
    
 

  

БОЭТ-Н ЭМ ЗҮЙН ТАСГИЙН  "ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ 

ТӨЛӨВШҮҮЛЬЕ"АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН  БИЕЛЭЛТ 
 

  

 
Д/д Хийх ажил хугацаа Хариуцсан эзэн 

Биелэлт 

 
    1.Эм зүйн  үйл ажиллагааны талаар  

 

1 
Аймгийн МХГ-с зохион байгуулж буй Эмийн зохистой 

хэрэглээг төлөвшүүлье"аяны үйл ажиллагааг БОЭТ-н 

хэмжээнд зохион байгуулж идэвхитэй оролцох 

3 сарын 1-25 
Эм зүйн тасгийн 

гишүүд 

 

Эм зүйн тасгийн гишүүд болон 

чанарын алба идэвхитэй оролцсон. 

 

 2 
эмийн санд тавих нийтлэг шаардлаа MNS5260:2015 

стандарт баримтлан ажиллах 
3 сард 

Эм зүйн тасгийн 

гишүүд 

MNS 5260:2015 стандартын дагуу эмийн 

сангийн  баримт бичиг,нөөцийн 

стандарт,ЗШЭЖ,амин чухал эмийн 

нөөц,эмийн гаж нөлөөг мэдээллэх шар хуудас 
болон удирдамж боловсруулсан,мансууруулах 

сэтгэцэд нөлөөт эмийн 68 тоот тушаал,хог 
хаягдалын 158 тоот тушаал,эмийн жорын 

MNS5376:2014 мөрдөлтөнд тус тус шинэчлэн 

ажилласан мөн 3 сард МХГ-н төлөвлөгөөт 

шалгалтанд хамрагдаж бага эрсдэлтэй 

шалгагдаж дүгнэгдсэн.дотоод хяналтаар эм 

зүйн тасгийн үйл ажиллагааг дүгнэн халдвар 

хамгаалалтын эрсдэл бууруулж 

ажилласан,эрсдэлийн бикс шинэчлэн бүртгэл 

хөтлөж байна.  мөн тасаг нэгжээр явж хяналт 

хийж ариутгалын уусмал,гар 

халдваргүйжүүлэх уусмалын хаягжилт 

сайжруулан шинэчилсэн,яаралтай эмийн 

сери,хугацаа бүх тасаг нэгжийг жигд болгов. 
MNS5376:2015 стандартанд нийцүүлэн 
уусмалын хаягжилтыг сайжруулж тасаг 
нэгж тус бүрт олгосон 



 

3 
БОЭТ-н  тасаг нэгжээр илэрсэн эмийн гаж нөлөө,чанар 

аюулгүй байдлыг бүртгэн,үнэлэлт дүгнэлт хийж 

,мэдээллэх,гарын авлага хийх 

Эмийн гаж нөлөө 

илэрсэн тухай 

бүрт 

Эм зүйн тасгийн 

гишүүд 

Нийт үндсэн том 7 тасаг нэгж дээр эм зүйч нар 

эмийн олголт хийж үйлчлүүлэгч тус бүрт уух 

эмийн хэрэглэх заавар болон гаж нөлөөг 
тайлбарлан өгч эргэн тандалт хийж байна 3 

сарын байдлаар дотрын тасаг дээр 2 гаж 

нөлөө илэрч бүртгэгдсэн 4 сарын 11-ны ЭЭЗХ-

ны №2 дахь хурлаар хэлэлцэж үнэлэх гэж 

байна 

 
               2. Эмийн зохистой хэрэглээ сургалт,сурталчилгааны талаар:  

 

1 
Эмийн зохистой хэрэглээний нээлттэй хаалганы өдөр 

зохион байгуулж тасаг хамт олноороо идэвхитэй 

оролцох\цахим бүртгэлээр үйлчилүүлж буй иргэдэд\ 

4 сард 
Эм зүйн тасаг,эмэн 

эмчилгээний хороо 

4 сарын 14  нд хийхээр төлөвлөсөн 

 

2 
БОЭТ-н эмч нарын MNS5376:2014 стандарт жор 

бичилтыг сайжруулан ажиллах,мэдээлэл өгөх,үнэлэх 
3 сар1-25 

эм зүйчид,эмэн 

эмчилгээний 

хороо,чанарын алба 

Нийт эмч нарт 3 сарын 4,11 нд жорын 

стандартын мэдээлэл хийж хэвлэмэл 

материал 50шт –г тараасан.чанарын албаны 

даргатай хамтран историйн бичилт шалган 

үнэлгээ хийсэн. 

