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Бүс нутгийн хэмжээнд эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээгээр тэргүүлэх 

эмнэлэг болох 

 

 
/Байгууллагын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө 2018-2020 он /  

  

 



 Бүс нутгийн хүн амд эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээг сонголтод 

суурилсан,үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, 

чанартай, тэгш хүртээмжтэй  үзүүлэхэд 

манлайлагч нь байхад оршино.  

 
/Байгууллагын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө 2015-2017 он /  

 

 



 Хүн амын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, 

хариуцлагатай, үр дүнтэй, чанар аюулгүй 

байдлыг хангасан эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.  

 
/Байгууллагын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө 2018-2020 он /  

 



• Ээлтэй чанартай, тэгш хүртээмжтэй эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээ  

• Ёс зүйтэй хөрвөх чадвар бүхий эмнэлгийн 

мэргэжилтэн  

• Ил тод хариуцлагатай, мэргэжлийн нэгдмэл 

удирдлага  

• Өндөр бүтээмжтэй техник, технологи 

материаллаг нөөц  

• Тогтвортой үр дүнтэй, үр ашигтай үйл ажиллагаа 

• Эрх тэгш, нээлттэй, шударга, сайн түншлэлтэй  
/Байгууллагын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө 2015-2017 он /  



  2017 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд 8 чиглэлээр нийт 113 арга 

хэмжээг хэлэлцэн төлөвлөж Эрүүл 

Мэндийн Сайдтай БОЭТ-ийг төлөөлж 

төвийн захирал үр дүнгийн гэрээ 

байгуулан ажиллалаа.  

 

 



  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг сайжруулах 

  Эмч, ажиллагсдын сахилга хариуцлагыг 

сайжруулж,  ѐс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх 

  Үйлчлүүлэгчдэд  ээлтэй орчинд сэтгэлд нийцсэн 

эрүүл мэндийн  үйлчилгээг үзүүлэх нөхцөл 

бүрдүүлэх 

  Шаардлагатай  багаж тоног төхөөрөмжийн 

хангалтыг нэмэгдүүлж, эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээнд шинэ дэвшилтэт үйлчилгээг нэвтрүүлэх   

 

 



Ховд дахь БОЭТ-ийн бүтэц үйл ажиллагааны зохион байгуулалт  
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Захирлын  зөвлөл БОЭТ-ийн захирал 
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Чанарын алба  
 

Стационарийн  
Тасгууд  

Дотор,Зүрх судас  

Мэдрэл  

Мэс засал  

/Цусны салбар төв  

Хөнгөвчлөх/ 

Хүүхэд  

Уламжлалт  

Төрөх  

Эмэгтэйчүүд  

САМ 

Гэмтэл  

/ЧХХ,Эрүү нүүр/ 

Харшил 

Халдварт  

Сүрьеэ 

Сэтгэц  

Эмчилгээ эрхэлсэн 

орлогч дарга 

Шинжилгээ 

Дүрс  

оношилгоо  

Сэргээн засах  

Эмчилгээ 
Яаралтай 

 тусламж  

Эм зүйн алба  

Ариутгал  

угаалга  
Эмчилгээний 

 хоол зүй   

 

Сувилахуйн  

алба  
 

 Санхүү 

Аж ахуйн   

алба:  

  Эдийн засагч   

Ня-бо  

Нярав  

 
Авто  

Граж  

Инженер  

Техникийн  

Алба 

 

Инженер  

Техникч   

 

Хүний  

Нөөцийн 

 алба: 

Хүний 

 нөөц 

бичиг  хэрэг  

Захирлын  

туслах  

Архив  
 

Гадаад 

 харилцаа  

сургалт 

 судалгааны  

алба 

-Сургалт 

-Судалгаа  

-Гадаад  

харилцаа  
 

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2012 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 22 

дугаар тогтоолоор баталсан  MNS 6330-4:2012 стандарт  

 

 

Мэдээлэл,  

Технологи,  

Статистикийн  

Алба 

Цахим  

бүртгэлийн  

хэсэг  

  
 



 

2017 онд захирлын зөвлөл нийт 12 удаа хуралдаж  

байгууллагын үйл ажиллагаа, хүний нөөц, бусад 

асуудлаар 44 асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэсэн 

байна.Үүнд:  

 Дотоод зохион байгуулалт үйл ажиллагаатай 

холбоотой -16 

 Хүний нөөцтэй холбоотой -13 

 Хөрөнгө зарцуулах тухай –5 

 Шагнал урамшуулалтай холбоотой -2  

 Сахилгын арга хэмжээ -8 
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эмчлэгдсэн хүний тоо  

2013 2014 2015 2016 2017

2017 онд Ховд аймагт нийт 13766 хүн хэвтэн эмчлүүлснээс БОЭТ-д 

11324 буюу 70% нь  хэвтэн эмчлүүлсэн байна.   
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Төрсөн эхийн тоо-132 

