
 
БОЭТ-ИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХИЙСЭН                                                  

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН  ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН  

Нэг. 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.  

Хоёр. Аймгийн ЭМГ-ийн зөвлөмж: 

Аймгийн ЭМГ-аас Амаржих газар болон хүүхдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 

тасаг, нэгжийн үйл ажиллагаанд 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: 
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А 5 8 2 4 19 

В 6 4 6  23 

С 1  3  10 

D    1 1 

F 1    1 

  

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

гардан ажилбарын үнэлгээг тогтмолжуулан хийж үр дүнг тооцож, 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. 

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 Эхийн эндэгдэл 1, 

Эхийн ноцтой хүндрэл 11 тохиолдсон ба ЭМГ- дээр 2 удаа анхан шатны хурлыг 6 удаа 

тус тус бүрэлдэхүүнээр 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:  

1. 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 

2. 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 зэрэг 

нь орж байна. 

Эрүүл мэндийн 2014 оны 333 дугаар тушаалын дагуу хүүхэд, нярайн аудитыг 12 

тохиолдолд 3 удаа хэлэлцсэн ба 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 мэдээлэл 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. 

Гурав. Жаргалан сумын засаг даргын тамгын газрын 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. 

 

 

 

 

 

 



Дөрөв. Жаргалант сумын ИТХ-ын Ажлын албанаас авсан “Иргэдийн сэтгэл 

ханамжийн судалгаа” 

Судалгааг нийт 200 иргэнээс түүврийн аргаар авсан ба эмэгтэй 124, эрэгтэй 76 

хүн хамрагдсан байна. 

График. Амбулториор  үйчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 

 

Зөвлөмж, зөвлөмжийн дагуу хийсэн ажил: 

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. 

График. Хэвтэн эмчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 

 

Зөвлөмж, зөвлөмжийн дагуу хийсэн ажил: 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тав. БОЭТ-ийн Чанарын алба нь /ЭМС-ын 2014 оны 13-р тушаал, БОЭТ-ийн 

захирлын 2017.08.18-ний өдрийн А/34 тоот тушаал/ 

 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 400 хүнийг хамруулж 4 удаа судалсаныг  хүснэгтээр  харуулвал: 

Дүн I сар YII сар X сар Бүгд 

Сайн 57,7 53,8 51,7 49,4 

Дунд 38,1 39,8 40,2 41,4 

   Муу 4,1 6,3 8,0 9 

 

2. Хэвтэн  эмчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 5 бүлэг, 23 асуулттай 

асуумжаар 4 удаа судалгааг 14 тасагт хэвтэн эмчлүүлэгч 400 хүнийг хамруулж 

судалсан дүнг үзүүлвэл: 

Дүн II сар Vсар YIII сар XI сар Бүгд 

Сайн 67,6 44,7  
амарсан 

76,5 62,9 

Дунд 27,4 33,7 21,8 27,6 

   Муу 5 13,7 1,6 6,7 

 
3. Эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг 6 бүлэг, 32 асуулт бүхий асуумж 

хуудсаар 24 тасаг нэгжид ажиллаж байгаа эмч ажилчин 360 хүнийг хамруулж 2 

удаа судалсаныг нэгтгэвэл: 

Дүн YI сар XI сар Бүгд 

Сайн 43,2 57,3 50,2 

Дунд 48,3 38,6 43,4 

   Муу 8,4 4,0 6,2 

 
4. Санал хүсэлтийн дэвтэр: 

БОЭТ-ийн 23 тасаг нэгжийн124 үйлчлүүлэгчийг хамруулж, 2018 оны 3,6,9 сард 3 
удаа санал хүсэлтийн дэвтэрийг аялуулж, давхардсан талхархал, саналыг 
нэгтгэхэд: 

- Талархал 27 буюу 81,8% 
- Санал  5 буюу 15,1% 
- Асуулт 1 буюу 3,0% -тай байлаа. 
-  

Сэтгэл ханамжийн судалгаанд ирсэн саналуудыг нэгтгэж, биелэлтийг 
дүгнэхэд: 
 

 
Судалгааны төрөл 

 
Хэрэгжсэн 

Хэрэгжиж 
байгаа 

 
Хэрэгжээгүй 

Амбулаториор үйлчлүүлэгчийн сэтгэл 
ханамжийн судалгаа 

3 11 4 



Хэвтэн   эмчлүүлэгчийн сэтгэл 
ханамжийн судалгаа,  

2 3 11 

Эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн 
судалгааг   

2 13 16 

 
                        Бүгд - 65 

7 буюу 
10,7% 

27 буюу 
41,5% 

31 буюу 
47,6% 

 
-   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%,  харин хэрэгжээгүй санал - 31 буюу 47,6%-тай байна.                                                    
-   Хэрэгжээгүй  31 саналыг багцалвал:  1. Боломжгүй – 11 
                                                               2. ЗАА – 5 
                                                               3. Санхүү, аж ахуй -4 
                                                               4. Нийгмийн ажилтан /халдвар судлаач эмч/ - 2 
                                                               5. Эм зүйн алба -3 
                                                               6. Тасаг – 3 

                                                          7. Бусад – 3 гэсэн хамааралтай саналууд 
байлаа. 

