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Алсын хараа 

Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээгээр  Ховд аймаг дахь Бүсийн Оношилгоо 

Эмчилгээний Төвийн “ТЭРГҮҮЛЭХ” тасаг болох. 

 

Эрхэм зорилго: 

 Бүс нутгийн хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг эмчилгээ, оношилгооны  

стандарт, удирдамжийн дагуу түргэн шуурхай, жигд хүртээмжтэй, аюулгүй 

үзүүлэхэд оршино. 

 

Зорилт: 

 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний тасаг нь байгууллагын тасаг, нэгжийн  

үндсэн чиг үүргийн хүрээнд яаралтай тусламж /сэхээн амьдруулалт/, 

мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний болон гемодиализын тусламж үйлчилгээг 

баруун бүсийн ард иргэдэд батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн 

түвшинд аюулгүй, хөнгөн шуурхай, цаг алдалгүй үзүүлж байх. 

 

 



Хүний нөөц: 

1. Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмч – 4 

2. Гемодиализ, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний эмч – 1 

3. Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний  мэргэшсэн сувилагч – 10 

4. Гемодиализын сувилагч – 1 

5. Гемодиализын техникч – 1 

6. Үйлчлэгч  - 4 

 

Тасгийн бүтэц, зохион байгуулалт: 

1. Яаралтай тусламжийн өрөө -1 

2. Эрчимт эмчилгээний өрөө – 1 

3. Хагалгааны дараах өрөө -1 

4. Гемодиализын өрөө -1 

5. Гемодиализын ус цэвэршүүлэх өрөө -1 

6. Эмч нарын өрөө -2 

7. Тарианы өрөө – 1 

8. Алжаал тайлах өрөө -1 

9. Хувцас солих өрөө -1 

 

Үйл ажиллагааны багууд: 

1. Чанарын баг 

2. Халдвар хяналтын баг 

3. Эмчилгээ, сувилгааны баг 

4. Тоног төхөөрөмжийн баг  

 

Аппарат, тоног төхөөрөмж: 

1. Эрчимт эмчилгээний механикжсан ор -4 

2. Гемодиализын ор – 4 

3. Гемодиализын аппарат -4 

4. Амьсгалын аппарат -2 

5. Өвчтөн хянах монитор -2 

6. Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч -4 

7. Соруулгын аппарат -3 



8. Автомат тариур -2 

9. Зүрхний дефибриллатор -1 

10. Унтуулгын машин -4 

 

Эрчимт эмчилгээний тасагт хэвтдэг тэргүүлэх өвчлөлүүд: 

 Зүрхний шигдээс 

 Тархины цус харвалт 

 Бөөрний хурц дутагдал 

 Уушигны хүнд хэлбэрийн хатгалгаа 

 Чихрийн шижин өвчний хүндрэл 

 Тархины болон хавсарсан гэмтлүүд 

 Хүнд хэлбэрийн түлэгдэлт 

 Бүх төрлийн хүнд хэлбэрийн хордлогууд 

 Хүнд хагалгааны дараах байдалтай өвчтөн 

 Эпилепси статус 

 

Эмчилгээ, оношилгооны шинэ арга, дэвшилтэт технологийг практикт 

нэвтрүүлсэн байдал: 

 Умай тайрах хагалгааны дараах 2 тохиолдолд нугасны эпидурал гуурсыг 

амжилттай байршуулж өвдөлт намдаалт хийгдсэн. 

 Биеийн байдал хүнд гэсэн үнэлгээтэй бүх эмчлүүлэгчидэд  төвийн венд 

гуурс тавьж  эрчимт эмчилгээ явуулж хэвшсэн байна. 

 Дабль гуурс нийт 6 хүнд тавьж яаралтай  эмнэлгийн тусламж үзүүлэн 

бөөрний хурц дутлаас гаргасан байна. 

 Laryngeal masc-ыг булчин сулруулах шаардлагагүй хагалгаанд хэрэглэж 

хэвшсэн. 

