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1. Тасгийн үндсэн үйл ажиллагааны үзүүлэлт 

1.1 Амбулатори, стационарын тусламж үйлчилгээ:  

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар  байдлаар сүрьеэгийн кабинетийн нийт үзлэг- 

.1899,  үүнээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг - 1332  ,  өвчний учир - 567     , диспансерийн 

хяналтаар -   91,  үзлэг хийж үйлчилсэн  байна.   Сүрьеэгийн тасагт нийт 110  өвчтөн  

хэвтэн эмчлүүлсэн. Үүнээс  маш  хүнд – 11, хүнд - 41,  хүндэвтэр – 29 тохиолдол , 

халдвартай хэлбэрийн сүрьеэтэй 11 өвчтөн эмчлүүлсэн ба  тэдгээр нь 9 - 52 хоног 

хэвтэн эмчлүүлсэн байна.  Нас баралт – 1 гарсан байна.   Энэ онд орны эргэлт 13,8%,  

орны фонд ашиглалт 52,4% , дундаж ор хоног -11,4 байгаа нь 2016 оны үзүүлэлтээс  

орны эргэлт 5 %иар ,    орны фонд ашиглалт   4,5 % иар өссөн ,  дундаж ор хоног  

буурсан байна.  

Сүрьеэгийн лабораториор нийт 398 үйлчлүүлэгчийн  796 сорьцонд түрхэцийн 

шинжилгээ хийснээс оношлогооны -  350, хяналтын – 48 үйлчлүүлэгчийн  шинжилгээ  

хийсэн ба өсгөврийн шинжилгээнд 48  үйлчлүүлэгчийн сорьц зөөвөрлөсөн ,   үүнээс  

оношилогооны сорьц 17 удаа,   4 өвчтөний хяналтын сорьцыг сар бүр ХӨСҮТ-ийн 

Сүрьеэгийн Лавлах Лабораторид зөөвөрлөсөн.  2017 онд  ХӨСҮТ-ийн  дотоод хяналтаар 

–47 түрхэц шалгагдсанаас түрхэцийн   чанар  97,9 % тай хянагдаж  чанарын гүйцэтгэл 

хангалттай үнэлгээ авсан. 2016 оны жилийн эцсийн үр дүнтэй харьцуулахад   9% иар 

өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Сүрьеэ өвчний улмаас диспансерийн  хяналтанд  нийтдээ 44 тохиолдол  

бүртгэгдсэнээс сүрьеэгийн шинэ тохиолдол - 35  уушгины түрхэц эерэг- 14  , уушгины 

сөрөг - 6,  УБЭ - 21, дахилтат хэлбэрээр -4, шилжиж ирсэн-4 хүүхдийн өвчлөл - 14 

тохиолдол бүртгэгдсэн.  Сүрьеэгийн тохиолдолын бодит тоо  нь сүүлийн 5 жилийн 

дундаж үзүүлэлттэй  ижил байна.    Дахилтат хэлбэрээс  өсгөвөрлөх шинжилгээгээр  1 

үйлчлүүлэгч  изониазид эмэнд тэсвэртэй гарсан тул  цөөн эмийн тэсвэржилттэй 

эмчилгээний  горимд шилжсэн.  Тайлант онд  35  үйлчлүүлэгчийн эмчилгээг дуусгаж үр 

дүнг тооцсон.  Одоо диспансерийн хяналтанд  тасагт хэвтэн эмчлүүлж байгаа 3,  

аймгийн төвд өдрийн эмчилгээний цэгээр - 6, сум болон аймгийн төвд СДИ-р дамжуулж 

35 үйлчлүүлэгч эмчилгээг  хяналттай хийж байна.  Мөн ЭТС-ийн 1  тохиолдолын 

эмчилгээ дуусаж үр дүнг тооцсон.  Энэ онд  сүрьеэгийн цөөн эмэнд тэсвэртэй уушгины 

түрхэц эерэг тохиолдол 3 оношлогдож  эмчилгээнд хамруулсан ба эмчилгээг  хяналттай 

хийн үргэлжлүүлж байна.  Одоо  ОЭТС-ийн 3 өвчтөн, цөөн эмэнд тэсвэртэй 3 өвчтөнд  

хяналттай эмчилгээг үргэлжлүүлэн хийж байна.  

2017 онд  Туберкулины сорлын шинжилгээг 348 хүнд тавьж үр дүнг тооцож  12 

хүүхдийг эмэнд мэдрэг сүрьеэгийн эмчилгээнд,  3 хүүхдийг  урьдчилан сэргийлэх 

эмчилгээнд хамруулсан үр дүнтэй.  

Сүрьеэ өвчний оношийн  баталгаажилт - 70% , эдгэрэлтийн түвшин – 81,2%,  

эерэгээс сөрөгт шилжилт  - 64.2%,  уушгины түрхэц эерэгийн тохиолдлын эзлэх хувь - 

38.4  байгаа нь улс аймгийн дундаж үзүүлэлтийн түвшинд хүрч  ажилласан байна.  

Цөөн эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн эмч нарын зөвлөгөөнийг хийж эмчилгээний асуудлыг 

аймагтаа шийдвэрлэдэг  болсон нь өвчтөний ар гэрт эдийн засгийн хэмнэлттэй арга 

хэмжээ ба  эмчийн ажлын цаг, зардлыг хэмнэсэн үр дүнтэй байна.  

Сум өрхийн ЭМТ-үүдтэй  2016 оны гурвалсан гэрээний дагуу хамтран ажиллаж байна.  



