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БОЭТ-ийн Эмчилгээний хоолны тасгийн тайлан 

Эмчилгээний хоолны тасаг нь 2016 онд хоол зүйч их эмч 1, технологич тогооч 1, ээлжийн тогооч 6, туслах тогооч 1, үйлчлэгч 1 гэсэн нийт 

10 орон тоотойгоор давхардсан тоогоор 85000 хэвтэн эмчлүүлэгчдэд эмчилгээний стол номер 1-ээс стол номер 16 төрлийн хоолыг өвчтөний 

үе шатанд нь тохирсон эмчилгээний хоолоор үйлчилж ирлээ.  

- Тусгайлсан хоолны дэглэмтэй нийт 40 үйлчлүүлэгчдэд өвчний үе шатанд нь тохирсон хоолыг 2 цаг тутамд хийж хүргэсэнээр тухайн 

өвчнийг нь даамжрах буюу архагшихаас сэргийлэх, хямарсан эрхтэн системийг гамнах, эмийн болон эмчилгээний бусад аргыг 
дэмжсэн үйлчилгээ үзүүлж байна. 

- Санал хүсэлтийн дэвтрийг хэвтэн эмчлүүлж буй эмчлүүлэгчдийн дунд аялуулж эмчилгээний хоолны амт чанарын хувьд талархал 
сайшаалыг хүлээн авсан. Санал хүсэлтийн дэвтэрт өглөөний цайг халуунаар нь өгөх санал ирсэнийг тухайн тасгийн ээлжийн 

сувилагч нарт уламжилж цай хоолны сав суулганд хяналт тавин ажилласан.  
 

 

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулж өвчтөний хоол хүнсэнд голчлон үр тарианы болон хүнсний ногоог түлхүү хэрэглэсэнээр 

тусгай хоолтой өвчтөнүүдийн сэтгэл ханамж сайжирлаа. Эмчилгээний хоолыг бусад хүнсний бүтээгдэхүүнээр баяжуулж хэрэглэсэн нь 

өвчтөний түргэн хугацаанд эдгэрэх, биеийн байдал сайжрахад нөлөөллөө. 

 

Эмчилгээний хоолны чанарыг сайжруулахын тулд Монгол улсын  Хүнсний тухай хууль, Засгийн Газрын 311 тогтоолоор баталсан 

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, ЭМСайдын 2005 оны 286 дугаар тушаалаар баталсан “Эмнэлэг 

сувилалын хоолны норматив батлах тухай”, ЭМСайдын 2007 оны “Эмчилгээ, сувлалын хоолны удирдамж”  11 дүгээр тушаал, 

Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээний стандарт МNS 5991-2009, Хүүхдэд зонхилон тохиолдох эмгэгийн үеийн эмчилгээний 

хоол МNS 6325-2012, ЭМСайдын 2013 оны 207 дугаар тушаал Тусгай хоолны дэглэмийн тухай удирдамж, мөн сайдын 2013 оны Сэтгэлд 

нийцсэн 8 үйлчилгээний тухай 344 дүгээр тушаал зэрэг хууль эрхийн  актуудыг үндэслэн эмчилгээний хоол үйлдвэрлэж үйлчилгээ 

явуулж байна.  

 

 Тасгийн чанарын баг нь 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тасгийн ажилчдын хурлаар сонгон баталж эмчилгээний хоолны чанарт өдөр 

тутмын хяналт үнэлгээ хийж зөрчил дутагдал 15 гарсныг тухай бүрд нь бүрэн барагдуулж ажилласан. 

   



-Эмчилгээний хоол хүнсэнд хэрэглэж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй  байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, мал 

эмнэлгийн лабораторийн шинжилгээгээр батлгаажсан, тендерт шалгарсан ААНБ-тай гэрээ хийж бэлтгэн нийлүүлж ашиглаж байна. 

- Хоолны нэр төрлийг олшруулж, бүдүүн ширхэгт үр тарианы материалыг түлхүү хэрэглэж байгаа юм. Тухайлбал 5 төрлийн будаа 

үүнд шар будаа, цагаан будаа, хөц будаа, хүүхдийн будаа, гурвалжин будаа зэрэг болно. Мөн үр тарианы бүдүүн ширхэгт гурил хэрэглэдэг. 

