
БОЭТ-ИЙН ХАЛДВАРТЫН ТАСГИЙН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2016 ОН 

Ховд аймгийн төв, хөдөөгийн 16 сум болон баруун бүсийн харьялалын 

аймгийн иргэдэд нарийн мэргэжлийн зөвөлгөө өгч дуудлагаар үйлчлэн, 

амбулатори болон тасагт хэвтэн эмчлүүлэгчдэд ая тухтай орчинд 

хүртээмжтэй хэрэгцээг тооцон шуурхай, соёлтой,үр дүнтэй 

үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлд нийцсэн сэтгэл ханамжтай  тусламж үйлчилгээг 
үзүүлсэн.  
 

ЗОРИЛГО: Халдварт өвчний тархалт, өвчлөл, эндэгдлийг  бууруулах 
. 

ЗОРИЛТ:   
1. Халдварт өвчнийг эрт оношлох.  

2. Халдварт өвчнийг төгс эмчлэх 

3. Хоног болоогүй нас баралтыг гаргахгүй ажиллах 
 

Халдвартын тасгийн хамт олон  

 Их эмч –2  

Тасгийн эрхлэгч их эмч Ц.Мягмарсүрэн 

Эмчлэгч эмч Н.Гантуул 

 Менежер сувилагч – 1 

 Амбулаторын сувилагч – 1  

 Ээлжийн сувилагч – 5 

Ц. Оюундулам 

Г.Янжинсүрэн 

Т. Алдархишиг 

Г. Мягмарсүрэн 

Б. Ганцацрал  

 Үйлчлэгч – 2 

Б. Эрдэнэцэцэг 

Г.Баярхүү 

Нийт 9 эмч, сувилагч,үйлчлэгчийн орон тоотой ажиллаж,  ажлаа жил, 

улирлаар төлөвлөн,хүн тус бүр  БОЭТ-ийн захирал Т.Баяртогтохтой 

хөдөлмөрийн  гэрээ хийж , хийж гүйцэтгэсэн ажлаа сар,  улирлаар тасаг 

хамт олны хурлаар ил тод нээлттэй  хэлэлцэж  тасгийн эрхлэгч эмчээр 

дүгнүүлэн ажиллаж хэвшсэн.  

Халдвартын тасаг нь бүрэн боксжсон,  2 давхар, палат бүр  00-ын өрөө нь 

тусгаарлагдсан, өрөө бүрд суултуур, ванн, 2 угаагууртай,нэг өрөөнд 4-6 

хаалга,ажиглах цонхнуудтай,хана нь плита,тааз нь будагтай бөгөөд 

байнгын урсгал цэвэрлэгээ ариутгал халдвартгүйтгэлийг графикийн дагуу 

хийдэг.  



 

Халдвартын тасгийн нийт талбай 1985м2 

Өвчтөний палат- 10 

00-ны өрөө-11 

Хаалга – 75 

Туслах өрөө– 8 /амбулатори,жижүүр сувилагчийн өрөө гэх мэт/ 

Суултуур-16 

Шүршүүр-16 

Ванн-13 

Угаагуур – 33 

цонх – 39 

Ажиглах цонх – 12 

разетка – 35 

унтраалга-52 

хасах гэрэл-11 

нэмэн гэрэл-22 

Төрөх өрөө – 1 

Вистуль – 1 

Өргөн коридор – 2 

Нарийн коридор – 2 
 
 

Зайлшгүй шаардлагатай болон амин чухал эмийн хангамж,эмийн 

чанар аюулгүй байдал,эмийн зохистой хэрэглээ 
 

Зайлшгүй шаардлагатай болон амин чухал эмийн хангамж,эмийн чанар 

аюулгүй байдлыг эмийн сан ханган халдварт өвчний стандарт, 

удирдамжийн дагуу эмийг зохистой хэрэглэсэн. 
 

Эмчилгээ ,оношлогооны шинэ арга,дэвшилтэт технологийг практикт 

нэвтрүүлж ,эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн үр дүнг тооцсон 

байдал 
 

2016 онд улаанбурхан өвчөөр хүнд болон хүндэвтэр нийт 145 хүнийг 
хэвтүүлэн эмчилж эмчилгээ оношлогооны шинэ дэвшилтэт технологийн 

нэвтрүүлэн Гедеон рихтер компаний гроприносинийг эмчилгээнд 

хэрэглэснээр эмнэлэгт ор хоног дунджаар  5-6 хоног хэвтэн эмчлүүлж 

үйлчлүүлэгчид үр дүнтэй, богино хугацааны эдгэрэлтэй, орны эргэлтийг 
хурдасган эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн хэмнэллтэй ажиллаа.Хөнгөн 

хэлбэрээр өвчилсэн нийт 139 хүнд эмийн эмчилээг зөвлөн гадуур эмчилсэн. 
 