- Сүрьеэгийн талаархи шинэчлэгдсэн тушаал журмыг танилцуулах,  

- ЭМГ болон Сумдын эмч нарын холбооноос хийсэн хяналтын зөвлөмжийн 

биелэлт,  

-  ДОТС Эмчилгээтэй өвчтөний хяналт,   

- Хавьталын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан байдал үр дүн 

- Сорьц тээвэрлэлт, сүрьеэ өвчний талаарх сургалт сурталчилгааны чиглэлээр 

хяналт үнэлгээг Зэрэг Цэцэг, Дарви, Мөст, Мөнххайрхан, Манхан сумдаар хийж 

мэргэжил аргазүйн зөвлөмж өгөв.Тайланг ЭМГ-т илгээсэн.  

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр:  

Нийт хатгалт давхардсан тоогоор - 4733, Булчин тарилга - 1650, судас тарилга - 1959, 

арьсан дорхи тарилга - 248, арьсан дотор тарилга - 367, дусал тарилга - 500, уян зүү 

тавьж эмчилгээ хийсэн - 41,  шинжилгээнд цус авсан - 72 –ын хийж 1392 хүнд 

сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлж үйлчилсэн байна 

Эмчилгээ сувилгааны карт хөтөлсөн -2263, пульсоксиметрээр хянасан -2378, 

хүчилтөрөгч өгсөн - 79, амин үзүүлэлт хянасан-2199,   биеийн өндөр жин үзсэн – 859,   

журнал маягт хөтөлсөн - 1267, яаралтай эмийн зарлага хөтөлсөн - 362, эмийн заалт 

бодсон – 61, кварц ажиллуулсан цаг – 720цаг, багаж материал ариутгалд өгч авсан -456, 



ариутгалын уусмал захиалж авсан - 257л, эмийн түүвэр хийсэн - 72, цэр 

халдваргүйжүүлж устгасан - 228, хог ангилж устгасан - 352  

 Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ - 43, биохими шинжилгээ - 34, шээсний шинжилгээ 

- 14, антиботик мэдрэг үзэх - 2, эд эсийн шинжилгээ - 2, цэрний шинжилгээ – 29, рентген 

зураг авахуулсан - 47, гэрэлд харуулсан – 14, флюр - 14 , ЭХОд харуулах - 23, ЭКГ-13 , 

мониторт өвчтөн холбосон -7,  нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлсэн -54,  хатгалт хийхэд 

эмчид тусалсан - 1, боолт хийсэн - 10, шээсний гарц хянасан - 4, эм уулгасан - 6979, 

бургуй тавсан - 1, механикаар халуун бууруулсан - 48, жин тавьсан - 44, ЭМБО - асаргаа 

сувилгааг 5 шатлалаар хийсэн - 39, ор зассан - 588, цагаан хэрэглэл сольсон – 220, 

суурь даавуу сольсон - 22, байрлал сольсон - 88, өвчтөн зөөвөрлөсөн - 26, иллэг массаж 

хийсэн - 42, амны хөндий угаасан - 5, толгой угаасан - 9, хэсэгчилсэн угаалга хийсэн – 11 

байна.   

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

байдал, эмийн зохистой хэрэглээ 

- ЭМС- ийн 2005 оны  297  дугаар тушаалын дагуу  зайлшгүй шаардлагатай 

болон амин чухал эмийн жагсаалтыг өөрийн тасагт тохируулан гаргаж   

эмзүйн албаар хянуулан БОЭТ-ийн захирлаар баталгаажуулж мөрдөж 

ажилласан.  

- 2017 онд эмзүйн алба болон тасгийн чанарын багийн дотоод хяналтаар сар 

бүр хянуулж эмийн аюулгүй байдал болон зохистой хэрэглээний 

шаардлагыг хангаж ажилласанаар тасагт эмийн  гаж нөлөө, ноцтой хүндрэл 

бүртгэгдээгүй.  

- Эмзүйн алба болон хяналтаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу   эмийн хугацааг 

хянах, серийн дугаарын дагуу хэрэглэх,  мансууруулах сэтгэц нөлөөт эмийн 

зарцуулалтад  эмийн жор бичих стандартыг сайжруулах уралдаанд 

оролцсон,  

- Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх аяны хүрээнд эмийн шүүгээнд хадгалах 

эмийн савыг шинэчилж хаягжуулсан.  

- Халдвартын тасагтай  сувилахуйн  түүхийн хөтлөлт, эмчилгээний хуудас 

хөтлөлт, эмийн  нэр тунг алдаагүй бичих чиглэлээр сувилагч нар ижил 

мэргэжилтний үзлэг ярилцлага хийсэн.  /зураг/  

- Тасгийн эмийн хэрэглээнд  хэмнэлт гаргаж ажилласан.  

-  Сүрьеэгийн өвөрмөгц эмчилгээний эмийг Глобаль сангийн санхүүжилтээр 

ХӨСҮТ-ийн эмийн албанаас авдаг. 2017 оны 11 сарын 30-ны байдлаар 

нийтдээ 1 ба 2-р эгнээний   5713207  төгрөгийн эмийг татан авч хэрэглэсэн.  

Эмийг стандартын шаардлагад нийцсэн эмийн өрөөнд байрлуулан ахлах 

сувилагч С.Нямгэрэл эмийн захиалга, зарцуулалт, олголтыг хариуцан 

сүрьеэгийн ДОТС эмчилгээний тасралтгүй байдлыг ханган ажиллаж байна.   

3 Эмчилгээ оношилгооны шинэ арга, дэвшилтэт технологийг практикт нэвтрүүлж,  

эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн үр дүнг тооцсон байдал.  

