
Сэтгэлд үлдсэн он жилүүд 

 

Одоогоос 38 жилийн өмнө АУДуС-ийг төгсөөд төрсөн нутаг Ховд аймагтаа 

хувиарлагдан ирж 1976 оны 7-р сарын 06 өдөр Эрүүл мэндийн газрын дарга 

н.Адьяша даргийн тушаалаар Чандмань суманд ажиллахаар юу ч мэдэхгүй годгор 

охин явж билээ Очоод Чандмань сумын их эмчийн тушаалаар сумын төвд дежурын 

сувилагчаар 1 сар ажилаад,4-р баригадад эмчээр очиж байлаа.  Адуучин Үржин гэдэг 

айлд эхнэр Ойндоо гэдэг хоёр хөгшин дээр очиж өвөлд нь тэмээ унаад зунд нь 

хүний мотоциклийн араар заримдаа мориор дуудлаганд явж байлаа . 1979 оноос 

аймгийн төвд шилжин ирж Хүүхдийн хэсэг, Хүүхдийн тасагт дежурийн сувилагч , 

судас тарианы сувилагч, менежер сувилагчийн ажил хийж байсан Тэр үед хүүхдийн 

тасаг 40 гаруй ажилчидтай тасаг маань 1.Том тасаг,Дунд тасаг, Нярай тасаг, 

Сахиургүй тасаг ,Хүлээн авах тасаг тасгуудтай байлаа шүүдээ Сахиугүй тасагт 

гурван асрагч н.Хүрлээ, н.Цэцэгбал,н.Цэдэнхүү нар ажилладаг . Тасгийн эмчээр 

Г.Хандхүү н.,Баяраа,н.Цэцэгмаа 

 