Мөн хепатит С вирусийн эмчилгээнд хамрагдах хүмүүсийг  орон нутгийн 

хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгслэлээр дамжуулан олон нийтэд ил тод зарлан 

мэдээлэлийн сан үүсгэн бүртгэн 471  хүнийг хяналтанд авч,монгол улсын 

хэмжээнд баталгаажсан вирус тоолох шинжилгээнд  хамруулан Харвони 

эмийг 109 хүнд уулган эрүүлжүүлсэн.Мөн Монгол эм импекс концерний 

оруулж ирсэн Энэтхэг улсын Mylan ХХК-ны үйлдвэрлэсэн LEDVIR эмийг 

одоогоор нийт 24 хүнд,В вирусийн эсрэг Тенофовир эмийг  уулгаж 



эмчилгээний үр дүн сайн байгаа. С.В вирусийн шинжилгээг хийлгэн 

эмчилгээнд  хамрагдах хүсэлтэй  хүнд вирус тоолох шинжилгээний 

асуудлыг  манай удирдлага шийдэн BONAVITA лаборарторитой гэрээ 

байгуулан ажилласан нь   үйлчлүүлэгчдийг Улаанбаатар хот явж 

шинжилгээ өгөхийг  газар дээр нь шийдэн сорьцыг тээвэрлэн шинжлүүлэн 

идэвхижлийг тодорхойлсноор манай аймгийн хүн амд хүрэх оношлогоо  

шинжилгээний чанар хүртээмж  сайжран үйлчлүүлэгчдэд ойр сэтгэл 

ханамж сайжирсан сайхан боломж бүрдлээ.   

Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх,үйл 

ажиллагааны үр дүн 

Байгууллагаас зохион явуулж байгаа Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй 

холбоотой халдварын мэдлэгийг дээшлүүлэх аяны удирдамжийг тасгийн 

ярианд уншиж танилцуулан хамт олноороо санаачлагатай оролцох ажлын 

төлөвлөгөөг гарган хүн өдөр тутмынхаа ажилдаа хэвшүүлэн ажиллах,хийх 

ажлын хуваарилалт хийн, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 186,187,158 тоот 

тушаалыг татаж хэвлэн тасгийн дунд ээлжийн сувилагч бүр уншиж судлан 

ярилцан мэдлэгээ сэргээлээ. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой 

халдварын мэдлэгийг дээшлүүлэх аяны удирдамжийн хүрээнд манай 

тасгийн хамт олон өдөр тутам ажлын өмд цамц өмсөж хэшсэн. тасгийн хамт 

олон эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 100% хамрагдан 

ажилчдын эрүүл мэндийн судалгааг гарган эрүүлжүүлэх төлөвлөгөөгөөр 

эмчлүүлэхээр ярилцсан. Тасгийн бүх ажилчид өөрөөр  өөрсдийгөө үнэлэн 

Гар угаах шалгуурын дагуу үнэлгээ хийхэд  гарсан алдаа зөрчилгүй байлаа. 

Тасгийн бүх ажилчид өөрөөр  өөрсдийгөө үнэлэн шалгуурын дагуу үнэлгээ 

хийхэд  гарсан алдаа зөрчилгүй байлаа. Халдваргүйжүүлэх уусмалыг 

шалгуурын дагуу үнэлгээ хийсэн. Бээлий өмсөх,тайлах шалгуурын дагуу 

үнэлгээ хийв.Сувилагч нарын өдөр тутмын ажлын тэмдэглэлд бүртгэсэн. 

Ховд Жаргалант телевизороор 2016 оны 3 сарын 13-нд халдвартын  тасгийн 

бэлтгэн явуулсан гар угаах ,халдваргүйжүүлгийн уусмалыг яаж хэрэглэх 

,улаан бурхан өвчний талаар зөвлөмж хүргүүлсэн.  

Эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт ард иргэдэд зөвлөмж өгсөн. Эрүүл 

мэндийн боловсрол олгох сургууль цэцэрлэгүүдэд хуваарийн дагуу хийсэн.  

