БАТЛАВ
ХОВД ДАХЬ БОЭТ-ИЙН
ЗАХИРАЛ
Т.БАЯРТОГТОХ
2016 оны.... дугаар сарын .....өдөр
ХОВД ДАХЬ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭ ТӨВИЙН
2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Жаргалант сум
№

Хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Төсөв

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт
Хүрэх үр дүнгийн шалгуур
/тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин
Нэг. Бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож, засаглалын бие даасан тогтолцоог хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:
1.1
Удирдлагын
1.1.1 БОЭТ-ийн
албадын
бүтэц
зохион Стандарт хангасан боловсронгуй
багийн
байгуулалтыг боловсронгуй болгож, зарим бүтэцтэй болж үйл ажиллагаа нь
чадавхижуулан
жигдэрсэн байна.
албадыг шинээр байгуулах
засаглалын бие
даасан байдлыг 1.1.2 Удирдлагын багийн гишүүдээс туршлага
Тайлан сертифакатаар
5.000.0
хөгжүүлэх
баталгаажсан
байна.
судлах
танилцах
аялал,
сургалтанд
хамруулах
1.1.3 Тасаг албадын дарга, эрхлэгч нартай үр
дүнгийн гэрээ байгуулж, дүгнэж ажиллах
1.1.4 Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний
боловсруулан гаргаж мөрдөх

журам

Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн
илтгэх хуудас

10.000.0

Байгууллагын өөрийн орлого
нэмэгдүүлэн зарцуулалтын зөв
менежмент сайжирна

-

1.2

1.3

Удирдлагын
менежментийг
сайжруулах
талаар

1.2.1 Бельгийн засгийн газрын хөнгөлттэй зээлийн БОЭТ-ийн тусламж үйлчилгээний
чанар хүртээмж сайжирна.
төслийн бэлтгэл хангаж, эхлүүлэх
1.2.2 Чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх нь
сургалтыг тасгийн эрхлэгчид, удирдлагын багийн
гишүүдэд зохион байгуулах

Чанарын удирдлагын тогтолцоо
хэрэгжинэ.

2.000.0

1.2.3
2017 оны төсвийн төсөөллийг БОЭТ-ийн
стандартыг
хангаж
ажиллахад
чиглүүлэн
боловсруулж хүргүүлэх
1.2.4 Байгууллагын 2015-2017 он хүртэлх дунд
хугацааны
хөгжлийн
стратеги төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
1.2.5 Засгийн газрын, ЭМСЯамны бодлого, аймаг
орон
нутгийн
хөгжлийн
тэргүүлэх
чиглэл,
шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана

Зөв үндэслэл гаргаж Төсвийн
төсөөллийг холбогдох дээд
байгууллагад хүргүүлсэн байна.
Стратеги төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн хувь

500.0

Мөрийн хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн хувь

1.2.6 Эмч нарын мэргэжлийн зөвлөл байгуулж, үйл Тусламж үйлчилгээний чанар
ажиллагааг тогтмолжуулах
сайжирсан байна
Санхүү аж ахуйн 1.3.1 Төсвийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр
Мэдээллийн ил тод байдлын
удирдлагын
бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
ХШҮ-ний дүн
тогтолцоог
болон төсөл, хөтөлбөрийн тендерийн гүйцэтгэлийг
боловсронгуй
ил тод мэдээллэх, шилэн дансны хуулийг
болгох
хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах

50.000.0
-

5.000.0
2.000.0

1.3.2 Байгууллагын санхүүгийн өнөөгийн байдлын
үнэлгээ хийж, төлөвлөгөө гаргаж ажиллах

Үнэлгээний үр дүнгийн хэрэгжилт

500.0

1.3.3
Өмч
хөрөнгийн
хадгалалт
хамгаалалт,
ашиглалтанд байнгын хяналт тавьж ажиллах

Өмч хөрөнгийн тооллогын дүн,
тайлан

2000.0

Хоёр. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, эмчилгээ оношлогооны шинэ дэвшилтэт арга,
техник технилоги нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд:

2.1

Эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээний
чанарыг
хөгжлийн
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах

