
 ЭМЗҮЙН ТАСГИЙН 2016 ОНЫ ТАЙЛАН 

2016.12.06 

БОЭТ –н Эм зүйн тасаг нь 8 орон тоотоогоор ажиллаж байна. Үүнд Эм зүйч -4, Эм 

найруулагч-3 ,үйлчлэгч шил угаагч-1 гэсэн орон тоотойгоор ажиллаж байна. 

 Зорилго : Эм зүйн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй жигд хүртээмжтэй хүргэх,ЭМТҮХ 

халдвар хамгааллыг  сайжруулахад оршино.  

Зорилт:1.Эм зүйн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэх    

 Эмийн сангийн MNS 5260:2015 стандартын дагуу анхан шатны бүртгэл маягтыг 

шинэчлэн хөтлөх 

 Мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эмийн тайлан жорын зарцуулалтыг сайжруулах \2015 

оны 68 тоот тушаал\ 

 Эмийн талаарх мэдээдэл сургалт сурталчилгааг  сайжруулах  

 Тендерээр  ирж байгаа эмийн хэрэглээ,нийлүүлэлт, зарцуулалтанд хяналт тавих  

 Ажилчдыг ажлын дэвтэртэй болгох  

 Жор бичилтийг сайжруулах талаар  ажил зохион байгуулах  

 Эм зүйн тасгийн дотоод хяналтыг сайжруулах  

 Эм зүйн мэргэжилтний ёс зүйн харилцаа хандлагын  талаар судалгаа авч дүгнэлт 

хийн ажиллах 

 Ард иргэд хэвтэн эмчлүүлэгчдэд *Эмийн зохистой хэрэглээ*-нйи сургалт зохион 

байгуулах 

 *Антибиотикын зохистой хэрэглээ*-г төлөвшүүлэх аян зохион байгуулах 

 2017 оны Эмийн тендерийн эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын захиасыг 

боловсруулах  

2. Эмийн сангийн халдвар хамгааллыг дээшлүүлэх 

 Халдвар хяналтын баг  бүрдүүлж ажиллах  

 ЭМС-н  186 ,187, 158 тоот тушаалыг хэрэгжүүлж мөрдөж ажиллах 

1. Эм, эмнэлэгийн хэрэгслийн тендерийг бие даан зохион байгуулж шалгарсан 

компаниудын гэрээний биелэлтийг улирал бүр захирлын зөвлөлд тайлагнан 

ажиллах: 

2016 оны байдлаар тухайн тасгийн төлөвлөгөөний биелэлт тооцсон байдал, бодит 

хийгдсэн ажил: 

 2016 онд БОЭТ-н эмийн төсөв 1,123,000,000 төгрөгөөр батлагдсан. эм, эмнэлэгийн 

хэрэгсэл, урвалж оношлуурын нээлттэй тендерийн шалгаруулалт нийт эмийн төсвийн 

80% -д 972,300,000 төгрөгөнд зарлагдан 36 багцаар худалдан авах ажиллагааны тендерийн 



хуулийн дагуу шалгаруулалт явагдсан.үүнд нийт 21 компаниас үнийн санал ирсэн үүнээс 

үнэлгээний хорооны гишүүд хуулийн дагуу шалгаруулалт үнэлгээ хийж 14 компани 

шалгарч гэрээ байгуулсан. 2016 оны 2 сарын 5 нд гэрээ байгуулан эм,эмнэлэгийн 

хэрэгсэл,урвалж оношлуурыг хуваарийн дагуу нийлүүлж эхэлсэн. Улирал бүр 

эм,эмнэлгийн хэрэгсэл,урвалж оношлуурын нийлүүлэлт болон тендерийн гүйцэтгэлийг 

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

байна. 

  

Багц Тендерийн багц Гэрээ байгуулсан  

ЭХНБ 

Тендерийн 

эмийн 

гүйцэтгэл 2016 

оны 12 сар 

Багц-1 Өвчин намдаах, тайвшруулах 

үйлдэлтэй болон бусад эмүүд 
 

Эм импекс ХХК 
 

100% 

Багц-2 Булчин сулруулах, унтуулах 

үйлчилгээтэй болон бусад эмүүд 
 

Эм импекс ХХК 
 

100% 

Багц-3 Хүчилтөрөгч \ Oxygen\ 
 

Эм импекс ХХК 
 

100% 

Багц-4 Хоол боловсруулах эрхтний болон 

бусад эмүүд 
 

Эм импекс ХХК 
 

95% 

Багц-5 Үрэвслийн эсрэг өвчин намдаах 

эмүүд болон бусад эмүүд 
 

Ази фарм ХХК 90% 

Багц-6 Чихрийн шижин өвчинд хэрэглэх 

болон бусад эмүүд 
 

Монос фарм трейд 

ХХК 
 

100% 



Багц-7 Антибиотик-1 
 

Мөнхийн тун ХХК 
 

100% 

Багц-8  

Антибиотик-2 
 

Монфа трейд ХХК 
 

100% 

Багц-9 Нам молекулт шингэн 
 

Айвико ХХК 100% 

Багц-
10 

Нунтаг 
 

Санал ирээгүй 
 

Багц-
11 

Витамин ба эрдэс бодисууд 
 

Нахиа ХХК 100% 

Багц-
12 

Уураг ба амин хүчлүүд 
 
 

 

Эм импекс ХХК 
 
 

100 % 

Багц-
13 

Зүрх судасны эмүүд 
 

Монос фарм трейд 

ХХК 
 

95% 

Багц-
14 

Даралт бууруулах, шээс хөөх 
 

Ази фарм ХХК 95% 

Багц-
15 

Тархины цусан хангамж сайжруулах 

эмнүүд 
 
 

Ази фарм ХХК 100% 

Багц-
16 

Нүдний өвчин 
 

Санал ирээгүй 

Багц-
17 

Арьсны өвчнийг эмчлэхийн эмийн 

бэлдмэл 
 

Монфа трейд ХХК 
 
 

90% 

Багц-
18 

Амьсгалын зам ба харшил 
 

Монфа трейд ХХК 
 

95% 

Багц-
19 

Үжлийн эсрэг ба халдваргүйжүүлэх, 

оношлогооны бодисууд 
 

Мөнхийн тун ХХК 
 

100% 

Багц-
20 

Зүү тариур 
 

Монос фарм трейд 

ХХК 
 
 