Мах махан бүтээгдэхүүнийг шинэ мах авч хэрэглэж байгаа нь хооолны чанарт сайнаар нөлөөлж байна. Жимсний зүйлээс чацаргана, үзэм, 

мөн сүү, тараг тогтмол авч улирал харгалзахгүйгээр сүү цагаан идээг хоол хүнсэнд байнга хэрэглэж байна. 

- Тасгуудад хоолны өрөөтэй байх шаардлагыг тавьж ажилласнаар дотор, мэс заслын тасгууд хангаж байгаагаас гадна тасгуудын 

хоолны сав суулгыг стандартад нийцүүлэн таглаа бүхий никель савтай болголоо. 

- ЭМСайдын 2013 оны 207 тоот тушаалын дагуу хоол тэжээлийн дутагдалтай үйлчлүүлэгчдийн өвчний түүхтэй танилцаж 

эмчилгээний хоолны заалт гаргаж үйлчлүүлэгч бүрийн өвчинд  тохирсон  тусгайлсан эмчилгээний хоолыг төлөвлөж хоол эмчилгээ 

явуулснаар тухайн өвчний даажрах буюу архагшихаас сэргийлэх, хямарсан эрхтэн системийг гамнах, эмийн болон эмчилгээний 

бусад аргыг дэмжсэн үйлчилгээ үзүүлж байна.  

- Хоол үйлдвэрлэлд мөрдөх жор технологийн картыг боловсруулан өдөр тутам мөрдөн ажиллаж байна. 

- Эмчилгээний хоолны тасаг нь оройн ээлжийн ажилчдын хоол болон эмч нарын хоолонд өндөг, пүнтүүз, орос гоймонг авч хэрэглэж 

байна.  

 

2016 онд нийт 3хүнийг шинээр ажилд авсан бөгөөд тэдгээр хүмүүст  

 Хоолны бэлтгэл ажил  

 Хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа 

 Цэвэрлэгээ үйлчилгээн дээр дээр сургаж тасгийн тоног төхөөрөмжтэй зөв зүйтэй харьцах заавар, үйл ажиллагааны 

зааварчилгаатай танилцуулж ажиллуулж байна. 

 

 

Эмчилгээний хоолны тасагт хэрэгжих төсөл 

 

KOIKA олон улсын байгууллагаас Эмчилгээний хоолны тасагт хэрэгжих төслийн хүрээнд эмчилгээний хоолны тасгийн үйл 

ажиллагааг боловсронгуй болгох төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа болно. 

 

 

 



 

 

 

 

Эмчилгээний хоолны тасгийн үндсэн үйл ажиллагааны үзүүлэлт 

 

№ Үндсэн үзүүлэлт  Нийт авбал зохих оноо 

1 Ё с зүи , харилцаа хандлага 10 

2 Ажлын цаг ашиглалт  20 

3 Олон нии тии н ажлын оролцоо  10 

4 Өдөр тутмын ажлын гүи цэтгэлии н чанар, үр дүн  20 

5 Эмчилгээ үи лчилгээнии  талаар иргэдээс ирсэн санал, 

гомдол 

20 

6 Халдвараас сэргии лэх үи л ажиллагаа 10 

7 Анхан шатны маягт хөтлөлт, төлөвлөгөө  10 

 

 

Эмнэлэгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, ажиллагсадыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамруулсан ажлын үр дүн 

 

Эмнэлэгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэхийн тулд байгууллагаас зохион байгуулсан халдварт кор өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх вакцинд тасаг хамт олноороо хамрагдсан. Мөн тасгуудын хоолны савны ариун цэвэрт хяналт тавьж ажиллаж байна. Халдвар 

хамгаалал, эрүүл ахуйн талаар зааварчлагааг мөрдлөг болгож тасагт цэвэрлэгээний журам боловсруулж хоол үйлдвэрлэл, бэлтгэлийн өрөө, 

ариун цэврийн өрөөнүүдэд гар ариутгагч гель, шингэн саванг байрлуулж ариутгал халдваргүйжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байна.  



Эмчилгээний хоол хүнсэнд хэрэглэж бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хүнсний матехиаралыг авч хэрэглэж 

байна.  

Эмчилгээний ширээ тус бүрийн хоолны дээжийг өдөр бүр угааж ариутгасан стандартын шилэнд авч хадгалах тусгай хөргөгчинд 

байршуулж 48-72 цагийн дараа устгал хийж бүртгэл хөтөлж байна.  

Шинээр болон тасгийн ажилчдыг цаг тухай бүрд нь үзлэг шинжилгээнд хамруулан ажилласаны үр дүнд эмчилгээний хоолны тасагт дотоод 

халдвар болон хоолны хордлого гаралгүй ажиллаа. 

