
     БОЭТ-ИЙН 2015 ОНЫ КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   

2015.12.15 

д/д Хэрэгжүүлэх 

ажил 

Биелэлт  Оноо  

1 “Осол 

гэмтлээс 
урьдчилан 

сэргийлэх” 
өдрийг 
тэмдэглэх  

2015 оны 

нэгдүгээр 

сар 

Засгийн газрын 2001 оны 224 дүгээр тогтоолоор жил бүрийн 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийг “Осол 

гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх” өдөр болгон зарласан. Тус өдрийг тохиолдуулан 2015 онд 

“Аюулгүй байдлыг хангая-Анхаарал болгоомжийг нэмэгдүүлье” уриан дор ЭМЯ-наас 3 сарын 

аяныг эхлүүлэх гэж байна. Энэхүү нийтийг хамарсан 3 сарын аяны хүрээнд БОЭТ-өөс хэд хэдэн 

ажлыг хийхээр төлөвлөгөө гарган нээлтийн үйл ажиллагааг 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 

БОЭТ-д Гэмтлийн тасгийн их эмч Д.Цэрэнбадам санаачлан  зохион байгууллаа.  

100 

2 Сар шинийн 

баярыг 
тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх 

2015 оны 02 

дугаар сар 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан БОЭТ-өөс өндөр настаны тэтгэвэрт гарсан-120 ахмад настанд 

хүндэтгэл үзүүллээ.  

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан Алтан одонгоор дотрын тасгийн их эмч Д. Отгонбаяр , 

сүрьеэгийн тасгийн өндөр настан сувилагч Д. Цэцгээ, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар Харшлын 

тасгийн сувилагч Б. Баярхүү, “Эрүүл хамгаалахын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр-14 , 

яамны“ЖУУХ БИЧИГ”-ээр -10 эмч мэргэжилтэнгүүд тус тус шагнагдлаа.  

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан байгууллага дээр гарах хариуцлагатай жижүүрийг захирлын 

тушаалаар томилож ажиллууллаа. 
 

100 

 Дэлхии н  

эплепситэи  
тэмцэх өдөр 
2015.02.06 

БОЭТ-ии н мэдрэлии н тасаг хамт олноороо дэлхии н эплепситэи  тэмцэх 

өдрии г БОЭТ-ии н үүдэнд    зохион баи гууллаж үи лчлүүлэгчдэд 

- ЭМБ олгож боршур 200ш тарааж 

- Даралт үзэх -39 

- цусан дахь сахар үзэх-18 

-  Мэдрэлии н эмчии н үзлэг-26 хүнд  хии в. 

100 

3 Дэлхийн эмч 

нарын 

баярыг 
тэмдэглэн 

Дэлхийн эмч нарын баярын өдрийг угтаж  БОЭТ-ийн нийт эмч нарын дунд Эелдэг харилцаа 

стандарт тусламж үйлчилгээ 14 хоногийн аян, ЭМС-ын 446,344, 13 дугаар  тушаалын дагуу танин 

мэдэхүйн АХА тэмцээн, Ахмадаасаа суралцая уулзалт, Эмч та тамирчин 3 төрөлт спортын тэмцээн, 

100 



өнгөрүүлэх  

2015 оны 03 

дугаар сар 

Онол практикийн бага хурал, Эмч нартаа үгээр барих бидний бэлэг үйлчлүүлэгч, ажилчдын дунд 

хайрцаг аялуулах зэрэг ажлуудыг зохион байгууллаа.  
  

Дэлхийн эмч нарын баярын өдрийг тохиолдуулан  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг  хүн амд 

тэгш хүртэмжтэй,  чанартай үзүүлж өвчлөл эндэгдлийг тууштай бууруулан хүн ам эрүүл урт 

наслах нөхцлийг бүрдүүлэх, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэн оношлогоо, 

эмчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ОЛОЛТ, ДЭВШИЛТЭТ 

ТЕХНОЛОГИЙН ҮР ДҮН”   сэдэвт  онол практикын бага хурлыг   2015 оны 03 дугаар сарын 27- ны  

өдөр зохион байгуулж илтгэлүүдээ хэлэлцлээ. 

Дэлхийн эмч нарын  өдрийг угтсан “Эелдэг харилцаа, 

стандарт тусламж үйлчилгээ “  сэдэвт 14 хоногийн 

аяны хүрээнд чанарын албанаас эмч нарын дунд  

ЭМС-ын 446, 344,  13 тоот тушаалуудаар,  мөн танин 

мэдэхүйн болон дээрх тушаал, хууль эрх зүйн 

сэдвүүдээр  танин мэдэхуйн  АХА тэмцээнийг зохион 

байгуулан явуулж тэмцээнд Т.Цагаан эмч  шалгарч 

урамшуулал  олгосон.  
  

Эмч нарын өдрийг угтаж  чанарын албанаас  “Эмч  

нартаа үгээр барих бэлэг”   талархалын хайрцгыг  
20/III- эхлэн  үйлчлүүлэгч  болон эмч ажилчдын 

дунд тасгуудаар аялуулж 357  талархал хүлээн авч  зохион байгуулан  баярын бэлэг  болгон  нийт 

эмч  нарт  хүргэсэн. 
4 Сүрьеэтэй 

тэмцэх 

дэлхийн 

өдөр2015 

оны 3 сар 

 

Ховд аймгийн Сүрьеэгийн кабинетийн   эмч, сувилагч мэргэжилтнүүд нь  2015 онд хийх ажлын 

төлөвлөгөөний хүрээнд  “Дэлхийн сүрьеэтэй тэмцэх өдөр”-ийг угтан ДЗМОУБ-ын Ховд 

ОНХөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр  , МСТН, Ховд дахь их дээд сургуулийн оюутны зөвлөл, Есүс сүм, 

БОЭТ-ийн сургалтын алба,  Жаргалант сумын ӨЭМТөвүүдтэй  хамтран дараахь ажлуудыг зохион 

явуулав. Үүнд: 

1. Сургалт  сурталчилгаа олон нийтэд  чиглэсэн ухуулга  нөлөөлөлийн үйл ажиллагааны 

хүрээнд:  
 

 Сүрьеэ өвчний талаар телевизийн  сурталчилгаа хийв.   Ховд ТV-д 3 сарын 22 өдрийн 

нэвтрүүлэгт зохицуулагч эмч Б. Оюунцэцэг оролцож Сүрьеэ өвчний талаар телевиз үзүэгчдэд 

100 



ойлголт өгч , сүрьеэ  өвчний тухай сурталчилгааны  кино,  СD тавьж,              7 хоногийн 

туршид сурталчилгаа явуулав.  