2016 онд харьяа аймаг бусад 

газруудаас 5476 хүн үзлэгт 

хамрагдсан нь  өмнөх оныхоос 

731тохиолдлоор буурч,  

2016 онд харьяа аймгаас нийт  750 

хүн  хэвтэн эмчлүүлсэн энэ нийт 

хэвтэн эмчлүүлэгчдийн   6,4% 

эзэлж байна    
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Өмнөх онтой харьцуулахад 7,7 промиль буюу 11 тохиолдлоор буурсан 
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Өмнөх онтой харьцуулахад 3,8 промиль буюу 8 тохиолдлоор буурсан  
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Өмнөх онтой харьцуулахад 2,5  промиль буюу 5 тохиолдлоор буурсан  
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Яаралтай хагалгаа  Төлөвлөгөөт 
хагалгаа  
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Аппаратанд 12 өвчтөн авснаас 5 өвчтнийг сэхээн амьдруулсан   
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 кабинетийн нэр  2014 2015 2016 

төрөх/эмэг 19666 17527 20383 

Дотор  15239 12595 14671 

Мэдрэл  12040 7946 6693 

ДОХ/БЗДХ 10749 7009 7173 

бусад  10076 11990 9530 

хүүхэд  9459 8183 9449 

ЧХХ 9413 10841 13023 

Нүд  6993 5452 5892 

шүд  6092 6481 7907 

Сэтгэц  5977 4693 3691 

уламжлалт  5932 5690 3950 

мэс засал  5705 5305 6338 

арьс харшил  3859 2860 3714 

Сүрьеэ  3124 3283 3305 

халдварт  2449 2518 1633 

Эрүү нүүр  2172 3599 2756 

Хавдар  1241 3219 3997 



2017 оны нийт хорт хавдрын хяналтанд  - 481 
өвчтөн байгаа ба үүнээс зонхилон тохиолдох 
хавдрыг хувиар гаргаж үзвэл:  

 

• Элэгний хавдар 120 ба 24,9 % 

• Ходоодны хавдар 80 ба 16,6 % 

• Умайнхүзүүний хавдар 73 ба 15,1 % 

• Улаанхоолойн хавдар 31 ба 6.4 %  

• Умайн хавдар 18 ба 3,7 % 

• Бөөрний хавдар 17 ба 3,5 % 

• Уушигны хавдар 12 ба 2,4 %  

 



  

2017 онд шинээр оношлогдсон -  177,  нас баралт  - 122 
тохиолдол  

• Анх оношлогдсон өвчитнөөс эрт үе шатанд -17.5%, хожуу 
үе  шатанд-82.4% нь оношлогдсон байна 

• Анх оношлогдсоноос хойш 5 ба түүнээс дээш жил 
амьдарч байгаа өвчтний тоо 188 ба 39 %-ийг эзэлж 
байна,эндээс үндсэн 5 байрлалын хавдрыг авч үзвэл   

• Элэг  28 ба 5,8 хувь 

• Ходоод 33 ба 6,8 % 

• Умайн хүзүү 53 ба 11 % 

• Умайн хавдар  10 ба 2% 

• Улаан хоолойн 9 ба 1,8 % 

• Хяналтанд байгаа 481 өвчлөлөөс эрт үе шатанд  38,4 
%, хожуу үе шатанд 61,9 % -ийг эзэлж  байна.  
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 утсаар зөвлөгөө өгсөн  Алсын дуудлага  

2016 онд алсын дуудлага 316 ирснээс  очиж үйлчилсэн 

222 үүнээс хагалгааны бригад 21, утсаар зөвлөгөө өгсөн 

94, осол гэмтлийн дуудлага 122   
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        Нийт ЦЦБ-ний үйлдвэрлэл  өмнөх оноос 2700мл-ээр нэмэгдсэн байна  
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        Оношилгооны тусламж үйлчилгээнд:  

• Резус сөрөг цустай 60 гаруй эхэд “Антителийн титр” 

тодорхойлох шинжилгээг хийсэн  

• Зүрх судас, үе мөчний үрэвслийн эрсдлийн шинжилгээг 

анализаторийн  буюу тоон аргаар  хийж эхэлсэн 

• Харшлын антиген тодорхойлох сорил 

• Арьсны мөөгөнцөр, хачиг  илрүүлэх шинжилгээ 

• Сэтгэц наркологийн тасагт  оношлогоонд Оюуны хөнгөн 

хомсдлыг тогтоодог IQ сорил  

• Эхо, дотор, өртөмтгийн жирэмсэн эхийн нэмэлт кабинет 

• Воновита лабораторийн салбар  

 

 

  



 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд       

1.Хавдрын мэс заслын эмч нартай хамтран бөөрний 

хавдар, бүдүүн гэдэсний  хавдар авах хагалгаанд 

орж цагираг оѐгч, шулуун оѐгчуудийг хагалгаанд 

нэвтрүүлсэн.   

2.Шамбарамын хагалгаанд *band legation* аппарат 

ашиглаж байна 

3.Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд элэгний захын 

байрлалтай хавдар авах хагалгаа 2 удаа хийсэн 

4.ETHICON брендийн PDS  утсыг  гэдэс залгах 

хагалгаанд ашиглаж хэвшсэн. 
 



 Мэс заслын тусламж үйлчилгээнд  

      

1.Нүдний YAG Лазер аппаратаар Хаалттай Глаукомын 

үеийн  хагалгаа хийж эхэлсэн  

2. Сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд мэс заслын 

эмчийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж фимоз, 

варикоцель, крипторхизм, грыж зэрэг эмгэгтэй 89  

хүүхдүүдэд  хагалгаа хийсэн-хүүхдийн мэс засалч 

3.Автомат шарх тэлэгч Wookwalterийг хэрэглэж 

эхэлсэн  

4.Хэвлийн хөндийн сүрьеэгийн хагалгааг 3 удаа орон 

нутагтаа хийсэн.  



