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 Нэг. Бүтэц зохион байгуулалтыг  боловсронгуй болгож, засаглалын бие даасан тогтолцоог хөгжүүлэх  зорилтын хүрээнд:  

1.1 Арга хэмжээ 1.1.1 
Байгууллагын дээд болон дунд 
шатны удирдах ажилтануудад 
удирдлагын болон 
байгууллагын соѐл, ййн 
чиглэлээр эрх бүхий 
байгууллагаас сургалт авах 

- ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн хорооны дарга Д.Цэрэндагва болон   АШУҮИС тай 
хамтран ―Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй‖ сэдэвт 2 кредитийн сургалтанд  192 эмч мэргэжилтэнийг 
хамруулан зохион байгууллаа. 
 

- Азийн хөгжлийн банкны төслөөр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай  хуулийг хэрэгжүүлэх 
удирдлагын сургалтанд 2018 оны 09 дүгээр сард  БОЭТ-ийн захирал болон Хүний нөөцийн менежер нар 
хамрагдсан.   
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Арга хэмжээ 1.1.2 Удирдлагын 
багийн гишүүдээс ажлын 
байрны туршлага судлах 
гадаад болон дотоодын аялал, 
сургалтанд хамруулах 

Дотрын тасгийн эрхлэгч  эмч Д. Отгонбаяр Б. Уранчимэг нар  Энэтхэг улсад 5 хоногийн ―Элэгний эмчилгээний 
орчин үеийн чиг хандлага‖ сургалтанд 2018 оны 09 сард хамрагдлаа. 
 Амбулаторийн тасгийн эрхлэгч эмч  Д.Бадамхорлоо, Амаржих газрын ерөнхий мэргэжилтэн Ц.Нарангэрэл, 
захирал  Б. Амаржаргал нар Польш болон Турк улсад  Олон улсын эмч эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтанд 
2018 оны 05 сард хамрагдлаа.  
Гэмтлийн тасгийн эрхлэгч их эмч Д. Цэрэнбадам Солонгос улсад танилцах уулзалт сургалтанд хамрагдсан. 
ӨМӨЗО Хөх хотын эмнэлэгүүдэд 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 10-ны 
өдрүүдэд тус төвийн 10 эмч мэргэжилтэн туршлага судлан танилцах аялалд хамрагдлаа.  
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Арга хэмжээ 1.1.3 Тасаг 
албадын дарга, эрхлэгч нартай 
үр дүнгийн гэрээ байгуулж, 
дүгнэж ажиллах 

Тасгийн  эрхлэгч эмч нартай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн  гэрээг 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны 
дотор байгуулж,  гэрээний  биелэлтийг улирал бүр илтгэх хуудсаар эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга хүлээн  
авч улирлын урамшуулалтай тооцох замаар дүгнэн ажиллав. 2018  онд   22 тасгийн эрхлэгч эмчтэй үр 
дүнгийн гэрээ байгуулж жилд 4 удаа дүгнэхэд маш сайн үнэлгээгээр давхардсан тоогоор 48, сайн үнэлгээгээр 
22, хангалттай үнэлгээгээр 15, дутагдалтай үнэлгээгээр 3 менежер үнэлэгдэж, дутагдалтай үнэлгээ авсан 1 
тасгийн эрхлэгчийг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, 2 тасгийн эрхлэгчид сануулах арга хэмжээ  авсан. 
Үр  дүнгийн гэрээ байгуулахдаа тэдний мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, менежерийн манлайллыг хэрэгжүүлэх, 
тасаг нэгжийн хүрээнд шинээр нэвтрүүлэх дэвшилтэт технилоги, эмчилгээ оношилгоо, сувилгааны арга 
аргачлал нэвтрүүлэх зэрэг чиглэлээр санал оруулсан нь дунд шатны удирдах ажилтнуудын үүрэг 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэн манлайлалыг дээшлүүлж, мэргэжлийн болон удирдах ур чадварыг сайжруулан 
улмаар стандартад заагдсан оношилгоо, эмчилгээг бүрэн хэрэгжүүлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэн хүлээгдэл, чирэгдэл, гомдлын тоо буурч, сэтгэл ханамж дээшилсэн үр дүнтэй 
байгаа юм.     
  
Гэрээний биелэлтийн онцлог ажлуудаас дурьдахад:  

- Сүрьеэгийн тасгийн эрхлэгч Б.Оюунцэцэг нь диспансарын 70 жилийн ойн бүтээлч ажлыг санаачлан 
зохион байгуулж тасгийн засвар, байгууллагын гадна тохижилтонд  зориунлан төсөл бичиж 
боловсруулан хөрөнгө босгон тодорхой бүтээн байгуулалтуудыг хийж байгууллагын өнгө үзэмжийг 
дээшлүүлсэн.  

- Хүүхдийн тасгийн эрхлэгч Д.Бямбаа Канад санд төсөл бичиж хүргүүлснээр 38,0 сая төгрөгний тоног 
төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг авсан.  

- Гэмтлийн тасгийн эрхлэгч Б.Батбулган эгэм далны холбоос тасарсан гэмтлийг дэгээт ялтас тавьж 
бэхлэх хагалгаа, мөн далны хүзүүний хугарлыг ялтаст шургаар хадаж бэхлэх хагалгаа, гарын шууны 
судас мэдрэлийн багц тасарсан гэмтэл залгах бичил мэс засал болон хагалгаануудыг багаараа  хөдөө 
орон нутагт анх бие даан амжилттай хийсэн амжилтаараа БОЭТ-ийн 2018 оны шилдэг тасаг хамт 
олноор шалгарсан байна.  

- Дотрын тасгийн эрхлэгч  эмч Б. Уранчимэг, дотрын их эмч Д.Отгонбаяр  нар  Энэтхэг улсад 5 
хоногийн хугацаатай  ―Элэгний эмчилгээний орчин үеийн чиг хандлага‖  сэдэвт сургалтанд 2018 оны 
09 дүгээр сард хамрагдаж мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүллээ. 

- Амбулаторийн тасгийн эрхлэгч эмч  Д.Бадамхорлоо, Амаржих газрын ерөнхий мэргэжилтэн 
Ц.Нарангэрэл нар Польш болон Турк улсад  Олон улсын эмч эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтанд 2018 
оны 05 дугаар сард хамрагдаж ирлээ  

- Дүрс оношилгооны тасгийн эрхлэгч их эмч Д.Түмэндэмбэрэл ОХУ-ын Москва хотод ―Уушгины 
эмгэгийн үеийн дүрслэл оношилгоо‖ сэдвээр 7 хоногийн сургалтанд тус тус гадаад сургалтанд 
хамрагдаж мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлсэн байна.  

- Сүрьеэгийн тасгийн эрхлэгч Б.Оюунцэцэг урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг хөдөө орон нутгийн 16 сум 
аймгийн төвийн 28 байгууллагыг нийт 10053 хүнийг  үзлэгт хамруулан ажилласан ба сүрьеэгийн 5 
тохиолдлыг шинээр илрүүлсэн  зэрэг амжилтаараа БОЭТ-ийн 2018 оны шилдэг эмчээр шалгарсан 
байна.    
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1.2 Арга хэмжээ 1.2.1 ЭМЯ, 
АХБанкны дэмжлэгээр 
баригдах эмнэлэгийн барилгын 
ажлын  төслийн бэлтгэл ханган 
шийдвэрлүүлэх  

Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны Монгол дахь Суурин төлөөлөгч Ёланда Фернандез Ломмен дагалдах 
хүмүүсийн хамт 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Ховд аймгийн Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний төвд 
ажиллаж АХБ-ны санхүүжилтээр ЭМСХХ-5 төслийн хүрээнд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт ба үр дүнгийн талаар 
уулзалт хийж газар дээр нь танилцан эмнэлгийн өргөтлийн барилгын асуудлыг нааштайгаар шийдэхээ 
илэрхийлсэн. Уг барилгын ажилтай холбоотой байгаль орчны үнэлгээ хийгдэж, олон ястан үндэстний 
төлөөлөлөөс санал асуулга авах гэх мэт бэлтгэл ажлууд явагдаж байна.  
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Арга хэмжээ 1.2.2. 
Байгууллагын албад, тасаг 
нэгжүүдийн ажлын мэдээллийн 
ил тод, нээлттэй байдлыг  
сайжруулах, цахим сүлжээнд 
мэдээллэх  

Байгууллагын цахим хуудас www.khovdboet.moh.mn, facebook хаяг: www.khovdboet.moh.mn/fb, 
https://www.shilendans.gov.mn/org/1374 ,  хаягтайгаар үйл ажиллагаа тогтмол хэвийн явуулж, төсвийн болон 
хүний нөөц, байгууллагын  үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган, цаг тухайн үеийн үйл явц, мэдээ 
мэдээллээ нийтэлж байна. 
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Арга хэмжээ1.2.3  2019 оны 
төсвийн төсөөллийг БОЭТ-ийн 
стандартыг хангаж ажиллахад 
чиглүүлэн боловсруулж 
хүргүүлэх 

Хүний нөөцийн хувьд  БОЭТ-ийн MNS 5059:2017  стандартын дагуу  529 орон тоотой ажиллах санал 
хүргүүлсэн боловч 355 орон тоотойгоор батлагдан ирж байгаа нь нэг талаас төрийн албан хаагчдын орон тоог 
нэмэгдүүлэхгүй байх гэсэн Сангийн яамны бодлого боловч нөгөө талаас  иргэдэд эрүүл мэндийн чанартай, 
хүртээмжтэй, сэтгэл ханамжтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд  хүний нөөцийн хувьд БОЭТ-ийн болон олон 
улсын стандартад дөхсөн дэвшилд хүрэхэд тулгамдсан асуудлын нэг болоод байна.  
БОЭТ-ийн  2019 оны төсвийн төслийг 2018 оны 07 дугаар сард ЭМЯ-нд үндэслэлийг боловсруулан 
хүргүүлсэн. Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал нь 2019 онд нэмэгдэхтэй холбоотой одоогоор 
батлагдаж ирээгүй ба бусад зардал 2813921,0 мянган төгрөгөөр батлагдсан.   
Төсвийн хуваарийг өмнөх онтой харьцуулахад 530,0 гаруй сая төгрөгөөр буурч батлагдсан байна.  
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Арга хэмжээ1.2.4 Байгууллагын 
2015-2017 оны стратегийн  
үнэлгээ хийж 2018-2020 он 
хүртэлх дунд хугацааны  
хөгжлийн  стратеги төлөвлөгөөг 
боловсруулж, хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах 

Байгууллагын 2015-2017 оны стратеги төлөвлөгөөний биелэлт 71,1 %  байна. 
2017-2020 дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг 8 зорилтын хүрээнд 33 шалгуур үзүүлэлтээр хийсэн ба 
төлөвлөгөөний биелэлт зорилтын хүрээнд: 

·   Нийгмийн эрүүл мэнд-80 хувь 
·  Эмнэлгийн тусламж үйчилгээ-72,8 хувь 
·  Хүний нөөц- 58,3 хувь 
·  Эрүүл мэндийн санхүүжилт- 93,3 хувь 
· Эрүүл мэндийн мэдээллийн болон шинэ технологи-42,5 хувь 
· Эм зүйн тусламж үйлчилгээ-76 хувь 

Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага зохион байгуулалт, ил тод байдал-75 хувь тус тус гүйцэтгэлтэй байгаа 
ба  дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний биелэлт 70,4 хувь байна. 
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Арга хэмжээ 1.2.6 Төлбөртэй 
тусламж үйлчилгээний журмыг 

Эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайдын хамтарсан 2017 оны 264/А/293 дугаар тушаалыг үндэслэн 8 бүлэг 34 
заалт бүхий журам боловсруулан БОЭТ-ийн захирлын 2018 оны 08 дугаар  сарын 10-ны өдрийн  А/27 дугаар 
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шинэчлэн боловсруулан гаргаж 
мөрдөх 

тушаалаар бталгаажуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна. 
Байгууллагын төсвийн өөрийн орлогын жилийн төлөвлөгөө 130,0 сая төгрөг буюу сар бүр 10,8 сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээс, 12 сарын байдлаар 132,2 сая төгрөг төвлөрүүлэн,  өөрийн орлогын жилийн төлөвлөгөөг 
давуулан  биелүүлсэн бөгөөд давсан орлого болоа 2,265,0  мянган төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн.  

1.3 Арга хэмжээ 1.3.1 Төсвийн 
болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хууль болон төсөл, 
хөтөлбөрийн тендерийн 
гүйцэтгэлийг ил тод мэдээллэх, 
шилэн дансны тухай хуулийг 
хэрэгжүүлж, хяналт тавьж 
ажиллах 
 

Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний Төв нь 2018 онд төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил үйлчилгээ 
худалдан авах хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу 10.0 сая төгрөгөөс дээш төсөвт өртөг бүхий 8 төрлийн 
бараа ажил үйлчилгээг худалдаж авахаар 183.8 сая  төгрөгийн цахим тендер зарласан. Үүнээс 7 төрлийн  
бараа ажил үйлчилгээг худалдаж авах тендерийг тус хуулийн 8.1.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар 
үлдсэн 1 тендерийг нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмын дагуу зохион байгуулж ажиллаа.  Энэхүү 8 
төрлийн тендерт: 

·  Хоол хүнсний материал нийлүүлэх тендерт 79,980,000 төгрөгөөр Жаргалант шанд компани,  
· Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс нийлүүлэх 10,996,900 төгрөгөөр Арцат сүлд ЗГБХН 
· Аж ахуйн болон цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх 16,875,000 төгрөгөөр Арцат сүлд ЗГБХН 
·  Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх 25,000,000 төгрөгөөр Затус компани,  
·Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэн нийлүүлэх  10,900,000 төгрөгөөр Тома алтай компани,  
· Компьютер, тоног төхөөрөмжийн дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх  11,880,000 төгрөгөөр Мед буян компани,  
·  Барилгын урсгал засварын материал нийлүүлэх 17,657,000 төгрөгөөр Хан асар компаниуд тус тус 
шалгарч нийт 132600,0 мянган төгрөгийн тендер шалгарсан байна. 

Харин эмнэлгийн зориулалттай багаж хэрэгсэл нийлүүлэх тендерт нэг ч компани материал ирүүлээгүй болно. 
Тендэртэй холбоотой санал гомдол гаргаагүй ба шалгарсан компаниудын гэрээний биелэлт 100 хувь байна. 
Шилэн дансны тухай хуулийн  дагуу сар бүрийн 08-ны дотор цалингаас бусад 5 сая төгрөгнөөс бусад төрлийн 
орлого, зардал, сарын мэдээ, өглөг, авлагыг цахим хэлбэрээр байршуулан  хуулийн хэрэгжилтийн ханган ард 
иргэдэд санхүүгийн мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн, нээлттэйгээр ажиллаж байна. 
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Арга хэмжээ 1.3.3 
Байгууллагын эд хөрөнгийн 
тооллогыг дүрэм, журмын дагуу 
зохион байгуулах,  хадгалалт 
хамгаалалт, хувиарлалт, 
зарцуулалтанд хяналт тавьж, 
Байгууллагын эд хөрөнгийг 
үрэгдүүлсэн, эвдсэн 
тохиолдолд хариуцлага тооцох 

 БОЭТ-ийн захирлын А/29 дүгээр тушаал ―Өмч хамгаалах комисс ‖ нь ажиллах журмын дагуу байгуллагын 
нийт эд хөрөнгийн тооллогыг  2018 оны 7, 10 сард тус тус хийсэн. Тооллогоор: 

·         Үндсэн хөрөнгө 12,824,146,251.27 төгрөг 
·         Багаж тоног төхөөрөмж 5,226,579,451,47 төгрөгийн хөрөнгө тус тус тоологдсон. 

Байгууллагын 2018 оны эд хөрөнгийн тоолгын дүнд 1,637,208,729.20 төгрөгийн хөрөнгө актласан ба эд 
хөрөнгө үрэгдүүлсэн, эвдсэн зүйл гараагүй. 
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Арга хэмжээ 1.3.4  Албан бус 
төлбөрийг бууруулах арга 
хэмжээ зохион байгуулах,  үр 

БОЭТ-н хэмжээнд: 
·         Мэдрэл, 
·         Дотор, 
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дүнг тооцох 
Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ 
болон төлбөртэй ор  
ажиллуулдаг тасаг нэгжүүдэд 
графикийн дагуу хяналт хийх 

·         Гэмтэл чих хамар хоолой эрүү нүүр, 
·         Арьс харшил, 
·         Уламжлалт, 
·         Мэс засал, 
·         Сэтгэц наркологийн тасаг гэсэн 7 тасгийн  нийт 28 төлбөртэй ор ажиллаж байна. 

Үүнд: 
·         Дотор-3582,0 мянган төгрөг, 
·         Мэдрэл-3572,0 мянган төгрөг 
·         Уламжлалт-2717,0 мянган төгрөг, 
·         Харшил-926,0 мянган төгрөг 
·         Мэс засал-429,0 мянган төгрөг, 
·         Гэмтэл чих хамар хоолой эрүү нүүр- 1136,0 мянган төгрөг, 
·   Сэтгэц наркологийн тасаг нийт 12,362,0 мянган төгрөгийн орлого авч өөрийн дотоод үйл 
ажиллагаандаа зарцуулсан байна. Төлбөртэй тусламж үйчилгээ болон төлбөртэй ор ажиллуулдаг тасаг, 
нэгжид графикийн дагуу 12 удаа хяналт үнэлгээ хийж, зөвлөгөө өгч ажилласан.  

Арга хэмжээ 1.3.5 Төсвийн 
гүйцэтгэлийн биелэлт, санхүү, 
хэлбэлзлийн тайланг улирал, 
хагас, бүтэн жилээр гарган 
байгууллагын цахим хуудас,  
мэдээллийн самбарт  
байрлуулах  

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан мэдээг сар улиралаар гарган мэдээллийн самбар болон байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулан олон нийтэд ил тод мэдээлэл авах боломжоор ханган ажиллаж байна. 
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Арга хэмжээ 1.3.6 Гадаадын 
зээл, тусламж, хандивлагч олон 
улсын байгууллагуудаас авч 
хэрэгжүүлж буй төсөл, 
хөтөлбөрийн санхүүжилт, 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж 
ажиллах 

 2018 онд манай байгууллагад 
·Канад Сангийн Орон нутгийн Санаачилга (КСОНС) Хөтөлбөрийн санхүүжилтээр  ―Ховд аймгийн БОЭТ-
ийн хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах‖  төслийн хүрээнд  Хүүхдийн 
тасгийн эрчимт эмчилгээний өрөөнд 38 сая төгрөгийн санхүүжилтээр амьсгалын аппарат, нярай 
дулаацуулах ширээ, өвчтөний хяналтын монитор, биллиметр, пульсохиметр зэрэг тоног төхөөрөмжийг 
нийлүүлэн хүлээн авч үндсэн хөрөнгөд бүртгэн авлаа. 

Улсын төсөв болон гадаад дотоодын хандив тусламжаар нийт 442,259,674 төгрөгийн тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэгдсэн байна. 
―MNS 5059:2017‖ стандарттай харьцуулахад тоног төхөөрөмжийн хангалт одоогийн байдлаар 74 хувийн 
хангалттай байгаа ба өмнөх оноос 12 хувиар өссөн байна.   
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Арга хэмжээ 1.3.7 Аудит болон 
санхүүгийн эрх бүхий 
байгууллагаас тогтоож 
ирүүлсэн акт, зөвлөмжийн 

2017 оны жилийн эцсийн тайлангийн аудитаар 960,0 мянган төгрөгийн акт, ажилчидад буцаан олгох 13,200,0 
мянган төгрөгийн акт тавигдсаныг 2018 оны 1 дүгээр улиралд төлж барагдуулсан. 
Аудитын байгууллагаас 3 төрлийн зөвлөмж өгсөний дагуу  төлөвлөгөө гарган биелэлтийг хүргүүлэн 
ажилласан.  

30 



хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

 Хоѐр. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд  шинэ дэвшилтэт арга, техник технилоги нэвтрүүлж,  тусламж үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулан ээлтэй орчин бүрдүүлэн ажиллах зорилтын хүрээнд:    

2.1  Арга хэмжээ 2.1.1 Дурангаар 
хийгдэх хэвлийн хөндийн 
хагалгааны нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх,  бамбай 
булчирхайн мэс заслыг  хийх, 
Хүүхдийн нарийн мэргэжлийн 
хагалгаааны нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх 

1. 2018 онд их эмч Э.Эрхэмбаяр, Ж.Ганхуяг, Г.Шижир нар  DS:Узловатый  зоб оноштой 4 үйлчлүүлэгчид 
струмэктомия хагалгааг амжилттай хийж, шарх анхдагчаар  эдгэрч гарсан. Гарсан хүндрэлгүй.  
- Хавдрын аяны хүрээнд БОЭТ-ийн мэс заслын эмч нар ХСҮТ-ийн хүзүү толгойн мэс заслын эмчтэй хамтран 1 
бамбай булчирхайн хагалгааг амжилттай  хийсэн. 
 
2. 2018 оны  байдлаар цөсний дурангийн хагалгаа нийт 93 орсон байна. Дурангийн хагалгаанд орсон 
үйлчлүүлэгчийн дундаж ор хоног 85,9%-3хоног, 14,1%  нь 4-5 хоног, хагалгааны зардал 1 удаагийн багаж 
материалын тооцоог хасаад  22900Т, нээлттэй хагалгааны зардал нь 48900Т, хийгдэж байгаа эмийн зардал 
нь  8500Т орчим болж байна. Хагалгааны дараах зовиур шаналгаа бага ,шархны эдгэрэлт хурдан, сорви маш 
бага үлдэж байгаа нь гоо сайхны хувьд өндөр ач холбогдолтой байна. Эдийн засгийн хувьд ч бага зардал 
гарч байна. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3. 2018  оны  05 дугаар сарын 13-24 хооронд АНУ-ын  Virtue Foundation багийн эмч нар ирж нийт 146 хагалгаа 
хийж үүнээс болор солих хагалгаа-49, глауком-11, хүүхдийн хялар засах хагалгаа-34, дакрацистит-13, 
зовхины эмгэгийн хагалгаа-10, гэмтэл-1, нүдний мах авах хагалгаа-15 хийж 103 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. 
 
4. 2018 оны 6 сарын 19нд Хавдрын аянаар  ХСҮТөв, БОЭТөвийн мэс заслын эмч нарын баг хамтран элэгний 
хавдартай 53/эм үйлчлүүлэгчид элэгний хавдар тайрах мэс заслыг амжилттай хийлээ. 
5. Радио долгионоор түлэх эмчилгээ Radiofreqency ablation (RFA) анх удаагаа Чинбүрэн эмчтэй хамтран хийж 
2 см хэмжээтэй дахисан элэгний хавдар (HCC) ийг бүрэн эмчилсэн.    
6. 2018 оны 09 дүгээр сард их эмч Ж.Ганхуяг, Э.Эрхэмбаяр, Ц.Золбаяр нар бөөрний хавдар хагалгааг 
амжилттай хийсэн. 
7. Мөн их эмч Ж.Ганхуяг, Г.Шижир  нар гэмтлийн гаралтай бөөрний эмгэг оноштой үйлчлүүлэгчийн бөөр авах 
хагалгааг амжилттай хийсэн. 
9. Ж.Мэс заслын  их эмч Ж.Ганхуяг, Г.Шижир, Д.Мөнхбат  нар бие даан  дурангаар мухар олгойн хагалгаа 
хийсэн. 
 
10. 2018 оны  11 сарын 22нд их эмч Г.Шижир,Б.Батболд,  Э.Эрхэмбаяр нар Бельгийн төсөл хэрэгжиж C-arm 
X-rayаппараттай болсны үр дүнд Ховд аймагт анх  удаа  Э. 6н/эм Интероперационный холангиограмма 
оношлогоо эмчилгээний ажилбар болон цөсний хүүдий авах хагалгааг амжилттай хийлээ. 
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Арга хэмжээ 2.1.2  Эпидураль 
хориг хийж хагалгааны үед 
болон хагалгааны дараах 
өвдөлт намдаах технологийг 
нэвтрүүлж үйл ажилагаандаа 
тогтмол хэрэгжүүлэх. Tuoren 
infusion pump ашиглан 72 цаг 
хагалгааны дараах өвдөлтийг 
намдаах  

Умай тайрах хагалгааны 2 тохиолдолд нугасны эпидураль гуурсыг амжилттай байрлуулж өвдөлт намдаах 
технологийг нэвтрүүлсэн боловч  Эпидуралийн цомогийн үнэ өндөр байгаагаас хангалттай хэмжээгээр 
захиалах боломжгүй байна.  2019 оны эмийн тендерийн захиалганд хүрэлцэхүйц хэмжээгээр санал оруулаад 
байна. 
Tuoren infusion pump 2018 оны эмийн тендерийн захиалганд ороогүй тул олдоц муутай 2019 оны эмийн 
захиалганд оруулсан  ба хүний нөөцийг бэлтгэн сургасан.    
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Арга хэмжээ 2.1.3 Гэмтлийн 
тусламж үйлчилгээнд бичил 
мэс засал хийх нөхцөл 
бүрдүүлэн түлэнхийн шарх 
нөхөх, арьс шилжүүлэн суулгах  
эмчилгээний арга нэвтрүүлнэ 

Гэмтлийн тасаг 2018 оны байдлаар   эмчилгээний 15 ортой 13  ажилтантай үйл ажиллагаагаа явууллаа. 
Нийт 962 хүн хэвтэн эмчлүүлсэнээс гэмтэл 451, чих хамар хоолой  435 ,Эрүү нүүр -76  хүн хэвтэн 
эмчлүүлсэн байлаа. Нийт 202 хагалгаа хийгдсэний 46% /93/ гэмтэл, 41.5 % /84/ чих хамар хоолойн  хагалгаа, 
эрүү  нүүрний мэс засал 12,4% /25/  хийсэн  байна.   

2018 онд Франц эмч нартай хамтран 18 тохиолдолд, бие даан 2 тохиолдолд тус тус түлэнхийн дараах нөхөн 
сэргээх арьс нөхөх хагалгааг  20  үйлчлүүлэгчид хийсэн ба хүндрэл гараагүй. Үүнд 19 тохиолдолд хүүхэд, 1 
тохиолдолд насанд хүрэгч байв.  
Франц эмч нарын тусламжаар арьс нөхөх мэс заслын үед ашиглагдах багаж болох дерматомыг хандивласан 
нь энэхүү хагалгааг бие даан хийх нөхцөл боломж бүрдсэн.  
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Арга хэмжээ 2.1.4 Доод 
мөчдийн ИМОС, тархины 
гэмтлийн үеийн мэс заслын 
тусламжийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх 

Доод мөчдийн ИМОС, тархины гэмтлийн үеийн мэс заслын тусламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр Ховд 
аймгийн ЗДТГ-ын орон нутгийн хөгжлийн санг төсөл хүргүүлж 8,0 сая төгрөгний үнэ бүхий дунд чөмөгний 
хүзүүний хугарал хадах суурь багажаар хангагдсан нь энэ хагалгааг хийх нөхцөл бүрдсэн.  

1. Чөмөгт ясны түгжээт хагалгаа-32  
2. Тархины хагалгаа -2 
3. Шилбэ яс түгжээт хадаасаар хадах хагалгаа - 18 
4. Дунд чөмөг  түгжээт хадаасаар хадах хагалгаа - 14 
5. Түлэнхийн сорви, согог засах хагалгаа – 11 
6. Шөрмөс залгах хагалгаа - 1 
7. Гарын шуу яс, эгэм хадах мэс засал- 3 
8. Бусад ясны хагалгаа – 47 хүнд тус тус хийж богино хугацаанд хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг сэргээж 

ард иргэдэд эдийн засгийн болон сэтгэл зүйн таатай нөхцөлийг бүрдүүлж чадсан ба гэмтлийн 
тусламж үйлчилгээнд мэс засал хийх нөхцөл бүрдүүлэн хагалгааны блокийг өөрчлөн тусгаарлаж 
вакуум хаалт хийсэн нь үр дүнтэй байна. 

Бельгийн засгийн газраас хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд нийглүүлэгдсэн C-Arm рентген төхөөрөмжийг 
гэмтлийн тасгийн хагалгааны өрөөнд байршуулснаар мөчдийн хагалгааг хийх явц болон хийсний дараах 
хяналт сайжирснаар тусламж үйлчилгээний чанар сайжирч байна.  
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Арга хэмжээ 2.1.5 Лазерын 
аппаратаар хаалттай өнцөгт 
глауком засах болон болорын 
эмгэгийн хагалгааг хийдэг 
болох 

2018 оны 05 сарын 13-24 хооронд АНУ-ын  Virtue Foundation багийн эмч нар ирж нийт 146 хагалгаа хийж 
үүнээс  

● болор солих хагалгаа-49 
● глауком-1 
● хялар засах хагалгаа-34 
● дакрацистит-13 
● зовхины эмгэгийн хагалгаа-10 
● гэмтэл-1  
● нүдний мах авах хагалгаа-15 хийж 103 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн. 

Багийн эмч нартай хамтран лазерын аппаратаар хаалттай өнцөгт глауком засах болон болорын эмгэгийн 
хагалгааг нийт 16 үйлчлүүлэгчдэд хийсэн байна.  
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Арга хэмжээ2.1.6 Эрүү нүүрний 
эмгэгүүдийн тусламжийг 
өргөжүүлж уруулын анхдагч 
хагалгаа хоншоорын хугарал 
засах, Гаймаростомия, Эрүү 
хадах мэс засал, 
Реимплантация хийх 

Хамрын таславчны хуучин муруйлт засах хагалгааг 10 тохиолдолд, эрүүний хугаралд чиг  тависан 2 
тохиолдол, эрүү нүүрний хоргүй хавдар авах хаглагааг 13 тохиолдолд тус тус амжилттай хийсэн байна.  
Имплант суулгах хагалгааг 3 тохиолдолд амжилттай хийсэн.  
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Арга хэмжээ 2.1.7 Клиник 
лабораторийн  оношилгооны 
нэр төрлийг нэмэгдүүлэх  
/үжлийн маркер, TORCH 
халдварын маркер витамин D 
үздэг болох чихэрийн 
шижингийн хүндрэл 
нефропатийн эрт илрүүлэг 
болох микроальбумин, 
глюкожсон гемоглобинийн үздэг 
болох   

2018 онд давхардсан тоогоор 69084 хүнд үйлчилсэн. Витамин Д -77, Тропонин-70, CEA-27, глюкозжсон 
гемоглобин – 3 тохиолдолд тус тус хийсэн байн 

ДОХ Сүрьеэтэй тэмцэх төслийн хүрээнд Глобаль сангийн санхүүжилтээр  Gene X pert оношилгооны шинэ  
аппараттай болж холбогдох эмч мэргэжилтнүүд сургалтанд хамрагдсан нь сүрьеэ өвчний илрүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх шинэ дэвшилтэт технологийг  нэмэгдүүлсэн молекул биологийн түвшинд шинжилгээ хийснээр 
оношилгооны чадамж, чанар дээшилж түрхэцийн шинжилгээгээр батлагдаагүй 9 тохиолдлыг амжилттай 
илрүүлсэн Энэ 9 тохиолдлыг илрүүлсэнээр 100-150 хүнийг халдварт өртөх эрсдэлээс хмагаалсан үр дүнтэй 
тусламж үйлчилгээ болж байна. Gene X pert аппаратын сүрьеэгийн микобактер илрүүлэх, рифамицины 
тэсвэржилтийг тодорхойлох шинжилгээг 275 үйлчлүүүлэгчийн сорьцонд хийсэн 
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Арга хэмжээ 2.1.9 6 дээш насны 
хүүхдийн IQ тогтоож хүн амд 
үзүүлэх сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээг 
сайжруулах  

Сэтгэл зүйн шинжилгээ буюу Векслерийн сорил\IQ\  оюуны хомсдолыг оношилдог, монгол улсад 
зөвшөөрөгдсөн сорилыг БОЭТ-д 26 тохиолдолд амжилттай хийж байна.  
Тайлангийн хугацаанд Векслкерийн сорил насанд хүрэгчдэд  20 хүнд хийсэн. Ховд аймгийн  13 хүнд хийж 
оюуны хөнгөн хомсдолтой 10,  хүндэвтэр  хомсдолтой 3, Баян-Өлгий аймгаас хөнгөн хомсдолтой 7 хүн,  
сорилыг 6 хүүхдэд хийн оюуны хөнгөн хомсдолтой 3, хүндэвтэр хомсдолтой 3 тохиолдлыг тус тус оношилсон. 
Нэг хүний шинжилгээг Улаанбаатар хотод хийлгэхэд заавал 1-2 хүн дагаж  явах хэрэгтэй болдог ба орон 
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нутагтаа сэтгэл зүйн шинжилгээг хийснээр ард  иргэдэд чирэгдэлгүй, эдийн засгийн хэмнэлттэй байна.  

Арга хэмжээ 2.1.10 Мэдрэл 
булчин сэдээгч- Tense 
аппаратын тусламжтайгаар 
захын мэдрэлийн эмгэгүүдийн 
үед үзүүлэх тусламж үйлчилгээг 
сайжруулах  

2018 оны 05 дугаар сарын 22–ны өдрөөс эхлэн тус эмнэлэгт тархины харвалт болон бусад эмгэгүүдийн  
үеийн сэргээн засах эмчилгээнд Мэдрэл булчин сэдээгч- Tense аппаратыг  хэрэглэж байна. Тухайн өвчин 
эмгэгээс, хэдэн булчинд үйлчилж байгаагаас шалтгаалан эмчилгээний цаг хүн тус бүрт өөр өөр байдаг. Нэг 
хүнд дунджаар 30-60 минут ашиглагддаг бөгөөд эмчилгээний давтамж 10 удаа байдаг. Өдөрт дунджаар 10-15 
хүнд эмчилгээ хийгдэж байна. 2018 байдлаар 35 хүнд 10 удаагийн давтамжтайгаар 350 удаа эмчилгээ 
хийгдсэн ба харвалтын дараах саа саажилттай эмчилгээний үр дүн 85% байна. 
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Арга хэмжээ 2.1.11 Хүүхдийн 
тусламж үйлчилгээний практикт 
амьсгалын аппаратыг ашиглан 
амьсгал удирддаг болох  

2018 онд CPAP-г нярайн эмчилгээнд ашиглаж хэвшсэн ба энэ онд 68 нярайд хэрэглэн эмчилгээний үр гарсан 
байна.  
 Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг сайжруулах, нэн шаардлагатай эмчилгээг 
нэтрүүлэн ажиллах үүднээс Сурфактант  эмчилгээг /Куросурф 120мг  1.5мл/ 2016 оноос эхлэн хэрэглэж 
эхэлсэн ба 2018 онд дутуу төрсөн, амьсгал хямралын хам шинжтэй нийт 11 нярайд сурфактант эмчилгээг 
хийснээс 7 /58,3%/ тохиолдол нь амьдарсан үр дүнтэй байна. 900 граммтай 2 нярай 8 хоног, 18 хоног 
амьдруулж хоол болосруулах замын эмгэг, гажгаар нас барсан. /пренаталь эндэгдлээс гаргасан./ 
2018 онд эмгэгтэй гүйцэд болон дутуу нийт 5 нярайн эмчилгээнд зохиомол амьсгалын аппартыг 
ашигласанаар 1 нярайг амьдруулж чадсан нь өмнөх онуудаас дэвшилтэт технологиудыг ашигласан ахиц 
гарсаныг харуулж байна. 
2014 онд амьсгалын аппарат, 2017 оны 12 сард CPAP-тай /аппарат/ болсон ба үүний дагуу нярайн эмч, 
нярайн сувилагч, тоног төхөөрөмжийн инженерийг ажлын байрны сургалтанд хамруулан боловсон хүчнийг 
бэлдсэн. 
Нярайн эмч нар Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай нярайн тусламж үйчилгээнд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэх төсөл хөтөлбөрийг 5 жил /2013, 2014, 2015, 2016, 2017 он/ дараалан бичиж нийт 70 сая 
төгрөгний тоног төхөөрөмж авч, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. Нярайн тусламж үйчилгээнд тоног 
төхөөрөмж 92% хангагдсан. 
Канад Сангийн Орон нутгийн Санаачилга (КСОНС) Хөтөлбөрийн санхүүжилтээр "ХОВД АЙМГИЙН БОЭТ-ИЙН 
ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ" төслийн хүрээнд 
Хүүхдийн тасгийн эрчимт эмчилгээний өрөөнд 38,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр амьсгалын аппарат, нярайн 
дулаан ширээ, өвчтөний хяналтын монитор, биллиметр, пульсохиметр зэрэг тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэн 
хүлээн авсан. 
Хүүхдийн тусламж үйчилгээнд тоног төхөөрөмж 90% хангагдсан.2019 онд нярайн тасаг байгуулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна.  
Үр дүн: 
 0-1 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл /1000 амьд төрөлтөнд, промиль/ 2016 онд 11.4, 2017 онд 12.4, 2018 онд 
9.9 буюу өмнөх оноос 2.5 промилоор буурсан үзүүлэлттэй байна.  
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Арга хэмжээ 2.1.12 Уламжлалт 
эмчилгээний нэр төрлийг 
нэмэгдүүлж түрэм эмчилгээ,  
дэвтээлэг эмчилгээ, бигнүүр 
эмчилгээг ашиглах, LIDA 
соронзон долгионы аппаратыг 
эмчилгээнд нэвтрүүлж бүх 
төрлийн өвдөлтийг намдаах  

Уламжлалт эмчилгээний тасгаар 2018 онд 417 өвчтөн хэвтэж эмчлүүлсэн нь урьд онтой харьцуулахад 
6.7% нэмэгдсэн ба орны тоогоор 28.7% илүү өвчтөн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. 

 Уламжлалт эмчилгээний амбулаториор 10 зүйлийн 36 нэр төрлийн гардан эмчилгээ хийгдэж 15512 
хамрагдсан нь давхардсан тоогоор дунджаар 77560 хүнд уламжлалт эмчилгээний тусламж үйлчилгээг 
үзүүлэн ажилласан байна. 
 

Уламжлалт эмчилгээний тасгийн гардан эмчилгээний гол статистик үзүүлэлт: 

 Гардан эмчилгээний тоон үзүүлэлт - 15512  

 Гардан эмчилгээний чанарын үзүүлэлт - 100 хувиас 

 5195 хүн эдгэрсэн ба нийт эмчлүүлэгчдийн 33.5%  

 9897 хүн нь сайжирсан ба нийт эмчлүүлэгчдийн 63.8% 

 420 хүн хэвэндээ буюу нийт эмчлүүлэгчдийн 2.7% 

 өвчин нэмэгдсэн гэсэн тохиолдол гараагүй ажилласан байна 

Уламжлалт эмчилгээний тасагт дараах эмчилгээний шинэ арга, шинэ бүтээл, туршлагуудыг нэвтрүүлэн 
ажилласан. Үүнд: 
MENOPAUSE ӨВЧНИЙГ ЗҮҮГЭЭР ЭМЧЛЭХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ АРГА 

Монгол эмэгтэйчүүд дунджаар 49.2 настайдаа цэвэршиж байна. Монгол эмэгтэйчүүдийн эмгэг цэвэршилт нь 

42 насныхан буюу судалгаанд хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн ихэнх хувийг энэ насныхан эзлэж байна. 

Ийнхүү ахимаг насны эмэгтэйчүүдэд зонхилон тохиолдож байгаа эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлуудын гол 
нь болох цэвэршилттэй холбоотой үүсдэг эмгэг өөрчлөлтүүдийн үед үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээг сайжруулах, эмэгтэйчүүдийн эрт цэвэршилт явагдахаас сэргийлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. 
Технологийн үйлдэл: 
1. Цэвэршилтийн явцыг үнэлэх хэмжүүр буюу Menopause Rating Scale 

2. Цэвэршилтийн хам шинжийн илрэлийг асуумжийн оноогоор үнэлэх олон улсын стандарт 

Эмчилгээний эхэнд үндсэн жорын 10 төрлийн биологийн идэвхит цэгт зүүг хасах нэмэх аргаар хатгана. 
Эмчилгээг өдөрт нэг удаа нийт 10 өдөр зүүг хатгана. 
Эмчилгээний дунд үед нэмэлтээр: 

 элэг бөөрний yin дутагдсан үед  

 зүрх бөөрний үйл ажиллагааны зохицол алдагдсан үед 

 дэлүү бөөрний yang дутагдсан үед 

 yin дутагдаж элэгний үйл ажиллагаа хэт идэвхижсэн үед зэрэгт биологийн 3-4 нэмэлт цэгүүдэд зүүг 

хатгана. 

Зүү төөнө эмчилгээ нь мэдрэлийн үйл ажиллагааг сэргээгээд зогсохгүй мэдрэл дамжуулалтын чиглэлийг 
өөрчлөх буюу бүр зогсоодог ба биеийн дархлааг сайжруулж, цусны эргэлтийг нэмэгдүүлж, хорыг 
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гадагшлуулах үйлдэлтэй. 
Хэрэглэгдэх зүйлс: 
1. Нэг удаагийн зүү эмчилгээний зүү 20 ширхэг 

2. Талбайг халдваржуулах хөвөн спирт 

 

 ТУЛГУУР ЭРХТНИЙ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ АРГА 

Termoplastic- энэ нь үе булчин, арьсны контрактураас сэргийлэх чиг тавих арга юм бөгөөд энэ аргаар 100 
гаруй хүүхдэд үе булчинд чиг тависан, үр дүн өндөртэй байсан. 

 

 ТҮЛЭГДЭЛТИЙН ҮЕИЙН СЭРГЭЭН ЗАСАХ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭ АРГА 

Силикон: Түлэгдэлтийн дараах сорвины ургалтаас сэргийлэх, хуурайшилт үүсэхээс хамгаалах эмчилгээний 
зорилготой. Силикон аргаар 26 хүүхдэд эмчилгээ хийсэн 
Даралтат хувцас: Сорвины ургалтаас сэргийлнэ. Энэ аргаар 15 хүүхдэд эмчилгээ хийгдсэн байна. 

  

 ШИНЭЭР НЭВТРҮҮЛСЭН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ АРГУУДЫН УДИРДАМЖ 

Шинээр нэвтрүүлсэн эмчилгээ сувилгааны шинэ аргуудын технологи бүрт удирдамж боловсруулан 

эмчилгээндээ мөрдлөгө болгон ажиллаж байна. 

 Menopause өвчин эмгэгийн зүү эмчилгээний удирдамж 

 Лидэ соронзон аппарат эмчилгээний эмнэл зүйн удирдамж 

2.2 Арга хэмжээ 2.2.1 Магадлан 
итгэмжлэлийн шинжээчийн 
өгсөн зөвлөмжийн дагуу 
Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний чанар 
сайжруулах хөгжлийн  
хөтөлбөрийг боловсруулан, 
ЭМХТ-д хүргүүлэх, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

2017-2021 Чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийг 6 зорилтын хүрээнд 98 ажил төлөвлөсөн боловсруулж, 2018 оны 
05 дугаар сарын 08-ны өдөр ЭМГ-ын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэнд хүргүүлсэн. 
Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 58.1 %  байна. Үүнд: 
•        Үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон -25,5% 
•        Хэрэгжих шатандаа -32,6 % 30 

Арга хэмжээ 2.2.2 Тусламж 
үйлчилгээний чанарын 
өдөрлөгийг хуваарийн дагуу 
зохион байгуулах 

Тасаг нэгж нь чанарын өдөрлөгийг тасгийн үйл ажиллагааг танилцуулах, шинээр хэрэгжүүлсэн үйл 
ажиллагааг бусаддаа сурталчилах, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлүүлэх зорилтуудын хүрээнд хийсэн. 