Сургалтанд оролцсон.Халдвар хяналтын мэдлэгийг дээшлүүлэх эмч нарын 

дунд зохион явуулсан тестийн тэмцээнд их эмч Ц.Мягмарсүрэн II байр 

эзэллээ. Тасгийн үүдний орох хэсгийн самбарыг шинэчлэн 

Сануулга,сэрэмжлүүлэг ил тод байршуулсан.  

Гадны хүн орохыг хориглох   анхааруулсан тэмдэг,халдвар хамгаалалын 

анхааруулга санамж байршууллаа.Үйлчлэгч шал угаах үед хальтирахаас 

болгоомжилсон анхааруулсан тэмдэг шинээр хийж  тавьж өдөр тутмын 

ажилдаа хэрэгжүүлж байна. Эмнэлгийн болон ердийн хог хаягдлыг зөв 



ангилан ээлжийн сувилагч ,асрагч нар хог хаягдлаа зөв ангиллаа.Хог 

хаягдлын уутанд хогны хаягжилт хийсэн. 

 Үйлчлэгчийн буланг шинээр хийж байвал зохих материалаар хангасан ба 

хаягжуулсан.Үйлчлэгчийн ажлыг үнэлэн дүгнэх шалгууртай болсон.3 

багцийн 19 нэр төрлийн  шалгуур үнэлгээтэй 2 удаа үнэлсэн. Өвчтөн 

хооронд хэрэглэх багаж эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг   тогтмолжсон ба 

хэрэглэсэн тохиолдол бүрийн дараа ариутгаж хэвшсэн. Өвчтөн хооронд 

хэрэглэх багаж эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг   тогтмолжсон ба хэрэглэсэн 

тохиолдол бүрийн дараа ариутгаж хэвшсэн. 

 

Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  

амьсгалын замын халдварт өвчлөлийн дэгдэлтийн үед MEDCLEAN ХХК –

с гар ариутгах,гадаргуу халдваргүйжүүлэх,хоолой зайлах уусмалын 

байгууллагаас ханган ажилласанаар  эмнэлгийн эмч сувилагч,тусгай 

мэргэжилтэн болон үйлчлүүлэгчдэд аюулгүй байдал,сэтгэл ханамж 

сайжирсан.  

Эмчлүүлэгчийн ор бүрд гар ариутгах гелийг байршуулан,хэвтэн 

эмчлүүлэгдэд амны хөндийн санацийг хийх талаар заан зөвлөж  нь сайн үр 

дүнтэй ажил боллоо. 

 Ариутгалын бодисыг стандартын дагуу дотор аптекаас авч зориулалт тус 

бүрээр нь тохируулан хэрэглэж хэвшлээ. Гар угаах спиртэн суурьтай 

уусмалыг бүх өрөөний  угаагуурт тавьж байрлуулан зааварчилгааг дээр нь 

бичсэн.  

Эргэлтийг цагийн хуваариар, эмчлүүлэгчийг эмчийн зөвшөөрөлтэйгээр 

сахиур сахидаг. Тасгийн урсгал цэвэрлэгээг өдөр тутам, голомтонд эцсийн 

ариутгалыг 7 хоногт 3 удаа, их цэвэрлэгээг бүх ажилчид 14 хоногт 1 удаа 

хийж хэвшсэн. 

Хог хаягдлыг ХХМ-ийн дагуу ангилж, хадгалаж, хаяглаж, битүүмжилжт, 

цагийн хуваарийн дагуу устгалд өгдөг.  Хог хаягдлыг хадгалах өрөөтэй  

болсон.  

 

 

 

 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдлын 

шийдвэрлэлт,сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан байдал 

Халдвартын тасгийн менежер сувилагч Ц.Болдтуяа нь улиралд 2 удаа 2 өөр 

агуулгатай харилцаа хандлага,эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын  

