
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Нэг. Зайлшгүй шаардлагатай болон амин чухал эмийн хангамж, эмийн чанар, аюулгүй байдал, эмийн зохистой хэрэглээ: 

Яаралтай болон сэтгэц нөлөөт эмийг тасгийн онцлогт тохирсон жагсаалтын дагуу авч эмийн шүүгэнд хаягжуулан хийж, зарлага орлогыг нь 

тооцон ажилласан. Амилуулах суурь тусламжийн цомог, эрсдлийн цомгийг жагсаалтын дагуу бий болгож тухайн үед нь хэрэглэж зарлага 

орлогыг нь тооцож ирсэн. Эмийг тасгийн ахлах сувилагч 1,3,5 дахь өдөр захиасын дагуу тасгийн эрхлэгч эмч болон эмчилгээ эрхэлсэн орлогч 

даргаар батлуулан авч үйлчлүүлэгчдэд эмчилгээний гар карт болон эмийн түүвэрийн дагуу түгээж өгдөг. Палат болгон эмийн тусгай савтай 2016 

онд амин чухал эмийн хангамж сайн байсан. Эмийн чанар, аюулгүй байдал дээр эм зүйч нартай байнга холбоотой ажилладаг. Эм зүйч нараар 

тасагтаа эмийн зохистой хэрэглээний талаар үйлчлүүлэгч нарт сургалт явуулсан.  

2016 онд сард 1300000, Жилдээ 15600000 эмийн төсөвт тусгагдсан байна. 

                                                       Арьсны тасгийн 2016 оны эмийн зарцуулалт 

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

Жилийн эмийн хэрэглээг хүснэгтээр үзүүлвэл

сарын төсөв сарын зарцуулалт



 

Үүнээс 11 сарын байдлаар 10648148 төгрөгийн эмийн зарцуулалттай  байна.  

Жилийн  эмйин төсвөөс 11 сарын байдлаар 4951852 төгрөгийн хэмнэлттэй ажилласан байна. 

 

 

 

Эмийн хадгалалтанд зориулж дараах эмийн савнуудыг тасагтаа авч тавьсан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017оны эмийн захиалга 

д/д Эмийн нэр 
Эмийн 
хэлбэр 

 
Сарын 
хэрэглээ 

Жилийн 
хэрэглээ 

Эмнүүд 

1 Септилин таб   2000 

2 Ацикловир таб   500 

3 Фунголин таб   300 

4 Кетотифен таб   400 

5 Цетиризин таб   350 

6 Хлорфенамин таб   300 

7 Зегавит таб   600 

Тосон түрхлэгүүд 
1 

Ung.Стрептоцид10% тюб  50 600 

2 Ung.Синафлана тюб  70 840 

3 Ung. Втометазон тюб  4 48 

4 Ung. Цайрын исэл10% тюб  40 480 

5 Ung.Комбидерм тюб  4 48 

6 Ung. Ацикловер тюб  5 60 

7 Локойд крем тюб  3 36 

8 Тимафукорд тюб  2 24 

9 Локовиз тюб  2 24 

10 Момитокс тюб  2 24 

11 Ung.Унна тюб  7 84 

12 Мазь салицилит 3% тюб  10 120 

13 Ung. Тетрациклин тюб  4 48 

Түрхлэг, уусмалууд 

1 Кастелинка 5% ш  6 72 

2 
Бриллиантовый 
зеленый 1% 

ш  5 60 

3 Альбиотон ш  3 36 

4 Борын хүчил Уусмал    

5 Салициллийн хүчил Уусмал    



6 Амидопирин 2% Уусмал    

Чийгшүүлэгч тос 

1 Лоновиз     

2 Neutrogeni     

3 Physiogel     
 

 

Хоёр: Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх  

үйл ажиллагааны үр дүн: 

 

Манай тасаг нь халдвар хамгаалал сэргийлэлийн багтай болсон. Баг нь гурван хүний бүрэлдэхүүнтэй.  