2.1.1 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын
хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн дунд хугацааны
үнэлгээ хийх
2.1.2 Тусламж үйлчилгээний чанарын өдөрлөгийг
улирал бүр зохион байгуулах
2.1.3 Их эмч нарын үйл ажиллагаанд Чанарын талон
нэвтрүүлж ажиллах
2.1.4 Ижил мэргэжилтний уулзалт, хяналт үнэлгээг
тогтмолжуулах
2.1.5 Хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэгч эмч
мэргэжилтэнг шалгаруулах
2.1.6 Шилдэг үйл ажиллагаатай тасгуудыг үйл
ажиллагааг танилцуулсан үзүүлэх сургууль зохион
байгуулах
2.1.7 COPE дасгалыг тасгуудад тогтмолжуулах

2.2

Эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээний
хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх

2.2.1 Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн
судалгааг шинэчлэн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт
хамруулах, эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг зохион
байгуулах
2.2.2 Амаржих газрын өртөмтгий бүлгийн эхчүүдийг
хянадаг кабинетийн тоог нэмэгдүүлэх, эх хүүхдийг
өрх
сумын ЭМТ-д хүлээлгэн өгдөг тогтолцоог
нэвтрүүлэх
2.2.3 Мэс заслын хагалгаанд дэвшилтэт арга
технологи нэвтрүүлэн хагалгааны нэр төрлийг
нэмэгдүүлэх
2.2.4 Хүүхдийг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх
төлөвлөгөө гаргах
2.2.5 Ховд аймгийн 5 суманд сүрьеэгийн, 8 суманд

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь

500.0

Баталгаажуулсан тайлан

2000.0

Эмч нарын ажлын хариуцлага
сайжирч, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл
ханамжийн үнэлгээ нэмэгдсэн
үзүүлэлт
Тусламж үйлчилгээний чанарын
үзүүлэлт сайжирна
Тусламж үйлчилгээний чанарын
үзүүлэлт сайжирна
Тусламж үйлчилгээний чанарын
үзүүлэлт сайжирна

500.0

Тусламж үйлчилгээний чанарын
үзүүлэлт сайжирна
Шинэчлэсэн судалгаатай болсон
байна, эрүүлжсэн хүний тоо
нэмэгдсэн

-

5.000.0

Хяналтын чанар сайжирсан
үзүүлэлт

500.0

Шинээр нэвтрүүлсэн
үйлчилгээний төрөл, тоо,
үйлчлүүлсэн хүний тоо

5.000.0

Батлагдсан хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн дүн
Судалгааны дүн

500.0

500.0
500.0

500.0

бруцеллезын тандалтын судалгаа хийх
2.2.6 Үйлчлүүллэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн Батлагдсан журмын хэрэгжилтийн
үйлчилгээний хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулах,
хувь
хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 6 төрлийн
журам боловсруулан мөрдөх
2.2.7 Сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээний тасагт
хүүхдийн өрөө нээж ажиллуулах
2.2.8 Шинжилгээний тасгийг бүрэн цахимжуулж,
оношилгоонд шинэ дэвшилтэд 2-3 арга нэвтрүүлэх
2.2.9 Эмгэг бүтцийн шинжилгээнд хөндлөнгийн
хяналтын тогтолцоо нэвтрүүлэх
2.2.10 Цусны банкны хүчин чадал, үйл ажиллагааг 2
дахин нэмэгдүүлэх

2.3

2.2.11
Календарчилсан
төлөвлөгөөний
дагуу
эмчилгээний хоолны үзэсгэлэн
гаргаж, иргэдэд
суртачилж ажиллах
Эм,
эмнэлгийн 2.3.1 Эм, эмнэлгийн хэрэгслэлийн тендерийг бие
хэрэгслийн
даан зохион байгуулж, шалгарсан компаниудын
хангалт, хяналт, гэрээний биелэлтийг улирал бүр захирлын дэргэдэх
эмийн зохистой зөвлөлд тайлагнаж ажиллах
хэрэглээг
2.3.2 Эмийн эмчилгээний зохицуулах хорооны ажлыг
төлөвшүүлэх
тогтмолжуулах
талаар
2.3.3 Иргэдээс эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангалтын
талаар судалгаа авч үр дүнг тооцож, сэтгэл
ханамжийг нэмэгдүүлэх
2.3.4 Нэг өвчтөнд нэгж эм тооцох системийг дотор,
мэс заслын тасгуудад нэвтрүүлэх

