
ХӨДӨЛМӨРИЙН БААТАР Н.БААСАНЖАВЫН НЭРЭМЖИТ ХОВД АЙМГИЙН  

БОЭТ-ИЙН МЭС ЗАСЛЫН ТАСГИЙН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН   2016 ОН 

Зорилго: 

Ховд аймагт болон бүс нутгийн хэмжээнд мэс засал, нүд, хавдрын өвчний  тусламж 

үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй чанартай хүргэж, үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай эмчлүүлэх 
орчин бүрдүүлэх, орчин үеийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн ажиллах 

Зорилт: 

1.Мэс заслын өвчний оношилгоо,эмчилгээг  тусламж үйлчилгээг стандартын дагуу хийх 

2.Нүд,хавдрын өвчний үеийн тусламж үйлчилгээг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх 

3.Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг түгээмэл үйлдлийн стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх 

4.Мэс заслын эмчилгээний шинэ арга техникийг нэвтрүүлэх 

1.Тасгийн бүтэц зохион байгуулалт: 

Мэс заслын тасаг нь  мэс заслын 6 эмч,  нүдний 2 эмч,  хөнгөвчлөхийн  1 эмч      

менежер сувилагч 1, хагалгааны сувилагч 9, үйлчлэгч 5 нийт 25 орон тоотойгоор  

ажиллаж байна.Мэс заслын 20, нүдний 2, хөнгөвчлөхийн 10 ортойгоор 24 цагийн 

турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж иргэдэд үйлчилж байна. 

2.Үндсэн үйл ажиллагааны үзүүлэлт 

Тасаг Нийт 

өвчтөн 

Орны 

фонд 

ашиглалт 

Дундаж 

ор 

хоног 

Орны 

эргэлт 

Нас 
баралтын  

  

Мэс засал 819 88,4% 4867 41% 1   

Хөнгөвчлөх 212 112% 1541 7.2% 1   

Нүд 154 125% 689 4.4%    

 

Хагалгаа:  

Д/Д Хагалгаа 2015 он 2016 он 

1. Яаралтай 353 379 

2. Төлөвлөгөөт 193 171 

3. Дурангийн мэс засал 13 30 

4 Жижиг мэс ажилбар 166 193 

5 
 

Нүдний мэс засал 163 98 

6 Нийт хагалгаа 888 871 

7 Хагалгааны хүндрэл 3 2 

 



Эмийн төсөв , зарцуулалт  

Сар 
Хэвтвэл 

зохих 

Хэвтсэн 

өвчтөн 

Эмийн сан 

төсөв 

Эмийн 

зарцуулалт 

Эмийн илүү 

зарцуулалт 

1 70 87 3 сая 6,372,847 3372847 

2 70 90 3 сая 4510707 1510707 

3 70 75 3 сая 3189447 189447 

4 70 86 3 сая 4200645 1200645 

5 70 87 3 сая 3774959 774959 

6 70 76 3 сая 4177023 1177023 

7 70 
 
85 

3 сая 4379165 1379165 

8 70 106 3 сая 4338079 1338079 

9 70 57 3 сая 3464673 464673 

10 70 87 3 сая 4817619 1817619 

11 70 60 3 сая 4500000 1500000 

12 70  3 сая 4500000 1500000 

 

1,2 сард мэс заслын тасгийн эмийн зарцуулалт их байгаа нь хөнгөвчлөх, нүдний 

эмчилгээний эмийн зардал орсон. Бусад саруудад эмийн зарцуулалт их байгаа нь  

хэвтэн эмчлүүлэгчийн тоо өндөр байгаатай холбоотой байна. Мөн эмч нар 

эмчилгээний стандартыг барихгүй эм тариа их бичдэгтэй холбоотой. 

 

Дөрөв. Мэс заслын шинээр нэвтрүүлсэн хагалгаанууд 

1. Ж.Ганхуяг, Г.Шижир нар Ардын эмч Н.Баасанжавтай хамтран зүрхний 

хагалгааг амжилтай хийж,ур чадвараа дээшлүүлж,  хүндрэлгүй эмчилж 

чадсан. 

2. Ж. Ганхуяг УНТЭ Урологийн тасгийн эрхлэгч Баян өндөр эмчтэй хамтран  

давсаг дурандаж хүндрэлийг  оношилсон.   

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

хагалгааны дараах хүндрэлгүй, хагалгааны зардал, ор хоног, эмчилгээний 

зардлыг багасгаж чадсан.  

