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3.1.2.3 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ: 
3.1.2.3.1. Эмнэлзүйн удирдамж, зааврын хэрэгжилтийн байдал  

 
 БОЭТ-ийн захирлын тушаалаар жагсаалтыг  баталгаажуулан мөрдөгдөж буй 
стандарт - 220, мөрдөгдөж буй удирдамж - 64 байна. 2018 оны 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, мэргэжилтний дутагдалтай байдал 
4. Эмч, мэргэжилтний ур чадвар зэрэг нь орж 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.   
 
Нэгдсэн эмнэлгийн Стандартыг ханган, удирдамжийн хэрэгжилтийг сайжруулахаар:  
 
 Дутагдалтай байгаа төрөлжсөн болон нарийн мэргэжлийн чиглэлээр мэргэжил 
олгох, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд нийт 27 эмч, мэргэжилтэнг 2018 оны 
сургалтанд явуулсан. Үүнд:   
ТӨРИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТААР: 

 Дотор, эмнэлзүйн эмгэг судлал, эх барих 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. 

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

 
 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/ стандарт удирдамжийн хэрэгжилтийг 
хангах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр 2018 онд 
дотоод сургалтын саналыг чанарын албанаас өгсөн ба байгууллагын дотоод сургалтыг 
бүлгээр, онолын болон дадлага байдлаар явуулж,  эмч нарт  38  сэдвээр давхардсан 
тоогоор  586 эмч, 36 сэдвээр  2160 сувилагч тусгай мэргэжилтэнд зохион байгуулсан 
байна.  
 

   
 

 Эх барих эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр Т.Сарантуяа /ЭХЭМҮТ-ийн эх барих 
эмэгтэйчүүдийн эмч/, С.Энхтуяа /ЭХЭМҮТ-ийн нярайн эмч/, Д.Мөнхцэцэг /АШИУС-ийн 
эх барих эмэгтэйчүүдийн танхимын эрхлэгч/, Б.Дэлгэрсайхан / Хүрээ амариж газрын 
нярайн эмч/ нар нь нярайн эндэгдэл, эхийн ноцтой хүндрэлийн түүхэн дээр хяналт 
үнэлгээ хийх, эх барих эмэгтэйчүүд, нярай, хүүхдийн эмч, мэргэжилтэнд ажлын байрны 
болон онолын чадавхижуулах сургалтыг хийснээр тусламж үйлчилгээнд тулгамдаж буй 
асуудлыг гарган зөвлөмж өгч ажилласан.  
 
 Ажлын байрны туршлага солилцох сувилагч нарын хөрвөн ажиллах ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор БОЭТ-ийн захирлын Б/06 дугаар тушаалаар тасгуудад нийт 2 
ахлах сувилагч, ээлжийн 6 сувилагч, 2 туслах сувилагч, 2 үйлчлэгчийн 45 хоногийн 
хугацаанд хөрвөн ажиллуулж, тусдамж үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудал, харилцан 
туршлага судлах ажлын тайланг илтгэл байдлаар нээлттэй хэлэлцүүлэн ажилласнаар 
тасаг, нэгж хоорондын сайн туршлагыг сурталчилах, тулгамдаж буй асуудлыг 
шийдвэрлэх ажил болсон. Тайланд тухайн тасаг дээр хийгддэг  ажил өөрийн ажил дээр 
хийгддэг ажлыг харьцуулан харуулсан, ажлын байрны ялгаатай байдал, тасагт 
нэвтрүүлсэн сайн туршлага хийсэн ажлууд, цаашид тухайн тасагт хэрэгжүүлэх, 



 
 

 
 

шаардлагатай зүйлсийг хөндөж танилцуулсан. Тасаг, нэгжийн тусламж үйлчилгээнд 
шинээр 21 ажил хийгдсэн ба, цаашид сайжруулах 20 асуудлыг дэвшүүлэн ажиллаа. 

    

 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 хугацаа 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. Ингэснээр тусламж үйчилгээний чанар сайжирч байна. 
 

Цусны салбар төвийн эмчтэй хамтран 2018 оны цус цусан 
бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээ, баримтжуулалтанд хяналт 
үнэлгээ хийн, гарсан зөрчлийн дагуу холбогдох эмч нарт эерэг 
санамж бичгийг хүргүүлэн ажилласнаар цус цусан бүтээгдэхүүн 
сэлбэсэн протоколыг хөтлөхөөс гадна өвчний түүх дээр тухайн 
хүний эмнэл зүйг тусгасан бичиж баримтжуулалтыг хийснээр 
анхан шатны бичиг баримтын хөтлөлт сайжирч байна. Мөн цус 
цусан бүтээгдэхүүний сургалтыг эмч мэргэжилтэнд хийснээр 
ЦЦБ-ний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлж чадсан.  
  

 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах ажлын хүрээнд БОЭТ-ийн 
захирлын тушаалаар баталгаажуулан, МЭЭ, гемодиализийн эмч Т.Энхцэцэг, МЭЭ-ний 
ахлах зэргийн эмч С.Нагашбай, ЭЭОДарга, МЭЭ-ний эмч, АУ-ны магистр Н.Лүнчулуун, 
МЭЭ-ний эмч НЭМ-ийн магистр Б.Анхбаяр нар нь сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 24 
тасаг, нэгж бүрээс 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй багт “Амилуулах суурь тусламж”-ийн 
сургалтыг онол, дадлага байдлаар зохион байгуулсан ба ажлын байран дээр сургалтын 
үр дүнг гардан ажилбар хийлгэж үнэлэхэд 95,8%-тай байгаа нь тасаг бүрт үйлчлүүлэгч 
хүндэрч, амь тэнссэн үед үзүүлэх анхны тусламжийг бүрэн зөв, хугацаа алдахгүйгээр 
дараагийн эрчимт эмчилгээнд шилжүүлэх хүртэлх тусламж сайжирч үйлчлүүлэгчийн 
амь нас, эрсдэх болон ноцтой хүндрэлээс сэргийлсэн чухал ач холбогдолтой ажил 
болсон.  
 



 
 

 
 

    
   
 

3.1.2.3.2. Зайлшгүй шаардлагатай болон амин чухал эмийн хангамж, эмийн 
чанар, аюулгүй байдал, эмийн зохистой хэрэглээ.  

 
 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-н 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. 
 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 26 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.  
 Эмийн тендерт шинэ эмийн нэр төрөл нэмэгдсэнээр эмчилгээний үр дүн, хэвтэн 
эмчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж сайжирсан. Нэмэгдүүлсэн эм тарианд:    
• Вазомаг100мг-5м  
• Виферон лаа 150000МЕ 
• Кетанол лаа 100мг 
• Моксик 7,5мг  
• Лафербион 150000 ед 
• Новомикс-3мл 
• Ванкомицин 1,0 
• Нимотоп 30мг/50мл 
• Имипенеми 500мг 
• Меропенеми 1мг 
• Ланпиром 1мг 
• Максилан 1мг  
• Офлоксацин 200мг/100мл 
• Курсорф 120мг 
• Полижинакс лаа 
• Тенофовир 300мг 
• Амлесса 
•  Алпрам 0,25мг 
• Паклитаксол 300мг 
• Ковалсартан 160мг+25мг 
• Никардипин 1мг-10мл 
• Аторис 2мг 
• Этаперизин 6мг 
• Дуплекор 5,10,20мг 
• Гуроветаген-500мл 
• Куэтипин 100мг 
• Эритропотин 4000ед 
• Альбиотин 10мл 
• Силвердерм крем 500мг 
• Мебо тос 30мг 
• Септиллин №100 
• Зегавит 
• Телвас 80мг  
• Предизин 35мг 
• Векрон 50мг 
 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдал, эмийн зохистой хэрэглээг 
ханган ажиллах чиглэлээр: 

1. Эм зүйн тусламж  үйлчилгээний эрсдэлийг үнэлэн бууруулан ажилласан. 
2. 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.  

3. Эмч нарын жор бичилтийг сайжруулах зорилгоор MNS5376:2016  шинэчлэгдсэн 
стандартаар 55 эмч нарт сургалт хийж гарын авлага /эм зүйн албанаас гарсан 
ном/ тараасан. Энгийн эмийн жорын маягт, мансууруулах эмийн жор, сэтгэц 
нөлөөт эмийн жорын маягтыг хэвлүүлэн, тасалдал үүсгэлгүй, хангасан. 

4.   БОЭТ-н антибиотик эмийн хэрэглээний талаар судалгааг сүүлийн 3 жилээр 
судлан дүгнэлт хийхэд 2015 онд 80 196 738 төгрөг, 2016 онд 83 425 710 төгрөг, 
2017 онд 87 138 204 төгрөгөөр өссөн, мөн пенициллины бүлгийн хэрэглээ буурч 
цефалоспорины бүлэг болон өргөн хүрээний үйлдэлтэй антибиотикийн хэрэглээ 
эмчилгээний практикт жил ирэх тутам нэмэгдсээр байгаа холбоотой 
“Антибиотикийн зохистой хэрэглээ аян” зохион байгуулснаар эмч нар нь 
антибиотик мэдрэг үзүүлэх шинжилгээнд үндэслэн эмчилгээг сонгох хандлагыг 
хэвшүүллээ.  