Үйлчлүүлсэн хүний тоо,
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
чанарын үзүүлэлт сайжирсан
байна.
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
чанар, хүртээмж сайжирна.
Тусламж үйлчилгээний чанарын
үзүүлэлт сайжирна.
Бүтээгдэхүүний үйлчилгээний нэр
төрөл нэмэгдэж, тусламж
үйлчилгээний хүртээмж
сайжирна.
Зохистой хооллолтын талаар хүн
амын эрүүл мэндийн боловсрол
сайжирна.
Тайлан, хурлын шийдвэрийн
дагуу авсан арга хэмжээний тоо,
үр дүн

-

1.000.0

10.000.0
500.0
10.000.0

500.0

2.000.0

Хорооны ажлын тайлан

-

Судалгааны үр дүн
Иргэдийн санал, шүүмжлэлийн
мөрөөр авсан арга хэмжээний үр
дүн
Эмийн эмчилгээний үр дүн
сайжирна.

5.000.0

-

2.4

2.5

2.3.5 Тасгуудын эм эмнэлгийн хэрэгслэлийн
Эм эмнэлгийн хэрэгслийн
хадгалалт хамгаалалт зарцуулалтанд хяналт үнэлгээ хадгалалт хамгаалалт сайжирна.
хийх
Монгол
улсын 2.4.1 Түгээмэл үйлдлийн, зонхилон тохиолдох
Стандартын хэрэгжилт
эрүүл мэндийн эмчилгээ оношлогооны стандартын
мөрдөлтийг
сайжирснаар тусламж
салбарт
сайжруулах
үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт
мөрдөгдөж буй
сайжирна.
стандартыг
2.4.2 БОЭТ-ийн тусламж үйлчилгээнд мөрдөгдөх
Шинээр мөрдөгдсөн стандарт
хэрэгжүүлэх
стандарт удирдамж, журмын тоог нэмэгдүүлэх
удирдамжийн тоо
талаар
2.4.3 Эмч нарын түгээмэл гардан үйлдлийн ур Эмч нарын мэргэжлийн ур чадвар
чадварын үнэлгээ зохион байгуулах
сайжирна.
2.4.4 Зайлшгүй шаардлагатай эм эмнэлгийн
Хангалтын хувь нэмэгдсэн дүн
хэрэгслэлийн хангалтийн хувийг сар бүр үнэлэх
Эмчилгээ
2.5.1 “Цахим БОЭТ” хөтөлбөр боловсруулан ЭМСЯ, Цахим орчин бүрдэнэ
оношлогооны
ЭМХҮТ –тэй хамтран хэрэгжүүлэх, Цахим сургалтын
шинэ дэвшилтэт өрөөг
зохион
байгуулан
ажиллах
журам
арга,
техник боловсруулан байнгын ажиллагаатай болгох
технилоги
2.5.2
Вируслоги
судлалын
лабораторийн Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
нэвтрүүлэх
оношлогооны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх
чанар, хүртээмж сайжирна.

-

500.0

500.0
2.000.0
20.000.0

5.000.0

2.5.3 Харшлын аллерген тодорхойлох оношилгооны Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
арга
нэвтрүүлэх,
мөөгөнцрийн
оношилгоог
чанар, хүртээмж сайжирна.
баталгаажуулах

2.000.0

2.5.4 Гэмтлийн тусламж үйлчилгээнд бичил мэс Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
засал хийх нөхцөл бүрдүүлэн түлэнхийн шарх нөхөх
чанар, хүртээмж сайжирна.
эмчилгээний арга нэвтрүүлнэ.

