
БАТЛАВ 

   БОЭТ-ИЙН ЗАХИРАЛ                                                 

                             Б.ЮРА 
 

ЭМЯ-ны уриа:  " Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил   " 
 

ХОВД АЙМАГ ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

Алсын хараа:  Хүн амын  эрүүл сайн  сайхан  амьдралыг  дээшлүүлэхийн  тулд  чанар,  хүртээмжтэй, ээлтэй эрүүл мэндийн  

тусламж үйлчилгээг  үзүүлснээр бүс нутгийн хэмжээнд тэргүүлэх  эмнэлэг болох   

Эрхэм зорилго:  Үйлчлүүлэгчдийн  эрх-үйлчлүүлэгчийн  хэрэгцээ-технологийн  дэвшил-чанар   

Зорилго:  Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, чанар  хүртээмжтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх  тогтолцоог                                 
бүрдүүлж, хүний нөөцийн хөгжлийг дээшлүүлэн, технологийн дэвшлийг  нэвтрүүлэхэд оршино. 

2014 оны зорилт:      

 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах \ эх, хүүхдийн өвчлөлийг эрт илрүүлж, эрт үед нь 

эмчлэх\ 

 Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн  хариуцлага, хяналтыг сайжруулж,  ёс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх 

 Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин, сэтгэлд нийцсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэх, орчин бүрдүүлэх, эмнэлгийн 

хүлээгдлийг бууруулах \ 

 Шаардлагатай  багаж тоног төхөөрөмжийг  нэмэгдүүлэх   

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Төсөв 

(мян.тө

г.) 

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт  

/тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин 

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлтийн хүрэх түвшин 

"Нэг. Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийг дэмжих, удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох"  зорилтыг хангахад чиглэсэн 

хөтөлбөр, арга хэмжээ:   

"Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, 

бүсийн оношлогоо, эмчилгээний 

төвүүдийн бүтэц \зохион байгуулалтыг 
боловсронгуй болгох"  хүрээнд: 
 
1.1 Эрүүл мэндийн сайдын баталсан бүтэц, 

дүрэм, MNS 6330:4\2012 стандарт, хэрэгцээ 

 
 
 
 

Стандартын дагуу орон тоог бүрдүүлсэн байна. 

(жилдээ) 
 

 
 
 
 

Стандарт хэрэгжиж бүтэц, 

орон тоогоор үйл ажиллагаа 

явуулсанаар тусламж, 

 
 
 
 
 
4875109,
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шаардлагад нийцүүлэн орон тоог бүрдүүлж 

ажиллах  

1.2 Байгууллагын стратеги, маркетинг, 

бизнесийн төлөвлөгөөг шинэчлэн 

боловсруулах 

1.3 Байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийг 

шинэчлэн  боловсруулах 

1.4 Байгууллагын гадаад, дотоод  

харилцааг  өргөжүүлж,  туршлага судлах 

1.5 Ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг тооцох 

хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний журмыг 

мөрдөн ажиллах, шаардлагатай тохиолдолд 

өөрчлөлтийг оруулах 

 

Байгууллагын стратеги, маркетинг, бизнесийн 

төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. 

ЭМЯ-ны сайдын 2013 оны 288 тоот тушаал 

хэрэгжсэн байна 
 

Тайвань, Япон, Солонгос, ОХУ болон дотоодын 

Дархан, Сэлэнгэ аймгууд болон клиникийн 1,3-

р эмнэлгүүдийн туршлагатай танилцсан байна. 
 

Ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг тооцох хяналт, 

шинжилгээ, үнэлгээний журмын дагуу ажлын 

гүйцэтгэлийг сар бүр бүх ажиллагсадын ажлыг 
дүгнэж, урамшилыг улирал бүр тооцож 

нээлттэй тайлагнаж байна. (жилдээ) 

үйлчилгээний чанар хүртээмж 

сайжирна. 

Ажиллагсад, үйлчлүүлэгчдийн 

сэтгэл ханамж дээшилнэ. 
 