100% 

Багц-
21 

Эмнэлэгийн туслах хэрэгсэл-1 
 

Мөнхийн тун ХХК 
 

100% 

Багц-
22 

Эмнэлэгийн туслах хэрэгсэл-2 
 

 

Мөнхийн тун ХХК 
 

100% 

Багц-
23 

Эмнэлэгийн багаж туслах хэрэгсэл 
 

 

Тавин ус ХХК 

90% 

Багц-
24 

Гемодиализ 
 

Айвико ХХК 100% 



Багц-
25 

Цус,цусан бүтээгдэхүүн 
 

Санал ирээгүй 

Багц-
26 

Рентген дүрс оношилгоо 
 

Мон-орто ХХК 100% 

Багц-
27 

Эмгэг судлалын урвалж бодис 
 

Монгол фарм ХХК 100% 

Багц-
28 

Хагалгааны утас 
 

Мөнхийн тун ХХК 
 

100% 

Багц-
29 

Шүд эмчилгээний материалууд 
 

ДЕС ХХК 
 

100% 

Багц-
30 

Нян судлал лабораторын 

оношлогооны бодис,уусмалууд 
 

Монос фарм ХХК 60% 

Багц-
31 

Лабораторын оношлогооны 

бодис,уусмалууд\биохими\ 
 

Баянгол мед ХХК 90% 

Багц-
32 

Вирусологийн лабораторын 

урвалжууд                                                              
 

Санал ирээгүй  

Багц-
33 

Лабораторын тест ба хэрэгсэлүүд 
 

Монгол фарм ХХК 
 

95% 

Багц-
34 

Гематлоги-1 
 

Пролианс ХХК 100% 

Багц-
35 

 

Гематлоги-2 
 

Сетунари ХХК 100% 

Багц-
36 

Имунологи /Хавдарын маркер/ Монос фарм трейд 

ХХК 
 

0% 

 

2016 оны 1-11 сарын тасаг нэгж тус бүрийн зарцуулалт: 

Тасгийн нэр Зарцуулалт Тасгийн нэр Зарцуулалт Тасгийн нэр Зарцуулалт 

Дотор 
 

82,809,613 Гэмтэл 

Эрүү нүүр, 

26,187,882 
7,616,918 

Амбулатори 30,839,305 

Зүрх судас 
 

31,112,361 Хүүхэд 43,680,022 Лабратори 144,001,451 

Мэдрэл 43,196,537 Сэхээн 57,045,428 Сэтгэц 

наркологи 

9,316,162 

Уламжлалт 
 

3.526.307 Гемодиализ 85,930,214 Сүрьеэ 9,547,440 

Уусмал 

бэлтгэх тасаг 
5,480,790 103 хүлээн 

авах 

20,487,726 Харшил 10,647,887 

Өдөр 

эмчилгээ 

37,869,600 Ариутгал 26,045,234 Халдварт 15,995,552 

Мэс засал 49,563,134 Гал тогоо 102,300 рентген 23,918,818 



 

Хөнгөвчлөх 

эмчилгээ 
 

28,597,081 Хог устгал 

Мэс ажилбар 

256,000 
404,757 
 

Төрөх 71,214,478 

Үнэгүй эм 26,964,213.1 Гистологи 3.163.370 Эмэгтэйчүүд 42,772,176 

Төрөх 

амбулатори 

5,203,028 Цус станц 5,843,210 Сувилахуй 290,370 

Хагарсан 154,308 Буцаалт 1,320,000 Хугацаа 

дууссан 

209,258 

Нийт тасаг нэгжийн зарцуулалт 950,680,380 

төг 

 

Эмийн сангийн уусмал найруулах тасгаас найруулан бэлтгэсэн уусмал  

2016 оны 1-12 сар: 

Д/д Найруулсан уусмалын нэр 
Найруулсан 

хэмжээ 
Нэг бүрийн үнэ Нийт үнэ 

1 
Жавелион 0,03% 
 

25,787лр 350 9,025,450төг 

2 
Жавелион 0,1% 
 

1027лр 1100 1,129,700 

3 
 

Перкесь 33% 
 

0,4 8600 2720 

4 
Перкесь 3% 
 

564,9 лр 1500 847,350 

5 
Нэрмэл ус 
 

100лр 200 20,000 

6 
Виркон 1% 
 

38,6 лр 1000 38,600 

7 
Виркон 3% 
 

 3000  

8 
Амидопирин 2% 
 

 1000  

9 
Формалин 10% 
 

111,3лр  5000 556,500 

10 
Гар халдваргүйжүүлэх гель 
 

340,7лр           8500 2,895,950 

11 
Спирт денатурат 70% 
 

602,7лр 1250 753,375 

12 
Спирт 96% 
 

92,1 лр  8000 736,800 

13 
Спирт 85% 
 

76,8 лр  7500 576,000 

Нийт дүн  16,582,445 

 
 
 

     
   
                                   

   ЭМС-2012 оны 129\100 тоот хамтарсан тушаалын 2-р хавсралт  



 
 

Төлбөрийг  нь төр хариуцан амбулаториор эмчлэх өвчин эмгэг ба түүнд хэрэглэсэн 

эмийн зарлага   2016 оны 1-12 сар 
 
 

№ Өвчний нэр № Эмийн нэр төрөл Савлалт 

Шаардагд
ах тоо 
хэмжээ 

Нэг 
бүрийн үнэ 
(төгрөг) 

Нийт үнэ 

(мян.төг) 

1 

Хорт хавдарын 
3,4-р шат 

\хөнгөвчлөх 
эмчилгээ\  

1,1 Морфин 
тарилгын 
уусмал 1% 1мл 

тун шилтэй 

448 1350 
604800 
 

1,2 Морфин 
тарилгын 
уусмал 1% 1мл 

тун шилтэй 

74 880 65120 

1,3 Морфин  30мг 206 650 133900 

1,4 Морфин  30мг 100 605 60500 

1,5 Морфин  10мг 130 220 28600 

1,6 Трамадол 50мг 42 274,35 11522,7 

2 
 

Сэтгэцэд 
нөлөөт эм  
  

 Галоперидол 
шахмал 1.5мг, 
5мг 

330 55 18150 

 Галоперидол  
шахмал 1.5мг, 
5мг 

447 56 25032 

 Галоперидол  
шахмал 1.5мг, 
5мг 

330 125 41250 

 Левомепромазин шахмал 25 мг 300 
               
187 

56100 

 Левомепромазин шахмал 25 мг 350 209 73150 

3 
Чихрийн 

шижин   

 