8-16 асуумж  бүхий судалгааг боловсруулан  хэвтэн эмчлүүлэгчдээс нийт 8 

удаа авч дүгнэн үзэхэд сувилагч нар цагийн тариаг цагт нь  хийгээгүй  1 

тохиолдлыг илрүүлэн хамт олны хурлаар авч хэлэлцэн сануулах арга 



хэмжээг авсанаар ахин алдаа давтагдаагүй,мөн үйлчлүүлэгчдээс орчин 

нөхцөлийн талаар хэрэглээний халуун ус муу,дулааны халаалт муу,эвгүй 

үнэр гарч байна гэсэн гомдлууд ирсэнийг  үнэлэлт дүгнэлт гарган 

удирдлагад дамжуулан мэдээлж зохих арга хэмжээг авсан .Санал хүсэлтийн 

дэвтэрээр 130 гаруй хүний талархал ирсэн манай тасгийн хамт олны сэтгэл 

нэгтэй хамтач уур амьсгалтай ажилладагийг сайшаасан байна. Сэтгэл 

ханамжмйн судалгааг сар бүр тодорхой асуумжаар авч нэгтгэн дүгнэж санал 

хүсэлтийн хайрцаг,дэвтэр аялуулан дүн шинжилгээг хийн үзэхэд талархал-

45,санал-22 гомдол-2 ирсэн.Судалгаанд хамрагдсан 82 хүнээс 71% сайн,28% 

дунд гэсэн үнэлгээ өгсөн.Дунд гэсэн үнэлгээ нь ус ,дулаан,өмхий  үнэр хөгц 

мөөгөнцөртэй холбоотой байсан ба одоо алдаа нь засагдан барилгын их 

засварын ажил хийгдсэн болно. 

 

Гадаад хамтын ажиллагаа, 

Ховд аймгийн хөгжлийн сан,Эрүүл мэнд спортын яам,Щвецарын хөгжлийн 

агентлаг,ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яамны 

санхүүжилтээр Эрчим хүчний үр ар ашиг төслөөр Ховдын Хаш өргөө ХХК 

гүйцэтгэн  Халдвартын барилгын иж бүрэн их засварын ажлыг  2016 оны 6 

сараас 20-ноос 10 сарын 20-ны хооронд тав тухтай тохилог орчин үеийн 

эмнэлгийн хэмжээнд хүргэн засварлагдсан. 

Мөн Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагаас Орон нутгийн хөгжлийн 

хөтөлбөрийн эрүүл мэндийн дэмжих төсөлд төсөл бичиж 10 ор,10 ширээ,40 

сандал,2 эмийн шкаф,1 жин,өндөр хэмжигч,нярайн жин,өндөр хэмжигч ,10 

хөнжил,эмч сувилагчийн ширээ-2,тумбочка-2,тарианы  тэргэнцэр-1-г тус 

тус  буцалтгүй тусламж олгосон. 

Төслөөс олгогдсон эд хогшилыг тасгийн хэвтэн эмчлүүлэгчдийн өрөө,эмч 

сувилагчийн өрөөнүүдэд угсарч байршуулсан. 

Тасгийн эмч,сувилагч асрагч нарт хариуцуулан хүлээлгэн өгсөн болно.Мөн 

хэвтэн эмчлүүлэгчийн өрөө бүрт эд хогшлын үнэ,ашиглалтын заавар 

зөвлөмж,эмчлүүлэгчийн буруугаас эвдэрсэн тохиолдолд оногдуулах 

хариуцлагыг бичиж нүдэнд харагдахуйц газар байршуулсан.Эд хогшлын 

ашиглалтын байдал сайн байна. 

Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар,академич,ардын эмч Н.Баасанжавын 

нэрэмжит БОЭТ-н халдвартын тасагт Монгол улсад Улаанбурхан өвчний 

дэгдэлт гарч эндэгдэл ихэссэн үед Швед улсад амьдарч буй монгол иргэд 

хандив хуримтлуулан халуун сэтгэлийн гараа сунган утлага хийх давхар 

үйлдэлтэй хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч хандивласныг  Швед улсад амьдарч 

буй Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын харьяат Насантогтохын 

Номинэрдэнэ тус холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Жаргалсүрэн,УБ хот 

дахь Жаргалант сумын зөвлөлийн гишүүд гардуулан өгсөн. 



 

Халдвартын тасгийн эмч ажилчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх иж бүрэн үзлэгт бүрэн хамрагдлаа . 

Нийт ажилчдын эрүүл мэндийн судалгаагаар үе мөчний үрэвсэлт өвчин-

3,вирусийн халдвартай -4 хүн байгаа. 

 

Хамт олны мэргэшсэн болон багц цагаа биелүүлсэн судалгаа 

 

Тасгийн эрхлэгч эмч Ц.Мягмарсүрэн 2016 онд халдвартын эмчийн тэргүүлэх 

зэрэг,менежер сувилагч Ц.Болдтуяа сувилахуйн тэргүүлэх зэрэг 

хамгаалсан. Манай тасаг 2 сувилагч-тэргүүлэх зэрэгтэй, 4 сувилагч- ахлах 

зэрэгтэй нийт 7 эмч, сувилагч мэргэжлийн зэрэгтэй ажиллаж 

байна..Мэргэжлийг зэрэг хамгаалах нөхцөл, шаардлага  болзол бүрдсэн бүх 

эмч сувилагч нар 100% хамгаалсан. Нийт эмч сувилагчдын 90.% зэрэгтэй.    