- ДОХ Сүрьеэтэй тэмцэх төслийн хүрээнд Глобаль сангийн санхүүжилтээр 130 

мянган долларын өртөгтэй зөөврийн дижитал рентген аппараттай болж 

холбогдох эмч мэргэжилтнүүд сургалтанд хамрагдсан нь сүрьеэ өвчнийг эрт 

оношлох илрүүлэх шинэ дэвшилтэт технологи нэмэгдсэн  ба зөөврийн 

байдлаар ашигладаг тул тээвэрлэх боломжгүй хүнд өвчтөний оношилогоог   

газар дээр нь хийж  сүрьеэ өвчний  тохиолдлыг илрүүлэх , халдвартай 

хэлбэрийн сүрьеэг эрт оношилсноор өвчлөлийг бууруулж Сүрьеэгүй аймаг 

болох  хөдөлгөөнд нэгдэх боломж нээгдэж байна.  Сүрьеэгийн эрт 

илрүүлэгийн үзлэгийг эхлүүлэн  ХОИС-ийн 300 гаруй оюутныг үзлэгт 

хамруулан ажиллаж эхэлсэн.  Тус аппаратын нь зөвхөн цээжний хөндий, 

уушиг хараад зогсохгүй бүх төрлийн гэрлийн оношилогоог хийх боломжтой ба 



өдөрт 150-200 хүнд үзлэг хийх хүчин чадалтай юм байна. Тус аппаратыг 

хүлээн аваад анхны үзлэгийг ХоИС-ийн оюутнуудын дундахь сүрьеэгийн 

өдчлөлийг илрүүлэх үзлэгийг эхлүүлэн 500 оюутанд үзлэг хийж байна. 

Сүрьеэгийн өвчлөлийн тохиолдол илрээгүй.   

     
 

        
 

 

-  Төрийн бус байгууллага болох Сүрьеэтэй Тэмцэх Нийгэмлэгтэй хамтран 

сүрьеэтэй өвчтөн эмчлэгдэж байгаа сумдад СДИ  сурган бэлтгэж хамтарч 

ажилласан нь эмчилгээний хяналт алдагдахаас  сэргийлсэн, өвчтөний эмээ 

авах, шинжилгээ өгөхөөр ирэх  буцах унааны зардал хэмнэсэн үр дүнтэй ажил 

болсон. Мөн МСТН-ын СДИ,  багийн даргатай хамтарч эрсдэлт бүлгийн 

судалгаа гарган сүрьеэ илрүүлэх асуумж авсанаар халдвартай хэлбэрийн 

сүрьеэгийн 2 тохиолдолыг эрт илрүүлж эмчилгээнд хамруулж эдгэрүүлсэн.   

               

- Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэ илрүүлэх шинжилгээ хийх Gene Expert  аппаратын 

сургалтанд эмч, сүрьеэгийн  лаборант нар суралцаж аппарат хүлээн авч 

ажиллах бүрэн боломжтой болсон.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Эрчимт эмчилгээний өрөөг тохижуулан отсос, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч , 

мониториор хангагдсанаар   хүнд өвчтөний хяналт, үнэлгээг  чанартай 

стандарт баримтлан хийж байна.  

 

- Цөөн эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн эмч нарын зөвлөгөөнийг хийж эмчилгээний 

асуудлыг аймагтаа шийдвэрлэдэг  болсон нь өвчтөний ар гэрт эдийн засгийн 

хэмнэлттэй арга хэмжээ ба  эмчийн ажлын цаг, зардлыг хэмнэсэн үр дүнтэй 

байна. 

 

 

 

 

      

 

 

4 Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр дүн  

- Тасгийн ХСХ-ын багийн төлөвлөгөөнд   23 ажил тусгагдаж биелэлт    97 %тай 

байна.    

-  “Дүрэмт хувцасаараа гоёцгооё” сарын ажлыг Сэтгэц наркологийн тасгийн 

хамт олонтой хамтран хийж, 2 тасгийн ахлах сувилагч нар тасгийн ажилчдад 

сургалт явуулав. Санал асуумж боловсруулж  191   хүнээс санал авснаас 



эмч-24, сувилагч -89, үйлчлэгч-36, техникч 2, лаборант-9, жолооч-11, 

ариутгагч-7, эм зүйч-6 зэрэг мэргэжилтнүүд байсан ба анх удаа 

хувцаслалтын талаар асуудал дэвшүүлсэн нь санаа шинэлэг байлаа.  

- ЭМСайдын 2017 оны 4 сарын 27 ны А169 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг 

хангах зорилгоор гар угааж, халдваргүйжүүлэх, N95 маск, нэг хэрэглээний 

хувцас өмсөж тайлах техникийг  бие биедээ зааж дадлагажив. 

- Тасгийн бүх өрөөний үүдэнд гар халдваргүйжүүлэх уусмалтай сав 

байрлуулав.  

- Хог хаягдлыг зайлуулах маршрут хийж байрлуулсан.  

- Бохир болон цэвэр цагаан хэрэглэлийг хадгалах шүүгээг шинэчилж 

байрлуулав. 

-  ХСХ-ын багийн зөвлөмжийн дагуу бүх угаалтуурын дэргэд гар угаах 

халдваргүйжүүлэх заавар шинээр хэвлүүлэн байрлуулсан.  

- Хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв хэрэглэх талаар сургалтууд хийсэн.  