4. 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.  

5. Нүдний Лазер аппаратаар Хаалтай Глаукомын үеийн  хагалгаа хийж 

өвчтөний хараагүй болох эрсдэлээс сэргийлж байна.  

6. Бамбай булчирхайн хагалгаа хийсэн, хүндрэлгүй эмчилсэн. 

7. Хүүхдийн мэс заслын хагалгааг сүүлийн үеийн арга техникээр хийж 

хүндрэлгүй эмчилж байна. 

8. С 1сар/эм DS:2талын уушигны хатгалгаа, амьсгалын 

дутагдал,пневмогемоторакс оноштой хүүхдэд Бобровийн аппарат гар 

аргаар хийж амьсгалын дутагдлаас гаргаж эмчилсэн. 



9. Автомат шарх тэлэгч Wookwalterийг хэрэглэснээр ажлын бүтээмж дээшлэн 

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

 

Тав . Халдвар хамгаалалын талаар: 

1. Хог хаягдлыг Эрүүл мэндийн сайдын 158-р тоот  тушаалын дагуу ялган устгал 

хийдэг.  
2. ЭМС-ийн 186, 187 тоот тушаалын хэрэгжилтэнд анхаарч халдвар хамгааллын 

дэглэмийг баримтлан тасагт 7 хоногт 1 удаа их цэвэрлэгээ, хагалгааны өрөө 

, цэвэр , бохир боолт , ОО – ын өрөөг 7 хоногт 1 удаа ариутгал хийлгэж, 

агаарын ариутгалыг 14 хоногт 1  удаа      хийж арчдасын шинжилгээ өгч 

байна.Үүний үр дүнд эмнэлгийн дотоод халдвар гараагүй. 

3. Эрүүл мэндийн сайдын 187-р тушаалын дагуу шинэчлэгдсэн анхан шатны 

маягтууд болон хяналтын хуудсуудыг тогтмол хөтөлж хэвшсэн. 

4. Сувилахуйн албанаас зохиосон “Цэвэр гар-Цэвэр хувцаслалт “ 1 сарын аянд  

идэвхитэй оролцож сувилагч Баярхүү,Цэрэнхүү нар  ЭМСайдын 187,189 тоот 

тушаалуудаар 2 удаа бүлгийн сургалт явуулсан. Гар угаах, халдваргүйжүүлэх 

аргыг бүх ажилчид бүрэн эзэмшсэн. 

5. Гар болон арьсны ариутгал, халдваргүйтгэлд Skinsept @F, Skinsept @G 

хэрэглэж хэвшсэн. Мөн эм зүйн албанаас бэлдэж байгаа гар 

халдваргүйжүүлэх гелийг тогтмол хэрэглэж байна.  

6. Мэс заслын хагалгааны шархны эдгэрэлтэнд тандалт хийхэд анхдагч 

эдгэрэлт 98 хувьтай байлаа.  
 

Зургаа. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдлын шийдвэрлэлт, 

сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан байдал,  

 

1. Ижил мэргэжилтний үзлэгийн нийт 3  удаа зохион байгуулсан. Ижил 

мэргэжилтнүүдийн үзлэгээр мэс засал, гэмтлийн тасгийн, эмч нарын 

эмчилгээний стандарт, анхан шатны маягтын хөтлөлт, стандартын 

хэрэгжилтэнд хяналт үнэлгээ хийсэн байна. Уг хяналт үнэлгээнд сувилагч 3 их 

эмч 3 гэсэн бүтэцтэйгээр асуудал илрүүлж шийдвэрлэсэн байна.  

2. Хагалгааны хүндрэл гарсан тухайн тохиолдол бүрт алдаа зөрчлийг арилгах 

талаар тасгийн хурал хийж протокол хөтлөн танилцуулсан. 

3. COPE-дасгалыг тасгийн яриа бүрт ярилцаж нийт тасагт гарсан 32 асуудлыг 
бичиж ярилцаж шийдвэрлэсэн 

4. Санамсаргүй алдаа зөрчлийг бүртгэн мэдээлэх хуудсанд 3  зөрчил гарсныг 
бүртгэсэн.Өвчний түүх бичилтэндээ анхаарах шаардлагатай байгааг хэлж 

өгсөн.  

5. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг сар бүр сувилахуйн албанд мэдээ гаргаж 

өгдөг./ тайланд хавсаргав/ 

6. 2015 онд манай тасаг хэв журмын зөрчилгүй, архигүй хамт олон болж хэвшсэн. 

7. Сар бүр үйлчлүүлчээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч хэвшин, эмчилгээ 

үйлчилгээндээ санал шүүмжлэлийг тусган хэрэгжүүлдэг.  
 



Д/Д  

Агуулга 

 

Судалгааны бүтэц 

 

Үр дүн 

 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл 

ханамжийн судалгаа 

 

Хамрагдсан хүн 

 
198 

 

Сайн 
Бүгд 
 

 
5701 

Хувь 87,7% 

 

Дунд 
Бүгд 760 

Хувь 11,6% 

 

Муу 
Бүгд 61 

хувь 0,9% 

 
2. 

 

Санал хүсэлтийн хайрцаг 
Талархал 18 

Санал 4 

Шүүмжлэл 2 

 
3. 

 

Санал хүсэлтийн дэвтэр 
Талархал 26 

Санал 6 

Шүүмжлэл - 

 

Дээрхи судалгаанаас үзэхэд манай тасгийн эмчилгээ үйлчилгээнд үйлчлүүлэгчид 

сэтгэл ханамжтай байгаа нь харагдаж байна.  

Мэдээгүйжүүлгийн сувилагчийн хүрэлцээгүйгээс болж яаралтай болон 

төлөвлөгөөт хагалгаанд хүлээгдэл үүсдэг. Энэ асуудалд анхаарал хандуулахыг 
хүсч байна. 

Долоо: Үйлчлүүлэгчид ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар: 

1. Төлбөртэй өрөөнөөс 11 сарын хугацаанд 1658000 төгрөг хуримтлуулж 

орлогыг тасгийн тохижилтонд зарцуулж коридорийг 47м хулдаасаар 

хулдааслав. 

2. Эрүүл мэндийн боловсрол олголтыг сайжруулах зорилгоор постонд телевиз 
тавьж тогтмол сургалт явуулж байна.  

3. Бүх өрөөний хаягийг шинэчилж хананд тогтоов. Нийт 23 ширхэг хаяг 
140000төгрөг хийлгэв 

4.  Гэм буруутай эмчилгээний бүртгэл хөтлөж нийт 3 хүний 985890 төгрөг 
кассанд тушаалгав. 

5. Дурангийн хагалгаа 13 орсоны 650.000 төг кассанд тушаасан. 

6. 75 метр даавуу авч хагалгааны халат 20ш оёсон, хагалгааны 10ш даавуу,  20 ш 

багажны уут зэргийг шинэчиллээ. 

7.  2015 оны 5 дугаар сард АНУ- ын нүдний мэс заслын эмч нартай хамтран 158 

хүнд өндөр нарийн мэргэжлийн нүдний мэс заслын эмчилгээ хийж Нийгмийн 

даатгалаас БОЭТ-д 35 сая төгрөгний орлого оруулахад мэс заслын тасаг хамт 

олон идэвхи зүтгэлтэй илүү цагаар шаргуу ажилласан. 

8. Үүдний хүлээлгийн танхимыг тохижуулахад гэмтлийн тасгийн хамт олонтой 

хамтран вакуум цонх, замаска, шохой хийх болон гэрэлтүүлэг тавихад нийт 

350,000Тзарцуулсан. 



9. Тасгийн урсгал засвараар бүх өрөөний шал, цонх, хаалга, 

түмбүчик,коридорын хана будахад нийт 550,000Т зарцуулсан. 

10. Тасгийн гэрэлтүүлгийг сайжруулж 20 ш гэрлийн шилийг сольсон. 

11. KOIKA ын ажилчидтай хамтран төсөл бичиж 30орчим сая төгрөгний 

өртөгтэй хагалгааны өрөөг бүрэн тохижуулахаар ажлыг эхлүүлсэн 
 

Найм: Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах 

талаар 

1. “Эерэгээр сэтгэж, Эерэгээр хандацгаая” 14 хоногийн аянд тасаг хамт 

олноороо идэвхитэй оролцож,”Эмийн шидээр биш инээмсэглэлийн шидээр 

анагаая” уриа дэвшүүлж бүлгийн сургалт 3 удаа зохион байгуулсан. 

2. Залуучуудын Холбооны сэтгэл зүйч Х.Хишигтогтохоор харилцаа хандлагын 

хичээл заалгасан. 