 

3 
Жороор олгох эмийг ялангуяа антибиотикийг зөвхөн 

жороор олгох дадал,хэвшлийг төлөвшүүлэх\сургалт\ 
3 сард15нд 

эм зүйчид,эмэн 

эмчилгээний 

хороо,чанарын алба 

Нийт эмч нарт 3 удаа антибиотикийн мэдрэг 
чанар,БОЭТ-н антибиотикийн хэрэглээний 

талаар сургалт хийж антибиотик эмийг 
жорын маягтад бичиж хэвших талаар 

мэтгэлцээн хэлэлцэхэд – 

1.антибиотик эмийг ард иргэд дур мэдэн авч 

хэрэглэж байна. 

2.эм зүйч,жор баригч нар АБ эмийг дур мэдэн 

зөвлөж,илүү үнэтэйг санал болгож байна. 

3.антибиотикийн мэдрэг чанар үзүүлэхэд цаг 
хугацаа их шаардаж хүлээгдэл их 

байна,түргэвчилсэн тоног төхөөрөмжтэй 

болох талаар ЭЭД захиралд санал дэвшүүлсэн. 

4.Хүүхдийн тасгийн эмч нар стандарт жорын 

маягтаар сайн хангагдсан боловч жорын 

маягтанд толгой дараалан бичиж 

амждаггүй,ажлын ачаалал их,амбулоторын 



үзлэгээр өдөрт 120 хүүхэд үзэж байна гэх мэт 

асуудлаар санал хүсэлтээ хэлсэн. 
 
 

 Сургалтын Дүгнэлт: 

11.нийт эмч нарт  МУ-н стандартыг баримтлан 

ажиллаж жорын маягтанд бичиж хэвшье гэж 

уриалсан 

2.ард иргэдэд эмийн мэдээлэл сайн 

өгөх,ялангуяа антибиотик эмийн хоруу чанар 

дасал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх талаар 

олон нийтийн мэдээлэл хэрэгсэл,тасаг нэгжид 

хэвтэн эмчлүүлж буй иргэдэд мэдээлэл 

боршур тараах талаар эм зүйн тасаг хариуцан 

ажиллахаар болсон. 

3.Лабораторын тасгийн эрхлэгч эмч 

антибиотоик мэдрэг чанарын түргэвчилсэн 

оношлуурын талаар судалгаа хийж БОЭТ-н 

төвд нэвтлүүлэх талаар судалж байна. 

 
4 

Амбулторийн эмч нарт жор бичилтийн стандартын 

талаар мэдээлэл хийж жорын маягтаар хангах 
3 сарын 2-25нд 

Эм зүйн тасаг,МХГ-н 

эмийн байцаагч 

3 сарын 2 нд нийт 20 эмч,сувилагч нарт 

мэдээлэл хийсэн. 

 

5 
БОЭТ-н Антибиотикийн хангамж,хэрэглээ,жор 

бичилтийн байдалд судалгаа хийх,өмнөх судалгааны 

дүнтэй харьцуулах 

1-р улирал 

эм зүйн алба, эмэн 

эмчилгээний хороо 

,антибиотикийн 

салбар хороо 

 

 

6 
тасаг нэгжид хэвтэн эмчлүүлж буй иргэдэд эмийн 

хэрэглээний талаар мэдээлэл хийж,боршур материал 

тараах 

3 сард 
 тасаг нэгж хариуцсан 

эм зүйч нар 

3 сарын 15 нд  Хүүхдийн тасагт антибиотик 

эмийн хэрэглээ,нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар мөн вирусын 



гаралтай эмийн хэрэглээний талаар сургалт 

хийж 80шт боршур тараасан.\хүүхдийн тасаг 
нь томуу,төст ханиадны халдвар их байгаатай 

холбоотой 120 хүүхэд эмчлүүлж байна\ 

 

 
Тайлан бичсэн эм зүйн тасгийн эрхлэгч эм зүйч: Ц.Цэцэгсүрэн  

 

      

   

 



























 