БОЭТ-ийн хөгжлийн тодорхой 

төлөвлөгөөтэй  болсон байна. 
 
 

Тодорхой туршлагуудыг 
судалж нэвтрүүлсэн байна.  
 
 

Ажиллагсдын үүрэг, хариуцага 

дээшлэн, ажлын гүйцэтлэлийг 
бодитойгоор үнэлэх боломж 

бүрдэнэ. 

 

"Хоёр. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах" зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:   

"Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, хүлээгдэлгүй, 

чирэгдэлгүй тусламж үйлчилгээг 

чанартай хүргэх" хүрээнд: 

2.1  Цахим эмнэлэг хөтөлбөрийг  өргөжүүлэх 
 

2.2 Цаг товлох, захиалгат /эмч сонгох/ 

үйлчилгээг батлагдсан заавар, журмын дагуу 

явуулах 
 

2.3   Хөтөч сувилагчийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлж, шаардлагатай үйлчлүүлэгчийг 
тусламж, үйлчилгээ авахад нь дагалдан явж, 

дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг өргөжүүлэх 

2.4 БОЭТ-ийн “Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр”-
ийг боловсруулан, батлуулж, хэрэгжүүлэх  
 

 
 
 

Мон ай ти  ХХК-тай шинэчлэн өргөтгөсөн гэрээ 

хийж тасаг нэгжийг  үе шаттайгаар хамруулсан 

байна.  

Үйлчилгээг заавар, журмын дагуу явуулснаар 

үйлчилгээний шуурхай байдал дээшилж улмаар 

тусламж, үйлчилгээний хүртээмж сайжирна. 

(жилдээ) 
 

Тусламж үйлчилгээний шуурхай байдал, 

хүртээмж сайжирсан байна. (жилдээ) 
 

 
 
 

Нийт тасаг нэгжийн 30 хувь нь 

хамрагдсан байна.  
 

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл 

ханамж дээшилнэ. 
 

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл 

ханамж дээшилнэ. 
 

Үйлчлүүлэгч болон эмч 

ажилчдын  сэтгэл ханамж 

дээшилнэ 
 

 
 
 
 
 
4.800.0 
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2.5 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар 

сайжруулах хяналт үнэлгээний  багуудыг 
томилж ажилуулах 
 

2.6  Чанарын урамшууллын механизмыг 
нэвтрүүлэн үр дүнг тооцож ажиллах  /чанарын 

карт, чанарын цом/  
 

2.7 Эмч ажилчид болон үйлчлүүлэгчээс сэтгэл 

ханамжийн судалгаа авч  үр дүнг  тооцож 

ажиллах  
 

2.8 Тусламж, үйлчилгээний чанарын өдөрлөг  
зохион байгуулах  
 

2.9 Ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх 

журамыг шинэчлэн боловсруулж үр дүнг 
тооцож ажиллах 
 

2.10 Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээний журам 

боловсруулж сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээтэй 

загвар тасгийг  болгох   

2.11 Сум, өрхийн эмнэлэг, БОЭТ, 

үйлчлүүлэгчийн төлөөлөл оролцсон уулзалт, 

ярилцлага зохион байгуулах  

Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр батлагдаж, 

төлөвлөсөн ажлуудыг хэрэгжүүлсэн байна. 

(жилдээ) 
 

Тусламж үйлчилгээнд мөрдөгддөг стандарт, 

удирдамжуудын хэрэгжилт сайжирсан байна.  
 
 

Талархлын самбар, чанарыг цом олгож 

тусламж, үйлчилгээний  чанар сайжирсан 

байна. (жилдээ) 
 

Сэтгэл ханамжийн судалгааг улирал тутамд авч 

төлөвлөгөөтэй ажиллана.  (жилдээ) 
 

Тусламж, үйлчилгээний чанар сайжруулахад 

үйлчлүүлэгчдээс өгсөн, санал хүсэлтийг тусган 

ажилласан байна. (жилдээ) 

Ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх журам 

боловсруулж үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн 

байна.  
 

Сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээний журамтай болж   

сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээтэй загвар тасагтай 

болсон байна.    
 

Сум, өрхийн эмнэлэг, БОЭТ, үйлчлүүлэгчийн 

төлөөлөл оролцсон уулзалт ярилцлага зохион 

байгуулагдсан байна.  

Тусламж, үйлчилгээнд 

чанарын удирдлагын 

тогтолцоо бүрэлдэж, чанарын 

хяналт сайжирна. 
 

Урамшууллын тогтолцоог 
нэвтрүүлснээр эмч,  

эмнэлгийн ажилчдын сэтгэл 

ханамж сайжирна 

Эмнэлгийн мэргэжилтэн, 

үйлчлүүлэгчийн сэтгэл 

ханамж дээшилнэ. 

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 

ханамж дээшилнэ.  
 

Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний чанар 

сайжирна. 
 

Эмнэлгийн тусламж, 

үйлчилгээний чанар 

сайжирна. 
 

Сум, өрхийн эмнэлэг, БОЭТ-

ийн үйл ажиллагааны уялдаа 

холбоо сайжирна.  

"Гурав. Байгууллагын санхүүгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, санхүүжилтийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх" зорилтыг хангахад 

чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:   

"Санхүүжилтийн үр дүн, үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх" хүрээнд: 
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3.1 Туслах үйл ажиллагааны орлогыг 
нэмэгдүүлэх (Ажилчдын цайны газар, туслах аж 

ахуйтай болох ) 
 

3.2 Дотоод аудиторын ажлыг тогтмолжуулж, 

ажлын үр дүнг үнэлж хэвших 

3.3 Төсвийн хүрээний төслөөр холбогдох 

тооцоог үндэслэн сүүлийн 3 жилийн дундаж 

болон инфляцийн түвшин зэргийг харгалзан 

зардал зүйл ангиар нь гаргаж сар бүр төсвийн 

зарцуулалтанд хяналт хийх  

Туслах үйл ажиллагааны орлого нэмэгдэж  

ажиллагсадын нийгмийн асуудалд дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. (жилдээ)  

Дотоод аудитийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон 

байна. (жилдээ) 
 

Төсвийн илүү дутууг тооцож төсвийн 

тодотголын тооцоог гаргасан байна.  

Ажилтнуудын сэтгэл ханамж 

сайжирна.  
 

Дотоод аудиторын дүгнэлт, 

үнэлгээг үндэслэн төвийн үйл 

ажиллагааг сайжруулах 

нөхцөл бүрдэнэ. 

Төсвийн алдагдалгүй, өр 

авлагагүй ажилласан байна.  

"Дөрөв. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, иргэдийн зан үйлийг өөрчлөх үйл ажиллагааны үр дүнг 
сайжруулах" зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:   

"Хүн амын эрүүл мэндийн талаарх 

мэдлэгийг сайжруулах" хүрээнд: 

4.1 Нийгмийн ажилтанг орон тоогоор 

ажилуулах 

4.2 Нийгмийн эрүүл мэндийн жилийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан 

хэрэгжүүлэх  
 

 "Нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлага, арга 

зүйгээр  

хангах"хүрээнд: 
 

4.3 Хөтөлбөрүүдийг танилцуулах аянг зохион 

байгуулах 

4.4 Сум, өрх албан байгууллагуудад урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгийг зохион байгуулах 

 
 

Нийгмийн ажилтантай болсон байна.  

Төлөвлөгөө хэрэгжсэн байна. (жилдээ) 
 
 
 

Аяны төлөвлөгөө хэрэгжсэн байна.  
 

Сум, өрх албан байгууллагуудад урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг хийх график, гэрээтэй болсон 

байна.  

 
 

Нийгмийн эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээний 

хүртээмж сайжирна.  
 