- Сүрьеэгийн тасгийн ажилчдын оны  ажил дүгнэх хурлаар ахлах сувилагч , 

тасгийн эрхлэгч эмч нар    2016 оны тайлан мэдээ өгөх байдлаараа 

хангалтгүй үнэлэгдсэнд дүгнэлт хийж ажиллах талаар анхааруулга өгсөнийг 

үндэслэн ХСХ-ын багийн гишүүдэд хариуцлагатай ажиллахыг сануулан  

долоо хоног бүр шинээр өдрийн ээлжинд ажиллаж байгаа ээлжийн сувилагч 

мэдээг  таслахгүйгээр өгч байхаар шийдвэрлэсний дагуу 2017 онд мэдээг 

тасалдалгүй өгч хэвшсэн.   ЭТҮХХ ын мэдээг долоон хоног болгон авч  эргэн 

мэдээллийг өгч байсан бөгөөд  сар бүр тасагт хийгдэж байгаа  хатгалт,  

эмнэлгийн ажилтаны өртөлт,  үйл ажиллагааны мэдээллүүдийг халдвар 

судлаач эмчид цахим сүлжээгээр  тасалдал гаргалгүй  өгч ажилласан.   

- Сүрьеэгийн тасгийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний эхний 3 улирлын 

байдлаар  тайланг нэгтгэхэд  давхардсан тоогоор 1012 үйлчлүүлэгчид 

сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэнээс нийт хатгалт 3784 байсан ба 

хатгалттай холбоотой халдвар хяналтын алдаа зөрчил гараагүй байна.  

Асаргаа сувилгааг 5 шатлалаар 55 ,  шээлгүүр тавих 5 удаа хийгдсэнтэй 

холбоотой халдварын сэргийлэлт хяналтыг баримтлан ажилласнаар ЭТҮХХ-

ын сэжиг илрээгүй.  

5 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдлын шийдвэрлэлт, сэтгэл 

ханамжийн судалгаа авсан байдал 

2017 онд нийтдээ  сар бүр  авсан  сэтгэл ханамжийн судалгаагаар  158  

үйлчлүүлэгчээс   судалгаа авсан. Үүнээс бидний үйл ажиллагааг Үүнээс бидний 

үйл ажиллагааг сайн -43 %, дунд-0 %  муу 0% гэж үнэлсэн байна.  Эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдол - 0, шүүмжлэл – 6 , санал - 5 ирсэн.  

Эдгээр сэтгэл ханамжийн судалгаанд үндэслэн дараах ажлыг төлөвлөн 

хийснээр эерэг сэтгэл ханамж 2016 оны үзүүлэлтээс 5% ахисан, дунд муу 5 

%иар буурсан байна. 

6 Үйлчлүүлэгчид ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагааны  үр 

дүн  

Сэтгэл ханамжийн судалгаа болон хяналт үнэлгээнүүд, магадлан 

итгэмжлэлийн шалгуурын дагуу үйлчлүүлэгчид ээлтэй орчинг бүрдүүлж 

ажилласан.  

Тасгийн угтах үйлчилгээний нэг хэсэг болох гадна сүүдрэвч ба тамхи татах 

хэсэг, амбулаторийн өмнөх хүлээлгийн сандалыг засаж будаж  өнгө үзэмжийг 

сайжруулав.   



     
- Иргэдэд үйлчилгээний талаарх мэдээлэл бүхий самбар , дуугүй хөтөчүүдийг 

шинээр хийсэн. зураг 

- Тасаг , амбулатори, лабораторийн шалны хулдаасыг байгууллагын 

дэмжлэгээр бүрэн шинэчилснээр  халдвар хамгаалал,  үйлчилгээний 

хэсгүүдийн өнгө үзэмж эмх цэгц сайжирсан.  

 

- ОО –той 2  өрөөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан бариулыг 

шинэчилсэн, суултуурт суух түшлэг хийсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тасгийн өвчтөнүүдэд хэвтэн эмчлүүлэх хугацаанд мэдээлэл авах чөлөөт цагаа 

өнгөрүүлэх боломжийг бүрдүүлж 2 өрөөнд 2 ширхэг телевизорыг ажилчдаас 

хандивласан.     

 

  



- Сургалтын өрөөнд сурталчилгааны материал, ном, СD8 DVD уншигч 

байрлуулж сургалт ууд, эрүүл мэндийн боловсрол олгох үйл ажиллагаанд 

ашиглаж байна.   

          Коридорын хананд бариул шинээр хийсэн. 

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Мөн өвчтөний төмөр  ор хуучирч пүрш нь сунасан тул стандартын шаардлага 

хангасан ороор солисон.  

- Тасгийн зөөлөн эдлэл солисон.  

-   Тасгийн ажилчдаас 440 000 төгрөг хуримтлуулан  урсгал засвар хийсэн.  

- Ил задгай цахилгаан болон интернетийн утас, залгуур унтраалгыг далдалж 

аюулгүй байдлыг хангасан. 

7 . Эмнэлгийн мэргэжилтний харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны үр дүн.   

Тасгийн ажилчдын харилцаа хандлагын байдалд хөндлөнгийн төрийн бус 

байгууллага болон харилцагчдын үнэлгээ хийлгэж сургалт авах нь илүү ур 

дүнтэй байсан.  

- МСТН-ийн аймаг хариуцсан мэргэжилтэн Д.Жавзанпагма “Үйлчилгээний 

ажилчдын харилцаа” сэдвээр ёс зүйн сургалт  04 сард хийв.  

