөгжлийн чиглэлээр бие 

даан судалсан байна.  (жилдээ) 

в) 1-2 шинэ санаа, туршлагыг  

удирдлагын арга барилд нэвтрүүлсэн 

байна.  (жилдээ) 

г) Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшинг 

ахиулах  

А. Гадаад сургалтанд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд шинэ дэвшилтэт эмчилгээг нэвтрүүлэх  

чиглэлээр 1 удаа, ЭМХТ-2 удаа, ДЭМБ-аас зохион байгуулсан удирдлагын сургалтанд 2  удаа тус тус 

хамрагдсан байна.  

Б. Эрүүл мэндийн удирдлага, байгууллагын хөгжлийн чиглэлээр бие даан судалж ажилдаа 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   

В.  - Нярайн амьсгал хямралын хам шинжийн үед сурфактант эмчилгээг  нэвтрүүлэх баруун бүсийн 

сургалтыг  санаачлан зохион байгуулж баруун бүсэд анх удаа эмчилгээ нэвтрүүлэн 2 нярайг 

хамруулсан, ЭХЭМҮТ-өөс 8 доз сурфактантыг хамтын ажиллагааны хүрээнд үнэ төлбөргүй  нийлүүлж 

эмнэлгийн эмийн төсвийг хэмнэсэн.  

- Халдвартын барилгын их засварын ажлын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдүүлж засварын ажлыг 2016 

онд багтаан дуусгаж ашиглалтанд оруулсан.  

- 2017 оны төсвийн төсөөллийг үндэслэлтэйгээр гарган ЭМЯ, Сангийн яаманд хамгаалан  425,0  сая 

төгрөгөөр нэмэгдүүлэн батлуулсан.  

Г. Энхтайваны корпусын сайн дурын ажилтан Г.Амандагийн зохион байгуулсан Англи хэлний 6 сарын 

дунд шатны сургалтанд харагдан гадаан хэлний мэдлэгийн түвшинг ахиулсан.  
 

 



 
 

 

 
            

 
 