 FM-ээр мэдээлэл явуулах  з сарын 23,24 ны өдрүүдэд FM102.5 радиогоор суреэгийн 

сурталчилгаа радио шторкийг 2 өдрийн туршид нэвтрүүлсэн.  

 Баруун бүсийн худалдааны төв захын үйллүүлэгч нэрт сурталчилгаа хийсэн ба, захын радио 

узелээр сүрьеэгийн тухай сурталчилгааг 3 срын 22,23,24 ний өдрүүдэд явуулав.  

 2015.03.24.-нд  Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдрийг таниулсан баннер  БОЭТ –ийн  үүдний 

зааланд байрлуулж үйлчлүүлэгчид сурталчилгаа хийж сурталчилгааны материал тарааж 

зөвлөгөө өгөв. Амбулаториор үйлчлүүлж байсан 100 гаруй хүн хамрагдав 

 ДЗМОУБ-ын ХовдОНХХөтөлбөрийн дэмжлэгээр Сүрьеэ өвчний тухай гарын авлага, тараах  

материал боловсруулан  хэвлүүлж,  сурталчилгааны үйл ажиллагаанд  ашиглав.  2ш 

сурталчилгааны самбар,  60ш плакат, 400 ширхэг 3 төрлийн сурталчилгааны материал 

олшруулав.  
          

 
 
                                   

 Ховд их сургуулийн  

оюутнуудын дунд Сүрьеэ өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх,  мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх  зорилгоор:   “Сүрьеэг 
эмчилье, эдгэрүүлье” сэдэвт 14 хоногийн 

аян зохион байгулав.  Аяны хүрээнд их  сургуулийн 

оюутнуудад мэдээлэл сурталчилгааны ажлуудыг зохион 

явуулж саналаа солилцож  чөлөөт ярилцлага хийлээ. 200 

гаруй оюутан хамрагдав.  
            
   

        

  “Хөгжил” Политехникийн коллежийн оюутнуудын дунд  МСТН-ийн Ховд аймаг дахь салбарын 

СДИ-үүдтэй хамтран    Сүрьеэ өвчин түүнээс  урьдчилан сэргийлэх тухай ухуулга сурталчилгаа 

хийв. Нийт 150 гаруй оюутнууд хамрагдсан.          
 

Ховд Их сургуулийн болон  Политехникийн оюутан суралцагчдын дунд   “Сүрьеэгүй  Монгол”  
сэдэвт АХА тэмцээнийг зохион байгуулав.  



АХА тэмцээнд:    ХоИС-ийн  Химийн тэнхимийн  4-р дамжааны 80 гаруй оюутанууд, 

“Хөгжил”Политехникийн коллежийн  МБИ-ийн   тэнхимийн 2-р дамжааны 70 гаруй  оюутнууд тус 
тус хамрагдсан  ба ДЗМОУБ Ховд ОНХХөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр   эхний 3 байр болон тусгай 2  

байр  эзлүүлж  дүгнэв.  2 сургуулийн нийт 10 оюутнуудыг өргөмжлөл үнэ бүхий зүйлээр 

урамшуулан шагнав.                                                           
    

 .  БОЭТ-ийн сургалт эрдэм шинжилгээ хариуцсан албаны дэмжлэгээр:  1-р улирлын  сургалтын 

төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу БОЭТ-ийн эмч , сувилагч дунд мэргэжилтэнүүд, 

үйлчилгээний ажилчдад, “ Сүрьеэ өвчний эмчилгээ оношлогооны орчин үеийн чиг 
хандлага,сүрьеэгийн халдвар хамгаалал, урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр  нийт 4 удаа сургалт 

хийв. Нийт 66 эмч сувилагч мэргэжилтнүүдийг хамруулав.   
                                                                                                                                                                              

 Ард иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр: ӨрхийнЭМТөвүүдийн эмч 

мэргэжилтнүүдтэй хамтран сурталчилгаа хийв. Нийт 90 гаруй иргэд оролцсон.                                                                                                                                                     

Жаргалант сумын -5  ӨЭМТ-үүдийн эмч ажилчдад “ Сүрьеэ өвчний эмчилгээ оношилгооны    

орчин үеийн чиг хандлага, хяналттай эмчилгээ хийх онцлог, сорьц тээвэрлэх хадгалах , 

халдвар авахаас урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр өрх  эм мэргэжилтнүүд, үйлчлүүлэгч нарт   

сургалт мэдээлэл хийж саналаа солилцов. Өрхийн эрүүл мэндийн нийт эмч ажилчид, 

үйлчлүүлэгч - 90 гаруй хүн сурталчилгаанд хамрагдав.  
                  

              
                            
           
                  
                
  
         
         
        

2. ЕБС ургуулийн 

сурагчдад чиглэсэн үйл 

ажиллагааны хүрээнд:  

а. Үе тэнгийн сургагч багш нарын үйл ажиллагааг сурталчлав 



б.Сүрьеэ өвчинөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 

мэдээлэл өгөв   

12 жилийн 6-р сургуулийн том ангийн сурагчдад “ Сүрьеэгүй 

Монгол” сэдвээр сурталчилгаа хийж, сургалтын материал тараав.  

Сурталчилгаанд нийт 86 сурагч хамрагдав         
        

3. Тасгийн дотоод сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд:  

Тасгийн ахлах сувилагч С. Нямгэрэл тасгийн дотоод сургалтын 

хүрээнд “ Эмийн гаж нөлөөний үед             үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээ” , “Сүрьеэгийн 

халдвар хяналт” сэдвээр сувилагч нарт сургалт  явуулав. 
 

4. Шийдвэр гаргагчдад чиглэсэн:  

МСТН-ийн дэмжлэгээр хэвлэгдсэн сүрьеэгийн зорилтын хүрээнд хийгдэх ажлууд, 

сүрьеэгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл сэтгүүл хэвлэлийг удирдлагуудад мэдээллэв. 

5.  Эмчлүүлэгчдэд чиглэсэн: 

 Үйлчлүүлэгчдийн дунд зохион бичлэг, шүлгийн уралдаан зарлав 

 Тасагт хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдүүдэд, байгаа хүүхдүүдэд МСТН-ийн   

гарын бэлэг өгөв.  