 

 - Аймгийн Хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн төвийн сэтгэл зүйч Нямхүү 

“Ажлын байрны стресс, түүнээс гарах арга ” сэдвээр тасгийн эмч ажилчдад 

сургалт хийсэн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

БОЭТ-ийн   ёсзүйн хорооноос  ЭМС-йн 446 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг 

хангах зорилгоор зохион байгуулагдсан дэвжээ тэмцээнд ХАЯТ, дотор, дүрс 

оношилгооны тасагтай хамтран “ Зогсошгүй” баг багуулан оролцож 2-р 

байранд эзэлж лаборант Б.Ичинхорлоо өргөмжлөл цалингийн 15%иар 

шагнуулсан.  

    
 

Тасгийн үйлчилгээ явуулдаг хэсгүүдэд харьцаа хандлага сайтай байх талаарх 

санамж анхааруулга уриалга,  эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэмжээний 

самбарыг шинэчилж байрлуулсан. /Зураг/ 

 

Дээрхи үйл ажиллагааны дүнд 2017 оны үйлчлүүлэгчийн  тасгийн эмч 

мэргэжилтний харилцаа хандлагын талаарх эерэг сэтгэл ханамж  85% тай 

байна.  

8 Тасгийн эрсдлийн удирдлага, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн байдал .  

Тасгийн чанар баг,  ахлах сувилагч  тасгийн эрсдлийг үнэлэхэд  их эрсдэлтэй 7 

, дунд -4, бага эрсдэлтэй 4 асуудал гарсан ба үүний дагуу эрсдлийн 

төлөвлөгөөг  14 заалттай гарган биелүүлж ажилласан.  

  Их эрсдэлтэй 7 асуудал нь тасгийн халдвар хамгаалалын талаарх асуудал буюу  

тасгийн агаарыг ариутгах кварцын гэрлийн халдваргүйжүүлэх чадвар нь 

стандартын  шаардлага хангахгүй байсан тул инженер техникийн албанд хүсэлт 

илгээж шинээр суурин кварц 3-ыг байрлуулсан, зөөврийн кварцыг 2-3 удаа 

засварлаж тогтмол ажлуулж байна. Цаашид кварцын ажилласан цаг  дууссан үед 

солих, стандартын шаардлага хангасан кварцын ламп  амбулатори, өдрийн 

эмчилгээний цэг, өвчтөний 2 өрөөнд нэмж ажлуулах шаардлагатай хэвээр байна.   

   Урсгал засварын хүрээнд  лабораторийн хананы мөөгөнцөртсөн хэсэг, 

шинжилгээний түрхэц бэлтгэх угаалтуурыг шинэчилж хаалт хийлгэж  халдвар 

хамгаалал, аюулгүй байдлыг хангасан. /Зураг өмнө дараа/ 

 Тасаг амбулатори, лабораторийн ил задгай цахилгааны  болон интернетийн 

сүлжээний утас, залгуур, унтраалгуудыг засаж цэгцэлснээр аюулгүй байдлыг 

хангаж  эрсдэлийг бүрэн арилгасан. Мөн  бүх өрөө тасалгааны  гэрлийг сольж 

шинэчилж зассанаар тасгийн гэрэлтүүлэг, өнгө , эмх цэгц сайжирсан.  

 Өвчтөний цэр цуглуулах шилийг цуглуулах, устгал хийх асуудал эрсдэлөндөртэй 

байсан тул Лаборатори ба Ариутгалын тасагтай ярилцлага хийж ариутгагдсан 

шил авч хэрэглэдэг болгож шийдүүлсэн нь халдварын эрсдэлийг бууруулсан арга 

хэмжээ болсон. /зураг/ 



 Дунд эрсдэлтэй асуудал нь сувилгаа, эмчилгээний явцад илэрсэн зөрчлүүд 

байсныг ахлах сувилагч болон чанарын багийн үйл ажиллагаагаар засагдсан.  

 Бага эрсдэлтэй асуудлууд нь тасгийн орчны тохижилт, өнгө үзэмж эмх цэгц, 

журнал маягтыг бүрэн болгох зөрчил дутагдал байсныг арилгаж дахин давтан 

гаргалгүй ажилласан байна.  

. 

9 Эмнэлгийн мэргэжилтний тасралтгүй сургалтанд хамруулах төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт  

 БОЭТ-ийн сургалт эрдэм шинжилгээний албаны гаргасан сургалтын хуваарын 

дагуу сургалтуудад хамрагдсан.  

  2017 онд: ХӨСҮТ-д мэргэжлийн чиглэлээр дараахь сургалтуудад хамрагдсан.  

-  Эмч Көрикбай  “ ” 

-  Ахлах сувилагч С.Нямгэрэл “"Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээний заавар" 

болон " Үйл ажиллагааны стандарт удирдамж"- ийн хүрээнд сувилагч, 

эмнэлгийн,тусгай мэргэжилтнүүдийг сургах сургалт ”,  “ Сүрьеэгийн эмийн 

хэрэглээ”  

-  Лаборант  Б.Ичинхорлоо “"Сүрьеэгийн лобораторийн эмч, чанарын хяналтын 

тогтолцоон хэрэгжсэний 20 жил"  уулзалт зөвлөгөөн  

-  Эмч Б.Оюунцэцэг  “ Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар”,  

Зөөврийн дижитал рентген аппарат ажлуулах  хүлээн авах  “MiniXray” сургалт 

-  Сувилагч Б.Оргилсайхан “"Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээний заавар" болон 

" Үйл ажиллагааны стандарт удирдамж"- ийн хүрээнд сувилагч, 

эмнэлгийн,тусгай мэргэжилтнүүдийг сургах сургалт ” –нд   хамрагдсан.   