Кредит багцаа эмч,сувилагч биелүүлэн сургалтанд 100% хамрагдсан. Ховд 

аймгийн Ховдын мэдээ, Ховдын толь сонинд их эмч 

Ц.Мягмарсүрэн,сувилагч Ц. Болдтуяа , Ц. Оюундулам нар  мэргэжлийн 

талаар зөвлөмж бичиж нийтлүүлсэн .  

 Гэдэсний халдвараас сэргийлэх 

 Хүнд өвчтөний амны хөндийн цэвэрлэх цэвэрлэх 

 Салхин цэцэгөвчний үеийн гэрийн асаргаа, сувилгаа 

 Улаанбурхан өвчний талаар  

 Элэгний В.С мируст өвчлөийн талаар  

 

Тасгийн эрхлэгч эмч   Ц.Мягмарсүрэн -Улаан бурхан өвчний шинж тэмдэг 

,авах арга хэмжээ урьдчилан сэргийлэх талаар өрхийн эмч сувилагч нарт -1 

удаа , БОЭТ-ийн эмч нарт-1 удаа  ,телевизийн мэдээлэлд -1 удаа оролцож  

,гарын авлага материал бэлтгэж тараасан. 

Орон нутгийн хэвлэл мэдээлэлийн хэрэслэлээр хүн амд эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох сургалт хийсэн байдал 

2016 оны 1 сарын 4-ний өдрийн  Ховдын толь сонины №1-д 

Улаанбурхан,Салхинцэцэг,Гар хөл,амны өвчнөөр эмчийн зөвлөлгөө буланд 

зөвлөмж бичиж нийтлүүлсэн. Ховдын толь сонинд Элэгний В.С вирусийн 

талаар эрүүл мэндийн зөвөлгөө бичиж тавьсан. 

Мөн Ховд телевизороор Хүн амд Элэгний С.В –ийн халдварын талаар эрүүл 

мэндийн боловсрол олгох сургалт хийлээ. 

Орон нутгийн болон TV-9,TV5    телевизийн сувгуудар   аймаг орон нутагт 

дэгдсэн өвчлөлийн талаар мэдээлэл хийсэн.   



Байгууллагын эмч, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нарт 2016.1.15 нд 

Хепатит СВирусийн халдварыг эрт илрүүлэх,оношлох удирдамжийн дагуу ,  

Улаан бурхан өвчний талаар эмч Н.Гантуул эмчийн  хамт хичээл заасан. 

Их эмч Ц.Мягмарсүрэн нь эмч нарын дотоод сургалтаар Улаан бурхан 

өвчний шинж тэмдэг ,авах арга хэмжээ урьдчилан сэргийлэх талаар өрхийн 

эмч сувилагч нарт -1 удаа , БОЭТ-ийн эмч нарт-1 удаа  ,телевизийн 

мэдээлэлд -1 удаа оролцож  ,гарын авлага материал бэлтгэж тараасан. 

амьсгалын замаар дамжин халдварлах тууралтат өвчнүүд,Хепатит С 

вирусийн халдварын эрт илрүүлэн ,оношлох,эмчлэх ,хянах талаар 

сургалтийг хийсэн.  

Менежер сувилагч Ц. Болдтуяа 103 хүлээн авах тасагийн эмч сувилагч 

нарт уян зүү тавих арга техник , дотрын тасгийн сувилагч нарт 

монетортой ажиллах өвчтөн хянах  

Тасгийн сувилагч нарт ЭМС –ийн 186, 187 тушаалыг гарын авлага болгон 

гаргаж гар угаах талаар хичээл сургалт хийсэн. 
 