  МСТН-тэй  хамтран  хоолтой эмчилгээний хяналтанд явж байгаа хүүхдүүдэд 

витаминжуулах аяныг  зохион байгууллаа.                                                         
5 Сувилагчийн 

өдрийг 
тэмдэглэх 

2015 оны 04-

05  сар 

2015 оны олон улсын сувилагчдын баярыг “Сувилахуйн шинэчлэлийг удирдагчаас” сэдийн 

дор Ховд аймгийн БОЭТ-ийн Захирлын 2015 оны 04 сарын 07 ны өдрийн А\38 дугаар тушаалаар 

тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэх үйл ажиллагааны 

удирдамжинд  тусган хийж хэрэгжүүллээ. 

БОЭТ-ийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, хамт олны уялдаа холбоог 
сайжруулах, сувилахуйн тусламж үйлчилгээг ард иргэдэд сурталчилах зорилгоор дараах ажлуудыг 
зохион байгуулав. 

1. 2015 оны 4 сарын 11-12ны хооронд Сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийн амралт чөлөөт 

цагийг идэвхитэй өнгөрүүлж, Монголын сувилагчдын нийгэмлэгээс зохион явуулах 4 төрөлт 

спортын тэмцээнд баг тамирчдаа сонгох зорилгоор “Сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, шатар, 

теннес”-ийн тэмцээнийг зохион байгуулж шалгарууллаа. Багийн дүнгээр Параклиникийн 

секторийн тамирчид түрүүлж алтан медаль, мөнгөн шагналаар шагнуулав. 

2. Сувилагч тусгай мэргэжилтний онолын мэдлэг, гардан  ур чадвар, хууль эрх зүйн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх зорилгоор “Сувилагчийн ажил мэргэжлийн уралдаан “-ыг бүх тасгуудыг 8 баг 

100 



болгон зохион байгуулсан ба урлаг уран сайхан, мэдлэг чадвараараа Хүүхэд, Харшил, 

Шинжилгээний тасгийн багууд түрүүлж, мөн мэдлэг, чадвараараа бусдыгаа манлайлж 

гарсан хүүхдийн тасгийн сувилагч Л.Тунамал-Эрдэнэ БОЭТ-н чадварлаг сувилагчаар 

шалгарав. 

Мөн 8 багаас 11 төрлийн “Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг хөнгөвчилсөн үйлчлүүлэгчид 

ээлтэй тусламж үзүүлэх зорилгоор хийсэн 8 шинэ бүтээл ашигтай загварын хэлэлцүүлсэн ба 

гэмтлийн тасгийн түлэгдсэн хүүхдийн усанд оруулах ванн, Дурангийн хагалгаа, дуран клип 

ариутгах төхөөрөмж.  

3. Сувилагч, тусгай мэргэжилтний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих зорилгоор “ 

Сувилахуйн үр дүнтэй, үр ашигтай тусламж үйлчилгээ сэдэвт онол практикийн бага хурлыг 
зохион байгуулж нийт 13 илтгэл хэлэлцэгдсэн ба Сүрьеэгийн тасгийн сувилагч Н.Энэбиш, 

Ившинноров нарын “Ховд аймгийн хүн амын 2010-2014 оны сүрьеэгийн өвчлөлд хийсэн 

судалгаа” илтгэл шалгарав. 

4. Сувилагч мэргэжлийг сурталчилан, гэрийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээг ард иргэдэд 

үзүүлэх, сурталчилах зорилгоор “Сувилагч мэргэжил- миний бахархал” нээлттэй хаалганы 

өдөрлөгийг 2015 оны 5 сарын 08 ны өдөр Ард-Аюушийн талбайд зохион байгуулж 100 

сувилагч тангараг өргөн, ард иргэдэд  сувилахуйн тусламж болох даралт үзэх, цусанд сахар 

үзэх, жин өндөр үзэх, түлэгдэлтийн үеийн анхны тусламж сэдвээр сургалт хийж 

сурталчилгааны материал тарааж нийт 

210 хүнд үйлчиллээ. Мөн гэрээр хэвтрийн 

асаргаанд байдаг хүмүүст  сувилахуйн 

тусламж үзүүлэх баг гарган гэрээр очиж 

үйлчилэв.  

5. 2015 оны 05 сарын 12 ны өдөр Олон улсын 

сувилагчдын өдрийг тэмдэглэн БОЭТ-ийн 

сувилагч нарт хүндэтгэл үзүүлэн үр 

бүтээлтэй ажиллаж байгаа сувилагч 

тусгай мэргэжилтнүүдийг Ховд аймгийн 

болон жаргалант сум, монголын 

залуучуудын холбоо, хамтран ажилладаг 
байгууллагууд, мөн сувилахуйн амьдрал 

төв, ЭМГ, БОЭТ-ийн захирлын нэрэмжит шагналуудаар нийт 32 сувилагч тусгай 

мэргэжилтнүүдийг шагнаж урамшууллаа. 
 



Монгол улсын Засгийн газрын  тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1, Монгол улсын ЭМС 

сайдын 2015 оны 04 сарын 03 ны 130 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “ Сувилахуйн тусламж 

үйлчилгээг хөгжүүлэх стратеги” –ийн хэрэгжилтийг хангах, “ Сувилагч шинэчлэгч хүч- үр дүнтэй, 

үр ашигтай тусламж” сэдэв дор тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд СУВИЛАХУЙН ҮР ДҮНТЭЙ, 

ҮР АШИГТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ сэдэвт онол практикын бага хурлыг 2015 оны 05 сарын 06 

ны 14 цагт БОЭТ- ийн сургалтын танхимд  зохион байгууллаа. 

Зорилго нь сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, сувилахуйн 

тусламж үйлчилгээний үр дүн, үр ашгийг сурталчлах, судалгаа шинжилгээний ажил хийх эрмэлзэл 

нэмэгдүүлэхэд оршино. 

Онол практикын бага хурлыг БОЭТ- ийн захирал Т. Баяртогтох, ЭМГ-ийн Б.Одонхүү, СЭШГХ- ны 

албаны дарга Б. Алтанчимэг нар шүүв. 

Илтэглийг судалгааны үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлага дэвшүүлж буй асуудал зорилго, зорилт , 

сорилт туршилт хийсэн, судалгааны үр дүнд тулуурлаж бичсэн дүнгэлт, зохих стандарт шаардлага 

хангасанаар нь шалгаруулж. 