10 Хүний нөөцийн хөгжил, төгсөлтийн дараах сургалт, ажлын байрны сургалт, эрдэм 

шинжилгээ судалгааны ажлын үр дүнг тооцох, шинэ эмч сувилагч тусгай 

мэргэжилтнийг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах  

 Тасагт их эмч 2, ахлах сувилагч 1, ээлжийн сувилагч- 5, лаборант 1, үйлчлэгч 1 

ажиллаж байгаа. Сувилагч Оргилсайхан – ЭМШУИС-ийн Говь-Алтай дахь салбар 

сургуулийн Сувилахуйн бакалаврын ангид  эчнээгээр суралцаж мэдлэг мэргэжлээ 

дээшлүүлж байна. 

 Тасгийн ажлын төлөвлөгөөнд ажлын байранд 14 удаагийн сургалт хийхээр 

төлөвлөж 100% биелүүлсэн байна.   

 Тасагт шинээр 3 сувилагч ирж ажиллахад ахлах болон бусад сувилагч нар ажлын 

байрны сургалтыг сүрьеэгийн халдвараас сэргийлэх, хувийн хамгаалах хэрэгсэл , 

цэр цуглуулах, хадгалах, устгах сэдвээр     2-3 удаа ажлын байрны сургалт 

хийснээр сувилахуйн тусламжыг  стандарт удирдамжийн дагуу үзүүлсэн байна.  

     Лаборант Ичинхорлоо Улаанбаатар хотод явагдсан Сүрьеэгийн лабораторийн 

чанарын хяналтын тогтолцоо үндэсний зөвлөгөөнд Ховд аймгийн Сүрьеэгийн 

лабораторийн үзүүлэлтүүдээр  ханын илтгэл танилцуулга хийсэн. /зураг/  

Тасгийн бүх мэргэжилнүүд кредит цагаа биелүүлж ажилласан.  

11 . Ажиллагсдын нийгмийн баталгаа ажиллах нөхцөлийг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа  

- Жил бүр   урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж байгаа.  Үзлэгийн 

хамрагдалт   95 %тай байна 

№ Ажилчдын нэр  Мэргэжил В С вирусын 
Шинжилгээни
й хариу 

Томуугийн 
вакцинд 
хамрагдал
т 

Туберкул
ины 
сорил 
 

 
Амны хөндийн 
үзлэг  

 HbcAg HCV    

1 Б.Оюунцэцэг Эрхлэгч 
эмч  

- - + 14 мм +  
эмчилгээ 
хийгдээгүй  



2 А.Көрикбай Их эмч  - - - 0мм + Эрүүл  

4 С.Нямгэрэл Ахлах 
сувилагч  

- - - 15см +  
2 шүд 
эмчлүүлсэн  

5 Б.Оргилсайхан Сувилагч - - - 0мм +  Эрүүл  

6 М.Ившинноров Сувилагч - - амралт 13 +  эмчилгээ 
хийлгэсэн.  

7 У.Цэрэнхүү Сувилагч + - Амралт  10 +  эмчилгээ 
хийлгэсэн 

9 А.Хоролсүрэн Сувилагч - - + 0мм + 2шүд 
эмчлүүлсэн 

10 З.Наранцэцэг Үйлчлэгч  амралт - + Амралт  + 

11  Ч.Бадраа Сувилагч  - - Амралт  - + 1 шүд 
эмчлүүлсэн.  

.   

-  Мөн захиалгаа өгч  N95 маска авч тасралтгүй зөв хэрэглэх сургалтууд хийсэн.  

Ажилчдын хувцас солих өрөөг ОО-ын өрөөнд байсныг өөрчилж байрлуулсан.  

 

12 Ажлын байран дээрх осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны дүн  

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин буюу сүрьеэ өвчнөөс сэргийлж  сургалтууд 

хийсэн, халдвар хамгаалалын нөхцөлийг сайжруулж ажилласан. 

13 Эмнэлзүйн  удирдамж , стандарт удирдамжийг хэрэгжүүлсэн байдал. 

 Тасгийн стандарт удирдамжуудыг шинэчилсэн.  

 Магадлан итгэмжлэлийн аяны хүрээнд тасагт мөрдөгдөх стандарт 

удирдамжуудын жагсаалт, гардан үйлдлийн жагсаалтыг шинэчилж 

батлуулан ажиллаж байна.  

 Ижил мэргэжилтний үзлэгийг  эмч халдварт, арьс харшлын , сэтгэцийн 

тасгийн эмчтэй удаа, Чанарын албанаас хийсэн ижил мэргэжилтний 

үзлэгт 2 удаа хамрагдсан нь стандартын мөрдөлтөө сайжруулах, 

туршлага солилцсон арга хэмжээ болсон.  Сувилагч нар  сэтгэц болон 

халдвартын тасгуудтай  сувилахуйн түүх хөтлөх  чиглэлээр   2  удаа ижил 

мэргэжилтний үзлэг хийсэн.   Тасагтаа сувилгааны хамтарсан үзлэг  

стандарт удирдамжийн дагуу 6 удаа хийсэн. 

14   Тасагт хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүн :   

 Сүрьеэтэй тэмцэх сэргийлэх дэд  хөтөлбөрийн  шалгуур үзүүлэлт болох   

Сүрьеэ өвчний оношийн  баталгаажилт – 70,0%  

 эдгэрэлтийн түвшин – 84,0%,  байгаа нь улс аймгийн дундаж үзүүлэлтийн түвшинд 

хүрч  ажилласан  үр дүнтэй байна.  Эерэгээс сөрөгт шилжилт  - 60.6%,    

15 .  Обход үзлэгийн чанар үр дүн- Тасагт  7 хоног хүнд өвчтөнтэй тохиолдолд обход 

үзлэг хийдэг.  2017 онд  обход үзлэгэмч нарын зөвлөгөөн 3 удаа хийсэн.  