5.   Эмийн  эмчилгээний зохицуулах хороог шинэчлэн байгуулж ажиллах журмыг 
хавсралтаар батлан ажлын төлөвлөгөө гарган ажлын тайланг Захирлын дэргэдэх 
зөвлөлд тайлагнаж ажиллаж байна. ЭЭЗХ-нь улиралд 1  удаа хуралдаж 
шаардлагатай тохиолдолд тухай бүрт хуралдан асуудал хэлэлцдэг. ЭЭЗХ-нь 2 
удаа хуралдаж 8 асуудал дэвшүүлж хэлэлцсэн. Тасаг нэгж тус бүрийн эмийн 
төсөв баталсан. Нийт 26 тасаг нэгж, кабинетийн эмийн төсөвийн дээрхи 
гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй сүүлийн 3 жилийн эмийн зарцуулалт, орны эргэлт, 
хэвтэн эмчлүүлэгчийн тоо зэргээс хамаарч 1,120,0 сая  төгрөгөөр батлан, сар 
бүрээр эргэн мэдээлэл хийн, эмийн төсөвт хяналт тавин эмийн өргүй ажилласан.  

6.   Сувилахуйн албатай хамтран эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх, тандалт хийх 
талаар сургалтыг 2 удаа зохион байгуулсан. 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 хийж 
бүртгэл хийж хэвшсэн. Мөн илэрсэн 2 гаж нөлөөг ЭЭЗХ-р хэлэлцэж наронжигийн 
горимоор үнэлэн ЭМХТ-д мэдээллэж ажилласан.  

7.   Антибиотикийн зохистой хэрэглээ, эмийн үл нийцэл сэвдүүдээр эмч нарт сургалт 
хийсэн ба сургалтанд нийт давхардсан тоогоор 106 эмч оролцсон. 

8.   “Антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлье” аяныг хүрээнд 4 ажил төлөвлөн 
ажилласан. Үүнд: 

 Антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаархи мэдээлэл өгөх боршуурын 
үйлчлүүлэгчдэд тараан, зөвлөгөө өгч, сургалт явуулсан. 

   
 Антибиотик ба нянгийн эсрэг эмийн  жорыг хэн сайн бичих вэ? 

Уралдааныг зарласан. /эмч нарын дунд 2 эмийн жор, 1 асуулт/  



 
 

 
 

 Антибиотик ба нянгийн эсрэг эмийн зохистой хэрэглээ ба гаж нөлөө Эмч 
нарт зориулсан антибиотик ба нянгийн эсрэг эмийн  талаархи санамжийг 
ном байдлаар гаргаж, ширээний ном болгов. 

 
9.    Мэргэжлийн эм зүйч нар хэвтэн эмчлүүлж буй үйлчлүүлэгч нэг бүрт уух эмийг 

өдөр бүр олгохын хамт эмийн мэдээлэл  хийж, эмийг зохистой хэрэглэгээг 
төлөвшүүлэн ажиллаж байна. 
 

3.1.2.3.3. Эмчилгээ, оношилгооны шинэ арга, дэвшилтэт технологийг практикт 
нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн үр дүнг тооцсон байдал;  
 
 БОЭТ-ийн тасаг нэгж нь 2018 онд 12 чиглэлээр 44 нэр төрлийн эмчилгээ, 
оношилгооны шинэ арга, дэвшилтэт технологийг практикт нэвтрүүлэн, өргөжүүлэн 
ажилласан ба эмчилгээ, оношилгооны чанар хүртээмж нэмэгдэн, 3 шатлалын эмнэлэгт 
зайлшгүй  шаардлагаар илгээх үйлчлүүлэгчийн тоо 10 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 
байна.  
  
 Дурангаар хийгдэх хэвлийн хөндийн хагалгааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх,  бамбай 
булчирхайн мэс заслыг  хийх, Хүүхдийн нарийн мэргэжлийн хагалгааны нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2018 оны  байдлаар цөсний дурангийн хагалгаа нийт 93 орсон 
байна. Дурангийн хагалгаанд орсон үйлчлүүлэгчийн дундаж ор хоног 85,9%-3 хоног, 
14,1%  нь 4-5 хоног, хагалгааны зардал 1 удаагийн багаж материалын тооцоог хасаад  
22,9 мянган нээлттэй хагалгааны зардал нь 48,9 мянган төгрөгөөр хийгдэж, эмийн 
зардал нь 8,5 мянган төгрөг орчим болж байгаа нь өндөр үнэтэй эмчилгээг алслагдсан 
бүс нутагтаа хийх нь эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой юмаа. Хагалгааны дараах 
зовуурь шаналгаа бага, шархны эдгэрэлт хурдан, сорви маш бага үлдэж байгаа нь гоо 
сайхны хувьд өндөр ач холбогдолтой байна. Үүнд:  
1. 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,  
 

   
 
2. Хавдрын аяны хүрээнд БОЭТ-ийн мэс заслын эмч нар ХСҮТ-ийн хүзүү толгойн мэс 

заслын эмчтэй хамтран 1 бамбай булчирхайн хагалгааг амжилттай  хийсэн,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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.  2018 оны 09 дүгээр сард их эмч Ж.Ганхуяг, Э.Эрхэмбаяр, 
Ц.Золбаяр нар бөөрний хавдар хагалгааг амжилттай хийсэн. 

6. Мөн их эмч Ж.Ганхуяг, Г.Шижир  нар гэмтлийн гаралтай бөөрний эмгэг оноштой 
үйлчлүүлэгчийн бөөр авах хагалгааг амжилттай хийсэн. 

7. Ж.Мэс заслын  их эмч Ж.Ганхуяг, Г.Шижир, Д.Мөнхбат  нар бие даан  дурангаар 
мухар олгойн хагалгаа хийсэн. 

8. 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.  
 

Эпидураль хориг хийж хагалгааны үед болон хагалгааны дараах өвдөлт намдаах 
технологийг нэвтрүүлж үйл ажилагаандаа тогтмол хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
Tuoren infusion pump ашиглан 72 цаг хагалгааны дараах өвдөлтийг намдаах чиглэлээр:  

1. Умай тайрах хагалгааны дараахь 2 тохиолдолд нугасны эпидураль гуурсыг 
амжилттай байрлуулж өвдөлт намдаалт хийгдсэн. Хүндрэл гараагүй. 
 

Гэмтлийн тусламж үйлчилгээнд бичил мэс засал хийх нөхцөл бүрдүүлэн түлэнхийн 
шарх нөхөх, арьс шилжүүлэн суулгах  эмчилгээний арга нэвтрүүлэх чиглэлээр:  
Франц эмч нартай хамтран 18 тохиолдолд, бие даан 2 тохиолдолд тус тус түлэнхийн 
дараах нөхөн сэргээх арьс нөхөх хагалгааг нийт 20  үйлчлүүлэгчид хийсэн ба хүндрэл 
гараагүй. Үүнд 19 тохиолдолд хүүхэд, 1 тохиолдолд насанд хүрэгч байв.  
 
Доод мөчдийн ИМОС, тархины гэмтлийн үеийн мэс заслын тусламжийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхээр:  

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. 
 

  
 

Лазерын аппаратаар хаалттай өнцөгт глауком засах болон болорын эмгэгийн хагалгааг 
хийдэг болох чиглэлээр:  
2018 оны 05 сарын 13-24 хооронд АНУ-ын  Virtue Foundation багийн эмч нар ирж нийт 
146 хагалгаа хийж үүнээс  

1. болор солих хагалгаа-49  
2. глауком-1 
3. хялар засах хагалгаа-34 
4. дакрацистит-13 
5. зовхины эмгэгийн хагалгаа-10 
6. гэмтэл-1  
7. 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.  
 
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  чиглэлээр: 

1.  2018 онд давхардсан тоогоор 69084 хүнд үйлчилсэн. Витамин Д -77, Тропонин-70, 
CEA-27, глюкозжсон гемоглобин – 3 тохиолдолд тус тус хийсэн байна 

2.  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 хамагаалсан үр дүнтэй 
тусламж үйлчилгээ болж байна. Gene X pert аппаратын сүрьеэгийн микобактер 
илрүүлэх, рифамицины тэсвэржилтийг тодорхойлох шинжилгээг 275 
үйлчлүүүлэгчийн сорьцонд хийсэн. 

 



 
 

 
 

   
 
Хамрын хөндийн  хагалгаа, хамрын таславчийн муруйлтыг засах, чихний бичил мэс 
засал хийх /хэнгэрэгийн хальс нөхөх/  чиглэлээр:  
Чих хамар хоолой тасагт 435 хүнд үйлчилсэний 19,3% /84/ чих хамар хоолойн хагалгаа 
хийсэн. Үүнээс : 

1. Хамар нармайн мах авах мэс засал – 9 
2. Хамрын мах авах мэс засал – 10 
3. Тимпанопластик хагалгаа – 4  

 

  
 
6 дээш насны хүүхдийн IQ тогтоож хүн амд үзүүлэх сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр:  

1. Сэтгэл зүйн шинжилгээ буюу Векслерийн сорил\IQ\  оюуны хомсдолыг оношилдог, 
монгол улсад зөвшөөрөгдсөн сорилыг БОЭТ-д 26 тохиолдолд амжилттай хийж 
байна.  