B гепатитын вакцинд хамрагдсан болон улаан бурханы вакцинд тасгаараа хамрагдсан. 

Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой 

сэтгэл ханамжийн судалгаа 

Нийт тасгуудад хэвтэн эичлүүлж байгаа эмчлүүлэгчдээс эмчилгээний хоолны амч чанарын талаар асуумж судалгаа авахад         

1. Эмчилгээний хоол цэсийн дагуу өгөгдөж байна уу? 

 а. Тийм – 91 

2. Эмчилгээний хоолыг өдөрт хэдэн удаа авдаг вэ? 

 а. 1-2 удаа 85 

 б. 2-3 удаа 6 

3. Эмчилгээний хоолны амт чанарт өгөх үнэлгээ 

 а. Сайн  69  

 б. Дунд  22 

4. Хоолны хүртээмж ямар байна вэ? 



 а. Хангалттай   87 

 б. Хангалтгүй    4 

5. Эмчилгээний хоолтой холбоотой санал хүсэлтээ бичнэ үү! 

 Ногоо бага байвал сайн  
 Боорцогны хүртээмж муу 

 Хоёрдугаар хоолны хүртээмж бага  

 Өвчтөний өвчинд тохирсон эмчилгээний хоолыг өгөх  

 Үзэмний шүүс цайг халуунаар нь өгөх гэсэн саналууд ирсэн.  
Санал судалгаан дээр үндэслээд эмчилгээний хоолны тасагт “Хяналт үнэлгээний 2 сарын аян”-г Чанарын албанаас зохион байгуулж 

хоолны хүртээмжийг сайжруулж үзэмний шүүс цайг гарсан даруйд нь халуунаар нь өгч байна. Эмчилгээний хоолонд бор гурил хэрэглэж 

ногоогоор баяжуулж өгч байна. 

 Эмч нарын хоолны талаар санал хүсэлтийн дэвтэрт хоолны нэр төрлийг олшруулах олон төрлийн хачиртай хоол өгөх санал ирснийг 

үндэслээд 2016.12.15нд Жижүүр эмч нар, оройн ээлжийн ажилчид, Дотрын тасгийн стол №-ын хоолоор үзүүлэх сургалт зохион 

байгуулах төлөвлөж байна. 

 

Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн 

 

Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн харилцаа хандлагыг сайжруулах зорилгоор ахлах тогооч Г.Байгаль “Эмч эмнэлэгийн ажилтны ёс зүйн 

харилцаа хандлага” сургалтанд сууж сургалтын мэдээ мэдээллийг тасгийн хамт олонд танилцуулсан. Мөн улиралд 2 удаа тасагтаа 

харилцаа хандлагын талаар сэдэвт яриа сургалт зохион байгуулж ёс зүйн алдаа дутгдалтай байсан ажилчдад хариуцлага тооцож ажиллаа.  

Эмчилгээний хоолны тасгийн эрсдэл 

Гарах эрсдлүүд Авах арга хэмжээ 

Тостои  бохирдсон шалан дээр хальтирах Урсгал цэвэрлэгээг саи тар хии ж асгарсан 

тос усыг үи лчлэгч дор дор нь арчиж 
цэвэрлэх 



Хөлдүү махтаи  харьцахдаа гар хуруугаа 

зүсэх 

Нярав махыг эрт гаргаж өгөх хөлдүү мах 

ирж баи гаа эрсдэл нь няраваас шууд 
хамааралтаи   

Халуун шөл гар хөл дээрээ асгаж түлэгдэх Тогоочии н гарын алчуур, тогооны 
алчуураар бүрэн хангаж өгөх, ажилчид 

ажлын хувцсыг бүрэн гүи цэт тогтмол 
өмсөх 

Халуун уур нь ажилчдын эрүүл мэндии н 

биеии н баи далд шууд нөлөөлөх 

Уур татагчии г саи жруулж, урсгал 

чиглэлии г зөв болгох  

 

Эмнэлэгийн мэргэжилтнүүдийг сургалтанд хамруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

Эмчилгээний хоолны тасгийн ажилчдын мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх зорилгоор эмчилгээний хоолны тогоочийн 21 хоногийн курсанд 

Улаанбаатар хотын хоол судлалын төвд тогооч О.Янжиндулам хамрагдсан. Мөн тогооч Ц.Алтанцэцэг нь “Чухал амжилт ” хоолны 

сургалтанд суралцаад ирлээ.  