16 . Албан бус төлбөртэй үйлчилгээ явуулдаггүй. 

17  . 2017 онд тасгийн төлөвлөгөөний биелэлт тооцсон байдал    

Тасгийн жилийн ажлын төлөвлөгөө 10  чиглэлээр 42 заалттай ба 

төлөвлөгөөний биелэлт  90 % тай байна.   

 Ил тод байдал 

1. Үйлчилгээг боловсронгуй болгох чиглэлээр авсан арга хэмжээний 

хэрэгжилтЭМС-ын 01 тоот албан даалгаврын дагуу тасгийн үйл 

ажиллагааны талаархи мэдээлэлтэй самбарыг тасгийн  коридорт 

байрлуулсан. 

 Байгууллагын цахим хуудсанд тасгийн мэдээлэлээ цаг тухайд нь шинэчилж 

мэдээлсэн.   Өдөр тутам тасаг амбулаторит  үйлчилж байгаа эрүүл мэндийн 



ажилтны  талаарх мэдээлэлтэй  самбар , ажиллах цагийн хуваарыг  ил тод 

байрлуулсан.   

  Өрөөний бүх хаяг, дуугүй хөтөчийг шинэчилж байрлуулсан. 

 Хүнд өвчтөний талаарх мэдээлэлийг сувилагч , эмч нар ар гэрийнхэнд 

мэдээлэл өгдөг.   

2. Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас 

Тасгийн бүх ажилчид энгэрийн тэмдэгээ тогтмол зүүж хэвшсэн 

Сургалт сурталчилгаа:  

Дэлхийн Сүрьеэтэй тэмцэх өдөр 3 сарын 24 өдөрт төлөвлөгөө гаргаж сургалт 

сурталчилгаа явууллаа.  

1. Ховд аймгийн Жаргалант сумын Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч 

мэргэжилтнүүд, ЕБС-ийн болон ХоИС, ХААИС-ийн техник мэргэжлийн коллежийн 

эмч мэргэжилтнүүд нийт 30 хүнд сүрьеэ өвчний тухай мэдээлэл, сүрьеэ өвчний 

эмчилгээний чиг хандлагын талаар сургалт явуулав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. БОЭТ-ийн сувилагч нарт Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, сүрьеэгийн 

шинжилгээг хэрхэн зөв авах талаар сургалт явуулж, 3 ээлжээр нийт 76 сувилагч 

дунд мэргэжилтнүүд хамрагдав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3 сарын 24 өдөр Сүрьеэ өвчний тухай үйлчлүүлэгч нарт мэдээлэл хийж, нийт 100 

гаруй хүн хамрагдав Сурталчилгаанд 6 төрлийн боршуур, гарын авлага ашиглаж 

150 гаруй гарын авлага тараав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4. Халдварын сэргийлэлт хяналтын үйл ажиллагааны хүрээнд “Дүрэмт хувцасаараа 

гоёцгооё” сарын ажлыг Сэтгэц наркологийн тасгийн хамт олонтой хамтран хийж, 2 

тасгийн ахлах сувилагч нар тасгийн ажилчдад сургал явуулав. Санал асуумж 

болвсруулж  191 хүнээс санал авснаас эмч-24, сувилагч -89, үйлчлэгч-36, техникч 

2, лаборант-9, жолооч-11, ариутгагч-7, эм зүйч-6 зэрэг мэргэжилтнүүд байсан ба 

анх удаа хувцаслалтын талаар асуудал дэвшүүлсэн нь санаа шинэлэг байлаа.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Халдвартын тасгийн хамт олонтой сургалт ярилцлага зохион байгуулав. 5 сард 

ХӨСҮТ-ийн эмч нартай сүрьеэгийн  өвчлөлийн тархварын  судалгааны ажилд 

оролцож  2 өдөр ажиллав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тасгийн ажилчдад Чанарын менежер О. Нина болон Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн 

багш, сэтгэл зүйч Нямхүү Стрессийн тухай сургалт хийв.  Ахлах сувилагч 

амбулаторын үйлчлүүлэгч нарт сургалт явуулав.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. МСТН-тэй хамтран Сумдын сайн дурын идэвхтэн бэлтгэх сургалтыг зохион 

явуулав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Сүүлийн сургалтууд байна уу? 

 

ЕБС-ын сурагчдад сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх  талаар 1 өдрийн сургалтыг 12 жилийн 2-р 

сургуульд хийсэн. 

/зураг/ 

1 Чанар сайжруулах үйл ажиллагааны хүрээнд:  2017 онд А.Көрикбай ахлагчтай 

Сувилагч Оргилсайхан, лаборант Б.Ичинхорлоо нарын бүрэлдхүүнтэй Чанарын баг  

томилогдон ажилласан. Чанарын баг дотоод хяналтууд  хийж илэрсэн  дутагдал 

зөрчлийг цаг тухайд нь засуулж ажилласан. 