-   Хэрэгжээгүй  31 саналд байгууллагын удирдлага, захирлын зөвлөл дүгнэлт хийж, 
БОЭТ нь шийдвэрлэж болохуйц  ажлуудыг  2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
тусган хэрэгжүүлэхээр болж байна. 
 
5. Мөн эмнэлгийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт асуумж 

боловсруулж, судалгаа авсан. Үүнд: 
1. Дэмжлэгт удирдлагын талаарх сэтгэл ханамжийн судалгаанд 23 тасаг нэгжийн 

төлөөлөл 160 хүнийг хамруулж, захирлын зөвлөл, албадын дарга нарын /13 хүн/  
нэрээр 7 үзүүлэлтээр судалгааг авч дүнг танилцуулсан. 

 
 
 

д/д Нэр Маш сайн Сайн Дунд Муу Маш муу 

1 Т.Баяртогтох 82,6 70,1 6,1 1,2 0,0 

2 Н.Баясгалмаа 18,4 83,6 43,6 13,7 0,7 

3 Д.Баярсүрэн 8,9 80,7 52,4 13,7 4,3 

4 Б.Маралмаа 32,6 102,3 20,4 3,7 1,0 

5 Б.Сүхнаран 22,3 93 40,3 3,9 0,6 

6 Д.Ариунаа 17 79,9 49,6 10,4 3,1 

7 Я.Бямбадорж 16,4 98,0 40,4 4,1 1,0 

8 Б.Алтанчимэг 23,4 85,7 45,6 5,3 0,0 

9 Л.Бадамхорлоо 21,4 83,4 49,7 4,3 1,1 

10 Б.Нямцацрал 11,7 78,0 56,0 12,3 2,0 

11 Н.Буянзаяа 10,9 79,3 59,9 8,0 2,0 

12 Т.Нарантуяа 10,1 104,7 41,7 1,4 2,0 

13 Ц.Цэцэгсүрэн 20,4 110,0 27,7 0,9 1,0 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.  “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр” –ийн  хэрэглээний талаарх асуумж судалгаа 
    

-  Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэрийн  хэрэглээний талаар  Хүүхдийн тасаг,  
Амаржих газраар үйлчлүүлэгч нарын төлөөлөл 100 хүнээс 10 асуулт бүхий 
асуумж хуудсаар судалгааг авч дүнг нэгтгэхэд: 

o Тийм гэсэн эерэг хариултанд -  71,9% 
o Үгүй гэсэн сөрөг хариултанд – 28,1% -тай 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. 
 
3. Эмчилгээний хоолны тасгийн үйл ажиллагааны талаарх асуумж судалгаа 
      БОЭТ-ийн хэвтэн эмчлүүлэгч нарын төлөөлөл 100 хүнээс 9 асуулт бүхий асуумж   
хуудсаар судалгааг авч дүнг нэгтгэхэд: 
 

д/д Асуулт Тийм Үгүй 

1 Эмнэлгийн хоолны нэр төрөл олон байдаг уу?     67 33 

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

3 Та эмнэлгийн өглөөний цай боорцог авдаг уу?      55 45 

4 Та 10 цагийн үзэмний жүүс уудаг уу? 49 51 

5 Өдрийн хоол хүртээмжтэй байдаг уу?   54 46 

6 Хоолыг хүн бүрт аягалан түгээж өгдөг үү? 71 29 

 
7 

Бусад эмчилгээнд яваад ирэхэд таны хоолыг аягалж 
үлдээдэг үү? 

55 45 

8 Оройн хоолны амт чанар, түгээлт таны сэтгэлд нийцдэг үү?         69 31 

9 Та эмчилгээний хоолны талаарх сургалтанд хамрагдсан уу? 18 82 

 Дүн 56,3% 43,7% 

 
- Тийм гэсэн эерэг хариултанд -  56,3% 



- Үгүй гэсэн сөрөг хариултанд –  43,7% -тай хариулсан байна. 
 

4. Даатгалуулагчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрт илрүүлэх, оношилгоо 
шинжилгээний талаарх асуумж судалгаа: 

 БОЭТ-ийн амбулаториор үйчлүүлэгчийн төлөөлөл 52 хүнээс 6 асуулт бүхий асуумж   
хуудсаар судалгааг авч дүнг нэгтгэхэд: 

д/д Асуулт Тийм Үгүй 

1 Та урьд нь урьдчилан сэргийлэх шинжилгээнд хамрагдаж байсан уу? 18 10 

2  Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрт илрүүлэг, оношилгоо шинжилгээ 
таны сэтгэлд нийцэж байна уу? 

26 2 

3 Энэ үзлэгийн үр дүнд таны өвчнийг эрт илрүүлсэн үү? 25 3 

4 Эмч мэргэжилтний зөвлөгөө өгөлт хангалттай байсан уу? 21 7 

5 Үзлэгийн баг хамт олны мэдлэг ур чадвар, харилцаа хандлагад сэтгэл 
ханамжтай байна уу? 

24 4 

6 Урьдчилан сэргийлэх багцын үзлэгт давуу тал байсан уу? 22 6 

 Дүн 22,7% 5,3% 

 
5. Жаргалант сумын ИТХ-ын ажлын албанаас “Иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа”-

г авч хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн дүнд дүгнэлт хийж сайжруулах ажлыг зохион 

байгуулсан.  

 

Судалгааны үр дүн: 
 

А. Ээлтэй орчин 
- 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. 

- Үйлчлүүлэгчийн ая тухтай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор засаг даргын нөөц 

хөрөнгийн санхүүжилтээр дотрын тасагт хөргөгч, ТВ, хөшиг хөшиг тогтоогч, ус 

цэвэршүүлэгч г.м байршуулж тохижуулсан. 

- Мэс заслын тасаг нь дотоод боломжоор эмч ажилчдын алжаал тайлах өрөөг 

бий болгож, мөн сувилагчийн постыг шинэчлэн засаж, ая тухтай орчинг 

бүрдүүлсэн. 

- Ханын усны системд  холбогддог ус цэвэршүүлэгчтэй ус буцалгагчийг захиргаа, 

мэдрэлийн тасаг дотоод нөөц боломжоор авч, ажилчид үйлчлүүлэгч нар 

хэрэглэж байна. 

- Дарааллын машиныг  УБ –т засуулан ажилд оруулж, үйлчлүүлэгчийг эмх 
цэгцтэй болгосон. 

- Хөшөөт хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар БОЭТ-ийн  тасгуудад 105 

ширхэг ор хүлээлгэн өгсөн.  

- Дүрс оношилгооны тасагт засвар хийж, Белгийн тоног төхөөрөмж суурилуулан 
тохижуулж байна. 
 



Б. Ил тод байдал 
- БОЭТ гэсэн том  гэрлэн хаягийг  эмнэлгийн дээр шинээр хийж байршуулсан. 

- 103 хүлээн авах тасаг өөрсдийн дотоод боломжоор гадна гэрлэн хаяг шинээр 

хийсэн.  

- 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 
- Сургалтын алба, МЭЭТ хамтран эмч мэргэжилтэнд амилуулах тусламж 

сургалтын хуваарь гарган зохион байгуулж,  мэдлэг чадварыг дэшлүүлэн 
ажиллаж байна. 
 

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. 

- Ховд аймгийн МАН-ын ажлын хэсгээс “Инээмсэглэл” аян зарласантай 

холбогдуулж, чанарын алба, сүрьеэгийн тасгийн хамт олон хамтран “Ёс зүйгээ 

дээдэлж, бие биенээ уучлаж талархах, эерэг хандлагыг төлөвшүүлье” сэдэвт 

аяныг 2018.06.04-2018.07.04  хооронд  нэг сарын хугацаатай БОЭТ-ийн 21 тасаг 

нэгжийн эмч ажилчдыг хамруулан аяныг зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд тасаг 

нэгжид талархалын хайрцаг аялуулсан.  



  

- Чанарын албанаас эмч ажилчид үйлчлүүлэгчтэй харилцахдаа - 13, бие 

биетэйгээ харилцахдаа баримтлах – 25 үг хэллэгийн жагсаалтыг гаргаж, 

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх явцад биеийн хэлний ерөнхий хэм 

хэмжээг мөрдөж  хэвшүүлэх үйлдлийн талаар танилцуулж мэдээлсэн.  

- Аяны үйл ажиллагаанд  хамт олноо манлайлан Мэс заслын тасаг амжилттай 

оролцлоо.  