Инсулин 

Богино 
хугацааны 

үйлдэлтэй 
инсулин 

1093 10000 10,930,000 

 

Богино 

хугацааны 
үйлдэлтэй 
инсулин 

165 14190 2,341,350 

 10мл 322 7000 2,254,000 

 
10мл \Новомикс 
\ 

180 16000 2,880,000 

 Метморфин шахмал 500мг 10384 126 1,308,384 

 Метморфин шахмал 500мг 1995 110 219,450 

 Метморфин шахмал 500мг 2929 95 278,255 

 Метморфин   80 80 6400 

 Маннил шахмал  90 80 7200 

 Гликлазид      

 Гликлазид      

 
Гликлазид MP 
80мг 

шахмал 80мг 1070 100 107,000 

 
Гликлазид MP 
80мг 

шахмал 80мг 1068 263,34 281,247,1 



 
Гликлазид MP 

80мг 
шахмал 80мг 9989 16,5 164,818.5 

 Глимерид денк шахмал 2мг 704 233,34 164,271.4 

5 
Чихрийн бус 
шижин 

 
Десмопрессин / 

минирин  

шахмал 0.1мг, 
5мл хамрын 

дусаалга 

1116 55000 6,138,000 

 
Десмопрессин / 

минирин  

шахмал 0.1мг, 
5мл хамрын 
дусаалга 

   

6 

Бамбай 
булчирхайн 

дутмагшил 
(гипотиреоз) 

 Левотироксин 
шахмал 25мг, 
50мкг 

1160 48 55,680 

 Левотироксин шахмал 25мг, 
50мкг 

   

 Левотироксин    

 Левотироксин      

7 
Уналтын эсрэг 
эм  

 Карбамазепин шахмал 200мг 60 484 29040 

 
Карбамазепин
  

шахмал 200мг 2864 110 315,040 

 
Карбамазепин
  

шахмал 200мг 136 72,2 9820 

 
Вальпроны 

хүчил 

шахмал 200мг, 
500мг 

2 1960 3920 

 8 
Вирусийн эсрэг 
эм  

  
 Ацикловир  100мг  120  82 

9840 

   Ацикловир 200мг 50 88,8 4440 

   Ацикловир 200мг 120 120 4200 

Нийт дүн       26,964,213.2 

 

 

2.Зайлшгүй шаардлагатай болон амин чухал эмийн хангамж, эмийн чанар аюулгүй 

байдал эмийн зохистой хэрэглээ: 

БОЭТ-н эм зүйн тасаг нь эмийн эмчилгээгээ нэгж тунгийн системийн дагуу эмчийн бичсэн 

эмчилгээг өвчтөн нэг бүрт хэрэглэх заавар, гаж нөлөөг тайлбарлан өгдөг. Эмийн нөөцийн 

тасаг нь  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.2016 онд БОЭТ –нь нээлттэй тендерийн шалгаруулалт нийт 

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

хуулийн дагуу зохион байгуулснаар нийт  эм,эмнэлэгийн хэрэгсэл,лабораторийн урвалж 

оношлуур татан авалтын 90% тендерийн гэрээний дагуу нийлүүлэгдсэн, 10%  шууд 

гэрээгээр эм татан авсан нь эмийн төсөвт хэмнэлт гаргаж ажилласан мөн эмийн төсөвөөс 

тасаг нэгжид шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмж авч өгч дэвшилт гаргасан . Эмийн 

нөөцийн тасаг нь Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 7-дахь жагсаалтын дагуу 589 нэр төрлийн 

эмийн бүртгэлийг сар бүр бүртгэн тооцож 75-80%-р тасралтгүй ханган нийлүүлж байна. 



Мөн амин чухал эмийн ЭМС-н 2009 оны 388 тоот тушаалын 2-р хавсралтанд заасны дагуу 

38 нэрийн эм, эмнэлэгийн хэрэгслийг   эмнэлэгийн онцлот тааруулан 1 сарын нөөцийг 

ханган сери, хугацааг цаг тухайд нь бүртгэн Эрүүл мэндийн газарт сар бүрийн 30ны 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 бэлтгэх тасаг нь 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 

 



 

  

 

 

 MNS 5376:2014 стандартын дагуу Эмийн жорын маягт,жор бичилтын стандартын 

мөрдөлт,жорын маягтын хангамж: 

Эмийн жорын  маягтыг шинэ жорын стандартын дагуу  эмч нартаа танилцуулан энгийн 

эмийн жорын маягтыг байгууллага дотооддоо хэвлэн эмч нараа тасралтгүй хангаж байна. 

Энгийн эмийн жорын маягтыг 2016 оны эцсийн байдлаар нийт 13000 ширхэг жорыг 

хэвлүүлэн эмч нарыг  энгийн эмийн жорын маягтаар тасралтгүй хангасан.  



 Мансууруулах эмийн жорын маягтыг Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас хүлээн авч 

эмч нарыг тасралтгүй хангаж хяналт тавин ажилладаг. Мансууруулах эмийн жорын 

маягтыг зарцуулалт-190 ширхэг 

 Сэтгэц нөлөөт эмийн жорын маягт  1102  ширхэг   жорыг шипрлэн авч  эмч нартаа 

жорын маягтаар хангаж байна. Эмч нарын бичсэн жорыг сар бүр нийтийн 

үйлчилгээтэй эмийн сангуудаас түүвэрлэн авч жорын стандартын дагуу үнэлэлт 

дүгнэлт хийн эмч нартаа мэдээллэж байна. 

  
 

 Бүх тасаг нэгжийн яаралтай эмийн сери жигдрүүлж шинэчилсэн, уусмалын хаягыг 

стандартын дагуу болгосон. 

 
 

 Эмийн зохистой хэрэглээний талаар судалгаагаар иргэдэд: 

 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 эм авч хэрэглэдэг байна. 

 Иргэдэд зориулсан антибиотикийн хэрэглээ болон нянгийн тэсвэржилтийн талаар 

тасаг нэгжийн нийт 80 өвчтөнд мэдээлэл хийж хэвлэмэл материал тараасан. 

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

2015оны антибиотик мэдрэг чанар болон антибиотик эмийн хэрэглээний талаар 

судалгаа хийж сургалт хийсэн-/нийт 6 удаа/ 

 Тахарын алба нь байгууллагад хүсэлт тавьсны дагуу тухайн байгууллагад 

хэрэглэгддэг эмийн талаар мөн антибиотик эмийн хэрэглээ хадгалалтын талаар 2 

удаа сургалт явуулж нийт 60 ажилтанд хэвлэх материал тараасан. 