 Д.Дариймаа,Т.Юмжав,С.Жаргалсүрэн Д.Минжигмаа,,А.Төмөрбаатар, 

Ч.Одонтуяа,М.Албанч,С.Дүүдээ,Д.Буяндэлгэр,Б.Галсанцэдэн 

,Т.Баяртогтох,Ч.Нямаахүү,А.Энхамгалан,Д.Бямбаа,Н.Оюундэлгэр,нарын үе үеийн 

эмчнартайажиллажбайлаа.Сувилагчнараас 

н.Цэндээ,н.Хөхөө,н.Цэвэлмаа,н.Баасанжав,н.Шүрхүү,н.Батмөнх,Ц.Эрдэнэчимэг,н.Ян

жинхорол,Ц.Занданхүү,н..Хуангаа,н..Дашиймаа,н.Туяа,Н.Алтанцэцэг,    

Түмэнөлзий,н.Цэцгээ,н.ХоролсүрэнХ.Оюун,Кадича,С.Жаргалсүрэн,С.Цагаанцоож 

Д.Цэцгээ,С.Нина,С.Дамдиндуламн.Чимэгсүрэн 

Д.Цагаанцоож,С.Дуламсүрэн,Б.Амаржаргал,Г.Нямтайван,,М.Цагаанцоож,Г.Цэцэгсүрэ

н,Д.Баасан,Ц.Цэцэгсүрэн,Т.Цэцэгмаа,О.Даваахүү,О.Ганчимэг, , 

Л.Алтанцэцэг,М.Дэлгэрмаа,Д.Бямбасүрэн,С.Жаргалсайхан,НохЦэндаюуш, 

,П.Энхтуяа,Нор..Цэндаюуш,Б.Тэгшжаргал, Мөн ахлах нярав 

сувилагчаарИ.Сосор,н.Сэржмядаг, 

н.Бөхчулуун,Б.Жаргалсайхан,н.Энхтуяа,С.Алтанцэцэг,н.Наадгайн.Лхагвасүрэн, 

,Х.Оюун,Д.БямбасүрэнарСудастарианысувилагчаар 

Амархүү,Дуламсүрэн,И.Сосор,Б.Жаргалсайхан,Түмэнөлзий,Х.Оюун,Хуанган,нар,  

асрагчнараасн.Мөөгөө,н.Нямцоодоо,н.Цэцэгбал,н.Сийлэгмаа, 

С.Юмжав,Д.Нямсүрэн,н.Хүрлээ,Б.Гангамаа, 

н.Наадгай,М.Эрдэнэчимэг,н.Цэдэнхүү,Б.Цэндсүрэн,Ш.Амгалан, 

н.Цэцэгсүрэн,Г.Бурмаа,Ш.Наранчимэг,Ж.Алтанцэцэг,А.Чулуунцэцэг,Л.Оюунчулуун,

Д.Баярлхагва,Н.Цэцэгсүрэн,С..Дурданбай,Д..Уранчимэг,В.Дуламсүрэн нарын үе 

үеийн эмч сувилагч асрагч нартай ажиллаж их зүйлийг мэдэж сурж ,хамт ажиллаж 

байсан ажилчидаа гар нийлэн хүүхдийн төлөө их зүйлийг амжуулж  байсныг 

мартахын аргагүй сайхан үеийг өнгөрөөжээ Хүний ажил амьдралын гараа бүхэн 

түүхтэй сайн сайхан бүхэн энд цогцлон байдаг бөгөөд  хүүхдийн эрүүл мэндийн 

төлөө хамтран ажиллана  гэдэг асар үнэ цэнэтэй юутай ч зүйрлэшгүй эрхэм нандин 

зүйл байдаг гэдгийг ажиллаж байх хугцаандаа мэдэрсэн..Мэргэжлийн хичээл заана 

шалгалт авна дүн тавьдаг, Бид 7 хоног бүр их цэвэрлэгээ хийдэг заавал шалгуулаж 

явдаг Өглөө 6 цагт өглөөлөг,7-30минутанд улс төрийн сонсгол орой 7 цагт, 

лекц,дугуйлан, тогтмол хичээлэдэг нарийн бүртгэлтэй Ерөнхий сувилагч н.Содном 

гэж жинхэн хатуу ажил хэрэгч өглөөд ажил хүллээлцээд дутуу хийсэн санаанд нь 

хүрээгүй хийгдсэн ажлыг дахин хийлгээд заавал өрөө үзэн шалгаж хүлээн авч байж 

ажилаас буулгадаг , Социолист уралдаан,Кок дүгнүүлдэг .Ном сонин их 

унишдаг,уншсан зүйлээ тэмдэглэл хөтлөн шалгуулна,Сонин байнга захиалдаг,Шинэ 

зүйл санаачлах,шинийг эрэл хийдэг ,Хариуцлага алдах, алдаа дутагдал гаргахаас 

сэргийлдэг Хийж бүтээх хүсэл зорилго ундарч байдаг байлаа,Эмч сувилагч асрагч  

нар эвсэг хамт олон байж нэгэн дээвэр доор нэг баг  болон ажиллаж  үүргээ сайн 

биелүүлдэгээр хүүхдийн өвчлөл буурч, хүүхдийн эндэгдэл багасан,улсын хэмжээнд 

сайн эмнэлэг,сайн эмч ажилчид гэж хэлүүлдэг байсныг тодхон санаж байна, Мөн 

ажлын хажуугаар манай эмнэлэг Энхийн уянга хамтлагтай тасаг хамт 



олон,байгуулагын хооронд АСТ-ТЭСТ-ийн тэмцээнд оролцож багаараа  байнга 

тэргүүн байранд орж би Эрүүлийн хамгаалахын 80 жилийн ойн баяраар 2005 онд  

/Монгол улсын тэргүүний ардын авьяастан /цол тэмдэгээр шагнуулаж байлаа. Тэр 

үед  мөн ажилчид төрсөний дараа 45 хоноод  ажилдаа ордог чөлөө өгдөггүй байсан 

Бага сартай хүүхдүүдтэй ажилд ордог шөнө 12 цагийн тариа хийгээд нөгөө бусад 

сувилагч нартай тасгаа  захиад нэг асрагч дагуулаад нохойноос айгаад мод барьж 

аваад хүүхдээ хөхүүлэхээр маш хурдан  яваад ирдэг. Хүүхдээ сахиж байгаа сахиурууд 