 Уламжлалтын тасаг нь ―Тархины харвалтын дараах сэргээн засах үйлчилгээ‖,  

 Мэдрэлийн тасаг нь ―Тарилгын стандарт‖ 

 Төвлөрсөн ариутгал, угаалгын тасаг нь ―Хагалгааны материалыг ариутгалд бэлтгэх нь‖ сэдвээр тус 
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тус зохион байгуулсан. 

 Эмчийн үзлэгийн цаг өгөх үйлчилгээ, 75779-779 утсаар иргэдийг хүлээн авч, иргэдэд товлолт 
үйлчилгээг тогтмолжуулан ажиллаж, сурталчилах үүднээс ―Цахим өдөрлөг‖-ийг зохион байгуулсан. 
Тус үйлчилгээг 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ажиллуулсан ба 7000 гаруй иргэдэд 
үйлчилж, иргэдийг хүлээгдэл, чирэгдлийг бууруулсан. Мөн харилцагч сум, орон нутгийн байгууллага 
руу албан бичиг явуулан товлолт үйлилгээг сурталчилан ажилласан. Иргэд амбулатриор 
үйлчлүүлэхдээ 5 удаа дараалалд зогсдог байсан бол одоо 2 удаа дараалалд зогсон тусламж 
үйлчилгээ авах боломжтой болсон. 

 Эмчилгээний хоолны тасаг нь ―Хүүхдийн зөв зохистой хооллолт‖ сэдвээр өдөрлөгийг зохион байгуулж, 
Ховд аймгийн цэцэрлэгийн 21 тогооч нарыг хамруулж, хөтөлбөрийн дагуу 2 өдрийн сургалт зохион 
байгуулан, эмчилгээний хоолны тасгийн үйл ажиллагааг танилцуулж, хүүхдийн хоол тэжээлээр 
үзэсгэлэн гаргаж,  хүүхдийн тасгийн хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдүүдэд ―Хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
өдрийг угтан‖ бэлэг барилаа. 
Чанарын өдөрлөг зохион байгуулах үйл ажиллагаа 100% байна. 

Арга хэмжээ 2.2.3 Тасаг нэгжид 
чиглэсэн тусламж үйлчилгээний 
чанарын үзүүлэлтийг гаргах, 
чанарын багийн үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулж, чанар 
сайжруулах олон талт арга  
хэрэгслийг хэвшүүлэн ажиллах 

Тасаг, нэгжийн үйл ажиллагааг үнэлэх, дүгнэх  12 чиглэлийн дагуу чанарын үзүүлэлт гарган, чанарын баг 
болон тасаг, нэгжийн эрхлэгч, ахлах сувилагч нартай хамтран ажиллаж байна. 
 
Чанарын баг нь тасгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавин, тусламж үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор: 

 Тасгийн өрөө тасалгааны зөв зохион байгуулалт 

 Хүний нөөцийн чадавхи  

 Тоног төхөөрөмжийн хангалт 

 Стандарт, удирдамжийн тоог нэмэгдүүлсэн байдал 

 Стандарт, удирдамжийн хэрэгжилт 

 Давтан хэвтэлт 

 Оношилгоо, эмчилгээ, сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлсэн дэвшилтэт технологи 

 Оношилгоо, шинжилгээ, үзлэг, орны хүлээгдэл 

 Хангамж, хүртээмж 

 Эмнэл зүйн эрсдэлийн сан үүсгэх, бууруулах 

 Сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн 

 Гомдол, шүүмжлэл чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулж байна. 
   
Хийгдсэн үйл ажиллагаа:  
Чанарын багууд нь эмч, ажилчидтай хамтран тасаг нэгжид дотоод хяналт-үнэлгээг 412 /дунджаар 14 хоног 
тутам/ удаа хийж нийт 1236 асуудлыг илрүүлэн зөвлөмж өгөн, шаардлагатай тохиолдолд удирдлагад 
танилцуулан  дэмжлэг аван шийдвэрлэж  ажилласан. Үүнд:  

 Тусламж үйлчилгээтэй холбоотой - 123 буюу 10% 
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 Халдвар хамгаалалтай холбоотой -247 буюу 20% 

 Тоног төхөөрөмж, эм, эмнэлгийн хэрэгсэлийн бэлэн байдалтай холбоотой -98 буюу 8% 

 Анхан шатны бичиг баримтын хөтлөлт -494 буюу 40% 

 Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэхтэй холбоотой – 271 буюу 22% байв. 
 
Чанар сайжруулахаар хийгдсэн ажил: 

 Арьс харшлын тасаг:  
Rotary Internationol, Global Grand 1864053 хөрөнгө оруулалттай АШУҮИС-ийн хамтарсан ―Ухаалаг гар утас-
Арьсны өвчний оношилгоо, эмчилгээ‖  төсөл хөтөлбөрт хамрагдан арьсны эмчийн үзлэгийг одоогийн 
байдлаар 83 хүнд онлайнаар тусламж үйлчилгээг үзүүлэн, шаардлагатай зөвлөгөө, эмчилгээг өгч ажиллаж 
байна. одоогийн байдлаар гарсан бэрхшээл, асуудалгүй байна. 
 
Люкс өрөөнд зурагт, кабелын станцын шинээр авч тавьсан. Мөн халуун усны Фолверыг шинээр авч,  ванныг 
гагнуулж хөдөлгөөнгүй болгож, бохир бөглөрөөд муу ордог байсныг янзлуулж эмчилгээнд хэрэглэж байна. 
 
   Арьсны өвчтэй /ялангуяа цэврүүтэх/ үйлчлүүлэгчдэд биеэс даавуу тусгаарлагч хийн, эмчилгээний үр дүн 
сайжруулах болон үйлчлүүлэгчийн ая тухтай байдлыг үүсгэн ажиллаж байна. 
 

 Уламжлалтын тасаг: 
Эмчилгээнд хэрэглэгдэх цагаан дэвсгэр даавууны тоог нэмэгдүүлсэн. 
Шар буурцаг, парафан эмчилгээний хэрэглэгдэхүүнийг шинэчилсэн. 
Rhapa 403 лазер, Tense буюу SDZ-II эмчилгээний аппаратын удирдамжийг тус тус боловсруулан, 
баталгаажуулж зааврын дагуу ажиллаж байна. 
Тасгийн амбулаторийн өрөөний цонхны хөшгийг шинэчилсэн. 
Тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагчийн өрөөг тохижуулсан. 
Яаралтай, болон монгол эм тангийн шүүгээг төрөлжүүлэн, нарны гэрлийн тусгалгүй өрөөнд стандартын дагуу 
байрлуулсан. 
Дөргөн сумын УЦС-ын хамт олны хандиваар /400 000төг/ гуурьст кварц 1ш, искра 1ш, цахилгаан массажны 
аппарат 1ш тус тус авч, тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлсэн. 
 

 Дүрс оношилгоо: 
Үйлчлүүлэгчийн үзүүлэх цагийн хуваарийг ил тод байрлуулсан. 
Үйлчлүүлэгч нарт зориулж рентген туяаны зөвлөмж, санамжийг самбар хэлбэрээр байрлуулсан.  
Шаардлагатай үйлчлүүлэгчдэд болон эмч ажилчид хамгаалалтын хэрэгсэл зүүж хэвшсэн. 
Дозометрыг сар бүр УБ руу явуулж хянуулж байна. 
Галын самбарыг шинэчилж, галын хорыг шаардлагатай өрөөнд байрлуулсан. 
Аппарат, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны заавар, санамжийг тоног төрөөмжинд байрлуулсан. 
Шаардлагатай цомогийн бэлэн байдлыг хангасан. 



Кабинетүүдийн өртөх эрсдэлийн бүсийн тэмдэглэгээг хийсэн. 
Үйлчүүлэгчдэд ойрхон, хурдан шуурхай үйл ажиллагааг явуулах  зорилгоор рентгений хэсэгт сувилагчийн 
пост гарган, угтан хүлээн авч, дарааллын дагуу бүртгэлийг явуулж, мэдээлэл солилцон, зургийг түргэн 
шуурхай авч, 15 минутын дотор хариуг эмчээр бичүүлж өгч байна. 
 

 Мэдрэлийн тасаг: 
Ханын усны системд холбогддог ус цэвэршүүлэгтэй ус буцалгагчийг сувилагчийн постонд байрлуулсан. 
 
Хэвтрийн дэглэмтэй хүнд үйлчлүүлэгчдэд зориулсан даавуун хувцасыг хийж, өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа хэрэглэж байна. 
Хүнд өвчтөнийг зөөх аюулгүй зөөврийн гудсыг сувилагч Н.Баттогтох санаачлан хийсэн. 
Орны гудсын шинэчилж, өнгөлсөн. 
Үйлчлүүлэгчийн өрөөний сандалын тоог нэмэгдүүлсэн. 
Эмч зүйч нарыг тасгийн яриан дээр оролцуулж, санал солилцдог болсон. 
Тасгийн ширээ сандал, шүүгээг будаж, шаардлагатайг засварласан. 
Амилуулах тусламжийн цомогийн бэлэн байдлыг бий болгож, эмч, мэргэжилтэнд танилцуулсан. 
Хаалга, усны шүршүүрийн эвдрэлийг засуулсан. 
 

 Амбулаторийн тасаг:  
Үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн боловсрол олголтыг хуваарийн дагуу тогтмол хийгдсэн. 
 
Үйлчлүүлэгчийн даралт, өндөр, жинг үзэн, эмчид илгээж байна.  
 
Серологийн лабораторийн бүтэц урсгал чиглэл өөрчлөх шинээр хувцас солих өрөөтэй болох зорилгоор 
лабораторийн өрөө тасалгааг будаг замаск хийж, хулдаас солиж, өрөө тасалгааг тохижуулсан.  
 
 Халдварын эрсдэлийг бууруулах зорилгоор кабинетын эмч, сувилагч нар чагнуур ариутгах 70%-ийн спирт,  
ширээ болон бусад хатуу гадаргууг ариутгах 1%-ийн вирконы уусмал, гар ариутгах халдваргүйжүүлэх гель, 
сальфетик зэргийг багтаасан аритугалын иж бүрдлийг бий болгон тогтмол хэрэглэж хэвшээд байна. 
 

 Мэс заслын тасаг: 
Хагалгаанд хэрэглэгдэх 1 удаагийн викрил, хэвлийн гуурс, катетр, клипийг тендерт оруулан, захиалгын дагуу 
авдаг болсон. 
 
Яаралтай хагалгаанд орох үйлчлүүлэгчдээс серологийн шинжилгээг авч хэвшсэн. 
Тасгийн сувилагчийн постыг шинэчлэн, зассан. 
Эмч, ажилчдын алжаал тайлах өрөөг гарган, тохижуулсан. 
Эмч, ажилчид, үйлчлүүлэгчдэд зориулан 7 шүүлтүүртэй ханын системийн ус буцалгагч авч байрлуулсан. 



Хагалгааны халад, бор материалыг ногоон өнгөөр жигдрүүлэн, шинэчилсэн. 
 

 Хүлээн авах, яаралтай тусламжийн тасаг: 
Тусламж үйлчилгээнд эмийн нэр төрлийг нэмэгдүүлсэн /предизин, экватор, лориста-Н, параденктэй лаа, 
трамадол/ 
 
Өдөр тутам цомогуудын /амилуулах ... гэх мэт / бэлэн байдлыг ханган, жижүүр хүлээлцэн ажиллаж байна. 
Аппарат, тоног төхөөрөмжийг бүрийг оноосон эзэнтэй болгон хуваарилж /эмч, ажилчид/, цэвэрлэгээ, аюулгүй 
ажиллагаанд хяналт тавин, тасралтгүй аюулгүй ажиллах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 
Үйлчлүүлэгчдэд шингэн нөхөх болон эм уух усыг бэлэн байлгах болмжийг бүрдүүлсэн.  
Эмч нарын өрөөг тохижуулсан. /буйдан, ширээ/ 
Тасгийн бүх сандалд бүтээлгийн шинээр хийлгэсэн 
Тасгийн гадна хаяг, өрөөнүүдийн хаягийг шинэчилсэн. 
Эмийн хугацаах хянах самбар хийн, эмийн хугацааны хяналтыг хийж байна. 
Боолтын материалыг даавуун уутанд захиалж ариутгалаас авдаг байсныг өөрчилж 1 удаагийн пакеттай 
захиалан авдаг болсон. 
   
Бүх бикс болон яаралтайгийн иж бүрдлүүдийг лацтай болгосон. 
  

 Хүүхдийн тасаг: 
Нярайн пульс оксиметрыг  3 авч, үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна.  
4 утлагын аппарат байрлуулан, утлагын өрөөг цагийн хуваарийн дагуу ажиллуулж хэвшсэн. 
Хэвтэх бичгийн ард үйлчлүүлэгчдэд зориулсан хэвтэх бэлтгэлийн жагсаалтыг оруулсан.  
Үйлчлүүлэгчдийн дунд ―ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ БА ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ‖ сэдэвт 15-20 минутын хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж хэвшсэн.  
Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу үйлчүүлэгчдэд сургалт зохион байгуулан, гарын авлага тараасан.  
Эмнэлгээс гарч буй шаардлагатай хүүхдүүдийг өрх, сумын эмч нарт хүлээлгэн, танилцуулж, цаашид хянах 
арга зүйн зөвлөгөө өгөн  ажилллаж байна. 
 

 Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн эмгэгийн тасаг:  
Төрөхөөр ирж бүй эмэгтэйчүүдийг хүлээн авч, төрөх бэлтгэлийн бүрэн ханган, төрөх тасагт шилжүүлэн 
ажиллаж байна. 
Амаржих газрын хүлээн авах авах дээр жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн буцагсдын дэвтрийг хөтлөн, буцсан 
жирэмсэн эмэгтэйчүүдтэй эргэх холбоотой ажиллаж байна. 
ЭМС-ын 2017 оны 169 дугаар тушаалын дагуу гарын ариун цэврийг үнэлж хэвшсэн.  
Эхчүүдийн амрах байранд телевизор байрлуулан, 20 сувагтай кабельд холбосон. 
Люкс өрөө нээн,  тохижуулсан. /телевизор, ус буцалгагч, ус шүүгч гэх мэт/  
Манас таталтын эмчилгээний өрөөг тохижуулан, эмчилгээ, үйлчилгээндээ ашиглаж байна. 



Эмч, ажилчдаас мэдлэг шалгах сорилыг авч хэвшсэн.  
Эх баригч нарыг ажлын байран дээр сэлгэн ажиллуулж байна. 
Шинэ эх баригч нарыг ажлын байран дээр сэлгүүлэн, дадлага туршлагатай эх баригч нарт /Д.Наранхүү, 
Н.Энхцэцэг, Б.Цэндхорлоо/ хариуцуулан арга зүйн зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.  
 
ЭМС-ын 2013 оны 256 дугаар тушаалын дагуу хяналтын хуудсыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглан, 
дүгнэж ажиллаж байна.  
 

 Төрөх тасаг: 
ЭМС-ын 2013 оны 256 дугаар тушаалын дагуу хяналтын хуудсыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглан, 
дүгнэж ажиллаж байна.  
ЭМС-ын 2014 оны 335 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор НЭҮНШТ-ийн ажлын байрны 
болон танхимын /онол/ сургалтыг сар бүр явуулж хэвшсэн.  
Төрөх тасгийн эрхлэгч эмч Б.Нансалмаагийн төгсөлт буюу Ховд аймгийн 1980 оны төгсөлтийн хамт олон 
төрөх тасагт 5 төрлийн /ургийн CTG, нярайн ларингоскопи, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, нярайн пульсиксиметр, 
автомат шахуурга/ аппарат тоног төхөөрөмж хандивласан. 
Төрөхөөс гарч буй эх нярайг Өрх, сумын ЭМТ-ийн эмч, мэргэжилтэд хүлээлгэн өгч, эргэх холбоотой хамтран 
ажиллаж байна.  
ЭМС-ын 2013 оны 256 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг сайжруулах, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хяналт 
тавих зорилгоор хяналтын хуудсыг эмч мэргэжилтэн хэрэглэж, өөрсдийн үйл ажиллагааг баталгаажуулж 
хэвшсэн. Сар бүр дүгнэлт хийн ажиллаж байна.  
Халдвар хамгааллыг баримтлах үүднээс тасаг дотор өмсөх улавчинд тэмдэглэгээ хийсэн. 
Тусламж үйлчилгээний цомогуудыг лацтай болгосон, ингэснээр хэрэглэгдсэн байдлыг үнэлж, дахин цэнэглэх, 
цомогийн бэлэн байдал бий болж байна. 
ЭХЭМҮТ-ийн дутуу нярайн тасагт нярайн эмч Ц.Доржханд, нярайн сувилагч Ц.Цэрэнчимэд, тоног 
төхөөрөмжийн инженер Т.Ариунзаяа нар 10 өдрийн ажлын байрны сургалтанд удирдамжийн дагуу 
хамрагдсан. Сургалтын дагуу ажлын байран дээр сурфактант эмчилгээг удирдамжийн дагуу явуулж байна. 
Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг сайжруулах, нэн шаардлагатай эмчилгээг 
нэвтрүүлэн ажиллах үүднээс Сурфактант  эмчилгээг /Куросурф 120мг  1.5мл/ 2016 оноос эхлэн 11 тун 
хэрэглэсэн. Үүнд.  
2018 онд 9 тун хэрэглэснээс 6 тохиодол амьдарсан үр дүн гарсан. Мөн 900 граммтай 2 нярай 8 хоног, 18 
хоног амьдруулж хоол болосруулах замын эмгэг, гажгаар нас барсан. /пренаталь эндэгдлээс гаргасан/ 
Монгол улсын гавьяат эмч Ж.Даваабалаар удирдуулсан эмч нарын обход үзлэгийг долоо хоног бүрийн 
мягмар гарагт хийж хэвшсэн ба 26 удаа 130 жирэмсэн болон төрсөн эхийг үзэж, шийдвэрлэсэн байна. 
Төрсний дараах эх баригчийг үндсэн орон тоогоор ажиллуулан, ажлын байрны тодорхойлолт гарган, ажил 
үүргийн хуваарийг тодорхой болгон үйл ажиллагаа нь тогтмолжин ажиллаж байна.  
 

 Сүрьеэгийн тасаг: 



Эмчилгээний хяналт алдагдахаас сэргийлэн, өвчтөний эмийг сумын эмч мэргэжилтнүүдэд хүлээлгэн өгөх 
маягтыг ЭМГ-аар дамжуулан өгч эргэн мэдээлэл авч, мөн хяналтанд байгаа үйлчлүүлэгчийн эм авах болон 
хяналтын үзлэгт ирэх хугацааг товлосон хяналтын самбар хийсэн нь эмчилгээний тасалдал үүсээгүй ажиллаж 
байна.  
Эрчимт эмчилгээний өрөөг тохижуулан отсос болон мониториор хангагдсан нь  хүнд өвчтөний хяналт, 
үнэлгээг  чанартай стандарт баримтлан хийх боломжтой   болсон. 
Хэвтэн эмчлүүлэгчдэд 2-3 ээлжийн даавуун амны хаалт зүүлгэж, 2-3 цаг тутамд тогтмол сольж зүүж байх 
талаар зөвлөгөө тогтмол өгсөн.                                          
Шинээр сүрьеэ илэрч байгаа үйлчлүүлэгчийг ХДХВ–гийн шинжилгээнд тогтмол хамруулсан. 
Тасгийн зарим  зөөлөн эдлэл, дэрний уутнуудыг шинэчилсэн. Мөн амбулатори, эмч нар, сувилагч нарын 
өрөөний сандлуудын бүрээсийг шинэчлэн өнгө үзэмжийг сайжруулсан.   
Гадна хаягийг шинээр хийсэн нь үйлчлүүлэгч амулаторийн үзлэг хамрагдахаар  тасаг хайж олон явах 
чирэгдлийг багасгасан ажил болсон. 
Амны хаалт хэрэглэх, эм уух зөвлөмж хэвлүүлж гаргав. 
 

 Дотор, зүрх судасны тасаг: 
МУГ их эмч С.Цэвээнсүрэнгээр ахлуулсан тасгийн тасгийн эмч бүр оролцсон обход үзлэгийг долоо хоног бүр 
хийж хэвшсэн ба нийт 55 удаа 390 үйлчлүүлэгдэд үзлэг хийн, шийдвэрлэсэн байна.  
 
Тасгийн ор, шүүгээг шинээр сольсон. 
Ажичлдын усанд орох өрөөний шүршүүрийг сольж хэвийн ажиллагаатай болгосон. 
Туслах сувилагч Д.Наранчимэг хүнд өвчтөний толгой угаах болон цооролт холголтоос сэргийлэх иж бүрдлийг 
шинэчлэн, сайжруулсан. 
Өрөөнүүдэд суурин дуслын шонг /дэгээ/ үйлчлүүлэгч бүрт таатай байдлаар хананд байрлуулсан. 
Ус буцалгагчийн тоог 4-оор нэмэгдүүлсэн. 
 

 Гэмтэл, чих хамар хоолой, эрүү нүүр: 
Хагалгааны дараах өрөөг шинээр гарган, засварлан бэлэн болгосон. 
Өрөөнүүдийн хаягийг шинэчилсэн. 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй судалгааг гарган, диспансерийн хяналтыг хийж байна. 
Гэмтлийн эмч амбулаториор үзлэг хийдэг болсон. /тасаг дээр хийдэг байсан/ 
 

 Халдвартын тасаг:  
Тасгийн гадна хаягийг  шинэчилсэн. 
Үйлчлүүлэгчдэд зориулан ус цэвэршүүлэгчтэй, буцалгагч коридорт байрлуулсан. 
Туслах сувилагчийг орон тоогоор ажилладаг болсон. Асаргаа, сувилгааны иж бүрдлийг болж, үйл 
ажиллагаандаа хэрэглэж байна. 
Өглөө бүр эмч, ажилчид болон үйлчлүүлэгчид дасгал хийж хэвшсэн. 



 

 Оношзүйн лаборатори:  
Амбулаториор үйчлүүлэгчдээс шинжилгээ авах хэсгийг тохижуулан, үйлчилгээний таатай байдлыг бий 
болгосон. 
Шээсний шинжилгээ хүлээж авах, бэлтгэх ажиллагааг тусгаарлан шээс зөөвөрлөх сагстай болгож, ажиллах 
орчинг сайжруулсан.  
Өдөр тутам гематологи, биохимийн шинжилгээнд стандарт сорьц ашиглан лабораторийн чанарын дотоод 
хяналтыг хийж, дүгнэж хэвшсэн. 
АУ-ны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний төв лабораториос зохион байгуулдаг биохимийн чанарын гадаад 
үнэлгээнд сар бүр оролцон хариуг авч, баталгаажуулж байна. Мөн ЦССҮТ, ХӨСҮТ-ийн хамтран зохион 
байгуулдаг Донорын шинжилгээ, цусны бүлэг, тохироо үзэх, ХӨСҮТ-ийн нян судлал, ХӨСҮТ-ийн Томуугийн 
үндэсний лавлагаа лабораториос зохион байгуулдаг Томуугийн шинжилгээний чанарын гадаад хяналтанд тус 
тус хамрагдан гэрчилгээг авсан. 
 Ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх дэвтэртэй болсноор хийсэн ажлын гүйцэтгэлийг үнэн зөв үнэлэх 
боломжтой болсон. 
Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээ, гемодиализын тасаг: 
Тасгийн үүдэнд үйлчлүүлэгчийн ар гэрийнхэн суух, ширээ сандал байрлуулсан.  
Хэвтрийн хүнд өвчтөний тавхай унжихаас сэргийлэх түшлэг хийсэн. 
Үйлчлүүлэгч гуурсаа татахаас сэргийлж, орны хажуунаас гар бэхлэх бэхэлгээний тоог нэмэгдүүлсэн. 
 

 Ариутгал, угаалгын тасаг 
Багаж савлах пакетлагч шинээр авч өдөр тутамдаа хэрэглэж байна.  
Тасагтаа номын тавиур, хамгаалах хувцас хэрэгсэл тавих тавиур, ус буцалгагч-2, гишгүүр  2, хогийн том сав -
2ш, шал угаах хувин 2ш зэргийг авч өөрчлөлт хийлээ. 
Мөн ажилчдын алжаал тайлах өрөөг өөрсдийн нөөц боломжоор тохижуулснаар ажиллах орчин, сэтгэл 
ханамж дээшилсэн зэрэг дэвшилттэй ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 
Угаалга, дез камерын өрөөний гаднах 3  хуучин хаалгыг шинэчилсэн 
8, 16 цагийн ээлжээр ажилласантай холбоотойгоор хагалгаа, боолтын бүх багаж, даавууг цаг алдалгүй 
хурдан, шуурхай, чанартай ариутгаж тасаг нэгж рүү шилжүүлдэг. 
 
Нийт тасаг нэгжид:  
Тасгийн обход үзлэгийг долоо хоногт 1 удаа хийж хэвшсэн.  
Үйлчлүүлэгчдэд ЭМБ олголтыг өдөр тутам тогтмолжуулж, үйлчлүүлэгчдээр үнгэлгээ хийлгэж хэвшсэн.  
Мэдээллийн самбарыг шинэчилж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан. 
Ижил мэргэжилтний үнэлгээг хуваарийн дагуу нийт давхардсан тоогоор 154 эмч, мэргэжилтэн оролцсон, үр 
дүнг мэдээллэж, сайжруулан ажиллаж байна. 
 
Үйлчлэгч нар цэвэрлэгээний иж бүрдлийн тэргэнцэр хийж, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэглэн 



ажиллаж байна.                                                                                                             

Арга хэмжээ 2.2.4 Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний талаарх 
сэтгэл ханамжийн судалгааг 
авч, санал зөвлөмжийг үйл 
ажиллагаандаа тусган 
хэрэгжүүлж ажиллах  

ЭМС-ын 2014 оны 13 дугаар тушаал, БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/34 

дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэн 

 Амбулаториор үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, 
 Хэвтэн   эмчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа,  
 Эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг  хуваарь гаргаж, түүний дагуу судалсан. 

 
2016-2018 онуудад үйлчлүүлэгч, эмч мэргэжилтүүдээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгааг харьцуулсан 
үзүүлэлт 
 

Сэтгэл ханамжийн судалгаа Үнэлгээ 2016 2017 2018 Зөрүү 

Амбулаториор  үйлчлүүлэгчийн 
судалгаа 

Сайн 46.3 51.7 54.4 18.2% өссөн 

Дунд 45.1 41.6 39,3 10,6% буурсан 

Муу 8.5 6.6 6.1 7,6%  буурсан 

Хэвтэн   эмчлүүлэгчийн сэтгэл 
ханамжийн  судалгаа 

Сайн 68.8 70.1 72.1 13,8%  өссөн 

Дунд 26.3 26.9 24.6 5,3%  буурсан 

Муу 4.2 2.9 3.3 8,4%  буурсан 

 
Эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн 
судалгаа 

Сайн 46.7 48.1 50.2 25,8% өссөн 

Дунд 45.1 43.1 43.4 8,1%  өссөн 

Муу 7.8 8.6 6.2 17,9 % буурсан 

 
Графикт №1   Амбулториор  үйчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 
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Графикт №2   Хэвтэн эмчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 

 
 
Графикт №3   Эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа 

 
 
Сэтгэл ханамжийн судалгааны 3 төрөлд ирсэн ижил утгатай саналуудыг нэгтгэхэд бүгд 65 санал болсон ба 
үүнээс:  

 Хэрэгжсэн санал - 7 буюу 10,7%,  

 Хэрэгжиж байгаа санал -27 буюу 41,5%, 

 Хэрэгжээгүй санал - 31 буюу 47,6%-тай байна.                                                    
 
Хэрэгжээгүй  31 саналыг багцалвал:   

 Хүлээгдэх  – 11    

 ЗАА үйл ажиллагаатай холбоотой– 5 



 Санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбоотой -4 

 Нийгмийн ажилтан /халдвар судлаач эмч/ - 2 

 Эм зүйн алба үйл ажиллагаатай холбоотой-3 

 Тасаг, нэгжийн үйл ажиллагаатай холбоотой-3 

 Бусад – 3 гэсэн хамааралтай саналууд байлаа. 
 
Хэрэгжээгүй 31 саналд байгууллагын удирдлага, захирлын зөвлөл дүгнэлт хийж, шийдвэрлэж болохуйц  
ажлуудыг  2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр болж байна. 
 
Нийт 5 удаа судалгааг авч, судалгааны  дүнг  тасгийн эрхлэгч, эмч, ахлах сувилагч, эмч нарын ярианд тус тус 
танилцуулсан ба чанарын албаны мэдээллийн самбарт тавьж эргэн мэдээлсэн. 
Судалгааны дүнд дүгнэлт хийж 27 ажлыг хэрэгжүүлсэн. Үүнд: 
- БОЭТ-ийн чанарын баг цахим группыг нээж, тасаг нэгжийн чанарын багуудтай хамтран ажиллаж, арга зүйн 
зөвлөгөө, мэдээ мэдээллийг солилцож,тайлан мэдээг цахимаар авч уялдаа холбоотой ажиллаж байна. 
- БОЭТ-ийн тасаг нэгжийн дунд ―Чанарын өдөрлөг‖-ийг хуваарийн дагуу хийж байна. Үүнд: Ариутгал угаалга, 
Мэдрэл, Уламжлалтын тасгууд амжилттай зохион байгуулж байна. 
- Чанарын багуудаас илгээсэн эрсдэлийг дүгнэн багцалж, БОЭТ-ийн эрсдлийн үнэлгээг нэгтгэн хэвлэж 23 
тасагт тарааж өгсөн. 
- БОЭТ гэсэн том хаягийг  эмнэлгийн дээр шинээр хийсэн. 
- Дуугүй хөтөчийг сайжруулж, шинэчлэв.   
-Давхар бүрийн шатанд тасаг нэгжийн байршлыг харуулсан самбарууд, эмнэлгийн алсын хараа, зорилго г.м 
-―Яаралтай тусламж‖ гэрлэн хаягийг 103 хүлээн авах тасаг өөрсдөө дотоод боломжоор хийсэн. 
- Шатанд хальтарч унахаас болгоомжилж наалт наасан.  
- Амбулаторийн үзлэгийн кабинетанд  үзлэгийн дараалалыг харуулсан дэлгэцийг байршуулан ажиллаж 
байна. 
- Үйлчлүүлэгчийн ая тухтай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор засаг даргын нөөц хөрөнгийн санхүүжилтээр дотрын 
тасагт хөргөгч, ТВ, хөшиг хөшиг тогтоогч, ус цэвэршүүлэгч г.м байршуулж өрөөг тохижуулсан.  
- Хөшөөт хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар БОЭТ-ийн  тасгуудад 105 ширхэг ор хүлээлгэн өгсөн. 
-   МУ-ын ерөнхий сайд  У.Хүрэлсүх, ЭМС Д.Сарангэрэл  тэргүүтэй ажлын хэсэг 2018.03.19,20-нд ажиллахдаа  
УАЗ 469 Хантер автомашин, автоклаб, центрбук  
зэрэг тоног төхөөрөмж, Талын буудал зочид буудлын захирал П.Цагаан пургон авто машиныг тус бүр 
гардуулж өгсөн нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг шуурхай үзүүлэхэд үр дүнгээ өгч байна.   
- Арьс харшлын тасаг шинээр ТВ худалдан авч үйлчлүүлэгч нарт хийх сургалт суртчилгаандаа ашиглаж 
байна. Мөн гардан эмчилгээндээ хөндлөнгийн саадгүй орчин  бүрдүүлэх зорилгоор уян труба ашиглаж хаалт 
хийж эмчилгээндээ ашиглаж байна. 
- Мэдрэлийн тасаг нь дотоод нөөц боломжоо ашиглан 7 шатлалт ус цэвэршүүлэх цэвэр усны автомат машин 
худалдан авч хэрэглэж байгаа нь үйлчлүүлэгчийн талархалыг хүлээж байна. 
- Төвлөрсөн ариутгал, угаалгын тасагт  Халдварт, Сэтгэц наркологи, Харшил, Сүрьеэ, Захиргааны тасаг нь 



хамт олноо манлайлан хүн бүрээс сэтгэлийн хуримтлал цуглуулж, никель том савнуудыг худалдан авч 
хандивласан. 
- Сэтгэц наркологийн тасагт шинээр цахилгаан агааржуулалт тавьсан. 
- 2018 онд  ―Тасаг нэгжид хийх хяналтын хуваарь‖-г  гарган батлуулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж  үр дүнд хүрч 
байна. 
- Эмч ажилчдын ажлын цагийн менежментийг сайжруулж  хяналт хийсэн. 
- Тасаг нэгжийн ярианд  оролцох хуваарийг  гаргаж, түүний дагуу захиргааны багийн гишүүдээс тухайн 
тасгийн ярианд сууж тулгамдаж буй асуудлыг илрүүлэн шийдвэрлүүлж байна. 
- ЭМГ-ын даргын  2018.03.14-ны 231 тоот тушаалыг хэрэгжүүлж, ээлжийн ажилчдын ажлын цаг ашиглалтанд 
―Тасаг тойрны  хяналт‖-ыг  ажлын бус цагаар хийсэн. 
- Чанарын албанаас ачаалалтай үед амбулатори, цахим бүртгэлийн хэсэгт хяналт  хийж  байна, 
- БОЭТ-ийн чанарын багууд ЭМС-ын 2015 оны  189 тоот тушаалаар сургалт зохион байгуулж, чанарын 
албанаас гаргаж өгсөн шалгуур хуудсаар үнэлгээг хийж байна. 
- Тасгууд нийгмийн ажилтаны гаргасан сургалтын хуваарийн дагуу хүлээлгийн танхимд эмнэлгээр 
үйлчлүүлэгч нарт эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулж байна. 
- Хөдөө орон нутгийн иргэдэд БОЭТ-ийн эмч нар баг болон урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг хийж, эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. 
- Байгуулага, аж ахуйн нэгжийн ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт гэрээний дагуу хамруулж байна. 
-  Онцгой байдлын үед ажиллах БОЭТ-ийн бие бүрэлдхүүн бэлтгэл сургууль хийж сургалт зохион байгуулсан. 
Дотор, 103 хүлээн авах тасгийн сувилагч нарыг ажлын байранд хөрвөн /сэлгэж/ ажиллуулсан.  
- Тэтгэвэрийн өндөр настан, 8-аас дээш сартай жирэмсэн, 0-2 настай хүүхэд, группын 70%-аас дээш хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэнд дараалал харгалдахгүй үйлчилж байна. 

Арга хэмжээ 2.2.5 Түгээмэл 
үйлдэл, зонхилон тохиолдох 
эмчилгээ оношлогооны болон 
бусад стандартын  мөрдөлтийг 
сайжруулан,  эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээнд 
мөрдөгдөх  стандарт удирдамж,  
журмын тоог нэмэгдүүлэн 
ажиллах  

БОЭТ-ийн захирлын тушаалаар жагсаалтыг  баталгаажуулан мөрдөгдөж буй стандарт - 220, мөрдөгдөж буй 
удирдамж - 64 байна.  

 
2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар стандарт, эмнэл зүйн удирдамжийн мөрдөлтийг үнэлэхэд нийт 27 тасаг, 
нэгж, кабинет хамрагдсан ба хэрэгжилт 90,5% байна. Стандарт, удирдамжийн хэрэгжилтийн хувь бууруулж 
буй гол хүчин зүйлд:  

1. Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл, 
2. Хийгдэхгүй байгаа оношилгоо, шинжилгээ   
3. Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтэн 
4. Эмч, мэргэжилтний ур чадвар зэрэг нь орж байна. 

Оношилгоо эмчилгээний стандарт, анхан шатны бичиг баримтын хөтлөлтийг сайжруулах зорилгоор 15 эмч, 
мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан ажиллах журмыг захирлын тушаалаар баталгаажуулан, 
тасаг нэгжид дотоод хяналтыг тогтмолжуулан ажиллаж байна. Тус ажлын хэсэг нь анхан шатны бичиг баримт 
хөтлөлтийн журмын төслийг тусламж үйчилгээний чиглэл бүрээр гарган, санал авах шатандаа явж байгаа ба 
дотоод хяналтыг өдөр тутам тасаг нэгжид хийснээр анхан шатны бичиг баримтын хөтлөлт 93% болж 20%-иар 
сайжирсан, ба стандарт удирдамжийн хэрэгжилт  90,5% байна.   
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Стандарт удирдамжийн хэрэгжилтийг сайжруулах үүднээс Сургалтын албанд дотоод сургалтанд эмч 
мэргэжилтэнд орох шаардлагатай сэдвүүдийн /Жишээ нь НЭҮНШТ, Цус цусан бүтээгдэхүүний зохистой 
хэрэглээ, Хүүхэд нярайн эмийн тун хэмжээг тооцоолох  гэх мэт/ саналыг өгсөн ба байгууллагын дотоод 
сургалтыг  эмч нарт  38  сэдвээр давхардсан тоогоор  586 эмч, 36 сэдвээр  2160 сувилагч тусгай 
мэргэжилтэнд зохион байгуулсан байна.  

 Арга хэмжээ 2.2.6 Өсвөр үеийн 
болон охидын кабинет нээж 
ажиллуулна  

Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газраас Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 10 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн А/399 дугаар тушаалын дагуу Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний төвд ―Өсвөр үеийн кабинет‖-ийг 
шилжүүлэн үйл ажиллагааг үргэлжүүлэх тухай шийдвэрийг 2018 оны 05 дугаар сард ирүүлсэн ба 
шаардлагатай өрөө тасалгаа, хүний нөөц, эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр ханган ажиллах гэсний 
дагуу кабинетийг үзлэгийн өрөө, зөвлөгөө өгөх өрөө, сургалтын өрөөний зохион байгуулалтаар ханган өсвөр 
үед ээлттэй тусламж үйлчилгээг явуулахад манай байгууллагад гаргах өрөө тасалгаа байхгүй байгаагаас үйл 
ажиллагаа доголдож байна.  

Одоогоор байгууллагын дотоод нөөц боломжиндоо тулгуурлан Амаржих газрын эмэгтэйчүүдийн 
кабинетэд өсвөр үеийн эмч нь үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа боловч 2018 оны 05 дугаар сараас өнөөдрийн 
байдлаар 27  хүүхэд үзүүлсэн нь тус кабинетийн үйл ажиллагаа хангалтгүй байна. Энэ нь өсвөр үеийнхэнд 
тохирсон чанартай, чирэгдэлгүй, тохиромжтой, хүртээмжтэй, нууцлалыг хангасан эрүүл мэндийн цогц 
тусламж үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүй байгаагаас гадна хүүхдүүд олны дунд ялангуяа Амаржих газарт очих 
сонирхолгүй, бусдаас санаа зовох, эмээх хандлагатай байгаа учир 2018 оны 12 дугаар сараас эхлэн өрхийн 
эрүүл мэндийн төвд хүүхдийн эмчээр ажиллаж байсан туршлагатай 1 их эмч, 1 эх баригч, сувилагчийг орон 
тоогоор ажиллуулан хүүхдийн тасгийн хэсэгт 1 өрөөг гаргаж тохижуулан өрөөний урсгалыг өсвөр үед ээлтэй 
байдлаар гадагш хаалгатайгаар зохион байгуулан эмч сувилагчийг ЭХЭМҮТ-ийн өсвөр үеийн кабинетэд 
ажлын байрны  дадлага сургалтанд 2019 оны 01 дүгээр сард багтаан хамруулахаар төлөвлөж байна.  

Мөн өсвөр үеийн кабинетийг тохижуулахаар НҮБ-ийн ХАС-д төсөл боловсруулан хүргүүлж батлагдсан 
ба 2019 оны 02 дугаар сард санхүүжилт ирэхээр хүлээгдэж байна.  
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Арга хэмжээ 2.2.7 Эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээний 
алдаа, зөрчлийг бүртгэх, дахин 
гарахаас сэргийлэх 

ЭМС-ын 2012 оны 06/25 дугаар тушаалын дагуу алдаа зөрчлийг бүртгэн, эргэн мэдээлж, дахин давтагдахаас 
урьдчилан сэргийлж байна. 
Алдаа зөрчлийн мэдээллийн санд: 

 Алдаа – 17,  

 Зөрчил – 52  бүртгэгдсэн байна.   
Эдгээр гарсан алдаа зөрчилийг төрөлжүүлэн ангилж үзвэл: 

 Стандарт удирдамжийн гүйцэтгэлтэй холбоотой -14 

 Тусламж үйлчилгээтэй холбоотой –9 

 Баримт бичгийн хөтлөлттэй холбоотой –21 

 Ажлын хариуцлагагүйгээс – 25     байна.  
Мэдээллийг тухайн эмч, мэргэжилтэнд тухайн үед, мөн нийт эмч, мэргэжилтэнд улирал бүр танилцуулан, 
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бусад алба нэгжтэй хамтран дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлж    ажиллаж байна.  
Бүртгэгдсэн алдаа, зөрчил дахин давтагдаж гараагүй.  

2.3 Арга хэмжээ 2.3.1 Эмнэлгийн 
гадна орчинг тохижуулан дугуйн 
зогсоолын тоог нэмэгдүүлэх  

Уламжлалт эмчилгээний тасгийн санаачилгаар хийсэн дугуйн зогсоолыг сайжруулан зориулалтын гинжээр 
нэмж тоноглон  цоожлох боломж бүрдүүлсэн.   
Сүрьеэгийн диспансарын 70 жилийн ойн бүтээлч ажлын хүрээнд халдвартын эмнэлгийн ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэн 250 ширхэг  гоѐлын хуас суулгаж зүлэгжүүлэн үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин 
бүрдүүллээ.  
Автограшийн тасгийн хамт олон өөрсдийн дотоод нөөц боломж ашиглан цэцгийн мандал 5 ширхэгийг шинээр 
хийж цэцэрлэгжүүлж, 15 дугуйн зогсоолыг акталсан  ор, хаягдал төмөрийг ашиглан шинээр хийлээ. 
Мод тарих өдрийг тохиолдуулан хавар намар удаа хамт олноороо байгууллагын гадна орчинд их цэвэрлэгээ 
хийж, зэрлэг болон хог ургамалыг түүж зайлуулан зүлэгжүүлэн үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүллээ.  
Энэ мод тарих, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаанд 1,0 сая төгрөг зарцууллаа.   
Мөн энэ үеэр Ховд аймгийн Жаргалант сумаас заасан талбайд хамт олноороо нэг хүн  1 мод өөрийн 
хөрөнгөөр тарьж, бүтээлч ажилд идэвхитэй оролцон орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр орууллаа.  
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Арга хэмжээ 2.3.2 Цус цусан 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, 
хэрэглээний аюулгүй байдлыг 
хангаж ажиллах 
 

 2018 онд нийт суурин хэлбэрээр  374 нэгж, явуулын хэлбэрээр 86 нэгж, ферезийн аргаар 198 нэгж нийт 658 
нэгж цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байна. Үүнийг төрлөөр нь ангилвал: 
1. Даршилсан улаан эс-   470 нэгж 
2. Улаан эсийн өтгөрүүлэг -2 
3. Цагаан эсгүйжүүлсэн даршилсан улаан эс-8 нэгж 
4. Хөлдөөсөн шинэ сийвэн -800 нэгж 
5. К сийвэн – 110 нэгж 
6. Криопреципитат- 110 нэгж 
7. Ялтаст эсийн өтгөрүүлэг- 40 нэгж  байна. 
8. Угаасан улаан эс – 15 нэгж 
 
Аймгаас алслагдсан Булган суманд Цусны салбар станц байгуулж хөлдөөсөн шинэ сийвэнг  улиралд 10-15 
нэгжийг тээвэрлэж  алслагдсан 3 сумын хэрэгцээг ханган ажиллаж байна. Улмаар 2018 онд Булган суманд 
центрифуг суурилуулж салбар станцыг өргөжүүлсэн.   
 
"Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил-5" төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан  "Цусны албаны үйл 
ажиллагаанд чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь" сэдэвт 3 өдрийн сургалтанд нийт тасгийн 
эрхлэгч эмч нар болон цус цусан бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг тасгийн эмч нар хамрагдаж, мөн сургалтын сургагч 
багш нар нь дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 5 бүлэг сэдвээр эмч нарт, 3 бүлэг сэдвээр сувилагч 
тусгай мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа.  
Цус үйлдвэрлэлийн эмчийн олгох 6 сарын сургалтанд дотрын их эмч  Б. Янжинбалыг  суралцууллаа. Мөн 
цусны бага эмч Б.Энхтуяа, их эмч Ж.Ганхуяг нар Улаанбаатар хотод ЦССҮТ-д ажлын байрны сургалтанд 
хамрагдаж мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүллээ.  
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БОЭТ-ийн чанарын албанаас 2018 оны цус цусан бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээнд хяналт үнэлгээ хийн, 
холбогдох эмч нарт эерэг сануулга өгч, нийт эмч нарын өдөр тутмын хэрэгцээнд санамж  бичгийг хүргүүлэн 
ажилласан нь цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангаж, эмч нарын өвчний түүх, баримт бичгийн 
хөтлөлтийн чанар сайжирсан.  

Арга хэмжээ 2.3.3 Ахмад 
настанд үзүүлэх ээлтэй 
тусламж үйлчилгээг сайжруулж 
ахмадын кабинет нээж, 
хүлээгдэлгүй үйлчилгээ үзүүлнэ 

Ахмад настанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор амбулаторийн тасагт өрөө тохижуулан 1 
их эмч, 1 сувилагчийг орон тоогоор ажиллууласан.  
Олон улсын сувилагчийн өдрийг тохиолдуулан Сувилахуйн албанаас Ховд аймгийн Жаргалант сумын 10 
өндөр настанд гэрээр сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэн тэдний асран хамгаалагч нарт өндөр настны 
асаргаа сувилгааны талаар сургалт явуулж зөвлөгөө өгч ажиллаа.  
Ахмад настан хамгийн их үйлчлүүлдэг  Мэдрэл, Уламжлалт, Дотор, зүрх судасны тасагт ахмад өрөөг гарган 
тохитой болгон тохижуулан ая тухтай орчин бий болголоо.   
Ховд аймгийн ЗДТГ, ОНХС-д төсөл бичиж хүргүүлснээр ахмадын 1 өрөөг бүрэн засвар хийж, цохн сольж 
дулаан алдалтыг бууруулан, хөргөгч, зурагт, ширээ сандал зэрэг тавилгаар ханган ая тухтай орчин бүрдүүлэн 
10,0 сая төгрөгөөр санхүүжүүллээ.  
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Арга хэмжээ 2.3.4 Эмчилгээний 
хоолны  эмчилгээний хоолны 
нэр төрлийг нэмэгдүүлж 
хүртээмжтэй болгох  

ЭМС-ын 2018 оны 16 дугаар тушаалын дагуу эмчилгээний хоолны тасаг нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба 
2018 оны 11 сарын 30-ны өдрийн байдлаар 180,308,880 төгрөгийн материалаар 10824 хэвтэн эмчлүүлэгчдэд 
175,751 порц хоолыг хийж үйлчилсэн байна. Үүнд:   

1. Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчний үеийн хоол-3232 

2. Дотоод шүүрэл, бодисын солилцооны өвчний үеийн хоол-4976 

3. Зүрх судасны өвчний үеийн хоол-8996 
4. Шээс бэлгийн тогтолцооны эмгэгийн үеийн хоол-1956 
5. Амьсгалын замын архаг өвчин болон өвчний сэдрэлтийн үеийн хоол-11492 
6. Мэдрэл тогтолцооны өвчний үеийн хоол-4914 

7. Мэс заслын үеийн хоол-810 

8. Гэмтлийн үеийн хоол-720 

9. Хавдрын үеийн хоол-596 

10. Халдварт өвчний үеийн хоол-2016 

11. Сүрьеэгийн үеийн хоол-2874 

12. Гуурс ба судсаар хооллолт- 40 хүнд тус тус хийж үйлчилсэн.  
13. Эдгэрэлтийн үеийн хоол-47144 

 
Өвчний онцлогоос шалтгаалан эмчлэгч эмчийн саналын дагуу шаардлагатай үйлчлүүлэгчдэд эмчилгээний 
хоолны тасгаас эмнэлэгт эмчлэгдэж байх хугацаанд хоногийн хоолны илчлэгийг тооцоолон, хоногийн хоолны 
цэсний дагуу 25 үйлчлүүлэгчдэд хийж үйлчилсэн байна. Ингэснээр гаднаас нэмэлт хоол авахгүйгээр зөвхөн 
эмчилгээний хоол хэрэглэх боломж бүрдэн, эмчилгээний үр дүнд сайнаар нөлөөлж байв. 
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Эмчилгээний хоолны нэр төрлийг техологи картын дагуу 5-аар нэмэгдүүлсэн. Үүнд: 

 Шар будааны зутан шөл стол №1,2,4,7,12,11,15,16-д өгнө 

 Тэжээллэг зутан стол №1,4,7,16-д өгнө 

 Гурвалжин будаатай амтат хуурга стол №9,10,11,15-д өгнө 

 Тунгалаг шөл стол №0,1,2,4-д өгнө 

 Будааны зутан стол №1,2,4,7-д өгнө 
 

Сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн: 
БОЭТ-ийн хэвтэн эмчлүүлэгч нарын төлөөлөл 100 хүнээс 9 асуулт бүхий асуумж  хуудсаар судалгааг авч дүнг 
нэгтгэхэд: 
 

Д/д Асуулт 
2018.10.18 2018.11.19 

Тийм Үгүй Тийм Үгүй 

1 Эмнэлгийн хоолны нэр төрөл олон байдаг уу?     67 33 81 19 

2 Таны сэтгэлд хоолны амт, чанар нийцэж байна уу?   69 31 75 25 

3 Та эмнэлгийн өглөөний цай боорцог авдаг уу?      55 45 70 30 

4 Та 10 цагийн үзэмний жүүс уудаг уу? 49 51 80 20 

5 Өдрийн хоол хүртээмжтэй байдаг уу?   54 46 65 35 

6 Хоолыг хүн бүрт аягалан түгээж өгдөг үү? 71 29 90 10 

 
7 

Бусад эмчилгээнд яваад ирэхэд таны хоолыг аягалж 
үлдээдэг үү? 

55 45 65 35 

8 
Оройн хоолны амт чанар, түгээлт таны сэтгэлд 
нийцдэг үү?         

69 31 72 28 

9 
Та эмчилгээний хоолны талаарх сургалтанд 
хамрагдсан уу? 

18 82 30 70 

 Дүн 56,3% 43,7% 69,7% 34,1% 
 
Сэтгэл ханамжийн судалгааны дагуу  

 Үйлчлүүлэгч бүрт хүрч ажиллахын тулд эмчилгээний хоолны ахлах тогооч тухайн тасгийн туслах 
сувилагч нартай хамтран тасаг нэгжид хоол түгээх үеэр хоолны амт чанар,  халуун байдал, аягалалт, 
үйлчлүүлэгч бүрт хүрч байгаа байдалд өдөр бүр хяналт тавин гарсан асуудлыг засч ажилласан.    

Судалгаанд дүгнэлт хийн ажилласны дагуу сэтгэл ханамжийн судалгааг дахин авахад:  

 Тийм гэсэн эерэг хариулт 13,4% өсөж,  

 Үгүй гэсэн сөрөг хариулт 9,6% буурсан байна. 
 



Арга хэмжээ 2.3.5 Тасгуудын 
хатуу зөөлөн эдлэлийг дэс 
дараатайгаар шинэчлэх 

2018 оны төсөвт Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардалд  25,0 сая  төгрөг батлагдаж ирсэн бөгөөд 
байгууллагаас зарласан тендерт  Затус компани шалгаран гэрээ байгуулан ажиллаа.  
Тендрээр гудас 256 ширхэг, хөнжил 256 ширхэг, углаа дэвсээ 142 ширхэг  тус тус нийлүүлэгдсэн бөгөөд  
эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй, хөвөн даавуун бус материалаар хийгдсэн 256 гудсыг буцаалт хийж 
сайжруулан чанарын шаардлага хангасан гудсаар сольсон.   
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Арга хэмжээ 2.3.6 
Үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдлийг 
бууруулах зорилгоор 
амбулаторийн тасгийн эмч 
бүрийн үүдэнд дуудлагын 
дэлгэцийн тоог нэмэгдүүлнэ 

Амбулаториор нийт 17 кабинет тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба үүнд хүлээгдэл ихтэй, шүд, мэс 

засал, мэдрэл, дотор /2 кабинет/, хавдар, чих хамар хоолой зэрэг  кабинетийн үүдэнд дэлгэц байрлуулан 

ажиллаж байна. 

Тухайн кабинетуудаар үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийн нэрс, цаг, 

үзүүлэх дараалал харагдах ба. үйлчлүүлэгчийн товлосон цагт нь эмч 

дуудах товчоор дуудахад үйлчлүүлэгчийн нэр тодоор харагдаж дуудах 

дохио өгнө. Үйлчлүүлэгч нар эмчийн үүдэнд дугаарлан зогсохгүйгээр 

хүлээлгийн суудалд сууж үйлчлүүлэх болон бусад цагийн хуваарийн 

дагуу үйлчлүүлэх таатай нөхцөл бүрдсэн. 

ЭМС-ын 2014 оны 13-р тушаал, БОЭТ-ийн захирлын 2017.08.18-ний 

өдрийн А/34 тоот тушаалыг хэрэгжүүлж  

 Амбулаториор үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа, 
 Хэвтэн   эмчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа,  
 Эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг  хуваарь гаргаж, түүний дагуу судалсан. 

1. Амбулаториор үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 5 бүлэг, 19 асуулт бүхий асуумжаар 300 

хүнийг хамруулж 3 удаа судалсан.  

Амбулаториор үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаагаар ирсэн ижил утгатай саналуудыг нэгтгэхэд бүгд 
18 санал болсон ба үүнээс:  

 Хэрэгжсэн санал - 3 буюу 16,6%,  

 Хэрэгжиж байгаа санал -11 буюу 61,1%, 

 Хэрэгжээгүй санал - 4 буюу 22,2%-тай байна.                                                    
 
Хэрэгжээгүй 4 саналд байгууллагын удирдлага, захирлын зөвлөл дүгнэлт хийж, шийдвэрлэж болохуйц  
ажлуудыг  2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр болж байна. 
 

 Судалгааны үр дүн: 
А. Ээлтэй орчин 

30 



- БОЭТ-ийн тасгуудад гадна орчны талбайг хувиарлан өгч хариуцсан  газрыг цэцэгжүүлсэн. 
- Шатанд хальтарч унахаас болгоомжилж наалт наасан. 

- Цахим бүртгэл, хүлээлгийн заалын тохижилтыг сайжруулж үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчинг бий 
болгосон. Үүнд: Засварлан вакум цонх, дүүжин тааз хийж, гэрэлтүүлгийг сайжруулсан. 

 
Б. Ил тод байдал 

- БОЭТ гэсэн том  гэрлэн хаягийг  эмнэлгийн дээр шинээр хийж байршуулсан. 

- Амбулаторийн тасаг нь үйлчлүүлэгч нарт ил тод байдлыг хангаж, үзлэгийн кабинет бүрийн гадна 

эмчийн үзлэгийн дараалалыг харуулсан дэлгэцийг байршуулан ажиллаж байна. 

- БОЭТ нь веб сайтыг сайжруулан шинэчилж байна. 

- Дуугүй хөтөчийг сайжруулж, шинэчлэв. Үүнд: давхар бүрийн шатанд тасаг нэгжийн байршлыг 

харуулсан самбарууд, эмнэлгийн алсын хараа, зорилго г.м  

- Тасгуудын мэдээллийн самбарт Зөрчлийн хууль, үйлчлүүлэгчийн эрх үүргийг мэдээллийн самбарт 

байршуулсан. 

В. Сургалт сурталчилгаа 

- Цахим бүртгэлийн хүлээлгийн заалын ТВ-ыг ажиллуулж, сургалт суртчилгааг тогтмол хийж байна. 
- Орон тооны нийгмийн ажилтантай болсоноор хуваарийн дагуу ЭМБОС-ыг зохион байгуулж байна. 
- Байгууллагадаа эмч ажилчдыг хамруулан олон нийтийн ажлуудыг зохион байгуулж байна / Спортын 

тэмцээн, АХА, Аян г.м/ 
Г. Ёс зүй харилцаа хандлага 

-  Сургалтын алба нь ―Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй‖ сэдэвт 2 кр сургалтыг АШУҮИС-аас зохион 
байгуулсанаар эмч ажилчдын харилцаанд эерэг хандлага гарч, үйлчлүүлэгчээс илгээж байгаа чин 
сэтгэлийн талархалын нэмэгдэж байна. 

- 2018.06.04-2018.07.04 хооронд нэг сарын хугацаатай Инээмсэглэл аяныг сүрьеэгийн тасаг чанарын 

албатай хамтарч зохион байгуулсан. 

- 2018.10.03.08-нд С/з С.Хишигтогтох  ―Сэдэл ба манлайлал‖ ―Атгасан гар шиг хамт олон‖   2018.11.07-

нд СЭМҮТ-ийн эмч Г. Гантулга ―Стресс түүнийг тайлах арга‖ ―Ажлын байрны сэтгэл засал‖ сургалтыг 

тус бүр хийсэн. 

Д. Тусламж үйлчилгээ 

- ЭХО-гийн  кабинетын тоог нэмж, хүлээгдлийг бууруулан ажиллаж байна. 
Цахим бүртгэлийн  үйлчилгээний хүлээгдлийг бууруулах зорилгоор 2018.10.01-ээс эхлэн 75779-779 дугаартай 
утсыг ажиллуулж эмчийн үзлэгийн товлолт цагийн захиалгыг авдаг болсон нь үйлчлүүлэгчийн талархалыг 
хүлээж байна. Иргэдэд сурталчилах үүднээс Аймгийн ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлэг, Сум дундын эмнэлэг, Сум, 
өрхийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга, эрхлэгч нар, Сум, багийн Засаг дарга нарт цахим бүртгэл, 
амбулаториор үйлчлүүлэх дараалал, мэдээллийг зурагт хуудсаар гарган, хамтран ажиллах тухай албан тоот 
хүргүүлэн ажиллав. Мөн 14 хоног дутам ―Цахим‖ өдөрлөгийг зохион байгуулж байна. Тус үйлчилгээнд нийт 



13055 хүн үйлчлүүлсэн нь амбулаториор үйлчлүүлэгчийн 70% нь эмчийн үзлэгийн цагийг тус үйлчилгээгээр 
авсан байна. Энэ нь иргэдийн хүлээгдэл чирэгдлийг багасгасан, ил тод нээлттэй, иргэдэд ээлтэй үйлчилгээ 
болсон үр дүнтэй байна. 

2.4 
 
 

Арга хэмжээ 2.4.2 Эмийн 
эмчилгээний зохицуулах 
хорооны ажлыг тогтмолжуулж,  
эмийн эмчилгээ болон зохистой 
хэрэглээг төлөвшүүлэн 
ажиллах 

 
ЭЭЗХ-нь  2018 оны  06 дугаар сарын 10-ны байдлаар 2 удаа хуралдаж 8 асуудал хэлэлцэж дараах үр дүнд 
хүрсэн: 

● Нийт 26 тасаг нэгж, кабинетийн эмийн төсөвийг сүүлийн 3 жилийн эмийн зарцуулалт, орны эргэлт, 
хэвтэн эмчлүүлэгчийн тоо өмнөх оны эмийн төсөвийг харьцуулан үндэслэлийг боловсруулан  1.120,0 
сая  төгрөг байхаар санал хүргүүлэн батлуулсан.  

●  Сувилахуйн албатай хамтран эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх, тандалт хийх  талаар сургалт 
зохион байгуулсан./2018 оны 03 дугаар сард 2 удаа/ 
  

● Эмийн гаж нөлөөний бүртгэлийн дэвтрийг бүх тасаг нэгжид тараан өгч сувилагч нар бүртгэн 
хүлээлцдэг болсон 14 хоногт 1 удаа эм зүйн албаны гаж нөлөө хариуцсан мэргэжилтэн тандалт, 
бүртгэл хийж хэвшсэн. Эмийн  гаж нөлөө 2 тохиолдолд илэрснийг ЭЭЗХ-р хэлэлцэж наронжигийн 
горимоор үнэлэн ЭМХТ-д мэдээллэсэн. 

● Улирал бүр  антибиотикийн хэрэглээний талаар мэдээг гаргаж ЭМГ мэдээллэж байна 
● Антибиотик салбар хорооны гишүүдийг ЭЭЗХ-ны гишүүдээс\эм зүйч,лабораторын их эмч,нарийн 

мэргэжлийн эмч\ сонгож ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна.  
●  2018 оны 03 дугаар сарын 20-нд эмч нарын жор бичилт сайжруулах зорилгоор MNS5376:2017 

стандартаар сургалт хийж гарын авлага бэлтгэн тараасан. 
● ЭМСС-н 2015 оны 12 сарын 11 өдрийн 483 дугаар тушаалын дагуу батлагдсан ―Өдрийн эмчилгээ, 

үйлчилгээ үзүүлэх журам‖-тай танилцан эмийн хэрэглээнд анализ  хийн, нөөцийн тасгийн эм зүйч, 
чанарын албаны дарга нар хяналт тавин ажиллаж байна. 

● ЭЭЗХороогоор хэлэлцэн Тасаг тус бүрт эмийн төсөвийг сар бүр тогтоож өгч хяналт тавьж ажилсанаар 
эмчилгээг стандартын дагуу бичиж хэвшиж байна. Мөн сар бүр эмийн зарцуулалтын тайлан гаргаж, 
тасгийн эрхлэгч нарт тарааж өгч танилцуулан хяналт хийснээр эмийн төсвийн хэтрэлтийг бууруулан 
ажиллаа.  
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Арга хэмжээ 2.4.3 Иргэдээс эм 
эмнэлгийн хэрэгслийн судалгаа 
авч үр дүнг тооцож, зайлшгүй 
шаардлагатай эм эмнэлгийн 
хэрэгслийн хангалтыг  
нэмэгдүүлэн амин чухал эмийн 
нөөцийг бүрдүүлэн ажиллах  

Эм зүйн алба нь менежментийн, мэргэжлийн, дэмжих  гэсэн 3 багаар үйл ажиллагаа явуулж хариуцлага 
хүлээн эм зүйн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэж ажиллаж байна. Эмийн тендер зардахдаа 35 
багц болгон шинэчлэн 380 нэр төрлийн эм тариа, 22 нэр төрлийн халдваргүйжүүлэх уусмал,152 нэр төрлийн 
эм эмнэлгийн хэрэгсэл, 13 нэр төрлийн гемодиализ уусмал, 70 нэр төрлийн шүдний эмчилгээний материал, 
220 нэр төрлийн лабораторийн урвалж оношлуур хэрэгсэл, нийт 857 нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 
урвалж оношлуурын нэгтгэл боловсуулан үнийг судлан ажилласан.  
Эмч сувилагч нараас шинэ эм, эмнэлгийн хэрэгслийн санал авсаны дагуу  зайлшгүй шаардлагатай эмийн 8-
дахь жагсаалтанд тусгагдсан эмийн нэр төрөл болон нийлүүлэлтийн хувь нэмэгдсэн 
 2015 онд 70%, 2016 онд 80-85%, 2017 онд 85-90 %-иар, 2018 онд 92% -иар хангасан байна. Шинэ эмийн нэр 
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төрөл нэмэгдсэнээр эмчилгээний чанар сайжирч, хэвтэн эмчлүүлэгч болон ард иргэдэд гомдол чирэгдэлгүй  
эм зүйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэж байна.  
Амин чухал эмийг ЭМС-н 2009 оны 388 тоот тушаалын дагуу шинэчлэн бүртгэж эмийн сери,хугацааг бүртгэн 
нөөц бүрдүүлэн ажиллаж байна.Мөн хугацаат эмийн самбар шинэчлэн тухай бүр тэмдэглэл хөтлөн эмийн 
хугацаанд хяналт тавин 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. Эм зүйн албаны уусмал бэлтгэх хэсэг нь хагас жилийн байдлаар 4,4 сая төгний орлого авч 
6,8 төгрөгний 9 нэр төрлийн халдваргүйжүүлэх уусмал бэлтгэн бүх тасаг нэгжид олгож халдварын эрсдлийг 
бууруулан ажиллаа. Тус төвд найруулж буй уусмал болон түүхий эдээс  дотоод хяналт, хөндлөнгийн 
хяналтаар дээж авч шинжлүүлэн чанарын шаардлага ханган ажиллаа.  

Арга хэмжээ 2.4.4 Эмч 
эмнэлгийн ажилчид, иргэд, 
үйлчлүүлэгч нарт  чиглэсэн 
шинэ эмийн мэдээлэл болон 
эмийн зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлэх сургалтыг  
тогтмолжуулах 

Байгууллагын дотоод сургалтын хуваарийн дагуу  жилийн хугацаанд 6 удаагийн эмийн сургалт хийсэн. Үүнд  
1. Эмийн жорын маягт, жор бичилтын стандартын мөрдөлт, жорын маягтын хангамж, Эмч нарын жор 
бичилтыг сайжруулах зорилгоор MNS5376:2016  шинэчлэгдсэн стандартаар  2018 оны 04  дүгээр сард эм 
зүйч Т.Ууганбаяр, Ш.Сарангэрэл нар сургалт зохион байгуулж сургалтанд  55 эмч хамрагдаж  гарын авлага 
тараасан. 
2. Эм найруулагч Ц.Эрдэнэчимэг нийт сувилагчдад  ―Антисептик бэлдмэлийн хэрэглээ‖ сэдвээр    сургалт, 
мэдээлэл хийж антисептик бэлдмэл болон халдваргүйжүүлэх уусмалыг зөв хэрэглэх заавар  өгсөн.  
3. Монгол Эм импех компанитай хамтран нийт 16 удаа,  KRKK  эмийн компанитай хамтран 0,5 кредитын шинэ 
эмийн сургалтыг нийт эмч нарт зохион байгуулсан. Мөн шинэ эмийн мэдээллийг тогтмолжуулсан.  
4. Антибиотик болон эмийн зохистой хэрэглээний талаар Эмч, сувилагч, эмнэлгийн ажилчдад  6 удаа сургалт 
хийж 180  хүн хамрагдлаа 
5. ДЗОУБ-хамтран Ховд аймгийн Жаргалант сумын ажил эрхэлдэггүй 60 иргэнд эмийн зохистой хэрэглээний 
талаар 2018 оны 08 дугаар сард сургалт зохион байгууллаа. 
6. Амбулатори болон стацинориар үйлчүүлж буй иргэд, тасаг нэгжид хэвтэн эмчлүүлэж буй иргэдэд эм зүйч 
нар өдөрт  3 удаагийн давтамжтайгаар нийт  9 удаа эмийн зохистой хэрэглээний талаар мэдлэг олгох сургалт 
зохион байгуулж, гарын авалга тарааж эрүүл мэндийн боловсрол олголоо.  
 
7. Цахим бүртгэлээр үйлчлүүлж буй иргэдэд 1 давхрын телевизээр 2018 оны 03 сарын 05-аас 14 хоногийн 
хугацаатай  Эмийн гаж нөлөө болон Антибиотик эмийн хэрэглээ, эмийн зохистой хэрэглээний талаар видео 
хичээл бэлтгэн өдөрт 3 удаагийн давтамжтайгаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэж ажиллаа.  
8. Khovd news.mn орон нутгийн мэдээллийн цахим хуудсанд мэдээлэл нийтлүүлж ард иргэдэд эмийн 
зохистой хэрэглээний талаар эрүүл мэндийн боловсрол олголоо.  
9. Эмч,сувилагч нарыг эмийн зохистой хэрэглээний арга зүйн зөвлөмжөөр ханган  ―Эмийн зохистой хэрэглээ‖ 
болон ―Антибиотик эмийн зөв зохистой хэрэглээ‖, ―Нянгийн тэсвэржилт‖-ийн  талаар  мэдлэг олгох сургалтыг 
тогтмол явуулж  2018 онд 17 удаагийн сургалтанд 420 гаруй эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан байна.  
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Арга хэмжээ 2.4.5 Эм зүйн 
албаны эм зүйн тусламж 
үйлчилгээг сайжруулах 
зорилгоор үйл ажиллагаанд 
хөндлөнгийн болон дотоод 
хяналтыг тогтмол хийх  

Эм зүйн албаны 2018 оны 1-12 сарын MNS 5376:2016 стандартын дагуу Эмийн жорын маягт,жор бичилтын 
стандартын мөрдөлт, жорын маягтын хангамж: 
Эмч нарын жор бичилтыг сайжруулах зорилгоор MNS5376:2016  шинэчлэгдсэн стандартаар  04,09 сард 150 
эмч нарт 2 удаа сургалт хийж гарын авлага тараасан. Энгийн эмийн жорын маягтыг 2018 оны 1-12 сарын нийт 
15800 ширхэг жорыг хэвлүүлэн эмч нарыг  энгийн эмийн жорын маягтаар тасралтгүй хангасан. 
Мансууруулах эмийн жорын маягтыг зарцуулалт- 230 ширхэг 
Сэтгэц нөлөөт эмийн жорын маягт 708  ширхэг жорыг шипрлэн авч  эмч нартаа жорын маягтаар хангаж 
байна. 
Сүүлийн 3 жилийн жорын зарцуулалт, хангамжын байдлаас дүгнэлт хийхэд: 
жорын хангамж тасралтгүй олгож байгаа мөн жил ирэх тутам жорын маягтын хэрэглээ нэмэгдэж байгаа нь 
эмч нар жорын маягтыг хэрэглэж хэвшиж байгаа, ялангуяа антибиотик эмийг жорын маягтанд бичиж хэвшсэн 
нь харагдаж байна. 
  
Антибиотик эмийн болон эмийн зохистой хэрэглээний талаар мэдлэг олгосон нийт хүний тоо: 
Эмч, сувилагч, эмнэлгийн ажилтан нарт  6 удаа сургалт хийсэн -180 мэргэжилтэн хамрагдсан 
  
Зорилтот бүлэгт чиглэсэн сургалт: 
ДЗОУБ-хамтран ажил эрхэлдэггүй иргэдэд -60 
Амбулатори болон стацинориар үйлчүүлэсэн иргэд -60 
Тухайн тасаг нэгжид хэвтэн эмчлүүлэж буй иргэдэд эм зүйч нар 3 удаагийн давтамжтайгаар 9 удаагийн 
сургалтанд 120 хүн хамрагдлаа.  
  
Цахим бүртгэлээр үйлчлүүлж буй иргэдэд 1 давхрын телевиз: /3 сарын 05-нээс 14 хоног Эмийн гаж нөлөө 
болон Антибиотик эмийн хэрэглээ, эмийн зохистой хэрэглээний талаар видео хичээл өдөрт 3 удаагийн 
давтамжтайгаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэсэн/ 
Khovd news.mn  орон нутгийн мэдээллийн цахим хуудсанд мэдээлэл нийтлүүлсэн. 
Эмч,сувилагч нарыг эмийн зохистой хэрэглээний арга зүйн зөвлөмжөөр ханган ажилласан 
•Нийт 17 удаагийн 420 хүнд ―Эмийн зохистой хэрэглээ‖ болон ―Антибиотик эмийн зөв зохистой хэрэглээ‖, 
―Нянгийн тэсвэржилт‖-ийн  талаар  мэдлэг олгосон.   
  Хийсэн сургалтын үр дүн: 
      Тасаг нэгж тус бүрт сар бүрийн сүүлийн 7 хоногт хуваарийн дагуу эм зүйн тусламж үйлчилгээний 
дотоод хяналт хийх болон антибиотик эм,эмийн зохистой хэрэглээний талаар Сургалтын өмнө болон дараа 
судалгаа авч дүгнэлт хийсэн. 
Эм зүйн тусламж үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор 2018 онд дотоод хяналт хийх хуваарь‖-ийн дагуу  эм зүйч 
Ц.Цэцэгжаргал  Т.Ууганбаяр Ш.сарангэрэл Ц.Отгонцэцэг  эм найруулагч Ц.Эрдэнэчимэг Б.Билэгт  нар эм зүйн 
алба болон 16 тасаг нэгжийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдал, хүчинтэй хугацаа, яаралтай 
тусламжийн эмийн хангалт бэлэн байдал, мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн зарцуулалт, бүртгэл 
хөтлөлт болон ариутгалын  халдваргүйжүүлэх уусмалын сери, хугацаа, хэрэглэх заавар хадгалалтад хяналт 
хийсэн. Эм зүйн дотоод хяналтаа мэргэжлийн хяналтын Эмийн сангийн шалгуур хуудсын дагуу мөн MNS 
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5260:2015 эмийн сангийн стандарт,ЭМС-н 2017 оны 505 тоот тушаалын дагуу асуулт гарган дүгнэхэд 90 % 
үнэлэгдсэн мөн бүх тасаг нэгжид хуваарийн дагуу хяналт үнэлгээ хийж дүгнэлт хийлээ. 
Эм зүйн албаны  дотоод хяналтаар илэрсэн зөрчил: 
      ЭМС-н 505 тоот тушаалын дагуу хог устгалын бүртгэл дутуу,хогийн сав, эсэд нөлөөлөх эмийг 
хадгалалтанд анхаарах 
      Мансууруулах эмийн хоосон шилний устгал байхгүй 
      Зайлшгүй шаардлагатай эмийн бүртгэл дутуу 
      Тасаг нэгж,кабинетийн халдваргүйжүүлэх уусмалын хугацаа,сери дутуу,өртөлтийн дараах цомогны эм 
тарианы /витамин К /хугацаа дууссан 
      Эмч нарын истори бичилт алдаатай хэвээр 
  
Эм зүйн албаны илэрсэн зөрчлийг арилгахад хийсэн ажлын биелэлт: 

v  Анхан шатны бүх бүртгэлийг шинэчлэн цаг тухай бүрт бүртгэл хөтлөн хяналт тавин ажиллаж байна. 
v  Мансууруулах эмийн хоосон шилний устгалын комиссын бүрэлдэхүүнийг захиралын тушаал гарган 
ЭМС-н 2017 оны 505 тоот тушаалын дагуу устгал хийж баталгаажуулан тайланг хавсаргасан. 
v  Эмийн болон эсэд хортой хог хаягдалын ангилалын дагуу хавдрын эмчилгээний эм,эмийн 
үлдэгдэл,тэдгээрийг агуулж байсан сав,тун шилийг тусгайлан хадгалах зориулалтын хайрцагтай болсон 
v  Эмч нарын истори бичилт сайжруулах зорилгоор эмийн мэргэжилтэн тухайн тасгийн эмч нарт зориулан 
эмийн нэршил,тун хэмжээг зөв бичиж ширээний гарын авлага бэлтгэн өгсөн. 
v  Эмч нарыг  энгийн эмийн жорын маягтаар тасралтгүй хангасан. 
v  Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 8 дахь жагсаалтын дагуу сар бүр бүртгэл хөтлөн хувийг тооцон 92% 
хангамжтай эм зүйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. 

Тасаг нэгж бүрийн яаралтай эмийн хадгалалт хамгаалалт сайжирсан халдваргүйжүүлэх уусмалын хэрэглэх 
зааврыг үйлчлэгч бүрт хэвлэн өгч үйлчлэгчийн булан бүрт байршуулаж зөв хэрэглэх дадалд сургасан. 
 

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

3.1 
 
 

 Арга хэмжээ 3.1.1 НЭМ-ийн 
үндэсний хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтийг хангаж, хагас 
бүтэн жилээр тайланг хүргүүлж 
ажиллах 

 БОЭТ-д 2018 онд  хэрэгжиж байгаа 9 үндэсний хөтөлбөр, 3 Аймгийн дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. хөтөлбөр тус бүрийг хавтастай болгож баримтжуулахаас гадна хөтөлбөрүүдтэй холбогдон гарсан 
төлөвлөгөө бусад эрх зүйн актуудыг нэгтгэж уг хөтөлбөрийг БОЭТ-д хэрэгжүүлэн ажиллах эмч мэргэжилтэг 
томилон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна. Хөтөлбөрүүдийн жилийн тайланг гаргаж  Ховд аймгийн 
Эрүүл мэндийн газар болон ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн 
болно.  
Хөтөлбөрийн биелэлтийг хавсаргав.  
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Арга хэмжээ 3.1.2 Нийгмийн 
эрүүл мэндийн чиглэлээр 
байгууллагын түвшинд 
тогтвортой цомхон дотоодын 
баг бий болгож чадавхижуулж, 
шаардлагатай техник 
хэрэгслээр хангана. 
 

БОЭТ-д нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжлийн бус ажилтныг орон тоогоор томилон ажиллуулж байгаа боловч  
Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн мэргэжилтэн дутагдалтай байгаа тул олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр зар тавьж ажлын байр зарласан. Зарын дагуу НЭМ-ийн чиглэлээр мэргэшсэн 
мэргэжилтэн ирээгүй тул их эмч мэргэжлийн хүнийг түр томилон  ажиллуулж байна.  
БОЭТ-ийн ахлах сувилагчдыг нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр ажиллах багийн гишүүнд томилон тасаг 
нэгж бүр сард 1 удаа тус төвөөр үйлчлүүлж буй иргэдэд урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох сургалт хийж гарын авлага бэлтгэн тарааж хэвшсэн нь үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж 
дээшилсэн үр дүнтэй ажлуудын нэг болж байна.  
Тухайн тасгийн НЭМ хариуцсан багийн гишүүд нь үйлчлүүлж буй иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох 
сургалт, зөвлөгөө, зөвлөмж тогтмол өгч хэвшсэн.  
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3.2 

Арга хэмжээ 3.2.2 Хүн ам 
ялангуяа сургууль, цэцэрлэг, их 
дээд, коллежийн суралцагсадад 
эрүүл мэндийн мэдлэг олгох, 
ухуулга, нөлөөллийн сургалт 
суртачилгааг тогтмолжуулна. 
 

БОЭТ-ийн сургалтын алба,  Peace corp сайн дурын ажлтан Амандаатай хамтран 9-р цэцэрлэг ―Хүүхдийн хоол 
тэжээлийн илчлэг тооцох аргазүй‖ сэдэвт сургалт  мэдээлэлийг 2018 оны 3-р сарын 25 өдөр зохион 
байгуулсан. 
 ХҮН АМЫН ХООЛ ТЭЖЭЭЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2016-2025 он) ийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан 
Ховд аймгийн БОЭТ, ЭМГ, БСУГ, Энх тайвны корпустай хамтран Хүүхдийн хоол хүнсний аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйг сайжруулах, тэжээллэг хоолоор хангах, шинэ жор гаргах чадварыг эзэмшүүлэх зорилгоор 
"ХҮҮХДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ ‖ сэдэвт ажлын байрны сургалтыг 2018 
оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд тус төвд зохион байгууллаа.   
Энэхүү сургалтанд Ховд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 35 цэцэрлэгийн ахлах тогооч нар 
хамрагдаж байгаа бөгөөд энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар хүүхдийн хоол тэжээлийн стандарт, хүнсний 
аюулгүй байдлын талаархи мэдлэгээ дээшлүүлэх, харилцан туршлага судлаж, хамтын ажиллагаа өргөжих ач 
холбогдолтой. 
 
Дэлхийн гар угаах өдрийг тохиолдуулан Ховд телевизтэй хамтран 2018.10.15-ны Цэвэр гар-Эрүүл амьдралын 
жор уриан дор гар угаах арга зүйг бүжгэн хэлбэрээр видео бичлэг болгон иргэдэд болон ижил 
мэргэжилтэндээ эрүүл мэндийн боловрол олгосон . Нийт 3100 хүн цахим орчинд үзэж 61 хүн бусадтайгаа 
хуваалцсан байна. 
Дэлхий нийтээрээ жил бүрийн 12 дугаар сарын 01-ний өдрийг ДОХ-ын эсрэг олон нийтийн анхаарал 
хандуулах өдөр болгон тэмдэглэдэг бөгөөд. Манай лаборатори бас энэ өдрийг тохиолдуулан БОЭТ-өөр 
үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч, БОЭТ-ийн нийт ажилчдад  эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр 
ухуулгаа сурталчилгаа хийх, зурагт хуудас, унших материал, тарааж баталгаажуулж зураг авсан. 
Мөн ШШГА-ийн нийт албан хаагчид хүмүүжигчдэд  эмч Т.Отгонсүрэн лаборант Д.Отгонцагаан  нар 
сурталчилгааны зурагт хуудас бэлгэвч тарааж зөвлөгөө өгч нийт  100 хүнээс /ДОХ, БЗДХ-ын / цусны 
шинжилгээ хийж өөрчлөлттэй гарсан хүмүүст зөвлөгөө өгч эмчилгээнд хамруулсан. 
ХДХВ/ДОХ/БЗДХ кабинетийн эмч Д.Цээпил Ерөнхий боловсролын 12 жилийн 2 сургуулийн багш, ажилчид, 
сурагчдад  12 дугаар сарын 01-ний  ДОХ-ын эсрэг олон нийтийн анхаарал хандуулах өдрийн талаар, бэлгийн 
замаар дамжих халдварт өвчний талаар мэдээлэл хийж ухуулгаа сурталчилгаа хийх, зурагт хуудас, унших 
материал, тараасан. 
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Арга хэмжээ 3.2.3 Халдварт 
өвчин ялангуяа БЗДХ, тэмбүү, 
сүрьеэгийн өвлөлийг 
бууруулах, сайн дурын 
зөвлөгөө, шинжилгээний төвийн 
үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, 
зорилтод бүлгэд чиглэсэн үзлэг 
шинжилгээг хийж халдварын 
тархалтыг тогтвортой 
бууруулна. 

Сүрьеэ өвчлөлийн улсын дундаж нь 10000 хүн амд 14,1 промиль байгаа ба Ховд аймагт 2017 онд 10000 хүн 
амд 6,2 промиль, 2018 онд 10000 хүн амд 5,4 промиль байна. 
  
Сүрьеэгийн эрт илрүүлэгийн үзлэг шинжилгээг джитал рентген аппаратаар нийтдээ 9053  хүнд хийсэн ба 
үзлэгийн үр дүнд халдвартай хэлбэрийн 5 тохиолдол, хавьтлын үзлэгээс 3 тохиолдолыг  илрүүлэн хяналтанд 
авч эмчилгээг эхлүүлсэн нь сүрьеэгийн халдварыг тархалтыг бууруулах, эмчилгээний үр дүнг дээшлүүлэх ач 
холбогдолтой урьдчилан сэргийлж чадсан үйл ажиллагаа болсон.  Эрт илрүүлэгийн үзлэгт  ЭМГ, БОЭТ-ийн 
удирдлагуудын дэмжлэгтэйгээр 16 сум, аймгийн төвийн 28 байгууллагыг хамруулсан сүрьеэгийн эмч 
ахлагчтай рентген техникч, дүрс оношилогооны эмч, дотрын эмч , сүрьеэгийн лаборант болон зарим сумдад 
бусад нарийн мэргэжлийн эмч нартай хамтран хийсэн. 
  
Сүрьеэ өвчний улмаас диспансерийн  хяналтанд  нийтдээ 46 тохиолдол  бүртгэгдсэнээс сүрьеэгийн шинэ 
тохиолдол  41 тохиолдол байна. Үүнд: 
·         Уушигны бус хэлбэрийн өвчлөл – 24, 
·         Уушгины хэлбэр-22 тохиолдол бүртгэгдсэн. 
Уушгины хэлбэрийн сүрьеэгийн 16 тохиолдол  халдвартай хэлбэр, 6 тохиолдол халдваргүй хэлбэр байгаа  нь 
2017 оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад оношийн баталгаатай эмчлэгдэж байгаа хувь 5 хувиар ахисан 
үзүүлэлттэй байна.  Мөн  дахилтат хэлбэрээр -1, шилжиж ирсэн – 1, бусад хэлбэр 1  тохиолдол бүртгэгдсэн.  
Сүрьеэгийн тохиолдолын бодит тоо  нь сүүлийн 5 жилийн дундаж үзүүлэлттэй харьцуулахад ижил түвшинд 
байна.    Тайлант хугацаанд  46 үйлчлүүлэгчийн эмчилгээг хяналттай хийж  дуусгаж үр дүнг тооцсон.  Одоо 
диспансерийн хяналтанд нийт 24, үүнээс  эмэнд мэдрэг сүрьеэгийн 21, эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн 3 
тохиолдолын эмчилгээг хянаж хийж байна. Үүнээс аймгийн төв дээр эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн 2, эмэнд 
мэдрэг сүрьеэгийн 10  тохиолдолын эмчилгээг диспансераар  хянаж эмчилгээг хийж байна.   Сумын эмчтэй  
хамтран эмэнд мэдрэг сүрьеэгийн 11, эмэнд тэсвэртэй тохиолдолын 1 үйлчлүүлэгчийн эмчилгээг хяналттай 
хийж байна.  Энэ онд  олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн  3  тохиолдол, нэг болон цөөн эмэнд тэсвэртэй 4  
тохиолдолын  эмчилгээг  дуусгаж  ХӨСҮТ-д очиж эмчилгээний үр дүнг тооцуулсан.   Одоо  ОЭТС-ийн 1, нэг 
болон цөөн эмэнд тэсвэртэй 2  өвчтөний  эмчилгээг  хяналттай  үргэлжлүүлэн хийж байна. 
Сүрьеэ өвчний  эмчилгээний амжилт 85  хувь,  эерэгээс сөрөгт шилжилт  95 хувь байна.   Уушгины  эерэгийн 
тохиолдлын эзлэх хувь – 50 хувь байгаа нь 2017 оны үзүүлэлтээс 2 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй   байгаа нь 
оношилгооны чанарын түвшин ахисан гэж үнэлэх ба Улс, Аймгийн дундаж түвшинд хүрсэн амжилттай 
ажилласан байна. 
  