 Axillar block хоригийг гэмтлийн практикт нэвтрүүлж 8 тохиолдолд амжилттай 

хийгдсэн ба мэдээгүйжүүлэгтэй холбоотой хүндрэл гараагүй байна. 

 Seadl block мэдээгүйжүүлгийг шулуун гэдэсний хагалгаанд өргөн хэрэглэж 

байгаа. 

 

 

 



Гадаад, дотоодын хагалгааны багтай хамтран ажилласан байдал: 

 Хөдөлмөрийн баатар, Академич Н.Баасанжав багш болон Монголын 

зүрхний мэс засалч эмч нартай хамтарч зүрхний маш хүнд гажигтай 5 

үйлчлүүлэгчид  гипотерми- тэй 3 хагалгааг ерөнхий мэдээ алдуулалтын дор 

амжилттай хийгдсэн. 

 Олон улсын нүдний “Virtue foundation 2017” эмч нарын багтай хамтран 

ажиллаж 8 сартайгаас 15 насны 54 хүүхдэд ерөнхий мэдээ алдуулалттай 

нүдний хагалгаанд орсон байна.   

 Францын Түлэнхийн багтай хамтарч түлэнхийн арьс нөхөх 13 хагалгаанд  

мэдээгүйжүүлэг хийгдсэн байна. 

 Улаанбаатар хотын УНТЭ-ийн Чих хамар хоолойн зөвлөх эмч н.Бямбасүрэн 

ирж  хагалгаа ороход 9 хагалгаанд ерөнхий мэдээ алдуулалт өгч хамтран 

ажилласан байна.  

 

Стацоинарын мэдээ: 

 Мэдээгүйжүүлэгтэй орсон нийт хагалгаа – 1792 

 ЕМА-410 

 НМА-1291 

 Судасны унтуулга-91 

 Төлөвлөгөөт хагалгаа-769 

 Яаралтай хагалгаа-1023 

 Алсын дуудлаганд явж мэдээгүйжүүлэгтэй хагалгаа - 25 

 Нийт хэвтэн эмчлүүлэгч – 128 

 Маш хүнд эмчлүүлэгч –   78  

 Хүнд эмчлүүлэгч –  50  

 ЗААппаратанд авсан буюу сэхээн амьдруулалт хийгдсэн  

эмчлүүлэгчийн тоо –  27   

 III шатлалын эмнэлэгт илгээсэн эмчлүүлэгч  – 17 

 Хоног болоогүй нас баралт-3 

 Нас баралт-9 

 

 

 



Эмч нарын тойрон үзлэгээр шийдвэрлэсэн асуудал: 

 Эмчилгээ сувилгаатай холбоотой-423 

 III шатлалын эмнэлэгээс телемедицин зайн оношилгоогоор нийт - 53  

 Нарийн мэргэжлийн эмч нарын санал зөвлөгөөнөөр шийдвэрлэсэн - 32 

 Тасгийн өнгө үзэмжтэй холбоотой - 51 

 Үйлчлүүлэгчийн ая тухтай байдалтай холбоотой - 13 

 Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэлтэй холбоотой – 43  

 Цэвэрлэгээ үйлчилгээтэй холбоотой - 217 

 Цахилгаан болон сантехникийн асуудалтай холбоотой - 62 асуудлыг тус тус 

шийдвэрлэн ажилласан  байна. 

 

Гемодиализын тусламж үйлчилгээ: 

БОЭТ-д гемодиализын тасаг нь 

  2012 онд Presenius Medical Care 4008B гемодиализийн 2 аппараттай, 2  

үйлчлүүлэгчтэй үйл ажилгаагаа эхэлж байсан. 

  2017 оны 2 сард Тайваны хөрөнгө оруулалттайгаар Гемодиализ  

эмчилгээний       “NEPRO NCU18”             2 аппарат,  усны системийн хамт 

суурилагдаж одоо эмчилгээний 4 аппараттай 14 үйлчлүүлэгчтэй үйл ажиллагаа 

явуулж байна.  

 

 

 



Тасагт шинээр хийсэн болон шинэчлэн засварласан зүйлсч 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