5.000.0

Гурав. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламжийг сайжруулж, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулан иргэдийн
эрүүл мэндийн мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд

3.1

3.2

3.3

НЭМ-ийн
хөтөлбөрүүдийн
хэрэгжилтийг
сайжруулах

Хүн амын дунд
эрүүл мэндийн
боловсрол
олгох,
эрүүл
мэндийг дэмжих
хөдөлгөөн
өрнүүлэх

Салбар
хоорондын
хамтын
ажиллагааг
уялдуулах

3.1.1 Тасаг нэгж бүрийн чиглэлээр хэрэгжих НЭМ-ийн
үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангаж,
хагас бүтэн жилээр тайланг хүргүүлэх

Хөтөлбөр хэрэгжилтийн шалгуур
үзүүлэлтийн дүн

3.1.2 Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн мэдээлэл авах, Тусламж үйлчилгээний чанар
амбулаторийн тусламж үзүүлэх орчинг бүрдүүлэх сайжирсан байна.
хөтөлбөрийг Жаргалант сум, аймгийн ИТХ-ын
Тэргүүлэгчдээр
батлуулах,
Хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг хянаж, үр дүнг тооцох
3.2.1 Засгийн газрын 2001 оны
224 дүгээр
Хүн амын эрүүл мэндийн
тогтоолын дагуу хүн амд эрүүл зан үйлийг
боловсрол сайжирна.
төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох
сургалт суртчилгааг тогтмолжуулах
3.2.2 ЭМГ, өрх сумдын эрүүл
мэндийн төвтэй
Хүн амын эрүүл мэндийн
хамтран эрүүл мэндийг дэмжих хөдөлгөөн өрнүүлэх
боловсрол сайжирна
3.2.3 Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн сувгаар хүн
Хүн амын эрүүл мэндийн
амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт тогтмол
боловсрол сайжирна
хийх
3.3.1 Эх, хүүхдийн хяналтын тогтолцоог сайжруулах
Эх хүүхдийн тусламж
үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт
сайжирна.
3.3.2 Сум, өрхийн залуу эмч нарыг ажлын байранд
Дадлагажсан эмч нарын тоо
мэргэшүүлэх, дадлагажуулах
нэмэгдэнэ, тусламж
үйлчилгээний чанар сайжирна.
3.3.3 Үндэсний төвүүд,
дээд шатлалын эрүүл
Эмч мэргэжилтний ур чадвар
мэндийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах
сайжирна, эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний хүртээмж
нэмэгдэнэ.
3.3.4 Олон улсын хандивлагч байгууллага, төсөл, Гадаад харилцаа сайжирч, төсөл
хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай хамтын хөтөлбөр хэрэгжилтийн үр ашиг
ажиллагаагаа өргөжүүлэх
нэмэгдэнэ.
Бүсийн

аймгуудад

500.0

12.500.0

500.0

1.000.0
1.000.0

500.0

-

2.000.0

2.000.0

үзүүлэх 5.000.0

3.3.5 Бүсийн аймгуудын зарим сумдад нарийн тусламж үйлчилгээний
мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэг хүртээмж сайжирна.
зохион байгуулах

чанар

Дөрөв. Хүний нөөцийн төлөвлөлт, чадавхижуулалт, эрүүл мэндийн салбарын ёсзүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах
зорилтын хүрээнд:
4.1
Эмнэлгийн
4.1.1 БОЭТ-ийн стандарт, бүтэц орон тоо, зохион
Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт
500.0
мэргэжилтнийг
байгуулалттай уялдуулан хүний нөөцийн төлөвлөлт
тасралтгүй хангагдана.
бэлтгэх үйл
хийх
ажиллагааг эрүүл
мэндийн
4.1.2 Нэн тэргүүнд эрэлт хэрэгцээтэй байгаа эмч
Байгууллагад эрэлт хэрэгцээнд
салбарын хүний
мэргэжилтнүүдийн судалгаа гаргаж төлөвлөх
нийцсэн мэргэжлийн хүний
нөөцийн
нөөцөөр хангагдана.
бодлоготой
Үйлчүүлэгчдэд хүрч үйлчлэх эмч
уялдуулах
мэргэжилтний тоо
4.1.3 Ажилд орохыг хүссэн, мэргэжлийн ур
Ур чадвартай мэдлэгтэй,
500.0
чадвартай хүмүүсийг хүний нөөцийн санд бүртгэн
харилцааны соѐлтой багаар
авч сул чөлөөтэй орон тоонд ажлын байрны сонгон
ажиллах чадвартай, хэлний
шалгаруулалт хийж мэдлэг туршлагыг шалгаж тодорхой мэдлэгтэй хүний нөөцөөр
эрэмбэлж хүний нөөцийн санд бүртгэж материалд
хангагдана
хавсаргах
4.1.4 Байгууллагын ажилчдын хувийн хэргийг Ажилчдын хувийн хэргийн баяжилт
500.0
бүрдүүлэх,
хөтлөх,
баяжуулах,
хадгалах,
сайжирна.
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан гаргах, дүгнэлт
хийх
4.1.5 Байгууллагын хүний нөөцөд бүх талын
Нийт эмч ажиллагсадын ажил
1.000.0
судалгаа хийж, хүний нөөцийн мэдээллийн цахим
төрлийн байдал, шагнал
санг үүсгэж баяжилтийг тогтмол хийж хэвших
урамшуулал, ажлын туршлага,
сургалтанд хамрагдсан болон
мэргэшсэн байдал, тогтвор
суурьшил, мэргэжлийн зэрэг, дэв
зэргийг нарийвчилсан судалгаа

