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ХОВД АЙМГИЙН БОЭТӨВИЙН“ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН”АЛБАНЫ ТАСГИЙН ҮҮСЭЛ,                                        

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ, ХӨГЖИЛИЙН ӨНӨӨГИЙН ТҮВШИН. 

        Ховдхот.2013-01-06.                                                                                                                                                

Танан цагаан гэрийнхээ хойморт, ургах нарныхаа цацрах туяаг залдаг,сүрлэг 

“Алтайн”уулсын өвөр, ард нутагтай, өнөөгийн Монгол улсын баруун хязгаарт нутагшсан, 

улс эх орныхоо төлөө үеийн үед цуцалтгүй тэмцэж, тууштай амьдарч ирсэн Ховдчуудын 

эрүүл энхийн төлөө ажил, хөдөлмөр, амьдрал, амиа зольсон, цаг цагийн эмч 

мэрэгжилтэнгүүдийн ладаа, оноог дэнсэлж, ашид мөнх цэцэглэн дэвжих ангаах ухааны, цасан 

цагаан сүүнээс охь нь болж, суурь бөгөөд оргилд байсаар ирсэн, цаашд ч энэ байр сууриа үл 

алдах,”Эмгэг судлал”-ын шинжлэх ухааны алба тулганыхаа чулууг 1960 онд Ховд аймгийн 

нэгдсэн эмнэлэг, одоогийн “Баруун бүсийн оншлогоо эмчилгээний төв”-д тулсан түүхтэй юм 

билээ... 

    Тэртэй улирч өнгөрсөн хагас зуу гаруй жилийн урьд тус эмнэлэгт ажиллаж байсан 

ЗХУлсын одоогийн Орос  улсын мэрэгжилтэн, мэс засалч Воробев тэргүүтэй 4 эмч 

сургагч,зөвлөх эмчээр ажиллаж байсаны нэг нь бидний мэрэгжилээр ажиллаж, БНМАУлсын 

хүний их эмч Дугар агсаныг эмгэг судлагчаар шавьлан сургаж ,мэрэгшүүлэнэ,хамтран 

ажиллаж,сургаж,байжээ. 

     Улирч үлдсэн 54 жилийн хугцаанд  Эмгэг судлагч их эмч-13, Эмгэг судлалын туслах 

сувилагч, бага эмч-10, эд,эс судлалын лаборант-9, эрүүл мэндийн үйлчлэгч-4,бүгд гучин таван 

эмч,мэрэгжилтэн ажилчид ажиллаж ирсэний, нэг нь тухайн үеийн ЗХУлс одоогийн Орос  

улсын мэрэгжилтэн,бусад нь үндэсний эмч мэрэгжилтэн ажиллаж байсны,гурван эмгэг зүйч 

их эмч,хоёр эмгэг судлалын туслах бага эмч бөгөөд эд эс судлалын лаборантаар хослон,нэг 

эрүүл мэндийн үйлчлэгч бүгд зургаан ажилтан ажиллагсадтай1990 оноос хойш БОЭТөвийн 

нэг тасгийн эрхтэй ажил үүргээ гүйцэдгэж байна. Эдгээр ажиллагсадын 3 нь өдөр насныхаа 

тэтэглэг эдлэж, 6 нь одоогийн эмгэг судлалын тасагтай ажиллаж,15 нь Ховд аймгийн 

БОЭТөв,ШШАлба,ХСҮТөв зэрэг газруудад  ажилаж байгаач,амьд ертөнцийн жамаас хэнч 

тойрч гарах аргагүй тул, ертөнцийн мөнх бусийг арван нэгэн нь үзүүлжээ. 

     Тус эмгэг судлалын  алба 1960-1973 онд эмгэг бүтцийн шинжилгээг зөвхөн харах, хүрэлцэх, 

сонсох,  үнэртэх, зэрэг /макро/түвшинд шинжилгээг хийдэг, тусгай багаж төхөөрөмж 

тааруухан эд эс судлалын лабораторгүй үйл ажилгаа явуулж  байсан байна. 

  БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн/одоогийн засгийн газар/ 1973 оны 458тоот тогтоолоор 

Эрүүлийг хамгаалах яамны дэргэд Улсын эмгэг анатомын товчоог байгуулж даргаар нь 

анхны эмгэг судлаач эмч, Эрүүлийг хамгаалахын гавъяат ажилтан Д.Дашдорж томилогдож, 

аймгуудын мэрэгшсэн эмгэг судлалын албаны үйл ажилгаанд анхаарлаа хандуулалт 

эрчимжсэн гэж үзэж болно.  



Дээрхи тогтоол хэрэгжүүлэх зорилгоор 1974онд тус аймагт, ЭМЯамны “Эмгэг судлал”-ын 

ерөнхий мэрэгжилтэн,ЭМШУИСургуулийн “Эмгэг судлал”-ын тэнхмийн эрхлэгч,анагаах 

ухааны доктор,професорЛ.Галцог нэг жилийн хугацаатай томлигдон ажиллаж,Ч.Самбуу  

агсаныг эмгэг зүйч их эмчээр,Борхүү агсагыг эд,эс судлалын лаборантаар, шавилан 

сургаж,”Эд   эс судлал”-ын лаборатортой болсон нь эмгэг судлалын бүтэцийн 

шинжилгээний явцад ”Аутопси” авч бүтэцийн оношыг бичил харуурын түвшинд 

баталгаажуулж,зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд амьд сорьцын дээжид бичил харуурын 

шинжилгээг хийж эхэлсэн нь. 1960 онд үүсгэн байгуулагдсан алба түүхийн шинэ хоёр дахь 

шатанд шилжсэн бөгөөд энэ түвшиндээ 1990 онтой золгосон юм байна.  

      1990 онд Ховд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн “Эмгэг судлал,шүүх эмнэлэг”-ийн тасгийн 

эрхтэй ажиллаж эхлээд, бүтэцийн шинжилгээ бүрт аутопсия,бүх эмчилгээний зориулалтаар 

хийсэн мэс ажилбар,онош тодруулах мэс ажилбаруудын материал бүрийг,хөндийт эрхтэнд 

хийгдсэн уян дурангийн материал,биеийн гадаргуй дахь хатгалт хийж болох хөх,биеийн 

гадаргуйд дөт үүсгэврийн  хатгалтын наалдац умаан хүзүүний наалдац, хөндийт эрхтэнээс 

гарсан зүйлс, ялгадсанд эд эсийн шинжилгээг ирүүлсэн тохиолдол бүрт хийх болсон. 

       1993 онд түүхэндээ анх  удаа энэ салбарыг хоёр эмгэг зүйч их эмчтэй болгосон нь тухайн 

үед нэгдсэн эмнэлгийг удирдаж байсан П.Сэсээр,П.Эрвээхэй нар энэ шинжлэх ухааны охь 

болсон хэрэгцээг зөв үнэлж дэмжлэг үзүүлсэн нь, тухайн эмгэг судлалын албаны дэвшилд 

хүрсэн гурав дахь шат болох буйзай. Гэвч 1990-1997  он дуустал, найман жил эрчтэй ажилсан 

энэ алба, 1998-2003 оныг дуустал долоон жилд тухайн үеийн Монголын төрийн самуурал, 

эдийн засгийн зохисгүй хэрэглээний зарцуулалтын зуд, тухайн албанд ажиллагсадын үүргээ 

умартсан,санаачлага муу байснаас үйл ажилын нь үр дүн дороотсоныг нуух юун. 

       2004 оны 01-р сарын 04 ний өдөр долоон жил клиникийн лабораторын хавсарганд байсан 

албыг тасгийн эрхтэйгээр үйл ажилгаа явуулах боломж бүрдүүлж,2 эмгэг зүйч их эмч, 2 эд эс 

судлалын лаборант,1 эмгэг судлалын туслах бага эмч, 1үйлчлэгчтэйгээр,ажиллуулж эмгэг 

зүйч Д.Баярмандлыг, 2004 онд Монголдоо буй хэл дэлхийд данстай, Анагаах ухааны шинжлэх 

ухааны доктор,професор,Монгол улсын хүний гавъяат эмч Д.Самбуупүрэвд зургаан сарын 

хугацаатай шавилуулан сургаж эд эс судлалаар мэрэгшүүлж ажиллуулсан,  2008 оноос 

хойш,эмгэг судлалын туслах бага эмч,эд эс судлалын лаборантаар хослон мэрэгшүүлэн хоёр 