2. Тайлангийн хугацаанд Векслкерийн сорил насанд хүрэгчдэд  20 хүнд хийсэн. 
Оюуны хөнгөн хомсдолтой 13,  хүндэвтэр  хомсдолтой 6 тохиолдлыг тус тус 
оношилсон. Нэг хүний шинжилгээг Улаанбаатар хотод хийлгэхэд заавал 1-2 хүн 
дагаж  явах хэрэгтэй болдог ба орон нутагтаа сэтгэл зүйн шинжилгээг хийснээр 
ард  иргэдэд чирэгдэлгүй, эдийн засгийн хэмнэлттэй байна. 
 

Мэдрэл булчин сэдээгч- Tense аппаратын тусламжтайгаар захын мэдрэлийн 
эмгэгүүдийн үед үзүүлэх тусламж үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр:  
 

1. 2018 оны 05 дугаар сарын 22–с эхлэн тус эмнэлэгт тархины харвалт болон бусад 
эмгэгүүдийн  үеийн сэргээн засах эмчилгээнд 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. 

 

   
 
Хүүхдийн тусламж үйлчилгээний практикт амьсгалын аппаратыг ашиглан амьсгал 
удирддаг болох үүднээс 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 ба 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.  

1. 2018 онд CPAP-г нярайн эмчилгээнд ашиглаж хэвшсэн ба энэ онд 68 нярайд 
хэрэглэн эмчилгээний үр гарсан байна.  
2. 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 9 нярайд сурфактант эмчилгээг 
хийснээс 6 /66.66%/ 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. 
 

     
 
 



 
 

 
 

Уламжлалт эмчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж дэвтээлэг эмчилгээг 35 хүнд хийсэн 
ба эмчилгээний үр дүн сайн, өвчний эдгэрэлт, зовуурь шаналгаа 1-2 хоногт багасч 
байна. 
Эмэгтэйчүүдийн практикт дурангийн мэс заслын хагалгааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх  
чиглэлээр:  

1.  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.  

2.  LEEP-н эмчилгээ 9 , хярзан нөхөх хагалгаа тус бүр 2 хийгдсэн нь үр дүнтэй 
боллоо. Мөн метотрексат эмээр умайн гаднах жирэмсэнг эмчлэх эмчилгээг 1 
хүнд амжилттай хийсэн. Хүндрэл гараагүй. 

 

  
 
Эмчилгээ, оношилгоо, сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд шинэ арга технологи 
нэвтрүүлж, шинэ санаачлагаар хийсэн ажилд:  

1. Жижүүр хүлээлцэх үеийн үйлчлүүлэгчийг танилцуулах чеклист хуудас 
2. Хавдарын эмчилгээний хяналтын чеклист хуудас 
3. Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээ 
4. Туслах сувилагч нарын мэргэжлийн ур чадварт үнэлгээ өгөх шалгалт 
5. Зөөврийн рентген зураг харах дэлгэцийг ашиглах боломжгүй болсон хүүхдийн 

фото гэрлийн аппаратыг ашиглан хийж, үйлчилгээнд хэрэглэж байна 
6. Сувилагчийн дуудлагын хонх, мэдээллийн дэлгэц байрлуулалт 
7. Түлэгдэлттэй хүүхдийн угаах ванн 
8. Цахим бүртгэлийн товлолт үйлчилгээ /Утасны дугаар 75-779-779/ 
9. Тасаг хооронд ажлын байрны туршлага солилцоо  
10. Тусламж үйлчлгээний цомогуудын бэлэн байдлыг илтгэх лац 
11. Халдвар хамгааллыг баримтлах тэмдэглэгээ /тасаг дотор болон гадна өмсөх 

углаашны тэмдэглэгээ/ зэргийг үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэн тусламж 
үйлчилгээг сайжруулан ажиллаж байна 
 

3.1.2.3.4 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны үр дүн  

 
ЭМС-ын болон бусад тушаалуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих зорилгоор ХСХ-ын 
багийн гишүүд болон бусад албатай хамтран нийт 156 удаагийн хяналт үнэлгээ хийсэн. 
Хяналтын хуудсаар нийт тасгууд 86,4 хувьтай байна. 
Хамар, залгиурын арчдас шинжилгээг улирал бүр давхардсан тоогоор мэс заслын 
тасаг-18, төрөх, эмэгтэйчүүд-76, гал тогоо-10, МЭЭТ-26, дадлагын оюутан-108 
хийлгэсэн байна. өөрчлөлттэй 9 оюутанд тохирох антибиотикийг уулгаж, давтан 
шинжилгээний дараа дадлагат гаргасан. 



 
 

 
 

Нян судлалын лабораториос нийт 256 ширхэг арчдас шинжилгээ авсан. Эрүүл зүйн 
шинжилгээнд өөрчлөлттэй гарсан МЭЭТ, Төрөх, Эмчилгээний хоол зэрэг тасгуудад 
зөвлөмж өгч зөрчлийг арилган давтан шинжилгээ авсан.   
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тушаалын дагуу эмч, эмнэлгийн ажилчид халдварт 
өртөсний дараа авах арга хэмжээний бэлэн байдлын өртөлтийн дараах цомог бэлэн 
болгож тавьсан. Өртөлтийн дараах цомогт анхны тусламж үзүүлэх шаардлагатай спирт, 
шархны наалт, боолт, самбай, цус тогтоох цацлага болон наалт, ретровирусын эсрэг 
эм, бензатинпенициллин G 2,4 сая нэгж, цефиксин 400 мг/өргөн хүрээний нянгийн эсрэг 
бэлдмэл бүхий цомгоор хангасан. Мөн Төрөх тасгийн хамт олон тасагт хэрэглэгдэх 
цомгуудыг лацтай болгосноор жижүүр хүлээлцэх үед лац нээгдсэн үед дахин шинэчлэн 
хийх зэргээр хяналт сайжирсан. 
 

   
 

Нярайн хүйн халдварын сэжигтэй 2 тохиолдол бүртгэгдсэн ба ХӨСҮТ болон ЭМГ-т 

тухай бүр мэдээлсэн. 2018 оны 12 сарын 10-ны өдөр Амаржих газарт сэжигтэй 

тохиолдол дээр хурал хийж тасгийн эрүүл зүйн шинжилгээний дүн, хяналт үнэлгээний 

дүгнэлт танилцуулж ХСХ-ын үйл ажиллагааг сайжруулах зөвлөмж өгсөн. ЭТҮХХ-ын 

тандалтыг ХӨСҮТ-ын ЭТҮХХ-ын албатай хамтран хийж байна. 

Аюултай хог хаягдлын мэдээг хог хаягдал, устгалын менежер Л.Наранцэцэг өдөр бүр 

хөтлөн сарын нэгтгэсэн мэдээг халдвар судлаач эмч ЭМГ болон ХӨСҮТ-рүү сар бүр 

тайлан мэдээг илгээж байна. Хавсралтаар тасгуудын хог хаягдлын хэмжээ болон сарын 

тайлан мэдээг мэдээллэж байна. 2018 оны 12 сарын 18-ны байдлаар халдвартай хог 

хаягдал 7306 килограмм, хурц үзүүртэй, иртэй хог хаягдал 6026 килограмм, эмгэг хог 

хаягдал 106 килограмм гарсан байна. 

     

 



 
 

 
 

Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн цомгийг ЭМС-ын 2014 

оны 186 тоот тушаалын дагуу бэлэн байдлыг хангаж сарын 

бүрийн төлөвлөгөөт хяналтаар хяналт тавьж байна. 

Төлөвлөгөөт онд нийт 6 тохиолдол бүртгэгдэж хариу арга 

хэмжээ авч ажилласан байна. Үүнд, салстад биеийн шингэн 

үсэрсэн тохиолдол-1, хэрэглээгүй зүү, тарианы ампул, 

иртэй багаж хэрэгсэлд өртсөн-1, хэрэглэсэн зүү, иртэй 

багаж хэрэгсэлд өртсөн-4 байсан ба ӨДС-ийн арга хэмжээ 

авч хэрэгжүүлсэн. Төрөх тасгийн хамт олон үзүүлэх 

сургалтаар өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн цомогийн 

бэлэн байдлыг хангах үүднээс лац бий болгож, лаж 

нээгдсэн тохиолдолд ээлжийн сувилагч дутуу материалыг нөхөн хийж дахин лацаддаг 

болсон. 

ЭМС-ын 2017 оны 169 тоот тушаалын гар угаах, халдваргүйжүүлэх байдлыг харж 

үнэлэх үнэлгээгээр нийт 156 удаагийн хяналт хийсэн ба зөвлөмж хүрүүлэн ажилласан. 

  

Эмнэлгийн орчинд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар тархахаас 

сэргийлж, аливаа халдварт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх үндсэн агууулгатай болно. 