1. I - байр - Сүрьеэгийн тасгийн сувилагч Н. Энэбиш цалингийн М. Ившиноров цалингийн 20% 

1 сар 

2. II - байр – Уламжлалтын тасгийн сувилагч М. Бямбасүрэн, Ц. Энхбаяр цалингийн 15% 1 сар  

3. III - байр – Гэмтэлийн тасгийн сувилагч Л. Сосорбарам, н. Гэнэмдарам цалингийн 10% аар 1 
сар шагнуулав.  

Мөн илтгэлд оролцсон сувилагч, тусгай мэргэжилтэнд 1 кердит, илтгэл сонирхосон сувилагч, 

тусгай мэргэжилтнүүдэд 0.5 кердит олгохоор болов. 
6 Нүдээ 

хамгаалах 

өдрийг 
тэмдэглэх 

2015 оны 05 

дугаар сар 

VIRTUE FOUNDATION   олон улсын 

байгууллагын  үйл ажиллагааны нээлтийг  2015- 

оны 05 сарын 14-ны өдөр  Ховд аймгийн БОЭТ- д 

зохион байгууллаа.  Нээлтийн үйл ажиллагаанд 

Аймгийн Засаг даргын орлогч М. Амарсанаа  ЗДТГ- 

ийн НХХ ахлах мэргэжилтэн С. Дорж, БОЭТ- ийн 

захирал Т. Баяртогтох Баян- Өлгий аймгийн  ЭМГ-

ын дарга  н. Айгуль болон  Virtue foundation Олон 

улсын эмч нарын баг, БОЭТ- ийн эмч сувилагч, 

нутгийн иргэд оролцлоо.  

АНУ- ын Virtue foundation олон улсын нүдний 

төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн мэс заслын эмч 
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нарын баг 4 дах жилдээ баруун бүс нутгийн ард иргэдэд үнэ төлбөргүй үзлэг, шинжилгээ, мэс засал 

хийж байгаа билээ.  

Тус нүдний нарийн мэргэжлийн эмч нарын баг БОЭТ-д 2015.05.09 – 2015.05.23 ны өдрүүдэд 

Virtue foundation Олон улсын байгууллагын эмч нар 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж нүдний 

болор солих, нүдний даралт буулгах, хүүхдийн нүдний хялар засах, ухархай, зовхины гажиг засах, 

нүд орчмын түлэнхийн арьс нөхөх, нулимсны суваг нөхөн сэргээх, чих хамар хоолой, эрүү нүүрний 

мэс заслын үзлэг оношлогоо, мэс заслын эмчилгээг хийж,  бүсийн харьяа аймгуудын нүдний 

мэргэжлийн эмч, сувилагчид болон тус төвийн эмч, сувилагчид хамтран ажиллаж байна. Нийт 6 

аймгийн 825 хүнд нүдний болон чих хамар хоолойн үзлэг оношилгоо хийснээс 152 хүнд хагалгаа 

хийсэн.  
7 БОЭТ-ийн  

ажилчдын 

дунд 

урлагийн их 

наадам 

зохион 

байгуулах 

2015 оны 05 

дугаар сар 

Ховд аймагт эрүүл мэндийн салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн хүрээнд    “ЭМС-ын 90 жил-

БОЭТ –ийн хөгжил” ойг зохион байгуулахажлын хэсэг томилох 

тухай БОЭТ-ийн захирлын тушаалын дагуу өндөр бүтээлийн 3 

сарын аян зарлан  БОЭТ-ийн  “УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ”  2015 

оны  05 дугаар сарын 02– нд ХДТ –д боллоо. 

Ховд дахь БОЭТ- ийн “ Урлагийн их наадам” – ын ерөнхий 

зохион байгуулагчаар БОЭТ- ийн ҮЭХ, Залуучуудын зөвлөл, 

БОЭТ- ийн захиргаатай хамтран ажиллав. 

Энэхүү БОЭТ- ийн Урлагийн их наадам нь нийт 

ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 

тэдгээрийн урлаг, уран сайхны мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэх, хөгжүүлэх, оролцогчдын дундаас урлагийн өндөр авъяас билэгтэй эмч, эмнэлгийн 

мэргэжилтэн, ажилтанг тодруулан алдаршуулж, шагнаж, урамжуулах зорилготойгоор зохиогдлоо. 

Урлагийн их наадмыг дараах төрлүүдээр зохион явуулав.  

 Багийн мэндчилгээ 
 Дуу 

 Уран уншлага 

 Бүжиг 
 Язгуур урлаг 
 Хөгжим  

БОЭТ- ийн Урлагийн их наадмыг авъяас, уран чадвар тайзны соёл, хувцаслалтаараа тараах 

тасгууд шалгарч I- байр үндсэн цалингийн 15%,  II- байр үндсэн цалингийн 10%, III- байр үндсэн 
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цалингийн 5% - аар тус тус шагнуулав. Наадмын шилдэг тасаг хамт олоныг 2016 онд шилжин явах 

билэгдэл “ Морин хуур” цомоор шагнав. 

I – байр Уламжлалт, 103 хүлээн авах, Дүрс оншилгооны тасаг 
II –  байр Сэхээн, Эмийн сан, Дотрын тасаг 
III – байр Мэс засал, Харшил, Ариутгалын тасаг 
 

8 “Хавдрын 

эсрэг 
үндэсний 

аян – 2015” 

аян зохион 

байгуулах 

2015 оны 06 

дугаар сар 

“Хавдрын эсрэг үндэсний аян – 2015” ын хүрээнд ХСҮТ ийн Онош зүйн тасгийн эхлэгч 

М.Алтанбагана ахлагчтай  баг 2015 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Ховд аймгийн БОЭТ-д нээлтийн 

үйл ажиллагаа хийлээ. Нээлтийн ажиллагаанд Ховд аймгийн засаг дарга Д.Цэвээнаравдан, БОЭТ- 

ийн захирал Т.Баяртогтох, Хаан банкны захирал Ч.Төрбат болон бүсийн оношилгоо эмчилгээний 

төвийн эмч, сувилагч, хаан банкны ажилтанууд ард иргэд өргөнөөр оролцож Ховд телевиз, 
Жаргалант телевизээр ЦХМ засалын тасгийн эрхлэгч их эмч Б.Ганзориг хавдарын аяны үйл 

ажиллагааны талаарх мэдээллийг өглөө. 