Хүн амын эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрүүдийн талаарх 

мэдлэг, боловсрол дээшилсэн 

байна. 
 

Урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгийн ач холбогдлыг 
ойлгосон өвчин эрт үедээ 

оношлогдсон байна.  

 
 
3.000,0 
 
 
 
 
 

"Тав. Байгууллагын дэмжих тогтолцоог тусламж үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн хөгжүүлэх" зорилтыг хангахад 

чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:   

"Судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг 

өргөжүүлэх" хүрээнд: 
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5.1 Тайвань Монголын шүдний эмч нарын 

хамтарсан “Амны хөндийн эрүүл мэндийг 
сайжруулах хөтөлбөрийг 
5.2 Баруун бүсийн перинаталь эндэгдлийн 

байдалд хийсэн судалгаа  

5.3 Баруун бүсийн хүн амын дундахь чихрийн 

шижингийн тархалтанд хйисэн судалгаа   

5.4 Дутуу төрөлтийн талаарх судалгаа 

5.5 Шаардлагатай нарийн мэргэжлийн 

судалгаа гаргаж  Хүний нөөцийн 

төлөвлөлттэй болох  
 

"Техник, технологийн хангамжийг 

сайжруулах" хүрээнд: 

5.2 БОЭТ-д шаардлагатай байгаа эмнэлгийн 

тоног төхөөрөмжийн судалгаа, техникийн 

үзүүлэлтийг            тасаг нэгж бүрээр гаргаж 

2014 оны  хөрөнгө оруулалтаар 

шийдвэрүүлэхээр холбогдох газруудад 

хүргүүлэх  

5.3 Тархины цахилгаан бичлэг, Доплер хийх 

аппараттай болох  

5.4 Арьс нөхөх мэс засал хийдэг болох 

5.5 Ариутгал, Угаалгын тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэх 
 

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийг 

сайжруулах, эмийн зөв хэрэглээг 

төлөвшүүлэх" хүрээнд: 

5.7  Нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлэх хяналтын хуудсыг боловсрангуй 

болгох, хэрэглээг тогтолжуулах 
 

 

Тайвань Монголын шүдний эмч нарын 

хамтарсан “Амны хөндийн эрүүл мэндийг 
сайжруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байна.  

Судалгааг гаргаж, холбогдох байгууллагад 

уламжлан шийдвэрлүүлсэн байна. (1-р улиралд) 

Баруун бүсийн хүн амын дундахь чихрийн 

шижингийн тархалтанд хйисэн судалгаа  хийсэн 

байна 

Судалгаа хийсэн байна. 

Хүний нөөцийн төлөвлөлттэй болсон байна.   
 
 
 

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн судалгааг 
тасаг бүрээс авч нэгтгэсэн байна  
 

Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан 

байх  

Тархины цахилгаан бичлэг, Доплер хийх 

аппараттай болсон байна.  

Арьс нөхөх мэс заслын эмч, мэргэжилтэн, 

аппарат тоног төхөөрөмжөөр хангагдана.  

Ариутгал, Угаалгын тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэсэн байна.  
 
 

Хяналтын хуудсыг боловсронгуй болгож, 

хэрэглээний байдалд хяналт хийж, дүгнэлт 

гаргаж ажиллана. (жилдээ) 
 

“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”, “Эмийн зохистой 

хэрэглээ”, “Эмийн аюулгүй байдал” сургалт 

 

Амны хөндийн өвчлөл 

багассан байна.  

Эмч, мэргэжилтнүүдийн 

нотолгоонд тулгуурласан 

мэдлэг сайжирна.  

Илрүүлэлт сайжирна.  
 

Судалгаа гаргаж тайлагнасан 

байх  

Нарийн мэргэжилтний 

судалгаа гаргаж төлөвлөлтөнд 

тусгасан байна.  
 

Шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн судалгаатай 

болох 

Эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээ, үйлчлүүлэгчдийн 

сэтгэл ханамж сайжирна. 