3. Мэс заслын тасгийн эрхлэгч Ж.Ганхуяг Ёс зүйн хорооны сургалтанд байнга 

хамрагдаж тасгийн ажилчдад эмнэлгийн мэргэжилтний ёс  зүйн  хэм 

хэмжээний талаар тасгийн яриан дээр сургалт явуулдаг. 
Ес: Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй сургалтанд хамруулах 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ажлын байранд сургаж дадлагажуулсан байдал  

1. Мэс заслын тасгийн эрхлэгч Ж.Ганхуяг Клиникийн профессор, Тэргүүлэх зэрэг 
хамгаалж, 11 сард Япон улсад мэргэжил дээшлүүлж ирсэн.  

2. Мэс заслын эмч Г.Шижир Ахлах зэрэг хамгаалж, Солонгос улсад амжилттай 

мэргэжил дээшлүүлж ирсэн. 

3. Мэс заслын эмч Э.Эрхэмбаяр Судан улсад энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд 

амжилттай оролцож ирсэн.  

4. Мэс заслын эмч  Б.Батболд Хүүхдийн мэс заслын мэргэжил дээшлүүлэх 6 сарын 

курсанд суралцаж төгссөн 

5. 9р сард Хавдрын эсрэг үндэсний аянд амжилттай оролцож ХСҮТ ийн мэс 
заслын эмч нартай хамтран 3 хагалгаанд оролцсон   

6. Нүдний эмч: Б.Долгормаа нь  “Орбис” ОУБ-ын хүүхдийн хараа хамгаалах  3 курс 
сургалт. Австрали улсад хэлний бэлтгэлийн курс төгслөө. 

7. Хагалгааны сувилагч Ш.Зээхүү тэргүүлэх, Б.Баярхүү, Г.Эрдэнэсүрэн, 

Н.Насандэлгэр, Г.Мөнхсолонго нар сувилахуйн ахлах зэрэг хамгаалсан. 

8. Мэс заслын их эмч Б.Сүхнаран Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч агентлагийн 

дэргэдэх Удирдлагын академид суралцаж амжилттай төгссөн. 

9. Америкийн Virtue Foundation сангийн нүдний эмч нар 2015.05.09-22 хүртэл 

үзлэг хагалгаа хийж ажлын байрны сургалт зохион байгуулсан.  

10. Нийт эмч нар шаардлагатай 6 кредит, сувилагч нар 3 кредитээ бүрэн цуглуулж 

бүртгүүлсэн. 

11. Сувилагч Эрдэнэ билэг  хагалгааны курсанд суралцаж төгссөн. 

12. Шинээр төгсөж ирсэн сувилагч Болормаа,Номин,Амангүль,Алтанцэцэг нарыг 
ажлын байранд дадлагажуулан шавилан  сургасан. 

13. Эмч нарын баярыг угтсан онол практикийн бага хуралд их эмч.Э.Эрхэмбаяр, 

Б.Батболд нар илтгэл хэлэлцүүлсэн 

14. Баруун бүсийн онол практикийн бага хурал болсон эмч Батболд илтгэл тавьж 

тасаг хамт олноороо мэдлэг мэргэжилээ дээшлүүлсэн. 

15. Баруун бүсийн мэс засал яаралтай тусламжийн тулгамдсан 5 хоногийн 

сургалтанд эмч Батболд, сувилагч Эрдэнэсүрэн суусан. 



16. Монголын  мэс засалч эмч нарын 11-р чуулга уулзалтанд эмч Батболд 

амжилттай оролцсон.  

Арав: Ажиллагсдын нийгмийн баталгаа,ажиллах нөхцлийг сайжруулах 

1.Гадаад,дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх курс, зэргийн шалгалт, тэмцээн 

уралдаанд явсан бүх ажилчдад дэмжлэг болгон мөнгөн тусламж үзүүлсэн. 

2. 2 эмчийн өрөө болон сувилагчийн постыг тохижуулж ажиллах орчныг 

сайжруулсан. 

Арван нэг: Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан байдал 

Жилд нэг удаа ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэг, улиралд 1 удаа ажилчдыг 
хоолой залгиурын арчдасын шинжилгээнд хамруулсан. 

Үзлэгээр тасгийн ажилчдын 5хүн В,С вирустэй гарсан тул эмчилгээ 

хийлгэсэн.  