ХСХ-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аян нь ЭМС-ын 2014 оны 186,187, 2016 оны 

Халдварт өвчнийг тандах журам А/121, 2017 оны Халдварын сэргийлэлт, хяналтын 

тогтолцоог бэхжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/169, Эрүүл мэндийн байгууллагын 

аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах 

заавар батлах тухай  А/505 тоот тушаалуудын хүрээнд 6 үе шаттай явагдах ба тасаг 

хооронд болон хувь хүн хоорондын нөхөрсөг өрсөлдөөнөөр явагдсан.  

ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж 3 сарын “Аян”-ыг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй 

холбоотой халдвараас үйлчлүүлэгч болон эмнэлгийн эмч, ажилчдыг урьдчилан 

сэргийлэх мэдлэг, хандлага, дадал тогтоох зорилготойгоор нийт эмч, эмнэлгийн 

ажилчид 2018.08-2018.12-ны 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: 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 тус тус эзэллээ.  
ХСХ-ын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аяны АХА тэмцээнийг холбогдох тушаалуудаар 
зохион байгуулсан ба 22 тасгийн 150 гаруй эмч, эмнэлгийн ажилчдаас Төрөхийн 
хагалгааны сувилагч С.Оюунхишиг, дэд байранд ХАЯТ-ын их эмч Б.Оюунчимэг нар 
манлайллаа.  
 
Аяны хүрээнд:  
Нийт тасгууд 580 ард иргэдэд ЭМБ олгож, 564 ширхэг брошур, гарын авлага тарааж 
өгсөн байна. 
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 үйлчигээний 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 60.6 хувьтай босго оноонд хүрсэн байна. 
  
Спиртэн суурьтай гар халдваргүйжүүлэх бодисыг 2018 оны 10 дугаар сар хүртэл БОЭТ-
ийн эмийн сангаар 285 л найруулсан. 10 дугаар сараас эхлэн найруулах үйл 
ажиллагааг зогсоож үйлдвэрийн гар ариутгагч гель авч хэрэглэж байна. Гар 
халдваргүйжүүлэгч гель нь 300 мл, 1000 мл хэмжээтэй ба халдварын зэрэглэл өндөр 
тасгуудад 1000 мл хэмжээтэй гар халдваргүйлэгчийг олгосноор зардал төсвийг хэмнэж, 
эмч мэргэжилтний сэтгэлд нийцсэн өөрчлөлт болсон. Ахлах сувилагч нараас судалгаа 
авч БОЭТ-ийн тасгуудад гарын эрүүл ахуйг сахихад олгох эд материалын батлагдсан 
тоон үзүүлэлт гаргасан ба гар халдваргүйжүүлэгч олгох тоо улиралд-262, бактерийн 
эсрэг шингэн саван-189 гар арчих цаас олгох тоо-45 тус тус батлагдсан. 
 

    
 

3.1.2.3.5 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдлын 
шийдвэрлэлт 

БОЭТ нь иргэд үйлчлүүлэгчийн гомдол, 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 гомдол, санал, хүсэлт, шүүмжлэлийг  үйл ажиллагаанд тусгаж, 

гомдлыг хуульд заасны дагуу шийдвэрлэн ажиллаж байна. Эмч ажилчдад ирсэн 

талархалыг чанарын албаны мэдээллийн самбар болон цахим хэлбэрээр эргэн 

мэдээллэн уламжилж байна. 

Тусламж үйлчилгээтэй холбоотой: 
 

Д/д Төрөл Гомдлын тоо Нийт гомдлын 

эзлэх хувь 

1 Эмчилгээ үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжтэй холбоотой 

13 44,8% 

2 Эмч ажилчдын ур чадвар, 

харилцаа хандлага, ѐс зүйтэй 

холбоотой 

16 55,1% 

3 Эмчилгээний төлбөр, дэмжлэг 

хүсэхтэй холбоотой 

0 0 

4 Ажилчдын нийгмийн асуудалтай 

холбоотой 

0 0 

 Дүн 29 100% 
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1 Амаар /биечлэн/ 1  1  13 15 

2 Бичгээр 10    11 21 

3 Санал хүсэлтийн 

хайрцаг 

30 1 14 4 1 50 

4 Санал хүсэлтийн 

дэвтэр 

27 1 5   33 

5 Сэтгэл ханамжийн 

судалгаа 

19  65 9  83 

6 Цахим хэлбэрээр 3     2 

 



 
 

 
 

 
 

Т
а
й

л
а

н
ги

й
н

 

у
л

и
р

а
л

д
 

Т
а
й

л
а

н
т
 

у
л

и
р

л
ы

н
 

б
а

й
д

л
а

а
р

 

ө
с
с

ө
н

 

д
ү

н
гэ

э
р

 

Ш
и

й
д

в
э
р

л
э

ж
 х

а
р

и
у
 

ө
гс

ө
н

 

Х
у

га
ц

а
а

 

х
э
т
р

ү
ү

л
с

э
н

 

Б
у
с

а
д

 

б
а

й
гу

у
л

л
а

га

д
 

ш
и

л
ж

ү
ү

л
с

э

н
 

Ш
и

й
д

в
э
р

л
э

л
т
 

Гомдол 29 29 - - 100% 

 

Д/д Хэлбэр 2015 2016 2017 2018 

1 Амаар 4 3 4 13 

2 Бичгээр 3 3 4 11 

3 Ховд 11-11 19 17 7 4 

4 ЗГ 11-11 0 0 1 - 

 
5 

Санал хүсэлтийн 
хайрцаг 

 
4 

 
3 

 
1 

 
1 

Бүгд 30 26 17 29 

 
3.1.2.3.6  Нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний 

талаарх холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийн байдал, үр дүн. 
 

БОЭТ дээр нийт 5 үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Үүнд:  

1. “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөр 2017 
2. “Эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 2010-2021 
3. “Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 2014-2020 
4. “ Сэтгэцийн эрүүл мэнд” үндэсний 2 дахь хөтөлбөр  
5. “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөр 
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1 Гомдол 13 11 4 1 29 



 
 

 
 

Аймгийн дэд хөтөлбөр  

1. Үйлчлүүлэгчдийн ээлтэй орчин  
2. Эх хүүхдийн ээлтэй тусламж үйлчилгээ  
3. Эрүүл мэндийн эрсдлийг бууруулах аймгийн хөтөлбөр 
4. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх 

аймгийн дэд хөтөлбөр  

Үндэсний хөтөлбөрүүдийн тайланг  хагас болон бүтэн жилээр шалгуур үзүүлэлтийн 
дагуу дүгнэн ЭМГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна.  

Холбогдох эрх зүйн актуудын биелэлтийг гаргаж хавсаргав.  

 
3.1.2.4  Байгууллагын удирдлага, хөгжил: 
 
3.1.2.4.1 Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны үр дүн; 
 
Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх зорилгоор:   
 
25 тасаг, нэгжид шаардлагатай урсгал засварыг нийт 39,100,000 төгрөгөөр хийн, 
үйлчлүүлэгч, болон ажилчдын орчинг сайжруулсан. 
 

   
 

   
 



 
 

 
 

    
 
13 тасагт тохитой өрөөг бий болгон тохижуулсан.  
 

   
 

   
 
Тасаг, нэгжийн ОО-ийн өрөөнд эмч, мэргэжилтэн дотоод нөөц боломжоо ашиглан 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тулгуурыг бий болгосон. 
 



 
 

 
 

   
 
 
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.   
 
Ховд аймаг дахь БОЭТ нь үйлчлүүлэгчдийнхээ хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулах 
зорилгоор амбулаторийн 8 кабинетэд дэлгэц байршуулсан ба тухайн кабинетуудаар 
үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийн нэрс, цаг, үзүүлэх дарааллыг ил тод болгосон. 
 

 
 
Энэ оны 10-р сарын 1-ээс эхлэн цахим бүртгэлийн эмчид үзүүлэх цагийн захиалгыг 
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. 



 
 

 
 

   
Зураг .... 

    
 

 
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 албатай холбогдох 
утасны дугаарыг ил тод байдлаар байрлуулсан. Мөн цаг 
ашиглалтын цаг минутаар бүртгэн, 10 хоног тутам эмч, 
мэргэжилтэнд мэдээлэн ажиллаж байна. 
 
 

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 аван 
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. Үүнд:  

1.  Ханын системийн ус буцалгагчийг 3 тасагт байрлуулан хэрэглэж байна. 
2.  Уламжлалт эмчилгээний тасгийн санаачилгаар хийсэн дугуйн зогсоолыг 

сайжруулан зориулалтын гинжээр нэмж тоноглон  цоожлох боломж бүрдүүлсэн.   



 
 

 
 

3.  Сүрьеэгийн диспансарын 70 жилийн ойн бүтээлч ажлын хүрээнд халдвартын 
эмнэлгийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн 250 ширхэг  гоѐлын хуас суулгаж 
зүлэгжүүлэн үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүллээ.  

4.  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. 

5.  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.  

6.   Ахмад настанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор амбулаторийн 
тасагт өрөө тохижуулан 1 их эмч, 1 сувилагчийг орон тоогоор ажиллууласан.  

7.  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.  