Дэлхий дахинд жил бүр 12 сая хүн хорт хавдартай гэж оношлогдож, 7,6 сая хүн энэ өвчний улмаас 
нас барж байна. Манай улсын хувьд ч гэсэн жилд дунджаар 4200 орчим хорт хавдар оношлогдож 

3000 орчим хүн энэхүү өвчний улмаас нас барж байгаа нь нийт хүн амын нас баралтын 2 дахь 

шалтгаан болж байгаа юм. Энэ ч үүднээс хүн ардад эрүүл амьдралын зөв хэвшил, хавдар өвчний 

талаарх цогц мэдээ мэдээллийг хүргэн, хавдар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох 

зорилгоор жил ирэх тусам хүрээгээ тэлж 68.300 иргэнийг үнэгүй үзлэг оношлогоонд хамруулаад 

байгаа юм. Хавдрын эсрэг үндэсний аянг Ховд аймгийн БОЭТ-тэй ХСҮТ, МҮОНРТ, Хаан банк-аас 3 

дах жилдээ хамтран зохион байгуулж, дараах чигэлэлүүдээр нарийн мэргэжлийн эмч нар 

оношлогоо, үзлэг шинжилгээ хийж байна. 

1. Эмэгтэйчүүдийн эмч  

2. Толгой, хүзүү мэс заслын эмч 

3. Ерөнхий хавдарын эмч 

4. Эс судлаач эмч 

5. Ходоодны дурангийн эмч 

6. Эмэгтэйчүүдийн ЭХО, шинжилгээний эмч нар ажиллаж байна. 

Хавдрын нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг, оношилгоо, 

шинжилгээнд 6 сарын 15 ны байдлаар 174 хүн, 6 сарын 16 нд 309 
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эрсдэлт бүлгийн иргэд хамрагдсанаас хавдрын сэжигтэй 2 тохиолдол илрээд байна. 

“Хавдрын эсрэг үндэсний аян -2015” –ын хүрээнд Хавдар судлалын эмч нар Сайн дурын гишүүдэд 

2015.06.16-ны10 цагт сургалтанд -32 хүн, Эмч нарын 2015.06.16-ны 14-16 цагт сургалтанд- 54 хүн 
хамрагдлаа. 

Хавдрын эсрэг үндэсний аян- 2015 оны хүрээнд  хорт хавдрын эрт илрүүлэг, оношилгоо, 

эмчилгээний чадварийг дээшлүүлэх, мөн хорт хавдраас сэргийлэх, хянах талаар олон нийтийн 

сургалт , сурталчилгаа хийх ур чадвар, арга зүйг сайжруулах зорилгоор орон нутгийн сайн дурын 

32 хүн, нарийн мэргэжлийн  их эмч 54, 40 сувилагчийг “Зонхилон тохиолдох хорт хавдрын эрт 

илрүүлэлт урьдчилан сэргийлэлт оношилгоо, эмчилгээ” сэдэвт сургалтанд хамруулж 2 кердит 

олгов. 
9 Дэлхийн 

цусны 

донорын 

өдөр 2015 

оны 06 

дугаар сар 

Дэлхий даяар жил бүрийн 6-р сарын 14-нд “Дэлхийн Цусны 

Донорын өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэхүүөдрийн 

хүрээнд олон нийтийн аюулгүй цус цусан бүтээгдэхүүний 

талаарх мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх,сайн дураараа 

авлагагүйгээр цусаа бэлэглэж, 

бусдын амь насыг аврах буянтай 

үйлст нэгдсэн  цусны донорууддаа 

талархах зэрэг олон арга хэмжээ 

зохион байгууллаа.  2015 онд  

“Цусаа бэлэглэсэн донор тандаа 

баярлалаа” уриан дор Õîâä 

àéìãийн УЗХороо ýíýõ¿¿ àðãà õýìæýýã 2015 оны 06 дугаар 

сарын 15 өдөр хөгжимт драмын театрын урд талбай дээр 

ÝÌÃ, ÁÎÝÒөв, ÁÎÝÒ-èéí äýðãýäýõ Öóñíû ñàëáàð áанктай хамтран өдөрлөг зохион байгууллаа.   

Мөн энэ үеээр албан байгууллага иргэдийн дунд цус цусан  бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, донор  

байхын нэр хүнд алдар, зохистой хэрэглээ сургалтыг эмч эмнэлгийн ажилчид эмч нарын дунд 

зохион байгуулж 140 гаруй иргэдийг хамрууллаа. 

БОЭТ-д хэрэглэж буй цус, цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээний 2010-2014 оны судалгаа хийж, цус 
цусан бүтээгдэхүүнйи хэрэглээ өндөртэй төрөх тасаг, дотрын тасгуудын эмч нарт цус цусан 

бүтээгдэхүүнийг эмчилгээнд хэрэглэж буй орчин үеийн хандлага, альтернатив аргыг хослуулан 

хэрэглэх нь сургалтыг 2 удаа хийсэн.  
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Ховд аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албаны ажилчид уриалга гарган 2015 оны 06 дугаар сараас 
12 дугаар сарыг дуустал 6 сарын өртөөчилсөн аян зарлан донорын 

тоог нэмэгдүүлэн ажилласан.  
 

Донорууд болон нийт ард иргэдийн дунд “Амьдрал бэлэглэсэн 

ачтан донор”  
сэдэвт гар зургийн уралдааныг зохион байгуулж 1,2-р байр 

эзэлүүлж өргөмжлөл дурсгалын зүйлээр шагнаж урамшуулав. 

Энэ ажлын хүрээнд шинэ, залуу донор элсүүлэх, хуучин доноруудыг урамшуулах, хадгалах, олон 

жил хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалахад бодит хувь нэмэр оруулсан донорыг шагнаж 

урамшууллаа  
10 Ховд аймагт 

Эрүүл 

мэндийн 

салбар үүсэж 

хөгжсөний 90 

жилийн ойг 
тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх 

2015 оны 08 

дугаар сар 

 

Ховд аймагт Эрүүл мэндийн салбар  үүсэж хөгжсөний 90  жилийн ойг  2015 оны 08 дугаар 

сарын 14, 15-ны өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай  Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн  2015 оны 

03 дугаар сарын 18–ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор шийдвэрлэсэн. 