Баруун бүсийн цусны жишиг төв: 

•  Аферезийн  аппараттай болсноор 1 удаад 600 мл 

сийвэнг цуглуулж  жилдээ 1 донороос 10 л сийвэн 

цуглуулах боломжтой боллоо.  

•  Ялтаст эсийн өтгөрүүлэг хадгалах зориулалтын 

сэгсрэгчтэй аппарат, зориулалтын хөргөгчинд  

хадгалж байгаад эмчилгээнд хэрэглэдэг болсон. 

• 80 С0-т  Сийвэн хадгалах хөлдөөгчтэй болсноор 

сийвэнг 2 жил хүртэл хадгалах боломжтой болсон.  



Эмчилгээнд шинээр 

• Сэргээн засах эмчилгээнд   Ultra Sound, 

инфра улаан туяаны аппарат  

• Амаржих газар хананы хүчилтөрөгчийн 

систем 

• Хүүхэд, дотор, халдвартын тасагт эрчимт 

эмчилгээний өрөө 

• Доод  мөчний ЭМОС 

• Эмэгтэйчүүдийн дуран 

• Сүүлийн үеийн 37 нэр төрлийн эм 

 

 
 

 



Эмчилгээнд шинээр 

• Эмэгтэйчүүдийн хярзан нөхөн сэргээх хагалгаа 

болон влущение миомэктомия  хагалгааг  хийдэг 

болсон.  

•  Монгол эсгий төөнө, цахилгаан зүү эмчилгээ, 

дотоод шүүрлийн булчирхайн эмгэгүүд болон бусад 

эмгэгүүдийг шинжлэх ухааны нотолгоонд суурилсан 

эмчилгээний ач холбогдолтой зүү, төөнө заслын 

аргаар эмчилж байна.  

• Нярайн сурфактант эмчилгээ 

• Нулимсны хүүдий сувгийн мэс засал эмчилгээ 

• Нүүр амны согог  заслын кабинет 

 



  
           



• 2014-2017 онд хэрэгжүүлэх чанарын 

хөгжлийн хөтөлбөр  87,6% хэрэгжсэн 

байна. /ЧХХ, өсвөр үе, НҮЭМ/ 

• Чанарын хяналт, чанар сайжруулах үйл 

ажиллагааг Магадлан итгэмжлэх үйл 

ажиллагаанд бэлтгэх чиглэлээр хийсэн.   

 



1. 2014-2017 оны Чанарын хөгжлийн 
хөтөлбөрийн биелэлт 

2. БОЭТ-ийн тусламж үйлчилгээний чанарын 
шалгуур үзүүлэлт  

3. БОЭТ-ийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур 
үзүүлэлтийн өөрийн үнэлгээний тайлан   

4. Магадлан шинжээч  нарын зөвлөмжийн 
биелэлт 

5. Стандарт удирдамжийн жагсаалт 

6. БОЭТ-ийн танилцуулга  

7. Хэрэглэгчийн үнэлгээ  

 



 

1. Чанарын талоныг нэвтрүүлэн ажиллах журам 

2. Магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх эмнэлэгийн  багийн ажиллах 
журам 

3. Сэтгэлд нийцсэн угтах лавлах үйлчилгээний удирдамж  

4. Иргэд үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлтийг хүлээж авах, сэтгэл 
ханамжийн байдлыг судлах журам  

5. Хэрэглэгчийг дээдэлсэн эмч мэргэжилтнийг урамшуулах 

6. Чанарын албаны болон тасаг нэгжүүдийн чанарын багийн 
ажиллах журам  

7. Ажлын бус цагаар эмч эмнэлэгийн мэргэжилтнийг дуудан 
ажлуулах журам 

8. Өвчний түүх хөтлөх журам 

9. Тухайн жилд зохиогдож буй аянуудыг дүгнэх  шалгуур үзүүлэлт,  

10. Хяналт үнэлгээний хяналтын хуудас 

11. Тасаг нэгжүүдийн жилийн ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
боловсруулан ашиглаж ажилласан. 

 



Жилийн хугацаанд 55 удаа хяналт үнэлгээ хийсэн. 

 Тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах чиглэлээр- 22 

 Эмч ажилчдын ажлын байран дахь цаг ашиглалтанд - 9 удаа  

 Амбулаторийн үзлэг болон орны хүлээгдэл-12 

 Оношилгоо эмчилгээний стандарт удирдамжийн  мөрдөлт-12  

 

Дотоод хяналт үнэлгээний үр дүнд:  

- Тусламж үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүд сайжирсан 

- Ажлын цаг ашиглалт сайжирсан  

- Хүлээгдэл бууруулсан  

- Стандарт удирдамжийн мөрдөлт сайжирсан  

- Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт сайжирсан 

 

 

 



        1.  Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын  улсын 
байцаагчдийн 7 хүний  бүрэлдэхүүнтэй баг  ирж эрсдлийн түвшинг 
хяналтын хуудсаар үнэлэхэд  

 Эмнэлгийн үйл ажиллагаа  дунд эрсдэлтэй 

 Эмийн сангийн үйл ажиллагаа бага эрсдэлтэй  

 Барилга байгууламжийн ашиглалт  дунд эрсдэлтэй  

 Хатуу хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлт, устгалын байдал бага 
эрсдэлтэй  

 Өргөх механизм ашиглалтанд дунд эрсдэлтэй  

 Ажилтний нийгмийн хамгаалал- бага эрсдэлтэй  

 Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн байдал бага эрсдэлтэй 
гэж тус тус үнэлэгдэв.  