Багийн ахлагч К.Мөнхжаргал  

Гишүүн Б.Болор-Эрдэнэ  

Гишүүн Б.Бадамсүрэн нарыг тасгийн хурлаар 100%саналтайгаар баг бүрдүүлсэн.  

Манай тасаг нь халдвараас урьдчилан сэргийлж тасагтаа хуваарийн дагуу  3 удаа  ариутгал хийлгэсэн байна. Үйлчлүүлэгчид эргэлтээр ирж 

байгаа хүмүүсийг улавч нөмрөг өмсүүлж хэвшүүлсэн. Үйлчлэгч нар өдөр тутмын цэвэрлэгээ үйлчилгээндээ жавлеоны  уусмалыг тогтмол 

хэрэглэж хэвшсэн. Гар ариутгах гелийг 6 өрөөнд шүрээр шүлжиж хийсэн, эмчийн өрөөнд тавьж гараа ариутгаж хэвшсэн. Ингэснээр эрүүл зан 

үйлийг ажилдаа хэвшүүлж хэрэгжүүлсэн.  

Үр дүн: Тасагт дотоод халдвар гараагүй.  

Халдвар хамгааллын уусмалын талаар эмийн сангийн эм зүйч Эрдэнэчимэг, Билэгт нараас сургалт авсан. ЭМС-н 158,186,187тушаалаар Сэтгэц 

Наркологийн тасагтай АХА тэмцээн зохион байгуулсан. Байгууллагаас зохиосон АХА тэмцээнд бүгдээрээ идэвхитэй оролцож үйлчлэгч 

Ж.Цэцэгмаа 2-р байр эзэлсэн. 

АХА тэмцээний зургийг хавсаргаж оруулав.  

 

 

 



Арьс харшлын тасгийн  халдвар хамгаалалын дотоод журам 

• Арьс харшлын тасагт хэвтэн эмчлүүлэгч халдвар хамгаалалын дэглэм баримтална 

• Эргэлтээр ирсэн үйлчлүүлэгч нь улавч өмсөн цагийн хуваарийн дагуу үйлчлүүлнэ 

• Сахиур солигдохгүй байх хүндэтгэх шалтгаантай бол эмчлэгч эмчийн зөвшөөрлөөр солигдоно 

• Өвчтөн үйлчлүүлэгч бусдын өрөө палатаар  сэлгүйцэхгүй байх 

• Үйлчлүүлэгчийн цагаан хэрэглэлийг тасгаас олгоно 

• Өрөө тасалгаанд 2 цаг тутамд 10-15 минут агааржуулалт хийнэ 

• Халдваргүйтгэлийн уусмалыг  зааврын дагуу ажилчид болон үйлчлүүлэгчид хэрэглэх аргад сурган хэвшүүлнэ 

• Тасагт согтууруулах ундаа тамхи татахыг хориглоно 

• Тасгийн ажилчид ажлын байранд ажлын хувцсыг бүрэн өмссөн байна 

• Ажлын хувцсыг гадуур өмсөхгүй 

• Гар угаах , халдваргүйжүүлэх зөвлөмжийг угаалтуур бүрийн дээр байрлуулна 

• Ариутгалын тасгаас графикийн дагуу халдваргүйтгэлийг хийнэ 

• Хог хаягдлыг жижүүрийн сувилагч үйлчлэгч нар цагийн хуваарийн дагуу хүргэж өгнө 

•  Ариутгалын тасагт 7 хоногт 1-2 удаа багаж ,хөвөн бөмбөлөг, боолтын материал өгч ариутгуулна 

• Ариутгалын уусмалыг эмийн сангаас 7 хоногийн 1,3,5 дахь өдрүүдэд авч хэрэглэнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Халдвар хяналт сэргийлэлтийн талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх 

аянтай холбогдсон ажлын төлөвлөгөө: 