Ховд аймагт Эрүүл мэндийн салбар үүсэж хөгжсөний  90 жилийн ой угтаж БОЭТ-ийн тасаг 
нэгжүүдийн дунд үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх тэдний ая тухтай байдлыг  хангах 

зорилгоор зарласан болзолт уралдаанд  тасаг хамт олноо хошуучлан оролцож стационарын 1 

дүгээр давхрын хүлээлгийн танхимыг өөрсдийн нөөц бололцоогоор засаж тохижуулсан Хүүхэд, 

САМ, Ариутгалын тасгийн хамт олныг  3-р байр   өргөмжлөл, 700000 /долоон зуун мянган  төгрөг/-
өөр, тасаг нэгжээ өөрсдийн нөөц бололцоогоор засаж тохижуулсан автограшийн хамт олныг 1 

дүгээр байр өргөмжлөл,800000 /найман зуун мянган төгрөг/-өөр, Сүрьеэгийн тасгийн хамт олныг  2 

дугаар байр, өргөмжлөл, 600000 /зургаан зуун мянган төгрөг/-өөр,   захиргааны  тасгийг 3 дугаар 

байр 400000 /дөрвөн зуун мянга төгрөг/-өөр, тусгай байранд Доторын тасаг, мэдрэлийн тасгийн 

хамт олныг өргөмжлөл, тус бүр 200000 /хоёр зуун мянган төгрөг/-өөр, хамт олноо хошуучлан 

идэвхтэй сайн ажилласан Хүүхдийн тасгийн багийн ахлагч   сувилагч Л.Алтанцэцэгийг үндсэн 

цалингийн 30 хувиар 1 сар тус тус шагнаж урамшуулсан. 
  

Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулсан.  

Ойн баярын хуралд Эрүүл мэнд спортын яамны Салбарын шагнал,  ёслолын асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн  Б.Батбаяр, УИХ-ын гишүүн НББСШУ-ны байнгын хорооны дарга  Д.Батцогт, УИХ-ын 

гишүүн МАН-ын бүлгийн дарга, Ховд аймгийн Нутгийн зөвлөлийн дарга С.Бямбацогт, Ховдын 

төлөө сангийн тэргүүн Ш.Адьшаа , МУ-ын Засгийн газрын Эдийн засгийн  зөвлөлийн гишүүн, 

Төрийн банкны орлогч захирал, Ховд аймгийн Нутгийн зөвлөлийн дэд дарга доктор Б.Очбадрах, 
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Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирал Ч.Бат-Эрдэнэ,  ЭМСЯ Эх барих эмэгтэйчүүдийн 

мэргэжлийн зөвлөлийн дарга, МАУА-ийн гишүүн, академич, МУГЭ, Анагаахын шинжлэх ухааны 

доктор, профессор  АШУҮИС Эх барих эмэгтэйчүүд судлалын тэнхимын эрхлэгч Т.Эрхэмбаатар, МУ-

ын хүний гавьяат эмч, клиникийн профессор П.Эрвээхэй, Авирмэд,  Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн 

эмнэлгийн орлогч дарга  О.Бямбаа нар оролцлоо.  

 

Эрүүл мэндийн салбарын 90 жилийн ойнд зориулан зохион явуулсан Спортын 3 төрөлт тэмцээн 

2015 оны  08 дугаар сарын 7,8-ны өдрүүдэд Аймгийн Спортын төв ордонд амжилттай болж 

өнгөрлөө 
11 Байгууллагы

н аварга 

шалгаруулах 

спортын 3 

төрөлт 

тэмцээн 

зохион 

байгуулах 

2015 оны 10 

дугаар сар 

Байгууллагын аварга шалгаруулах спортын 3 төрөлт тэмцээн 2015 

оны 10 дугаар сарын 2-4-ний өдрүүдэд спортын төв ордонд 

амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэмцээний нийлбэр дүнгээр 1 

алт 1 мөнгөн медалиар Захиргаа аж ахуйн баг тэргүүлж шилжин 

явах цомын эзнээр шалгарлаа.  

удаах байранд 1 алт 1 хүрэл медалиар САМ, Гал тогоо, Уламжлалт, 

Гэмтлийн багууд шалгарсан байна. 
 

Эрүүл мэндийн салбарын 90 жилийн ойнд зориулан зохион явуулсан Спортын 3 төрөлт тэмцээн 

2015 оны  08 дугаар сарын 7,8-ны өдрүүдэд Аймгийн Спортын төв ордонд амжилттай болж 

өнгөрлөө 
 

Гар бөмбөгийн тэмцээний эрэгтэй төрөлд  

1-р байр  ХААН банкны  баг  
2-р байр Төрийн банкны баг  
3-р байр  Аймгийн ЗДТГ-ын баг  

Гар бөмбөгийн тэмцээний Эмэгтэй төрөлд  

1-р байр  БОЭТ-ийн нэгдүгээр   баг  
2-р байр БОЭТ-ийн хоёрдугаар  баг  
3-р байр  Манхан, Ховд, Дуут сумын ЭМТ- ийн  

баг  
Шатар- Эрэгтэй  

1-р байр  Зэрэг сумын их эмч Хосбаяр   

2-р байр  МУ-ын Хүний гавьяат эмч Б.Морх   

3-р байр  Чойсүрэн  
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Шатар- Эмэгтэй  

1-р байр  Мөст сумын  ЭМТ П.Золзаяа 

2-р байр  БОЭТ-ийн лаборант Э.Ачитмаа  

3-р байр  Мөст сумын ЭМТ Б.Өлзийбаяр  

Теннис - Эрэгтэй 

1-р байр   Спортын ордон С.Буянзаяа   

2-р байр  ЗДТГ-ын Болдсайхан   

3-р байр   ЗДТГ-ын Эрдэнэчулуун  

Теннис – Эмэгтэй  

1-р байр   ЗДТГ-ын Л.Золзаяа   

2-р байр  БОЭТ-ийн Г.Намуундарь    

3-р байр   БОЭТ-ийн Г.Отгонцоож  
 

Гар бөмбөг эрэгтэй-12 баг  
Эмэгтэй -12 баг  

12 Ахмадуудын 

өдөр 2015 

оны 10 

дугаар сар 

     2015 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр БОЭТ-д үйлчлүүлсэн 37 өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэн 

очер дугааргүй амбулаторийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж эрүүл мэндийн боловсрол олгож гарын 

авалга тараасан. Байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадуудтай уулзаль хийж Эрүүл 

насжилт, настны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн танилцуулж санал солилцсон. Мөн   Ахмадын  

Сүүн сэтгэл холбооны гишүүдтэй ярилцлага хийж цаашид хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган 

төлөвлөгөөний биелэлтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хүрээнд  БОЭТ-өөс өндөр насны 

тэтгэвэрт гарсан ахмад настнуудыг очер дугааргүй, хөнгөн шуурхай үйлчлэх боломжийг ханган 

БОЭТ-ийн нийгмийн ажилтантай хамтран Амбулаторийн Шар картыг  шинээр гарган БОЭТ-ийн 

захирлын тамгаар баталгаажуулан  олгосноор тухайн шар карттай өндөр настанд БОЭТ-ийн 