 

           Үнэлгээгээр илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах санал, 
зөвлөмжийг тусгасан  Улсын байцаагчийн албан шаардлагын  
дагуу 6 бүлэг 47 заалттай ажлын төлөвлөгөө гаргаж тайланг 
аймгийн МХГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

 

 



2. ЭМГ-ын ЭТҮХ-ийн дарга Д.Оюунцэцэг, хүүхдийн ерөнхий 
мэргэжилтэн А.Энх-Амгалан, халдвар тандалтын албаны 
мэргэжилтэн Г.Одхүү нар 7 дугаар сард Амаржих газрын   
төрөх, нярай,  хагалгааны өрөө болон  хүлээн авах хэсэгт  
үнэлгээ хийхэд  61-79%-тай үнэлэгдэж зөвлөмжийн 
биелэлтийг ЭМГ-т  хүргүүлэв. 

3. ЭХЭМҮТ-ийн Яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч 
Ж.Нармандах, Тандалт судалгааны албаны их эмч 
Ц.Отгонцэцэг нар  хүүхдийн эндэгдлийн байдалд дэмжлэгт 
хяналтыг нярайн 20, хүүхдийн 30  өвчний түүхийн 
хөтлөлтөнд хяналт үнэлгээ хийхэд нярайн өвчний түүх 
бичилт 75 хувьтай, хүүхдийн өвчний түүх бичилт 78 хувийн 
гүйцэтгэлтэй үнэлэгдэв. Сайжруулах зөвлөмжийн тайланг 
хүргүүлсэн.  

 
 

 



4. ХӨСҮТ-ийн сүрьеэгийн тандалт судалгааны албаны 3 
мэргэжилтэн 12 дугаар сард сүрьеэгийн тасагт /диспансарын 
хяналт, эмийн хэрэглээ, лабораторийн шинжилгээ, халдвар 
хамгаалал/ дэмжлэгт хяналт хийж зөвлөмжийн дагуу ажлын 
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.  

5. Сүрьеэтэй тэмцэх нийгэмлэгийн сорьц тээвэрлэлтийн албаны  
2 мэргэжилтэн 09 дүгээр сард сүрьеэгийн тасгийн сорьц 
тээвэрлэлт, халдвар хяналтын байдалд  үнэлгээ хийж зөвлөмж 
өгсөн.  

6. Гемодиализийн тасгийн үйл ажиллагаанд Аймгийн мэргэжлийн 
хяналтын газрын 2 мэргэжилтэн ирж хяналт хийж зөвлөмж 
өгсөн.  

7. Лабораторийн тасаг  чанарын гадаад хяналтын үнэлгээнд 4 
удаа хамрагдсан.   

8. Эмгэг судлалын тасаг- гадаад хяналтанд хамрагддаг болсон.  

 



     Чанарын алба, Амаржих газар, Хүүхдийн тасаг  хамтран “Эх хүүхдийн 
эрүүл мэнд” сэдэвт тусламж үйлчилгээний чанарын өдөрлөгийг 
зохион байгуулж 129 хүүхэд эмэгтэйчүүд хамрагдсан. 



     Амаржих газарт  
 

Үр дүн:  

• Төлөвлөгөөт кесар хагалгааг батлуулдаг болсон. 

• Эхийн ноцтой хүндрэл - хэлэлцүүлэг   

• ЖЭЭТ- т дотрын эмч  ажиллах  хуваарьтай болсон.  

• Мэс заслын өмнө  антибиотик эмчилгээг хийж 
хэвшсэн 

• Ажилбарын үед  нэг удаагийн ариун алчуур 
хэрэглэдэг болсон  

• Эх, нярайг хүлээлцдэг- Гараас гарт зарчим 

•  Өрх сумын ЭМТ-өөс  мэдээ - эргэх холбоо хамтын 
ажиллагаа 

• Сургалт- Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 



     Мэдрэлийн  тасаг 

 

Хүнд өвчтөний асаргаа сувилгааны аргачлалыг өдөр тутмын ажилдаа 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Харвалтын дараах сэргээх дасгал хөдөлгөөнийг хийж хэвшсэн.  

Дуслын гүйдэг шонг сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлсэнээр 

үйчлүүлэгчдийн тариа хийлгэх хүлээгдлийг багасгасан.  



Хүүхдийн тасаг   

 

- Үндэсний төвүүдтэй телемедицинээр холбогдож мэдээлэл солилцож 

 байна.   

- Эрчимт эмчилгээний өрөөг нээж ажиллуулсан 

- Нярайн шарлага, утлага, хүчилтөрөгчийн найруулах аппаратуудыг 

 хэрэглэснээр эмийн зардал багассан, ор хоногийн ашиглалт, 

 эдгэрэлтийн хугацаа богиноссон.    
 



 

Арьс харшлын тасаг  

 - Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлсэн,  

- Экзем болон хайрст үлд өвчний эмчилгээнд хоѐрлосон болон гурвалсан 

  тосыг түрхэх буюу боолт хийх аргыг шинээр нэвтрүүлсэн  

- Харшлын сорил, Мөөгөнцөрийн шинжилгээг хийж оношилгооны шинэ 

  аргыг нэвтрүүлсэн.  