Сүрьеэгийн лабораториор нийт  521  үйлчлүүлэгчийн 1042  сорьцонд түрхэцийн шинжилгээ хийснээс 
оношлогооны 441, хяналтын  80  шинжилгээ  хийсэн ба өсгөврийн шинжилгээнд 7 үйлчлүүлэгчийн  66  
сорьцыг сар бүр  хяналтын шинжилгээгээгээр  сар бүр  ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн Лавлах Лабораторид 
зөөвөрлөсөн  ба ЭТС- илрээгүй. 2018 онд нэг болон цөөн эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн 2 тохиолдол , олон 
эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн 1 тохиолдолыг шинээр бүртгэн авч эмчилгээг хяналттай хийж байна. 2018 оны 
02 сарын 28-ны өдрөөс Молекул биологийн шинжилгээг ДОХ Сүрьеэгийн төслийн хүрээнд Глобаль сангийн 
санхүүжилтээр нийлүүлэгдсэн GeneXpert аппаратын тусламжтайгаар  шинээр хийж эхэлсэн нь оношлогооны 
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чанарын үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, сүрьеэ өвчнийг эрт илрүүлэх шинэ дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлсэн үр дүнтэй 
тусламж үйлчилгээ болж байна. GeneXpert аппаратын сүрьеэгийн микобактер илрүүлэх,  рифамицины 
тэсвэржилтийг тодорхойлох шинжилгээг 275  үйлчлүүлэгчийн сорьцонд хийсэн.  
2018 онд  ХӨСҮТ-ийн  СЛЛ-ийн  дотоод хяналтаар  122  түрхэц шалгагдсанаас түрхэцийн чанар 100%  байсан 
ба чанарын гүйцэтгэл хангалттай үнэлгээ авсан. 
 БЗДХ/ХДХВ/ДОХ/-ын Аймгийн хэмжээний бүх донорууд, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг үзлэг шинжилгээнд   
хамруулж  байгаа бөгөөд ХДХВ/ДОХ, Тэмбүүг илрүүлэх шинжилгээ, болон  наацын шинжилгээг тогтмол хийж 
байна. ХДХВ/ДОХ, БЗДХ-ыг оношлох оношлуур эм урвалжаар ханган ажиллаж байна.  Зөвлөгөө өгөх 
кабинетаар үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл өгч, сургалт суртачилгаа хийж гарын авлагаар ханган үйлчиллээ. 
Энэ хугацаанд : 

●   Нийт үзлэг – 5671 
●   Өвчний учир - 2192 
●   Урдьчилан сэргийлэх үзлэг-  3175 
●   ДОХ-ын шинжилгээ  - 9000 
●   Тэмбүү илрүүлэх шинжилгээ - 9000 
●   Мазок  - 9400 

Илэрсэн өвчлөл : 
●  Тэмбүү -  132 
●   Заг хүйтэн – 41 
●   Трихомониаз – 59 
●   Мөөгөнцөр –  68 
●   Бэлгийн үү – 3 
●   Бэлгийн хомхой – 0 
●   Хламид - 0 

тохиолдол бүртгэгдэж хяналтанд авч карт нээж, зөвлөгөө өгч, эмчилгээнд хамрууллаа.  ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-ын 
талаар зөвөлгөө өгөх ― Сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээний төвийг  тогтмол ажиллуулж өдөрт ойролцоогоор 
5-8  хүнийг үзэж үзлэг шинжилгээ хийж зөвөлгөө өгч шаардлагатай үйлчлүүлэгчдыг эмчилгээнд хамруулж   
нийт  235  хүнд үйлчилсэн байна.  
  
2018 онд  ―Сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээний төв‖  өөр 235  хүн ирж үйлчлүүлсэнээс 

●  Мэдээлэл авахаар – 98 
●   Зөвлөгөө авахаар - 203 
●  Шинжилгээний өмнөх зөвлөгөө ба шинжилгээ  хийлгэхээр – 136 
●  Хариу авах ба шинжилгээний дараах зөвлөгөө авахаар -136 
● Бэлгэвч авсан – 145 хүн байна.  

Серилоги лаборатори нь : 
Серологи  лаборатори нь 2018 онд   ДОХ БЗДХ-ийн шинжилгээг 12984 хүнд хийсэн байна.  Үүнд: 

● Төрийн байгууллага болон төрийн бус байгууллагын урьдчилан     сэргийлэх үзлэгийн шинжилгээ 
●  Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 



●  Цэрэг болон цэргийн албан хаагчид 
● Гадаадад суралцах, ажиллах 
●  Гадаад иргэд 
●  Сүрьеэтэй өвчтөнд 
● Уул уурхайн ажилчид 
● Эрүүл мэндийн дүгнэлт (ажилд орох, гэр бүл батлуулах, мэс ажилбар хийлгэх хүмүүс) 
● Бэлгийн замаар дамжих халдварын кабинетаар үйлчлүүлэгчид 
● Цусаар дамжин халдварлах ХДХВ, Тэмбүү, В,С вирус, илрүүлэх шинжилгээг  8 нэр төрлийн  

үзүүлэлтээр шинжилгээ хийв 
●  ЭМД –ын урьдчилан сэргийлэх үзлэг 

Өвчлөл 2017 2018 

Тэмбүү 124 132 

Заг хүйтэн 30 41 

Трихомониаз 70 59 

Бэлгийн үү   68 

Бэлгийн хомхой 2 3 

 

3.3 Арга хэмжээ 3.3.1 Эх барих 
эмэгтэйчүүд, хүүхдийн 
хяналтын тогтолцоог 
сайжруулахад анхан шатны  
ЭМБ-уудтай хамтран ажиллах 

Хүүхэд, нярай, эх барих эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл 
мэндийн төвүүдийн эмч мэргэжилтэнтэй эргэх холбоог тогтоон ажиллаж байна. Үүнд:  

 Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудтай эргэх холбоог үүсгэн тогтмолжуулан ажиллаж байгаа ба 
Амаржих газрын төрөх тасагт төрсөн эхчүүдийг анхан шатны ЭМБайгууллагуудад ГАРААС ГАРТ зарчмыг 
баримтлан тогтмол эмч, эх баригч нарт 672 биечлэн,  582 утсаар хүлээлгэн өгч хамтран ажиллаж байна.  

 Өрх сумын ЭМТ-үүдийн ирүүлсэн өртөмтгий жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн мэдээний дагуу үзлэг, шинжилгээ 
хийн, үр дүнг тооцон, Аймгийн ЭМГ-ын эх барих эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд сар бүр 
хүргүүлж ажиллаж байна. 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар өртөмтгий жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 
хяналтыг 80,7% байна. 
 

 Хүүхэд, нярай, эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нар сум, анхан шатны байгууллагын эмч нартай хамтран 
ажиллах хуваарь, журмыг гарган зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.  

   
Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад үйлчлүүлэгчдийг илгээхдээ зөв зохион байгуулалттай явуулах 
тухай хамтран ажиллах албан тоот, холбогдох мэдээллийг хүргүүлэн ажиллаа. Ингэснээр үйлчлүүлэгчдийн 
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хүлээгдэл чирэгдэл багасч, үйлчилгээтэй холбоотой гомдолын тоо буурсан байна.  
 
Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүнд, хүндэвтэр үйлчлүүлэгчдийг шилжүүлэх, илгээх журмын 
хэрэгжилтийг даган хамтран ажиллах мэдээллийг хүргүүлэн ажиллаа. 
Аймгийн Эрүүл эмндийн газартай хамтран Эх барих эмэгтэйчүүд, хүүхэд нярайн чиглэлээр анхан шатны 
эрүүл мэндийн байгууллагуудын их эмч, эх баригч, нарт сургалтыг зохион байгуулсан.  Үүнд, Нярайн эмч 
Ц.Солонго, Ц.Доржханд, эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Э.Мөнхчимэг нар НЭҮНШТ-аар 2 удаа нийт 43 эмч 
мэргэжилтэнд, эх барих эмэгтэйчүүдийн ерөнхий мэргэжилтэн Ц.Нарангэрэл эх барихын яаралтай 
тусламжаар 1 удаа нийт 45 эмч мэргэжилтэнд онол болон ажлын байрны дадлага сургалт хийсэн. 
 
Мөн хамтын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, уялдаа холбоотой ажиллах үүднээс анхан шатны эрүүл мэндийн 
байгууллагын эмч мэргэжилтний уулзалт зөвлөгөөн дээр ―Эмэнлгийн тусламж үйлчигээний салбар дундын 
хамтын ажиллагаа‖ сэдвээр БОЭТ-ийн эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Н.Баясгалмаа, ―Хүүхэд яагаад эндэв‖ 
сэдвээр Нярайн эмч Ц.Солонго нар мэдээлэл хийн, санал солилцсон. 

Арга хэмжээ 3.3.2  Үндсэн 
мэргэжлүүдийн чиглэлээр 
анхан шатны ЭМБ-уудын эмч 
мэргэжилтэнг ажлын байранд 
сургаж дадлагажуулан 
мэргэжил арга зүйгээр хангаж 
ажиллах 

АНУ-ын Virtue foundation ОУБ-ын эмч нартай хамтран  баруун бүсийн аймгуудын нүдний нарийн мэргэжлийн 
эмч, сувилагч нарт ажлын байрны сургалтыг 7 дахь жилдээ  зохион байгуулж, дагалдуулан сургалаа. 
 
Ховд аймгийн Мөнхайрхан сумын  ЭМТ-ийн ариутгагч, хүүхдийн сувилагч, эмчилгээний хоолны тогооч нарыг 
14 хоногийн ажлын байрны дагалдан сургалтанд хамруулсан.  
 
Цэцэг сумын  ЭМТ-ийн ээлжийн сувилагчдыг хүүхдийн тасагт ажлын байрны сургалтанд тус тус хамруулан 
ажилласан.  
 
Хавдрын эсрэг үндэсний аян-2018" Ховд аймагт 5 дахь удаагаа 2018 оны 06 дугаар сарын 18-22-ныг дуустал 
5 хоног БОЭТ-д 6 мэргэжлийн чиглэлээр 13 эмч мэргэжилтэн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ хийж сумдын эмч, эх 
баригч нарыг ажлын байранд дагалдуулан сургалаа.  
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Арга хэмжээ 3.3.3 Нийгмийн 
эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг 
төр хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудтай хамтран 
хэрэгжүүлэх, илүү ололттой 
хувь хүн байгууллагуудыг 
дэмжиж хамтран ажиллана. 

БОЭТ-ийн сургалтын алба,  Peace corp сайн дурын ажилтан Г. Амандаатай хамтран 9-р цэцэрлэг ―Хүүхдийн 
хоол тэжээлийн илчлэг тооцох арга зүй‖ сэдэвт сургалт  мэдээллийг аймгийн хэмжээний цэцэрлэгүүдийн 
эрхлэгч, ахлах тогооч нарт 2018 оны 3-р сарын 25 өдөр зохи он байгуулсан. 
ХҮН АМЫН ХООЛ ТЭЖЭЭЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР (2016-2025 он) ийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан 
Ховд аймгийн БОЭТ, ЭМГ, БСУГ, Энх тайвны корпустай хамтран Хүүхдийн хоол хүнсний аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйг сайжруулах, тэжээллэг хоолоор хангах, шинэ жор гаргах чадварыг эзэмшүүлэх зорилгоор 
"ХҮҮХДИЙН ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ ‖ сэдэвт ажлын байрны сургалтыг 
2018.05.29-05.30 өдрүүдэд тус төвд зохион байгууллаа.  Энэхүү сургалтанд Ховд аймгийн хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулдаг 35 цэцэрлэгийн ахлах тогооч нар хамрагдаж байгаа бөгөөд энэхүү сургалтанд 
хамрагдсанаар хүүхдийн хоол тэжээлийн стандарт, хүнсний аюулгүй байдлын талаархи мэдлэгээ 
дээшлүүлэх, харилцан туршлага судлаж, хамтын ажиллагаа өргөжих ач холбогдолтой сургалт боллоо.  
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Шүүх шинжилгээний газрын хүсэлтээр халдвар судлаач Б.Нямцацрал  ―Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй 
байдал‖ сэдвээр 2018,  ШШГГ –ын хүсэлтээр  сутгэцийн эмч П. Хосбаяр ―Сэтгэцийн эрүүл мэнд, сэтгэл засал‖ 
сэдвээр, халдварын сэргийлэлт хяналтын аяны хүрээнд тасаг нэгжүүдээс  аймгийн хэмжээний цэцэрлэг, 
сургуулиудад  ―Гарын эрүүл ахуй‖, ― сэдвээр сурагчдад сургалтууд зохион байгуулагдлаа. Аяны хүрээнд нийт 
тасгууд 580 ард иргэдэд ЭМБ олгож, 564 ширхэг брошур тарааж өгсөн байна.   
 
Дэлхий нийтээрээ жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний өдрийг ДОХ-ын эсрэг олон нийтийн анхаарал хандуулах 
өдөр болгон тэмдэглэдэг бөгөөд. Манай лаборатори бас энэ өдрийг тохиолдуулан БОЭТ-өөр үйлчлүүлж 
байгаа үйлчлүүлэгч, БОЭТ-ийн нийт ажилчдад  эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр ухуулгаа 
сурталчилгаа хийх, зурагт хуудас, унших материал, тарааж баталгаажуулж зураг авсан. 
Мөн ШШГА-ийн нийт албан хаагчид хүмүүжигчдэд  эмч Т.Отгонсүрэн лаборант Д.Отгонцагаан  нар 
сурталчилгааны зурагт хуудас бэлгэвч тарааж зөвлөгөө өгч нийт  100 хүнээс /ДОХ, БЗДХ-ын / цусны 
шинжилгээ хийж өөрчлөлттэй гарсан хүмүүст зөвлөгөө өгч эмчилгээнд хамруулсан. 
ХДХВ/ДОХ/БЗДХ кабинетийн эмч Д.Цээпил Ерөнхий боловсролын 12 жилийн 2 сургуулийн багш, ажилчид, 
сурагчдад  12 дугаар сарын 1-ний  ДОХ-ын эсрэг олон нийтийн анхаарал хандуулах өдрийн талаар, бэлгийн 
замаар дамжих халдварт өвчний талаар мэдээлэл хийж ухуулгаа сурталчилгаа хийх, зурагт хуудас, унших 
материал, тараасан. 
 

 Арга хэмжээ 3.3.4 Олон талт 
хамтын ажиллагааг салбарын 
бодлого, тэргүүлэх чиглэлтэй 
уялдуулан хөгжүүлж, гадаадын 
хөрөнгө оруулалт, зээл 
тусламжаар тулгамдсан 
асуудлаа шийдвэрлэхэд 
илүүтэй анхаарна. 
 

Канад Сангийн Орон нутгийн Санаачилга (КСОНС) Хөтөлбөрийн санхүүжилтаар  ―Ховд аймгийн БОЭТ-ийн 
хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах‖  төслийн хүрээнд  Хүүхдийн тасгийн 
эрчимт эмчилгээний өрөөнд 38 сая төгрөгийн санхүүжилтаар амьсгалын аппарат, нярай дулаан ширээ, 
өвчтөний хяналтын монитор, биллиметр, пульсохиметр зэрэг тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч үндсэн хөрөнгөд 
бүртгэлээ.  
 
Ховд аймгийн Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний Төвийг бэхжүүлэн чадавхижуулах зорилготойгоор хэрэгжүүлж 
буй төсөл нь  2008 оноос эхэлсэн бөгөөд орон нутгийн судалгаа, Бельги улсын Засгийн газар болон Монгол 
улсын Засгийн газар хоорондын санхүүжилтийн төлөвлөгөө, хэрэгжилт эхлэх хугацаа,  тоног төхөөрөмжийн 
нийлүүлэлт, сууриллуулалт, үндэсний телемедицин, видео хурлын системийн нийлүүлэлт, эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн техникын сургалт, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан практик сургалт, тоног 
төхөөрөмжийн 3 жилийн баталгаат хугацаа ба засвар үйлчилгээ гэсэн үе шатаар хэрэгжиж байна. Өнөөдрийн 
байдлаар орон нутгийн судалгаа, санхүүжилтийн төлөвлөгөө, төсөл хэрэгжих үе, тоног төхөөрөмжийн 
нийлүүлэлт, сууриллуулалтын ажил эхлээд явж байна. Тоног төхөөрөмжүүд нь 6 контейнер  бүхий ачаа 
хүлээн авч  мэс засал, гэмтэл, сэхээн амьдруулах мэдээгүйжүүлэлт, 103 хүлээн авах, нүд, чих хамар хоолой, 
шүдний   тоног төхөөрөмжүүдээ суурилуулаад инженер техникчдийн ажлын байрны  сургалтыг зохион 
байгуулж  байна. 
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 Дөрөв. Хүний нөөцийн төлөвлөлт, чадавхижуулалт, эрүүл мэндийн салбарын ѐсзүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах зорилтын 
хүрээнд: 

 

4.1 Арга хэмжээ 4.1.1 БОЭТ-ийн 
стандарт, бүтэц орон тоо, 
зохион байгуулалттай 
уялдуулан хүний нөөцийн 
төлөвлөлт хийх 

 
БОЭТ-ийн стандарт, бүтэц орон тоогоор бүрэн ажиллахгүй байгаа боловч зохион байгуулалттай уялдуулан 
2017-2020 онд хэрэгжүүлэх таван үндсэн зорилт бүхий  Хүний нөөцийн стратегийг хэрэгжүүлэн  ажилласан. 
❖ 50 наснаас дээш 4 хүүхэдтэй эхчүүдийн судалгаа,  
❖ 55 наснаас дээш эмч ажилчдын судалгаа 
❖ 2018-2019 онд төрийн болон байгууллагын санхүүжилтээр нарийн мэргэжлийн дотор, эх барих 

эмэгтэйчүүд, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээ, сэтгэц наркологи, арьс харшил, лаборатори, яаралтай 
тусламжийн чиглэлээр суралцаж байгаа эмч нарын судалгаа 

❖ Эмч эмнэлэгийн ажилтаны ипотикийн зээлийн судалгаа 
❖ Хувийн хэвшлийн эмнэлэгт давхар ажил хийдэг ажилчидын судалгаа 
❖ 2019 онд Тэтгэвэрт гарах ажилчдын судалгаа 
❖ 2019 онд 5 жилийн Тэтгэмж авах ажилчдын судалгаа 
❖ ЭМЯ-аас Эмч, эмнэлгийн ажилтаны дэлгэрэнгүй судалгаа 
❖ ЭМЯ-аас эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтэний лицензийн  болон жилийн багц цагийн биелэлтийн 

судалгаа 
Дээрх судалгааг гаргаж байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чадвартай нарийн мэргэжил, төрөлжсөн 
нарийн мэргэжлийн эмчийн нөөцийг бэлдсэнээр хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй, 
чанартай  хүртээмжтэй хүргэх нөхцөл бүрдэж байна.  Тус төвд 

● Анагаах ухааны доктор(Ph.D)-2 
● Клиникийн профессор эмч -11 
● Магистр эмч -7 
● Магистр сувилагч-5 
● Тэргүүлэх зэрэгтэй эмч-7 
● Ахлах зэрэгтэй эмч -14 
● Докторантур эмч -3 
● Магистрантур эмч -11 
● Тэргүүлэх зэрэгтэй сувилагч тусгай мэргэжилтэн-18  

● Ахлах зэрэгтэй сувилагч, тусгай мэргэжилтэн - 59 тус тус ажиллаж байна. 

БОЭТ-ийн нийт эмч, сувилагч тусгай мэргэжилтний /98/  32,0 хувь нь мэргэжлийн зэрэгтэй, 17.3 хувь /28/  
боловсролын зэрэгтэй  чадварлаг эмч мэргэжилтэн ажиллаж байна. 
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Арга хэмжээ 4.1.2 Байгууллагад 
эрэлт хэрэгцээтэй байгаа 
төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн 
эмч мэргэжилтнүүдийн 
судалгаа  гаргаж үе шаттайгаар  
төлөвлөх 
 

Нэгдсэн эмнэлэгийн  бүтэц үйл ажиллагааны MNS5950-2017 Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 
10 дугаар сарын 19-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор  батлагдсан нэгдсэн эмнэлгийн стандартаар  35 эмч 
дутагдалтай байгаа судалгаа гарган эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн бодлоготой нийцүүлэн ЭМЯ-аас 
баримтлаж буй төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч мэргэжилтнийг бэлтгэж байна. Үүнд  

● Резидентийн сургалтанд их эмч  -8 их эмч   
● Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд -4 их эмч  
● Сувилагчийн мэргэжил олгох сургалтанд-8 / 
● Сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд -5     
● Байгууллагын зардлаар резидент -1 их эмч 

тус тус суралцаж байна.  
2019 онд байгууллагад шаардлагатай байгаа үндсэн мэргэжлээр 6 их эмч, төрөлжсөн мэргэжлээр 16 их эмч, 
24 сувилагч тусгай мэргэжилтэнг мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд суралцуулахаар ЭМХТ -д 
санал хүргүүлэн ажиллаа 
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Арга хэмжээ 4.1.3 Ажилд 
орохыг хүссэн, мэргэжлийн ур 
чадвартай хүмүүсийг хүний 
нөөцийн санд  бүртгэн авч сул 
чөлөөтэй  орон тоонд ажлын 
байрны сонгон шалгаруулалт 
хийж эрэмбэлэн хүний нөөцийн 
санд бүртгэж материалд 
хавсаргах 

 
Ур чадвартай мэдлэгтэй, харилцааны соѐлтой багаар ажиллах чадвартай, хэлний тодорхой мэдлэгтэй хүний 
нөөцөөр хангагдах зорилгоор ажил хүссэн эмч 47, сувилагч 27,  тусгай мэргэжилтэн 8 , үйлчлэгч 18,  тогооч 4 
өргөдлийг эрэмбэлэн, хүний нөөцөд бүртгэн авсан ба сувилахуйн албатай хамтран сувилагч тусгай 
мэргэжилтнүүдээс улиралд нэг удаа гардан үйлдлийн болон, хууль, онолын шалгалт авч, эрэмбэлсэн 
дарааллын дагуу түр ажлын байранд, хөдөлмөрийн гэрээ хийн ажиллуулж байна. 
 

 
2018 оны 06 дугаар сарын 05-д болон 14 нд 2 удаа  Шинэ сувилагчдыг эрэмбэлэх зориолгоор мэдлэг шалгах 
сорил, гардан үйлдлийн өртөө, зөвлөгөөний өртөө, компьютерийн анхан шатны мэдлэг шалгах  гэсэн 
дарааллаар  шалгалт авлаа. Шалгалтанд нийт 37 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн оролцож сувилахуйн 
мэдлэг, ур чадвараа үнэлүүллээ. Шалгалтанд тэнцсэн 28 сувилагч, тусгай мэргэжилтнээс ―А‖ үнэлгээтэй – 6 
буюу 21,6%,―B‖ үнэлгээтэй – 16 буюу 57,2%, ―С‖ үнэлгээтэй – 4 буюу 14,3%―D‖ үнэлгээтэй – 2 буюу 7,1% 
байна. 
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4.2 Арга хэмжээ 4.2.2 
Шаардлагатай тохиолдолд  
хөрвөн ажиллах чадавхи бүхий 
эмнэлгийн мэргэжилтэнг 
байгууллагын хэрэгцээ  хүний 
нөөцийн шаардлагын дагуу  
шавилан сургалтаар бэлтгэн 
мэргэшүүлэх  

Нийт эмч, эмнэлгийн ажилчдын ажил мэргэжил, албан тушаал, шагнал урамшуулал ажлын туршлага 
сургалтанд хамрагдсан болон мэргэшсэн байдал мэргэжлийн зэрэг, дэв ажилласан жил, тэтгэвэр, тэтгэмжид 
хамрагдсан байдал, өндөр насны тэтгэвэрт хамрагдах ажилчдын  нарийвчилсан судалгаа гаргаж үйл 
ажиллагаандаа ашигладаг.  

- Серлоги лабораторийн их эмч Т.Отгонсүрэн ХӨСҮТ-д  14 хоногийн хугацаатай ажлын байрны 
дагалдан сургалтанд хамрагдаж мэдлэг чадвараа сайжрууллаа.  

- Нярайн их эмч Г.Бадамжав ЭХЭМҮТ-ийн нярайн эмгэг судлалын тасагт 14 хоногийн хугацаатай 
сурфактант эмчилгээний ажлын байрны сургалтанд хамрагдлаа.  

- Хавдрын их эмч Ц.Цагаан ХСҮТ-д хими эмчилгээний 14 хоногийн ажлын байрны дагалдан сургалтанд 
тус тус харагдаж мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүллээ.  

 
2018 онд цэргийн нэгдсэн төв эмнэлгийн дурангийн их эмч Я.Мөнх-Эрдэнийг нэг сарын хугацаатай, СЭМҮТ-
ийн  сэтгэл засалч Г.Гантулгыг 14 хоногийн хугацаатай урьж ажлын байрны сургалт зохион байгуулсан.  

30 

4.3 Арга хэмжээ 4.3.1 Эмнэлгийн 
мэргэжилтний хөгжил 
хөтөлбөрийн дагуу нарийн 
болон төрөлжсөн нарийн  
мэргэжлийн олгох, дээшлүүлэх 
сургалтанд  эмнэлийн 
мэргэжилтнүүдийг төрийн 
болон байгууллагын 
санхүүжилтээр суралцуулах  

Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжил хөтөлбөрийн дагуу нарийн болон төрөлжсөн нарийн  мэргэжлийн олгох, 
дээшлүүлэх сургалтанд  эмнэлийн мэргэжилтнүүдийг  
төрийн санхүүжилтийн зардлаар  дотор, эмнэлзүйн эмгэг судлал, эх браих эмэгтэйчүүд, хүлээн авах 
яаралтай тусламж, хавдар, сүрьеэгийн чиглэлээр резидентийн сургалтанд их эмч -8  /Б. Золжаргал-дотор, П 
Ганбарс-эмнэлзүйн эмгэг судлал,О. Түвдэнням- эх барих эмэгтэйчүүд, Б. Азжаргал-дотор,  С. Баттуяа-хүлээн 
авах яаралтай тусламж, Л.  Дэлгэрцэцэг-эх барих эмэгтэйчүүд,  Б. Даваасүх-  сүрьеэ, Д.  Атарбат-хавдар/, 
Мэргэжил олгох сургалтанд -4 /М. Нямсүрэн-дуран, М. Сайрангүль-  Хоол боловсруулах, Н.Гантуул-  ДОХ 
БЗХӨ, Янжинбал-цус судлал/ 
Сувилагчийн мэргэжил олгох сургалтанд-8 /Ч. Алимаа-гэмтэл, Ш. Ганчимэг  - нөхөн сэргээх, Ц. Мягмаржав- 
хөнгөвчлөх эмчилгээ, Ц.Отгонжаргал- мэс засал, Г.  Ариунаа- ариутгал, Ц.Цэнгүүнжав- САМ,    Б. Чулуунбат- 
Эрчимт эмчилгээ, Г. Алтанзаяа- нүдний сувилахуй/, Сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд -5    /С. 
Оюунхишиг  -эх барих, Ч.Алтантуяа- эх барих, Ц.Энхбаяр – нөхөн сэргээх, Д. Цэндсүрэн- мэс засал,  Б. 
Сувданчимэг- мэс засал/   
Байгууллагын зардлаар резидент -1  /М.  Урангоо- эрүү нүүр/, мэргэжил олгох сургалтанд -1 /Д. Сарангэрэл-  
СТ /  нар тус тус суралцаж байна. 
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4.3.2  Санхүү, инженер 
техникийн, туслах ажилчид 
болон эмнэлгийн бусад 
мэргэжилтнүүдийг 
чадавхижуулах  зорилгоор 
мэргэшүүлэх, олгох сургалтанд 
хамруулах   
 

- Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн хугацаагүй эрхийн сургалтанд Ерөнхий санхүүч                                                          
Д. Баярсүрэн хамрагдсан.   

- Инженер Т. Нарантуяа, Т.Ариунзаяа нар  АХБ-ны санхүүжилтаар 2018 оны 06 сард  ―Тоног 
төхөөрөмжийн инженер чадавхижуулах‖ сургалтанд  

- Техникч Б. Содномпил  ―Даралтат сав‖ хүчилтөрөгчийн хийн тоног төхөөрөмжийн сургалтанд  2018 
оны 04 сард 

- Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Г.Отгонцоож ―Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн хэрэгжилт, 
танилцуулгын 16 цагийн сургалтанд  тус тус хамрагдсан. 

- Санхүү аж ахуй маркетингийн албаны дарга Ж.Тэмүүжин, нярав Ц.Цэцэгжаргал нар Төрийн өмчийн 
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хорооноос 2018 оны 09 дүгээр сард зохион байгуулсан ―Хөрөнгийн дахин үнэлгээний аргачлал‖ сэдэвт 
сургалтанд хамргадлаа.  

- Санхүүгийн албаны 4 ажилчин А3 сертификат олгох сургалтанд хамрагдсан.  
- Тоног төхөөрөмжийн инженер Т.Ариунзаяа Увс аймагт 2018 оны 11 дүгээр сард зохион байгуулагдсан 

ISO9001:2016 сургалтанд хамрагдсан.  

Арга хэмжээ 4.3.3. 
Байгууллагын дотоод сургалтыг 
жил, улирлаар төлөвлөн 
тогтмол зохион байгуулах  

Байгууллагын дотоод сургалтыг сар улирал, жилээр төлөвлөн 7 хоног бүрийн  2 дахь өдөр   эмч нарт  38  
сэдвээр давхардсан тоогоор  586 эмч,  7 хоног бүрийн 3 дахь өдөрт сувилагч тусгай мэргэжилтэнд 36 сэдвээр  
2160 хүн хамрагдлаа. Мөн сургалтын үеэр  Монгол эм импекс, Азифарм, Денк фармын шинэ эмийн 
мэдээллүүдийг өгч мэдлэг, мэргэжлийг нь дээшлүүлэн ажиллаа.  
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4.4 Арга хэмжээ 4.4.1 Үйлчилгээний 
ажилчдыг чадавхижуулах 
мэргэжлийг дээшлүүлэх 
зорилгоор шаталсан сургалтыг 
зохион байгуулах  

АШУҮИС -ийн Говь-Алтай дахь салбар сургуультай хамтран үйлчилгээний  албаны 15 үйлчлэгчийг туслах 
сувилагчийн шаталсан сургалтанд суралцуулан арга зүйгээр ханган хамтран ажиллаж байна.  
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Арга хэмжээ 4.4.3 Үйлчилгээний 
ажилчдад   халдвар хамгаалал, 
гамшгийн үеийн болон хууль, 
эрх зүйн сургалтыг зохион 
байгуулах  

Үйлчилгээний ажилчдад халдвар хамгааллаар  2 удаагийн сургалтанд давхардсан тоогоор 146 хүнд 
хамрагдсан.  
Хууль эрх зүйн чиглэлээр  ―Зөрчлийн тухай хууль‖-ийн  сургалтыг  Цагдаагийн газартай хамтран 3 удаад нийт 
136 сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдэд, МХГ хамтран  ―Зөрчлийн тухай хууль‖-иар 36  эмчид 2018 оны 04 
дүгээр сарын 10-ний өдөр зохион байгуулсан.  
 
Эмч мэргэжилтнүүдэд  Ховд аймгийн Цагдаагийн газрын  Урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн Цагдаагийн ахмад  Б. Болормаа, Гэр бүлийн хүчирийлэл, хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ахлах мэргэжилтэн Цагаагийн хошууч Ж. Оронбасар,  Ховд аймгийн Прокурорын газрын хяналтын 
прокурор Ш. Сүх-Эрдэнэ, Чанарын албаны дарга Б. Маралмаа, архив бичиг хэргийн эрхлэгч Г.Отгонцоож  
нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр  2018 оны 09 дүгээр сард 4 удаагийн давтамжтайгаар  нийт 48 их эмч, 135 
сувилагч тусгай мэргэжилтэн, 31 үйлчилгээний ажилчдад   Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Авилгатай 
тэмцэх хууль, Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, гэмт хэргээс урьдчилан  сэргийлэх хууль, мөн 
эмнэлэгт мөрдөгдөж буй  хууль эрх зүйн акт  болох ЭМЯ—ны  сайдын тушаал 142,  байгууллагын захирлын 
тушаал 54, үндэсний хөтөлбөр 11, дэд хөтөлбөр- 3 зэрэг  хууль эрх зүйн сургалтуудыг  зохион байгуулж 
ажилласнаар эмч эмнэлгийн мэргэжилтгүүдийн хууль эрх зүйн мэдлэг дээшиллээ.  
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Арга хэмжээ 4.4.4 Эрүүл 
мэндийн төрөлжсөн программ 
хангамж ашиглахад 
байгууллагын техник 
хэрэгслийн чадамж  болон эмч, 

eHealth программ хангамж болон цахим эмнэлэгийн системийг манай БОЭТ нь 2017 оны 02 дугаар сарын 01-
ний өдрөөс хойш одоог хүртэл тасралтгүй ашиглаж нэмэлт хөгжүүлэлтийг хийж цар хүрээг нь нэмэгдүүлж 
хэрэглээг тогтмолжуулан ажиллаж байна. Мөн бусад бүсийн болон хөдөө орон нутгийн эмнэлэгүүдээс анх 
удаа нэвтрүүлсэн. Тус программын сургалтыг тасаг кабинетүүд болон хүн бүрт биечлэн тоног төхөөрөмж 
болон программ хангамж дээр тасралтгүй сургалтуудыг хийж гүйцэтгэж байна.  
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эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн 
мэдлэг ур, чадварыг 
сайжруулах чиглэлээр сургалт 
зохион байгуулах  

Мөн шинээр ирсэн ажилтан бүрт биечлэн программын бүтэц болон ашиглалтын талаарх сургалтуудыг 
тасралтгүй өдөр тутам зохион байгуулж эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн цахим хэрэглээний мэдлэг ур 
чадвар сайжирч, эмнэлгийн анхан шатны бүртгэл маягт, өвчний түүх бүрэн цахимжиж  хэвшил болон 
хэрэглээний программ дээр ажиллах хурд, ур  чадвар дээшилсэн.  

4.5.  Арга хэмжээ 4.5.1. Бүс нутгийн 
болон байгууллагын хэмжээнд 
эрдэм шинжилгээний онол 
практикийн хурал зохион 
байгуулах /дэлхийн эмч нарын 
өдөр, олон улсын сувилагчийн 
өдөр/ 

Монголын анагаах ухааны академи, ―Ач‖ Анагаах ухааны их сургууль, Анагаах ухааны хүрээлэн,  Ховд 
Аймгийн ЭМГ, Бүсийн  Оношлогоо, Эмчилгээний Төвтэй  хамтран ―Баруун бүсийн эмч нарын зөвөлгөөн - IV‖ 
ийг  2018 оны 06 дугаар сарын 22-23 -ны өдрүүдэд Ховд аймагт зохион байгуулсан. 
 Баруун бүсийн эмч нарын зөвлөгөөн нь бүс нутагтаа гол тулгамдаж буй асуудлуудад анхаарлаа хандуулан 
авч хэлэлцэхээс гадна зөвлөмж гарган бодлогын түвшинд авч үзэх шаардлагатай асуудлуудыг салбарын 
бодлого төлөвлөлтөнд тусгах,   эмч нарыг судалгаа шинжилгээний ажил хийх сэдэл төрүүлэн, судалгааны 
арга зүйн мэдлэг эзэмшүүлэх, бүсийн хэмжээний судлаач, судалгааны тоо нэмэгдүүлэхэд чиглэгдлээ.  
Энэхүү хурал нь эрүүл мэндийн бүхий л  чиглэлийн асуудлуудыг хамруулсан бөгөөд тус хуралд анагаах 
ухааны докторуудын 9 лекц, эмч, мэргэжилнтүүдийн  35 бүтээл танилцуулагдаж, баруун бүсийн аймгуудын 
болон Ховд аймгийн сумд, өрх,  БОЭТ-ийн  нийт 150 гаруй эмч мэргэжилтнүүд  оролцсон.   
Хүндэт зочдоор 
1.    Н.Баасанжав- Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын эмч,  академич, Анагаахын шинжлэх ухааны 
доктор, профессор, Ач анагаах ухааны сургуулийн захирал 
2.    Б. Бурмаажав МАУА-ийн ерөнхий эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, академич, анагаахын шинжлэх ухааны 
доктор 
3.    Ц. Бадамсэд Академич Т.Шагдарсүрэнгийн нэрэмжит Анагаах Ухааны Хүрээлэн 
4.    Э. Ганбат Эрүүл мэндийн хуульч, өмгөөлөгч, АУ магистр 
5.    Авирмэд –Хүний  гавьяат эмч Анагаах ухааны доктор, 
6.  Т. Сарантуяа-ЭХЭМТ-ийн Зайн оношлогооны төвийн зөвлөх, АУ магистр, Эх барих эмэгтэйчүүдийн 
тэргүүлэх зэргийн эмч   
7.    Л.Тулгаа  АУХ-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, АУ-ны доктор, дэд профессор 
8.    Л.Содномцогт АУХ-ийн дотрын эмгэг судлалын эрхлэгч, АУ-ны доктор, дэд профессор 
9.    Э.Эрхэмбаяр АУХ-ийн хавдар судлалын секторын ЭША, хавдрын мэс заслын эмч 
10.  Ц. Отгонбаяр., Увс аймгийн ЭМГ-ын дарга, АУ докторант 
11.  М. Банзаагааяа- ГАА дахь АШУҮИС-ийн салбар сургуулийн захирал, Анагаах ухааны доктор, клиникийн 
профессорууд  болон эрдэмтэн судлаач, гавьяат эмч оролцлоо. 
Илтгэлүүдийг хэлэлцэж  
1-р байр Доржханд Ц., Ховд дахь БОЭТ-ийн нярайн эмч, Солонго Ц., Ховд дахь БОЭТ-ийн нярайн эмч, АУ-ны 
доктор,   нарын "Хүүхэд яагаад эндэв" 
 2-р байр Пунцагдулам Б., Содномцэрэн Ж., Болормаа А., Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дотрын эмч, АУ 
магистр "Завхан аймгийн иргэдийн дунд зүрх судасны өвчний эрсдлийг тодорхойлсон нь" 
3-р байр Уугантуяа Г., Увс аймгийн ЭМГ-ийн НЭМХ-ийн дарга, НЭМ-ийн магистр "Тэмбүү өвчний тархалт, 
түүний эрсдэл зан үйлийг судалсан үр дүн 
Тусгай Байрууд: Цагаан Ц., Ховд аймгийн Хавдрын эмч, "Ховд аймгийн хорт хавдрын өнөөгийн байдал 2012-
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2016 дундаж үзүүлэлт", Ерболат К., Пүрэвээ Ч., Гантөмөр Л., ГА дахь АШУҮИС-ийн салбар сургуулийн багш, 
АУ магистр "Говь-Алтай болон Баян-Өлгий аймгийн 5 хүртэлх насны хүүхдийн түлэгдэлтийн тохиолдолд 
хийсэн судалгаа" зэрэг судалгаа шинжилгээний ажлууд байр эзэллээ 

Арга хэмжээ 4.5.2. Эмч 
мэргэжилтнүүдийн эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл, 
судалгааны ажлуудыг хэвлэн 
нийтлүүлэхэд дэмжлэг үзүүүлэн 
мэргэжлийн нийгэмлэгүүдтэй 
хамтран ажиллах  
 

―Баруун бүсийн эмч нарын зөвөлгөөн IV‖ Эрдэм шинжилгээний бага  хурлын эмхэтгэлд дараах илтгэлүүд 
хэвлэгдсэн.  

1. ―Ховд БОЭТ-ийн мэс заслын тасагт 2014-2017 онд хийгдсэн цөсний  замын мэс заслын үр дүн‖., 
Эрхэмбаяр Э.,  Батболд Б. 

2. Отгонбаяр Д., ―Ховд аймгийн бамбай булчирхайн эмгэгийн тархалт‖ 
3.  Лхагвасүрэн Б.,  Сарангэрэл Д. ―Ховд аймаг дахь түнхний эхоны оношилгоо, эмчилгээний байдал‖ 
4. Сарангэрэл Д. ―Улаан хоолой, ходоодны хорт хавдрын уян дурангийн оношилгоог гистологийн 

шинжилгээтэй харьцуулах нь‖ 
5. Алтангадас Б. ―Эмэгтэйчүүдийн эрт цэвэршилт эмгэгийг зүү эмчилгээгээр эмчилсэн судалгаа‖ 
6. Алтангадас Б.  ―Эрэгтэйчүүдийн бэлгийн сулрал импотенция өвчнийг зүү төөнөөр эмчилсэн 

судалгааны дүн 
7.  Цагаан Ц. ―Ховд аймаг дахь хорт хавдрын өнөөгийн байдал 2012-2016 дундаж үзүүлэлт‖ 
8. Лүнчулуун  Н ―Баруун бүсийн зарим аймгуудын ЕБС-ийн сурагчдын амны хөндийн эрүүл мэндийн 

талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг судалсан үр дүн‖ 
9. Мөнхсоѐл Б.,  Отгонцагаан Т.‖ Ховд  аймгийн хүн амын дундах тэмбүү өвчний тархалт 10000 хүн амд  

харьцуулсан судалгаа‖ 
10. Бямбасүрэн М., Баярмаа Б., Номин-Эрдэнэ Ү., Алтангадас Б. ―Байгууллагын нийт ажилчдын бие 

бялдарын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшинг үнэлэх‖ 
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Арга хэмжээ 4.5.3 Эмч 
мэргэжилтэнүүдийг онлайн 
сургалтанд хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэн байгууллагаас 
дэмжлэг үзүүлэх  

 

2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн Умайн хүзүүний ирт илэрүүлгийн зайн оношилгоо, Солонгосын 
ИВА эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн эмнэлэгтэй хамтын ажиллагаатай зайн сургалтыг нийт 24 удаа сургалтанд 
хамрагдсан эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн давхардсан тоо 182 
Монгол улсад Люксембургийн Засгийн газар, НҮБ-ын Хүн Амын Сангийн дэмжлэгтэйгээр ―Эх нярайн 
тусламжинд зайн оношлогооны дэмжлэг үзүүлэх‖ төсөл 2007 оноос эхлэн хэрэгжиж байгаа бөгөөд тус 
төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь телемедицин буюу зайн оношилгооны технологийг ашиглан алслагдсан 
орон нутгаас яаралтай тохиолдолд болон хүнд өвчтөнд онош бататгах, эмнэлзүйн тусламж үйлчилгээний 
чиглэлээр төрөлжсөн мэргэжлийн төвийн эмч, мэргэжилтнээс зөвлөгөө авах үйл ажиллагаанд чиглэгдэж 
байна. 
Энэхүү телемедициний зөвлөгөөний үр дүнд орон нутгаас төв рүү шилжүүлэх өвчтөний тоо цөөрч, алсын 
дуудлага хүлээн авч эмнэлгийн тусламж үзүүлэх зардал багасч, орон нутагт ажиллаж байгаа эмч 
мэргэжилтний чадавхи сайжирч байна. 
11 удаагийн дамжуулалт хийгдсэн байна. 

30 



4.6 Арга хэмжээ 4.6.2 Эмч 
ажилчдад улирал бүр хийсэн 
ажлыг нь дүгнэж урамшуулдаг 
механизмыг боловсронгуй 
болгох  

Эмч ажилчдад улирал бүр хийсэн ажлыг нь дүгнэж урамшуулдаг механизмыг боловсронгуй болгох эмч 
ажилчдын нийгмийн идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулан 
ажиллаа. Үүнд: 

1.   БОЭТ-өөр  үйлчлүүлж буй болон Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт амьдарч буй иргэдэд эрүүл мэндийн 
сургалт сурталчилгаа хийх замаар ард иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх үүднээс 
тасаг бүр сард 1 удаа сургалт зохион байгуулж ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгч НЭМ-ийн чиглэлээр 
санал санаачлага гарган бүтээлчээр ажилласан тасаг хамт олныг шалгаруулах, урамшуулах  

2.   Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийн хүрээнд Ажлын байрны хөдөлгөөний хомсдол, өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор БОЭТ-ийн Уламжлалт эмчилгээний тасгаас зохион байгуулж буй 
ажлын байран дахь дасгал хөдөлгөөнийг нэг сарын хугацаатай 11:40-12:00 цагийн хооронд тогтмол 
хийж хамгийн идэвхитэй оролцсон тасаг хамт олныг шалгаруулсан. 