Үйлчлүүлэгчдийн эдийн 

засгийн хэмнэлт гарна.  

Эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээ сайжирна.  

Халдвар хамгаалалын дэглэм 

сайжирч, эмнэлэгээс 
шалтгаалах халдваргүй 

ажиллана. 
 

Эмийн зохистой хэрэглээ 

төлөвшинө. 
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5.8  Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх 

үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх 

сурталчилгааны ажлыг 3 удаа зохион 

байгуулсан байна.  (улирал тутам) 

Хүн амын эмийн зохистой 

хэрэглээний талаарх мэдлэг 
сайжирна.  

Эмнэлгээс шалтгаалсан халдвараас 
сэргийлэх, тохиолдлыг эрт илрүүлж хариу 

арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлэх  

5.9 Халдвар хяналт эмнэлгээс шалтгаалсан 

халдвартай тэмцэх, сэргийлэх талаар гарсан 

хууль тогтоомж, журам, заавар, зөвлөмж 

биелүүлж даган мөрдөх, хяналт тавих 

5.10 Халдвар хяналтын баг, ажилтанд дэмжлэг 
үзүүлэх, хяналт тавих 

5.11 Халдвар хяналтын үйл ажиллагааг 
сайжруулах аяныг зохион байгуулах 

5.12 БОЭТ-ийн  тасаг кабинетуудад халдвараас 
урьдчилан  сэргийлэх график хийж, 

графикийн дагуу халдваргүйтгэлийг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
тогтмол чанартай  хийлгэх 

 
 
 

Эмнэлгээс шалтгаалсан халдвартай тэмцэх, 

сэргийлэх үйл ажиллагаа сайжирна 
 
 

Халдвар хяналтын багийн  ажилтнууд 

идэвхжинэ 
 

Халдвар хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах 

аяныг зохион байгуулсан байна.  
 

Графикийн дагуу халдваргүйтгэлийг тогтмол 

чанартай хийж хэвшсэн байна.  

Эмнэлгээс шалтгаалах 

халдварын тохиолдол 

гараагүй байх  
 
 
 

Халвдар хяналтын багийн 

хяналт сайжирсан байна.  
 

Эмнэлгээс шалтгаалах 

халдварын тохиолдол 

гараагүй байх  

Халдварын эрсдэл багассан 

байна.  

 

“Зургаа” Хүний нөөцийн хөгжил 

6.1 Эрүүл мэндийн ажилтныг хариуцлагын 

даатгалд хамруулах 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй 

ажилчдын эрсдэл буурна  

Даатгалд хамрагдсан 

ажилчдын тоо нэмэгдэнэ.  

 

6.2 Нийт эмч ажилчдаа  эрүүл мэндийн үзлэгт 

бүрэн хамруулж, вакцинжуулалт /  элэгний В 

вирус, ТТӨ/  хийлгэх 

Эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулсан байна.  Эрүүл мэндийн үзлэгт 

хамруулж, вакцинжуулсан 

байна.  

 

6.3 Төрийн дээд шагнал, МУ-ын засгийн 

газрын шагнал, ЭМЯ-ны шагнал, аймаг орон 

нут гийн болон бусад шагналаар шагнаж 

урамшуулах  

Шагналд тодорхойлж, шагнаж урамшуулах  Шагнагдсан хүний тоо 

нэмэгдсэн байна. Ажилчдын 

идэвхи сайжирна  

 

6.4 Ажилчдын нийгмийн баталгааг 
сайжруулах хөнгөлөлт тусламжинд хамруулах  

Ажилчдын нийгмийн баталгаа сайжирна  Хөнгөлөлт, тусламжинд 

хамрагдсан хүний тоо 

нэмэгдсэн байна.  
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6.5 Хүний нөөцийн мэдээлэлийн санг 
баяжуулах  

Хүнийн нөөцийн мэдээлэлийн сан баяжигдсан 

байна.  