д.д Хийх ажил Хариуцах эзэн Хугацаа Биелэлт 

1 
Халдвар хамгааллын дотоод 

журмыг шинэчлэх 
А. Бямбасүрэн 

Аяны 

хүрээнд 
Биелэв 

2 Гар угаах талаар сургалт явуулах Д. Энхтуяа 
Аяны 

хүрээнд 

10 сарын 18нд 

сургалт 
явуулав 

3 
Гар халдваргүйжүүлэх талаар 

үйлчлүүлэгчдэд ЭМБО олгох 

Д.Болор-

эрдэнэ 

Аяны 

хүрээнд 

10сарын 21нд 

ЭМБО олгов 

4 00-д шинээр санамж хийж тавих Б. Бадамсүрэн 
Аяны 

хүрээнд 

Биелэв 

6шX2000=12000 

5 
Бүх өрөөний хаалганд  

халдваргүйжүүлэх уусмалын сав 
хийж тавих 

А. Бямбасүрэн 
Аяны 

хүрээнд 

Биелэв 

7шX4000=28000 

6 
Бүх өрөөний хогын савыг 

шинэчлэх 
Хамт олон 

Аяны 
хүрээнд 

Биелэв 
7шX8000=56000 

7 
Бүх 00-ын хогийн савыг жигд нэг 

өнгөөр шинэчлэж хийх 
Хамт олон 

Аяны 

хүрээнд 

Биелэв 

6шX6000=36000 

8 
Бүх өрөөний 00-д шинээр 00-ын 

угаалтуур авч тавих 
Хамт олон 

Аяны 

хүрээнд 

Биелэв 

6шX5000=30000 

9 
ЭМС-ын 158 тоот тушаал Хог 
хаягдлыг зөв ангилах талаар 

ЭМБО олгох 

Үйлчлэгч 

Цэцэгмаа 

Аяны 

хүрээнд 
Биелэв 

 

Халдварын хяналт сэргийлэлтийн талаархи мэдлэгийг дээшлүүлэх 

 аянтай  холбогдсон ажлыг зургаар үзүүлвэл: 



 

Гар угаах талаар сувилагч Д.Энхтуяа ажилчиддаа сургалт явуулж байгаа нь: 

 

Гар халдваргүйжүүлэх талаар сувилагч Д.Болор-эрдэнэ үйлчлүүлэгчдэд  

сургалт явуулж байгаа нь: 

Халдвар хамгааллын 60хоногийн аянаар хийсэн ажлыг зургаар үзүүлвэл: 



 

Гар халдваргүйжуулах уусмалыг хийх савыг шүрээр сүлжиж хийсэн. 

 

00-ын өрөөнд санамж хийж тавив. 

 



 

ЭМС-н 158,186,187 тоот тушаалаар хийсэн үйлчлэгчийн булан



Үйлчлэгчийн цэвэрлэгээ хийх иж бүрдэл 

Гурав: Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдлын шийдвэрлэлт, 

сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан байдал: 

 

2016 онд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдол санал хүсэлтийг дараах 

хэлбэрээр авав.  

1. ЭМС-ын 2014.01.13 өдрийн 13-тоот тушаалын хавсралтын дагуу 

2. Санал хүсэлтийн хайрцгаар 

3. Санал хүсэлтийн дэвтрээр 

4. Талархлын самбараар  



 

 

Нийт талархал 15, санал 7, гомдол 0 байна.  

Халаалт, хоолны амт чанар муу гэсэн гомдлыг тухайн хариуцсан эзэнд нь танилцуулж 

зассан. Телевизортой болох, халуун устай болох гэх мэт 7-н саналуудыг тасгийн ажилчид 

дундаа хэлэлцэв. Үйлчлүүлэгчээс ирсэн 7-н саналын 1 санал нь биелэгдээгүй. Энэ нь 

/Коридорт телевизортой болох/ Эдийн засгийн боломжгүйгээс.  Дээрх сэтгэл ханамжийн 

графикаас үзвэл 2016 онд үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж 99%-иар сайн үзүүлэлттэй байна. 
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Эмчилгээ үйлчилгээний үр дүн дэвшилтэт тал 

2016 онд эмчилгээ оношилгоондоо дараах аргыг хэрэглэж ирсэн.  