8.  Ахмад настан хамгийн их үйлчлүүлдэг Мэдрэл, Уламжлалт, Дотор, зүрх судасны 
тасагт ахмад өрөөг гарган тохитой болгон тохижуулан ая тухтай орчин бий 
болголоо.   

9.  Ховд аймгийн ЗДТГ, ОНХС-д төсөл бичиж хүргүүлснээр ахмадын 1 өрөөг бүрэн 
засвар хийж, цонх сольж дулаан алдалтыг бууруулан, хөргөгч, зурагт, ширээ 
сандал зэрэг тавилгаар ханган ая тухтай орчин бүрдүүлэн 10,0 сая төгрөгөөр 
санхүүжүүллээ. 

10. БОЭТ нь үйлчлүүлэгчдийн машин орох гарах замыг чөлөөтэй байлгах чиглэлээр 
зохион байгуулсан 50 автомашины багтаамжтай зогсоолтой ба иргэд 
үйлчлүүлэгчдээс машин орох гарах замын чөлөөтэй байлгах үүднээс  
үйлчлүүлэгчдийн машин зогсох зөвшөөрөл бүхий /такси зогсохгүй/ самбар таних 
тэмдгийг  гадна талбайд байршуулсан. 

 
3.1.2.4.2  Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах 

талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн;  

Эмнэлгийн ѐс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, ЭМЯ-ны дэргэдэх 
ѐс зүйн хяналтын хороонд тайланг хүргүүлэн ажиллаа. Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй, 
харилцаа хандлагыг сайжруулахаар зорилгоор сургалт, аян зэргийг зохион байгуулан 
ажилласан. Үүнд: 

1.  Долоо хоног тутам эмнэлгийн мэргэжилтний яриан дээр /мягмар, лхагва, баасан 
гараг/ эмч, мэргэжилтэний ѐс зүй, харилцаа хандлага холбоотой гарсан гомдол, 
санал, шүүмжлэл, талархлыг танилцуулан, эргэн мэдээлэл хийн ажилласан.  

2.  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. 

3.  Мэргэжилийн хяналтын газраас зохион байгуулсан “Эрсдэлийн үнэлгээ,хяналт 
шалгалт, Зөрчил болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн 
танилцуулах сургалтанд  -38 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа. 

4.  2018.11.07-нд СЭМҮТ-ийн эмч Г. Гантулга “Стресс түүнийг тайлах арга”, “Ажлын 
байрны сэтгэл засал” сэдэвт сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу бүлгээр болон 
ганцаарчилсан байдлаар нийт 315 эмч мэргэжилтэнг хамруулан  хийсний үр дүнд 
эерэг өөрчлөлт гарч байна. 



 
 

 
 

5.  2018.10.03, 08-нд  С/з С.Хишигтогтох  “Сэдэл ба манлайлал” “Атгасан гар шиг 
хамт олон” 

6.  “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 ажилчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 
үзүүлэх явцад биеийн хэлний ерөнхий хэм хэмжээг мөрдөх талаар танилцуулж, 
судалгааг авч үр дүнг тооцов. 

   

7.   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.  

   

8. 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. 

3.1.2.4.3 Болзошгүй гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, онцгой байдлын 
үеийн бэлэн байдал хангах, хариу арга хэмжээний болон нөхөн сэргээх үеийн 
төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн байдал, тухайн жилд зохион байгуулсан бэлэн 
байдлын сургалтын тоо; 

 
БОЭТ-ийн захирал, онцгой байдлын газрын даргын хамтарсан тушаалын дагуу БОЭТ-
ийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
 Засгийн газрын тогтоол, Эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар, аймгийн онцгой 
байдлын газрын тушаалын дагуу өндөржүүлсэн бэлэн байдал, хариуцлагтай жижүүрийн 
хуваарийг 2018 онд БОЭТ-ийн захирлын 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/10, 
2018 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/27, 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
А/42, 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/47 дугаар   тушаалуудын дагуу гаргаж, 
мэдээллийг цаг тухай үед холбогдох байгууллагуудад өгч тайланг хүргүүлэн ажилласан. 
Дээрх хугацаанд эмнэлгийн мэргэжилтэн нь бэлэн байдалд ажилласан ба алдаа 
дутагдал гаргаагүй, байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдсан. Үүнд:  
 
 1. Баяр, наадмын хугацаанд БОЭТ-ийн захирлын 2018 оны 7 дугаар сарын 09-ний 
өдрийн А/27 дугаар тушаалын дагуу “Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах 
хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах” тушаалын дагуу 21 эмч, мэргэжилтний 
бүрэлдэхүүнтэй 4 цаг тутамд байгууллагын харуул хамгаалал, эд, хөрөнгө, тоног 
төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагаа, цахилгаан эрчим хүч, цэвэр, 
бохир усны системийн үйл ажиллагааны талаар онцгой байдлын газрын 7043101, 
цагдаагийн газрын 7043102 дугаар утсанд  мэдээллийг өгч ажилласан. Илэрсэн зөрчил, 
алдаа, дутагдал, үйл ажиллагааны доголдол гараагүй. 
          2. БОЭТ-ийн гамшиг онцгой байдлын үед ажиллах мэргэжлийн анги нь ажлын 
байран дээр үзүүлэх сургалтыг 1 удаа зохион байгуулж, 113 эмч, мэргэжилтнийг 
хамруулсан. 

  

   
 

1.  БОЭТ-ийн гамшиг, онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр тодотгол хийсэн. 

2.  “Говийн чоно-2018” гамшиг, онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлын олон улсын 
арга хэмжээнд мэргэжлийн ангийн үүрэг гүйцэтгэн 63 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
оролцсон. Энэ хугацаанд гамшиг, онцгой байдлын үеийн  тусламж үйлчилгээний 
хээрийн сургуулилт 3 өдөр, дуут дохиоллын үед бие бүрэлдэхүүнээр бэлэн 
жагсахад 3 удаа, тусламж үйлчилгээний сургалтад 3 өдөр, нийт 14 өдрийн арга 
хэмжээнд оролцсон. 



 
 

 
 

 

    
 
3.  Ховд аймгийн Засаг даргын захирамжаар 3 хоногийн өндөржүүлсэн бэлэн байдал 

зарласан ба БОЭТ-ийн эмч, мэргэжилтэн оролцсон 20 хүний бүрэлдэхүүнээр 5 
өдөр өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд, шуурхай хийж гүйцэтгэн ажилласан. 
БОЭТ-ийн захирал нь онцгой байдлын комиссын хуралд 8 удаа оролцож, эмч 
мэргэжилтэнд холбогдох мэдээллийг хүргэн, багаар хамтран ажилласан. Ховд 
аймгийн Жаргалант сумын Баатархайрхан багийн 1, 10 дугаар гудамж, Рашаант 
багийн 3,8 дугаар гудамж, Бугат багийн 1 гудамжийн айл өрхийн үерийн усыг 
зайлуулах, чөлөөлөх,  айл өрхийг нүүлгэх үйл ажиллагаанд оролцсон. Мөн 
Рашаант багийн 5 өрхийн хашааны хөрсийг эрүүлжүүлэх, үерийн усыг зайлуулан, 
өнгөн бохир хөрсийг хуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үерийн усанд эд хөрөнгө, 
сэтгэл санааны хохирол учирсан  Бугат багийн нэг өрхөд БОЭТ-ийн Захиргаа аж 
ахуйн хамт олноос сэтгэлийн дэм үзүүлж 70,000 төгрөг хандивлав. 

   
 

4.  Ховд аймгийн онцгой комиссын даргын 2018 оны 07 дугаар тушаал, Ховд аймгийн 
Эрүүл мэндийн газрын даргын Хариуцлагатай жижүүрийн ажиллах удирдамжийн 
дагуу: БОЭТ-ийн захирлын 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/46 дугаар 
тушаал “Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллах журам батлах тухай”,  2018 
оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/47 дугаар тушаал “Гамшгаас хамгаалах 
мэргэжлийн ангийг дайчилагдахад бэлэн байдгах тухай”  тус тус гарган ажиллах 
журам, нэрсийг хавсралтаар батлан ажилласан. ЭМГ-ын хариуцлагатай 
жижүүрийн ажиллах удирдамжийн дагуу ЭМГ-ын хариуцлагатай жижүүрт тогтсон 
хугацаанд мэдээг өгч ажилласан. Үүнд: хавсралт хүснэгт 03-н дагуу эх, хүүхдийн 
мэдээ, нас баралт, томуу томуу төст өвчлөл, халдварт өвчин, осол, бэртэл, 
гэмтэл гэсэн 3-н чиглэлийн дагуу 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн 07 
цагаас 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны 07 цаг хүртэл 5 өдөр өгч ажилласан. 
Байгууллагын хэмжээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон хангамж, 



 
 

 
 

хүртээмж, цахилгаан, дулаан, усан хангамж, сантекникийн зөрчил гараагүй. 
Тайланг аймгийн Онцгой байдлын газарт хүргүүлэн ажилласан. 

 
3.1.2.4.4 Байгууллагын эрсдлийн удирдлага, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө, 

хэрэгжилтийн байдал;  
 
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 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 %-иар 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. 