 

Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын эмч, Академич Н.Баасанжавын 

санаачлага дэмжлэгтэйгээр баруун бүсийн эмч нарын гуравдугаар 

зөвлөгөөнийг зохион явуулахад Их эмч Ц.Мягмарсүрэн,Н.Гантуул нар 

илтгэл тавьсан.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмнэл зүйн удирдамж стандартын хэрэгжилтийн байдал 
 

Халдвартын тасгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх өвчний 

нэрсийн жагсаалт: 
 

1. А00- Урвах тахал 

2. А01-Балнад иж балнад 

3. А02- Салмонеллын бусад халдвар 

4. А03- Шигеллёз, цусан суулга 

5. А04- Гэдэсний бактерт бусад халдвар 

6. А20- Тарваган тахал 

7. А22- Боом 

8. А23- Бруцеллёз 

9. А38- Улаан эсэргэнэт чичрэг 



10. А39 -Мененгококт халдвар 

11. А46 -Ёлом 

12. А49-Гар хөл амны өвчин 

13. А82- Галзуу 

14. А84- Хачигт, вируст, энцефлит 

15. А87 -Вируст менен 

16. В01- Салхинцэцэг 
17. В02 Бүслүүр үлд  

18. В05 Улаан бурхан   

19. В06 Улаанууд 

20. В15 Цочмог гепатит А 

21. В16 Цочмог гепатит В 

22. В26 Гахайн хавдар 

23. J00 Томуу 
 

  Сувилагчийн өдөр тутмын ажилдаа баримтлан ажиллах стандарт, 

удирдамж: 
 
MNS: 4621-2008 
 

1. Гар угаах 

2. Бээлий өмсөх  

3. Тарилга хийхэд баримтлах ерөнхий зарчим 

4. Туншилаас эмийн бодис соруулж тарих арга, техник 

5. Флаконтой эмийг найруулж тарих арга техник 

6. Арьсан дор тарилга хийх 

7. Арьсан дотор тарилга хийх 

8. Булчин тарилга хийх  

9. Судсан тарилга хийх 

10. Дуслаар шингэн сэлбэх 

11. Цэвэрлэх бургуй тавих 

12. Давсаг угаах 

13. Катетр тавих 

14. Үйлчлүүлэгчдийн  амьсгал тоолох  

15. Халуун хэмжих  

16. Артерийн даралтүзэх 

17. Захын судсанд уян зүү тавих 

18. Халуун хүйтэн жин тавих 

19. Гич наах  

20. Бумба тавих 

21. Зоондоор хооллох 

22. Бүх биеийн угаалга 

23. Амны хөндий цэвэрлэх 

24. Дээд мөч цэвэрлэх 

25. Ор засах 
 
 
 



Халдвартын тасаг нь дараахь тушаал,журам зааварыг даган мөрдөн 

ажиллаж байна. 
 

ЭМЯ-ны сайдын тушаал,журам 
 

1. Халдварт Өвчний сэжигтэй тохиолдлыг мэдээлэх хуудас ЭМС-ын 2013 

оны 450 тоот  

2. Тасаг хооронд өвчтөн  шилжүүлэх журам ЭМС-ын 2009 оны  307 тоот 

3. Хог хаягдлыг ангилан устгах журам 

4. Олон улсын хөл хориот өвчний үеийн тусгаарлах өрөө ажлуулах 

журам 

 5.  ЭМС-н 186,187 тоот тушаал 

6. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, 

ханган нийлүүлэх журам батлах тухай 

7. ЭМС-н 2015 оны 196 тоот тушаал  

8. Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны 10 сарын 13-ны өдрийн 01 тоот  Эрүүл 

мэндийн тусламж,үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах албан 

даалгавар  
 

БОЭТ-ийн захиралын тушаал,журам 

 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй   аюулгүй ажиллагааны журам  

 Тасгийн эрхлэгчийн ажиллах журам 

 3-р шатлалын эмнэлэгт өвчтөн шилжүүлэх журам  

 Хангамж үйлчилгээний ажилчдын мөрдөж ажиллах журам  

 Гоц халдварт өвчний үеийн (SARS , томуу, тарваган тахал, 

боом)яаралтай эмийн жагсаалт) 

 Ээлжийн сувилагчийн ажил үүргийн хуваарь  

 Амбулторийн сувилагчийн үүргийн ажил хуваарь 

  Менежер сувилагчийн ажил үүргийн  хуваарь 

 Үйлчлэгчийн ажил үүргийн хуваарь 

 

БОЭТ-ийн Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч захиралын  журам 
 

 Халдвар хамгаалалын дотоод журам  

 Эмч нарийн хамтарсан үзлэг болон зөвлөх эмчийн үзлэг 
 Хүнд өвчтөнд зөвөлгөөн хийх журам   

 Халдвартын тасгийн үйл ажилгааны журам  
 

Халдвартын тасгийн эрхлэгч эмч 
 

 ЭМБО сургалт сурталчилгаа явуулахад баримтлах журам  

 Хэвтэн эмчлүүлэгчийг хүлээн авах журам  

 Халдвартын тасгийн сахиурын мөрдөх  журам  

 Халдвартын тасгийн дотоод журам  

 Халдвар хяналтын дотоод журам 

 Хүнд өвчтөн хүлээн авч үйлчлэхэд баримтлах журмыг мөрдлөг 
болгон ажиллаа. 