4.2

4.3

4.4

Хүний
нөөцийн
удирдлагын
нэгдмэл
тогтолцоог
бэхжүүлэн, гадаад
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэх,
хөрвөх
чадавхитай
мэргэжилтнүүдийг
үе
шаттайгаар
чадавхжуулах
Хүний
нөөцийн
хөгжлийг
хангах
зорилгоор
эмнэлгийн
мэргэжилтнүүдийг
тасралтгүй сургах

Байгууллагын

4.2.1 Гадаад, дотоодын хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх
замаар дэс дараатай, үе шаттай,
хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэргэжилтэнг сургаж
мэргэшүүлэх
4.2.2 Шаардлагатай тохиолдолд бие биесээ орлон
ажиллах, хөрвөн ажиллах чадавхи бүхий эмнэлгийн
мэргэжилтэнг байгууллагын хэрэгцээ
хүний
нөөцийн шаардлагын дагуу шавилан сургалтаар
бэлтгэх

4.3.1 Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжил хөтөлбөрийн
дагуу нарийн болон төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн
олгох,
дээшлүүлэх
сургалтанд
эмнэлийн
мэргэжилтнүүдийг төрийн болон байгууллагын
санхүүжилтаар суралцуулах
4.3.2 Эрүүл мэндийн салбарын хууль эрх зүй
сургалт зохион байгуулах
4.3.3 Ёс зүй харилцаа хандлага, байгууллагын соѐл
хувь хүний хөгжил сургалт зохион байгуулах
4.3.4 Мэргэжлийн /амилуулах суурь тусламж,
тархины харвалт, зүрхний шигдээс, элэг судлал,
радиологи зэрэг/ сургалтын үндэсний төвүүд, дээд
шатлалын эмнэлгүүдтэй хамтран хийх
4.3.5 Эмч судлаач онол практикийн бага хурал
зохион байгуулж, эмхтгэл хэвлүүлэх
4.4.1 Чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх нь

гаргаж үйл ажиллагаандаа
ашигладаг болно. Хүний нөөцийн
мэдээллийн нэгдсэн цахим сантай
болсон байна
Хамтын ажиллагаа өргөжин,
мэргэшсэн мэргэжилтнүүд
нэмэгдсэн байна.

5.000.0

Бэлтгэгдсэн мэргэжилтний тоо

2.000.0

Мэргэшсэн мэргэжилтний тоо
нэмэгдсэн байна.

5.000.0

Эмч мэргэжилтний хууль, эрх зүйн
мэдлэг сайжирна.
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн ѐс
зүй сайжирна.
Эмч нарын мэдлэг ур чадвар
сайжирч эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт
сайжирсан байна.
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн
судалгааны бүтээл бий болно.
Чанарын удирдлагын тогтолцоо

500.0
500.0
1.000.0

1.000.0
500.0

хэрэгцээ
сэдэвт сургалтыг зохион байгуулах
шаардлагад
4.4.2 Сувилахуйн үйл ажиллагаа сэдэвт сургалт
тулгуурласан
зохион байгуулах
захиалгат
сургалтыг зохион
байгуулах
4.5

4.6

4.7

Эмнэлгийн
мэргэжилтнүүд,
ажилтуудад
мэргэжлийн
бус
сургалтуудыг
чиглэл
бүрээр
зохион байгуулах
Эмч,
эмнэлгийн
мэргэжилтний
нийгмийн
баталгааг хангах
талаар

Эмнэлгийн
мэргэжилтний ѐс
зүй,
харилцаа
хандлагыг
сайжруулах
талаар

бэхжинэ.
Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
сайжирна.