Хоёрлосон болон гурвалсан тосыг түрхэх буюу боолт хийж хэрэглэж ирсэн.  

Экзем болон хайрст үлд зэрэгт боолт хийснээр. 

1. Эмчилгээний үр дүн сайжирсан.  

2. Орны эргэлт сайжирсан. 

3. Эдийн засгийн хэмнэлт гарсан. 

4. Гормоны үйлчилгээтэй  өндөр үнэтэй тосыг цайрын исэл, стрептоцидтой тостой 

хольж түрхсэнээр гормоны үйлчилгээтэй тос нь бага хэрэглэгддэг болсноор эдийн 

засгийн хэмнэлт гарсан.  

Жишээ нь: Синафлана – 1000 – 2/1=500 

                   Цайрын исэл – 500 – 2/1=250  

                   Стрептоцид – 450 -2/1=225 

                                                             

                                                1950          975 

                                                     

                                                         975 хэмнэлт /нэг хүнд/ 

Тосон боолт хийснээр орны эргэлт сайжирсан. Жишээ нь: 10 хоног тос түрхэх байсан бол 5 

хоног тосон боолт хийгээд эдгэрдэг болсон.  

 

Зегавит витаминыг уулгаснаар хатгалтыг мөн цөөрүүлж, хэмнэлтийг бий болгосон. 

Септилинийг захиалгаар авч тималины оронд хэрэглэснээр хатгалтыг цөөрүүлсэн сайн 

талтай.

Арьсны цайралт өвчний үед түрхэх тос урд жилүүдэд ирдэггүй байсан. 2016оны 

эмийн захиалганд арьс цайралтийн үед Mometox тосыг захиалж авч түрхснээр уг өвчний 

эдгэрэлтэнд үр дүн илүү сайн өгч байна. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Манай тасан нь харшлын сорил тавьж , мөн мөөгөнцөрийн шинжилгээ хийгдэж байна. 

Харшилын сорил тавьж байгаа. Зургаар үзүүлвэл:  

 



 

Мөн арьсны хачиг, демотиксийг илрүүлдэг шинжилгээ хийгддэг болсон. 

2016оноос энэхүү шинжилгээ хийгдэж эхэлсэн. 

 

 

 

Тав: Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн 

үйл ажиллагааны үр дүн: 



 

Тасгийн танилцуулах самбарыг шинээр хийсэн. 

 



 

Амбулаториор үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авах булан 

 

Бүх өрөөндөө энгийн хог хаягдлын ижил саваар жигдрүүлэв. 

 

 

 



 

Бүх 00-ийн өрөөндөө ижил өнгийн хогийн сав, угаалтуур авч тавив. 



 

 

Зургаа: Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах 

талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн: 

Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг шинэчлэн батлах тухай ЭМС-ын 2013.11.25ны 

446-р тоот тушаалаар хичээл орсон.  

Ажилчид энгэрийн тэмдэг, ажлын хувцаслалтаараа жигдэрсэн.  

 

 

Долоо: Тасгийн эрсдлийн удирдлага, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн 

байдал: 

Тасгийн эрсдлийг тодорхойлох талаар 7ажил төлөвлөсөн. Ажлын биелэлт 100% биелсэн.  

“АЛДАА, ЗӨРЧИЛ”-ӨӨСӨӨ СУРАЛЦЪЯ, СЭРГИЙЛЬЕ САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙХ 

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

ЗОРИЛГО: ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ГАРСАН АЛДАА 

ЗӨРЧЛИЙГ ИЛРҮҮЛЖ БҮРТГЭХ, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН ДУНД ХЭЛЭЛЦЭХ, ЦААШИД ГАРАХ 

ЭРСДЛЭЭС УРДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 

ЗОРИЛТ: I. ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ГАРСАН АЛДАА ЗӨРЧЛИЙГ БҮРТГЭХ  