-  Дотоод хяналт цаг ашиглалт, өвчтөний эм уулгах, сорьц устгал,  тасгийн 

халдвар хамгаалал, сувилгааны түүх хөтлөлт, анхан шатны бүртгэл маягтын 

хөтлөлт эмх цэгц чиглэлээр  

- Эрсдлийн үнэлгээ 

- Ижил мэргэжилтний үзлэг  



- Сэтгэл ханамжийн судалгаа 

- Алдаа зөрчил- 9 

- Стандарт удирдамжийн мөрдөлт 

-  Зөвлөмжийн биелэлт 

- Сургалт- нина  

Магадлан итгэмжлэлд бэлдэх аяны ажлын төлөвлөгөөний дагуу дараахь ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэлээ. 

1.  Тасгийн гадна ногоон байгууламжид  цэцэг тарив.  

2. Эмчийн өрөөний үүдний  танилцуулгыг  шинэчилж байрлуулав 

3. Ёс зүйн самбар шинээр хийсэн.  

4. Галын аюулгүй байдлын самбар шинээр авч байрлуулсан.  

5. Галын аюулгүй байдлын схемийг шинээр хийж байрлуулав.  

6. Гамшгийн үе болон яаралтай үед  дуудагдах схем гаргаж  утасны жагсаалт бичиж 

дмгийн эрхлэгчээр батлуулж бүх ажилчдад танилцуулсан.  

7. Яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ангиллын самбар 

8. Яаралтай тусламж, амилуулах суурь тусламжийн самбар хийлгэв. 

9. Яаралтай тусламжийн эмийн савыг шинэчилсэн.  

10. Эмчилгээ сувилгааны стандарт, бичиг баримтыг шинээр гарсан хууль журмын 

дагуу цэгцлэв. 

11. Сувилгааны иж бүрдлийн жагсаалт гаргаж хугацаа дууссан болон дутуу багаж , 

хэрэгслийг бүрдүүлж хийсэн. . 

12. Амны хаалт хэрэглэх, эм уух зөвлөмж хэвлүүлж гаргав. 

13. Сувилагчийн лавлагааны самбар 

14. Лабораторит асгарсан шингэн, бодис халдваргүйжүүлэх цомог хийв. 

15. Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг шинэчилэв. 

16. Тасгийн дотор болон гадна өнгө үзэмж сайжруулах зорилгоор агааржуулалтын 

төмөр хоолой, дээд хаалга, сүүдрэвч сандал, амбулаторийн хүлээлгийн сандал  

будаж өнгийг сэргээв. 

17. Бүх өрөөнүүдийн цонх чүүлдэв. 

18. Галын хор 2-г авч зохих  газарт байрлуулав.  

19. Настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх зорилгоор 

коридорын хананд түшлэг бариул хийж, өвчтөний өрөөний суултуур болон хананд 

бариулыг шинэчилж  суурилуулав. 

20. Мөн  ахлах сувилагчтай хамтран?  сувилагчийн ажлын дэвтэрт заагдсан ажлын 

гүйцэтгэлийг хянаж илэрсэн зөрчлийг засуулав 

 БОЭТ-ийн Чанарын албанаас зохион явуулсан. “Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх 30 

хоногийн аян” дүгнэхэд 2-р байр эзлэж өргөмжлөл аялалын эрхээр шагнуулав.  /зураг/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тасаг хамт олны болон  олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагааны оролцоо  

1. Байгууллагаас ахмад настангуудад хүндэтгэл үзүүлж цагаан сарын тавгийн идээ 

өгөх ажлыг зохион байгуулав 

2. Сэтгэцийн тасгийн хамт олонтой хамтран “Дүрэмт хувцасаараа гоёцгооё” сарын 

аян зохион байгуулав. 

3. Цамбагарав багийн иргэн Уранчимэгт Сэтгэц наркологийн тасгийн хамт олонтой 

хамтран хандив сэтгэлийн бэлэг гардуулав. 

4. Олон улсын эмч нарын өдөр болон олон улсын сувилагчын өдрийг  угтаж хийсэн 

уралдаан тэмцээн олон нийтийн ажилд идэвхитэй оролцсон  

5. Аймгийн спортын хорооноос зохион явуулсан крос уралдаанд идэвхитэй оролцов. 

6. Мод тарих, сад цэцэгжүүлэх ажилд тасаг хамт олноороо оролцов. 

7. 3-4 удаа гадна орчинд цэвэрлэгээ хийж, орчны хог цэвэрлэв. 

8. Байгууллагын спортын тэмцээнүүдэд оролцов.  

9. БОЭТ-ийн ёсзүйн хорооноос зохион явуулсан “ ”  аян ажилд  тасагтай хамтран 

оролцож ..-р байр эзлэн өргөмжлөл цалингийн урамшуулалаар шагнуулсан 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

.  Санал:   



- Кварцын гэрлийн халдваргүйжүүлэх хүчин чадал нь  стандартын шаардлага 

хангахгүй байгаа тул кварцын гэрлийг шалгах аппараттай болж тогтмол 

хяналт хийж тасгийн ажилчид болон үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах 

- Сүрьеэгийн эрт илрүүлэгийн үзлэгийг хийхэд удирдлага аргазүй, хүний 

нөөцөөр хангаж ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх 

- Сүрьеэгийн тасгийг механик агааржуулалттай болгох  талаар дэмжиж 

ажиллахыг хүсэж байна.  

 

 

 

ТАЙЛАН   БИЧСЭН:                                  Б.ОЮУНЦЭЦЭГ.   

                                                                                 СҮРЬЕЭГИЙН ТАСГИЙН  

                                                                    ЭРХЛЭГЧ ЭМЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

БОЭТ-ийн Сүрьеэгийн тасаг кабинетийн  

2017 оны эхний хагас жилийн тайлан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