 

Ажилчдын нийгмийн баталгаа ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор хийсэн ажил 

Тасгийн ажилчдын идэвхи саначлагыг сайжруулахын тулд сар бүр урамшууллыг тусгай үзүүлэлтээр дүгнэж улирал бүр урамшууллыг 

байгууллага олгосоноор ажилчдын идэвхи санаачлага сайжирч ажлын бүтээмж нэмэгдлээ.  

Ажилчдын цалингаас хуримтлал бий болгож тухай бүр ажилчдын нийгмийн асуудалд зарцууллаа. 

Тогооч А.Баярхүү, О.Янжиндулам нар Эрүүлийг хамгаалах тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр, ц.Алтанцэцэг Эрүүл мэндийн яамны жуух 

бичгээр тус тус шагнуулсан.  

 

Эмнэлэгийн халдвар хамгааллаас шалтгаалах хог хаягдлыг 

- Мах махан бүтээгдэхүүний хог хаягдал, хоолны үлдэгдлийг мөн хүнсний ногооны хальсны хаягдлыг хоол авдаг хүнд өгөх цаашдаа 

үүнийгээ тодорхой төлбөртэй болгож тасгийн хуримтлалд зарцуулах. 

- Махны яс, ариун цэврийн өрөөний хог хаягдлыг тусгай хогны хар уутанд ангилан хийж хогийн цех дээр хаяж байна.  

 



Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой сэтгэл ханамжийн судалгаа 

 

Оройн ээлжийн ажилчид болон жижүүр эмч нарын хоолны амт чанар, хүртээмжийн талаар тасагтаа асуумж бэлтгэж сэтгэл ханамжийн 

судалгааг авч санал хүсэлтэнд нь дүгнэлт хийж ажиллалаа.  

- Ажилчид болон жижүүр эмч нарын хоолны нэр төрлийг олшруулах амт чанарыг сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гэх мэт 

гомдол гарсны дагуу пүнтүүз өндөг гоймон зэргийг нэмэлтээр авч хэрэглэн санал гомдлыг барагдуулж мөн тусгайлан батлуулсан 

хоолны цэсний дагуу хоол үйлдвэрлэлийг явуулж байна.  

- Тогооч нар өөрийн биеэр хоолоо түгээдэггүйгээс шалтгаалж хоолны хүртээмж муу гэх мэт гомдол гарсныг үндэслэн  хоол зөөгчийн 

орон тоог нэмэгдүүлж байна.  

 

Сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээ 

Эмчилгээний хоолны тасагт хэрэгжүүлсэн төлөвлөгөө 

 

Сэтгэлд 

нийцсэн 

эрүүл 

мэндийн 

тусламж 

үйлчилгээ 

Төлөвлөсөн 

ажил 
Хугацаа 

Хариуцах 

эзэн 
Үр дүн 

Үнэт зүйл 
Үйлчлүүлэгчдий

н эрх, 

үйлчилгээний 

явц 

2016.07 сараас 
2016.012-р сар 

Бүх ажилчид 

Эмчилгээний хоолны нэр 

төрлийг олшруулж өвчтөн бүрт 

хүртээмжтэй амт чанартай 

хийж үйлчилснээр 

үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл 

ханамж сайжирсан. 

Орчин 

Байгууллага 

болон тасгийн 

гадаад дотоод 

орчинд ээлтэй 

ажил гүйцэтгэх 

2016 – 2017 он Бүх ажилчид 

Байгууллага болон тасгийн 

гадаад дотоод орчинг 

сайжруулснаар тасгийн  

ажилчид ажлын байрны цэвэр 

орчинтой болсон. 

Харилцаа 

хандлага 

Тасгаар 

үйлчлүүлсэн 

иргэдтэй уулзаж 

2016 – 2017 он Бүх ажилчид 

Тасагт үйлчлүүлэгчидтэй 

харилцах харилцаа хандлагын 

сургалт зохион байгуулснаар үг 



ярилцан хоолны 

эмчээс зөвлөгөө 

авахад туслах, 

ажилчдын үг 

ярианы болон 

зан харилцааны 

байдлыг 
сайжруулах 

яриа зан байдлын харилцаа 

хандлага сайжирсан. 