 

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.  

 

 

3. Эмчилгээ, оношилгооны шинэ арга дэвшилтэт технологийг практикт нэвтрүүлж 

,эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн үд дүн тооцсон байдал: 

Эм зүйн алба нь 2016 онд тендер болон гэрээгээр  нийлүүлэгдэж буй эм тариаг 

эмч,сувилагч,эмнэлэгийн бусад мэргэжилтэн,ард иргэдэд ил тод нээлттэй байлгах талаар 

шинээр санаачлан эмийн шилэн тавиур болон эмийн мэдээлэлийн самбарыг хийсэн ба энэ 



нь эмч,эмнэлэгийн мэргэжилтэнд эмийн хэлбэр,тун хэмжээг мэдэх ард иргэдэд эмийн 

талаар мэдээлэлийг бүхий л талаар мэдэх боломжтой шаардлагатай тохиолдолд эмийн 

боржур,гарын авлага бэлтгэн байрлуулж байгаа нь эмийн мэдээлэлийн боловсрол олголт 

дээр ахиц гарсан.  

 

Эмийн мэдээллийн самбараа шинэчилж эмийн мэдээлэл, тасгуудын зарлага, эмийн 

агуулахын үлдэгдэл, сайдын тушаал, шинэ эмийн мэдээлэл зэргийг сар бүр шинэчилэн 

гаргаж байна. 

 

 



 

4.Эмнэлэгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр дүн, 

Ажилагсдын нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн 

 

Эм зүйн тасгийн дотоод хяналтаар  үйл ажиллагааг дүгнэн халдвар хамгаалалтын эрсдэл 

бууруулж ажилласан,эрсдэлийн бикс шинэчлэн бүртгэл хөтлөж байна.  мөн тасаг нэгжээр 

явж хяналт хийж ариутгалын уусмал,гар халдваргүйжүүлэх уусмалын хаягжилт 

сайжруулан шинэчилсэн ,яаралтай эмийн сери,хугацаа бүх тасаг нэгжийг жигд болгосон. 

Ариутгалын уусмалыг дээж өгч стандартын шаардлага хангасан уусмалаар хангасан. 

 Халдваргүйжүүлэх уусмал болох виркон 1%,гар халдваргүйжүүлэх гель стандартын 

дагуу найруулан шалгаж байгаа,мөн формалин 10%-н уусмалыг  тусдаа өрөө гаргаж 

найруулан онцлог тасагт хяналттай олгодог болсон.  

   

бүх тасаг нэгжид тасгийн яриан дээр нь найруулж буй уусмалын хэрэглэх заалт болон 

хэрэглэх зааврын талаар мэдээлэл өгсөн 

 Эмийн агуулахад 2016-08-23-нд хугацаа дууссан 73 ширхэг ЭХО гелийг комисс гаргаж 

устгасан 



 

 

 2015 оны нянгийн эсрэг эмийн судалгаа хийж үнэлгээ өгсөн, мэдээлэл хийв. 

ЭМТҮХХ-Г гаргах нөхцөл бүрдүүлж байгаа асуудалыг шийдсэн: 

 Шил угаах өрөөний угаалтуур муу, байгууллагын удирдлагат танилцуулж 3-р 

улиралд шийдэж өгөхөөр болсон. 

 Агааржуулалтын систем муу агаарын чийглэг зохих хэмжээнд хүрдэггүй байсан 

байгууллагын удирдлагад танилцуулж шийдүүлснээр эм,эмнэлгийн хэрэгсэлийг 

стандартын чийглэг хангасан өрөө тасалгаанд хадгалдаг болсон. 

 Ажилчидын хувцас солих өрөө болон шкафтай болсон. 

 Ажилчидын хувцас угаах угаалгын машин өөрсдөө авсан. 

 Эмийн сангийн агуулах болон тавиурын хүрэлцээ муу байсан өөрсдөө 2 тавиур авч 

тавьсан 

 



 
 

 Эм зүи н халдвар хамгааллыг баг 3 хүнии  бүхэлдэхүүнтэи  баи гуулж төлөвлөгөө 

гарган ажилласан.Үи лчлэгчии н ажлын булантаи  болсон. Цэвэрлэгээнии  хувин авч 

ангилсан мөн наадаг өлгүүр, алчуур,гишгүүр, гэх мэт зүи лүүд авсан. 
 

  
 

 ЭМС-ын 2011 оны 158 тоот тушаалын 1-р хавсралтын дагуу эмийн хог хаягдлийг 

зориулалтын хүрэн өнгийн хайрцаг хийж,тусгайлан ангилан хадгалаж байна.  

 

  
 

 Эм зүйн тасгийн цэвэрлэгээний хуваарийн дагуу ажиллаж хэвшсэн. 

 



 
2016 оны эхний хагас жилд илэрсэн зөрчил бүрийг тухай бүрт нь арилган ажилласан 

байна.мөн эм зүйн тасгийн эмийн тусламж үйлчилгээ болон халдвар хамгаалалтын дэглэм 

сайжирсан. 

 

5.Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдлын шийдвэрлэлт, сэтгэл 

ханамжийн судалгаа авсан байдал: 

 Эм зүйн тасаг нь эмнэлгийн мэргэжилтэн 62 хүнээс ,тасаг нэгжид хэвтэн эмчлүүлэгч 60 

хүнээс  2 удаа судалгаа  авч дүгнэлт хийж дараах үр дүнд хүрч ажилласан. 

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. 

5.4-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.хамт олноооо үйлчлүүлэгчийн таатай орчин бүрдүүлж эелдэг зөөлөн харилцаатай 

ажиллахаар нэг санаа,нэг сэтгэлтэй ажиллаж байна.  

6.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн 

 Эмийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээний дүрэм гарган самбар хийж 

байршуулан мөрдөж ажиллаж байна. 



 

 

7.Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй сургалтанд хамруулах төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт:  

Антибиотикийн зохистой хэрэглээ,нянгийн дасал үүсэхээс сэргийлэх,ижил үйлчилгээтэй 

эмийн хэрэглээ,эмийн гаж нөлөөний зохицуулалт,шинэ эмийн заавар,настанд хэрэглэх 

эмийн хэрэглээ тунгийн тохируулага,БОЭТ-н Антибиотикийн мэдрэг чанар болон 

антибиотик эмийн хэрэглээний талаар,жорын стандарт MNS 5376:2014,эмийн тендер 

НТШ-2016 оны шалгаруулалтын мэдээлэл,эмийн бүртгэлийн Лайсмед програмын талаар 

нийт эмч,сувилагч нарт тус тус сургалт хийсэн.Мөн БОЭТ-н дотоод сургалтанд тогтмол 

хамрагдаж байна. 