хүн бэлдэж одоо хоёуулаа хослон ажиллаж байгаа нь,энэ хоёр мэрэгжилийн тасралтгүй үйл 

ажилгааг хангах боломжтой,ажлын ачаалалыг тэнцвэржүүлсэн үйл болж чадлаа өнгөрч буй 

6 жил энэ албаны дахин сэргэн мандах эхлэл болж чадсанаарай дөрөв дахь дэвжиж  

урагшласан үе шат болох байх. 2009 онд Ховд аймгийн ШШАлба манайхаас өрх 

тусгаарлхад,шинжээч бөгөөд эд,эс судлагч эмч-1,эд,эс судлалын лаборант-1,шүүх эмнэлгийн 

бүтэцийн шинжилгээний бага эмч-1 тэйгээр айл гэрийн нь ноён нурууг босгож өгсөн нь энэ 

хамт олны чадамжыг илтгэж байна. 



     2011 оны хичээлийн  жилээс  Г.Одонхүүг  ураг,нярай,хүүхдийн эмгэг судлагчаар 2жил 

мэршүүлэн ажилуулж, 2014 оны 1сард С. Батхуяг эмч маань гавъяаныхаа амралтаа авч 

одоогоор даархи бүрэлдхүүнтэйгээр нотолгоонд сууриласан  шинжлэх ухааны салбарт  

нэгээхэн жигүүр  болон эмгэг судлалын тасаг  үйл ажиллагаа явуулсаар байна.  

      

         2009 онд Швейцар улсын засгийн газар, мэс засалчидын нь хөрөнгө оруулалтаар, 

Люксинбургын төсөл хэрэгжүүлсэн Эмгэг судлалын алсын зайн оношлогооны төсөл 

хэрэгжсэнээр, тус тасагт дижитал микроскоп,компютер,өнгөт хэвлэгч, бусад дагалдах 

хэрэгсэлийн хамт бэлгэлсэнээр,оношилгооны үр дүн нэмэгдсээр, цаг хугацаа алдахгүй, гадаад 

хяналт хийгдэх олон давуу талтай болсон. 

       Дэлхийн олон улсийн нэгдсэн сүлжээнд нэгдэж ажилсанаар бичил харуурын бэлдмэлийн 

чанарыг эрс сайжруулах, дэлхийн түвшингийн будаг реактив хэрэглэх,эмч мэрэгжилтэн 

өөрөө Англи хэлний зохих мэдлэгтэй болох шаардлага ажилхад зайлшгүй болсоноор эмч 

мэрэгжилтэнүүд зохих хэмжээнд өөрсдийгөө дайчлан ажиллах болсоноор сүүлийн өнгөрсөн 

дөрвөн жилд хөгжил дэвшлийнхэй тав дахь шатанд шилжиж ,өсөх ирээдүүтэй залуу шинэ 

эмч мэрэгжилтэнгээр хүний нөөцөө аривжуулж чадсанаар,бүх ажиллагсадын 50% нь 30 

хүртэл,33% нь 30-50 насны,  50-аас дээш насны 16,7% эзлэж байгаа нь энэ хамт олны ирээдүй, 

эрч,хүч арвин юм. 

        Тус аймгийн эмгэг судлалын алба үүсэн хөгжихөд 1960-аад оны эхээр ажиллаж байсан 

ЗХУлсын эмч мэрэгжитэн,1974 онд ажилласан ЭМЯамны “Эмгэг судлал”-ын ерөнхий 

мэрэгжилтэн, ЭМШУИСургуулийн “Эмгэг судлал”-ын тэнхмийн эрхлэгч,анагаах ухааны 

доктор,професор  Л.Галцог  нэг жилийн хугацаатай томлигдон ажиллаж,Ч.Самбуу агсаныг 

эмгэг зүйч их эмчээр,Борхүү агсагыг эд,эс судлалын лаборантаар, шавилан сургаж,”Эд эс 

судлал”-ын лаборатортой болсон,1994 ондМонголдоо буй хэл дэлхийд данстай, Анагаах 

ухааны хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга,анагаах ухааны шинжлэх ухааны 