хүүхдийн дэргэд унтуулуахгүй хүүхдийн агаар булууна гэж  тусгай сахиуруудын 

унтдаг өрөөтөй .Сувилагч асрагч шөнөд унтах эрхгүй шөний 2-5 цагийн хооронд  үе 

үе эмнэлгийн дунд мэргэжилтэнээс шалгалт ирдэг ,унтсан байна нүүр гар хацарт 

чинь ором орсон байна гээд зураг аваад маргааш өглөө эмч  хурлаар орно, зураг 

мэдээлэлийн самбарт хаддаг. Нэг шөнө МУ-ын хүний гавьяат эмч М.Албанч эмчтэй 

дежурт хонож байсан 30 минут орчим  дуг гэсэн байсан өгөө 6 цагийн тариа хийх 

гэсэн хайрцагтай эм тариа байдаггүй айх ч шиг,гайхах ч шиг одоо яадаг билээ гээд 

хамт хонож байсан сувилагч нараас асуугаад бүгд л мэдэхгүй гээд тэгээд яаралтай 

эмээс тариа аваад найруулах гэж байтал М.Албанч эмч оймстой орж ирээд нуусан 

байсан миний сонор сэрэмжийг шалгасан байснйг мартахын аргагүй. М.Албанч эмч 

их наргианч алиа ,шогч,бараг хамт ажилладаг байсан хүн бүхэнд тохирсон нэр хоч 

өгдөг, хүүхдийн өвчнийг оношлох, эмчлэх, эмчилгээний гардан хийдэг ажилбарыг 

цогцоор нь хийдэг чадварлаг эмч  байсан. Өвчтөний түүхийг эмчилгээг гаргацтай 

бичдэг, цэвэрч бичиг үсгийн соёлтой  хамт ажиллаж байсан эмч сувилагч  асрагч 

нардаа нөмөр нөөлөг ихтэй мэргэжлийн алдаа гаргахгүй байхийг байнга зөвлөдөг 

асар өндөр мэдлэг арвин туршлагатай хамт олныг түшиж ажиллаж байсандаа сэтгэл 

хангалуун баярлаж явдаг. Би 9 жил судас тарианы сувилагч хийсэн .Тэр үед өвчлөл 

ихттэй 5 тасаг дамжиж судас тариа  хийдэг тэр толгой дараалан шингэн алдсан 

хүүхэдтэй  дусал тариа ихтэй  тариагаа хатгаад асрагчид бариулдаг хүнд 

хүүхдүүдийг өөрөө бариад дуслаа дуусгадаг  одоотой адил уян зүү нэг удаагийн зүү 

тариур  байдаггүй төмөр тариур зүүтэй ариутгалд өгөөд авдаг  байлаа .Тариа ихтэй 

үед цайнд орно гэж үгүй тариа хийж байх үедээ ажлын ачаалал их байхад  2 удаа 

муужарч унасан сэрсэн чинь манай ээж ирчихсэн  Полиглюкин шингэн  тариаг 

дуслаар  зоолгоод хэвтэж байсан   ажил ихтэй үед хүүхдүүд судас тариатай 

хүүхдүүдээ  орхихгүй тариагаа хииж дуусгах гэж улааран  суудагтай холбоотой 

.Хүүхдийн тасаг 28 жил ажиллаж сүүлийн 13 жил ахлах ба Менежер сувилагчийн 

ажил хийж байгаад,2004 оноос Амбулаторийн тасагт зүрх судасны кабенитад 

Люксёнбуриг улсын буцалтгүй òóñëàìæààð õýðýãæèæ áàéãàà Ç¿ðõ ñóäàñíû 

îíîøëîãîî ýì÷èëãýýíèé òºâ ÌÎÍ/003 òºñºëд  миний бие нь 2004 оны зүрхний 

цахилгаан бичлэгийн сувилагчаар ажиллаж байна  /Зүрх судасны төв/  Òºñºë 

õýðýãæèæ ýõýëñíýýð äàðààõ çîðèëò äýâø¿¿ëñýí 



       Төслийн ажлыг үйлчлүүлэгчдэд үнэн зөв ойлгуулах,  Үйлчлүүлэгчдэд хөнгөн 

шуурхай чирэгдэлгүй үйлчлэх ,   Îíîøëîãîîíû òîíîã òºõººðºìæèéã ñàéæðóóëàõ, 

Ç¿ðõ ñóäàñíû òºâ áîëîí àëñëàãäñàí àéìãóóäûí õîîðîíä àëñûí çàéí îíîøëîãîîã 

õºãæ¿¿ëýх, Ýì÷ болон дунд мэргэжилтний   ìýäëýã óð ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ,Îðîí 

íóòàãò îíîøëîãîî ýì÷èëãýýíèé   ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõàä îð÷èí ¿åèéí îíîøëîãîîíû 