 
3.1.2.4.5 Байгууллагын үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой хамтран ажилласан 

байдал, хамтын гэрээний хэрэгжилтийн үр дүн; 

2018 оны 06 сарын 26-ны өдрийн БОЭТ-ийн бүх ажилчдын хурлаар 12 бүлэг, 92 заалт 
бүхий хамтын гэрээг хэлэлцэн баталж, мөрдөн ажиллаж байна. Хамтын гэрээний 
хэрэгжилт 90 хувь байна. Гэрээний дагуу байгууллагын үйл ажиллагаа болон эмнэлгийн 
мэргэжилтэнд нийт 13,984,600 төгрөгийн санхүүжилт өгч хамтран ажилласан ба үүнд:  

1.   Монголыг үйлдвэрчний эвлэлийн татварт 2018 онд нийт 4,381,600 төгрөг төлсөн. 
2.   Жилд 1 удаа өрх толгойлсон эрэгтэй, эмэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэнд түлээний 

хөнгөлөлт үзүүлэн 45,000 төгрөгийг нийт 46 хүнд 2,070,000 төгрөг олгосон. 
3.   Рашаан сувилал, III шатлалын эмнэлэгт үзүүлэх, эмчилгээ хийлгэх тохиолдолд 

нийт 31 хүнд нэг талын унааны зардлыг /автобусаар тооцож/ 2,750,000 төгрөг 
олгосон.  

4.   Эмнэлгийн ажилчдын баярын үйл ажиллагаанд 1,250,000 төгрөг, сувилагч, тусгай 
мэргэжилтний баярын үйл ажиллагаанд 500,000 төгрөг, ахмадын баярт 683,000 
төгрөг, байгууллагын шинэ жилийн цэнгүүнд 1,200,000 төгрөг нийт 3,633,000 
төгрөгөөр санхүүжүүлж  ажилласан. 

5.   БОЭТ-ыг төлөөлөн Эрүүл мэндийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 500,000 
төгрөг, аймгийн гар бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 200,000 төгрөг, 
нийт 700,000 мянган төгрөгийг шийдвэрлэн ажилласан. 

6.   Эмнэлгийн мэргэжилтний гэр бүлийн /1 дүгээр хамаарал бүхий/ гишүүд нас 
барсан тохиолдолд нийт 8 хүнд 450,000 төгрөг өгч ажилласан байна. 
 

3.1.2.4.6 Тухайн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй судалгааны хэрэгжилт, 
календарчилсан төлөвлөгөөний биелэлт 

Эрүүл мэндийн мэдээлэл сургалт суртчилгааны календарчилсан төлөвлөгөөний 

дагуу осол гэмтлээс сэргийлэх өдрийг  “Зам тээвэр, замын хальтиргаа гулгаанаас 

үүдэлтэй осол гэмтлээс сэргийлэхэд иргэдийг сэрэмжлүүлэх”-д  чиглэсэн. Зам тээврийн 

осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх аяны хугацаанд “Зам тээврийн осол гэмтлээс 

сэргийлье”, ”Хальтиргаа гулгаанаас болгоомжил” , “Стрессээс сэргийлэх арга замууд”  

зэрэг шторк, “Осголт хөлдөлтөөс урьдчилан сэргийлэх”, “Осголт хөлдөлтийн үед авах 

арга хэмжээ зэрэг зөвлөмжийг  ард иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх 

зорилгоор өдөрт 8 удаагийн давтамжтайгаар сарын турш явуулж байгууллагын гэрээт 

Ховд телевизээр нэвтрүүлж иргэдийг осол гэмтэлд өртөхгүй байх, сэргийлэх талаар 

анхааруулах арга хэмжээ авсан. Гэмтлийн их эмч Д.Цэрэнбадам зам тээврийн осол 

гэмтлийн байдал, сэргийлэх, осол гэмтэлд өртсөн үед авах арга хэмжээ, согтууруулах 

ундаа хэрэглсэн үедээ тээврийн хэрэгслэл барихгүй байх талаар орон нутгийн 

телевизүүдээр 3 удаа иргэдэд мэдээлэл хийсэн. Авто тээврийн үндэсний төвийн харьяа 

Тээврийн газар, Цагдаагийн газрын замын цагдаагийн хэлтэс зэрэг албан 

байгууллагуудтай хамтран Ховд аймгийн нутаг дэвсгэрийн зам  тээврийн осол удаа 

дараа гардаг  10 “Хар цэг”-ийг шинэчлэн тогтоож, иргэдэд сэрэмжлүүлэг арга хэмжээг 



 
 

 
 

самбар, зурагт хуудас, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар хүргэснээр 

иргэдийг сэрэмжлүүлэх мэдээллээр хангасан чухал ажил болов. Мөн Жаргалант сумын 

сургууль орчмын 5 цэгт эцэг эхчүүдтэй хамтран  “Сургуулийн цагдаа” арга хэмжээг 

зохион байгуулж байна. БОЭТ-ийн Гэмтлийн тасагт хэвтэн эмчлүүлэгчдийг осол 

гэмтлийн шалтгааныг судлахад шинээр гэмтэл авсан 165 тохиолдлын 36,5 хувийг зам 

тээврийн осол гэмтэл эзэлж байна. Бусдын гэм буруутайгаас эрүүл мэнд хохирсон 12 

үйлчлүүлэгчийн эмчилгээний бодит зардлыг төлүүлж хохирлыг барагдуулсан байна.  

Олон улсын сувилагчдын өдөр 2018 оны 05 дугаар сарын 11:  Олон улсын 

сувилагчийн өдөр-ийг тэмдэглэх тухай Монгол улсын ЭМЯ-ны Сайдын 2018 оны А/87 

тоот тушаалыг үндэслэн “Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ 

үзүүлэгчийн эрхийг хамгаалья” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Сувилагчийн өдөр-

ийн нээлтийн үйл ажиллагаа хөтөлбөрийн дагуу Ховд аймгийн Ард-Аюушийн талбайд 

зохион байгуулагдав. Нээлтэнд урилгаар 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 

урамшуулав.  

 



 
 

 
 

 

 

Туслах сувилагчийг суртачилах өдөр 2018 оны 05 дугаар сарын 28: Ховд аймгийн 

Жаргалант сумын төвд  “Сувилагчийн нэг өдөр” уламжлалт аяны хүрээнд Сувилахуйн 

албаны “Гэрээр үзүүлэх асаргаа сувилгааны удирдамж”-ийн дагуу туслах сувилагч 

нарыг удирдлага, арга зүйгээр хангаж, 2 баг болгон зохион байгуулж, байнгын гэр 

бүлийн хүмүүсийн асаргаанд байдаг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд асаргаа сувилгааг 

үзүүлэх зорилготойгоор тус Бугат багийн засаг дарга, өрхийн эмч нартай зөвшилцөн 2 

иргэн сонгон тусламж үзүүллээ. Өрхийн эмчийн хяналтан дор үйлчлүүлэгчийн толгой 

угаах, бүтэн биеийн угаалга хийх биеийг нь тослох зэрэг шаардлагатай асаргаа 

сувилгааг хийж үйлчлүүлэгч болон ар гэрийн хүмүүсийн талархал хүлээсэн мөн туслах 

сувилагч гэдэг мэргэжлээ сурталчилсан сайхан ажил боллоо.Бугат багийн иргэн Д.М 28 

настай эрэгтэй /төрөлхийн саа саажилттай,байнгын хэвтэрт байдаг/ 

Бугат багийн иргэн Д.М 28 настай эрэгтэйд  гарын бэлэг гардууллаа 

 

 

Алагтолгой багийн иргэн Д.Н  56 настай эрэгтэй /элэгний бэтэгний хагалгаан 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ховд аймгийн жаргалант сумын тахилт багийн иргэдэд зориулсан нээлттэй 

хаалганы өдөр 2018 оны 10 дугаар сарын 27 

Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвөөс  

Жаргалант сумын Тахилт багийн 

иргэдийг оролцуулан "Нээлттэй 

хаалганы өдөрлөг"-ийг зохион 

байгуулж  тус багийн иргэдийг үнэ 

төлбөрүй үзлэг оношлогоонд очер 

дараалалгүй хамрууллаа. Энэ үер  

нарийн мэргэжлийн олон жил 

ажилласан дадлага туршлагатай  

гавъяат, доктор, клиникийн профессор 

уудаар ахлуулсан эмч, мэргэжилтэний 

баг нийт хүүхэд, эмэгтэйчүүд, дотор, зүрх судас, мэдрэлийн гэх мэт 5 төрлийн үзлэг, 

зөвөлгөө хийгдэж мөн сахар,  ходоод улаан хоолойн дуран, зүрхний цахилгаан бичлэг, 

хэт авиан шинжилгээ, клиник лаборатор, БЗХӨ шинжилгээ, умайн хүзүүний эсийн 

шинжилгээ 7 төрлийн оношилгоо,шинжилгээ хийлээ.  Өдөрлөгийн үеэр ЭМЯ, ЭМДЕГ-с  

орон даяар хийгдэж байгаа 18-аас дээш насны даатгуулагчийг хамруулах  “Урьдчилан 



 
 

 
 

сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц”-ын үзлэгийг БОЭТ-өөс давхар зохион байгуулж ард 

иргэдэд үүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн.  Үзлэгт нийт 87 хүн хамрагдаж бүх 

төрлийн шаардлагатай оношилгоо,зөвөлгөөг тухай бүрт өгч ажилласан. Эхо -д  68 хүн, 

клиник лабораторт 43 хүн 5-9 төрлийн үзүүлэлт уншуулж, умайн хүзүүний эсийн 

шинжилгээнд 27 хүн гэх мэт  тус бүр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүртээмжтэй 

авч үйлчлүүлсэн байна. Энэ үеэр нийт 16 эмч, мэргэжилтэн тусламж үйлчилгээ 

үзүүлсэн.   