500.0

Байгууллагын соѐл сайжирна

500.0

500.0

4.5.3 Үйлчилгээний ажилчдад халдвар хамгаалал,
гамшгийн үеийн сургалтыг зохион байгуулах
4.6.1 Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах
хөтөлбөр боловсруулах
4.6.2 Эмч, эмнэлгийн ажилчдын ажлын байрны ая
тухтай орчинг бий болгох, хөдөлмөр хамгаалал,
аюулгүйн
ажиллагааны
зааврыг
мөрдөж
хөдөлмөрийн гэрээнд заагдсан хамгаалах хэрэгсэл,
багаж, ажлын хувцасаар хангах

Эмнэлгийн мэргэжилтний Англи
хэлний түвшин сайжирна
Эмнэлгийн халдвар хамгаалал,
аюулгүй байдал дээшлэнэ.
Эмч ажилчдын сэтгэл ханамж
сайжирна.
Ажилчид эрүүл аюулгүй орчинд
ажиллах нөхцөл болоцоогоор
хангагдана. Нормын хувцасыг
жилд 1-2 удаа стандартын дагуу
олгодог болно.

4.6.3 Эмч ажилчдад улирал бүр хийсэн ажлыг нь
дүгнэж урамшуулдаг механизмыг боловсронгуй
болгох

Эмч ажилчдын ажиллах идэвхи
сайжирна, хөдөлмөрийн бүтээмж
дээшилнэ

50.000.0

4.7.1 Эмнэлгийн ѐс зүйн салбар хорооны үйл
ажиллагааг тогтмолжуулах, тайлагнаж ажиллах

Эмнэлгийн ажилчдын ѐс зүйн
байдал сайжирсан байна.

1.000.0

4.7.2 Эмч мэргэжилтнүүдийн
хууль эрх зүйн
мэдлэгийг дээшлүүлэх, ажлын хариуцлага, сахилга
батыг сайжруулах, мэргэжлийн алдаа, ѐс зүйн
зөрчлөөс сэргийлэх, бусдын сайн туршлагыг түгээн

Эмч мэргэжилтнүүдийн хууль эрх
зүйн мэдлэг сайжирсан байна. Ёс
зүйн зөрчилгүй байна.

-

4.5.1 Хувь хүний хөгжлийн сургалтыг
мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулах

эмнэлгийн

4.5.2 Англи хэлний сургалтыг зохион байгуулах

500.0
1.000.0
10.000.0

дэлгэрүүлэх, алдаан дээрээс
тогтмол зохион байгуулах

суралцах

ажлыг

4.7.3 Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн асуудалтай
холбоотой эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүд болон
ажилчдад
ѐс
зүй,
харилцаа,
хандлага,
байгууллагын соѐлтой холбоотой сургалтыг зохион
байгуулах

Байгууллага болон хувь хүний
биеэ авч явах соѐл сайжирсан
байна.

500.0

Тав. Халдвар хамгааллын дэглэм, эрсдлийн менежментийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд:
5.1

5.2

5.3

Халдвар
хамгааллын
дэглэмийн сахих,
эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээтэй
холбоотой
халдвараас
сэргийлэх
талаар
Эрсдлийн үеийн
менежмент
бэлэн байдлыг
хангах талаар

5.1.1 “ЭТҮХХ-аас сэргийлж,
сайжруулъя” аян өрнүүлэх

халдвар

хяналтыг Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
чанарын үзүүлэлт сайжирна.

1.000.0

5.1.2 Лабораторийн тасгийн ажилчдын халдвар
хамгаалал, эрүүл ахуйн
шаардлагыг хангасан
орчинг бүрдүүлэх

Ажилчдын сэтгэл ханамж,
халдвар хамгаалын дэглэм
сайжирна.