3. Тасгийн эрхлэгч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулан гэрээг улирал бүр дүгнэн урамшуулалтай нь тооцон 
ажиллаа.  

МУ-ын ЗГ-ын 150 дугаар тогтоолоор  хэвийн бус нөхцлийн  нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 10 хувиар, хортой 
нөхцөлд ажиллаж байгаа 150 эмч ажилчдад хор саармагжуулах  сүүг нэг хүнд хоногт 300 гр,  онцгой ур 
чадвар гарган хүний амь нас аварсан  эмч мэргэжилтэн, ачаалалтай ажилласан, байгууллага олон нийтийн 
ажилд идэвхитэй оролцсон  эмч ажилчдад  ур чадварын нэмэгдэлд 11,4 сая төгрөг, урамшуулалд 13,4 сая 
төгрөгийг тус тус олгосон байна.  
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Арга хэмжээ 4.6.3. Улсын 
мэргэжлийн ерөнхий газрын 
холбогдох мэргэжилтнээр 
ажлын байрны хөдөлмөрийн 
нөхцөлд үнэлгээ хийлгэх, 
мэргэжлийн чиглэл бүрээр 
ажлын байрны зураглал гаргах  
/статистикч эмчтэй хамтран/   

Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар улсын байцаагчийн зөвлөмжийн /№ 21-07/036/241 / дагуу 16 
зүйлийн ажил төлөвлөн хийлээ. Төлөвлөгөөний биелэлтийг зүйл бүрээр гарган 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-
ны өдөр Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирлын  2018 оны 1/403 албан бичгээр хүргүүллээ. 
Төлөвлөгөөний биелэлт 86 хувьтай. 
 

 

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

ЭМЯ-ы дэргэдэх ѐс зүйн хяналтын хороонд тайланг хүргүүлэв 
Тайланг хавсаргав. Хуудас 3  
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Арга хэмжээ 4.7.2 Эмнэлгийн 
мэргэжилтний ѐс зүйн 
асуудалтай холбоотой  
эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүд 
болон ажилчдад ѐс зүй, 
харилцаа, хандлага, 

 
- АШУҮИС-аас зохион байгуулсан ―Эмнэлгийн мэргэжилтэний ѐс зүй‖  сэдэвт 2 кр сургалтанд нийт  225 эмч 

эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа.  
 

- Мэргэжилийн хяналтын газраас зохион байгуулсан ―Эрсдэлийн үнэлгээ, хяналт шалгалт, Зөрчил болон 
зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль‖-ийн танилцуулах сургалтанд-38 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн 
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байгууллагын соѐлтой 
холбоотой сургалт зохион 
байгуулах 

хамрагдлаа.  
- Байгууллагын соѐлыг сайжруулах, ажилчдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилгоор  brandbook-ийн 

сургалтыг тасаг нэгжүүдэд зохион байгуулж, албан бичиг хэрэг хөтлөлт, тасаг нэгжүүдэд хөтлөгдөх албан 
маягтуудыг нэг загварт оруулан хэвлүүлэн ашиглаж байна.  

- Хэрэглэгчийн шаардлагыг хангаснаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилгоор   ISO 9001 
олон улсын стандартыг байгууллагад нэвтрүүлэх зорилт тавин Олон улсын чанарын стандартын 
академийн сургагч багш П.Тунгалагийг урьж  2018 оны 05 дугаар сарын 04-05 өдрүүдэд бүх ажилчдад  
“Чанарын менежментийн тогтолцоо – Шаардлага”  ISO 9001:2015  танилцуулах сургалтыг зохион 
байгууллаа.   

- Увс аймаг болон Улаанбаатар хотод  Чанарын менежментийн тогтолцоо – Шаардлага”  ISO 9001:2015 
ахисан шатны сургалтанд 9 менежер хамрагдлаа.  

- ОУСувилагчдын баяр угтаж эмнэлгийн ѐс зүйн хорооноос сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийн дунд 
―Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн хэм хэмжээ‖ сэдэвт АХА тэмцээнийг зохион байгууллаа.  

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

5.1 
 

Арга хэмжээ 5.1.1 ХСХ-ын 
багийн 2018 онд хийх  ажлын 
төлөвлөгөөг ЭМЯ-ны сайдын 
186,187,169, 505 дугаар 
тушаалуудтай уялдуулан 
боловсруулж,  батлуулан, 
хэрэгжүүлж ажиллах.  

БОЭТ-ийн ХСХ-ын багийн 2018 оны төлөвлөгөөг 14 зүйлээр гарган БОЭТ-ийн захирлаар батлуулан 
ажилласан.  
Нийт 21 тасгийн жилийн төлөвлөгөөнд арга зүйн зөвөлгөө өгч  дараах 3 чиглэлийн дагуу төлөвлөгөөндөө 
тусган  ажиллахыг санал болгосон.Үүнд: 
 
- Гарын эрүүл ахуйг сайжруулах 
- Зөөлөн эдлэл, цагаан хэрэглэлийг шинэчлэх 
 - Антибиотикийн зохистой хэрэглээ 
 
Томуу, томуу төст өвчний эрсдэлээс сэргийлэх бэлэн байдлын төлөвлөгөөг ЭМС-ын 2017 оны 09  дүгээр 
сарын 04-ний өдрийн А/346 дугаар тушаалын дагуу хийж батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж 
байна. 
2018 онд БОЭТ-ийн тасгуудад орчны халдваргүйтгэл хийх график сар бүрээр батлуулан үйл ажиллагаанд 
хяналт тавин ажиллаж байна.  
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Арга хэмжээ 5.1.2 ЭТҮХХ ын 
мэдээллийг улирал бүр 
хэлэлцэх, хяналт тандалтын үр 
дүнг тооцон, халдвар гарах 
нөхцөл бүрдүүлэх зөрчлүүдийг 
шуурхай илрүүлэн хариу арга 
хэмжээг яаралтай авч 
хэрэгжүүлэх 

ХСХ-ын хурлыг 2018 онд  4 удаа хийсэн байна.  
Нэгдүгээр хурлыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр хийсэн ба хурлаар 2018 төлөвлөгөө, үйл 
ажиллагааны чиглэл зэргийг хэлэлцэж, хурлын шийдвэрийг тасгуудад хүргүүлж ажилласан.   
 
ХСХ-ын багийн хоѐрдугаар хурлаар тулгамдаж байгаа асуудлаа хэлэлцэж МЭЭТ, Эмчилгээний хоол, Төрөх 
тасагт гарсан зөрчлийг арилгах зорилгоор ажил сайжруулах зөвлөмж өгч биелэлтийг тооцон ажиллаа.  
  
ХСХ-ын ээлжит хурал 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр ХСХ-ын багийн дарга Н.Лүнчулуун, гишүүд 
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Б.Нямцацрал, Д.Ариунаа, Х.Хишигтогтох, Б.Оюунцэцэг нар болон тасгуудын ХСХ-ын багийн гишүүд 
оролцлоо. Хурлаар аяны үйл ажиллагааг хэлэлцэж үйлдвэрийн гар халдваргүйжүүлэгч болон бактерийн эсрэг 
шингэн савангаар хангах санал гарсан. Үүний дагуу дотуур эмийн сангаар найруулж байсан гар 
халдваргүйжүүлэгчийг зогсоож, үйлдвэрийн гар халдваргүйжүүлэгч гелийг хэрэглэдэг болсон. Ингэснээр гар 
хэт хуурайших болон ажилчдын гар халдваргүйжүүлэх дадал сайжирсан.  
ХСХ-ын багийн жилийн тайлангийн хурлыг 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулж, илтгэл 
хэлбэрээр дүгнэлээ. Тасгуудын багуудын төлөвлөгөөний биелэлт 93.4 хувьтай байна. 

Арга хэмжээ 5.1.3 ХСХ-ын 
багийн гишүүдэд байгууллагын 
тасаг нэгж бүрийг хариуцуулан 
тулгамдсан асуудлуудыг 
шийдвэрлүүлэх зорилготой 
ажиллуулж идэвхижүүлэх  

ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяныг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвараас 
үйлчлүүлэгч болон эмнэлгийн эмч, ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, хандлага, дадал тогтоох 
зорилготойгоор нийт эмч, эмнэлгийн ажилчид 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс  2018 оны 12 дугаар 
сарын 01-ний   хооронд зохион байгууллаа. 
 
ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяны тайлангийн хурал 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр ЭЭО 
дарга Н.Лүнчулуун, Чанарын албаны дарга Б.Маралмаа, Санхүү, аж ахуй, маркетингийн дарга Ж.Тэмүүжин, 
Сувилахуйн арга зүйч Т.Энхтуяа, БОЭТ-ийн ХСХ-ын багийн гишүүн их эмч Б.Оюунцэцэг, Т.Энхцэцэг, 
Г.Шижир, Төрөхийн ахлах сувилагч Х.Хишигтогтох, лаборант О.Дархижав дүгнэж халдвар судлаач эмч 
Б.Нямцацрал удирдан нийт тасгийн эрхлэгч их эмч, ахлах сувилагч нар, тасгийн ХСХ-ын багийн гишүүдийг 
оролцуулан илтгэл хэлбэрээр тайлагнан хэлэлцлээ. 
Нийт 22 тасгаас 15 тасаг илтгэл тавьж, 3 тасаг бичмэл хэлбэр, 4 тасаг тайлан хугацаандаа илтгээгүй ба ирц 
81,8 хувьтай байсан. 
НЭГДҮГЭЭР БАЙР: 658 оноогоор СҮРЬЕЭГИЙН ТАСАГ ХАМТ ОЛОН шалгарлаа.  
Хоѐрдугаар байр: Төрөх тасгийн хамт олон 642 оноо. Олон шинэлэг зүйл шинээр хийсэн. Үүнд: Лацтай цомог, 
ХХХХ-ын ангилал, ЭМБ олголт 
 
Гуравдугаар байр: Халдвартын тасаг хамт олон. 518 оноо 
Дөрөвдүгээр байр: МЭЭТ 
Тавдугаар байр: Мэс засал 
ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяны АХА тэмцээнд 22 тасгийн 150 гаруй эмч, эмнэлгийн ажилчдаас 
Төрөхийн хагалгааны сувилагч С.Оюунхишиг, дэд байранд ХАЯТ-ын их эмч Б.Оюунчимэг нар манлайллаа. 
  
Халдварын Сэргийлэлт, Хяналтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяны I үе шатны түвшин тогтоох шалгалтын 
хүрээнд нийт 253 эмч, эмнэлгийн ажилчид хамрагдлаа. Үүнээс 56 эмч 45.3 хувь, 144 тусгай болон сувилагч 
мэргэжилтэн 46.7 хувь, 53 үйлчлэгч болон хангамж үйлчилгээний ажилчид 40.6 хувьтай үнэлэгдлээ. 
Тасгуудын дундаж дүнг авч үзвэл хүүхдийн тасаг 61.1 хувьтай босго оноонд хүрсэн байна.  
 
II шатны мэдлэг шалгах шалгалтын хүрээнд нийт 246 эмч, эмнэлгийн ажилчид хамрагдлаа. Үүнээс 48 эмч 72 
хувь, 150 тусгай болон сувилагч мэргэжилтэн 61 хувь, 48 үйлчлэгч болон хангамж үйлчигээний ажилчид 60 
хувьтай үнэлэгдлээ. Тасгуудын дундаж дүнг авч үзвэл 60.6 хувьтай  болж мэдлэг дээшилсэн үр дүнтэй байна.  
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Аяны хүрээнд  тасгууд 580 ард иргэдэд ЭМБ олгож, 564 ширхэг брошур, гарын авлага тарааж өгсөн байна.  
 

Арга хэмжээ 5.1.4 Шинээр 
ажилд орж буй эмч, эмнэлгийн 
ажилтанд халдвар хамгааллын 
дэглэмийн талаар сургалт 
зохион байгуулах 

Халдвар хяналтын ач холбогдлыг таниулах зорилгоор шинээр ажилд орсон болон дадлагын оюутнуудыг 
бүртгэн 58 хүнд зөвлөгөө, заавар өгсөн. 
―Шинэ сувилагч"-ийн сургалтыг Сувилахуйн албатай хамтран "Халдварын сэргийлэлт, хяналттай  холбоотой 
сайдын тушаал", "Гар угаах, халдваргүйтгэх заавар, дадлага ажил" сургалтыг нийт  77 мэргэжилтэнд зохион 
байгууллаа. Дээрх сургалтаас гадна эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд дараах сургалтуудыг сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулан ажиллаа.  
 
БОЭТ-ийн нийт эмч нарт: 
- 2018.01.30-нд ―Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг идэвхтэй тандах тандалт‖, ирц 15 
- 2018.10.10-нд ЭМБ-ын хог хаягдлын менежмент 505 тоот тушаалаар, ирц 10 тус тус сургалт явууллаа. 
 Сувилагч, тусгай мэргэжилтэнд: 

- 2018.03.07-нд ―Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг идэвхтэй тандах тандалт‖ 
сэдвээр, ирц 43 

- 2018.02.07-нд Өртөлтийн дараах сэргийлэлт сэдвээр, ирц 65 
- 2018.02.28-нд Гарын эрүүл ахуй сэдвээр, ирц 132 
- 2018.09.26-нд Шинэ сувалагч нарын сургалт, ирц 77 
- 2018.10.10-нд ЭМБ-ын хог хаягдлын менежмент 505 тоот тушаалаар, ирц 64 тус тус сургалт явууллаа 

Нийт үйлчилгээний ажилтан нарт: 
- 2018.01.24-нд ―Халдваргүйтгэлийн бодисын хэрэглээ‖, ирц 56 2018.02.07-нд ―Эмнэлгийн ерөнхий 

халдвар хамгаалал‖, ирц 85 
- 2018.10.10-нд ЭМБ-ын хог хаягдлын менежмент 505 тоот тушаалаар, ирц 89 тус тус сургалт явууллаа. 

Бусад сургалт: 
- ―Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал‖ сэдвээр Аймгийн шүүхийн шинжилгээний газрын нийт 8 

ажилчдад 2018.05.03-ны өдөр сургалт явууллаа 
- Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг цэцэрлэгүүдийн ахлах тогооч нарт "Хүүхдийн хоол 

тэжээлийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж ―Хүнсний эрүүл ахуй‖ 
сэдвээр сургалт явууллаа. 
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5.2 

Арга хэмжээ 5.2.1 Эмнэлгийн 
зөөлөн, эдлэлийг төсөвт заасны 
дагуу шинэчлэнэ. 

2018 оны төсөвт Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардалд  25,0 сая  төгрөг батлагдаж ирсэн бөгөөд 
байгууллагаас зарласан тендерт  Затус компани шалгаран гэрээ байгуулан ажиллаа.  
Тендрээр гудас 256 ширхэг, хөнжил 256 ширхэг, углаа дэвсээ 142 ширхэг  тус тус нийлүүлэгдсэн бөгөөд  
эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй, хөвөн даавуун бус материалаар хийгдсэн 256 гудсыг буцаалт хийж 
сайжруулан чанарын шаардлага хангасан гудсаар сольсон.  Цаашид тендерээр нийлүүлэгдэж байгаа эд, 
материалд чанарын шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлж байх зөвлөмж хүргүүллээ.  
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Арга хэмжээ 5.2.2 Эмнэлгийн 
хог хаягдлыг түр хадгалах 
байрыг ашиглалтанд оруулж 
хэвийн ажиллагааг ханган 
ажиллах  

ЭМСХХ-5 төслийн хүрээнд БОЭТ-д шинээр Аюултай хог хаягдлыг боловсруулах төвлөрсөн байгууламж 
барьсан ба 2018 оны 06 дугаар сард хүлээн авсан.  
ЭМСХХ-5 төслийн хүрээнд ―Сүвэн Уул‖ ХХК нь хог хаягдлын жижиг хогийн сав 15-20 литр 50 ширхэг, 
халдвартай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах сав 100 литр 50 ширхэг, халдвартай хог хаягдлын дугуйтай сав 
120 литр 2 ширхэг, өдрийн гэрэл хадгалах сав 1 ширхэг, хүнд металл агуулсан хог хаягдлыг хадгалах, 
тээвэрлэх сав 1 ширхэг, жин тавцантай 1 ширхэг, халдвартай болон анатомын хог хаягдлын уут /1 иж бүрдэл 
10000 ширхэг уут/ 1 иж бүрдэл, халуунд тэсвэртэй ажлын бээлий 1 иж бүрдэл, зүү нэвтэрдэггүй бээлий 1 иж 
бүрдэл, химийн бодисын хог хаягдал хадгалах шүүгээ 1 ширхэг, химийн бодисыг аюулгүй хадгалах сав 1 
ширхэг тус  тус нийлүүлсэн.  
 
Мед импекс Интернэшнл ХХК нь халдвартай хог хаягдал боловсруулах автомат автоклав 450 литр 1 ширхэг, 
халдваргүйжүүлсэн хог хаягдлыг бутлах төхөөрөмж 1ш, өндөр даралттай хүйтэн усаар цэвэрлэх хэрэгсэл, 
эмнэлгийн хөргөгч, босоо төрлийн 100-150 литр, шүршигч буу хийн хоолойн хамт суурьлуулж  ажлын байрны 
сургалтыг 2018 оны 10 дугаар 08-нд хийсэн.  
Ахуйн хог хаягдлын 30 литрийн багтаамжтай 6 ширхэг сав шинээр авсан. Сар бүрийн тасгуудын захиалгын 
дагуу аюулгүй хайрцаг, хог хаягдлын уут нийлүүлэгдэж байна. 
Эмнэлгийн хог хаягдлыг түр хадгалах байрыг ашиглалтанд оруулж хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна.  
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Арга хэмжээ 5.2.3 Төрөх 
тасгийн эх, нярайд ХС-ийн 
тандалт хийж,  халдварын 
сэжиг илэрсэн тохиолдол 
болгоныг яаралтай тусгаарлан 
голомтонд авах арга хэмжээг 
шуурхай зохион байгуулан 
ажиллаж мэдээллийн үнэн 
бодит байдлыг хангах 

ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын дагуу тандалтын журналыг өдөр бүр хөтлүүлэн сар бүрийн 05-ны 
дотор  ЭМГ болон ХӨСҮТ-рүү тандалтын мэдээг хүргүүлж байна. Мөн ахлах сувилагч болон ХСХ-ын баг нь 
ЭМС-ын 2017 оны 169 дүгээр тушаалын дагуу тасаг нэгжүүдэд дотоод  хяналтыг тогтмол хийж хэвшүүлснээр  
тушаалын хэрэгжилт 96 хувьтай үнэлэгдсэн. 
 Нярайн хүйн халдварын сэжигтэй 2 тохиолдол бүртгэгдсэн ба ХӨСҮТ болон ЭМГ-т тухай бүр мэдээлсэн. 
2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Амаржих газарт гарсан сэжигтэй тохиолдолд ХСХ баг хурал хийж 
тасгийн эрүүл зүйн шинжилгээний дүн, хяналт үнэлгээний дүгнэлтийг танилцуулж ХСХ-ын үйл ажиллагааг 
сайжруулах зөвлөмж өгсөн.  Нярайн хүйн халдварын сэжигтэй нэг тохиолдолд  ХӨСҮТ-ийн  ЭТҮХХ-ын 
албатай хамтран тандалт судалгаа хийж  байна. Нэг тохиолдол нь ЭМГ-ын ХСХ-ын албаны хурлаар 
үгүйсгэгдсэн.  Одоогоор батлагдсан ЭТҮХХ бүртгэгдэгүй байна.   
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Арга хэмжээ 5.2.5 Хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулж, 
стандартын шаардлага 
хангасан бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэлтэнд хяналт тавьж 
ажиллах 

ЭМС-ын 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 505 дугаар тушаал шинэчлэн гарсантай холбогдуулан 
БОЭТ-ийн 22 тасгийн аюултай хог хаягдлыг эмнэлэг дотор зөөвөрлөх, хадгалах цаг болон маршрутыг тогтоон 
мөрдөж ажиллаж байна. 
 
Ахуйн хог хаягдлын 30 литрийн багтаамжтай 6 ширхэг савыг байгууллагын хөрөнгөөр шинээр авсан. Сар 
бүрийн тасгуудын захиалгын дагуу стандарт шаардлага хангасан аюулгүй хайрцаг, хог хаягдлын уутаар бүрэн 
хангаж байна.  
 
Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 276.104.400 төгрөг бүхий гэрээний үнэтэй 11 нэр төрлийн 2216 ширхэг 
эмнэлгийн хог хаягдал цуглуулах сав, тавилга хэрэгслийг Сүвэн уул ХХК 2018 оны 10 сард нийлүүлсэн.  
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5.3 
 
 
 
 
 

Арга хэмжээ 5.3.1 Эрсдэлийн 
үнэлгээ хийж, эрсдэлийн сан 
үүсгэх, эрсдэл бууруулах 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
ханган ажиллах  
 

Тасаг нэгжийн тусламж үйлчилгээний аюулгүй байдалд: 
1. Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал 
2. Ажилтны аюулгүй байдал 
3. Ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал 
4. Галын аюулгүй байдалд тус тус эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн. 

Эрсдэлийн санд 65 эрсдэл бүртгэгдсэн. Үүнд: 
Их буюу улаан эрэмбэд -35 
Дунд буюу шар эрэмбэд -20 
Бага буюу ногоон эрэмбэд -10 байна. 
 MNS5095:2017 стандартын дагуу ―Тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал‖ 82%-ийн биелэлттэй 
ажиллаж байна. 
 
БОЭТ-ийн захирлын 2018 оны А/36 дугаар тушаалаар 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй эмнэлзүйн эрсдэлийн баг, 
ажиллах журмыг шинэчилэн гарган ажилласан. Тус баг нь тасаг нэгжийн үйл ажиллагаанд жилд 2 удаа 
эмнэлзүйн эрсдэлийг үнэлэв. 
2018 онд нийт 64 эрсдэл бүртгэгдсэн. Үүнд:  

1. Улаан буюу их эрсдэл – 35  
2. Шар буюу дунд эрсдэл – 20 
3. Ногоон буюу бага эрсдэл – 9 байна. 

Эмнэл зүйн эрсдэл үүсэх хүчин зүйлийг бууруулах төлөвлөгөөг гарган ажилласан ба төлөвлөгөөний биелэлт 
95% байгаа ба бүртгэгдсэн эрсдэл дахин давтагдан гараагүй. 
Эмнэлзүйн эрсдэлийг үүсгэх хүчин зүйлийг бууруулахаар хийгдсэн ажилд:  

1. Бүртгэгдсэн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, тасаг нэгж бүрээр эрсдэлийн үнэлгээг ил байрлуулан, 
санамж байдлаар үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна. 

2. Эрүүл мэндийн тусламж үйчилгээний хяналтыг сайжруулах үүднээс жижүүр эмч нарын мэдээг эмчилгээ 
эрхэлсэн орлогч дарга, чанарын алба, сувилахуйн алба хамтран авч, шаардлагатай тохиолдолд 
холбогдох эмч мэргэжилтэнд зөвлөгөө өгөхөөс гадна тулгамдаж буй асуудлыг 7 хоногийг давтамжтай 
эмч нар болон ахлах сувилагч нарт таилцуулан ажиллаж байна. 

3. Тарилгын стандартын сайжруулахаар сувилагч нараас ажлын байран дээр хяналтын хуудасны дагуу 
гардан ажилбар хийлгэж, үнэлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан ба тарилгын стандарт 95% болж,  
10%-иар нэмэгдсэн. 

4. Хими эмчилгээ стандарт, удидамжийн дагуу зөв хийх үүднээс хяналтын хуудас гарган, үйлдэл бүрт 
хөтөлж хэвшсэн. 

5. Эсрэг заалттай болон үйлчлүүлэгч хоорондын эм тариа солигдож хийхээс сэргийлж эмчилгээний 
хуудсыг эмч нар хөтөлж, сувилагчийг үйлчлүүлэгч бүрт эмчилгээг хийхэд эм зүйч, болон эмч нар 
хяналт тавьж байна. 

6. Хагалгааны сальфетикийг бүртгэх хяналтын хэрэгслийг шинээр хийж ашигласнаар үйлчлүүлэгчийн 
биед шаарик, сальфитка үлдэх эрсдэлээс  сэргийлж, цаг хугацааг хэмнэж байна.   

7.  Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээ болон мэс заслын тасагт камер байрлуулан үйлчүүлэгч болон 
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Арга хэмжээ 5.3.2 Эрсдэлийн 
багийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах  
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эмчилгээ, үйлчилгээний явцыг хянах боломжтой болсон. 
8.  Дахин савлаж олгодог, хайчилж олгодог эмийн хаягжуулалт дутуу байхаас сэргийлж үйлчлүүлэгчдэд 

тараахдаа эмийн хаягжуулалтын бүрэн байдлыг эм зүйч шалган өгч, зөвлөгөөг өгдөг болсон. 
9.  Уян зүүны тандалтын хуудсын үйлчүүлэгч бүрт хөтлөн, халдвар судлаач эмч тогтмол хяналт тавин 

ажиллаж байна. 
10. Эмч, мэргэжилтний ажлын ачаалал, хүлээгдлийг тогтмол үнэлэн тухай бүрт эмчилгээ эрхэлсэн орлогч 

дарга, хүний нөөц, сувилахуйн алба, чанарын алба нь зохицуулалт хийн ажилласнаар үйлчүүлэгчдэд 
хүлээгдэл үүсэхгүй, эмч, мэргэжилтний ачаалал тэнцвэржиж, чанартай тусламж үйчилгээг үзүүлэх 
боломж бий болсон. 

11. Тасаг нэгжийн шаардлагатай тоног төхөөрөмж шат дараатай нийлүүлэгдсэнээр MNS 9051:2017 
стандартаар тасаг нэгжийн тоног төхөөрөмжийн хангалт 84% болж өмнөх жилээс 16 хувиар өссөн.  

12. Хүүхдийн тасаг, цусны салбар төв, төвлөрсөн ариутгал, угаалгын тасгийн сантекникийн цэвэр, бохир, 
дулааны шугамыг шинэчлэн солисон. 

13. Сантекникч болон тасаг нэгжийн эмч, мэргэжилтэн ус алдсахаас сэргийлж тогтмол эргэлт хийн, ажил 
хүлээлцэн ажиллаж байна. 

 

 Зургаа.  Сувилахуйн тусламжийг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд:  

6.1 
 
 

Арга хэмжээ 6.1.1 
Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний гардан 
үйлдлийн тайлан, хүнд 
өвчтөн болон асаргаа 
сувилгааний мэдээг цахим 
хэлбэрт оруулж 
мэдээллийн сантай болох 

Сувилахуйн мэдээг өглөө бүр цаасан хэлбэрээр авч байсныг цахимаар авдаг болсон. Энэ нь сувилагч тусгай 
мэргэжилтний цагийг хэмнэх, ажлын ачаалал бууруулах, мэдээ өгөлтийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх ач 
холбогдолтой болсон. Мөн нэгдсэн мэдээллийн сантай болсон давуу талтай. 
 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний гардан ажилбарын тайланг сар бүрийн эхний 7 хоногт цахимаар шивж улирлын 
дүнг шууд нэгтгэгдэж гаргадаг болсон. 
Ховд БОЭТ-ийн ахлах сувилагч нар – бүлгэм 
Khovd BOET-iin Suvilahuin alba- бүлгэмүүдийг ажиллуулж мэдээ мэдээллээ сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүддээ 
цаг алдалгүй түргэн шуурхай хүргэж ажиллаж байна. 
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Арга хэмжээ 6.1.2 Олон 
улсын сувилагчийн өдрийг 
тэмдэглэн  өнгөрүүлэх 

―Олон улсын сувилагчдын өдөр‖-ийг Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 03 сарын 26 ны өдрийн А/87 дугаар тушаал, 
Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн захирлын А/20 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 
‖Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрхийг хамгаалья‖ уриан дор  дараах үйл 
ажиллагааг зохион байгууллаа. Үүнд: 

1.    Цахим бүртгэлийн тохижилт үйлчилгээ, үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээ авах ээлтэй орчныг бүрдүүлэх 
2.    Сувилагч тусгай мэргэжилтний гар бөмбөгийн аварга баг шалгаруулах спортын тэмцээн 
3.    ―Сувилагч таньдаа баярлалаа‖ хөрөг нэвтрүүлэг 
4.    Эрдэм шинжилгээний хурал 
5.    ―Сувилагчийн нэг өдөр‖ аян 
6.    Танин мэдэхүйн АХА тэмцээн 
7.    ЭМГ-тай хамтран сумын нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн их 
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эмч,сувилагч, тусгай мэргэжилтний дунд ажил мэргэжлийн уралдаан 
ОУСӨ-ийг угтсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу  хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлагнаж 2018 оны 05 сарын 10,11ны 
өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо ДЭМБ,ЭМЯ,УГТЭ хамтран  зохион байгуулагдсан ОУСӨ-ийн нэгдсэн арга хэмжээнд 
4 төлөөлөгч оролцсон. Уг арга хэмжээнд Сувилахуйн албаныхаа хийсэн ажлын танилцуулгаа хийж улсын хэмжээнд 
53 байгууллагаас ДЭД байр эзэлсэн амжилттай ажиллаж ӨРГӨМЖЛӨЛ мөнгөн шагналаар шагнагдсан. 
Сувилагчийн өдөр-ийн нээлтийн үйл ажиллагаа хөтөлбөрийн дагуу Ховд аймгийн Ард-Аюушийн талбайд зохион 
байгуулагдсан. Нээлтэнд урилгаар УИХ гишүүн, БСШУ-ны сайд Ц.Цогзолмаа, Ховд аймгийн ЗДТГ-ын төлөөлөл, 
Жаргалант сумын төлөөлөл, ЭМГ,  БОЭТ-ийн хамт олон, Хаан банк, Mobicom, болон бусад ХХК-аас төлөөлөл 
оролцож, баяр хүргэн нийт 45 сувилагч, тусгай мэргэжилтнийг шагнаж урамшуулаа.  

Арга хэмжээ 6.1.3 
Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээнд цахим 
сувилахуйн түүх 
хөтлөлтийг сайжруулах, 
ЭМС-н 2013 оны 450, 
ЭМСС-н 497 тушаалын 
хэрэгжилтийг сайжруулах 
ажиллах 

Цахим түүх хөтлөлтийг сайжруулах мэдлэг мэдээллийг сайжруулах зорилгоор дотоод сургалтаар Мэдээлэл 
технолигийн албаны ID инженерүүдээр сургалт зохион байгуулсан. Сувилахуйн мэдээг өглөө бүр цаасан хэлбэрээр 
авч байсныг цахимаар авдаг болсон. Энэ нь сувилагч тусгай мэргэжилтний цагийг хэмнэх, ажлын ачаалал 
бууруулах, мэдээ өгөлтийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой болсон. Мөн нэгдсэн мэдээллийн сантай 
болсон давуу талтай. 
 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний гардан ажилбарын тайланг сар болгоны эхний 7 хоногт цахимаар шивж 
улиралын дүн шууд нэгтгэгдэж гарахаар болсон. 
Ховд БОЭТ-ийн ахлах сувилагч нар – бүлгэм, 
Khovd BOET-iin Suvilahuin alba- бүлгэмүүдийг ажиллуулж мэдээ мэдээллээ сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүддээ 
цаг алдалгүй түргэн шуурхай хүргэж ажиллаж байна. 
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Арга хэмжээ 6.1.4 
Сувилагч тусгай 
мэргэжилтний мэдлэг ур 
чадварыг дээшлүүлж, 
Ажил мэргэжлийн 
уралдаан зохион 
байгуулах 

 Аймгийн Эрүүл мэндийн газраас 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-аас 5 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд баруун бүсийн 
тэмцээн Булган суманд, 2018 оны 05 сарын 17, 18 өдрүүдэд зүүн бүсийн тэмцээн Мянгад суманд тус тус 
удирдамжийн дагуу зохион байгуулахад арга зүйч Т. Энхтуяа хамтран зохион байгуулж оролцлоо. 
Ажил мэргэжлийн уралдаанд  оролцож байгаа сувилагч нараас онолын мэдлэг 50 сорил боловсруулж 50 минутын 
хугацаанд авсан.Сорилыг сувилахуйн сорилын эмхэтгэл 2016 оны ном болон ЭМС-ын 446 дугаар тушаалаар 
бэлтгэн боловсруулж авсан ба зүүн болон баруун бүсийн шалгалтын сорилыг тус тусад нь боловсруулж авлаа. 
 Гардан үйлдлийн ур чадварын тэмцээнийг ЭМС-ын 450, 497 дугаарын тушаалын хэрэгжилтээр ―Сувилгааны түүх‖ 
хөтлөлтөөр тохиолдол өгөн ажиллуулж шалгуур хуудас боловсруулан авлаа. Нийт 48 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 
хамрагдсан ба орлцогч нарт ―Сувилгааны үйл ажиллагаа‖ сэдвээр сургалт хийж,  Сувилгааны түүх‖ хөтлөлтөөр 
арга зүйн зөвлөгөө өгөв.Алтай сум болон Булган суманд дэмжлэгт хяналт хамтран хийж сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээнд гарсан алдаа зөрчлийг илрүүлж арга зүйн зөвлөгөө  өгч хамтран ажиллаа. 
ТУСЛАХ СУВИЛАГЧ НАРЫН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРТ ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ ШАЛГАЛТ 
БОЭТ-д ажиллаж байгаа ― ТУСЛАХ СУВИЛАГЧ‖  мэргэжил эзэмшсэн 20 ажилтнаас онолын болон гардан 
ажилбарын шалгалт авсан. Гардан ажилбарын шалгалтыг 4 өртөөгөөр авч дүнг нэгтгэн  танилцуулж эхний байр 
эзэлсэн туслах сувилагчийг үндсэн орон тоогоор   тасаг нэгжүүдэд хувиарлаж ажиллуулсан. 
 

30 



Арга хэмжээ 6.1.6 ―Туслах 
сувилагч‖ийн ажлын 
байрыг нэмэгдүүлж үйл 
ажиллагааг арга зүйгээр 
хангаж, ажиллана 

БОЭТ-ийн захирлын баталсан удирдамжийн дагуу туслах сувилагчдын мэргэжлийн ур чадварт үнэлгээ өгөх 
шалгалтыг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулж эхний 4 туслах сувилагчийг орон тоогоор нэмж ажиллуулсан. 
 Тус шалгалтанд: 
1-р байр Б. Эрдэнэцэцэг                    89.75 B 
2-р байр Н.Уранцэцэг                      87.75  B 
3-р байр Д.Чулуунцэцэг       85.65   B 
4-р байр Х.Цэцгээ                           81.75 B тус тус туслах сувилагчаар 04 сарын 01-нээс ажилласан. 
Үүнд: Гэмтлийн тасаг, Сэхээний тасаг, Халвартын тасаг, Сэтгэцийн тасгуудад үндсэн орон тоогоор ажиллаж 
байгаа. 
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6.2 
 

Арга хэмжээ 6.2.1 
Сувилахуйн судалгаа 
чиглэлээр нотолгоо 
шаардлагатай сэдэв, 
судалгааны чиглэл 
зарлаж, судалгааны 
ажилд мэргэжилтнүүдийг 
оролцуулах 

Нийт сувилагч, тусгай мэргэжилтэнүүдэд дотоод сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсанаар 
·Сувилахуйн судалгааны арга зүй /хамрагдсан ирц- 102/ 
·Сувилахуйн судалгааны тэргүүлэх чиглэл /хамрагдсан ирц- 89/ сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулсан. 
ЭМС-ын 2017оны 01дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/40 дүгээр тушаалын Сувилахуйн судалгааны ажлын тэргүүлэх 
чиглэлийн 4 дэхь ―Сувилагчийн ажлын ачаалал, хэрэгцээ, ажиллах орчин нөхцөл‖  сэдвээр эрдэм шинжилгээний 
хурал зарлан хэлэлцүүлсэн. Нийт 18 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн оролцож 9 илтгэл хэлэлцэгдэж, Амбулаторийн 
тасгийн сувилагч, Б.Мөнхсоѐл Д.Отгонцагаан О.Шаргаа нарын ―Ховд аймгийн хүн амын тэмбүү өвчний тархалт 
10000 хүн амд харьцуулсан судалгаа‖ илтгэл I-р байр, Уламжлалт эмчилгээний тасгийн сувилагч М.Бямбасүрэн 
Ү.Номин-эрдэнэ Б.Баярмаа нарын ―Байгууллагын нийт ажилчдын бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшинг 
үнэлэх‖ илтгэл II-р байр, Халдвартын тасгийн сувилагч Г.Янжинсүрэн,  Б.Ганцацрал нарын ―БОЭТ-ийн эмч, 
ажилчдын хувцаслалтын өнөөгийн байдлыг үнэлэх‖ илтгэл III-р байрыг тус тус эзэлж өргөмжлөл үндсэн цалингийн 
тодорхой хувиар шагнаж урамшуулав. Нийт оролцсон оролцогч нартаа үндсэн цалингийн 5 хувиар шагнаж 
урамшууллаа. Өмнөх онтой харьцуулахад нийт илтгэгч нарын ур чадвар,судалгааны арга аргачлал сайжирсан 
байна гэж шүүгчид дүгнэсэн. Шалгарсан илтгэлүүдийг 6 сард болох баруун бүсийн эмч нарын 4-р зөвөлгөөний 
хурлын эмхтгэлд оруулж хэвлүүлсэн. 
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Арга хэмжээ 6.2.2 Гадаад, 
дотоодын зөвлөх 
мэргэжилтэнг урьж, 
туршлага солилцох, 
хамтарч ажиллах 

VIRTUE FOUNDATION  Америкийн нүдний эмч нарын багийн 2018 оны 5.13-5.24-ний хооронд 7 дахь жилдээ ирж 
ажилласан. Энд нийт үзлэг 697 үйлчлүүлэгч үзүүлснээс 146 хагалгаа орсон, үүний  хэвтэн эмчлүүлсэн 103, Ховд 
аймгийн харьяат 79 үйлчлүүлэгч, харьяалалын бус 24 хүн үйлчлүүлсэн. 
Энэ Америкийн нүдний эмч нарын багтай 21 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн ажиллаж ажлын байрны сургалт хийж, 
харилцан туршлага солилцох, хамтарч ажиллалаа. 
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6.3  Арга хэмжээ 6.3.1 ―Шинэ 
сувилагч‖  хөтөлбөрийг 
тогтмолжуулж хүний 
нөөцийг чадавхижуулах 

  
2018.06.05,14 нд Шинэ сувилагчдыг эрэмбэлэх зориолгоор мэдлэг шалгах сорил, гардан үйлдлийн өртөө, 
зөвлөгөөний өртөө, компьютерийн анхан шатны мэдлэг шалгах  гэсэн дарааллаар  шалгалт авлаа. Шалгалтанд 
нийт 37 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн оролцож сувилахуйн мэдлэг, ур чадвараа үнэлүүллээ. Шалгалтанд тэнцсэн 
28 сувилагч, тусгай мэргэжилтнээс ―А‖ үнэлгээтэй – 6 буюу 21,6%,―B‖ үнэлгээтэй – 16 буюу 57,2%, ―С‖ үнэлгээтэй – 
4 буюу 14,3%―D‖ үнэлгээтэй – 2 буюу 7,1% байна. 
1-р байр - Ц.Баярмөнх сувилагч 92% (А), 
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            Я.Ган-Эрдэнэ эх баригч – 90%(A) 
2-р байр – Л.Наранцэцэг сувилагч 92% (А), 
                  Ц.Мөнхзул эх баригч – 89%(В) 
3-р байр – Б.Чулуунбат сувилагч 91% (A),  С.Жавзандулам эх баригч – 88%(B) тус тус үнэлэгдэв. 
Жил бүр уламжлагдан явагдаж буй  ―Шинэ сувилагч‖ хөтөлбөрийн энэ удаагийн  сургалтын агуулгын хувьд нэлээд 
өргөжсөн цогц мэдлэгийг БОЭТ-д шинээр ажилд орж буй болон хүний нөөцөнд бүртгэлтэй  сувилагч, тусгай 
мэргэжилтэн нарт олгохыг зорьсон болно. 
Энэ жилийн сургалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2018 оны 10 сарын 19-ээс 11 сарын 15 өдрүүдийн хооронд 
амжилттай зохион байгууллаа. 
Нийт 27 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн хамрагдсанаас 2013-2018 онд төгссөн төгсөгч нар байснаас эх баригч 6, 
шүдний техникч-1, лаборант-1, сувилагч-19  хамрагдсан байв. 
Хичээл орсон багш нарын 5 нь магистрын боловсролтой, сувилахуй судлалын ахлах болон тэргүүлэх зэрэгтэй 4 
сувилагч, бусад албадын дарга нар байсан нь мэргэжилтнүүдийн дадлага, туршлага, ур чадварыг илтгэж байна. 
Сургалтын дараах санал асуумжийг  нийт 16  сувилагч, тусгай мэргэжилтнээс авч сургалтын хэрэгцээг асуухад 

·         Маш их хэрэгцээтэй байсан гэж - 9 буюу  56.2% 
·         Хэрэгцээтэй байсан - 5 буюу 31,2% 
·         Боломжийн – 2 буюу 12.5% хариулснаас үзэхэд сургалтын хэрэгцээ байсан 87.5 % харуулж байна. 

Сургалтын үр дүнг асуухад 
·         Мэдлэг чадвар сайжирсан гэж - 6 буюу 37.5% 
·         Чанартай хүртээмжтэй байсан- 8 буюу 50 %  гэж хариулсан нь сургалт үр дүнтэй болсныг 87.5 % 

харуулж  байна. 