 

Эмчилгээний хоолны тасаг  

Өдөрлөгийн үеэр  

•1-16-р ширээний 

эмчилгээний хоолны 

үзэсгэлэн гаргасан 

•Стационарын тасгуудад 

эмчилгээний хоолны 

зөвлөмж боловсруулж 

хүргүүлсэн 

• Эмч эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүдэд 

эмчилгээний хоолны 

амталгаа хийгдсэн 

•Эрүүл мэндийн боловсрол 

олгох сургалт хийгдсэн.  



 Эмч нарын ур чадварыг сайжруулах, эерэг хандлагыг 
төлөвшүүлэх, мэргэжлийн алдаанаас сэргийлэх, анхан шатны 
бичиг баримтын хөтлөлтийг сайжруулах зорилгоор  “Чанарын 
талон”-ыг нэвтрүүлсэн.  

1. Эмч нарын ажлын цаг ашиглалт 

2. Чанарын албанаас хийсэн явцын болон графикт хяналт 

3. Хөндлөнгийн хяналт,  

4. Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж, гомдол, шүүмжлэл 

5. Алдаа зөрчлийн бүртгэл,  

6. Ёс зүйн салбар  хорооны  хурлын   шийдвэр 

7. Тасгийн эрхлэгч эмчийн үнэлгээ   зэрэг үзүүлэлтүүдийг 
үндэслэл болгосон.  

 

  Тасгийн эрхлэгчийн санаачлагаар 2, чанарын албаны 
үнэлгээгээр 6, эмчилгээ эрхэлсэн орлогчийн саналаар 2  
нийт 10 эмчийн талон цоологдон  улирлын урамшуулалтай 
тооцсон.   

 

 



1. Чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх  нь сургалтыг 3 
дугаар  улиралд  дотоод сургалтын хуваарийн дагуу БОЭТ-ийн 
чанарын алба ЭМГ-ын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар 
хариуцсан мэргэжилтэн Л.Нямхишигтэй  хамтран  дараах 
сургалтуудыг зохион байгуулсан.  Үүнд  

• “Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний чанарын хяналт, үнэлгээ, 
чанар сайжруулах аргууд  

• Алдаа зөрчлийн тухай ойлголт, түүнээс суралцах   

• Эрсдэл, эрсдлийн үнэлгээ 

• ЭМС-ын 450 тоот тушаалын дагуу өвчний түүх бичилт   

• Сэтгэл ханамжийн тухай, түүний мөрөөр ажиллах   

• “Дотоод хяналт” сэдвүүдээр нийт 120 эмч, сувилагч, тусгай 
мэргэжилтэн хамрагдлаа  

2. “ЭМБ-ыг магадлан итгэмжлэлд бэлтгэх нь” сэдэвт 6 удаагийн  
зайн сургалтанд тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч нар  
хамрагдлаа.   

 



        2016 оныг “Хэрэглэгчийн жил” болгосонтой холбогдуулан 
үйлчлүүлэгчдий сэтгэл ханамжийг сайжруулах  зорилгоор  
“Хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэгч эмч мэргэжилтэнг 
шалгаруулах” журам боловсруулсан.  

1. Санал хүсэлтийн хайрцаг  

2. Санал хүсэлтийн дэвтэр  

3. Амаар болон  бичгээр ирсэн талархал,  

4. 1111 төвд хандсан үйлчлүүлэгчдийн талархал  

5. Сэтгэл ханамжийн судалгаагаар ирсэн талархал,  

6. Чанарын багийн үйл ажиллагааны тайланг үндэслэн 

“Талархалын эзэд” шилдэг тасаг - Амаржих газар  

“Талархалын эзэн эмч”-   Б.Уранчимэг,  

“Талархалын эзэн  сувилагч тусгай мэргэжилтэн”  - Ш.Зээхүү,  

“Талархалын эзэн  ажилтан”-Туслах  сувилагч Д.Ууганцэцэг 
нар  тус тус шалгарсан 

 



 

• Амбулаториор үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн 
судалгаа-4 удаа  

• Хэвтэн   эмчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа-4 удаа  

• Эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг 2 удаа   

• Дэмжлэгт удирдлагын талаархи сэтгэл ханамжийн 
судалгаа-1 удаа  

• Эмгэг судлалын тасгаар үйлчлүүлэгч эмч мэргэжилтний 
сэтгэл ханамжийн судалгаа-1 удаа  

• Шинжилгээний тасгаар үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн 
судалгаа-1 удаа  

• Цус цусан бүтээгдхүүний хэрэглээний асуумж судалгаа -1 
удаа   

 

Нийт 14 удаагийн сэтгэл ханамжийн судалгаа хийсэн.   

 



 

Амбулаториор үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн  
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Амбулаторийн үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн  
/сүүлийн 3 жил/  

 

2014 онд 
2015 онд 

2016 онд 
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Сайн Дунд Муу 



 

Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн  
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Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн  

/сүүлийн 3 жил/  
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Эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн  

 

2016.05 сард 

2016.11 сард 

45.1 48.3 45.9 
44.4 
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Эмч ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн  /сүүлийн 3 жил/  

 

2014 онд 
2015 онд 

2016 онд 

24.4 

40.5 46.7 

51.5 
49.7 

45.1 

24.1 

9.6 
7.8 

Сайн Дунд Муу 



  
           



 

 

ТТТӨ болон халдварт өвчний  мэдээ өгөлтийн хувь  

 

 



 

ЭТҮХХ ын мэдлэг дээшлүүлэх 60 хоногийн аян  
 

• Эмч нарын дунд тестийн уралдаан 

• Сувилагч, үйлчилгээний ажилтануудын  дунд АХА тэмцээн 

• Тасгуудыг хийсэн ажил, ажилчдын оролцоо,  тэмцээн 

уралдаанд оролцсон байдал зэргээр нь байр эзлүүлэн 

эхний 3 тасаг  шагнаж урамшуулахад 1,000,000 төгрөг 

зарцуулсан. 