5.000.0

5.1.3
Ажилтан
болоод
өвчтөнүүдийн
дунд
метицеллинд тэсвэртэй стафилококкийн тандалт
хийж, түүнээс сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах.
5.2.1 Тасаг нэгж бүрийн эрсдлийн байдлын үнэлгээ
хийж, бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөө гарган
мөрдөж ажиллах Эрдлийн бэлэн байдлыг хангахад
шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэх
5.2.2 Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг эрт
үед илрүүлэх сургалт мэдээллийг тогтмолжуулах

Эмнэлгийн дотоод халдвар
гархаас урьдчилан сэргийлсэн
байна.
Эрсдлийн үеийн бэлэн байдал
сайжирч эрсдэл гаргахгүй
ажилласан байна.

500.0

Эрсдлийн үеийн бэлэн байдал
сайжирна.

500.0

5.2.3 Байгууллагын гамшгийн үеийн бэлэн байдлын
төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах

Төлөвлөгөөний биелэлтийн хувь

500.0

Тушаалын хэрэгжилт сайжирч,
зохистой хэрэглээ төлөвшсөн

500.0

Цусны аюулгүй 5.3.1 ЭМСЯамны сайдын 01,02 тоот тушаалыг
байдлыг хангаж хэрэгжүүлж, цус, цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээний

1.000.0

ажиллах талаар

журмыг шинэчлэн баталгаажуулах
5.3.2 Цус, цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал,
зохистой хэрэглээ сургалтыг зохион байгуулах
5.3.3 Баталгаат донорын тоог нэмэгдүүлэх

байна.
Эмч мэргэжилтний ЦЦБ-ны
талаар мэдлэг сайжирна.

500.0

Донорын тоо нэмэгдсэн байна.

1.000.0

Сувилахуйн тусламж
үйлчилгээний чанар хүртээмж
сайжирсан байна.

500.0

Зургаа. Сувилахуйн тусламжийг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:
6.1

6.2

Сувилахуйн
тусламж
үйлчилгээний
удирдлага,
зохион
байгуулалт,
хяналтыг
сайжруулах

6.1.1 Сувилахуйн ижил мэргэжилтний үнэлгээг
журмын дагуу хийж үр дүнг тооцож ажиллах

Сувилахуйн
тусламж
үйлчилгээний
чанарыг
сайжруулах

6.2.1 Гранд мед, Улсын Шастины төв эмнэлгийн
сувилахуйн тусламжийн туршлагыг нэвтрүүлэх

6.1.2 Олон улсын сувилагчийн өдрийг төлөвлөгөөний
дагуу тэмдэглэх

6.2.2 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх багаж
тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн хангалтыг нэмэгдүүлэх
6.2.3 Ажлын байрны солилцоо хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
6.2.4 “Санамсаргүй алдааг бүртгэх” аян өрнүүлэх

Сувилахуйн тусламж
үйлчилгээний чанар хүртээмж
сайжирсан байна.

1.000.0

Сувилахуйн тусламж
үйлчилгээний чанар хүртээмж
сайжирсан байна.
Сувилахуйн тусламж
үйлчилгээний чанар хүртээмж
сайжирсан байна.

2.000.0

Сувилахуйн тусламж
үйлчилгээний чанар хүртээмж
сайжирсан байна.
Санамсаргүй алдаа гархаас
урьдчилан сэргийлсэн байна.

2.000.0

5.000.0

500.0

6.2.5 Амаржих газар, Дотрын тасгийн сувилахуйн
тусламж үйлчилгээнд иргэдийн сэтгэл ханамжийг
сайжруулах аян зохион байгуулах

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж
сайжирна.