 
 



 
  

   Обход үзлэгийн чанар үр дүн 
 

Обход үзлэгийг долоо хоногийн даваа гариг бүр хийж эмч нар санал 

бодол,алдаа дутагдал оношийн  хэлбэржилтэнд хяналт дүгнэлт хийж 

хэвшсэн. 
 

Халдвартын тасгийн үндсэн үзүүлэлт: 

 

Он Хэвтсэн  Ашигласан 

ор хоног 
Ор хоног Дундаж ор 

хоног 
Орны Фонд 

ашиглалт 

Орны 

эргэлт  

Нас 
баралт 

2014 169/36  2014 11,9   1/1хоног 
хүртэл / 

2015 324/97  2627/878 8,1 /9,1   0 
2016 310 2314 2314 7,4 42 15,6 1  

 

Халдвартын тасгийн амбулаторийн үндсэн үзүүлэлт:  
 

Он  Нийт 

үзлэг  
Өвчний 

учир 

Диспансерийн 

хяналт 

Анхан 

үзлэг 
Урьдчилан 

сэргийлэх 

давтан Хөдөлмө
р 

зохицуул
алт 

2014 2191 983 856  453  13 
2015 2439 1665 220  528  10 
2016 1595 1184 69 1033 286 165  

 

Өвчлөлийн байдал: 
 

Д/Д Өвчлөлийн нэрс  Нийт  
1 Хурц гепатит 0-15 нас  2 

16 наснаас дээш 15 

2 Менингокцемия 0-15 нас  0 

16 наснаас дээш 0 

3 Архаг гепатит Вгепатит 1 

С гепатит 1 

4 Улаанбурхан   242 

5 салхинцэцэг  6 

6 Гахай хавдар   0 

7 улаанууд 
 

 1 

8 бруцеллёз  18 

9 Хачигт халдвар  9 

10 Гар хөл амны 

өвчин 

 6 

11 сальмонеллёз  3 

12 рожа  3 

13 дизентерия  9 



14 Улаан эсэргэнэ  1 

    
    
    

 
 

Сувилагчийн гардан  хийсэн ажилбарын судалгаа 

Халдвартын тасгийн тусламж үйлчилгээний тайлан                            2016 

он 

д/

д 

үз
ү
үл
эл

т
 

                  Хийсэн ажил 1-р улирал  
 

2-р 

улирал 
 

3-р 

улирал 
 

4-р 

улирал 
  
 

 

жилээр 
 

1 

үй
л
ч
и
л
гэ
э 

Бүгд үйлчилсэн хүний 

тоо/давхардсан тоо/ 

1373 604 267 149 2393 

2 Хүнд өвчтөний тоо 329 71 22 10 432 

3 Хүндэвтэр 127 17 13 2 159 

4 Маш хүнд 52 0 0 0 52 

5 Хүнд өвчтөнд тависан хяналт 317 91 205 11 624 

6 

Э
м
ч
и
л
гэ
э 

Судас тарилга 2123 592 649 110 3474 

7 Булчин тарилга 3028 614 211 191 4044 

8 Арьсан доорхи /тар 61 7 53 0 121 

9 Арьсан доторхи/тар 0 0 8 0 8 

10 Дусал тарилга 617 340 294 197 1450 

11 Шахуургаар хийсэн эмчилгээ 70 0 0 0 70 

12 Уян зүүгээр хийсэн эмчилгээ 483 188 149 12 832 

13 Цусны бүлэг үзсэн 1 3 0 0 4 

14 Тохирооны цус авсан      

15 Цус,цусан бүтээгдэхүүн 

сэлбэсэн 

     

16 Шинжилгээнд цус авсан  101 43 9 12 165 

17 Нийт хатгалт 5823 1659 888 349 8719 

18 

 