хэмжээнд эрүүл мэндийн үйлчилгээг ямар нэгэн очер дугааргүй сэтгэл ханамжтай авах боломжийг 
бий болгосон. 2015 онд ахмадын шар картыг БОЭТ-өөс өндөр настны тэтгэвэрт гарсан 119 ахмадад 

олгосон байна.  
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13 Чихрийн 

шижингийн 

эсрэг өдөр 

2015 оны  

11сарын 14  

Чихрийн шижинтэй тэмцэх дэлхийн өдрийг угтан эрсдэлт бүлгийн 30 иргэнд,  чихрийн 

шижинтэй 26 хүнд, БОЭТ-ийн эмч нарт “Чихрийн шижингийн орчин үеийн эмчилгээ оношилгоо” 
сэдвээр нийт 3 удаа сургалт зохион байгууллаа. Орон нутгийн телевизээр 1 удаа чихрийн 

шижингийн талаар нэвтрүүлэг бэлтгэн  иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгосон.Чихрийн 

шижин  өвчтэй хүнд 26,8 сая төгрөгний  үнэгүй эмийг үнэгүй  олгосон байна.   

2015 онд Амбулаторийн тасгийн  дотоод шүүрлийн кабинетээр  

Нийт үйлчилсэн хүний тоо                8954 

80 



• Урьдчилан сэргийлэх үзлэг  8412 

• Шинээр оношлогдсон ч/ш өвчин   38 

• Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэлт  24  

• Сахарын ачаалалтай сорил  16 

•  Нүдний м/засалд орох хүнд сахар үзэх 79 

• Үнэ төлбөргүй эм олголт   824 

• Эрүүл мэндийн боловсрол олголт        449 

• Амаар зөвлөгөө өгсөн   365 

• Гарын авлагаар   84 
14 Иод дутагдал 

эмгэгээс 
сэргийлэх  

2015 оны  

9 сарын 10 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор 1996 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрйин 6 дугаар 

тогтоолд заасны дагуу жил бүрийн 9 дүгээр сарын эхний долоо хоногийн амралтын өдрийг "Иод 

дутлын эмгэгтэй тэмцэх Үндэсний Өдөр" болгон орон даяар тэмдэглэж ирлээ. Энэ дутлын 

"Эмгэгтэй Тэмцэх Үндэсний өдөр"-ийг 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр "Иод дутлаас шалтгаалан оюун 

чадамж буурахаас сэргийлье" уриан дор тэмдэглэсэн. Иодын дутал нь хүний бие бялдар, оюун 

ухааны хөгжилд сөргөөр нөлөөлж, оюуны чадамж (IQ)-ийг 10-15 хувь бууруулдаг. Ялангуяа, хүний 

амьдралын хамгийн эрчимтэй өсөлт явагддаг ургийн үе болон хүүхэд насанд иодын дуталд 

өртвөл тархи, мэдрэлийн эрхтэний өсөлт хөгжилт саатаж, улмаар оюун ухааны чадамж бууран 

амжилттай суралцах, өндөр боловсрол эзэмших боломжоо алддаг байна.  

БОЭТ-ийн амбулаторийн тасгаар үйлчлүүлж буй 78 иргэдэд, төрөх эмэгтэйчүүд, хүүхдийн тасгаар 

үйлчлүүлж буй иргэд мэдээлэл, сургалт суртачилгаа хийж гарын авалга, брошур тараасан.  

Иодын эмгэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 330000  төгрөгний эмийг үнэгүй олгосон  байна.  
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15 Хүүхдийн 

шүдийг 
эрүүлжүүлье 

2015 оны 09 

сар 

Амны хөндийн эрүүл мэнд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд БОЭ Т-ийн шүдний 

кабинетийн эмч  нар 2 ээлжээр  ажиллаж өдөрт 40-50 хүний шүд эмчлэн эрүүлжүүлэх тусламж 

үзүүлж байна.  9 дүгээр сарыг амны хөндийг эрүүлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх сар болгон зарлаж, 

өртөмтгий, эмзэг, ХБ-тэй 200 гаруй  хүүхдүүдийн шүдийг эмчлэн эрүүлжүүлсэн. Мөн  ЭМГ, НТБ-

ын АШТҮБ 2 төслийн хүрээнд 12 жилийн сургуулиудын 1-6 ангийн сурагчдын  “Шүдний цоорлын 

түвшин, тархалтыг судлах” судалгааг нийт  3640 хүүхдэд хийсэн ба судалгааг  хийсэн.   Мөн эцэг 
эхчүүд иргэд, сургуулийн сурагчдад  Амны хөндийн эрүүл мэнд, шүдийг зөв тогтмол угаахын ач 

холбогдол, шүдэнд халтай хүнсний бүтээгдэхүүн зэрэг сэдвүүдээр сургалт суртчилгааг тогтмол 

хийж байна. Эрүү нүүрний тусламж үйлчилгээг бэхжүүлэн реимплантаци эмчилгээ,  шүдний согог 
зуултын гажиг засах аппарат зүүх зэрэг шинэ эмчилгээг тогтмол хийж байна. 
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16 Дэлхийн 

зохистой 

хоолны 

 “Сэтгэлд нийцсэн зөвлөгөө” сэдэвт чанарын өдөрлөгт “Зөв зохистой хоол” сэдвээр үйлчлүүлэгчдэд 

эрүүл мэндийн өртөөчилсөн зөвлөгөөг нийт 48 үйлчлүүлэгч оролцсон.Стацанарын бүх тасгуудад 
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өдөрт 

зориулсан 

хоолны 

үзэсгэлэн 

2015 оны 10 

сар 

графикийн дагуу тухайн тасагт 

хэвтэн эмчлүүлэгчдийн онцлогт 

тохируулан сар бүр сургалт зохион 

байгуулж хэвшсэн.  

Хүүхдийн тасагт 6-12 сартай хүүхдэд 

болон сахиуруудад 32 төрлийн 

эмчилгээний хоол хийж арга 

техникийг зааж гардан хийж 

сургалаа.Аймгийн Цагдаагийн газар, Татварын алба, Улаан 

загалмайн анхан шатны хараа, Хөдөлмөр нийгмийн халамжийн хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс 
тус бүр зөв зохистой хоолоор сургалт зохион байгууллаа.  

Мэдрэлийн тасагт хэвтэн эмчлүүлэгчдэд харвалтын дараах үеийн эмчилгээний хоолоор үзүүлэх 

сургууль зохион байгуулж нийт 28 үйлчлүүлэгч оролцов. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эмчилгээний хоолоор үзүүлэх сургалт хийв. Нийт 36 үйлчлүүлэгч 

оролцов.  