 

 



Цэвэрлэгээ үйлчилгээний тэргэнцэр, булан, өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн 
цомог, асгарсан цацагдсан  биологийн шингэнийг цэвэрлэх цомогтой болсон 

 



Халдвар хамгааллын хувцас хэрэглэлийн нөөц, зөв 
хэрэглэхэд анхааран, өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн 

цомог 

 



Халдвараас сэргийлэх хяналтын 7 хоногийн аян  

     Тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч нар  ЭТҮХХ 
гарахад  нөлөөлж болзошгүй  58 тулгамдсан 
асуудлуудыг гаргаж  52 буюу   89,6% шийдүүлсэн.  
 

 



ЭМСЯ ны сайдын 2016 оны 2/562  дугаар албан даалгаварын биелэлт  

• ССГХБ ын найрлаганд ордог спиртийн хэмжээг стандартад 

нийцүүлсэн 

• Ариутгал угаалгын тасгийн үйл ажиллагааг 24 цагаар ажиллуулж 

ээлжинд оруулсан 

• ЭТҮХХ ын сургалт эмч, мэргэжилтэнүүдэд 4 удаагийн 

сургалтаар 668 хүн оролцуулсан 

 

• Халдвар хамгаалын хувцас хэрэглэлд - 16.267.300 төгрөг  

• Халдваргүйтгэлийн бодисонд    7.423.400  төгрөг 

• Ариутгалын бодисонд -   4.642.700  төгрөг 

• ССГХБ -  882.000 төгрөг 

• Ариутгалын тоног төхөөрөмжинд    160,000   төгрөг  тус тус  

зарцуулсан байна. 

 

 



 
Шилдэг ариун цэврийн байгууламж шалгаруулах болзолт уралдаан  

           Өмнө нь        
 

 

 Дараа нь  

Стандарт шаардлага хангаагүй ариун цэвэрийн байгууламжуудыг засаж сайжруулахад    
-Байгууллага  2,3 сая төгрөг  

-Тасгууд өөрсдөө хандив тусламжаар 4,0 сая төгрөг зарцуулсан.  



-  ЭМБХХ аа уурын зууханд шатаадаг байсан 

- 2016 онд  зааврын дагуу ангилан ялгадаг болсон 

- Аймгийн хог хаягдлын нэгдсэн цэг дээр ЭМБХХ устгах газар авсан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хог хаягдал  

Өмнө нь  



-  ЭМБХХ аа уурын зууханд шатаадаг байсан 

- 2016 онд  зааврын дагуу ангилан ялгадаг болсон 

- Аймгийн хог хаягдлын нэгдсэн цэг дээр ЭМБХХ устгах газар авсан 
 

 

 

 

 

Хог хаягдал  

Дараа нь  



Ажилчдын эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийгдсэн 

323 ажилтан  үзлэгт орсноос 212 хүн ямар нэгэн  өвчний 
оноштой  

• 1 оноштой хүн -51 

• 2 оноштой хүн 69 

• 3 оноштой хүн -51 

• 4  Оноштой хүн-  9 

• 5  Оноштой хүн-   4 

Өвчлөлийн ихэнх хувийг эзэлж буй өвчнүүдийг  жагсааж үзэхэд : 

- Гастриттай   83 буюу 33,1 

- Архаг гепатит 48 буюу 19,1 

- Архаг бронхит 34 буюу 13,5 

- Архаг пиеонефрит 24 буюу 9,6 

-Гепатоз 24 буюу 9,6 
 

 



12 ажилтан халдварын эрсдэлт хүчин зүйлд өртсөн. 

• Их эмч-3 

• Дунд мэргэжилтэн-8 

• Үйлчилгээний ажилтан-0 
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Их эмч -  98 

Сувилагч -  143 

Тусгай мэргэжилтэн- 50  

Бусад ажилтан-  90  

Удирдах ажилтан- 2 

Эм зүйч-  4 

 



99 

БОЭТ-ийн их эмч сувилагч, тусгай  мэргэжилтний харьцаа 

1:1.6  байна 

2012 2013 2014 2015 2016

182 182 184 185 193 

94 92 95 97 98 
109 107 

98 92 90 

Сувилагч тусгай мэргэжилтэн  Их эмч  Бусад ажилчид  

 



2013 2014 2015 2016

71.9 74 75.4 76.8 

28.1 26 24.6 23.2 

Хувиар  

эмнэлгийн мэргэжилтэн  

бусад ажилчин  

2013 2014 2015 2016

274 279 282 297 

107 98 92 90 

Бодит тоо-387    

эмнэлгийн мэргэжилтэн  

бусад ажилчин  

 



  Нийт  эмч нарын 93  буюу  94,9% нарийн болон төрөлжсөн 

нарийн мэргэжил эзэмшсэн,   5 буюу  5,1% -ерөнхий мэргэжлийнх  

байна.    