  

Эм зүйн тасгийн 2016 онд хийсэн сургалт, 

мэдээлэл  

    

  
 Хамрагдсан 
хүмүүс 

 сэдэв Хугацаа 
Сургалт 
явуулах хүн 

1
-р

 

у
л
и
р
а
л

 

Эмч нарт 

Эмийн жор бичилт, жорын стандарт Нийт 25 эмч нарын 

дунд стандарт жорын 
уралдаан явуулсан 

Эм зүйч 

Ц.Цэцэгсүрэн, 
 

Эмийн гаж нөлөө гэж юу вэ түүний 

зохицуулалт 



Настаны эмийн хэрэглээ,тунгийн 
тохируулага,лайсмед програмын 

мэдээлэл 

Сувилагч,тусг
ай 

мэргэжилтэнд 

Эмийн санд найруулан бэлтгэж буй 

уусмалын 
хэрэглээ,хадгалалт,хамгаалалтын 

талаар  

60 сувилагч ,тусгай 
мэргэжилтэнүүдэд 

сургалтын БОЭТ-н 
номын санд. 

Тасаг нэгжийн ажлын 
байран дээрхи сургалт 

40 сувилагч 

  эм зүйн 

тасаг, 
Эм найруулагч 

Ц.Эрдэнэчимэ
г,Б.Билэгт 

Эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээллэх 

Мансууруулах сэтгэцэт нөлөөт эмийн 
хэрэглээ зарцуулалт хөтлөх 

БОЭТ-р 

үйлчлүүлж 
буй өвчтөн 

Эмийн зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлэх 

3 удаагын 140 өвчтөнд 

сургалт явуулсан/ Зүрх 
судас, мас 
засал,хүүхдийн 
тасаг,харшил,мэдрэл,гэ
мтэл/ 

Эм зүйн тасаг 
Ижил үйлчилгээтэй эмийг ялган 

таних, эмийн зөв уух заавар 

Нянгийн эсрэг эмийн зохистой 
хэрэглээ 

2
-р

 у
л
и
р
а
л

 

Эмч нарт 

Эмийн хордлого,анхан шатны 
тусламж 

2 удаагын сургалтаар 50 

эмч хамрагдсан.  

Эм зүйч 

Э.Нямжаргал 
 

Нянгийн эсрэг эмийн тэсвэржилт  

Витамины хэрэглээ,үл нийцэл 

Сувилагч,тусг
ай 
мэргэжилтэнд 

Нэг тариурт хольж болохгүй эмийн 

хэрэглээ 
3 удаагын  сургалтаар 
178 сувилагч тусгай 

мэргэжилтэнд сургалт 
явуулсан 

Эм зүйч 

Э.Нямжаргал 
 
 

эм зүйн тасаг 

Эмнэлэгт  хөтлөгдөх анхан шатны 

бүртгэлийг хөтлөх 

Эмийн хордлого,анхан шатны 

тусламж 

БОЭТ-р 
үйлчлүүлж 

буй өвчтөн 

Эмийн зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлэх 

3 удаагын 60 өвчтөнд 
сургалт явуулсан  

Эм зүйн тасаг 
эмийн зөв уух заавар 

Эмийг хэрхэн зөв хэрэглэх вэ? 
 
 

 
Олон нийтэд 

чиглэсэн 
ажил  

Эмийн зохистой хэрэглээ,хадгалалт 

Антибиотикийн зохистой хэрэглээ, 

Нянгийн эсрэг эмийн тэсвэржилтээс 
хэрхэн урдчилан сэргийлэх вэ 

4 сард 2 удаа ТАХАР-н 

албаны бүсийн 60 
ажилтанд 

Эм зүйч 

Ц.Цэцэгсүрэн, 
Цэцэгжаргал 

Эмийн мэдээлэл 
Жаргалан телевиз 6 
сарын 24нд 

Эм зүйч 
Т.Ууганбаяр 

     



  Эм хоолны харилцан нөлөөлөл 35 эмч хамрагдсан 

Эм зүйч 

Т.Ууганбаяр 
 3

-р
 

у
л
и
р
а
л

 

Эмч нарт 
Жирэмсэн хөхүүл эхийн эмийн 

хэрэглээ ,тунгын зохицууллага 
32 эмч хамрагдсан 

Клиник эм 

зүйч 

Ц.Цэцэжаргал 

 

 
Хүүхдийн эмийн хэрэглээ тунгын 
зохицууллага 

28 эмч хамрагдсан 
Эм зүйч 

Э.Нямжаргал 

 
 
 

 Эм хоолны харилцан нөлөөлөл 

3 удаагийн сургалтаар 
83 сувилагт тусгай 

мэргэжилтэн 

хамрагдсан 

Эм зүйч 

Т.Ууганбаяр 

 
Сувилагч 

тусгай 
мэргэжилтэн 

Жирэмсэн хөхүүл эхийн эмийн 

хэрэглээ ,тунгын зохицууллага 

3 удаагийн сургалтаар 
79 сувилагт тусгай 

мэргэжилтэн 
хамрагдсан 

Клиник эм 

зүйч 

Ц.Цэцэжаргал 

  
Хүүхдийн эмийн хэрэглээ тунгын 
зохицууллага 

2 удаагийн сургалтаар 

68 сувилагт тусгай 
мэргэжилтэн 

хамрагдсан 

Эм зүйч 

Э.Нямжаргал 

  

Антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн 

тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх тухай” сарын аяны хүрээнд БОЭТ-д 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан 

2016 оны 10-р сарын 16-18 нд БОЭТ-ии н эмзүи н тасгаас иргэдэд чиглэсэн Антибиотикии н 

зохистои  хэрэглээ, эмэнд нянгии н тэсвэржилт үүсэхээс сэргии лэх, эмии н гаж нөлөөг 
бүртгэн мэдээлэх үи л ажиллагаанд иргэн таны үүрэг оролцооны талаар сурталчилах, 

иргэдэд хүргэх антибиотик болон нянгии н эсрэг үи лдэлтэи  эмии г эмчии н заалтын дагуу 

зохистои  хэрэглэх, жороор худалдан авах ач холбогдолыг иргэдии н дунд мэдээллэх 

сурталчилгааны /иргэдэд зориулсан PPT танилцуулах цаасан материал,Боршур / ажлыг 
олон нии тэд хүргэж мэдээллэсэн. 