Бүх ажилчид хүний нөөцийн 

мэдээлэлийн нэгдсэн санд 

бүртгэгдсэн байна  

 

 

6.6 Хүн амын хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг 
нэгтгэх, судалгаа гаргах зохих газарт 

хүргүүлэн ажиллах  

 

Хуулийн биелэлтийг ханган ажиллах  
Хүн амын хөрөнгө оруулгын 

мэдүүлгийг нэгтгэх, судалгаа 

гаргах зохих газарт хүргүүлсэн 

байна.  

 

6.7 ЭМСалбарт  авлигатай тэмцэх, шударга ёс, 
ил тод байдлыг хангах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх  зорилгоор 

эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм 

хэмжээг баримтлан ажиллах 

Хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна  Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 

ханамж сайжирсан байна.  

 

6.8 Сул орон тооны зарыг олон нийтийн 

мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй зарлаж, 

сонгон шалгаруулах журмын дагуу 

шалгаруулан авах  
 

сул орон тооны зарыг мэдээлэлийн хэрэгслээр 

ил тод зарлагдсан байна.  

Сонгон шалгаруулалтын 

журмын дагуу чадварлаг 
боловсон хүчнээр хангадсан 

байна.  

 

6.9 Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх 

механизмыг бий болгож, үйл ажиллагааг  үнэн 

зөв, шударга болгох чиглэлээр байгууллагын 

дотоод журамд өөрчлөлт оруулах  

Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх 

журамтай болсон байна.  

Ажилчдын идэвхи сайжирна   

6.10 Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний нийгмийн 

асуудлыг шийдэхэд үйлдвэрчний эвлэлийн 

байгууллагатай хамтран ажиллах   

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагатай 

хамтын ажиллагаа сайжирна  

Хамтын гэрээний биелэлт 

сайжирна  

 

7. Сургалт эрдэм шинжилгээ 

7.1 Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн сургалтын  

цөм хөтөлбөр  болон  сургалтын  төлөвлөгөө 

боловсруулах 

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн сургалтын  

цөм хөтөлбөр  болон  сургалтын  

төлөвлөгөө боловсруулсан байна 

  

7.2 Байгууллагын  хэрэгцээ   шаардлагыг 
үндэслэн нэн  шаардлагатай байгаа  нарийн 

мэргэжлийн олгох,  дээшлүүлэх сургалтанд  

эмч,  сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийг 

Нэн  шаардлагатай байгаа  нарийн мэргэжлийн 

олгох,  дээшлүүлэх сургалтанд  эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүд  суралцуулсан байна.    

Мэргэшсэн мэргэжилтний тоо 

нэмэгдэнэ 
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төрийн санхүүжилтээр болон байгууллагын  

зардлаар  суралцуулах   

7.3 Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн  мэдлэг,  ур 

чадварыг  дээшлүүлэх  зорилгоор  дотоодын 

сургалтыг ажлын  байрны хэрэгцээ 

шаардлагад үндэслэн  тасаг нэгж бүрээр үе 

шаттайгаар зохион  байгуулах   

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд  ажлын 

байран дахь сургалтыг зохион  байгуулсан 

байна.  

Мэргэжилтнүүд мэргэжлээрээ 

чадавхижсан байна.  

 

7.4 Эмнэлгийн   мэргэжилтнүүдийн  мэдлэгийг  
дээшлүүлэх, кредит цагийг биелүүлэх  

зорилгоор  мэргэжлийн зайн  сургалтанд эмч  

сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийг  
хамруулж үр дүнг  тооцож  ажиллах  

Эмнэлгийн   мэргэжилтнүүд  мэргэжлийн 

зайн  сургалтанд  хамрагдсан байна. 

Эмч  сувилагч, тусгай 

мэргэжилтнүүдийн  кредит 

цаг биелсэн байна.  

 

7.5 Дотоодын  болон   богино хугацааны 

сургалтын  хөтөлбөрүүдийг  цаг тухайд нь  

боловсруулан батлуулж  сургалтуудыг зохион 

байгуулах  

Сургалтууд зохион байгуулагдсан байна. Сургалтанд хамрагдсан 

мэргэжилтнүүдийн тоо 

нэмэгдсэн байна. 