Нөхцөл Хоол түгээх 

орчинг тав 

тухтай болгох 

2016 – 2017 он Бүх ажилчид 

Эмчилгээний хоолтой хүмүүст 

өвчний үе шатанд нь тохирсон 

хоолыг өрөө тасалгаанд нь 

хүргэн өгснөөр сэтгэл ханамж 

сайжирсан. 

Хүрэлцээ 

Эрүүл мэндийн 

тусламж 

үйлчилгээ авах 

чухал хүн бүрт 

шаардлагатай 

тусламж 

үйлчилгээг 

хурдан шуурхай 

найдвартай 

хүргэх. 

2016 – 2017 он Бүх ажилчид 

Тусгайлсан хоолтой хүмүүс 
эмчилгээний хоол 2 цаг тутамд 

өвчний үе шатанд нь тохирсон 

хоолыг өгч байна. 

Хүртээмж 

Эмчилгээний 

хоолны амт 

чанарыг 
сайжруулах ард 

иргэдэд хоолныг 

хүртээмжтй 

байгаа эсэхийг 

шалгах 

2016 – 2017 он Бүх ажилчид 

Хэвтэн эмчлүүлэгчдэд цай, 

боорцог, өдрийн хоол, оройн 

хоол хүртээмжтэй хүргэгдэж 

байна. 

Чанар Иргэд 

үлчлүүлэгчдийн 

нас, биеийн 

2016 – 2017 он Бүх ажилчид 

Эмчилгээний хоолыг өвчний үе 

шатанд тохирсон эрүүл ахуйн 

хувьд аюулгүй уураг, өөх тос, 



онцлог, эрүүл 

мэндийн байдал 

өвчний үе 

шатанд нь 

тохирсон 

эрсдэлгүй үр 

дүнтэй сэтгэл 

ханамж 

өндөртэй 

тусламж 

үйлчилгээг 

хүргэх 

нүүрс ус, эрдэс бодисоор баялаг 
хоолоор үйлчилж байна. 

Аюулгүй 

байдал 

Иргэдэд тусламж 

үйлчилгээ 

үзүүлэхдээ 

аливаа эрсдэл 

хохирол 

гаргахгүй байх 

2016 – 2017 он Бүх ажилчид 
Хүнсний аюулгүй байдал 

сайжирч, эрсдэлгүй гаргаагүй. 

 

Тасгийн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалалт хамгаалалт зарцуулалтанд хяналт тавих  

Хүнсний складанд эмчилгээний хоолонд хэрэглэгдэж байгаа материалыг нэг дор хадгалаж байгаа бөгөөд  

 Мах, сүү, чацарганыг нэг хөргөчинд  

 Хуурай хүнсийг төрөл төрлөөр ангилан саванд хийж хадгалаж байна.  

 Хүсний материалын зарцуулалт, хяналтанд үнэлгээ хийх зорилготойгоор эмчилгээний хоолны тасгийг бүрэн камержуулсан.  

 

Эмчилгээний хоолны тасгийн 2016 оны биелэлт тооцсон байдал 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хугацаа  Хариуцах нэгж, ажилтан 

3р улирал  4р улирал  

Эмчилгээний хоолтой холбоотой гарсан хууль, дүрэм журам, 

стандартыг мөрдөж ажиллах  

    Тасгийн бүх ажилчид  



Эмчилгээний хоолонд шаардлага хангасан хүнсний материалыг 
авах 

    Эмчилгээний хоол зүйч их эмч 

Ахлах тогооч  

Тасгуудын захиалгын дагуу хийж байгаа хоол тус бүрээс хоолны 

дээжийг авч зориулалтын хөргөгчинд 48 цаг хадгалж устгал хийх 

    Ээлжийн тогооч нар  

Тасгийн их цэвэрлэгээг 14 хоногт нэг удаа хйиж халдваргүйжүүлэх 

бодисоор цэвэрлэх 

    Эмчилгээний хоол зүйч их эмч 

Хоол хүнсний материалыг тендерт шалгарсан хувь хүн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагаас хүлээн авах  

    Комиссын гишүүд  

Хоол хүнсэнд ирж байгаа материалыг комиссын гишүүд шалгах      Эмчилгээний хоол зүйч их эмч 

Жижүүр эмч нар болон оройн ээлжийн ажилчдын хоолоор 

үзүүлэн сургалт хийх  

2016.12.15 Эмчилгээний хоол зүйч их эмч 

тасгийн ажилчид  

Стол №1 

Стол№5 

Стол№7 

Стол№9 

Стол№10 ширээ хоолоор Дотрын тасагт эмчилгээний хоолны 

сургалт зохиох 

2016.12.15 Эмчилгээний хоол зүйч их эмч 

тасгийн ажилчид  

 