áàãàæ òºõººðºìæ çàéëøã¿é õýðýãòýé áàéñàí. Èéìýýñ òºñëèéí õ¿ðýýíä ç¿ðõíèé 

öàõèëãààí áè÷ëýãèéí äèæèòàë àïïàðàò. Ç¿ðõíèé õýò àâèàí øèíæèëãýýíèé àïïàðàò 

.êîìüïþòåðèéí èæ á¿ðäýë ñóóðèëóóëàí äîòîîä ñ¿ëæýýãýýð õîëáîñîí.Ýäãýýð áàãàæ 

òîíîã òºõººðºìæ íü òºñëèéí ýõíèé øàòàíä õýðýãëýõýä ýíãèéí îðîí íóòãèéí íºõöºëä 

òîõèðñîí áºõ áàò áºãººä  îíîøëîãîîíû áîëîìæ ºíäºð áàéñàí áîë Тºñºëèéí õîёð 

äàõü øàòàíä 2008 îíû 11 ñàðààñ îð÷èí ¿åèéí îíîøëîãîîíû ìàø íàðèéí 

òåõíîëîãóóäûã àãóóëñàí îíîøëîãîîíû ºíäºð áîëîìæòîé òîíîã òºõººðºìæ¿¿äýýð 

áàÿæñàн .Ç¿ðõíèé õýò àâèàí øèíæèëãýý/äîïïëåðÝÕÎÊÃ/ îðîí íóòàãò õèéõ  

áîëñíîîðÇ¿ðõ ñóäàñíû òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð äýýøèëñýí.Óðüä ºìíº 

îíîøëîãäîæ áàéãààã¿é ç¿ðõ ñóäàñíû ýìãýã¿¿ä îíøëîãäîõ áîëîìæòîé áîëñîí 

ßëàíãóÿà õ¿¿õäèéí òºðºëõèéí ãàæãèéã ýðò èëð¿¿ëýí îíîøëîæ .öàã àëäàëã¿é ìýñ 

çàñëûí  õàãàëãàà õèéëãýõ àñóóäëûã  øèéäâýðëýгдэх болсон,/ Зүрх судас төв /төсөл 

байгуулагдан тус кабенитад Зүрхний цахилгаан бичлэгийн сувилагчаар ажиллахаар 

болж  их эмч Н.Баясгалмаатай гар нийлэн ажиллахаар кабенитаа тохижуулах гэж их 

зүйлийг хийсэн дээ.   Тэр үед манай кабенит хар цагаан зүрхний ЭХО-той зүрхний 

цахилгаан бичлэгийн апараттай,компютиртэй байсан Хүүхэд ,насанд хүрэгчдийг 

ЭХОКГ, үзлэг, бичлэгээр оношлож хяналтандаа авч эхэлсэн. Оношийн дагуу  хянан 

хяналтанд авч хагалгаанд оруулж олон өвчтөнг өвчөөс салгасан. Монголд орох 

боломжгүй нь зүрхний хагалгааг  АНУ,Солонгос,Хөх хот, Гадаадын эмч нар Монголд 

ирэх үед хүүхдүүдээ үзүүлэж  хагалгаанд  оруулж ,Орон нутагт олон хагалгаа орсон 

сайхан амжилттай болдог Н..Баясгалмаа  зүрх судасны эмчийн хувьд мэргэжилдээ 

маш сайн ЭХОКГ-д харсан зүрхний цоорхой өөрчлөлтүүд см ч зөрдөггүй чадалтай 

эмч. Н.Баясгалмаа эмчээр бахархадаг.ШКТЭ-тэй алсын зайгаар холбогдон өвчтөний 

мэдээлэлээ дамжуулж санал зөвөлгөөн авдаг 10 гаруй жил энэ эмчтэй ажиллаж их 

зүйлийг мэдэж авсандаа сэтгэл хангалуун явдаг даа. 2008 онд өнгөт допплер ЭХОКГ-

тай болж 24 цагийн зүрхний цахилгаан бичлэг,24 цагийн цусны даралт хэмждэг 

апппаратай болсон манай кабенит сайхан болж үйлчлүүлэгчдэд тусламж үйлчилгээ 

үзүүлэхэд сайхан болж байна Сүүлийн хэдэн жил Л.Бадамхорлоо эмчтэй ажилласан  

Манай-2 эмч эелдэг сайхан харьцаатай бусад  кабенитийг бодвол манай кабенит 

ачаалал ихтэй.  Хяналтын өвчтөн байнга үзүүлдэг .Манай кабенитанд манай аймаг 

болон баруун аймаг хөдөө орон нутгийн ард олон үйлчлүүлдэг,ба  зүрх судасны 

өвчлөл их байгаа сүүлийн үед залуужиж байгаа нь анхаарал татаж байна, 

 

 



 

 

 

 