 

7.6 Тасгийн эрхлэгч, менежер сувилагч нарт 

удирдлагын сургалт зохион байгуулах  

Удирдлагын сургалт зохион байгуулагдсан 

байна. 

Тасгийн эрхлэгч, менежер 

сувилагчийн удирдан зохион  

байгуулах ур чадвар 

сайжирна. 

 

7.7 Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг  
мэргэжлийн зэргээ ахиулахад  мэргэжлийн  

арга зүйгээр  хангаж ажиллах   

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг  мэргэжлийн 

зэрэгийн шалгалтанд орсон байна. 

Мэргэжлийн зэрэгтэй 

мэргэжилтний тоо нэмэгдсэн 

байна. 

 

7.8 Дэлхийн эмч  нарын баярын өдрийг 
тохиолдуулан эрдэм шинжилгээний хурал 

зохион байгуулах  

Эрдэм шинжилгээний хурал зохион 

байгуулагдсан байна. 

Илтгэлүүд ном болон 

хэвлэгдсэн байна 

 

7.9 Олон Улсын  сувилагчийн  баярын өдрийг 
тохиолдуулан сувилагч, тусгай 

мэргэжилтнүүдийн дунд  Онол практикийн 

бага хурал зохион байгуулах 

Эрдэм шинжилгээний хурал зохион 

байгуулагдсан байна. 

Илтгэлүүд ном болон 

хэвлэгдсэн байна 

 

7.10 Сэхээн амьдруулах яаралтай тусламжийн 

сургалтыг тасаг нэгжүүдэд  үе  шаттайгаар 

зохион байгуулах 

Сургалтыг тасаг нэгжүүдэд  үе  шаттайгаар 

зохион байгуулдсан байна 

Сэхээн амьдруулах яаралтай 

тусламж үйлчилгээний чанар 

сайжирна 
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7.11 Сэтгэл зүй, харилцаа хандлагын  

сэдвүүдээр эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд  

сургалт зохион байгуулж  явуулах   

Сэтгэл зүй, харилцаа хандлагын  сэдвүүдээр 

сургалт зохион байгуулагдсан байна. 

Эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдийн харилцаа 

хандлага сайжирна. 

 

7.12 Эмийн  зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх 

зорилгоор  хэвтэн  эмчлүүлэгчдэд “Эмийн  

мэдээлэлээр”  сургалт тогтмол зохион 

байгуулах   

Эмийн  мэдээлэл   сургалт  зохион 

байгуулагдсан байна. 

Эмийн  зохистой хэрэглээ 

төлөвшинэ.  

 

7.13 Зэргийн шалгалтанд орох эмч  сувилагч, 

тусгай  мэргэжилтнүүдийг бүртгэх, материал 

бүрдүүлж явуулах, тэднийг  арга зүйгээр  

хангаж ажиллах   

Зэргийн шалгалтанд орох эмч  сувилагч, 

тусгай  мэргэжилтнүүдийг бүртгэх, 

материал бүрдүүлж явуулсан байна. 

Мэргэжлийн зэрэгтэй 

мэргэжилтний тоо нэмэгдсэн 

байна. 

 

7.14 Эмнэлгийн  мэргэжилтнүүдэд 

мэргэжлийн зөвшөөрөл  авах  сунгуулах  

Эмнэлгийн  мэргэжилтнүүдэд мэргэжлийн 

зөвшөөрөл  авах  сунгуулах ажлыг зохион 

байгуулсан байна.  

Эмнэлгийн  

мэргэжилтнүүдийн  

мэргэжлийн зөвшөөрөл    

сунгагдсан байна.  

 

7.15 Шинэ техник технологи, анагаах ухааны 

ололт амжилт мэдээллийн сургалт тогтмол 

зохион байгуулах  

Шинэ техник технологи, анагаах ухааны 

ололт амжилт мэдээлэлийн сургалт 

тогтмолжсон байна. 