Долоо. Харьяалах бүс нутгийн аймгуудын хэмжээнд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
зорилтын хүрээнд:
7.1
Бүсийн
7.1.1 Харьяа аймгуудын нэгдсэн эмнэлгүүдэд
1.000.0
Харьяа аймгуудад үзүүлэх
аймгуудын эрүүл шаардлагатай мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлж, тусламж үйлчилгээний хүртээмж
мэндийн газар, эргэх холбоо тогтоон үр дүнг тооцож ажиллах
сайжирсан байна.
нэгдсэн
7.1.2 Бүсийн хэмжээнд нүд, чих хамар хоолой, эрүү
Харьяа аймгуудад үзүүлэх
1.000.0
эмнэлгүүдтэй
нүүр,
хоол
боловсруулах
замын
дуран,
дотор,
мэс
тусламж
үйлчилгээний
хүртээмж
хамтран
мэдрэлийн
тусламжийг
өргөжүүлэх
сайжирсан байна.
ажиллах талаар засал,
төлөвлөгөө гаргаж ажиллах
7.2

Бүсийн аймгийн
иргэдэд үзүүлэх
нарийн
мэргэжлийн
эмчийн
тусламжийн
хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх

7.2.1 Бүсийн харьяа аймгуудын алслагдсан сум
багийн иргэдэд үндсэн нарийн мэргэжлийн эмч
нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг маршрутын
дагуу хийх
7.2.2 Хүн амын дунд эрсдэлт хүчин зүйлийн, өвчлөл,
нас баралтын байдалд бүсийн хэмжээний судалгаа
хийж, үр дүнг танилцуулан ажиллах

Харьяа аймгуудад үзүүлэх
тусламж үйлчилгээний хүртээмж
сайжирсан байна.

5.000.0

Судалгааг үндэслэн эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээ сайжирсан
байна.

2.000.0

Найм.Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитыг боловсронгуй болгож, иргэдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулан ажиллах
зорилтын хүрээнд:
8.1

Хяналт
шинжилгээ
үнэлгээг
тогтмолжуулах
талаар

8.1.1 Тасаг нэгж, албадын үйл ажиллагаанд
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
1. АМХГ-ийн хяналт үнэлгээ -2 удаа
чанар хүртээмж, иргэдийн сэтгэл
2. ЭМГ-ийн хяналт үнэлгээ -1удаа
ханамж нэмэгдсэн үзүүлэлттэй
3. Хэрэглэгчдийн хяналт үнэлгээг 1 хийлгэж үр
байна.
дүнг тооцож ажиллана.

5.000.0

8.2

Үйлчлүүлэгчийн
сэтгэл
ханамжийг
сайжруулах
чиглэлээр:

8.1.2 Дотоод хяналт, аудитын тогтолоцоог тасаг, нэгж Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
бүр дээр ажиллуулна.
чанар хүртээмж, иргэдийн сэтгэл
ханамж нэмэгдсэн үзүүлэлттэй
байна
8.1.3 Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 13 дугаар Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
тушаалын дагуу Хэрэглэгчийн үнэлгээг хийж тайланг чанар хүртээмж, иргэдийн сэтгэл
ХШҮ, дотоод аудитын газар хүргүүлэх
ханамж нэмэгдсэн үзүүлэлттэй
байна
8.2.1 Сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээг тасаг бүрийн Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
онцлогт тохирсон загвар байдлаар хэрэгжүүлнэ.
чанар хүртээмж, иргэдийн сэтгэл
ханамж нэмэгдсэн үзүүлэлттэй
байна
8.2.2 Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг
Иргэдийн сэтгэл ханамж
мэдээллийн олон суваг, арга аргачлалаар авч дүнг
нэмэгдэнэ
танилцуулан ажиллана.

500.0

1.000.0

5.000.0

1.000.0

8.2.3 МУ-ын Засгийн газрын 1111, 70431111 нээлттэй
утсанд ирсэн санал гомдлыг судлан барагдуулж
тайланг тавьж ажиллана.

Иргэдийн сэтгэл ханамж
нэмэгдэнэ

1.000.0

8.2.4 Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, тухтай орчин бүрдүүлэх
талаар байгууллагад хийгдэх бүтээн байгуулалт,
засвар үйлчилгээ тохижилтын ажлын төлөвлөгөөг
тусгайлан боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Иргэдийн сэтгэл ханамж
нэмэгдэнэ

20.000.0

8.2.5 Ёс зүйн салбар хороо, цус сэлбэлтийг Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
зохицуулах зөвлөл, эм эмчилгээний салбар зөвлөл,
чанарын үзүүлэлт сайжирсан
халдварт хяналтын баг зэрэг салбар зөвлөлийн үйл
байна.
ажиллагааг тогтмолжуулах

5.000.0
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