А/сувилгааг 5 шатлалаар 

хийсэн 

81 31 14 11 137 

19  Ор зассан 169 28 49 15 261 

20 Цагаан хэрэглэл сольсон 145 58 12 18 233 

21 Суурь даавуу сольсон      

22 Хувцас сольсон 63 25 0 4 92 

23 Хүнд өвчтөний байрлал 

сольсон 

74 10   84 

24 Хэсэгчилсэн угаалга 258 201 12 11 492 

25 Бүх биеийн угаалга      

29 Толгой угаасан 1 6   7 

30 Үс самнасан 3 13   16 

31 Хумс авсан 2 5 5 1 13 

32 Жин бэгнүүр 42 2   44 

33 Халуун бууруулсан 121 49 7  177 



34 Шээлгүүртэй хүний асар/сув      

35 

га
р
д
ан

 ү
й
л
д
эл

 

Эм уулгасан 6406 1630 1465 632 10133 

36 Ходоод угаасан      

37 Зондоор хооллосон 51 5   56 

38 Гардан хооллосон  22   22 

39 Шээлгүүр тависан      

40 Цэвэрлэх клизм тависан 8 24 38 5 75 

41 Түрхэц шавшлага хийсэн 42 9  25 76 

42 Нүдэнд эм дусаасан 124 87   211 

43 Хоолой зайлуулсан 138 56   194 

44 

Г
ар
д
ан

 ү
й
л
д
эл

 х
я
н
ал
т

 

Цөс угаасан      

45 Боолт хийсэн      

46 Шарханд анхдагч цэгцлэлт /х      

47 Бикс багаж ариутгалд өгч /ав 49 90 36 12 187 

48 Амин үзүүлэлт үзэж хянасан 896 317 183  1549 

49 Арьс салст ажигласан 30 60 51 13 153 

50 Биеийн жин үзсэн 170 47 25 11 253 

51 Биеийн өндөр үзсэн 170 47 25 11 253 

52 Шээсний гарц хянасан 16 58 36  112 

53 
 

Шингэний баланс үзэж 

хянасан 

8 33 20  61 

54 

Ш
и
н
ж
и
л
гэ
э 

Хэвлийн хөндий хатгахад 

тусласан 

     

55 Цээжний хөндий хатгахад 

тусласан 

     

56 Нугасанд хатгалт хийхэд 

тусласан 

4    4 

57 Цусны дэлгэрэнгүй 

шинжилгээ 

79 31 8 9 188 

58 Биохими  6 19 10 6 41 

59 Шээсний шинжилгээ    1 1 

60 Эд эс судлалын шинжилгээ      

61 Нян судлал      

62 Эхо   5 2 3 10 

63 Рентген харалт 102 14 1  117 

64 Рентгэн зураг авах    4 4 

65 Флюр зураг      

66 Экг      

67 Уян дуран      

68 Нарийн мэр/эмчид үзүүлэх 28 13 6 1 48 

69 

А
п
п
ар
ат

 

Цэр салст соруулах 12    12 

70 Мониторт өвчтөн хянах      

71 Хүчилтөрөгч өгөх 89 44   133 

72 Пульсоксиметрээр хянах 270 48 10  328 

73 Кварц ажиллуулах 180цаг 103цаг 50цаг 20цаг 353цаг 



74 
Э
М
Б
О

 
Сургалтанд хамрагдсан 

үйлчлүүлэгчийн тоо 

401 220 232 8 860 

75 Тарааж өгөх материал 

ашигласан 

126 56 24 3 209 

76 Үйлчлүүлэгчдийн хүсэлтээр  4  6 10 

77 Харилцан ярилцсан хүн/тоо  104 14 2 120 

78 Гардан хийж, зааж сургасан 

хүний тоо 

     

 

Халдвартын барилгын их засвар хийсний дараа гадна урд талаас 

 

 



 
Халдвартын барилга ар талаасаа 
 

 
 

Халдвартын тасгийн нүүр хэсэг  
 



Халдвартын тасгийн 1-р давхарын коридорийн хэсэг 
 

 
 



 
 Халдвартын тасгийн 1-р давхарын хэсэг 

 
 

Тусгаарлах өрөө  



 
 

Тахалын өрөө 

 
 

Төрөх өрөө 



 
 

Өвчтөн хэвтэн эмчлүүлдэг палат  бүрийн угаагуурын өрөө 

 



 
 

1 давхарын нарийн коридори 



 
 

2 давхарын нарийн коридори 



 
Шатны хэсэг 



 
 

Хүлээн авах  



 



 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Дэлхийн Зөн ОУБ-с өгсөн эмйн шкаф ээлжийн сувилагч ээлж 

хүлээлцэж байгаа байдал 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Дэлхийн Зөн ОУБ-с өгсөн ор                Палат  

 