Арга хэмжээ 6.3.2 
Сувилагч, эмнэлгийн 
тусгай мэргэжилтний ур 
чадварт үнэлгээ өгөх, 
урамшууллын системийг 
боловсронгуй болгох  

Сургалтын албанд сувилахуйн алба нь сургалтын саналаа өгч БОЭТ-ийн сургалтын төлөвлөгөө нэгдсэн байдлаар 
сургалтын албанаас гарч дотоод сургалтууд батлагдсан төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу явагдаж байна. 
Сургалтын ирц, чанарыг сайжруулах зорилгоор I улирлын хичээлүүдээс мэдлэг шалгах сорил боловсруулан 
сувилагч,тусгай мэргэжилтнүүдээс шалгалт авч  урамшуулал дүгнэх үзүүлэлтэнд оруулж тооцсон. Энэ нь 
сургалтаар олгосон мэдээллээ бататгасан үр дүнтэй ажил болсон. 
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Арга хэмжээ 6.3.3 
Мэргэжлийн болон 
боловсролын цол 
зэрэгтэй 
мэргэжилтнүүдийн 
сувилахуйн зөвлөх баг 
байгуулж үйл  ажиллагааг 
эхлүүлэх  

2018 оны 04 дүгээр сарын 06ны өдөр БОЭТ-ийн сувилагч, тусгай мэргэжилтний нэгдсэн хурлаар сувилахуйн 
зөвлөх баг байгуулж   
Ц.Оюунчимэг, Наранхүү, Х.Навчаа, П.Мажигсүрэн, Отгонцагаан, С.Тунгалаг, Д.Оюунчимэг Ц. Эрдэнэчимэг нарын 
8 хүн батлагдсан. Одоогоор тасаг нэгждээ чиглэл өгч ажиллаж байгаа. Ирэх онд үйл ажиллагаагаа эхлүүлж , 
сургалтаа зохион байгуулж ажиллана. 
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Арга хэмжээ 6.3.4 
Улаанбаатар хот болон 
бусад аймаг хотуудын 
төрөлжсөн эмнэлэгүүдэд 
сувилахуйн удирдлагын 
төлөөллийн баг  туршлага 
судлах 

Сувилахуйн албаны дарга Д.Ариунаа 2018 оны 12 сарын 11 ны өдөр ГССҮТ-ийн хүүхдийн 2-тасагтай танилцах, 
туршлага судлахаар очиж ажилласан. Тус тасаг нь 24 ажилтантай 7 эмч 10 сувилагч 4 туслах 3 үйлчлэгчтэй, 
хэвтүүлэн эмчлэх 35 ортойгоор харьяа дүүрэг, аймгуудаас үйлчлүүлэгч авч 3 дахь шатлалын тусламж үйлчилгээ 
үзүүлж ажилладаг. Тасгийн орчин, хэвтүүлэн эмчлэх өрөө тасалгааны ханын зураг , чимэглэл нь хүүхдийн орчин 
болгон ая тухтай байдлыг ханган тохижуулсан байсан.  
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 Долоо. Харьяалах бүс нутгийн аймгуудын хэмжээнд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын 
хүрээнд: 

 

 
7.1 

Арга хэмжээ 7.1.1 
Шаардлагатай эрүүл 
мэндийн тусламжийг 
үзүүлэн мэргэжил арга 
зүйгээр хангаж ажиллах 

Ховд дахь Бүсийн  Оношлогоо, Эмчилгээний Төв нь Монголын анагаах ухааны академи, ―Ач‖ Анагаах ухааны их 
сургууль, АНУ-ын Анагаах ухааны хүрээлэн, Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран ―Баруун бүсийн эмч 
нарын зөвөлгөөн - IV‖-ийг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд Ховд аймагт  зохион байгуулагдлаа. 
Баруун бүсийн эмч нарын зөвлөгөөн нь бүс нутагтаа гол тулгамдаж буй асуудлуудад анхаарлаа хандуулан авч 
хэлэлцэхээс гадна зөвлөмж гарган бодлогын түвшинд авч үзэх шаардлагатай асуудлуудыг салбарын бодлого 
төлөвлөлтөнд тусгах,   эмч нарыг судалгаа шинжилгээний ажил хийх сэдэл төрүүлэн, судалгааны арга зүйн мэдлэг 
эзэмшүүлэх, бүсийн хэмжээний судлаач, судалгааны тоо нэмэгдүүлэхэд чиглэгдлээ.  
Энэхүү хурал нь эрүүл мэндийн бүхий л  чиглэлийн асуудлуудыг хамруулсан бөгөөд тус хуралд анагаах ухааны 
докторуудын 9 лекц, эмч, мэргэжилнтүүдийн  35 бүтээл танилцуулагдаж, баруун бүсийн аймгуудын болон Ховд 
аймгийн сумд, өрх,  БОЭТ-ийн  нийт 150 гаруй эмч мэргэжилтнүүд  оролцсон. 
 
2018 онд харьяа аймгаас эх төрсөн 145 буюу нийт төрөл 7,3 хувь,  амбулаторийн үзлэг 6737 буюу нийт үзлэгийн 5,4 
хувь, хэвтэн эмчлүүлсэн 686 буюу 5,8 хувийг тус тус эзэлж байна.  
 
АНУ-ын Virtue foundation ОУБ-ын эмч нартай хамтран  баруун бүсийн аймгуудын нүдний нарийн мэргэжлийн эмч, 
сувилагч нарт ажлын байрны сургалтыг 7 дахь жилдээ  зохион байгуулж, дагалдуулан сургалаа. 
Завхан аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Чанарын албаны дарга, менежер нар БОЭТ-ийн Чанарын албаны зйл 
ажиллагаатай танилцан туршлага судлах уулзалт зохион байгууллаа.  
Баян-Өлгий аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний их 
эмч, чанарын албаны дарга нарын бүрэлдэхүүнтэй баг ирж тус төвийн үйл ажиллагатай танилцан харилцан 
туршлага судаллаа.  
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Арга хэмжээ 7.1.3 Бүсийн 
аймгуудын ЭМБ-ын эмч 
мэргэжилтэнг 
чадавхижуулах богино 
хугацааны ажлын байрны 
сургалт, НЭМ-ийн форум, 

Монголын анагаах ухааны академи, ―Ач‖ Анагаах ухааны их сургууль, Анагаах ухааны хүрээлэн,  Ховд Аймгийн 
ЭМГ, Бүсийн  Оношлогоо, Эмчилгээний Төвтэй  хамтран ―Баруун бүсийн эмч нарын зөвөлгөөн - IV‖ ийг  2018 оны 
06 дугаар сарын 22-23 -ны өдрүүдэд Ховд аймагт зохин байгуулж, бүс нутагтаа гол тулгамдаж буй асуудлуудад 
анхаарлаа хандуулан авч хэлэлцэхээс гадна  эмч нарыг судалгаа шинжилгээний ажил хийх сэдэл төрүүлэн, 
судалгааны арга зүйн мэдлэг эзэмшүүлэх, бүсийн хэмжээний судлаач, судалгааны тоо нэмэгдүүлэн харилцан 
туршлага солилцон ажиллалаа.  
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туршлага солилцох 
уулзалт  зохион байгуулах 

Бүсийн аймгуудаас нийт 47 эмч удирдах ажилтан оролцлоо.  
Мөн АНУ-ын Virtue foundation ҮУБ эмч нартай хамтран  баруун бүсийн аймгуудын нүдний нарийн мэргэжлийн эмч, 
сувилагч нарт ажлын байрны сургалтуудыг 7 дахь жилдээ хамтран зохион байгуулж, дагалдуулан сургалаа. 

Арга хэмжээ 7.1.4 Хүн 
амын дунд эрүүл мэндийн 
байдал, эрсдэлт хүчин 
зүйлийн  талаар судалгаа 
хийж, үр дүнг  
танилцуулан ажиллах 

1. Доржханд Ц., Ховд дахь БОЭТ-ийн нярайн эмч, Солонго Ц., Ховд дахь БОЭТ-ийн нярайн эмч, АУ-ны 
доктор,   нарын "Хүүхэд яагаад эндэв",  

2. Отгонбаяр Д., ―Ховд аймгийн бамбай булчирхайн эмгэгийн тархалт‖  
3. Сарангэрэл Д. ―Улаан хоолой, ходоодны хорт хавдрын уян дурангийн оношилгоог гистологийн 

шинжилгээтэй харьцуулах нь‖ 
4. Цагаан Ц. ―Ховд аймаг дахь хорт хавдрын өнөөгийн байдал 2012-2016 дундаж үзүүлэлт‖ сэдвээр  тус тус 

судалгаа хийгдэж судалгааны үр дүнд БОЭТ-д сурфактант эмчилгээг нэвтрүүлж, булчирхайн мэс заслын 
эмчийг сургаж бэлтгэн хоргүй хавдрын болон зангилаат эмгэгүүдийг мэс засал эмчилгээгээр эмчлэх 
боломжтой болсон.  Мөн Улаанбаатар хотоос Цэргийн төв эмнэлгийн  дурангийн эмч  Я.Мөнх-Эрдэнийг 1 
сарын хугацаатай урьж ажиллууж  250 гаруй хүнийг үзэж оношлон зөвлөгөө өгсөн.  
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 Найм.Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитыг боловсронгуй болгож, иргэдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулан ажиллах зорилтын 
хүрээнд: 

 

8.1 Арга хэмжээ 8.1.1 Тасаг 
нэгж, албадын үйл 
ажиллагаанд   

1. АМХГ-ийн хяналт 
үнэлгээ   

2. Жаргалан сумын 
ЗДТГ-ын хяналт 
үнэлгээ 

3. ЭМГ-ийн хяналт 
үнэлгээ тус бүр 
хийлгэж 
зөвлөмжийг 
хэрэгжлүүлэн 
ажиллах 

 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2018 оны 09 дугаар сарын 27-ны өдрийн 036/10 тоот тушаалын дагуу БОЭТ-
ийн үйл ажилагаанд ―Төрийн хяналт шалгалтын тухай‖, ―зөрчлийн тухай‖, ―Байгаль орчныг хамгаалах тухай‖, 
―Баягал орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай‖, ―Хог хаягдлын тухай хууль‖-ууд болон холбогдох хууль 
тогтоомж, стандарт, дүрэм, журам хэрхэн хэрэгжиж байгаа байдалд зөвлөн туслах үйлчилгээг 2018 оны 09 дугаар 
сарын 27-ны өдөр Авто тээвэр, өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч А.Жамьянсүрэн, Байгаль орчны 
хяналтын улсын байцаагч Д.Ганбаатар, Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч Ц.Батбаяр нар хийсэн. Мэргжлийн 
хяналтын ерөнхий газраас батлан гаргасан 5.19.10 кодтой ―Өргөх механизм ашигладаг аж ахуйн нэгж байгууллага, 
иргэнийг шалгах хяналтын хуудас‖-аар 51% буюу их эрсдэлтэй, 2.23 кодтой ―Үйлдвэрлэл үйлчилгээ үйл 
ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас‖-аар үнэлэхэд 65 оноо буюу 34 хувьтай 
дунд эрсдэлтэй, 5.28.1 кодтой ―Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас‖-
аар 29 хувьтай бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Төлөвлөгөөний ажлын биелэлтийн дүгнэлт: Ховд аймгийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар улсын байцаагчийн зөвлөмжийн /№ 21-07/036/241 / дагуу 16 зүйлийн ажил төлөвлөн хийлээ. 
Төлөвлөгөөний биелэлтийг зүйл бүрээр гарган 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр БОЭТ-ийн захирлын 1/403 
тоотоор хүргүүллээ. Төлөвлөгөөний биелэлт 86 хувьтай 

 
ЭХЭМҮТ-ийн Тандалт судалгааны албанаас өгсөн зөвлөмж:  
ЭХЭМҮТ-ийн тандалт судалгааны албаны дэмжлэгт хяналт үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу 30 ажил төлөвлөн 
ажилласан ба Аймгийн ЭМГ-т тайланг хугацаанд нь хүргүүлэн ажилласан.  
Аймгийн ЭМГ-ийн зөвлөмж: 
Аймгийн ЭМГ-аас Амаржих газар болон хүүхдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг тасаг, нэгжийн үйл ажиллагаанд 
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хяналт үнэлгээг тус тус хийсэн. 
Үүнд:  
1. Амаржих газрын үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийж 17 зөвлөмж өгсний дагуу ажил сайжруулах 24 ажил 
төлөвлөн гүйцэтгэсэн.  

 НЭҮНШТ /2 удаа/, амилуулах суурь тусламж /1 удаа/, эх барих, эмэгтэйчүүдийн яаралтай тусламж сэдвээр тус 
тус ажлын байрны чадавхижуулах сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтэнд дадлага 
ажил, онол хэлбэрээр явуулж, сургалтын чанарыг үнэлэх байдлаар зохион байгуулсан. Нийт давхардсан 
тоогоор 100 хүн хамрагдсан. Сургалтын үр дүнг тасаг, нэгж дээр гардан үйлдэл хийх байдлаар 
баталгаажуулсан ба 90,2% байна. Мөн  түгээмэл үйлдлийн стандартаас /MNS2146/ тарилгын стандартыг 
хэрэгжилтийг хяналтын хуудсаар 54 сувилагчид  хийхэд дараах үнэлгээтэй байна. Үүнд:   

 Сувилахуйн алба нь нийт сувилагч, тусгай дунд мэргэжилтний ажлын байран дээр гардан ажилбарын үнэлгээг 

тогтмолжуулан хийж үр дүнг тооцож байна. эргэн мэдээлэн ажиллаж байна. 

 Ижил мэргэжилтний үнэлгээг хуваарийн дагуу 4 удаа зохион байгуулж гарсан дутагдал, саналыг солилцсон. 

Төрөлт, нярай, хүүхдийн түүхийн бичилт хяналтын хуудсаар үнэлэхэд 96 хувь байна. Оношилгоо эмчилгээний 

стандарт, анхан шатны бичиг баримтын хөтлөлтийг сайжруулах зорилгоор 15 эмч, мэргэжилтний 

бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан ажиллах журмыг захирлын тушаалаар баталгаажуулан, тасаг нэгжид 

дотоод хяналтыг тогтмолжуулан ажиллаж байна. Тус ажлын хэсэг нь анхан шатны бичиг баримт хөтлөлтийн 

журмын төслийг тусламж үйчилгээний чиглэл бүрээр гарган, санал авах шатандаа явж байгаа ба дотоод 

хяналтыг өдөр тутам тасаг нэгжид хийснээр анхан шатны бичиг баримтын хөтлөлт 93% болж 20%-иар 

сайжирсан, ба стандарт удирдамжийн хэрэгжилт  90,5% байна.   

 ЭХЭМҮТ-ийн дутуу нярайн эрчимт эмчилгээ болон нярайн тасгуудад Г.Бадамжав /Нярайн эмч/ нь 2018.10.11-

13-ныг дуустал ―Бага жинтэй нярайн менежмент сайхан ирээдүйн төлөө‖ ажлын байрны онол дадлага хосолсон 

сургалтанд хамрагдсан. 

 ЭМС-ын 2013 оны 256 дугаар тушаалын хяналтын хуудасны дагуу үйл ажиллагааг тогтмол дүгнэж байгаа ба 

хэрэгжилт төрөх тасагт- 90,3 хувь, эмэгтэйчүүдийн тасагт \жирэмсний хяналт, үр хөндөлтийн кабинет\ -58,1 хувь 

тус тус байгаа ба хяналтын хуудсыг хөтлөн, үр дүнг тооцон, сар бүр хэлэлцэн ажиллаж хэвшсэн. 

 Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудтай эргэх холбоог үүсгэн тогтмолжуулан ажиллаж байгаа ба 

Амаржих газрын төрөх тасагт төрсөн эхчүүдийг анхан шатны ЭМБайгууллагуудад ГАРААС ГАРТ зарчмыг 

баримтлан тогтмол эмч, эх баригч нарт 672 биечлэн,  582 утсаар хүлээлгэн өгч хамтран ажиллаж байна.  

 Өрх сумын ЭМТ-үүдийн ирүүлсэн өртөмтгий жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн мэдээний дагуу үзлэг, шинжилгээ хийн, 

үр дүнг тооцон, Аймгийн ЭМГ-ын эх барих эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд сар бүр хүргүүлж 

ажиллаж байна. 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар өртөмтгий жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хяналтыг 80,7% 

байна. 

 Тасаг хооронд хүнд өвчтөнийг эрчимт эмчилгээний тасагт шилжүүлэх журмыг БОЭТ-ийн захирлын А/36 дугаар 

тушаалаар гарган эмч, мэргэжилтэнд танилцуулан, хэрэгжилтийг хянан ажиллаж байна. 

 Баяр ѐслол, амралтын өдрүүдэд ажлын дадлага туршлагатай эмч нарыг сонгон жижүүрт гаргаж байна. 



 ―Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр‖-ийг хэрхэн ашигладаг талаар хүүхдийн тасаг, амбулаториор 

үйлчлүүлэгчдээс судалгааг авч, үр дүнг тооцов. Судалгаанд 100 үйлчлүүлэгч оролцсон ба эх хүүхдийн эрүүл 

мэндийн дэвтрийн хэрэглээ 71,9 хувь тийм буюу бүрэн ашиглаж чаддаг гэж хариулсан байна. Орон нутгийн 

Ховд ТВ-тэй хамтран ажиллах хуваарийг дагуу ―БОЭТ-ээс мэдээлж байна‖ нэвтрүүлгийн цаг дээр судалгаанд 

үндэслэн иргэдэд Ховд ТВ-тэй хамтран Л.Нямхишиг \хүүхдийн эрчимт эмчилгээний эмч\ мөн ―Жирэмсний 

аюултай шинжүүд‖ сэдвийн хүрээнд Э.Мөнхчимэг \эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч\ нь тус тус мэдээлэл бэлтгэн, 

иргэдэд хүргэсэн.  

 Хяналтын хуудсаар эмийн зүй зохистой хэрэглээг хянахад 89 хувь байна. Үүнээс эмийг олон улсын нэршлээр 

бичих, зааврыг монголоор тайлбарлаж бичих нь 95 хувь байна. Эмийг олон улсын нэршлээр бичих, зааврыг 

монголоор тайлбарлаж бичих /судсанд, булчинд, шахуурга, дуслаар гэхчилэн/ ажлыг эрчимжүүлэхээр Эмзүйн 

албанаас гарын авлага гарган нийт эмч нарт тараан өгсөн. 

 

2. Эхийн ноцтой хүндрэл болон эхийн эндэгдлийг хэлэлцэх 1, 2 дахь шатны хурал, хүүхэд, насанд хүргэгчдийн 

эндэгдлийн магадлан хэлэлцэх эмнэл зүй, эмгэг бүтцийн хурлын шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг ханган 

ажиллах зөвлөмжийн дагуу: 

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 207 дугаар тушаалын дагуу: 
 
2018 онд Эхийн эндэгдэл 1, Эхийн ноцтой хүндрэл 11 тохиолдол бүртгэгдсэн ба ЭМГ- дээр 2 удаа анхан шатны 
хурлыг 6 удаа тус тус хуралдаж,  43 шийдвэр гаргаснаас хурлын шийдвэрийн биелэлт 88,3% байна. Хурлаас 
гарсан шийдвэрүүдийн биелэлтийг хугацаанд нь ЭМГ-ын эх барих, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэнд хүрүүлсэн. 
Биелээгүй шийдвэрт:  
Санхүү, хүний нөөцтэй холбоотой хүлээгдэж байгаа хурлын шийдвэр: 

 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмч нарыг хүн хүндэрсэн үед бус жижүүр эмч нарын бүрэлдэхүүнд тус 
мэргэжлийн эмчийг заавал оруулан яаралтай тусламж, үйлчилгээг багаар үзүүлж хэвших 

 Төрөх өрөөний хагалгааны гэрлийг шийдвэрлэх, 

 Амаржих газар дотоод нөөцөндөө тулгуурлан эрчимт эмчилгээний өрөө, сэрээх өрөөг гаргах 
Үйл ажиллагаатай холбоотой хийгдэж байгаа хурлын шийдвэр: 

 Жирэмсний үеийн эрхтэн тогтолцооны эмчийг тогтмол ажиллуулах, 

 Төрөх насны эмэгтэйчүүдийг эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг ЭМГ-тай хамтран зохион байгуулах 

 Амаржих газарт хөндлөнгийн саадгүй орчин бүхий БЗХӨ-ний кабинетийг ажиллуулах, зорилтот бүлгийг гэр 
бүлээр нь эмчлэн эрүүлжүүлэх, үр дүнг тооцох  

 
Эрүүл мэндийн 2014 оны 333 дугаар тушаалын дагуу: 

 Хүүхэд, нярайн аудитыг 12 тохиолдолд 3 удаа хэлэлцсэн.  
Хүүхэд, нярайн аудитаас гарсан шийдвэр, зөвлөмжийн биелэлт 78,8% байна. 



 
Эмнэлзүй, эмгэг судлалын хурлыг насанд хүргэгчдийн 1 тохиолдолд хийсэн.  Насанд хүргэгчдийн эмнэлзүй эмгэг 
бүтцийн хурлын шйидвэр, зөвлөмжийн биелэлт 85% байна. 
 
Хийгдсэн ажил:  
 

 Иргэд олон нийтийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэхээр гэрээт Ховд телевизтэй хамтран цаг үеийн 
өвчлөл болон эмнэлгийн үйл ажиллагааг танилцуулах мэдээллийг тасаг, нэгжийн эмч нар, 15-20 минутын 
мэдэээлэл хийсэн. 

 Амаржих газрын үйлчлүүлэгчдэд зориулан коридорт TV байрлуулан эрүүл мэндийн боловсрол олгох 
мэдээллийг  ―Жирэмсний хяналт, жирэмслэл түүний хүндрэл, нярайн асаргаа, сувилгаа‖ сэдвээр тогтмол 
явуулж байна. 

 Мөн төрөх болон эмэгтэйчүүдийн тасгийн  үйлчлүүлэгчдэд ―Жирэмслэл, төрөлтийн тухай, түүний хүндрэл, 
урьдчилан сэргийлэлт, нярай хүүхдийн асаргаа, сувилгаа‖ зэрэг сэдвээр эрүүл мэндийн боловсролыг 
тогтмол олгож байна. 

 Амаржих газрын эх баригч нарын ажлын байр дээр тусламж үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр эргүүлэн 
ажиллаж байна. 

 ЭХЭМҮТ-ийн дутуу нярайн тасагт нярайн эмч Ц.Доржханд, нярайн сувилагч Ц.Цэрэнчимэд, тоног 
төхөөрөмжийн инженер Т.Ариунзаяа нар 10 өдрийн ажлын байрны сургалтанд удирдамжийн дагуу 
хамрагдсан. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг сайжруулах, нэн шаардлагатай 
эмчилгээг нэвтрүүлэн ажиллах үүднээс Сурфактант  эмчилгээг /Куросурф 120мг  1.5мл/ 2016 оноос эхлэн 
11 тун хэрэглэсэн. Үүнд.  
2018 онд 9 тун хэрэглэснээс 6 тохиодол амьдарсан үр дүн гарсан. Мөн 900 граммтай 2 нярай 8 хоног, 18 
хоног амьдруулж хоол болосруулах замын эмгэг, гажгаар нас барсан. /пренаталь эндэгдлээс гаргасан/ 

 Нэгдсэн эмнэлэг, Сум дундын эмнэлэг, Сум, өрхийн ЭМТ-үүдээс сар бүр өртөмтгий жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдийн мэдээг аван, товлолын дагуу үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулан ажилласан. Нийт 
16 сумын ЭМТ, 5 ӨЭМТ-өөс 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 231 мэдээ ирэхээс  188 удаа ирүүлсэн ба 
өртөмтгий кабинетэд мэдээ ирүүлэлт нь 81.3%, нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт /хяналт/ 2602 жирэмсэн 
эмэгтэй товлолын дагуу үзүүлэх байснаас 2102 жирэмсэн эмэгтэй үзүүлж, тусламж үйлчилгээ авсан /ЭМС-
ын  338 дугаар тушаалын дагуу нарийн мэргэжлийн эмчид товлолын дагуу үзүүлэх, хяналтанд байх/ буюу 
өртөмтгий жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хяналт 80.7%-тай байна.  

 Анхаарах жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн мэдээллийг  харьяа ЭМТ-үүдийн эмч, эх баригч нарт тухайн үед утсаар 
танилцуулан, сар бүр өртөмтгий жирэмсэн  эмэгтэйчүүдийн хяналтыг мэдээг ЭМГ-ын эх барих 
эмэгтэйчүүдийн ерөнхий мэргэжилтэн Д.Дэлгэрбаярт хүргүүлэн ажиллаж байна.  

 Дээд шатлалын эмнэлгүүдтэй /ЭХЭМҮТ/ утсаар холбогдон, зөвлөгөө авч хамтран ажиллаж байна. 2017 онд 
ЭХЭМҮТ-д 13А маягтаар 12, 2018 оны байдлаар 9 хүн тус тус илгээсэн. 

 Нөөц 10 эх баригч байгаа ба ажлын байран дээр сэлгэн ажиллаж байна. 

 Жижүүр эмч нарын бүрэлдэхүүнд шаардлагатай тохиолдолд /амьсгалын аппаратанд хүнтэй үед/ 



мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмчийг нэмэлтээр гарган ажиллаж байна. 
 
Жаргалан сумын ЗДТГ-ын хяналт үнэлгээ: 

 2018.01.03-ны 23:00-01:00 цагийн хооронд томуу, томуу төст өвчний дэгдэлт ихсэж, хүүхэд, том хүмүүсийн 
өвчлөл нэмэгдэж байгаатай холбоотой эмнэлгийн ачаалал, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжид 
хийсэн  Засаг даргын тамгын газрын хяналт үнэлгээгээр 10 чиглэлийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу  21 ажил 
төлөвлөн хийсэн ажлын тайланг хүргүүлсэн. Үүнд:  Дотооддоо зохион байгуулалт хийн хүүхдийн тасгийн 
үйлчлэгч нарыг ээлжээр, дотрын тасгийн үйлчлэгч нарыг 8-17 цаг, 14-22 цагийн хооронд ажиллуулж байна,  
тасаг нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор жижүүр хүлээлцэх хяналтын хуудсыг 
гарган ахлах сувилагч нар эмч, ажилчидтайгаа хамтран тогмолжуулан ажиллаж байна, БОЭТ-ийн тасаг 
/дотор/ нэгжид үйлчлүүлэгчдэд тохитой орчин бүрдүүлэх зорилгоор Аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 9 
сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийсний дүнд ―Хатан түнгэл‖ ХХК-тай 2018 оны 01 сарын 30-ны дотор 
гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажилллаж, гэрээний дагуу Дотрын тасагт 00-н өрөөний вакум хаалт хийх, 
дулаан баригч шилэн наалт, вакум цонх, сандал, люкс өрөөнд телевизор, хөргөгч, халуун усны өрөөг 
тохижуулах, БОЭТ-ийн 1 давхарын танхимд том тень, сургалтын өрөөний том тень, 103, хүлээн авахын 
үүдэнд том тень, жижиг тень зэргийг захиалан авч, хийсэн. Хүүхдийн тасаг, 103-хүлээн авах тасаг дээр 
утлагын аппаратны тоог нэмэгдүүлсэн. 

 Жаргалант сумын ИТХ-ын Ажлын албанаас авсан ―Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа‖-ны дагуу ажлын 
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 
Судалгааг нийт 200 иргэнээс түүврийн аргаар судалгааг авсан ба эмэгтэй 124, эрэгтэй 76 хүн хамрагдсан 
байна. 

 
 Зөвлөмж: 

1. Эмч, мэргэжилтэн хүнд сурталгүй ажиллах, үзүүлэхэд түргэн шуурхай үйлчлэх, эмч нар ажлын цагаар 
ажлын байран дээрээ баймаар байна гэсэн саналын дагуу иргэдийн мэдээлэл өгөх, эмч мэргэжилтний 
ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах үүднээс амбулаторийн кабинетийн хаалган дээр Чанарын алабтай 
холбогдох утасны дугаарыг ил тод байдлаар байрлуулсан. Мөн цаг ашиглалтын цаг минутаар бүртгэн, 10 
хоног тутам эмч, мэргэжилтэнд мэдээлэн ажиллаж байна.  

2. Цахим бүртгэлийг утсаар авдаг болох гэсэн саналын дагуу эмчийн үзлэгийн цаг өгөх үйлчилгээ, 75779-779 

утсаар иргэдийг хүлээн авч, иргэдэд товлолт үйлчилгээг тогтмолжуулан ажиллаж, сурталчилах үүднээс 

―Цахим өдөрлөг‖-ийг зохион байгуулсан. Тус үйлчилгээг 2018.10.01-ны өдрөөс ажиллуулсан ба 7000 гаруй 

иргэдэд үйлчилж, иргэдийг хүлээгдэл, чирэгдлийг бууруулсан. Мөн харилцагч сум, орон нутгийн 

байгууллага руу албан бичиг явуулан товлолт үйлилгээг сурталчилан ажилласан. Иргэд амбулатриор 

үйлчлүүлэхдээ 5 удаа дараалалд зогсдог байсан бол одоо 2 удаа дараалалд зогсон тусламж үйлчилгээ 

авах боломжтой болсон. 

3. Эмч, мэргэжилтний тоог нэмэгдүүлэх, очер дараалал хэтэрхий байна, эмч нарын өдөрт үздэг хүн их байна 
гэсэн саналын дагуу хүлээгдлийн мэдээнд үндэслэн ачаалал ихтэй кабинетэд нэмэлт эмчийг гарган 
ажиллаж байна. 



Зөвлөмж: 
1. Зарим эмийг гаднаас авч хэрэглэж байна, эм хангамж муу байна – 2018 оны 11 сарын байдлаар 
2. Эмч нарын харилцаа сайн биш, сувилагч нарыг өөр тийш сургалтанд явуулж туршлагатай болгох гэсэн 

саналын дагуу АШУҮИС тай хамтран ―Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй‖ сэдэвт 2 кредитийн сургалтанд  192 эмч 
мэргэжилтэн,  ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн хорооны дарга Д.Цэрэндагва болон
 АШУҮИС тай хамтран ―Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй‖ сэдэвт 2 кредитийн сургалтанд  192 эмч 
мэргэжилтэнийг хамруулан зохион байгууллаа.  

 

Арга хэмжээ 8.1.2 
Чанарын алба бусад алба 
/Сувилахуйн алба, эм 
зүйн алба, халдвар 
судлаач эмч/ хамтран 
тасаг нэгжид  улиралд бүр 
хяналт үнэлгээ хийнэ.  

Хамтарсан хяналт үнэлгээг тасаг нэгжид 3 удаа зохион байгуулсан. Үүнд:  

 Хяналт үнэлгээний батласан хуваарийн дагуу хяналт үнэлгээний хуудсаар 2018 оны 1 дүгээр сард Чанарын 
алба, Сувилахуйн алба, Эм зүйн алба, Тоног төхөөрөмжийн алба, Халдвар судлаач эмч /баг/-ийн 
бүрэлдэхүүнтэй 2 баг болон нийт тасаг нэгжээр хяналт үнэлгээ хийн зөвлөмж өгч, ажлын төлөвлөгөө гарган 
ажилласан ба төлөвлөгөөний биелэлт 87%  байна.  
 

 2018 оны 5 дугаар сарын 14-нээс 18-ны хооронд Чанарын алба, Сувилахуйн алба, Эм зүйн алба, Тоног 
төхөөрөмжийн албадууд нь 2 баг болон мэдрэл, уламжлал, гэмтэл-чих хамар хоолой-эрүү нүүр, хүүхэд, хүлээн 
авах яаралтай тусламж, дүрс оношилгоо, төрөх, эмэгтэйчүүд, дотор-зүрх судас,  МЭЭТ, амбулатори, 
лаборатори, сүрьеэ, сэтгэц наркологи, халдварт, ариутгал зэрэг тасгийн үйл ажиллагаанд: 
1. Ажлын цагийн менежмент 
2. Ажлын байранд мөрдөх харилцааны хэм хэмжээ 
3. Хувцаслалтын хэм хэмжээ 
4. Өвчний түүхийн бичилт 
5. Анхан шатны бичиг баримтын хөтлөлт 
6. /өвчний түүх орохгүй/ 
7. Эмчилгээ үйлчилгээний гардан үйлдэл 
8. Эмийн эмчилгээ 
9. Тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал 
10. Цомогийн бэлэн байдал, хэрэглээ 
11. Чанарын багийн үйл ажиллагаа 
12. Халдвар хамгааллын багийн үйл ажиллагаа 
13. ЭМБО сургалт, зөвлөгөө өгөлт  байдалд тус тус үнэлгээ хийхэд 30,8 оноо авч 85,5%-тай үнэлэгдэж, 

зөвлөмжийг хүргүүлэн, зөвлөмжийн биелэлт 93% байна.    

 Алба нэгжийн хамтарсан багаар 2018 оны 12 дугаар сард Дотор зүрх судас, Мэдрэл, Хүүхэд, МЭЭТ, Мэс засал, 
Гэмтэл, ЧХХ, ЭН, Төрөх, Эмэгтэйчүүд, Уламжлалт,  Харшил, Сэтгэц, Сүрьеэ, Халдварт, Лаборатори, Ариутгал, 
Эмгэг судлал, Автогарж, Эмчилгээний хоол, Амбулатори, Дүрс оношилгоо, Яаралтай тусламж зэрэг тасаг, 
нэгжийн үйл ажиллагааг  

1. Тасгийн чанарын үзүүлэлт 
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2. Эм зүй 
3. Сувилахуй тусламж үйчилгээ 
4. Халдвар хамгаалал 
5. Тоног төхөөрөмж 
6. Хангамж хүртээмж гэсэн чиглэлээр дүгнэхэд 83,5% үнэлэгдсэн ба үнэлгээг тасаг нэгжийн эрхлэгч нарт 

танилцуулав. 
 

 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан хууль, дүрэм журам, ЭМС-ын тушаал 
шийдвэрийн мөрдөлтийг хянах, ээлжийн ажилчдын ажлын гүйцэтгэл, сахилга хаиуцлагыг сайжруулах, зөрчил 
дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлэх, иргэд үйлчлүүлэгчээс ирсэн санал хүсэлтийг  үндэслэж, шөнийн эргэлт 
хяналтыг 2 удаа хийсэн. Захиргааны ажилтан, тасгийн ахлах сувилагч нарын 30 хүнийг баг болгон хяналтын 
хуваарьт хамруулж, 16 удаа шөнийн хяналт эргүүлийг 2018.04.04-04.30-ны өдрүүдэд 16 удаа, 2018.09.22 – 
2018.10.22 –ны өдрүүдэд 9 удаа,  17 цаг 55 минутаас – 00 цаг 50 минутын  хооронд 4,5 ээлжээр  ажилладаг  16 
тасаг нэгжийн жижүүрийн ажилчдыг хамруулж  хяналтыг тус тус гүйцэтгэсэн.  Хяналтын  хугацаанд хангамж 
хүртээмж, ажлын бэлэн байдал, халдвар хамгаалал, эмч, ажилчдын ѐс зүй, харилцаа хандлага, сэтгэлд нийцсэн 
8 үйлчилгээтэй холбоотой 35 асуудлыг илрүүлэн, тухай бүрт нь  зөвлөгөө өгч, шаардлагатай арга хэмжээг авч 
ажилласан. Шөнийн хяналтыг илтгэх хуудсаар холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан ажиллав.  

 

 ЭМС-ын 2014 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн ―Алсын дуудлага, явуулын эмнэлгийн талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай‖ 263 дугаар тушаалын 2.2 дугаар заалт ‖Алсын түргэн тусламжийн дуудлаганд явах дуудлагын 
эмч, мэргэжлийн багийг 2 цагийн дотор бэлэн болгож шуурхай зохион байгуулах тухай,  БОЭТ-ийн захирлын А/33 
дугаар тушаалын 3.4 заалтын хэрэгжилтэнд алсын дуудлаганд гарсан хугацаа, тусламж үзүүлсэн мэргэжлийн 
чиглэл, явсан сум, эмчийн нэр, багаар болон ганцаараа тусламж үзүүлсэн байдал, дуудлага гарсан гараг зэргээр 
үнэлгээ хийж, дүгнэхэд 86,5% байсан ба цаашид ―Алсын түргэн тусламжийн үйлчилгээг дуудлагаар зохицуулах 
журам‖-ын хэрэгжилтэнд хяналт тавин, шуурхай зохион байгуулан ажиллах шаардлагатай гэсэн зөвлөмжийг  
удирдлага, эмч мэргэжилтэнд танилцуулан, шалтгааныг судлан хэрэгжилтийг өдөр тутам хянан ажилласан ба 
хугацаа хоцорч гарсан дуудлага байхгүй байна. 

 2018 оны цус цусан бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээнд хяналт үнэлгээ хийн, холбогдох эмч нарт эерэг санамж 
бичгийг хүргүүлэн ажилласан.  

  

Арга хэмжээ 8.1.3  Дотоод 
хяналтын тогтолцоог 
сайжруулж  7 хоногт 1 
удаа хяналт хийж 
ажиллана.  

Долоо хоногийн  тасаг нэгжийн хүнд, хүндэвтэр өвчтөн, анхаарах үйлчлүүлэгчдийн эмчилгээ, тасгийн үйл 
ажиллагаанд үнэлгээ хийн, холбогдох эмч, сувилагч, мэргэжилтэн зөвлөмж өгөн,  саналыг сонсон хамтран ажиллаж 
байна. 
Оношилгоо эмчилгээний стандарт, анхан шатны бичиг баримтын хөтлөлтийг сайжруулах зорилгоор БОЭТ-ийн 
захирлын 2018 оны А/40 дугаар тушаалын дагуу 15 эмч, мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулан, 
тасаг нэгжид дотоод хяналтыг 7 хоногийн давтамжтай эргэн мэдээлэл хийн, тогтмолжуулан ажиллаж байна. Тус 
ажлын хэсэг нь анхан шатны бичиг баримт хөтлөлтийн журмын төслийг тусламж үйчилгээний чиглэл бүрээр гарган, 

 



санал авах шатандаа явж байгаа ба дотоод хяналтыг өдөр тутам тасаг нэгжид хийснээр анхан шатны бичиг 
баримтын хөтлөлт 93% болж 20%-иар сайжирсан, ба стандарт удирдамжийн хэрэгжилт  90,5% байна.   
Эм зүйн албанаас тасаг нэгжид дотоод хяналт үнэлгээг 12 удаа хийж 243 асуудлыг илрүүлэн, тухай бүрт засч 
залууран, дахин гарахаас урьдчилан сэргийлэн ажилласан ба эм зүйн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой алдаа 
зөрчил бүртгэгдээгүй ба үйлчүүлэгчээс гомдол санал ирээгүй.  
Тасаг нэгжийн чанарын багууд нь эмч, ажилчидтай хамтран тасаг нэгжид дотоод хяналт-үнэлгээг 412 /дунджаар 14 
хоног тутам/ удаа хийж нийт 1236 асуудлыг илрүүлэн зөвлөмж өгөн, шаардлагатай тохиолдолд удирдлагад 
танилцуулан  дэмжлэг авч шийдвэрлэж  ажилласан. Үүнд:  
• Тусламж үйлчилгээтэй холбоотой - 123 буюу 10% 
• Халдвар хамгаалалтай холбоотой -247 буюу 20% 
• Тоног төхөөрөмж, эм, эмнэлгийн хэрэгсэлийн бэлэн байдалтай холбоотой -98 буюу 8% 
• Анхан шатны бичиг баримтын хөтлөлт - 494 буюу 40% 
• Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэхтэй холбоотой – 271 буюу 22% байв.  
 
Дотоод хяналтаар илэрсэн асуудлуудыг авч хэлэлцэн захирлын зөвлөлийн хурлаар оруулан төлөвлөгөө гарган 
ажил зохион байгуулж төлөвлөгөөний биелэлт 91 хувьтай байна.  

 

Арга хэмжээ 8.1.4 
Байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангах зорилгоор 
улиралд нэг удаа эрх 
бүхий байгууллагаар 
―Хэрэглэгчийн  үнэлгээ‖   
хийлгэж үр дүнг тооцож 
ажиллана. 

Жаргалан сумын ЗДТГ-ын хяналт үнэлгээ: 

 2018.01.03-ны 23:00-01:00 цагийн хооронд томуу, томуу төст өвчний дэгдэлт ихсэж, хүүхэд, том хүмүүсийн 
өвчлөл нэмэгдэж байгаатай холбоотой эмнэлгийн ачаалал, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжид 
хийсэн  Засаг даргын тамгын газрын хяналт үнэлгээгээр 10 чиглэлийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу  21 ажил 
төлөвлөн хийсэн ажлын тайланг хүргүүлсэн. Үүнд:  Дотооддоо зохион байгуулалт хийн хүүхдийн тасгийн 
үйлчлэгч нарыг ээлжээр, дотрын тасгийн үйлчлэгч нарыг 8-17 цаг, 14-22 цагийн хооронд ажиллуулж байна,  
тасаг нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор жижүүр хүлээлцэх хяналтын хуудсыг 
гарган ахлах сувилагч нар эмч, ажилчидтайгаа хамтран тогмолжуулан ажиллаж байна, БОЭТ-ийн тасаг 
/дотор/ нэгжид үйлчлүүлэгчдэд тохитой орчин бүрдүүлэх зорилгоор Аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 9 
сая төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийсний дүнд ―Хатан түнгэл‖ ХХК-тай 2018 оны 01 сарын 30-ны дотор 
гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажилллаж, гэрээний дагуу Дотрын тасагт 00-н өрөөний вакум хаалт хийх, 
дулаан баригч шилэн наалт, вакум цонх, сандал, люкс өрөөнд телевизор, хөргөгч, халуун усны өрөөг 
тохижуулах, БОЭТ-ийн 1 давхарын танхимд том тень, сургалтын өрөөний том тень, 103, хүлээн авахын 
үүдэнд том тень, жижиг тень зэргийг захиалан авч, хийсэн. Хүүхдийн тасаг, 103-хүлээн авах тасаг дээр 
утлагын аппаратны тоог нэмэгдүүлсэн. 

 Жаргалант сумын ИТХ-ын Ажлын албанаас авсан ―Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа‖-ны дагуу ажлын 
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 
Судалгааг нийт 200 иргэнээс түүврийн аргаар судалгааг авсан ба эмэгтэй 124, эрэгтэй 76 хүн хамрагдсан 
байна. 

 
 Зөвлөмж: 
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4. Эмч, мэргэжилтэн хүнд сурталгүй ажиллах, үзүүлэхэд түргэн шуурхай үйлчлэх, эмч нар ажлын цагаар 
ажлын байран дээрээ баймаар байна гэсэн саналын дагуу иргэдийн мэдээлэл өгөх, эмч мэргэжилтний 
ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах үүднээс амбулаторийн кабинетийн хаалган дээр Чанарын алабтай 
холбогдох утасны дугаарыг ил тод байдлаар байрлуулсан. Мөн цаг ашиглалтын цаг минутаар бүртгэн, 10 
хоног тутам эмч, мэргэжилтэнд мэдээлэн ажиллаж байна.  

5. Цахим бүртгэлийг утсаар авдаг болох гэсэн саналын дагуу эмчийн үзлэгийн цаг өгөх үйлчилгээ, 75779-779 

утсаар иргэдийг хүлээн авч, иргэдэд товлолт үйлчилгээг тогтмолжуулан ажиллаж, сурталчилах үүднээс 

―Цахим өдөрлөг‖-ийг зохион байгуулсан. Тус үйлчилгээг 2018.10.01-ны өдрөөс ажиллуулсан ба 7000 гаруй 

иргэдэд үйлчилж, иргэдийг хүлээгдэл, чирэгдлийг бууруулсан. Мөн харилцагч сум, орон нутгийн 

байгууллага руу албан бичиг явуулан товлолт үйлилгээг сурталчилан ажилласан. Иргэд амбулатриор 

үйлчлүүлэхдээ 5 удаа дараалалд зогсдог байсан бол одоо 2 удаа дараалалд зогсон тусламж үйлчилгээ 

авах боломжтой болсон. 

6. Эмч, мэргэжилтний тоог нэмэгдүүлэх, очер дараалал хэтэрхий байна, эмч нарын өдөрт үздэг хүн их байна 
гэсэн саналын дагуу хүлээгдлийн мэдээнд үндэслэн ачаалал ихтэй кабинетэд нэмэлт эмчийг гарган 
ажиллаж байна. 