2016 оны 10-р сарын 16-17 нд Эм зүи н алба болон Эмии н эмчилгээнии  хороо хамтарч бүх 

тасаг нэгжээр антибиотикии н зохистои  хэрэглээнии  талаар сургалт хии ж хэрэглээнд 

хяналт тавьж ажилласан  

БОЭТ- тасаг нэгж болон амбулаторын тасгии н эмч нарт жорын маягтыг тарааж 

антибиотикии г жороор олгое  уриан дор үи л ажиллагаа явуулсан.                                                     

Үүнд:  

2016 оны 10-р сарын 12-14 нд эмч сувилагч нарт антибиотикии н зохистои  хэрэглээ,эмэнд 

нянгии н тэсвэржилт үүсэхээс сэргии лэх болон эмии н гаж нөлөөнии  талаар мэдээлэх 

сургалт хии х тэмцээн уралдаан зохион баи гуулж ажилласан 



2016 оны 10-р сарын 17,18 нд БОЭТ-ии н хэвтэн эмчлүүлэгч нарт антибиотик эмии н 

зохистои  хэрэглээ, гаж нөлөө, хор уршиг, бүртгэн мэдээлэх үи л ажиллагаанд иргэн таны 

үүрэг оролцооны талаар мэдээлж сургалт болон тараах материал олгосон.   

2016 оны 10-р сарын 11-18 хүртэл 7 хоног олон нии тии н мэдээллии н хэрэгслэлээр 

\телевизор,сонин хэвлэл\ олон нии т,иргэдэд хүргэх үи л ажиллагааг ЭМГ болон БОЭТ-н Эм 

зүи н алба хамтарч зохион баи гууллаа 
 

НЭМ буюу эмийн хэрэглээний талаар сургалт хийсэн ажлын биелэлт 

2016 оны 10  сарын 13,21 нд хэвтэн эмчлүүлэж баи гаа болон цахим бүртгэл,зөвлөгөөнд 

орж буи  иргэдэд  антибиотик болон нянгии н эсрэг үи лдэлтэи  эмии г эмчии н заалтын 

дагуу зохистои  хэрэглэх, жороор худалдан авах ач холбогдолыг иргэдии н дунд мэдээллэх 

сурталчилгааны /иргэдэд зориулсан PPT танилцуулах цаасан материал,Боршур / ажлыг 

олон нии тэд хүргэж мэдээлэл хүргэсэн 

 



 
 
 

10 сарын 11-13 нд хүүхдии н тасгии н  50 хүүхдии н  эцэг эхчүүдэд хүүхдэд хэрэглэх 

антибиотикии н зохистои  хэрэглээнии  талаар сургалт явуулж тараах материал 

олголоо. 

 



 

Сургалт,мэдээлэл хии сэн мэргэжилтэн,иргэдии н тоо 

 Цахим бүртгэлээр үи лчлүүлсэн нии т 180 иргэд  

 Тасаг нэгжээр хэвтэн эмчлүүлж баи гаа үи лчлүүлэгч -130  

 Эмч-85 \  жорын мэдээлэл амб\ 

 Үи лчлэгч,ажилтан-60 

 Менежер Сувилагч-16 





 

Эм зүйн албаны ажилчдын дунд ЭМСийн 186 187 тоот тушаалуудаас танилцуулан 

мэдээллэж   Хар, улаан, хүрэн,  шар уутанд хэрхэн зөв ангилаж байх талаар 

мэдээллийг үйлчлэгч Т.Алтанцэцэг хүргэсэн. 

 

 



 

8.Хүний нөөцийн хөгжил, төгсөлтийн дараах сургалт, ажлын байрны сургалт, эрдэм 

шинжилгээ судалгааны ажлын үр дүнг тооцох, шинэ эмч сувилагч, тусгай 

мэргэжилтэнг ажлын байранд сургаж дадлагажуулсан байдал 

Эм зүйн тасгийн ажилчидын мэргэжил дээшүүлсэн байдал: 

 Эм зүйч Ц.Цэцэгжаргал клиник эм зүйчийн 6 сарын сургалтанд хамрагдаж ирсэн. 

 Эм зүйч Ц.Цэцэгсүрэн худалдан авах ажиллагааны А3 сертификат авсан 

 Эм зүйч Нямжаргал,Ууганбаяр англи хэлний дунд шатны сургалтанд сурсан 

 Ажлын байрны сургалтанд тухай бүр нь хамрагдаж байгаа 

 Эрүүл амьдралын түүчээ сэтгүүлд антибиотик эмийн хэрэглээ ба нянгийн 

тэсвэржилтийн талаар мэдээлэл нийтлүүлсэн. 

Эмч нарын дунд явуулсан тест болон АХА тэмцээнд идэвхитэй оролцон эм зүйч Нямжаргал 

1- р гарч ирсэн мөн халдвар хамгаалалтын 187,189 хог хаягдалын 158 тоот тушаалаар тасаг 

дотроо сургалт зохион байгуулсан. 

    

 

9.Ажлын байран дээрх осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх 

талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн, ажиллагсдыг урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт хамруулсан байдал 

 дотоод хяналтаар эм зүйн тасгийн үйл ажиллагааг дүгнэн халдвар хамгаалалтын 

эрсдэл бууруулж ажилласан,эрсдэлийн бикс шинэчлэн бүртгэл хөтлөж байна.   

 Ажилчдаа тогтоосон хугацаанд үзлэг шинжилгээнд хамруулж эрүүл мэндийн үзлэгт 

хамруулж эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаа явагдаж байна.  