доктор,професор, Монгол улсын хүний гавъяат эмчД.Самбуупүрэв агсан,ЭМШУИСургуулийн 

багш, професор Б.Туул,1995 онд ЭСҮТөвийн захирал агсан П.Буудай,ХСҮТөвийн зөвлөх,анагаах 

ухааны доктор Ш.Энхтуяа, 1996 онд ЭСҮТөвийн дэд захирал,эмгэг судлалын зөвлөх 

эмч,професор Б.Оюун-Эрдэнэ,2005 онд эмгэг судлагч,анагаах ухааны доктор Сувдаа, 1994 онд 

ХСҮТөвийн эмгэг судлалын тасгийн лаборант Эрэнханд,2005 онд ЭХЭМҮТөвийн эмгэг 

судлалын тасгийн лаборант Алтаншагай, 2014онд ЭСҮТ-н 2-р тасгийн эрхлэгч зөвлөх 

зэргийн эмгэг судлаач эмч Б. Уранчимэг  нар тодорхой хугацаагаар ажиллаж мэрэгжлийн 

туслалцаа биечлэн үзүүлсэнд манай хамт олон  талархаж байна. 

       

   Ашгилсан материал:     Ховд аймгийн БОЭТөвийн архив. 

Түүх бичсэн: Эмгэг судлаач, анагаах ухааны магистер: С.Батхуяг 

ОДООГООР ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ТАСАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙГАА БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН: 



Тасгийн эрхлэгч: Эмгэг эд, эс  судлаач эмч: Г. Одонхүү 

Эмгэг эд, эс судлаач эмч: Д. Баярмандал  

Ахлах лаборант: Б. Цогтгэрэл 

Лаборант: Д. Занданхүү 

Үйлчлэгч: Ж. Цэцэгмаа      



                                                                                                                           Хавсралт №01. 

а. Эмгэг судлалын албанд  ажилсан  хүний их эмч,эмгэг зүйч нар: 

     А.1960-1964 онд Б.Дугар агсан, ЗХУлсын мэрэгжилтэн 1960-1962 онд хамтарч. 

     Б.1965-1966 онд Баяртогтох-Зүрх судасны эмч,өндөр настан,Улаанбаатар хотод. 

     В.1967-1970 онд Хайсандаа агсан,Улаанбаатар хотд Шүүх эмнэлэгт шинжээчээр. 

     Г.1971-1972 онд Ч.Баатаржав агсан,Эрчимт эмчилгээ,нойрсуулагч эмч. 

     Д.1973 онд С.Цэвээнсүрэн-Доторын өвчин судлалын эмч,Ховд аймаг Жаргалант сумд.    

     Е.1974-1986 онд Ч.Самбуу агсан,Хэт авианы дүрс оншлогооны эмч. 

     Ё.1987-1989 онд Д.Батсуурь агсан,Доторын өвчин судлалын эмч. 

     Ж.1990-2013 онд С.Батхуяг,Эмгэг зүйч,эд эс судлагч,эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр  

мэрэгшсэн,Эмгэг судлалын тасгийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.1997-2013 он хүртэл “Ургийн 

өргөө”эмнэлэгт,эмэгтэйчүүдийн эмч,умаан хүзүүний эс,эд судлагчаар хослон ажиллаж 

байгаа. 

     З.1993-1998 онд Б.Оюунчимэг, Улаанбаатар хотод эмийн худалдаа эрхэлдэг. 

     И.1998-1999 онд Баатарзориг,Булган аймгийн Тэшиг суманд хүний их эмчээр.  

     Й. 2000-2013 онд  Д.Баярмандал,Эмгэг зүйч,эд эс судлагчаар тасагтай ажиллаж 

байна.  

     К. 2012оноос хойш  Г.Одонхүү,Эмгэг эд эс судлаач эмчээр нарийн мэргэжил эзэмшин 

одоо”Эмгэг судлал”-ын тасагт эрхлэгч эмчээр тус тус ажиллаж байна. 

 

б.Эмгэг судлалын албанд  ажилсан туслах бага эмч нар. 

     А.1960-1965 онд Мөнбиш агсан,Хүний сувилагчаар мэрэгшсэн. 