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд 

шинэ технологи, анагаах 

ухааны ололт амжилтын  

мэдээлэлтэй  болно 

 

7.16 Телемедицины  сургалтууд цаг тухайд нь 

зохион байгуулах  

Телемедицины  сургалтууд цаг тухайд нь 

зохион байгуулагдсан байна  

Сургалтанд хамрагдсан 

эмнэлгийн  

мэргэжилтнүүдийн тоо 

нэмэгдсэн  байна.  

 

7.17 ЭМЯ-ны сайдын   450  тоот тушаалын  

танилцуулах сургалт зохион байгуулах 

ЭМЯ-ны сайдын   450  тоот тушаалын  

танилцуулах сургалт зохион байгуулагдсан 

байна  

ЭМЯ-ны сайдын   450  тоот 

тушаалын  хэрэгжинэ анхан 

шатны маягт хөтлөлт 

сайжирна.  

 

7.18 Англи хэлний дунд шатны сургалт зохион 

байгуулах  

Англи хэлний дунд шатны сургалт зохион 

байгуулагдсан байна.  

Англи хэлний мэдлэг 
сайжирна. Гадаад харилцаа  

өргөжинө.   

 

7.19 Гадаад дотоодын туршлага солилцох 

сургалтууд зохион байгуулах  

Гадаад дотоодын туршлага солилцсон 

байна.  

Ажлын туршлага нэмэгдэнэ   
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7.20 Комьпютерын сургалт зохион байгуулах Комьпютерын сургалт  зохион 

байгуулагдсан байна. 

Эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдийн  

комьпютерын мэдлэг 

сайжирна  

 

8. Чанарын алба 

8.1 Чанарын удирдлага зохион байгуулалтыг 
сайжруулах  

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар 

сайжирна  

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 

ханамж сайжирч, ая тухтай 

орчин бүрдэнэ 

 

8.2 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 

үндэсний стандартуудын хэрэгжүүлэх  
 

Стандандартыг хэрэгжүүлсэн байна  Эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээг стандартын дагуу 

чанартай хүртээмжтэй 

хүргэсэн байна.  

 

8.3 Ижил мэргэжилтэний үнэлгээний 

тогтолцоо бий болгох  

Ижил мэргэжилтний уулзалт тогтмолжсон 

байна.  

Ижил мэргэжилтний уялдаа 

сайжирна  

 

8.4 Лаборатори дахь олон улсын чанарын 

стандартыг  хэрэгжүүлэх  

Лабораторийн гадаад хяналт сайжирна. ОУ-

ын чанар  стандарт мөрдсөн байна.  

Лабораторийн үйл ажиллагаа 

сайжирна.  

 

8.5 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 

хяналтыг тогтмолжуулах   

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар 

сайжирна 

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, 

үйлчлүүлэгчдийн уялдаа 

холбоо сайжирна.  

 

8.6 Чанар сайжруулах үйл ажиллагааны 

төлөвлөлт хэрэгжилт сайжруулах  

Чанар сайжруулах үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөтэй болсон байна  

Эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанар сайжирна  

 

9. Сувилахуйн алба 

9.1 Ñóâèëàõóéí òóñëàìæ үйлчилгээний  
÷àíàðûã  ñàéæðóóëàõ    

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ сайжирна  Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 

ханамж сайжирна  

 

9.2 Ñóâèëàã÷èéí  ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí 

áàéäëûã äýìæèõ,  сóâèëàã÷èéí àæëûí  áàéðíû 
òààòàé íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ  

Ажилдчын ажиллах таатай орчин бүрдэнэ Идэвхи сайжирсан байна.   

9.3 Ñóâèëàõóéí  ñóäàëãààíû àæëûг сайжруулах  Судалгааны ажлын тоо нэмэгдэнэ  Ажилд ахиц дэвшил гарна   
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