 

 



Ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан байдал: 

Шинжилигээ,үзлэгт  

илэрсэн үзүүлэлтээр 

Шинжилгээнд гарсан 

дүн 

Авсан арга хэмжээ 

Т.Алтанцэцэг Маркер В Вирус тоолуулах 

шинжилгээг өгч хотруу 

явуулсан 

Э.Нямжаргал  Маркер В Вирус тоолуулах 

шинжилгээг өгч хотруу 

явуулсан 

Б.Билэгт Хеликобактери\+++\ Эмчилгээний стандартаар 

3 ласан үйлчилгээтэй эм 

ууж байгаа 

Ц.Эрдэнэчимэг Хеликобактери\++\ Эмчилгээний стандартаар 

3 ласан үйлчилгээтэй эм 

ууж байгаа 

Т.Ууганбаяр Хеликобактери\++\ Эмчилгээний стандартаар 

3 ласан үйлчилгээтэй эм 

ууж дуусаад дахин 

шинжилгээнд хамрагдсан 

хелико илрээгүй 

Б.Болормаа Өөрчлөлт байхгүй эрүүл 

Б.Эрдэнэчимэг Өөрчлөлт байхгүй эрүүл 

Ц.Цэцэгсүрэн 3 сард өгсөн \Асат ,алат 

өндөр гарсан\ 

5 сард давтан өгсөн 

\хэвийн\ 

Эмчийн хяналтанд байсан 

Ц.Цэцэгжаргал Алат, асат +++ гарсан Эмчилгээ хийлгэсэн 

 

 

 

 

10.Эмийн эмчилгээ зохицуулах хорооны ажлын үр дүн: 

2016 оны эхний хагас жилд Эмийн сангаас эхний хагас жилийн байдлаар нийт 6533 хэвтэн 

эмчилүүлэгчидэд эм зүйн тусламж үйлчилгээг хүртээмжтэй тасралтгүй хүргэн 

ажилласан.Мөн 54691 хүнд амбулаторын үйлчилгээ үзүүлэх эм,эмнэлгийн хэрэгсэлээр 

хангасан байна.Мөн эмийн эмчилгээний зохицуулах хороог шинэчлэн байгуулаж ажиллах 



журмыг хавсралтаар ба 

 

 

тлан ажлын төлөвлөгөө гарган хагас жилийн тайланг Захирлын дэргэдэх зөвлөлд 

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

бүрт хуралдан асуудал хэлэлцдэг. 

   

Энэ жилийн байдлаар ЭЭЗХ-нь 3 удаа хуралдаж 9 асуудал дэвшүүлж хэлэлцээд дараах 

үр дүнд хүрсэн. 

 Антибиотикийн салбар зөвлөл байгуулан 3 гишүүнтэй ажиллаж байна. Сар бүр 

антибиотикийн хэрэглээ тооцон антибиотикийн мэдрэгтэй уялдуулан эмч нарт 

мэдээлэл өгч, 3 удаа сургалт явуулсан. ЗШЭ-н 7 дахь жагсаалтанд нэмэлтээр орсон 

карбопенемын бүлгийн антибиотик эмийн тендерт оруулан эмчилгээний практикт 

үр дүн үзүүлсэн. 

 Эмийн жорын стандарт MNS 5376:2014 дагуу эмч нарт 3 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. 



 
 Антибиотикийн дискийг эмийн тендерт хангалттай захиалж хуваарийн дагуу 

лабораторийн тасагт нийлүүлж,шинжилгээг тасралтгүй хийж байгаа. 

 2016 оны тендерийн эмийн нийлүүлэлт, тасаг нэгжийн зарцуулалтыг тооцон сар 

бүрийн төсөв тогтоон  хяналт тавьж эдийн засгийн хэмнэлттэй ажиллаж байна. 

 Мөн 9 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 олгосон. 

 Эмч, сувилагч нарт эмийн бүртгэлийн Лайсмед программын талаар мэдээлэл хийж, 

шинэ эмийн мэдээлэл авдаг болсон. 

 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\ 

 

Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 10-р сарын 17-ний өдрийн 336 тоот тушаалын 2-р 

хавсралт 

 

Эмнэлгийн эмийн хэрэглээний талаархи мэдээ  

Эмнэлгийн нэр :Ховд бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв                      2016 он 

Маягт 1 

 Тасгийн нэр 2016 он 



1 Нийт хэвтэн эмчлүүлсэн өвчтөний тоо 12366 

2 Эмчилгээнд хэргэлсэн эмийн нийт тоо 450 

3 Нийт хэрэглэсэн эмэнд антибиотикийн эмийн тоо 30-35 

4 Нийт хэрэглэсэн эмэнд тарилгын эмийн тоо 3 

5 Нийт хэрэглэсэн эмэнд зайлшгүй шаардлагатай  эмийн эзлэх 

хувь 

80-85% 

6 Нийт хэрэглэсэн эмэнд илэрсэн гаж нөлөөний тоо 1 

7 Эмчилгээ, оношлогооны удирдамжийн дагуу эмчилгээнд 

хийгдсэн эмийн эзлэх хувь 

80% 

8 Тухайн тасагт хэвтэн эмчлүүлсэн өвчтөний дундаж ор хоног  / 

эмчлүүлсэн хугацаа/ 

7-10 

9 Нэг өвчтөнд хэвтэн эмчлүүлэх хугацаанд эмчилгээнд 

хэрэглэсэн эмийн дундаж тоо 

6-7 

10 Нэг өвчтөнд хэвтэн эмчлүүлэх хугацаанд эмчилгээнд 

хэрэглэсэн эмийн дундаж  үнэ 

 30000 төгрөг 

11 Хэвтэн эмчлүүлэх хугацаанд өвчтөнөөр авчруулж  эмчилгээ 

үйлчилгээнд хэрэглэсэн эмийн тоо 

20 

12 Өвчтөнөөр авчруулж эмчилгээ үйлчилгээнд хэрэглэсэн эмийн 

нийт үнэ 

3750000төг 

 

 Эмнэлэгийн антибиотик эмийн хэрэглээний талаархи мэдээ 

Эмнэлэгийн нэр Ховд бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв                         2016 он    

Маягт 2 

 Тасгийн нэр 2016 оны 1-р улирал 

1 Нийт хэвтэн эмчлүүлсэн өвчтөний тоо 12366 

2 Антибиотик эмчилгээ хийсэн өвчтаний тоо 9781 

3 Антибиотикийн мэдрэг чанар тодорхойлох шинжилгээ хийсэн 

өвчтөний тоо 

303 

4 Эмчилгээнд хэрэглэсэн нийт антибиотик эмийн тоо 35 

5 Нийт хэрэглэсэн антибиотик эмэнд эзлэх тарилгын эмийн тоо 70% 



6 Нийт хэрэглэсэн антибиотик эмэнд илэрсэн гаж нөлөөний тоо Байхгүй 

7 Нийт хэрэглэсэн антибиотик эмнээс зайлшгүй шаардлагатай эмийн 

эзлэх хувь 

98% 

8 Нэг өвчтөнд хэвтэн эмчилүүлэх хугацаанд эмчилгээнд хэрэглэсэн 

антибиотик эмийн дундаж тоо 

1,5-2 

9 Нэг өвчтөнд хэвтэн эмчилүүлэх хугацаанд эмчилгээнд хэрэглэсэн 

антибиотик эмийн дундаж үнэ 

16000төгрөг 

Нийт хэрэглэсэн антибиотик эмэнд бүлгүүдийн эзлэх хувь 

1 Пенициллиний бүлэг 28% 

2 Макролидын бүлэг 12% 

3 Цефалоспорины бүлэг 26% 

4 Тетрациклины бүлэг 8% 

5 Аминогликозидууд 4% 

6 Карбапенемүүд 4% 

7 Липопептидүүд 4% 

8 Оксазолилон  

9 Бусад\  Фторхинолины бүлэг 

             Оксихинолины бүлэг 

             Имидазолын бүлэг 

 