Эмчилгээний хоолоор аймгийн телевизээр 2 удаа сургалт хийсэн.  
 

17 ДОХ-той 

тэмцэх өдөр 

2015 оны 12 

дугаар сар 

ХДХВ/ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдрийг угтаж Тахарын албаны нийт ажилчидад 

ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт явуулж гарын авлага суртчилгааны 

материал түгээж  тэднээс сайн дурын үндсэн дээр  ХДХВ-ийн болон 

тэмбүү өвчин илрүүлэх шинжилгээг хурдавчилсан оношлуураар авч 

шинжилгээний өмнөх болон дараах зөвлөгөөг өгч ажиллаа.  

 Залуучууд, хөдөлгөөнт болон эрсдэлт бүлгийн хүн амыг 
БЗДХ,ХДХВ-ийн халдвараас сэргийлэх төслийн хүрээнд  УЗХ-

той хамтран  сургалт зохион байгуулсан байна. 

 БОЭТ-ийн СДЗШ-ний төв ДОХ/БЗДХ-ын кабинетийн их эмч 

Д.Цээпил зөвлөгч Б.Мөнхсоёл нарын 5 хүний бүрэлдхүүнтэй 

баг   2015 оны 11 дүгээр сарын 13-15-ны өдрүүдэд Ховд 

аймгийн Цэцэг сумын Хөшөөт багт нийт 167 хүнийг үзлэг 
шинжилгээнд хамруулж , суртчилгааны материал / хөзөр,тэмдэглэлийн дэвтэр/ гарын 

авлага бэлгэвч тарааж зөвлөгөө өгч үйлчиллээ.  

  Эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай хүмүүсийг эмчилгээнд хамрууллаа. Үзлэгийн явцад 

тэмбүүг-2, заг хүйтэн-2, мөөгөнцөр-3 тус тус илэрсэн.  
 

100 



 

 

100%-ийн биелэлттэй  13, 90%-ийн биелэлттэй-2, 85%-ийн биелэлттэй  1, 80%-ийн биелэлттэй-1 байна. Биелэлтийн 

дундаж  96,7%-тай байна. 

 

 

БИЕЛЭЛТ ХЯНАСАН 

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРАЛ     Т.БАЯРТОГТОХ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР    Ц.ЦАГААН 
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БАТЛАВ: 

БОЭТ-ИЙН ЗАХИРАЛ 

Т.БАЯРТОГТОХ  

         2015 оны ...сарын 

...өдөр 

БОЭТ-ИЙН 2015 ОНЫ КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

         

д/д Хэрэгжүүлэх ажил Хугацаа Хариуцах эзэн Хамтран ажиллах 

байгууллага 

Биелэлт  

1 “Осол гэмтлээс урьдчилан 

сэргийлэх” өдрийг тэмдэглэх  

2015 оны 

нэгдүгээр сар  

Б.Анхбаяр  

О.Цагаанбилэг  
Гэмтлийн тасаг  

2 Сар шинийн баяр ыг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх  

2015 оны 02 

дугаар сар  

Хүний нөөц  

Нийгмийн 

ажилтан  

Захиргааны тасаг  

3 Дэлхийн эмч нарын баярыг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх   

2015 оны 03 

дугаар сар  

Хүний нөөц   Залуучуудын 

зөвлөл 

 

4 Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдөр 2015 оны 3 сар  Сүрьеэгийн 

тасаг  
Нийгмийн 

ажилтан  

 

5 Сувилагчийн өдрийг тэмдэглэх  2015 оны 04-05  

сар  

Ц.Цагаан  

М.Бадамцэцэг  
Сувилахуйн алба   

 

6 Нүдээ хамгаалах өдрийг 
тэмдэглэх  

2015 оны 05 

дугаар сар  

Б.Алтанчимэг 
Б.Долгормаа  

Гадаад 

харилцааны алба  

 
 



7 БОЭТ-ийн  ажилчдын дунд 

урлагийн их наадам зохион 

байгуулах  

2015 оны 05 

дугаар сар  

Захиргааны 

тасаг  
 

Залуучуудын 

зөвлөл  

ҮЭХ  

 
 

8 “Хавдрын эсрэг үндэсний аян – 

2015” аян зохион байгуулах  

2015 оны 06 

дугаар сар  

Хавдрын 

кабинет  

Мэс заслын тасаг  
Захиргааны тасаг  

 

9 Дэлхийн цусны донорын өдөр  2015 оны 06 

дугаар сар  

Цусны салбар 

банк  

Нийгмийн 

ажилтан  
 

 

10 Ховд аймагт Эрүүл мэндийн 

салбар үүсэж хөгжсөний 90 

жилийн ойг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх  

2015 оны 08 

дугаар сар  

Захиргааны 

тасаг  
ЭМГ 

Ховд аймгийн 

ЗДТГ  

 

11 Байгууллагын аварга 

шалгаруулах спортын 3 төрөлт 

тэмцээн зохион байгуулах  

2015 оны 10 

дугаар сар  

Захиргааны 

тасаг  
БТСгазар   

12 Ахмадуудад зориулсан нээлттэй 

хаалганы өдөрлөг 
2015оны 10 

сарын 01 

Ахмадын эмч  Захиргааны тасаг 
Нийгмийн 

ажилтан  

 

13 Чихрийн шижингийн эсрэг өдөр  2015 оны  

11сарын 14-18 

Амбулаторийн 

тасаг 
 Нийгмийн 

ажилтан  

 

14 Иод дутагдал эмгэгээс сэргийлэх  2015 оны  

9 сарын 10-14 

Булчирхайн 

эмч. 

Булчирхайн 

кабинет,  

Нийгмийн  

ажилтан 

 

15 Хүүхдийн шүдийг эрүүлжүүлье  2015 оны 09 

сар  

Шүдний 

кабинет  

Нийгмийн 

ажилтан  

 

16 Дэлхийн зохистой хоолны өдөрт 

зориулсан хоолны үзэсгэлэн  

2015 оны 11 

сар  

Эмчилгээний 

хоолны тасаг,  
Нийгмийн  

ажилтан 

 

17 ДОХ-той тэмцэх өдөр  2015 оны 12 

дугаар сар  

БЗДХ  Нийгмийн  

ажилтан 

 

 

 

 



ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: 

НИЙГМИЙН АЖИЛТАН     О.ЦАГААНБИЛЭГ 