Арван хоёр: Эмнэл зүйн удирдамж стандартын хэрэгжилтийн байдал 

1. Мэс заслын өвчний оношлогоо эмчилгээний стандарт MNS 5665-5:2006 

2. Мэс заслын өвчний удирдамж          2013 он 

3. Дурангаар цөсний хүүдий авах мэс заслын удирдамж     2014 он 

4. Эмчилгээ оношилогооны түгээмэл үйлдлийн стандарт     MNS4621:2008 
 5. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний удирдамж болон маягтуудыг үйл 

ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

 

Арван гурав: Тухайн тасагт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр 

дүн 

         Олон улсын байгууллага ОРБИС- 5 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлж байгаа  “Хүүхдийн 

хараа хамгаалах сүлжээ төсөл” 2015.11 сараас хэрэгжиж эхэлж байна.  

                

                  Арван дөрөв:  Обход үзлэгийн чанар үр дүн 

               Жилийн хугацаанд   зөвлөх эмч, тасгийн эрхлэгчийн үзлэг 140  удаа хийж 

нийт 13 өвчтөний онош, эмчилгээний асуудлыг шийдэж бусад тасагт  

шилжүүлсэн. 

Долоо. Олон нийтийн ажил: 

 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 20 жилийн ойн концертэд эмч Б. Сүхнаран 

урилгаар оролцож ирсэн. 

 Дорнод аймгийн БОЭТ-ийн 90 жилийн ойд оролцож туршлага судалж ирсэн.    

 Байгууллагын аврага шалгаруулах тэмцээнд багаараа гар  бөмбөгийн төрөлд  

мөнгөн медаль авсан. 



 Аймаг орон нутаг болон байгууллагын зүгээс зохион байгуулсан олон нийтийн 

ажил болон уралдаан тэмцээнд манай тасгийн хамт олон манлайлан оролцсон 

болохыг бусад тасгийн хамт олон гэрчилнэ. 

 10 сард Хавдраас сэргийлье аяны хүрээнд  

‘’Хөх, умайн хүзүүний  хавдраас урьдчилан сэргийлэх талаар ХСК болон тасаг 
хамт олон ард иргэд хэвтэн эмчлүүлэгчдэд гарын авалга тараах материал 

тарааж JTV болон Khovd palliative care цахим хуудсаар мэдээлэл хийсэн. 

 Хавдрын хөнгөвчлөх эмчилгээний хяналтанд байдаг асаргаа, сувилгаа, 

эмчилгээ шаардлагатай хүнд өвчтөнд гэрийн хоспис үйлчилгээ үзүүлж байна. 
 

Цаашид тавих зорилт:  
 

1.Бүс нутгийн хэмжээнд орчин үеийн хагалгааны шинэ арга техникийг нэвтрүүлж 

хагалгааны төрлийг нэмэгдүүлэх 

2.Тасгийн нийт сувилагчийг мэс заслын нарийн мэргэжил эзэмшүүлж хөрвөж 

ажиллах чадвартай болгох 

 
 

 
                                                               

                                                                 Тайлан бичсэн эмч: Г.Шижир 

                                                         Хагалгааны сувилагч С. Жанаргүль 
 

                           Зүрхний хагалгаа 
 



 

Дурангаар цөсний хүүдий авах хагалгаа 

 



 

                                 

          



 

 

Хавдрын гэрийн хоспис үзлэг. 

 

 



Хавдрын эсрэг 14 хоногийн аян   

 

2016 оны 5 дугаар сард АНУ- ын нүдний мэс заслын эмч нартай хамтран 123 

үзлэгээс 98 хүнд өндөр нарийн мэргэжлийн нүдний мэс заслын үзлэг эмчилгээ 

хийхэд манай тасгийнхан баг болон хамтран ажилласан.  

 

 

Тасгийн эрхлэгч Ж.Ганхуяг, их эмч Г.Шижир, Д.Цэрэнбадам нар дурангийн мэс 

заслын Анхдугаар чулууганд оролцов. 

 



 

 “Эерэгээр сэтгэж, Эерэгээр хандацгаая” 14 хоногийн аяны хүрээнд Залуу- чуудын 

Холбооны сэтгэл зүйч Х.Хишигтогтохоор  харилцаа хандлагын хичээл заалгасан. 

 

                   

Ижил мэргэжилтэний  үзлэг хийж байна. 



 

Ижил мэргэжилтэний  үзлэг хийж байна. 

 

                  

 

 

       

 

                       Нүдний хагалгаа 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



             

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



   

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