 
Зөвлөмж: 
3. Зарим эмийг гаднаас авч хэрэглэж байна, эм хангамж муу байна – 2018 оны 11 сарын байдлаар 
4. Эмч нарын харилцаа сайн биш, сувилагч нарыг өөр тийш сургалтанд явуулж туршлагатай болгох гэсэн 

саналын дагуу АШУҮИС тай хамтран ―Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй‖ сэдэвт 2 кредитийн сургалтанд  192 эмч 
мэргэжилтэн,  ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн хорооны дарга Д.Цэрэндагва болон
 АШУҮИС тай хамтран ―Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй‖ сэдэвт 2 кредитийн сургалтанд  192 эмч 
мэргэжилтэнийг хамруулан зохион байгууллаа.  

 

Арга хэмжээ 8.1.5 Клиник 
болон вируслогийн  
лаборатори, сүрьеэ, эмгэг 
судлал зэрэг тасгуудын 
үйл ажиллагаанд гадаад 
/Үндэсний төвүүдээр/ 
хяналт үнэлгээ хийлгэх  

ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн тандалт судалгааны албанаас  2 эмчийн бүрэлдэхүүнтэй   2018 оны 09 сарын 28-30 
өдрүүдэд Сүрьеэгийн диспансерийн үйл ажиллагаанд дэмжлэгт хяналт хийж ажилласан. Өгсөн зөвлөмжийн дагуу 
дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 

 
● Зөвлөмжийн заалтыг БОЭТ-ийн удирдлагын Дүн бүртгэл, эмийн сувилагч, сорил, тасгийн ахлах сувилагчийг 

нэг хүн хавсран хийж байгаатай холбоотой ажлын доголдолд шарч байгаа тул эм сорил хариуцсан 
сувилагчийг орон тоогоор ажлуулах - Зөвлөмжийн заалтыг БОЭТ-ийн удирдлагын багт танилцуулснаар 
2018 оны 11 сарын 08 өдрийн захирлын тушаалаар сүрьеэгийн  тасагт хяналт ,  эм ,  туберкулины сорил 
хариуцсан сувилагчийг орон тоогоор  шинээр  нэмэгдүүлэн ажиллаж эхэлсэн нь эм болон эмчилгээний 
явцын хяналтыг  хийхэд үр дүнтэй болж эмчилгээнээс татгалзсан байсан 1, эмчилгээ 10 хоног тасалсан  
өвчтөнийг эмчилгээнд хамруулж  эмчилгээг тасалдалгүй хийж байна. 

● Туберкулины сорилыг диспансерт эмийн өрөөнд тавихыг таслан зогсоож өрөөний зохицуулалтыг шийдэх - 
Эмийн өрөөний хажуу өрөөнд тусгаарлалт хийж  сорил тавьж байна.  
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● Сүрьеэгийн диспансерт ашиглагдаж буй кварцын гэрлийн 80%-ийг стандартын шаардлага хангасан гэрлээр 
солих - Зөвлөмжийн заалтын дагуу шаардлагатай кварцын тоог гарган  БОЭТ-ийн удирдлагын багт 
танилцуулсны дагуу шаардлага хангасан 15 ширхэг кварцын захиалга хийгдсэн. Одоогийн байдлаар 
тархвар судлаач эмч  БОЭТ-ийн зарим тасгаас нөөцөнд байсан зөөврийн 1 ширхэг кварцыг түр  олгосныг 
ашиглаж байна.  

● Өвчлөл өндөртэй сумдад зөөврийн рентген аппаратаар идэвхтэй үзлэг зохион байгуулах, сумдын сорьц 
тээвэрлэлтийг идэвхжүүлэн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх - Аймгийн сүүлийн 3 жилийн өвчлөлийн байдалд 
судалгаа гарган өвчлөл өндөртэй сумдад зөөврийн рентген аппаратаар идэвхтэй үзлэг зохион 
байгуулах  тухай саналыг ЭМГ-ын  сүрьеэ хаиуцсан мэргэжилтэнд  илгээсэн. Аймгийн  төвийн эрсдэлт 
бүлгийн хүн ам болон ХОИС-ын  240 оюутнууд, Хорих ангийн 78  хүмүүжигч, 52 ажилчдад рентген 
аппараттай үзлэг хийж сүрьеэгийн сужигтэй 5 тохиолдолын шинжилгээг Xpert- ээр хийсэн 

Сумдаас сар бүр 5-10 сум сорьц тээвэрлэж байна. Сорьц тээвэрлэлтийг эмчимжүүлэх аяны хүрээнд уушгины 
халдвартай хэлбэрийн 2 тохиолдолыг илрүүлэн ажилласан.  

Арга хэмжээ 8.1.6 
Иргэдээс болон ЗГ-ын 
1111 төвд ирсэн санал, 
гомдол, шүүмжлэл, 
талархал, зөвлөмж 
мэдээллийг нээлттэйгээр 
танилцуулан ажиллах 

 БОЭТ нь иргэд үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлтийг: 
 boet emg@yahoo.com 
 www.khovdboet.moh.mn 
 khovdboet.moh.mn/fb  
 Ховд 11-11 төв 
 Санал хүсэлтийн хайрцаг 
 Санал хүсэлтийн дэвтэр 
 Сэтгэл ханамжийн судалгаа 
 Бичгээр 
 Амаар  тус бүр хүлээн авч байна. 

Иргэд үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлт шүүмжлэлийг  үйл ажиллагаанд тусгаж, гомдлыг хуульд заасны дагуу 
барагдуулан ажиллаж байна. Эмч ажилчдад ирсэн талархалыг чанарын албаны мэдээллийн самбар болон цахим 
хэлбэрээр эргэн мэдээллэн уламжилж байна. 
 
Эмчилгээ үйлчилгээний чанар, хүртээмж, эмч ажилчдын ур чадвар, харилцаа хандлага, ѐс зүйтэй холбоотой 
хийсэн ажил:  

- Эмчийн үзлэгийн товлолт цагийг   75779779 утасаар хүлээн авсанаар цахим бүртгэлийн хүлээгдэл чирэгдэл 
буурсан. 

- 2018.11.14-нд  ―Цахим бүртгэл-амбулатоийн үйлчилгээ‖ сэдэвт өдөрлөг зохион байгуулав.    
-  Эмч мэргэжилтнийг ѐс зүйн 2 кр сургалтанд хамрагдсан. 
- ―Инээмсэглэл‖ аяны хүрээнд 2018.06.04-2018.07.04-ны хооронд нэг сарын хугацаатай ―Ёс зүйгээ дээдэлж, 

бие биенээ уучлаж талархах, эерэг хандлагыг төлөвшүүлье‖ сэдэвт аяныг сүрьеэгийн тасаг чанарын 
албатай хамтарч  зохион байгуулсан. 

- Чанарын албанаас аяны хүрээнд хэвшүүлэх үйлдэл,  үг хэллэгийн жагсаалтыг гаргаж, эмч мэргэжилтэн 
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ажилчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх явцад биеийн хэлний ерөнхий хэм хэмжээг мөрдөх талаар 

танилцуулж, судалгааг авч үр дүнг тооцов. 

- 2018.10.03, 08-нд  С/з С.Хишигтогтох  ―Сэдэл ба манлайлал‖ ―Атгасан гар шиг хамт олон‖ 

- 2018.11.07-нд СЭМҮТ-ийн эмч Г. Гантулга ―Стресс түүнийг тайлах арга‖, ―Ажлын байрны сэтгэл засал‖ 
сэдэвт сургалтыг  хийсний үр дүнд эерэг өөрчлөлт гарч байна. 

                           

 
 
ТУСГАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ:  
 

Гэрээнд тусгагдсан тусгай 
арга хэмжээ, тэдгээрийн шалгуур 

үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, 
хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин 

Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо, чанар, 
хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн түвшин) 

Тухайн 
тусгай арга 
хэмжээний 
биелэлтэд  

өгсөн 
өөрийн  
үнэлгээ 

(Тусгай арга 
хэмжээ 
бүрийн  

биелэлтэд 
0-40 оноо) 

 Арга хэмжээ 1.2.5 Засгийн газрын,   
ЭМЯамны  бодлого, Аймаг орон 
нутгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган 
ажиллана. 

        Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ―Элэг бүтэн Монгол‖ үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан.  
       Монгол улсын Засгийн газрын 2017 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 12-íû ºäðèéí ýýëæèò õóðàëäààíààð ―Элэг бүтэн 
Монгол‖ үндэсний хөтөлбөрийг  áàòàëñàí áºãººä ýíý хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 он гэхэд С вирүсийн 
халдвартай 150 мянган хүнийг бүрэн эмчилж, элэгний хорт хавдар, хатуурлын шалтгаантай нас баралтыг эрс 
бууруулж, вирусийн голомтыг устгахыг зорьж байна. Тухайлбал энэ жил 15-39 насны иргэдийг В,С вирусийн 
халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамруулсан. Мөн эмийн эмчилгээг даатгалын хөнгөлөлттэй үнэд багтаасан.  

 
2018 онд илрүүлэг шинжилгээг 16859 хүнд хийсэн ба үүнээс  С  вирустай 1217 хүн, үүнээс тоолох 

шинжилгээг 705 хүнд хийж эмчилгээнд 142 хүнийг хамрууласан байна.  
В вирустай 1906 хүн байна үүнээс тоолох шинжилгээнд 907 хүн, эмчилгээнд 89 хүн хамрагдсан байна.  

2018 онд зорилтод насны иргэдийн 70 хувийг хамруулсан.   
  

 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хүн амыг уламжлалт анагаах ухааны аргаар эрүүл 
мэндээ хамгаалах, сайжруулах мэдлэг, арга барилтай болгох мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх 
гэсэн заалтын дагуу БОЭТ-ийн өдрийн ээлжийн ажилчдад ажлын байран дахь хөдөлгөөний хомсдлоос 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өдөр бүр 12:00-13:00 цагийн хооронд дасгал хийж хэвшсэн. 
Хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг 
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сайжруулахад эхний ээлжид анхаарах заалтын дагуу Хүүхдийн мэс заслын эмч Б.Батболд ОХУ-д мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдаж  ирсэн ба Канад сангаас 38,0 сая төгрөгний үнэ бүхий тоног төхөөрөмжөөр 
хангасан.     
 
Аймаг орон нутгийн тэргүүлэх чиглэлд багтсан эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжих гадаад, дотоод төсөл 
хөтөлбөрүүдийн уялдаа холбоог сайжруулан үр дүнг дээшлүүлэх заалтын дагуу 2018 онд Ховд аймгийн 
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв нь гадаад дотоодын олон байгууллагатай хамтран ажиллаж эмч, 
эмнэлгийн мэргэжилтэн сургах, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах 
чиглэлээр дараах ажил үйлчилгээнүүдийг хамтран зохион байгууллаа. Үүнд  
 
1. АНУ-ын Virtue Foundation-ний нүдний төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн мэс заслын эмч нарын баг  2012-2018  
онуудад   баруун бүс нутгийн ард иргэдэд үнэ төлбөргүй үзлэг, шинжилгээ,   нүдний болор суулгах, нүдний 
даралт буулгах, зовхины хагалгаа, латофтальмия,   нулимсны суваг үрэвсэх,  хялар  засах, нүдний протез 
суулгах, нөхөн сэргээх,   мэнгэ ургацаг авах    зэрэг мэс заслыг   хийж бөгөөд эмч нарын бүрэлдэхүүнд   нэр 
хүнд бүхий их сургуулийн доктор, зөвлөх эмч нар  Dr. Charles Cole /Чарлес Акерсон  Коле/- Нью Йорк хот дахь 
Колумбиа Их Сургуулийн АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ  УХААНЫ ДОКТОР,  Dr. Tamiesha Frempong /Тамиеша 
Фремпон/ нь хүүхдийн нүд судлал – солир харааны  төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч,  Преети Харимохан 
Каушик /Preeti Harimohan Kaushik/ Анагаах Ухаан –Нүдний  Мэс Заслын эмч, Мумбайн их эмч, мэс засалчдын 
коллежийн  ХҮНДЭТ ПРОФЕССОР,  ЖАНАК МАХАНДРА ШАХ /Janak Mahandra Shah/ нь  Сет Гордандас 
Сүндерас Анагаах Ухааны Коллеж [Seth Gordhandas Sunderdas Medical College] хүндэт профессор, нүдний 
мэс заслын эмч, болон    Ziv Sherzer /Зив  Щерзе/,  Anna Szczepanek /Анна Щзепаник/, Erlinda Lachica 
/Ерланда лачика/, Karine Hu /Карина Ну/, Raman Parkash, Tanya Khan /Таня хан/  нарын   бүрэлдэхүүнтэй 
ажиллаж,    бүсийн харьяа аймгуудын нүдний мэргэжлийн эмч, сэхээн амьдруулах эмч, нүдний мэргэжлийн  
сувилагчид болон тус төвийн эмч сувилагчид хамтран ажилласан.  Мөн энэ хугацаанд  баруун бүсийн 
аймгуудын нүдний нарийн мэргэжлийн эмч, сувлагч нарт ажлын байрны сургалтуудыг удаа дараах зохион 
байгуулж, дагалдуулан сургалаа. 
 
Ажиллах хугацаанд нийт 146 хагалгаа хийж үүнээс болор солих хагалгаа-49, глауком-11, хүүхдийн хялар 
засах хагалгаа-34, дакрацистит-13, зовхины эмгэгийн хагалгаа-10, гэмтэл-1, нүдний мах авах хагалгаа-15 
хийж 103 хүн хэвтэн эмчлүүлсэн байна. 
 
Нийт  94,5 сая төгрөгний  өртөг бүхий хагалгааг үнэ төлбөргүй хийсэн байна. 
 

 Канад Сангийн Орон нутгийн Санаачилга (КСОНС) Хөтөлбөрийн санхүүжилтаар  ―Ховд аймгийн БОЭТ-ийн 
хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах‖  төслийн хүрээнд  Хүүхдийн 
тасгийн эрчимт эмчилгээний өрөөнд 38 сая төгрөгийн санхүүжилтаар амьсгалын аппарат, нярай дулаахан 
ширээ, өвчтөний хяналтын монитор, биллиметр, пульсохиметр зэрэг зэрэг тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэн 
хүлээлгэн өглөө. 
 



  Франц Улсын Мерсел хотын Анагаах Ухааны Их Сургуулийн Түлэнхийн нөхөн сэргээх мэс заслын багтай ― 
дахь жилдээ хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 оны 06-р сард албан ѐсны гэрээ хийн,  нийт 66 
үйлчлүүлэгчдэд үзлэг оношилгоо, 18 өвчтөнд хагалгаа хийж хамтран ажиллалаа.   

 

 Энэтхэг улсын БЛК нарийн мэргэжлийн эмнэлэг, Ховд аймгийн Бүсийн Оношлогоо Эмчилгээний төвийн 
хооронд   эрүүл мэнд болон эмнэлгийн тусламж  үйлчилгээг хүргэхэд гарч буй хүндрэл болон дутагдалыг 
сайжруулах  шаардагдах эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн хангах, эмч, эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдийг 
сурган хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар харилцан ойлголцолын санамж бичигт гарын үсэг 
зурлаа.  Ховд аймаг дахь БОЭТ болон БЛК нарийн мэргэжлийн эмнэлэг нь өөрсдийн мэдлэг, ур чадвар 
болон туршлагаа хуваалцах зорилгоор энэ удаад  Энэтхэг улсын БЛК эмнэлгийн Хавдрын мэс заслын 
болон Элэг, цөс, нойр булчирхайн мэс заслын эмч ДОКТОР ХИМАНШУ ШУКЛА,  Элэг шилжүүлэн суулгах 
хэлтсийн Захирал & Ахлах Зөвлөх ДОКТОР (ПРОФ.) САНЖЭЙ НЕГИ   нар 2018.10.22 ны өдөр үзлэг  
хавдрын чиглэлээр  нийт 56 үйлчлүүлэгчид үзлэг оношлогоо хийн зөвөлгөө өгч ажиллалаа. 

 

 Ховд БОЭТ-д 2018.11.06 ны өдөр БНСУ-ын ―КОЙКА‖ Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын 
суурин төлөлөөгч Жу Хэйн-Нан, сайн дурын хөтөлбөрийн зохицуулагч Кан Жи-Ён, Аюулгүй байдал, 
хариуцсан менежер Д. Лхагвадорж орчуулагч менежер Ц. Төмөрчулуун нар ажиллаж хэрэгжсэн 
төслүүдийн хэрэгжилт, хэрэглээний байдалд үнэлгээ өгч, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар ярилцаж 
ирэх онуудад  тасралтгүй сайн дурын гишүүд ирүлэн хамтран ажиллахаар ярилцлаа.  

 

 Солонгосын Soon Chun Huyang их сургууль, Choo hospital, Central hospital ийн ерөнхийлөгч Cho Wan Tae, 
Олон улсын эрүүл мэндийн төвийн захирал Б. Эрдэнэбаяр нар тус төвтэй танилцан 2018 оны 11 сарын 28 
өдөр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Уг гэрээгээр 2019 оноос эхлэн эмч 
мэргэжилтнүүдийг Солонгос улсад төрөлжсөн нарийн мэргэжилээр сургах, олон талт төслүүд дээр 
хамтран ажиллахаар тохирлоо.  

 

 Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны Монгол дахь Суурин төлөөлөгч Ёланда Фернандез Ломмен дагалдах 
хүмүүсийн хамт 2018 оны 10-р сарын 16 ны өдөр Ховд аймгийн Бүсийн Оношлогоо Эмчилгээний төвд 
ажиллаж АХБ-ны санхүүжилтээр ЭМСХХ-5 төслийн хүрээнд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт ба үр дүнгийн 
талаар уулзалт хийж газар дээр нь танилцлаа. 2016 онд Цусны салбар банкинд Азийн хөгжлийн банкны 
ЭМСХХ-5 төслөөр нийт 565.826.821 төгрөгний 58 нэр төрлийн, 101 ширхэг тоног төхөөрөмж, багаж 
хэрэгсэлийн бүрэн шинэчлэл, цусны салбар банкны засварын ажил нийт 74.238.457 төгрөгний хөрөнгө 
оруулалт хийгдсэн. 2017 онд Хог хаягдлын байр – 140.055.979 төгрөг, 2018 онд – Эмнэлгийн Хог хаягдлын 
тоног төхөөрөмж 266.002.000 төгрөг хөрөнгө оруулалт тус тус хийгдээд байна.  Уг төсөл хэрэгжсэнээр цус 
цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал бүрэн хангагдаж цус, цусан бүтээгдэхүүнийг 12 нэр төрлөөр 
хаягдалгүй бэлтгэн -80 0 С 2 жил хүртэлх хугацаагаар нөөцлөх, ховор бүлгийн цустай эх, өвчтөнг УБ 
тээвэрлэх шаардлагагүй өөрсдийн нөөцөөр эмчлэх боломж бүрдсэн. Мөн эмч мэргэжилтнүүдийг 
тасралтгүй багаар нь сургасан бэлтгэж өгсөн байна.  Мөн эмнэлгийн хог хаягдлын аюулгүй байдлыг бүрэн 
ханган хог ангилан ялгах, аюулгүй болгох зориулалт бүхий 500 литр багтаамжтай автоклав болон бутлагч 



машин, хог хаягдлын дагалдах хэрэгслээр бүрэн хангасан 
 
МУЗГ-ын 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 78 дугаар тогтоолоор “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийг сайжруулах нийгэм, эдийн засгийн таатай орчинг бүрдүүлэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлж, иргэдийн болон иргэний нийгмийн оролцоог хангах 
замаар эрүүл мэндийн хүртээмжтэй, чанартай тусламж, үйлчилгээг бүх нийтэд тэгш хүргэснээр эх, хүүхдийн 
эндэгдлийг тогтвортой бууруулах‖ зорилготой хөтөлбөр батлагдсан бөгөөд тус хөтөлбөрийг орон нутагт 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Засаг даргаар 2018 оны 1 дүгээр сарын 5-ны 
өдөр батлуулан харъяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад аймгийн эрүүл мэндийн газрын даргын тоотын хамт 
хүргүүлж, сумдад арга зүйн зөвлөмж өгч ажиллалаа. Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 5 зорилтын хүрээнд нийт 
15 төрлийн үйл ажиллагаа хийгдэж, эхний 11 сарын байдлаар хэрэгжилт 82 хувийн биелэлтэй байна. Зорилт 
тус бүрийн үйл ажиллагааны үр дүнг тооцвол 1-р зорилтын хүрээнд:  
1. Өртөмтгий жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хяналтын талаар  БОЭТ-ийн Амаржих газрын ―Өртөмтгий I, II‖ 
кабинетын эмч нартай сум, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч, эх баригч нар долоо хоног бүрийн 
Лхагва гарагийн 15-16 цагийн хооронд мэдээлэл солилцож, өртөмтгий жирэмсэн эхийн талаар эргэх 
холбоотой ажилладаг боллоо.  
2. Амрах байранд зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүд амарснаар  жирэмсэн үеийн болон төрөх, төрсний дараах 
үеийн хүндрэл тодорхой хэмжээгээр буурч, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн боловсрол дээшилж байна.  
3. Багийн эмчийн цүнхэнд эх барихын шаардлагатай эм, хэрэгсэл бий болсноор эх, хүүхдийн чигэлэлээр 
анхан шатны тусламж, үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлэх боломж бүрдлээ. 
4. Удаа дараагийн уулзалт, хэлэлцүүлгүүдийн үр дүнд тулгамдаж буй тодорхой асуудлыг шийдвэрлэж, хамтын 
ажиллагаа сайжирлаа. Тухайлбал амаржих газарт үзүүлэх жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг дараалалгүй үйлчлүүлэх 
болон тэдэнд тусгайлан цахим бүртгэл гаргаж, тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байна. 
2-р зорилтын хүрээнд: Хяналтанд авсан жирэмсэн эхчүүдийг шинжилгээнд  бүрэн хамруулж, БЗДХ-ыг 
жирэмсэн эхчүүдэд эмчилж байгаа боловч, хавьтагч нарын асуудал хэвээр байгаад цаашдаа бодлогоор 
анхаарал хандуулж ажиллах шаардлагатай бөгөөд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд урт болон богино 
хугацааны сургалтанд хамрагдаж, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 
нэмэгдүүлснээр иргэдэд чанартай тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлж байна. 
3-р зорилтын хүрээнд: Үр хөндөлт жирэмслэхээс хамгаалах арга биш гэдгийг иргэдэд ухамсарлуулснаар 
хууль бус үр хөндөлт буурна. Мөн зорилтот бүлгийн нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдэд жирэмслэлтээс 
сэргийлэх арга хэрэглүүлэх нь жирэмсэн болон төрөлтийн аливаа хүндрэл, эрсдлүүдээс сэргийлж болох 
талаар анхан шатны бүх эрүүл мэндийн байгууллагуудын эх баригч нар нэгдмэл нэг ойлголттой болсон. 
4-р зорилтын хүрээнд: Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсрол тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэнээр зонхилон 
тохиолдох халдварт болон халдварт бус эмгэгүүдээс урьдчилан сэргийлж, эрүүл мэндийн үзлэгт сайн 
дураараа хамрагдан, аливаа эмгэгүүдийг эрт оношлож, эмчлэх боломж сайжирна. 
5-р зорилтын хүрээнд: Нотолгоонд суурилсан эх барих, эмэгтэйчүүдийн талаарх нэгдсэн мэдээллийг бий 
болголоо. Дэмжлэгт ХШҮ-ний үр дүнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ болон нийгмийн эрүүл мэндийн ажлууд 
тухайн эрүүл мэндийн байгууллагуудын стандартын дагуу хангагдахад дөхөм болж байна. 

  



3. Монгол Улсын Засгийн газар, Бельгийн Вант Улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан ―Баруун бүсийн 
оношилгоо, эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төсөл‖ нь 2008 оноос эхэлсэн бөгөөд орон нутгийн судалгаа, 
Бельги улсын Засгийн газар болон Монгол улсын Засгийн газар хоорондын санхүүжилтийн төлөвлөгөө, 
хэрэгжилт эхлэх хугацаа, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, суурилуулалт, үндэсний телемедицин, видео 
хурлын системийн нийлүүлэлт, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникийн сургалт, эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдэд зориулсан практик сургалт, тоног төхөөрөмжийн 3 жилийн баталгаат хугацаа ба засвар 
үйлчилгээ гэсэн үе шатаар хэрэгжиж байна.   

Төсөл хэрэгжсэнээр  орчин үеийн өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэж баруун бүсийн 
ард иргэдэд эрүүл мэндийн оношилгоо, эмчилгээ хийлгэх,  эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд дэвшилтэт тоног 
төхөөрөмж дээр ажлын байрны сургалт явагдаж оношилгоо, эмчилгээний үр дүн нэмэгдэх, илүү чадавхижих 
ач холбогдолтой юм.  

Төслийн гүйцэтгэл нь тоног төхөөрөмж болон холбогдох үйлчилгээ 5 544 945 евро, хүний нөөцийн сургалт  
567 800 евро, засвар үйлчилгээнд  350 000 евро гэсэн  бүрэлдэхүүнтэйгээр хэрэгжих бөгөөд нийт 6 462 745 
евро бүхий өртөгтэй.   
Өнөөдрийн байдлаар орон нутгийн судалгаа, санхүүжилтын төлөвлөгөө, төсөл хэрэгжих үе, тоног 
төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, суурилуулалтын ажил эхлээд явж байна. 6 контейнер  бүхий тоног төхөөрөмжүүд, 
машин хүлээн авч  мэс засал, гэмтэл, сэхээн амьдруулах мэдээгүйжүүлэлт, 103 хүлээн авах, нүд, чих хамар 
хоолой, шүдний   тоног төхөөрөмжүүд, APELEM брэндийн PLATINUM маркын дэлхийд "ЦАГААН АЛТ" гэж 
үнэлэгддэг 2018 оны 1 сард Франц улсад үйлдвэрлэгдсэн Рентген аппаратыг  2018 оны 12 дугаар сард 
суурилуулан эмч, техникчдыг ажлын байран дээр дагалдуулан сургаад үйлчлүүлэгчдийг харж, зураг авч 
оношилгоо хийж эхлээд байна.   
 
ЭМСайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 27 ны өдрийн А\484 дүгээр Хөрөнгө оруулалтын жагсаалт батлах тухай 
тушаалаар Ховд аймгийн Жаргалант суман дахь 50 ортой хүүхдийн эмнэлэгийн барилгын нийт төсөв нь 5,0 
тэрбум байхаар  батлагдсанаас 2018 оны улсын төсвөөс 500,0 сая төгрөг батлагдаад ЭМЯ-нд зохион 
байгуулагдсан тендер шалгаруулалтан дээр маргаан гарснаас 2019 оны 5-р сард барилгын ажил эхлэхээр 
товлогдсон болно.  

 

ДОХ Сүрьеэгийн төслийн хүрээнд Глобаль сангийн санхүүжилтээр нийлүүлэгдсэн GeneXpert 

аппаратын тусламжтайгаар  шинээр хийж эхэлсэн нь оношлогооны чанарын үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх , сүрьеэ 

өвчнийг эрт илрүүлэх шинэ дэвшилтэт аргыг нэвтрүүлсэн.   GeneXpert аппаратын сүрьеэгийн микобактер 

илрүүлэх,  рифамицины тэсвэржилтийг тодорхойлох шинжилгээг 66  үйлчлүүлэгчийн сорьцонд хийсэн .  2018 

онд  ХӨСҮТ-ийн  СЛЛ-ийн  дотоод хяналтаар  122  түрхэц шалгагдсанаас түрхэцийн  чанар 100%  байсан ба 

чанарын гүйцэтгэл хангалттай үнэлгээ авсан. 2017 оны  хагас жилийн  үр дүнтэй харьцуулахад  3,3 % иар 

өссөн үзүүлэлттэй байна. Сүрьеэгийн эрт илрүүлэгийн үзлэг шинжилгээг 6340 хүнд хийсэн ба үзлэгийн үр 

дүнд халдвартай хэлбэрийн 5 тохиолдол, хавьтлын үзлэгээс 3 тохиолдолыг  илрүүлэн хяналтанд авч 

эмчилгээг эхлүүлсэн.   



Сүрьеэ өвчний улмаас диспансерийн  хяналтанд  нийтдээ 23 тохиолдол  бүртгэгдсэнээс сүрьеэгийн 

шинэ тохиолдол  19,    уушгины түрхэц эерэг-  7, уушгины сөрөг - 3,  УБЭ - 13, дахилтат хэлбэрээр -1, шилжиж 

ирсэн – 1, бусад хэлбэр 1  тохиолдол бүртгэгдсэн.  Сүрьеэгийн тохиолдолын бодит тоо  нь сүүлийн 5 жилийн 

дундаж үзүүлэлтээс 5%-иар нэмэгдсэн байна. Өсгөвөрлөх шинжилгээгээр  1 үйлчлүүлэгч  стрептомицинд 

эмэнд тэсвэртэй гарсан тул  цөөн эмийн тэсвэржилттэй эмчилгээний  горимоор эмчилгээг эхлүүлж байна.  

Тайлант хугацаанд  12 үйлчлүүлэгчийн эмчилгээг дуусгаж үр дүнг тооцсон.  Одоо диспансерийн хяналтанд 

нийт 23 үйлчлүүлэгч байна. Үүний   аймгийн төвийн диспансерийн хяналтанд 5,  сум болон аймгийн төвийн 

өрхийн эмчийн хяналтанд  18 үйлчлүүлэгч эмчилгээг  хяналттай хийж байна.  Мөн БЭТС-ийн 1  тохиолдолын 

эмчилгээ дуусаж үр дүнг тооцсон.  Одоо  ОЭТС-ийн 3 өвчтөний  эмчилгээг  хяналттай эмчилгээг үргэлжлүүлэн 

хийж байна. Сүрьеэ өвчний оношийн  баталгаажилт -  70 % , эдгэрэлтийн түвшин -    85  %,  эерэгээс сөрөгт 

шилжилт  -  95  %,  уушгины түрхэц эерэгийн тохиолдлын эзлэх хувь -  21,3     байгаа нь улс аймгийн дундаж 

үзүүлэлтийн түвшинд хүрч амжилттай ажилласан байна. 

 

Арга хэмжээ 1.3.2  Төсөв, санхүүгийн 
ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж 
ажиллах, хяналт тавих хамтын  үйл 
ажиллагааг бүрдүүлж ажиллах  

Байгууллагын төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллах үүднээс сарын мэдээг сар бүр өглөг, авлагын 
сарын мэдээний хамт гаргаж, байгууллагын цахим хуудас болон төсвийн ханын самбарт байршуулан 
ажилладаг. 
Мөн Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу сар бүрийн 08-ны дотор цалингаас бусад 5 саяас дээш үнийн дүнтэй 
гүйлгээ, сарын мэдээ, өглөг, авлага бүрийг цахим хэлбэрээр байршуулан олон нийтэд санхүүгийн мэдээлэл 
авахад нээлттэй байдлаар байршуулан ажиллаж байна. 
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Арга хэмжээ 2.1.8 Хамрын хөндийн  
хагалгаа, хамрын таславчийн 
муруйлтыг засах, чихний бичил мэс 
засал хийх /хэнгэрэгийн хальс нөхөх/   

Чих хамар хоолой тасагт 435 хүнд үйлчилсэний 19,3% /84/ чих хамар хоолойн хагалгаа хийсэн. Үүнээс : 

 Хамар нармайн мах авах мэс засал – 9 

 Хамрын таславчийн хуучин  муруйлт засах – 10 
Тимпанопластик хагалгаа – 4 тохиолдолд тус тус амжилттай хийгдсэн. 
БОЭТ-д чих хамар хоолойн нарийн мэргэжлийн 3 их эмч ажиллаж хүний нөөцөөр хангагдан тайлант онд чих 
хамар хоолойн хагалгааг 65 үйлчлүүлэгчид хийсэн ба шинээр хамрын хөндийгөөс мах авах хагалгаа 9.2% / 6,/  
хамар нармайн мах авах  хагалгаа 13.8% /9/  чихний хэнгэргэн хальс нөхөх хагалгааг 30.7% /20/ тус тус 
амжилттай хийгдсэн.  
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Арга хэмжээ 2.1.13 Эмэгтэйчүүдийн 
практикт дурангийн мэс заслын 
хагалгааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх  
 

Эмэгтэйчүүдийн практикт дурангийн эмчилгээ, оношилгоо нэвтрүүлэх зорилгоор 1 эмч мэргэшүүлэх 
сургалтанд хамрагдаж төгссөн. Үргүйдэл, эндометриоз, уйланхай, ургацаг авах зэрэг хагалгааг дурангаар хийх  
боломжтой  болсон. 2017 оны 01 сарын 01-нээс эхлэн мэс заслын эмч нартай хамтран нэг баг болж ажиллан 
эмэгтэйчүүдийн дурангийн хагалгаа хийж нэвтрүүлж эхэлсэн. Оношлогооны зорилгоор цаашид 
эмэгтэйчүүдийн эмч нарыг сургаж багаар тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломжийн хэрэгжүүлж ажиллах 
шаардлагатай байна. 2018 онд  эмэгтэйчүүдийн дурангийн хагалгааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх зорилго тавин 
ажилласан ба энэхүү зорилгынхоо хүрээнд дурангаар  өндгөвчний үүсгэвэр авах хагалгаа-3, умайн гаднах 
жирэмсэн-1 хагалгаа тус тус амжилттай хийсэн.  
Мөн LEEP-н эмчилгээ 9 , хярзан нөхөх хагалгаа тус бүр 2 хийгдсэн нь үр дүнтэй боллоо. Мөн метотрексат 
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эмээр умайн гаднах жирэмсэнг эмээр эмчлэх эмчилгээг 1 хүнд амжилттай хийсэн.       
НҮБ-ийн ХАС-ийн санхүүжилтээр дурангийн мэс заслын багажаар хангадсан. 2018 онд Бельгийн  засгийн 
газрын төслөөр Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслын суурин аппарат / моно болон бифоляр, дэлгэц, гэрэл 
үүсгэгч, камерын дуран/ зэргээр хангагдсан бөгөөд цаашид  эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс заслын хагалгаа 
хийх орчин нөхцөл, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцөөр бүрэн хангадсан. 
 

Арга хэмжээ 2.4.1 Эм, эмнэлгийн  
хэрэгсэл, лабораторын урвалж 
оношлуурын тендерийн 
нийлүүлэлтийн гүйцэтгэлд хяналт 
тавьж ажиллах 

2018 онд эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын тендерийг нийт эмийн төсвийн 80 хувьд захиалга өгч 
15 компанитай гэрээ байгуулан гэрээний дагуу чанарын баталгаатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэлээр тасаг нэгж, 
кабинет тус бүрийг тасралтгүй жигд хүртээмжтэй ханган ажиллаж байна. Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж 
оношлуурын тендерийн гүйцэтгэлийн үр дүн : 

● Эмийн төсөвт багтаан эмч нарын  захиалгад үндэслэн эмийн багцын тоог нэмэгдүүлснээр олон 
компани өрсөлдөх болмжтой болж эм эмнэлгийн хэрэгслийн нийлүүлэлтийн үнэ буурсан эдийн 
засгийн хувьд ач холбогдолтой байсан.  

● Мөн тухайн багцад шалгарсан компанийн эмийн хангалт, нийлүүлэлт 95% сайжирсан 
● Эмийн тендрийн гүйцэтгэлийг сар бүр бүртгэн гэрээний дагуу биелэлтийг тайлагнан, эмийн тасалдлыг 

бууруулсан.  
 

ЭМС-н 2016 оны  12 дугаар сарын 09-ний А/180 дугаар тушаалыг үндэслэн БОЭТ-н захиралын 2016 оны 12 
дугаар сарын 16-ны А/42 дугаар тушаалын дагуу Эм зүйн алба болж эм зүйн тусламж үйлчилгээг сайжруулах 
зорилгоор баг болж ажиллаж байна. 
• Менежментийн баг /эм зүйн албаны эрхлэгч,нөөцийн тасгийн эм зүйч,эм зүйн албаны ахлах эм 
найруулагч/ 
• Мэргэжлийн баг /тасаг нэгжийн эм зүйч нар/ 
• Дэмжих баг-эм найруулагч,үйлчлэгч гэсэн 8 орон тоотойгоор ажиллаж байна.  
Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 8-дахь жагсаалтын нэр төрөл болон хувийг нэмэгдүүлсэн. Үүнд:  

 2015 онд 70%, 

 2016 онд 80-85%, 

 2017 онд 90 %, 

 2018 онд 90-92% -иар хангасан байна. 
 Үүнд: Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 35 багц болгон шинэчлэн 380 нэр төрлийн эм тариа, 22 нэр төрлийн 
халдваргүйжүүлэх уусмал,152 нэр төрлийн эм эмнэлгийн хэрэгсэл, 13 нэр төрлийн гемодиализ уусмал, 70 нэр 
төрлийн шүдний эмчилгээний материал, 220 нэр төрлийн лабораторийн урвалж оношлуур хэрэгсэл, нийт 857 
нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын нэгтгэл боловсуулан үнийг судлан, чанар аюулгүй 
байдлыг ханган, эм, тариа, урвалж бодисын тасалдал үүсгэхгүй ажилласан. 
Амин чухал эмийг ЭМС-ын 2009 оны 388 дугаар тушаалын дагуу шинэчлэн бүртгэж эмийн сери, хугацааг 
бүртгэн, хугацаат эмийн самбар шинэчилэн хяналт тавин ажилласан. 
 
 Шинэ эмийн нэр төрөл нэмэгдэж эмчилгээний практикт ач холбогдол өгч хэвтэн эмчлүүлэгч болон ард 
иргэдэд гомдол чирэгдэл үзүүлэхгүй эм зүйн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. 
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 2018 онд эм,эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуурын тендерийг нийт эмийн төсөвийн 80% тааруулан 
захиалгаа өгч 15 компанитай гэрээний дагуу чанарын баталгаатай эм,эмнэлгийн хэрэгсэлээр тасаг нэгж, 
кабинет тус бүрийг тасралтгүй жигд хүртээмжтэй ханган ажиллаж байна. 
 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудаас тендерийн болон гэрээний дагуу эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 
урвалж бодисуудыг татан авах, захиалгын дагуу хувиарлан олгох, татан авсан эм, эмнэлгийн хэрэгсэлийг эм 
түгээх журмын дагуу 25 тасаг нэгж, кабинет тус бүрт эм зүйн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй жигд хүртээмжтэй 
олгож байна. Гарсан алдаа зөрчил байхгүй. 
 Айвико ХХК, МЭИК, Монос ХХК, Ази фарм ХХК, Мөнхийн тун ХХК,Тавин ус ХХК, Мон-орто ХХК,Нахиа 
ХХК, Монфа ХХК, Баянгол мед ХХК, Сетунари ХХК, Пролианс, ДЕС ХХК гэрээний гүйцэтгэл 90-100% 
нийлүүлж байна.  
2018  онд  эмийн өр үүсээгүй 
 

Арга хэмжээ 3.2.1 Тасаг нэгж, 
албадуудыг сард нэг удаа иргэдэд 
чиглэсэн өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, мэдлэг олгох сургалт 
сурталчилгааг хийж хэвшүүлнэ. 
 

Жилийн хугацаанд 125 удаагийн сургалт зохион байгуулж иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгосон байна.  
Сургалт тус бүрийн сэдэвийн дагуу  гарын авлага боловсруулан  нэг сургалтанд 80-100 ширхэгийг тараасан 
байна. Сургалтын үр дүнд үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж болон эрүүл мэндийн боловсрол дээшилсэн. 
Мөн khovdboet FaceBook  хаягаар иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох видео, хичээл, хуудас байршуулан 
ажиллаж  байна  
Орон нутгийн Ховд  ТВ-тэй хамтран 30 удаа ард иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор  ―ХОВД 
БОЭТ-өөс мэдээлж байна‖  буланд ярилцлага сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хийлээ.\ 
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Арга хэмжээ 4.2.1 Гадаад, дотоодын 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх  
замаар дэс дараатай, үе шаттай, 
хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 
мэргэжилтэнг сургаж мэргэшүүлэх 
 

 АНУ-ын Virtue Foundation –ны нүд, чих хамар хоолойн төрөлжсөн нарийн мэрэгжлийн доктор, 
профессор эмч нар 6 дахь жилдээ баруун 5 аймгийн ард иргэдэд үнэ төлбөргүй мэс засал хийж, энэ үеээрээ 
ажлын байрны сургалтыг хийж, мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний 3  эмч, нүдний 1 эмч, нүднйи 1 сувилагч, 
мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний 3 сувилагч, мэс заслын 4 сувилагчид сертификат олгосон. 

 

 Франц улсын түлэнхийн мэс заслын эмч нарын баг  арьс нөхөх мэс заслыг тус төвийн эмч нартай 

хамтран хийж, ажлын байрны сургатанд  гэмтлийн эмч Д.Цэрэнбадам, Д.Мөнхбат, мэс заслын сувилагч Б. 

Батзаяа,  түлэнхийн дараах нөхөн сэргээх сургалтанд нөхөн сэргээхийн эмч сувилагч нарыг дагалдуулан 

сургасан.   

 

 АНУ-ын Энх Тайвны Корпусын Сайн дурын ажилтан Аманда Гурлиэ 2017 оны  08 сараас эхлэн нэг 

жилийн гэрээтэйгээр ажиллаж байна.  Аманда нь 2017 оны 09 сараас эхлэн англи хэлний сургалтыг Анхан 

шат, Дунд шат, Гүнзгий шат гэж 3н түвшинд хуваан 7 хоногт тус бүр 2 цагийн сургалтыг тасралтгүй зохион 

байгуулж байна.  

 

Магистрын сургалтанд Тайваны Цу Чи анагаах ухааны их сургуульд мэс заслын их эмч Б.Батболд дүрс 
оношилгооны их эмч Б.Соѐл-Эрдэнэ, Tsing Hua их сургуулийн  Биоанагаахын магистрт биоанагаах судлаач О. 
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Заяа,   АНУ д эдийн засагч Г. Саруулзаяа,  АШУҮИС-ийн Олон улсын Сайбер сургуулийн онлайн магистрын 
сургалтанд нийт 8 эмч элсэн суралцаж байна.  

 

 

 ОХУд Дүрс оношилгооны эрхлэгч их эмч Түмэндэмбэрэл компьютер томографик, ЭХО-ны чиглэлээр 1 
сарын сургалтанд 2017.11.05-12.05 сард амжилтай сайн суралцаж ирлээ. 

 Их эмч Д. Отгонбаяр Уранчимэг нар  Энэтхэг улсад 5 хоногийн ―Элэгний эмчилгээний орчинүеийн чиг 
хандлага‖ сургалтанд 2018.09 сард оролцлоо.  

 Их эмч Б. Амаржаргал, Ц. Нарангэрэл, Д. Бадамхорлоо нар Польш болон Турк улсад  Олон улсын эмч 
эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтанд 2018 оны 05 сард,  

 Гэмтлийн их эмч Д. Цэрэнбадам Солонгос улсад танилцах уулзалт сургалтанд хамрагдсан.  

 ӨМӨЗО Хөх хотын эмнэлэгүүдэд 2018.05.31-2018.06.10 өдрүүдэд тус төвийн 10 эмч мэргэжилтэн 
танилцах аялал хийлээ.   