                 II. АЛДАА ЗӨРЧЛИЙНХӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭЖ СУДАЛГАА ГАРГАХ  

                 III. СУДАЛГААГАА ТАНИЛЦУУЛЖ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙХ  



№ 

 

Хийх ажил Хугацаа Хариуцах эзэн  Биелэлт 

1                                      2                3                              4                   5 

1 Аяны хүрээнд хийх ажлын 

төлөвлөгөө гаргах  

11 сарын 18   Ахлах сувилагч  Хийв  

2 ЭМС-ын 2012 оны 8 сарын 

7 өдрийн 274 дүгээр 

тушаалаар  сургалт 

явуулах  

11 сарын 22 Сувилагч  Д.Энхтуяа, 

Д.Болор-эрдэнэ 

Хичээл заасан 

зургаар  

баталгаажуулсан 

3 2016 оны тусламж 

үйлчилгээтэй холбоотой 

алдаа  зөрчлийн жагсаалт 

гаргах  

Аяны хүрээнд  Тасгийн эрхлэгч 

эмч, тасгийн ахлах 

сувилагч 

 

4 Тасагт гарсан алдаа 

зөрчлийн дагуу 

ажилчдын дунд 

хэлэлцүүлэг хийх  

Аяны хүрээнд  Нийт ажилчид   

5 Сувилгааны иж бүрдлийг 

бүрэн болгож тавих 

Аяны хүрээнд                         

Сувилагч нар  

 

6 Журнал маягтыг үнэн  зөв 

хөтлөх  

Аяны хүрээнд                      Ажилчид   

 

Найм:Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй сургалтанд  

хамруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилт: 

Байгууллагаа явуулсан сургалтын хуваарийн дагуу бүх ажилчид идэвхитэй оролцсон. 186,187 

тоот тушаалын дагуу эхний улиралд бүх ажилчдад хичээл орсон. 

ЭМС-ын  446,183,158,274-р тоот тушаалуудаар тасгийн ажилчидад  хичээл орсон.  

Эмч К.Мөнхжаргал нь ахлах зэрэг хамгаалсан.  

Мөөгөнцөр өвчнийг оношлох лаборант Т.Өлзийбаярыг бэлтгэсэн. 

 

Ес: Ажлын байран дээрх осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс 

сэргийлэх талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн, ажиллагсадыг урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байдал: 

2016 оны 2 сард урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан.  B,C вакцинд тасгаас гурван 

ажилчин хамрагдсан.  

 

Арав: Эмнэл зүйн удирдамж, стандартын хэрэгжилтийн байдал: 

Манай тасаг нь доорх стандартыг ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллаж ирсэн. 
 

1.  Арьсны өвчний оншилгоо эмчилгээний стандарт MNS 5601        2006 он 

2. Арьсны зохилон тохиолдох өвчнүүдийн оншилгоо эмчилгээний түгээмэл үйлдэлийн 

стандарт 2013 он 

3. Зонхилон тохиолдох өвчин эмгэгийн оншилгоо эмчилгээний удирдаж    2005 он 



4. Түгээмэл үйлдэлийн стандарт MNS4621 

Арван нэг: Тухайн тасгийн үндсэн үйл ажиллагааны үзүүлэлт 

Тасгийн 2016оны үйл ажиллагааны үзүүлэлт: 

 Амбулаторийн үзлэг - 2759 

 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг - 1772 

 Диспансерийн хяналт - 46 

 Өвчний учир - 1440 

Стационарт 

Нийт хатгалтын тоо Гардан үйлдлийн үзүүлэлт 

Судас 

тариа 

Булчин 

тариа 

Арьсан 

дор 

Дусал 

тариа 
Шавшлага Түрхлэг Тосолгоо Боолт 

2294 6792 278 651 419 145 1675 98 

 

 

 

 

Тайлан бичсэн:  

Эрхлэгч эмч К.Мөнхжаргал  

Ахлах сувилагч А.Бямбасүрэн 
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