           Бодит тоогоор                          Хувиар  

    

  

2012 2013 2014 2015 2016

78 78 
88 92 93 

16 14 
7 5 5 

Нарийн мэргэжлийн эмч   

Ерөнхий мэргэжлийн эмч   

2012 2013 2014 2015 2016

83% 84.7% 
92.6% 94.5% 94.9% 

17% 15.3% 
7.4% 5.5% 5.1% 

Нарийн мэргэжлийн  эмч  

Ерөнхий мэргэжлийн эмч  

 



 

Он 

Мэргэжил  
резидиентийн 
сургалт  

Мэргэжил олгох 
сургалт  

Дээшлүүлэх сургалт гадаад сургалт  

Төрийн 
санхүү
жилт 

Байгуулла
гын 
санхүүжи
лт 

Төрийн 
санхүү
жилт 

Байгууллаг
ын 
санхүүжилт 

Төрийн 
санхүүж
илт 

Байгуулла
гын 
санхүүжил
т 

Төслийн 
санхүүж
илт 

Байгуулла
гын 
санхүүжил
т 

2012 13 3 2 1 1 2 1 

2013 7 - 1 1 1 - 1 

2014 5 3 3 3 1 

2015 5 3 2 3 2 1 5 2 

2016 5 3 2 1 2 1 4 1 

Ний

т 

дүн  

35 12 10 6 6 4 12 6 

 



 

 

 

Он 

Төрийн 
санхүүжилт 

Төсөл хөтөлбөр Байгууллагын дэмжлэгтэй 

олгох Дээшлүү      

лэх 

олгох Дээшлүү 

лэх 

Олгох  Дээшлүү 

лэх 

дагалдан Дотоод 
сургалтын 
тоо 

Гадад 
сургалт  

2012 3 1 2 2 2 256 1 

2013 2 1 3 2 1 985 1 

2014 6 2 1 2 10 1126 1 

2015 3 1 1 5 2 4 1460 1 

2016 6 2 1 2 6 1610 2 

Ний

т  

20 7 7 13 5 20 5437 6 

 



2% 

12% 4% 

12% 

4% 

66% 

АУ-ны доктор-2 КП-13 Тэргүүлэх -4 

ахлах -12 магистр-4 Зэрэг, цолгүй -69 

2016 онд      АУДоктор- /Ph.D/-1          Тэргүүлэх-2 

  Ахлах-3                              Магистр-1 

 

 



 Нийт 190 сувилагч, тусгай мэргэжилтэнтэй. 

Үүнээс нарийн мэргэжлийн сувилагч тусгай 

мэргэжилтэн   154 буюу  81 %- ийг эзэлж байна.  

84% 

16% 

Нарийн мэргэжлийн сувилагч-154  

Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч-30 

 



8% 

31% 

1% 

60% 

тэргүүлэх-15 ахлах -59 магистр-2 Зэрэг, цолгүй -69 

2016 онд  зэрэг хамгаалсан сувилагч тусгай мэргэжилтэн  

 Ахлах -11 

 Тэргүүлэх -4 

 



 
 

БОЭТ-ийн  захирлын  хүний нөөцтэй холбоотой  196 тушаал, үндсэн үйл ажиллагаатай 
холбоотой 47 тушаал гарсан байна. 

2016 онд нийт 14  эмч, мэргэжилтэн ажлаас чөлөөлөгдсөн. Үүнд  

1. Тэтгэвэрт гарсан-11 

2. Өөр ажилд шилжсэн -1 
3. Ажилтаны санаачлагаар -1 
4. Бусад -1 

2016 онд БОЭТ-ийн хүний нөөц бүрдүүлэлт. Үүнд  

1.Их эмч-7 

2.Био анагаахын мэргэжилтэн-1 

3.Эм зүйч-1  

4.Сувилагч –5 

5.Туслах сувилагч-1 

6.Үйлчлэгч -1 

2016 онд БОЭТ-ийн захирлын тушаалаар  

1.Цалинтай чөлөө -23 ажилтан  

2.Цалингүй чөлөө -81 ажилтан  

3.Ур чадварын нэмэгдэл -48 ажилтан 

4.Урамшууллын цалин /тушаалаар/ - 194  ажилтан  

5.Буцалтгүй тусламж -12  ажилтан 

6.Сахилгын зөрчил -11 ажилтан  

 



Ажиллах орчныг бүрдүүлэхтэй холбоотой 

1. Халдвартын эмнэлгийн барилгын их засвар  

2. Эмчилгээний хоолны тасгийн бүрэн засвар хийж, тоног төхөөрөмж 

3. Мэс заслын хагалгааны хэсгийн засвар, тоног төхөөрөмж  

4. Эмгэг судлалын тасгийн лабораторийн хэсгийг өргөтгөн урсгалыг  

стандартын дагуу болгон засвар хийсэн.  

5. Моргийн барилгын засварыг бүрэн хийж тоног төхөөрөмжөөр 

хангасан.  

6. Ажилчдын цайны газарт засвар хийж гэрээгээр гүйцэтгүүлж 

байна.  