 

Арга хэмжээ 4.4.2. Цахим сургалтыг 
батлагдсан хуваарын дагуу 
тасралтгүй зохион байгуулах  

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд телемедицины сургалт 2018 онд  134 удаа  хийсэн 
 үүнээс:  

- Энгийн  зайн сургалт 77 удаа,  
- 0.5 кредитын зайн сургалт 4 удаа,  
- Телемедицин /ЭМЯ-ны шуурхай/ 6 удаа,  
- Телемедицини яаралтай зөвлөгөөг 8 удаа болсонооc эмч ажилчдын дунд онлайн сургалт , хурал 

зөвлөгөөн, интернет, хэрэглээний программ зэрэг мэдээллийн технологийн зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлж нилээд үр дүнд хүрсэн. Давхардсан тоогоор нийт 318 эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд 
оролцсон нь алслагдсан бүс нутгийн эмч мэргэжилтнүүд орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний 
дэвшилтэд мэдээ мэдээлэл авч  мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэхэд төсөв мөнгө, цаг хугацаа хэмнэсэн 
чухал ач холбогдолтой сургалтуудын нэг юм.  
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Арга хэмжээ 4.6.1 Ажилчдын 
нийгмийн баталгааг хангах  
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган, 
ажиллагсадын ажиллах нөхцөл 
сайжруулах, эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
оношлогоонд хамруулж, өвчлөлийн 
түвшинг тогтоох, эрүүлжүүлэх   

  
БОЭТ-ийн ―Ажилчдын нийгмийн баталгааг 2016-2018 хангах‖ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган дараах 
ажлуудыг зохион байгууллаа.     

1.   БОЭТ-ийн эмч, ажилчдын чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, бие бялдрыг хөгжүүлэх зорилгоор 
долоо хоног бүрийн Пүрэв гаригт 17:00-19:00 цагийн хооронд  Ховд аймгийн Биеийн тамир спортын газартай 
гэрээ хийж хамтран ажиллаж  байна. Мөн жилд Дэлхийн эмч нарын баяр, Сувилагчийн баяр, эмнэлгийн 
ажилчдын баяр, байгууллагын спортын аварга тасаг хамт олон шалгаруулах тэмцээнүүдийг  нийт 4 удаа 
спортын 3 төрөлт тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан.  

2. 2018  оны ажил үйлсээрээ тэргүүлэн шилдэг тасгаар шалгарсан Амбулаторийн тасгийн  хамт олон 
Хөвсгөл аймагт ажлын 5 хоногийн хугацаатай аялаж амарсан ба байгууллагаас замын зардал, цалинг бүтэн 
олгосон. 

3.Тасаг нэгж бүрээс цэцэрлэгийн насны 1 хүүхэд болон 1 дүгээр ангид орж байгаа нэг хүүхдийг сонгож 
хичээлийн хэрэглэл бэлэглэсэн 
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4. Нийт ажилчдын амны хөндийн эрүүл мэнд, элэгний В,С вирус илрүүлэх, сүрьеэгийн халдвар илрүүлэх 
гэсэн 3 төрлийн шинжилгээнд хамруулж, томуугийн вакцинд хамруулсан. 

5.Нийт 85 ажилтан хортой нөхцөлийн нэмэгдлийг хоногт 300мл сүү түүнтэй адилтгах мөнгөн дүнг 
ажилласан сар бүр олгож байна 

6.  Нийт эмнэлгийн  мэргэжилтэнд 15.0 сая төгрөгний бомбер  ажлын хувцсаар хангасан. 
Гэрт болон галлагаатай байранд амьдардаг  эрэгтэйчүүд болон, өрх толгойлсон  эмэгтэйд 1 тонн нүүрсний 
мөнгийг байгууллагаас 40000 төгрөг үйлдвэрчний хорооноос 50000 төгрөг гарган нийт 90000 төгрөгийг олгосон  

7. Вируст гепатит В-ийн вакцинд 2018 оны 09 дүгээр сарын 17  өдөр эхний тун 17 эмч, эмнэлгийн 

ажилчид, 2018 оны  10 дугаар сарын 16-ны өдөр хоѐр дахь тунг 13 эмч, эмнэлгийн ажилчид авсан ба 

гуравдугаар тунг 2019 оны 03 дугаар сард хийлгэхээр төлөвлөсөн байна. 

  
Арга хэмжээ 6.1.5   Сувилахуйн 
тусламж үйлчилгээнд шинэ 
технологи, сайн туршлага 
нэвтрүүлэх  
 

1. ГЭРЭЭР ҮЗҮҮЛЭХ СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
Нийт 10 туслах сувилагчаа 2 бүлэгт хувааж асаргаа сувилгааны баг болгож удирдлага арга зүйгээр хангаж 
Ховд аймгийн Жаргалант сумын 12 багт амьдардаг хэвтрийн хүнд өвчтөн болон асаргаа сувилгаа нэн 
шаардлагатай ард иргэдэд сувилахуйн тусламж үйлчилгээг үзүүлж ажиллаж байна. Энэ үйл ажиллагаандаа 
багийн засаг дарга болон өрхийн эмч нарт үйл ажиллагаа, үүрэг чиглэлээ танилцуулж хамтарч ажиллаж 
байгаа. Өрхийн эмчийн хяналтан дор үйлчлүүлэгчийн толгой угаах, бүтэн биеийн угаалга хийх биеийг нь 
тослох зэрэг шаардлагатай асаргаа сувилгааг хийж үйлчлүүлэгч болон ар гэрийн хүмүүс ийн талархал 
хүлээсэн мөн туслах сувилагч гэдэг мэргэжлээ сурталчилсан сайхан ажил боллоо.   
2. ЗӨӨВРИЙН РЕНТГЕН ЗУРАГ ХАРАХ ДЭЛГЭЦ 
Ашиглах боломжгүй болсон хүүхэдийн фото гэрлийн аппратыг ашиглан рентген зураг харалтын гэрэл хийсэн. 
Энэ гэрлийг одоогоор Гэмтлийн тасгийн хагалгааны өрөөнд  ашиглаж байгаа. 
Хагалгааны явцад зөөвөрлөн шилжүүлж хэрэглэх боломжтой. 
Лед гэрэл хийгдсэн тул тог цахилгаан бага зарцуулдаг. 
Санаагчлагч Б.Батзаяа /Гэмтлийн тасгийн хагалгааны сувилагч/ 
  

4. ДУУДЛАГЫН ХОНХ , МЭДЭЭЛЛИЙН ДЭЛГЭЦ СУУРИЛУУЛАЛТ 
Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний тасаг, Дотор зүрх судасны тасгуудын өрөө, платнуудад дуудлагын 
хонхыг байрлуулж, сувилагчын постонд мэдээллийн дэлгэцийг байрлуулснаар үйлчлүүлэгчид үзүүлэх хяналт 
тусламжийг түргэн шуурхай болгосон. 

5. ТҮЛЭГДЭЛТТЭЙ ХҮҮХДИЙГ УГААХ ВАНН 
Түлэгдэлттэй хүүхдийн шархыг угаахад зориулж ванныг суурьтай санаачилан хийж тусламж үйлчилгээндээ 
нэвтрүүлэн хэрэглэж байгаа нь үйлчлүүлэгчид чиглэсэн үр дүнтэй бүтээл байлаа. Санаачлагч Б.Батзаяа / 
Гэмтлийн тасгийн хагалгааны сувилагч/ 
  

6. “СУВИЛАГЧ ТАНЬДАА БАЯРЛАЛАА” хөрөг нэвтрүүлэг 
Ховд телевизийн уран бүтээлчидтэй хамтран Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний тасгийн мэдээгүйжүүлгийн 
сувилагч Р.Мөнхтуяаг оролцуулан 45 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэн орон нутгийн телевизээр нэвтрүүлж ард 
иргэдэд сувилагч мэргэжлээ сурталчилсан сайхан нэвтрүүлэг болсон. 
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Сувилагч Р.Мөнхтуяа нь мэдээгүйжүүлгийн сувилагчаар 32 дахь жилдээ ажиллаж байгаа баруун бүс нутгийн 
хэмжээнд сэхээн мэдээгүйжүүлгийн салбарт сувилахуйн тусламж үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй, цаг 
алдалгүй түргэн шүүрхай үзүүлж ирсэн  манай тэргүүний, ахмад халамжлан хүмүүжүүлэгч юм. 
Мөн энэ нэвтрүүлэг нь сувилагч тусгай мэргэжилтнээс анх үдаагаа оролцсон анхны шинэлэг нэвтрүүлэг 
байсан. 
  

7. ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ЭЭЛТЭЙ 
ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ 

Цахим бүртгэлийн хүлээлгийн цаг багасгах, үйлчлүүлэгчийн эрхийг хамгаалах ажлын хүрээнд цахим 
бүртгэлийн хэсгийг тохижуулж, үйлчлүүлэгчийн үйлчилгээ авах ээлтэй орчныг бүрдүүлэхээр 10 сая төгрөгний 
засварын ажил хийж гүйцэтгэлээ. 

8. ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН ТОВЛОЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
Цахим бүртгэлийн цаг товлох үйлчилгээг 10 сараас  эхлэн ажиллуулж байгаа. Энэхүү үйлчилгээ эхлээд 45 
хоногийн хугацаанд давхардсан тоогоор 8000  ард иргэд утсаар холбогдож үзлэгийн цаг авсан байна. Энэ нь 
ард иргэдийн цаг завыг хэмнэсэн, орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран цагаа товлон эмнэлгийн тусламж  
үйлчилгээг авдаг болсон нь үйлчлүүлэгчдийн талархал хүлээсэн үйлчилгээ болсон. 
Хэрэв та манай эмнэлгээр үйлчлүүлэхийг хүсвэл яг одоо залга. Танд үйлчилгээ үзүүлж товлолт цаг олгохоор 3 
цахим бүртгэгч ажиллаж байна. 

9.   АЖЛЫН БАЙРАНД ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ 
Ажлын байрны туршлага солилцох сувилагч нарын хөрвөн ажиллах ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
БОЭТ-ийн захирлын Б/06 дугаар тушаалаар тасгуудад хөрвөн ажилласан 2 ахлах сувилагч, ээлжийн 6 
сувилагч, 2 туслах сувилагч, 2 үйлчлэгч нар 45 хоногийн хугацаанд хийсэн ажлаа танилцууллаа. 
Тайлангийн хурал 2018 оны 02 сарын 22 нд 8 цаг 30 минут  БОЭТ-ийн сургалтын танхимд эхэлж ЭЭОД 
Н.Баясгалмаа удирдан явууллаа. 
Хуралд БОЭТ-ийн удирдлагын багийн гишүүд, тухайн тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч, бусад мэргэжилтнүүд 
оролцов. 
Энэ тасагт нэвтрүүлсэн сайн туршлага хийсэн ажлуудаа танилцуулсан. 
Цаашид тухайн тасагт хэрэгжүүлэх, шаардлагатай зүйлсийг хөндөж танилцууллаа. 

Арга хэмжээ 7.1.2 Бүсийн аймгуудын 
хөдөөгийн хүн амд эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 
мэргэжил бүрээр зохион байгуулах 

Бүсийн аймгуудын нийт 145 хүн амд нүд, шүд, чих хамар хоолой, дотор, мэдрэл, эмэгтэйчүүд, сүрьеэ, мэс 
засал,зүрх судас, арьс харшил, халдварт, сэтгэц, гэмтэл согог, БЗДХӨ,  дүрс оношилгоо /цээжний гентген 
болон цуллаг эрхтэний эхо/ болон лаборатори  шинжилгээ гэсэн төрлүүдээр урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулсан байна. Үүнд : 

● Увс аймгийн Цагаан хайрхан сумын эрүүл  мэндийн төв болон ЗДТГазрын нийт 45 ажилтан 
● Увс аймгийн Ховд сум -  40  
● Увс аймгийн Завхан сумын эрүүл мэндийн төвийн 24 ажилтан 
● Говьалтай аймгийн Тонхил сумын эрүүл мэндийн төвийн 36 ажилтан урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамрагдсан байна. 
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Хэрэгжүүлбэл  зохих тусгай  арга хэмжээний  тоо- 
      39,5 



ГУРАВ. МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ: 
 

Гэрээнд тусгагдсан 
манлайллын  зорилт (орц), 
түүний шалгуур үзүүлэлт 

бүрээр хүрэх түвшин 

Жинхэнэ гүйцэтгэл (шалгуур үзүүлэлт бүрээр хүрсэн түвшин)  

1 2 3 

1.Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар: 

 
Зорилт-1: Эмнэлгийн 
мэргэжилтний ѐс зүйн хэм 
хэмжээг мөрдөх, мөрдүүлэх 
 
  
 а) Байгууллагын эмнэлгийн 
мэргэжилтний ѐс зүйн хорооны 
тогтвортой үйл ажиллагааг 
хангахад бүх талаар дэмжлэг 
үзүүлж ажиллах 

        -     ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн хорооны дарга 
Д.Цэрэндагва болон   АШУҮИС      

        тай хамтран ―Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй‖ сэдэвт 2 кредитийн сургалтанд  
192 эмч  
        мэргэжилтэнийг хамруулан зохион байгууллаа. 

 
- Сургалтын алба нь ―Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй‖ сэдэвт 2 кр сургалтыг 

АШУҮИС-аас зохион байгуулсанаар эмч ажилчдын харилцаанд эерэг хандлага 
гарч, үйлчлүүлэгчээс илгээж байгаа чин сэтгэлийн талархалын нэмэгдэж байна. 

- 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 04-ний хооронд нэг 

сарын хугацаатай Инээмсэглэл аяныг сүрьеэгийн тасаг чанарын албатай 

хамтарч зохион байгуулсан. 

- 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 08-ны хооронд сэтгэл зүйч 

С.Хишигтогтох  ―Сэдэл ба манлайлал‖ ―Атгасан гар шиг хамт олон‖ сэдвээр  

-   2018 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр  СЭМҮТ-ийн эмч Г. Гантулга ―Стресс 

түүнийг тайлах арга‖ ―Ажлын байрны сэтгэл засал‖ сургалтыг тус тус  хийсэн. 

- Хэрэглэгчийн шаардлагыг хангаснаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх 
зорилгоор   ISO 9001 олон улсын стандартыг байгууллагад нэвтрүүлэх зорилт тавин 
Олон улсын чанарын стандартын академийн сургагч багш П.Тунгалагийг урьж  2018 
оны 05 дугаар сарын 04-05 өдрүүдэд бүх ажилчдад  “Чанарын менежментийн 
тогтолцоо – Шаардлага”  ISO 9001:2015  танилцуулах сургалтыг зохион 
байгууллаа.   

- Увс аймаг болон Улаанбаатар хотод  Чанарын менежментийн тогтолцоо – 
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Шаардлага”  ISO 9001:2015 ахисан шатны сургалтанд 9 менежер хамрагдлаа.  
- ОУСувилагчдын баяр угтаж эмнэлгийн ѐс зүйн хорооноос сувилагч, тусгай 

мэргэжилтнүүдийн дунд ―Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн хэм хэмжээ‖ сэдэвт 

АХА тэмцээнийг зохион байгууллаа. 

- Ёс зүйн хорооны ажлыг дүгнэн хэлэлцэж оны эцсээр бүх гишүүдийг үндсэн 

цалингийн 10 хувиар урамшуулж ажиллаа. Ёс зүйн хорооны тайланг хавсралтаар 

хүргүүлэв. 

 

Зорилт-2: Ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх  
а) Өөрийн ашиг сонирхол, 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 
хуулийн хугацаанд  гаргаж өгөх   
б) БОЭТ-д бие даасан ЭБАТ 
бий болгон авилгатай тэмцэх 
газарт хүргэн баталгаажуулж, 
байгууллагын түвшинд авилгын 
эсрэг сургалт, сутрачилгаа 
явуулан тодорхой ажлуудыг 
зохион байгуулах  

 А) Ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд Ховд аймгийн ЭМГ 
болон  аймгийн ЗДТГ,  АТГазарт өөрийн ХАСХОМ-гээ хуулийн хугацаанд буюу 2018 
оны 02 дугаар сарын 15-ны дотор   мэдүүлсэн.  Үүнтэй холбоотой ямар нэгэн зөрчил 
гараагүй болно.  
 
Б) БОЭТ-ийн хүний нөөцийн менежер нь тасгийн эрхлэгч, болон албадын дарга нарын 
Ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч  холбогдох дээд байгууллагад  
хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажилласан.  

30 

2.Байгууллагын ил тод  байдлыг хангах талаар 

 
Зорилт-1: Засгийн газрын 2009 
оны 143 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан ―Төрийн болон 
нутгийн захиргааны бүх шатны 
байгууллагын үйл ажиллагааны 
ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 
үзүүлэлт‖,  Эрүүл мэндийн 
сайдын 2007 оны 177 тоот 
тушаалаар батлагдсан ―Эрүүл 

  
А. 2018 оны 06 дугаар сарын 05-д болон 14 нд 2 удаа  Шинэ сувилагчдыг эрэмбэлэх 
зориолгоор мэдлэг шалгах сорил, гардан үйлдлийн өртөө, зөвлөгөөний өртөө, 
компьютерийн анхан шатны мэдлэг шалгах  гэсэн дарааллаар  шалгалт авлаа. 
Шалгалтанд нийт 37 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн оролцож сувилахуйн мэдлэг, ур 
чадвараа үнэлүүллээ. Шалгалтанд тэнцсэн 28 сувилагч, тусгай мэргэжилтнээс ―А‖ 
үнэлгээтэй – 6 буюу 21,6%,―B‖ үнэлгээтэй – 16 буюу 57,2%, ―С‖ үнэлгээтэй – 4 буюу 
14,3%―D‖ үнэлгээтэй – 2 буюу 7,1% байна. 

 
Бүсийн Оношилгоо Эмчилгээний Төв нь 2018 онд төрийн болон орон нутгийн өмчөөр 
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мэндийн байгууллагуудын ил 
тод байдлыг илтгэх үзүүлэлт‖-
ийн хүний нөөц, мэдээллийн 
талаарх ил тод байдлын 
шалгуур үзүүлэлтийг хангах 
 
а) Хүний нөөцийн удирдлагад 
ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх, 
ялангуяа ажилтныг ажилд авах, 
халах, чөлөөлөх, гадаад, 
дотоод сургалтад оролцуулах, 
сахилгын шийтгэл ногдуулах 
үйл ажиллагааг байгууллагад 
ил тод болгох  
 
б) Хууль, журамд заасан 
нууцаас бусад байгууллагын 
мэдээллийн ил тод байдлыг 
хэрэгжүүлэх 

бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу 10.0 сая 
төгрөгөөс дээш төсөвт өртөг бүхий 8 төрлийн бараа ажил үйлчилгээг худалдаж авахаар 
183.8 сая  төгрөгийн цахим тендер зарласан. Үүнээс 7 төрлийн  бараа ажил үйлчилгээг 
худалдаж авах тендерийг тус хуулийн 8.1.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар 
үлдсэн 1 тендерийг нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмын дагуу зохион байгуулж 
ажиллаа.  Энэхүү 8 төрлийн тендерт: 

·  Хоол хүнсний материал нийлүүлэх тендерт 79,980,000 төгрөгөөр Жаргалант шанд 
компани,  
· Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс нийлүүлэх 10,996,900 төгрөгөөр Арцат 
сүлд ЗГБХН 
· Аж ахуйн болон цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх 16,875,000 төгрөгөөр Арцат 
сүлд ЗГБХН 
·  Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх 25,000,000 төгрөгөөр Затус компани,  
·Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэн нийлүүлэх  10,900,000 төгрөгөөр Тома 
алтай компани,  
· Компьютер, тоног төхөөрөмжийн дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх  11,880,000 
төгрөгөөр Мед буян компани,  
·  Барилгын урсгал засварын материал нийлүүлэх 17,657,000 төгрөгөөр Хан асар 
компаниуд тус тус шалгарч нийт 132600,0 мянган төгрөгийн тендер шалгарсан 
байна. 

Харин эмнэлгийн зориулалттай багаж хэрэгсэл нийлүүлэх тендерт нэг ч компани 
материал ирүүлээгүй болно. 
Тендэртэй холбоотой санал гомдол гаргаагүй ба шалгарсан компаниудын гэрээний 
биелэлт 100 хувь байна. 
Шилэн дансны тухай хуулийн  дагуу сар бүрийн 08-ны дотор цалингаас бусад 5 сая 
төгрөгнөөс бусад төрлийн орлого, зардал, сарын мэдээ, өглөг, авлагыг цахим 
хэлбэрээр байршуулан  хуулийн хэрэгжилтийн ханган ард иргэдэд санхүүгийн 
мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн, нээлттэйгээр ажиллаж байна. 
 
           Б.Хууль дүрэмд заасан нууцаас бусад байгууллагын мэдээллийг байгууллагын 
цахим хуудас болон фэйсбүүк хуудас, 7 хоног бүрийн баасан  гарагийн эмч нарын 
шуурхай хурал, 7 хоног бүрийн мягмар гарагийн тасгийн эрхлэгч эмч нарын хурал, 7 
хоног бүрийн даваа гарагийн ахлах сувилагч нарын хурал,  7 хоног бүрийн  лхагва 



гарагийн үйлчилгээний ажилчдын хурал, тасгийн ажилчдын хурал,  зарлалын самбар 
дээр мэдээллийг байршуулж ажиллагсдаас нээлттэй санал авч, өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна. Манай байгууллагын ил тод байдлыг 
www.khovdboet.mohs.mn  хаягаар болон Ховд бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв 
фэйсбүүк хаягаар орон үзнэ үү    
                                                                                                                                           

3.Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтын ил тод байдлыг хангах талаар: 

Зорилт-1: Засгийн газрын 2009 
оны 143 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан ―Төрийн болон 
нутгийн захиргааны бүх шатны 
байгууллагын үйл ажиллагааны 
ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 
үзүүлэлт‖, Эрүүл мэндийн 
сайдын 2007 оны 177 тоот 
тушаалаар батлагдсан ―Эрүүл 
мэндийн байгууллагуудын ил 
тод байдлыг илтгэх үзүүлэлт‖-
ийн төсөв, санхүү,  төсвийн 
хөрөнгөөр бараа үйлчилгээ 
худалдан авах үйл 
ажиллагааны ил тод байдлын 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангах  
 
а) Төсөв, санхүү,  төсвийн 
хөрөнгөөр бараа үйлчилгээ 
худалдан авах үйл 
ажиллагааны ил тод байдлыг 
хангах 
  
 
 
 

 
 А. Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу хэрэгжүүлж буй 

үндсэн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ, тайлан мэдээг тогтоосон 
хугацаанд нь холбогдох байгууллагуудад гаргаж нийт ажилчдад мэдээлэн ажиллан, ил 
тод байршуулах үйл ажиллагааг тогмол хугацаанд хийж хэвшсэн.  
Байгууллагын төсвийн төсөлийг цаг хугацаанд нь хийж батлуулах, санхүүгийн сахилга 
батыг дээшлүүлэх, батлагдсан төсвийн дагуу хөрөнгийг үр ашигтай, хэмнэлттэй 
зарцуулснаар тайлант онд санхүүгийн өргүй ажилласан.  
 
Б. БОЭТ нь үйл ажиллагаа, төсөв санхүүтэй холбоотой мэдээллийг 
http://www.khovdboet.mohs.mn/ сайт болон орон нутгийн телевиз, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэл, байгууллагын цахим бүртгэл, тасаг нэгжүүдийн мэдээллийн самбаруудаар 
дамжуулан олон нийтэд ил тод нээлттэй мэдээлэн ажиллаж байна.  

 
Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжсэнтэй холбоогоор сар бүр цалигийн зардлаас бусад 
5 саяас дээш орлго, зарлагын гүйлгээ, жилийн төсөв, сарын гүйцэтгэлийн хамт хуулийн 
хугацаанд бүх мэдээллийг байгууллагын цахим сайт болон мэдээллийн самбарт 
байршуулан  ил тод  нээлттэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
Тухайн жилд батлагдсан төсөв, төсвийн зарцуулалт гүйцэтгэл, нэмэлтээр ирж буй 
санхүүжилт, хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг Шилэн дансны тухай  хууль болон 
Төсвийн тухай хууль бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд гаргаж хуулийн хугацаанд 
тайлагнан удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр ханган ажилласан. 2018 онд гаргасан 
санхүүгийн  тайлан мэдээг байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбарт 
байршуулан ил тод тавьж мэдээллэн ажиллаж байна. Төсвийн мэдээллийг 
http://info.shilendans.gov.mn/login    хаягаар нэвтрэн оруулан мөн 
http://shilendans.gov.mn/org/1374      цахим хуудсаар тогтмол мэдээлж ажиллаа.  
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б) Хуульд заасан мэдээллийг 
олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх 
 

- Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжсэнтэй холбоогоор сар бүр цалингийн зардлаас 
бусад 5 саяаас  дээш орлого, зарлагын гүйлгээ, жилийн төсөв, сарын гүйцэтгэлийн хамт 
хуулийн хугацаанд  бүх мэдээллийг байгууллагын цахим сайт болон мэдээллийн 
самбарт байршуулан  ил тод  нээлттэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.   
 

4.Байгууллагын эд хөрөнгийг зохистой ашиглах талаар: 
 

Зорилт-1: Байгууллагын эд 
хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хадгалах, түүнд тавих хяналтыг 
сайжруулах  
а) Байгууллагын эд хөрөнгийн 
тооллогыг дүрэм, журмын дагуу 
зохион байгуулах  
 
б) Байгууллагын эд хөрөнгийг 
үрэгдүүлсэн, эвдсэн тохиолдолд 
хариуцлага тооцох  

 
 
А. БОЭТ-ийн захирлын А/29 дүгээр тушаал ―Өмч хамгаалах комисс‖ нь ажиллах 
журмын дагуу байгуллагын нийт эд хөрөнгийн тооллогыг  2018 оны 7, 10 сард тус тус 
хийсэн. Тооллогоор: 

·         Үндсэн хөрөнгө 12,824,146,251.27 төгрөг 
·         Багаж тоног төхөөрөмж 5,226,579,451,47 төгрөгийн хөрөнгө тус тус 
тоологдсон. 

Байгууллагын 2018 оны эд хөрөнгийн тоолгын дүнд 1,637,208,729.20 төгрөгийн хөрөнгө 
актласан байна.  
 
Б. 2018 онд Байгууллагын эд хөрөнгийг үрэгдүүлсэн, эвдсэн тохиолдол гараагүй   
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5.Байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн талаар: 
 

Зорилт-1: Байгууллагын хүний 
нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх  
а) Ажилтнуудын нийгмийн 
баталгааг сайжруулах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх  
 
б) Байгууллагын хүний нөөцийн 
хэрэгцээг тооцож  ойрын 3  

А) Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Төрийн албаны тухай хууль,  
Хөдөлмөрийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, БОЭТ-ийн захирлын үр дүнгийн 
гэрээний хүрээнд БОЭТ-ийн ажилчин албан хаагчдын ажиллаж, амьдрах нөхцөл 
бололцоог сайжруулах, ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах, 
үр бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай ажиллах боломжоор хангах, албан хаагчдын эрүүл 
мэнд ажил, амралтын зохистой харьцааг тогтоох, чөлөөт цагийг зохистой өнгөрүүлэх, 
ажлын байранд мэргэшүүлэх ур чадварыг дээшлүүлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн 
ажилласан.  
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жилийн төлөвлөлт хийх  
в) Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг 
тасралтгүй сургалтад 
хамруулах төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлэх 
 

Б.  Нэгдсэн эмнэлэгийн  бүтэц үйл ажиллагааны MNS5950-2017 Стандартчиллын 
үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор  
батлагдсан нэгдсэн эмнэлгийн стандартаар  35 эмч дутагдалтай байгаа судалгаа 
гарган эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн бодлоготой нийцүүлэн ЭМЯ-аас 
баримтлаж буй төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч мэргэжилтнийг бэлтгэж байна. Үүнд  

● Резидентийн сургалтанд их эмч  -8 их эмч   
● Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд -4 их эмч  
● Сувилагчийн мэргэжил олгох сургалтанд-8 / 
● Сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд -5     
● Байгууллагын зардлаар резидент -1 их эмч 

тус тус суралцаж байна.  

Байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгцээг тооцож  2019 онд байгууллагад шаардлагатай 
байгаа үндсэн мэргэжлээр 6 их эмч, төрөлжсөн мэргэжлээр 16 их эмч, 24 сувилагч 
тусгай мэргэжилтэнг мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд суралцуулахаар 
ЭМХТ -д санал хүргүүлэн ажиллааВ Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй 
сургалтад хамруулах төлөвлөгөөг боловсруулах шатандаа явж байна.  

МАНЛАЙЛЛЫН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙН ДУНДАЖ ОНОО 30 

 
 
МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТАЛААРХ  ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ 
  

Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх  
зорилт      ( шалгуур үзүүлэлт) 

Гүйцэтгэл 
/чанар, хугацаа, өртөг зардлын шалгуур үзүүлэлтээр/ 

 
 

1 2 3 

Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх 
зорилт-1: 
Удирдах ур чадвар, мэдлэгээ 
дээшлүүлэх (шалгуур үзүүлэлт) 
а) Нийгмийн эрүүл мэндийн 
чиглэлээр магистрантын 
сургалтанд элсэн суралцана .  

А.  ) 1-5 дугаар сард тус төвийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 
оруулсан манлайллын зорилтууд тул 6-12 сард ажилласан захирлын албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч нь анагаах ухааны болон удирдахуйн ухааны магистр цолтой ,энэ 
шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангаж байна. 
Б. Эрүүл мэндийн удирдлага, байгууллагын хөгжлийн чиглэлээр бие даан судалж 
ажилдаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
В.  -2018 оны 10-р сарын 1-ээс эхлэн цахим бүртгэлийн эмчид үзүүлэх цагийн захиалгыг 
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(жилдээ) 
б) Эрүүл мэндийн удирдлага, 
байгууллагын хөгжлийн 
чиглэлээр бие даан судалсан 
байна.  (жилдээ) 
в) 1-2 шинэ санаа, туршлагыг  
удирдлагын арга барилд 
нэвтрүүлсэн байна.  (жилдээ) 
г) Гадаад хэлний мэдлэгийн 
түвшинг ахиулах  

75779-779 дугаараар хүлээн авдаг болсон. Тус үйлчилгээг тогтмолжуулан ажиллаж, 
сурталчилах үүднээс ―Цахим өдөрлөг‖-ийг сар бүр зохион байгуулж байна. Эмчид 
үзүүлэх цаг авах товлолт үйлчилгээнд 7000 гаруй иргэд хандан үйлчилүүлсэн байна. 
Мөн харилцагч сум, орон нутгийн байгууллага руу албан бичиг явуулан товлолт 
үйлилгээг сурталчилан ажилласан. Иргэд амбулатриор үйлчлүүлэхдээ 5 удаа 
дараалалд зогсдог байсан бол одоо 2 удаа дараалалд зогсон тусламж үйлчилгээ 
/эмчийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, эмчилгээ/ авах боломжтой болсон. Орон зайнаас 
үл хамааран утасны сүлжээ холбогддог аль ч газраас ажлын өдрүүдэд тус дугаарт 
холбогдож  эмчид үзүүлэх өдөр, цагаа захиалан үйлчлүүлэх боломжтой  болсон нь 
үйлчлүүлэгчдийн цаг завыг хэмнээд зогсохгүй, хүлээгдэл, оочер дарааллыг бууруулж 
байна. 
-Байгууллагын соѐлын талаар эмч, мэргэжилтнээс өнгөний сонголт, хувцаслалтын 
ерөнхий чиг, загвар дээр нээлттэй санал асуулга авч, байгууллагын өнгө төрх, соѐлыг 
тодорхойлсон стандартыг баримтлах brand book нэвтрүүлэн номыг албан ѐсоор 
хэвлүүлэн гарган 2019 оны 01 дүгээр сараас эхлэн мөрдөж ажиллахад бэлэн болсон ба 
эмнэлгийн лого, тасаг нэгжийн засвар үйлчилгээ, анхан шатны бичиг баримт, 
хувцаслалт дээр нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 
Г. Энхтайваны корпусын сайн дурын ажилтан Г.Амандагийн зохион байгуулсан Англи 
хэлний сургалтанд хамрагдан гадаад хэлний мэдлэгийн түвшинг ахиулсан.  
 

 
            

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ: 
 

                 БОЭТ-ИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ          
                                                                                                                                 / Т.БАЯРТОГТОХ / 
         2019 оны  01 дүгээр сарын 09 өдөр  
 
                              ҮНЭЛГЭЭ ӨГСӨН: ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ: 
 
      ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД        / Д.САРАНГЭРЭЛ / 
 
                2019 оны .... дүгээр сарын.....өдөр 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Төсвийн шууд захирагчийн үйл 
ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн 
түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын   

Хавсралт 2   (Төрийн жинхэнэ албан 
хаагч – Төсвийн шууд захирагчийн 

үйл  ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн 
түвшин (үр дүнгийн гэрээний 

биелэлтийг дүгнэх)-г үнэлж дүгнэх 
Үлгэрчилсэн загвар) 

 
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ  

(Илтгэх хуудас) 
 
 НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ 
 
 1.Төсвийн шууд захирагчийн  үүргийн биелэлт 
 

1.1.Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ (цаашид "Гэрээ" гэх-)-ний 
хавсралт болох "Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө"-нд 
тусгагдсан тусгай арга хэмжээнээс бусад 92 нийт арга хэмжээ (гарц)-ний 
хэрэгжилтийг арга хэмжээ тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, 
хугацаа, хүрэх үр дүн)-ийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн 
хүрэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор 
үнэлэв: 

                                        Хүснэгт 1 

Тусгай  арга хэмжээнээс бусад  хэрэгжүүлбэл  
зохих нийт  арга хэмжээний тоо 

Өгвөл 
зохих оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1 2 3 

95 0-30 29,6 

 
1.2.Гэрээний хавсралт болох "Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн 

төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан арга хэмжээнээс төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
тусгайлан  сонгосон 14 тусгай арга хэмжээ (гарц)-ний  хэрэгжилтийг арга 
хэмжээ тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, хүрэх үр 
дүн)-ийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй 
харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:  
                                                                       Хүснэгт 2 

Хэрэгжүүлбэл  зохих тусгай   
арга хэмжээний  тоо 

Өгвөл 
зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1 2 3 

11           0-40 39,5 

 
1.3. Манлайллын зорилт (орц) бүрийн биелэлтийг гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт бүрийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх 
түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:   

 Хүснэгт 3  

Манлайллын зорилт (орц)-ын тоо  Өгвөл 
зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1 2 3 



                                     7           0-30  30 

   
1.4. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт /өөрийгөө хөгжүүлэх/-ын биелэлт: 

Тус зорилтын биелэлт бүрэн хэрэгжсэн бөгөөд гэрээнд оноогүйгээр 
тусгасан.  

1.5. Тухайн төсвийн шууд захирагчийн төрийн алба, төрийн албан хаагчтай 
холбоотой хууль тогтоомж, стандартыг мөрдөж ажилласан тухай дүгнэлт:          
Холбогдох хууль тогтоомж стандартыг мөрдөн алдаа зөрчилгүй ажилласан.  
   

2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үүргийн биелэлт:   
 
ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 3. Гэрээний биелэлтийн  үнэлгээ  

3.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн шууд захирагчийн гэрээгээр 
хүлээсэн үүргийн биелэлтийг дүгнэж, дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:  

Хүснэгт 4 

Гэрээний үзүүлэлт Өгвөл зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 

/дундаж оноо/ 

1.Нийт арга хэмжээ (гарц)-ний 
биелэлт 

0-30 29,6 

2.Тусгай арга хэмжээ(гарц)-ний 
биелэлт 

0-40 39,5 

3.Манлайллын  зорилт  

(орц)-ын   биелэлт 

0-30 30 

                       Нийт оноо 0-100 99,1 

 

 3.2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч гэрээний биелэлтийг дүгнэж өгсөн 
үнэлгээгээ               

                    гэж тэмдэглэнэ. 

                                                                           Хүснэгт 5 

‖А‖ буюу 

‖Маш 
сайн‖ 

‖В‖ буюу 

‖Сайн‖ 

‖С‖ буюу 

―Хангалттай‖ 

‖D‖ буюу 

‖Дутагдалтай‖ 

‖F‖ буюу 

‖Хангалтгүй‖ 

     

      

 Хэрэв ‖А‖ буюу ‖Маш сайн‖, эсхүл ‖D‖ буюу‖ Дутагдалтай‖,  ‖F‖ буюу 
‖Хангалтгүй‖ гэсэн үнэлгээ өгсөн бол энэ тухай үндэслэлээ бичнэ:  

Гэрээнд тусгагдсан нийт  95 арга хэмжээ, тусгай 11 арга хэмжээ, манлайлын 
7 орцыг тус тус гүйцэтгэлийн шалгуур бүрээр хэрэгжилтийг дүгнэхэд үр дүнд 
хүрч өөрийн үнэлгээгээр 99,1 оноогоор үнэлэгдлээ.  Мэдлэг чадвараа 
дээшлүүлэх талаар дэвшүүлсэн зорилтууд бүрэн биелэсэн нь нийт болон  
тусгай арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх, манлайлалын зорилтыг хангахад 
нөлөөлсөн.  

 

 



 4.Гэрээний биелэлтийн үнэлгээг үндэслэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
санал: 

 1)  Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан бусад хэлбэрийн урамшуулал 
  

2)  Төсвийн  тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу төсвийн урамшуулал 
олгох 

 
5.Гэрээний биелэлтийн  үнэлгээний баталгаажуулалт:  

 

 

5.1.ҮНЭЛГЭЭ ӨГСӨН: 

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ 
 

ЭМСАЙД  …………………………….  / Д.САРАНГЭРЭЛ / 
      

2019 оны .....дугаар сарын.....өдөр  
 
 

5.2.ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 
 

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ 
 

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
                                                          
/Т.БАЯРТОГТОХ/ 

2019 оны .....дугаар сарын.....өдөр  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Төсвийн шууд захирагчийн үйл 
ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн 
түвшинг үнэлж дүгнэх журам”-ын   

Хавсралт 2   (Төрийн жинхэнэ албан 
хаагч – Төсвийн шууд захирагчийн 

үйл  ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн 
түвшин (үр дүнгийн гэрээний 

биелэлтийг дүгнэх)-г үнэлж дүгнэх 
Үлгэрчилсэн загвар) 

 
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ  

(Илтгэх хуудас) 
 
 НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ 
 
 1.Төсвийн шууд захирагчийн  үүргийн биелэлт 
 

1.1.Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ (цаашид "Гэрээ" гэх-)-ний 
хавсралт болох "Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө"-нд 
тусгагдсан тусгай арга хэмжээнээс бусад 92 нийт арга хэмжээ (гарц)-ний 
хэрэгжилтийг арга хэмжээ тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, 
хугацаа, хүрэх үр дүн)-ийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн 
хүрэх түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор 
үнэлэв: 

                                        Хүснэгт 1 

Тусгай  арга хэмжээнээс бусад  хэрэгжүүлбэл  
зохих нийт  арга хэмжээний тоо 

Өгвөл 
зохих оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1 2 3 

92 0-30  

 
1.2.Гэрээний хавсралт болох "Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн 

төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан арга хэмжээнээс төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
тусгайлан  сонгосон 10 тусгай арга хэмжээ (гарц)-ний  хэрэгжилтийг арга 
хэмжээ тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (тоо, чанар, хугацаа, хүрэх үр 
дүн)-ийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинтэй 
харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:  

                                                                    Хүснэгт 2 

Хэрэгжүүлбэл  зохих тусгай   
арга хэмжээний  тоо 

Өгвөл 
зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1 2 3 

14           0-40  

 
1.3. Манлайллын зорилт (орц) бүрийн биелэлтийг гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлт бүрийн хүрсэн түвшинг гэрээнд тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх 
түвшинтэй харьцуулан дүгнэх үндсэн дээр дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:   

 Хүснэгт 3  

Манлайллын зорилт (орц)-ын тоо  Өгвөл 
зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 
/дундаж оноо/ 

1 2 3 



                                     5           0-30   

   
1.4. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт /өөрийгөө хөгжүүлэх/-ын биелэлт: 

Тус зорилтын биелэлт бүрэн хэрэгжсэн бөгөөд гэрээнд оноогүйгээр 
тусгасан.  

1.5. Тухайн төсвийн шууд захирагчийн төрийн алба, төрийн албан хаагчтай 
холбоотой хууль тогтоомж, стандартыг мөрдөж ажилласан тухай дүгнэлт:          
Холбогдох хууль тогтоомж стандартыг мөрдөн алдаа зөрчилгүй ажилласан.  
   

2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үүргийн биелэлт:   
 
ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 3. Гэрээний биелэлтийн  үнэлгээ  

3.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн шууд захирагчийн гэрээгээр 
хүлээсэн үүргийн биелэлтийг дүгнэж, дор дурдсан дундаж оноогоор үнэлэв:  

Хүснэгт 4 

Гэрээний үзүүлэлт Өгвөл 
зохих 
оноо 

Өгсөн оноо 

/дундаж оноо/ 

1.Нийт арга хэмжээ (гарц)-ний 
биелэлт 

         0-30  

2.Тусгай арга хэмжээ(гарц)-ний 
биелэлт 

         0-40  

3.Манлайллын  зорилт  

(орц)-ын   биелэлт 

         0-30   

                       Нийт оноо        0-100   

 

 3.2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч гэрээний биелэлтийг дүгнэж өгсөн 
үнэлгээгээ               

                    гэж тэмдэглэнэ. 

                                                                           Хүснэгт 5 

‖А‖ буюу 

‖Маш 
сайн‖ 

‖В‖ буюу 

‖Сайн‖ 

‖С‖ буюу 

―Хангалттай‖ 

‖D‖ буюу 

‖Дутагдалтай‖ 

‖F‖ буюу 

‖Хангалтгүй‖ 

     

      

 Хэрэв ‖А‖ буюу ‖Маш сайн‖, эсхүл ‖D‖ буюу‖ Дутагдалтай‖,  ‖F‖ буюу 
‖Хангалтгүй‖ гэсэн үнэлгээ өгсөн бол энэ тухай үндэслэлээ бичнэ:  

Гэрээнд тусгагдсан нийт 92 арга хэмжээ, тусгай 14 арга хэмжээ, манлайлын 
5 орцыг тус тус гүйцэтгэлийн шалгуур бүрээр хэрэгжилтийг дүгнэхэд үр дүнд 
хүрч өөрийн үнэлгээгээр ......... оноогоор үнэлэгдлээ.  Мэдлэг чадвараа 
дээшлүүлэх талаар дэвшүүлсэн зорилтууд бүрэн биелэсэн нь нийт болон  

 

 



тусгай арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх, манлайлалын зорилтыг хангахад 
нөлөөлсөн.  

 4.Гэрээний биелэлтийн үнэлгээг үндэслэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
санал: 

 1)  Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан бусад хэлбэрийн урамшуулал 
  

2)  Төсвийн  тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу төсвийн урамшуулал 
олгох 

 
5.Гэрээний биелэлтийн  үнэлгээний баталгаажуулалт:  

 

 

5.1.ҮНЭЛГЭЭ ӨГСӨН: 

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ 
 

ЭМСАЙД  …………………………….  / Д.САРАНГЭРЭЛ / 
      

2019 оны .....дугаар сарын.....өдөр  
 
 

5.2.ҮНЭЛГЭЭТЭЙ ТАНИЛЦСАН: 
 

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ 
 

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
                                                                         
/Т.БАЯРТОГТОХ / 

2019 оны .....дугаар сарын.....өдөр  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