12% 

4% 

8% 

 

 

 

Эмнэлгийн антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлсон дүн 

Эмнэлгийн нэр Ховд Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв                  2016 он 

Маягт 3 

1 Антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлсон хүний тоо  Амб\1048 хүнээс 227 

мэдрэг тавьсан 

Тасаг нэгжээс 438 

хүнээс 76  хүнд тавьсан 



2 Антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлсон дүн   Мэдрэг / Мэдрэг 

бус 

мэдрэг Мэдрэг 

бус 

3 Пенициллиний бүлэг 9,6% 90,4% 2,6% 97,3% 

4 Макролидын бүлэг 17,6% 82,3% 21,6% 78,4% 

5 Цефалоспорины бүлэг 88,1% 11,9% 65,5% 35,5% 

6 Тетрациклины бүлэг 42,3% 58,7% 40% 60% 

7 Аминогликозидууд 60,7% 39,3% 43,4% 57,6% 

8 Карбапенемүүд     

9 Липопептидүүд     

10 Оксазолилон     

11 Бусад\септрин,нитрофуронтион,цифрофлаксацин\ 26,4% 73,6% 29,1% 71,9% 

 

 

 

2016 онд  БОЭТ –д хэрэглэсэн антибиотик эмийн зарцуулалт  

 

д\д 

 

Эмийн нэр 

 

Хэмжих нэгж 

 

Хэрэглэсэн тоо 

 

Бүгд үнэ 

 Пенициллиний бүлэг   

1 Ампициллин 1,0 фл 35915 11,383,650 

2 Амоксациллин 500мг кап 6939 519,195 

3 Амоксациллин 250мг кап 2600 107,000 

4 Амоксиклавлины хүчил 

625мг 

кап 1163 1,039,600 

5 Прокайн пенициллин 1,0 фл 11 3,740 

6 Бензат пенициллин 1,0 фл 21 11,500 

7 Пенициллин 1,0 фл 57 10,260 

 Цефалоспорины бүлэг   

8 Цефазолин 1,0 фл 59409 33,929,340 



9 Цефтриаксон 1,0 фл 4380 4,187,500 

10 Цефотаксим 1,0 фл 4964 3,719,000 

11 Максилан 1,0 фл   

 Макролидын бүлэг   

12 Эритромицин 500мг таб 1400 

 

325,900 

13 Кларитромицин  таб 1774 2,124,785 

14 Азитромицин 250мг таб 392 216,162 

 Тетрациклиний бүлэг   

15 Доксациллин 250мг кап 294 

100 

13,550 

үнэгүй 

16 Левомицетин 500мг кап 1192 148,976 

 Аминогликозидууд   

17 Гентомицин 80мг-2мл ам 7246 835,075 

 карбапенемүүд   

18 Ланмер\имипенем\ 1гр фл 35 630000 

 Липопептидүүд   

19 Ванкомицин 1,0 фл 30 

20 

465000 

үнэгүй 

 Фторхинолины бүлэг   

20 Ципрофлоксацин 500мг таб 8701 1,025,971 

21 Ципринол 100мл фл 85 304,460 

22 Налидиксийн хүчил таб 0 0 

 Оксихинолины бүлэг   

23 Нитроксилин 50мг таб        2456 86,000 

 Имидазолын бүлэг   

24 Метронидазол 250мг таб 20686 376,432 



25 Метронидазол 100мл фл 3110фл 2,596,700 

 Нийт дүн   64,059,796 төг 

 

 

 

 

Антибиотик эмийн хэрэглээний тооцоо гаргасан: 

Мэргэшил: Эм зүйч 

Албан тушаал тушаал : Эм зүйч Ц.Цэцэгжаргал 

 

 

 

 

 

БОЭТ-Эм зүйн алба 

 

 

 

 

 

Эм зүйн тасгийн 2016 оны  тайлан 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                               

                                                                                                                                       

                                                2016.12.06 

 

 

 

 

Эмийн эмчилгээ зохицуулах хорооны олон нийтэд чиглэсэн  

мэдээлэл олгох хуваарь 

№ сэдэв Чиглэл,хугацаа Телевиз,сэтгүүл Мэдээлэл хийх 
эмчийн нэр 

1 Иргэдэд зориулсан 

антибиотик эмийн 

хэрэглээ,нянгийн 
тэсвэржилтийн талаар 

ойлголт 

6 сар 9,13,15,27,29 Жаргалан 

телевиз,Эрүүл 

амьдралын 
түүчээ сэтгүүл 

Эм зүйч 

Ц.Цэцэгсүрэн,эдийн 

засагч Саруулзаяа  

2 Эмийн гаж нөлөөний талаар 

ард иргэдэд зориулсан 
бичлэг  

6 сар 10,17,24 Жаргалан 

телевиз 
Эм зүйч 

Цэцэгсүрэн,эдийн 
засагч Саруулзаяа 



3 Хүүхдийн эмийн зохистой  
хэрэглээ  

6 сар 10 Жаргалан 
телевиз 

Хүүхдийн их эмч 
Д.Бямбаа 

4 Чихрийн шижин өвчин ба 
эмийн хэрэглээ 

6 сар 17 Жаргалан 
телевиз 

Дотоод шүүрлийн их 
эмч,АУ-ны доктор 

Д.Отгонбаяр 

5 Антибиотик эмийн 

хэрэлээ,эмийн үл нийцэл 

6 сар 24 Жаргалан 

телевиз 
Эм зүйч Т.Ууганбаяр 

6 Харшилын  өвчний эмийн 

эмчилгээ 

6 сар 30 Жаргалан 

телевиз 
Их эмч К. 

Мөнхжаргал 

 

 

             БОЭТ-н Эмийн эмчилгээ зохицуулах хороо 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