 

Обход үзлэгийн чанар үр дүн, тоо  

Эмчилгээний хоол тасаг нь 7 хоногт 2 удаа, сард 8 удаа, улиралд 24 удаа, хагас жилийн байдлаар 48 удаа жилдээ 76 удаа өглөөд ээлжийн 

тогооч нартай ээлж хүлээлцэн солилцож тасгийн урсгал цэвэрлэгээ, ажилчдын өмсгөл форм, тоног төхөөрөмж, сав суулганы бүрэн эсэхэд 

хяналт тавьж ажилласаны үр дүнд тасгиийн цэвэрлэгээ сайжирч мөн ажилчид өсгөл формоо тогтмол өмсдөг болсон.  

Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтсон хугацаанд нь оруулж эрүүлжүүлж байна. Тасгийн их цэвэрлэгээг 14 хоногт 1 удаа, урсгал 

цэвэрлэгээг тогтмол хийж байна. 

Хоол хүнсэнд хэрэглэж буй аяга таваг, сав суулгыг 3 дамжлагаар угааж ариутган халдваргүйжүүлж байна.  



Хоолны дээжний шилийг өдөр болгон ариутгалд өгч халдваргүйжүүлж ариутгасан дээжинд хоолны дээжийн авч 48 цаг хадгалан устгаж 

бүртгэл хийж байна.  

- 2016 оны 1-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн оройн ээлжийн ажилчдын хоолыг хийсээр ирсэн.  
- Тусгайлсан хоолны дэглэмтэй нийт 40 үйлчлүүлэгчдэд өвчний үе шатанд нь тохирсон хоолыг 2 цаг тутамд хийж хүргэсэнээр тухайн 

өвчнийг нь даамжрах буюу архагшихаас сэргийлэх, хямарсан эрхтэн системийг хэвийн үйл ажиллагаанд оруулах дэмжлэг үзүүлэх , 
эмийн болон эмчилгээний бусад аргыг дэмжсэн үйлчилгээ үзүүлж байна. 

- Санал хүсэлтийн дэвтрийг хэвтэн эмчлүүлж буй эмчлүүлэгчдийн дунд аялуулж эмчилгээний хоолны амт чанарын хувьд талархал 
сайшаалыг хүлээн авсан. Санал хүсэлтийн дэвтэрт өглөөний цайг халуунаар нь өгөх санал ирсэнийг тухайн тасгийн ээлжийн сувилагч 

нарт уламжилж цай хоолны сав суулганд хяналт тавин ажилласан.  
- Мөнгөн шагшуурга мөсний баярт зориулж байгууллагын нийт ажилчдад халуун цай, чацаргана мөн мах чанаж үйлчилсэн.  

- 2016.03.14-03.16-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотын Сонгдо эмнэлэгийн 5 эмчид өдрийн 1 болон 2-р хоолоор үйлчилсэн.  
- 2016.03.19-ний өдөр Эмч нарын баярын зугаалганд тасгаас 2 тогооч явж үйлчилсэн.  

- Шинжилгээний тасагт ирсэн инженерүүдэд өглөө, өдөр, оройн хоолоор үйлчилсэн.  
- 8-р сард Хавдрын эсрэг аяны хүрээнд Улаанбаатар хотоос ирсэн 10 эмчид 7хоног өдрийн хоолоор үйлчилсэн. 

- 10-р сард америк эмч нар болон баруун таван аймгийн эмч нарын чуулга уулзалтын хоолыг 5 өдөр хийсэн.  

 

Эмчилгээний хоолны тасагт  KOIKA- ОУБ-ын төсөл хэрэгжиж  2016 оны 12-р сарын 11-ээс 18-ны өдрүүдэд шинэ тоног 

төхөөрөмж болох  

- 1-р хоолны тогоо 

- 2-р хоолны тогоо 

- Махны машин 

- 3н дамжлагат угаалтуур 

- Хөргөгч  

- Хөргүүртэй бандан  

- Хоолны сав 

- Ус буцалгагч  

- Өндөг зуурагч  

- Тэргэнцэр  

- Комьпютер 



- Принтер гэх мэт нийт 27 сая төгрөгийн гал тогоо болон бусад хэрэгцээний тоног төхөөрөмжөөр хангаж байна.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 

 