Хүүхдийн хараа хамгаалах өдөр  09 дүгээр сарын 15:  БОЭТ –ийн  Амбулаторийн 
тасгийн нүдний их эмч Э.Оюунгэрэл Алтай, Үенч, Булган, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, 
Мянгад 6 сумдаар хүүхдийн хараа шалгаж нийт 260 гаруй хүүхэд хамруулж хүүхэд бүрт 
мэдээ  мэдээлэл эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр ухуулга сурталчилгаа хийх, 
зурагт хуудас, унших материал, тарааж баталгаажуулж зураг авсан. Сумуудын сургууль 
маш идэвхитэйгээр олон хүүхдийг хамруулж бидэнд тусалж  нийт 260 хүүхэд 
хамрагдсанаас 50 хүүхдэд шил тааруулж өгсөн. 

   

Зүрхээ хамгаалах өдөр 9 сарын 24-нд:  

Хүмүүст эрүүл мэндийн зөвөлгөө өгж эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр 
ухуулга сурталчилгаа хийх, зурагт хуудас, унших материал, тарааж баталгаажуулж 
зураг авсан. Мөн Цусны даралт ихсэх өвчний талаар, Цусны даралт ихсэх өвчин гэж юу 
вэ, хэрхэн тогтвортой барих вэ эмийн зөв зохистой хэрэглээний талаар зөв хэрэглэхэд 
анхаарах зүйлс зэргийг сургалт хийсэн. 

   

 

 



 
 

 
 

Ахмадын өдөр 10 сарын 1-нд:  

Жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-нийг дэлхийн улс орнууд “Олон Улсын Ахмадын Өдөр” 
болгон тэмдэглэдэг билээ. Манай улс 1992 оноос хойш энэхүү өдрийг тэмдэглэж 
эхэлсэн бөгөөд өдгөө 24 дахь жилтэйгээ золгоод байна. Хамгийн анх 1990 онд НҮБ-аас 
ахмад настнуудаа хүндэтгэх, тэдний үгийг сонсох, баярлуулахын тулд ийнхүү тэмдэглэх 
шийдвэрийг гаргаж байсан юм. Энэхүү өдрийг тохиолдуулан БОЭТ-ийн хамт олон 
ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэв.  

• БОЭТ-ийн Т.Баяртогтох захирал хүлээн авалтын өдөрт зориулж хүндэтгэлийн үг хэлж, 
Хүний хөцийн менежер Б.Сүхнаран байгууллагынхаа үйл ажиллагааний талаар 
prensentatoin танилцуулж ахмадуудынхаа санал хүсэлтийг сонслоо. Нийт ахмад 
настангуудтайгаа хүндэтгэлийн зураг татуулж, Итгэл  рестранд үдшийн цэнгүүн зохион 
байгуулж ахмадуудыхаа сонорыг мялааж Дуучин Хүрэлсүх Морин хуурч Галбадрах нар  
ая дуугаа өргөж, гарын бэлэг бүх ахмадууддаа  гардуулав.  

   

 Гар угаах өдөр 10 сарын 15-нд:  

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. 

   

Уушгины хатгалгаа өвчинтэй тэмцэх өдөр 11 сарын 12-нд:  

Доторын тасгийн их эмч Б. Янжинбал, Хүүхдийн тасгийн хүүхдийн их эмч С.Халиунаа 
эмч нар  Орон нутгийн Ховд TV-ээр  “Томуу, томуу төст  өвчнөөс сэргийлэх”  мэдээлэл 
сурталчилгаа явуулсан. 

 



 
 

 
 

Чихрийн шижинтэй тэмцэх өдөр 11 сарын 14-нд:  

Орон нутгийн Ховд TV-р “Чихрийн шижин өвчин” өвчнөөс сэргийлэх”  мэдээлэл 
суртчилгаа явуулсж, чихрийн шижинтэй хяналтанд байгаа хүмүүст эрүүл зөв зохистой 
хооллолт хэрхэн барих талаар зөвөлгөө өгч, үйлчлүүлэгчдэд сургалт хийв. 

   

ДОХ-той тэмцэх дэлхийн өдөр 12 сарын 01-нд:  

Дэлхий нийтээрээ жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний өдрийг ДОХ-ын эсрэг олон 
нийтийн анхаарал хандуулах өдөр болгон тэмдэглэдэг бөгөөд энэ өдрийг тохиолдуулан 
БОЭТ-өөр үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч, БОЭТ-ийн нийт ажилчдад  эрүүл мэндийн 
боловсрол олгох чиглэлээр ухуулга сурталчилгаа хийх, зурагт хуудас, гарын авлага 
тарааж, сургалт хийв.  

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. 

   

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн олон улсын өдөр 12 сарын 03-нд:  

БОЭТ- ын нийгмийн ажилтан Т.Оюунчимэг Хүүхдийн төлөө төрийн бус 
байгууллагынхантай хамтарч  эмнэлэгийн Хүүхдийн тасаг, Дотрын  тасаг Мэдрэлийн 
тасаг зэргээр  Би  хүчирхийлэл  үйлдэхгүй  хийхгүй  уриатай аяныг зохион байгуулж бүх 
хэвтэн эмчлүүлэгчид бүх үйлчлүүлэгчдээ  мэдээ мэдээлэл эрүүл мэндийн боловсрол 
олгох чиглэлээр ухуулгаа сурталчилгаа хийх, зурагт хуудас, унших материал тараав. 



 
 

 
 

   

3.1.2.4.7 Байгууллагын гадаад хамтын ажиллагаа, гадаадын зээл, тусламжаар 
хэрэгжүүлж буй төслийн үр дүн; 
 

 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 84 хувийн хангалттай 
байгаа ба өмнөх оноос 16 хувиар өссөн байна.    
 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. 
 

      
 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. 



 
 

 
 

 

   
 
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. 

 

   
 
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. Заяа,   АНУ д эдийн засагч Г. 
Саруулзаяа,  АШУҮИС-ийн Олон улсын Сайбер сургуулийн онлайн магистрын 
сургалтанд нийт 8 эмч элсэн суралцаж байна. 
 
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. 
 
 Гэмтлийн тусламж үйлчилгээнд Франц улсын Марсель хотын түлэнхийн ба сэргээн 
заслын эмч нартай хамтран 18 тохиолдолд, бие даан 2 тохиолдолд тус тус түлэнхийн 
дараах нөхөн сэргээх арьс нөхөх хагалгааг нийт 20  үйлчлүүлэгчид хийсэн ба хүндрэл 
гараагүй. Үүнд 19 тохиолдолд хүүхэд, 1 тохиолдолд насанд хүрэгч байв. Францийн 
түлэнхийн эмч нартай хамтран тусламж үйлчилгээг 4 дэхь жилдээ хүргэж байгаа ба 
арьс нөхөх багажийг /дерматом/ гэмтлийн тасагт бэлэглэсэн. 
 



 
 

 
 

   
 
 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 
зурсан. 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. 

 

   
 

 "Дэзэрэт" олон улсын энэрлийн байгууллага нь сэтгэц наркологийн тасагт нэн 
зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагатай Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч - 1ш, Оцос машин - 1ш, 
Агаар цэвэршүүлэгч - 1ш, Пульсоксиометр - 5ш, Сандал - 12ш зэрэг нийт 4 сая 
төгрөгийн үнэ өртөг бүхий тоног төхөөрөмж хандивлав. Тоног төхөөрөмж гардуулах 
ажиллагаанд Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирал Т.Баяртогтох, Дэзэрэт 
Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын орон нутаг хариуцсан захирал Брайн Вошбөрн, 
Клаудиа Вошбөрн, Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Монгол дахь 
Ажлын албаны захирал У.Соѐлмаа нар байлцсан ба тулгамдаж буй асуудлыг шийдсэн 
ажил боллоо. 



 
 

 
 

   

3.1.2.4.8 Байгууллагын хөгжил, соёлын талаар талаарх эрх зүйн актын  
хэрэгжилтийн байдал, үр дүн  

Байгууллагын соѐлын талаар эмч, мэргэжилтнээс өнгийн 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. 

   

   



 
 

 
 

     

Мөн ISO9001:2015 олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэхээр эмч, мэргэжилтэнг 
сургалтанд хамруулан, бэлтгэл ажлыг хийн ажиллаж байна. 