     Б.1966-1970 онд Сэрж агсан,Хүний сувилагчаар мэрэгшсэн.  

     В.1971-1988 онд Чулуун агсан,Эх баригч бага эмч.  

Г.1989онд Гантулга агсан,Сувилагчаар мэрэгшсэн. 

     Д.1990онд Амарсайхан,Сувилагчаар мэрэгшсэн,Улаанбаатар хотод. 

     Е.1991-1994 онд Даваажав агсан,Эх баригч бага эмч. 

     Ё.1995-2000  онд Оюунболд,Ховд их суруульд Англи хэлний багшаар ажилдаг. 



    Ж.2001-2008онд Сугар,Эх баригч бага эмч.Ховд аймагийн ШШАлбанд бага эмч.  

    З.2008-2014 онд Б.Цогтгэрэл Сувилагч,эмгэг судлалын туслах бага эмч,эд эс судлалын  

лаборантаар мэрэгшсэн, ажиллаж  байна. 

И.2009-2014онд Д.Занданхүү Сувилагч,эмгэг судлалын туслах бага эмч, эд эс судлалын 

лаборантаар  мэрэгшсэн, ажиллаж  байна. 

в.Эмгэг судлалын албанд  ажилсан эд,эс судлалын лаборант нар.  

     А.1973-1980 онд Борхүү агсан, клиник,эд эс судлалын лаборантаар мэрэгшсэн. 

     Б.1980-1989 онд Батнасан,клиник,эд эс судлалын лаборантаар мэрэгшсэн,Ховд аймагт 

өндөр настан.  

 В.1990-2007 онд Ш.Оюунчимэг,клиник, эд эс судлалын лаборантаар мэрэгшсэн,Ховд аймагт 

БОЭТөвд клиник лабораторт ажиллаж байна. 

     Г.1994 онд Хишигбуян клиник,эд эс судлалынлаборантаар мэрэгшсэн,Улаанбаатар хотод 

ХСҮТөвийн эд,эс судлалын лабораторт ажиллаж байна. 

Д.1995-1998 онд Цэрэндулам Эх баригч бага эмч,эд эс судлалын лаборантаар мэрэгшсэн, 

Улаанбаатарт өндөр настан. 

     Е.2004-2008 онд Баярай клиник, эд эс судлалын лаборантаар мэрэгшсэн,Ховдаймагийн 

ШШАлбандэд,эс судлалын лабораторт ажиллаж байна. 

     Ё.2008 онд Сувд-ЭрдэнэСувилагч,эд эс судлалын лаборантаар мэрэгшсэн, Ховд аймгийн 

Алтай сумын Эрүүл мэндийн төвд ажиллаж  байна. 

     Ж.2008-2014 онд Б.Цогтгэрэл Сувилагч, эд эс судлалын лаборант,,эмгэг судлалын 

туслах бага эмчээр  мэрэгшсэн, тасагтай мэрэгжилээрэй хослон ажиллаж  байна. 

         З. 2009-2014 онд Д.Занданхүү Сувилагч, , эд эс судлалын лаборант,эмгэг судлалын 

туслах бага эмчээр  мэрэгшсэн,тасагтай мэрэгжилээрэй хослон ажиллаж  байна.  

г.Эмгэг судлалын албанд  ажилсан эрүүл мэндийн үйлчлэгч нар. 

     А.1960-1989 онд Эмгэг судлалын тасаг нь нэгдсэн эмнэлгийн,клиник лаборатор,амбулатор 

буюу одоогийн параклиникт  харъяалагдана  ажилдаг байсан тул тусгай үйлчлэгчгүй байв. 

   Б.1988-2002 онд Лхагвасүрэн, бүрэн бус дунд боловсролтой, Ховд аймагт хувиараа хөдөлмөр 

эрхэлдэг. 

В.1998-2009 онд Саранцэцэг, бүрэн дунд боловсролтой,өндөр настан,Ховд аймагт буй. 

Г.2010 онд Янжиндулам,бүрэн бус дунд боловсролтой,Ховд аймагт БОЭТөвд үйлчлэгч. 



Д. 2011-2014 онд Цэцэгмаа,малын бага эмч мэрэгжилтэй, тасагтай ажиллаж байгаа.  

 