 
“Ёс зүйгээ дээдэлж, бие биенээ уучлаж талархах, эерэг хандлагыг төлөвшүүлье” 

сэдэвт аяны хүрээнд хэвтэн эмчлүүлэгч, амбулаториор үйлчлүүлэгчийн төлөөлөл 

122 хүнээс аяны хэрэгжилтийн талаар асуумж судалгааг авахад:  

o Тийм эерэг хариулт-85,5%, 

o Сөрөг хариулт-12,5%,  

o Мэдэхгүй-23,7%  -тай  хариулсан байна. 

 

Д. Тусламж үйлчилгээ 

- ЭХО-гийн  кабинетын тоог нэмж, хүлээгдлийг бууруулан ажиллаж байна. 
- Канадын тусламжаар хүүхдийн тасагт аппарат тоног төхөөрөмжийн тоог нэмсэн. 

Мөн уламжлалт эмчилгээний тасаг нь Дөргөн сумын УЦС хамтарч аппарат тоног 
төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлсэн. 

- Эмчилгээний хоолны талаарх 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. 

-  Цахим бүртгэлийн  үйлчилгээний хүлээгдлийг бууруулах зорилгоор 2018.10.01-
ээс эхлэн 75779779 дугаартай утсыг ажиллуулж эмчийн үзлэгийн товлолт 
цагийн захиалгыг авдаг болсон нь үйлчлүүлэгчийн талархалыг хүлээж байна. 

- 2018.11.14-нд  “Цахим бүртгэл-амбулатоийн үйлчилгээ” сэдэвт өдөрлөг зохион 
байгуулав.   

- БОЭТ-ийн тасаг нэгжийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Чанарын 

өдөрлөгийг  зохион байгуулж байна. 2018 оны 1-р улиралд Төвлөрсөн ариутгал, 

угаалгын тасаг  “Хагалгааны материалыг ариутгалд бэлтгэх нь” сэдэвтэй 

чанарын өдөрлөгийг зохион байгуулж, тулгамдсан асуудал харилцан  ярилцаж, 

дизекамер, халдваргүйжүүлэх савнууд хүрэлцээгүй байгаа талаар  удирдлагад 

танилцуулсан. Халдварт, Сэтгэц наркологи, Харшил, Сүрьеэ, Захиргааны 

тасгийнхан хамт олноо манлайлан хүн бүрээс сэтгэлийн хуримтлал цуглуулж, 

никель том савнуудыг худалдан авч хандивласан. 

- БОЭТ-ийн ХСХ баг нь нэг сарын хугацаатай аяныг амжилттай зохион 
байгуулсан. Аяны хүрээнд: тасаг нэгжид үзүүлэх сургууль, эмч ажилчдын 
хооронд АХА тэмцээн, гар угаах дараалал хөдөлгөөнт дасгал, байгууллага, 
сургууль, цэцэрлэг г.м олон нийтийг хамруулсан сургалт суртилгаа зэргийг орон 
нутгийн   ТВ, цахим, хэвлэл мэдээлэлтэй хамтран ажилласан. 
 

ДҮГНЭЛТ:  
Дээрх зөвлөмж хэрэгжүүлж ажилласнаар БОЭТ-ийн сэтгэл ханамжийн судалгаа сайн 
үзүүлэлт нь өссөн, дунд болон муу үзүүлэлт нь буурсан дүнтэй байна. 
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1 

 
Амбулаториор  
үйлчлүүлэгчийн 
судалгаа 

Сайн 36,2 44,3 46.3 51.7 54.4 
18.2% 
өссөн 

Дунд 49,9 45,1 45.1 41.6 39,3 
10,6% 
буурсан 

Муу 13,7 10,5 8.5 6.6 6.1 
7,6%  
буурсан 

 
2 

Хэвтэн   
эмчлүүлэгчийн 
сэтгэл 
ханамжийн  
судалгаа 

Сайн 58,3 66,3 68.8 70.1 72.1 
13,8%  
өссөн 

Дунд 29,9 28,7 26.3 26.9 24.6 
5,3%  
буурсан 

Муу 11,7 4,7 4.2 2.9 3.3 
8,4%  
буурсан 

 
3 

 
Эмч ажилчдын 

сэтгэл 
ханамжийн 

Сайн 24,4 40,5 46.7 48.1 50.2 
25,8% 
өссөн 

Дунд 51,5 49,7 45.1 43.1 43.4 
8,1%  
өссөн 



судалгаа 
Муу 24,1 9,6 7.8 8.6 6.2 

17,9 % 
буурсан 

 

Графикт №1   Амбулториор  үйчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 

 
 

Графикт №2   Хэвтэн эмчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 

 
 

Графикт №3   Эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа 
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