   

3.1.2.5  Мэдээллийн удирдлага: 
 
3.1.2.5.1 Статистик мэдээллийн үнэн бодит, шуурхай байдал; 

Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 450 дугаар тушаал, цахим эрүүл мэнд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн салбарт байгууллага хооронд, эмнэлэг 
дотор, төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүдийн хооронд цахим мэдээлэл 
солилцож байна. Тухайлбал байгууллага хооронд хүн амын өвчлөл, нийгмийн эрүүл 
мэндийн статистик мэдээ, тайлан болон даатгалын мэдээлэл цуглуулах, ehealth 
программас H-info программ руу хөрвүүлэн  эмнэлэг дотор цахим эмнэлгийн үйл 
ажиллагаа, удирдлагын болон клиникийн мэдээллийн систем, төрөлжсөн нарийн 
мэргэжлийн эмч, мэргэжилтнүүдийн хооронд зайн оношилгооны веб-д суурилсан 
программыг ашиглан мэдээлэл солилцож байна. Салбарын хэмжээний мэдээллийн 
урсгал нь эрүүл мэндийн анхан шатны өрх, сумын эрүүл мэндийн төвөөс эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвд нэгтгэгдэн статистик мэдээллүүдээ  Hinfo.mn, eHealth программыг өдөр 
тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 
Статистик мэдээллийг:  

1. Удирдлага болон  эмнэлгийн мэргэжилтэнд сар бүр эргэн мэдээлэл хийдэг. 
2. Долоо хоног бүрийн Мягмар гараг ЭХЭМҮТ-ийн тандалт судалгааны албанд, өдөр 

бүр томуу, томуу төст өвчний мэдээллийг ХӨСҮТ-ийн Fis.flu.mn хаягаар, сар 
бүрийн 02-ны дотор сарын шуурхай мэдээг Аймгийн ЭМГ-т хүргүүлэн ажиллаж 



 
 

 
 

байна. Мэдээ, тайланг цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн ба хоцорсон, зөрсөн зүйл 
гараагүй.  

 
3.1.2.5.2  Байгууллагын цахим хуудасны үйл ажиллагааны тогтмолжсон байдал; 

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 цаг тухайн үеийн үйл явц, мэдээ мэдээллээ нийтэлж 
байна.  

        
 

 
3.1.2.5.3 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд мэдээллийн технологийн 

зохистой хэрэглээг төлөвшүүлсэн байдал, үр дүн; 
 
 Цахим эмнэлэг өргөжүүлэлтын хувьд БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын 
Засгийн газарт олгосон хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй  “Цахим эрүүл мэнд 
төсөл”-ийн хүрээнд нийт 18,9 сая америк долларын төсөвт өртөгийг тоног төхөөрөмж, 
программ хангамж болон хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах үйл ажиллагаанд 
зарцуулж байна. Нийтдээ 125 компьютер болон бусад  23 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэгдсэн.  
 
 “Цахим эрүүл мэнд” төслийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн 
системийг амжилттай бүрдүүлэн бий болгож уг төслийн хүрээнд эмнэлгийн үйл 
ажиллагааны eHealth программ хангамж болон цахим эмнэлгийн системийг манай 
БОЭТ нь 2017 оны 02-р сарын 01-ны өдрөөс хойш одоог хүртэл тасралтгүй ашиглаж 
нэмэлт хөгжүүлэлтийг тогтмол хийж байна. Мөн бусад бүсийн болон хөдөө орон нутгийн 
эмнэлэгүүдээс анх удаа нэвтрүүлсэн онцлогтой.  Тус программыг нэвтрүүлснээр: 
• Байгууллагад эмнэлгийн мэдээллийн технологийн системийг бий болгох, 
• Үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдэл буурсан, 
• ЭМСЯ-ны сайдын 450 маягтын бүрэн орсон ба эмч, мэргэжилтэн хэрэглэж 
хэвшсэн, 
• Статистик мэдээ тайлан улам боловсронгуй болсон ямар ч хэлбэрээр шүүж харах 
боломжтой болсон, 
• Иргэдийн эрүүл мэндийн /үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, өвчний түүх гэх мэт/ цахим 
хэлбэрт шилжсэн,   
• Хувь хүний мэдээллийн сан үүсэх гэх мэт давуу талууд бий болж байна. 
 
 Интернетийг гадны халдлагаас firewall-р хамгаалдаг ба File, db, replication 
хэлбэрүүдээр мэдээллээ солилцдог, мэдээлэл солилцоон дундаас мэдээлэл алдагдах, 
өөрчлөгдөх эрсдэлгүй ажилладаг. 
 



 
 

 
 

 Телемедицин ашиглалтын хувьд :  ДЭМБ-с 44 Сая төгрөгийн Телемедицины 
төхөөрөмж 2015 онд орсон төхөөрөмжийн ашиглаж 
 

     
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд телемедицин сургалтыг 2018 онд нийт 134 удаа 
хийснээс:   

 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 төлөвшүүлсэн. Давхардсан тоогоор нийт 318 эмч 
эмнэлгийн мэргэжилтнүүд оролцсон байна. 

 

   
 Ховд аймгийн БОЭТ-ийн цахим сургалтын танхимд эмнэлгийн мэргэжилтний 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн бичгийн шалгалтыг эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвтэй хамтран цахим хэлбэрээр хяналт тавьж шалгалтыг 1 цаг 40 минутын 
хугацаатай авлаа. Нийт 15 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа.   
 Ингэснээр хөндлөнгийн нөлөөгүй, ил тод, шуурхай, нээлттэй Цахим хэлбэрээр 
өгсөн шалгалтын дүнг вэб сайтад шууд байрлуулах, дүнг газар дээр нь тооцоолж 
мэдээллэх зэргээр хурдан, шуурхай байдлыг хангаж мөн Хөдөө орон нутагт байгаа эмч 
эмнэлгийн мэргэжилтний цаг хугацаа, хувь хүний төсөв зардалыг хэмнэж тухайн орон 
нутагт ажиллах хугацаандаа эмчлэх сувилах эрхийн шалгалтыг өгөх боломжтой болсон. 
Эмч ажилчдын дунд онлайн сургалт , хурал зөвлөгөөн, интернет, хэрэглээний программ 
зэрэг мэдээллийн технологийн зохистой хэрэглээ болж байна.  



 
 

 
 

           
2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн Умайн хүзүүний ирт илрүүлгийн зайн 
оношилгооны сургалтыг Солонгосын ХВА эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн эмнэлэгтэй 
хамтран нийт 14 удаа зохион байгуулсан ба эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн 
давхардсан тоо 82 оролцсон 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. Теле-
зөвлөгөөний үйлчилгээг үр дүнтэй зохион байгуулахын тулд энэхүү зайн оношлогооны 
програм хангамжыг MnCardio програмын суурийг ашиглан хөгжүүлсэн.  Дараахь 
программыг ашиглан шаардлагатай үед эрх бүхий эмч мэргэжилтнүүд нь зайн 
дамжуулалт хийн ашиглаж байна 
 
 2018 онд Үндэсний  оношилгоо эмчилгээний нэгдсэн төв эмнэлэг байгуулагдсантай 
холбоотой баруун бүсийн төвийг хариуцсан зайн оношилгооны төвөөр манай эмнэлгийн 
сонгон  зайн оношилгооны иж бүрэн тоног төхөөрөмжүүдийг  төсөл хөтөлбөрийн 
шугамаар нийлүүлсэн ба 2019 оноос эхлэн тогтмол үйл ажиллагаа явуулах 
зөвшөөрлийн дагуу зайн дамжуулалт хийгдэх юм. 
 



 
 

 
 

 
 

Төв эмнэлгийн камержуулалтын хувьд: 
 Нийт 30 ширхэг камернаас  8 ширхэг камерийг эрүүл мэндийн газарт хүлээлгэн 
өгсөн албан тоотыг хавсаргасан. Дотор, гадна камержуулалтын болон сүлжээний 
кабель татах ажил, свичүүдийг хананд тогтоохсон. Камерын бичлэг 2-3 сарын турш 
хадгалагдана. Хяналтын дэлгэцийг БОЭТ-ийн чанарын албаны баг хянаж байх болно. 
БОЭТ-ийн гадна талбай болон гарааш руу харсан, БОЭТ-ийн төв хаалга болон амаржих 
газрын гадна талбай тус бүрт камер байрлуулсан. 103 Хүлээн авах яаралтай 
тусламжийн талбай болон харуулын пүтикрүү чиглэсэн хэсэгт  нийтдээ гадаа 
байршуулсан 3 ширхэг камер бий. Эдгээрийн 19-ийг нь БОЭТ болон Амаржих газрын 
дотор хаалгаар орж, гарч буй хүмүүс рүү болон шат руу чиглэсэн хөдөлгөөнийг 
хянахаар суурилуулсан. Бусдыг нь тасгийн үйл ажиллагаа болон амбулаторийн хэсэг, 
цахим бүртгэлийн хэсэг, дүрс оношилгооны хэсэг  дотор талыг бүрэн хянах хэмжээнд 
суурилуулсан.   
 

   
 
 
 
 
 