7. Цахим эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд 120 ширхэг суурин 

компьютер, дагалдах хэрэгсэл  

8. Эмчийн ширээ сандал  

 

 

 



 Цалин хөлс, нэмэгдэлтэй холбоотой 

1. ЗГ-ын 150 дугаар тогтоол 114.9 сая төгрөг /хэвийн бус-/ 

2. Хор саармагжуулах  сүү 8,5 сая төгрөг  

3. Ур чадвар нэмэгдэл  48 хүнд 19,0 сая төгрөг,  

4. Урамшуулал тушаалаар 194  хүнд  40,9 сая төгрөг  

5. Улирлын урамшуулалд 238,3 сая  төгрөг,  

6. Зэргийн нэмэгдэлд 108 хүнд 60,4 сая  төгрөг,  

7. Хоолны нэмэгдэлд 75,0 сая төгрөг,  

8. Илүү цагийн хөлсөнд 151,0 сая төгрөг  

9. Түлшний хөнгөлөлт 49 хүнд  4,4 сая төгрөг,   

10. Жижүүр эмчийн нэмэгдэлд 227,5 сая төгрөг     
 

 

 

 



   Мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх, сурах боломжоор хангах талаар 

1. Анагаах ухааны доктор /Ph.D/ -1 их эмч   

2. АУ-ны магистрийн зэрэг 1 их эмч   

3. Резидиентийн сургалтанд- 5 их эмч  

4. Мэргэжил олгох сургалтанд  6  их эмч  

5. Сувилагч, тусгай мэргэжилтний олгох сургалтанд – 10 

6. Байгууллагын санхүүжилтаар гадаад сургалтанд -3 эмч 

мэргэжилтэн  

7. Дархан-Уул аймгийн АШУҮИС-ын салбар сургуульд 11 сувилагч 

тусгай мэргэжилтэнг баклаврын сургалтанд 

8. 5 их эмч, 15 сувилагч тусгай мэргэжилтэн  эмнэлгийн 

мэргэжилтний зэрэг хамгаалсан 

9. АШУҮИС-ийн харьяа ГАА АУС-д туслах сувилагчийн сургалтанд  

14 үйлчлэгч хамрагдаж байна  

 

 



Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр: 

• МУ-ын Төрийн дээд шагналаар-5 

• Ховд аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-9   

• ЭМЯ-ны Жуух бичгээр 26   

• Засгийн газрын шагнал “Эрүүлийг хамгаалахыг тэргүүний ажилтан” хүндэт 

тэмдгээр-27  

• Аймаг орон нутгийн болон харилцагч байгууллагын шагналаар-55  

 
 

• Хамтын гэрээний дагуу ар гэрийн гачигдал, өөрөө  хүнд өвчний улмаас 

эмчилгээ хийлгэсэн 4 сувилагч, 2 их эмчид 1 сарын цалинтай чөлөө 

олгосон. Байгууллагын үндсэн  1 ажилтан нас барсан тул хамтын гэрээний 

дагуу 1 сарын үндсэн цалинг ар гэрт нь олгосон.  

• Оройн ээлжинд жижүүрт гардаг ажилчдад байгууллагаас оройн хоол өгдөг  

болсон  

 



Ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр: 

• 2016 онд   хөдөлмөрийн гэрээнд заагдсан хамгаалах хэрэгсэл, багаж, 

ажлын хувцасаар хангах заалтын дагуу 345 ажилтанд 26,1 сая төгрөг 

зарцуулсан.  

• Дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан нийт 96  эмчид аппарат чагнуур, 

пульсоксиметрээр хангаж ажилласан.   

• Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссийн шийдвэрээр хөдөлмөрийн чадвар 

алдалтыг 60 доош хувиар тогтоолгосон 19 ажилтаны хөдөлмөрийн нөхцлийг 

нь хөнгөвчлөн ажлын байрны тодорхойлолтыг гаргасан.  

• БОЭТ-д ажиллаж байгаад гавьяаны амралтанд гарсан 170 ахмад настанд 

хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлэг тавгийн идээг гардуулсан.  

• Ахмад настанд зориулан шар картыг олгосон нь ахмад настнуудын 

талархал хүлээсэн ажил болсон.  

• Ахмад настанд зориулан дотор мэдрэл, уламжлалт эмчилгээний тасагт 

өндөр настны хэвтэн эмчлүүлэх өрөөг тохижуулан ажиллуулж байна. 

 

 



  
           

 



• Ховд аймгийн ЭМБ-д ажиллаж буй нийт эмч нарын “ЭМЧ- 
СУДЛААЧ” эрдэм шинжилгээний хурлыг  зохион байгуулж  
нийт 16 илтгэл хэлэлцүүлсэн.  

 

 

 

 



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

санаачлага дэмжлэгтэйгээр баруун бүсийн эмч нарын зөвлөгөөнийг зохион 

байгууллаа. Эрдэм  шинжилгээний хурал нь олон улсын чанартай болж өргөжин 

АНУ-ын эрдэмтэн судлаачид, эмч, багш нар оролцож байгаа нь онцлогтойгоор  

өргөжин, хөгжсөөр байна.  

• Эрдэм шинжилгээний хуралд анагаах ухааны докторууд, эмнэлгийн 

мэргэжилтнүүд нийт 24 бүтээл ирүүлж танилцуулж ном болгон хэвлүүллээ.   

 



• Солонго Ц.,  “Монгол улсын баруун бүс дэх перинаталь эндэгдлийн асуудалд” 

• Н. Баясгалмаа “Титмийн цочмог хам шинжтэй өвчтөнд  зүрхний гялтангийн 
доорх өөхөн эдийн зузаан ба зүрх судасны өвчний эрсдэлт хүчин зүйлсийн 
хоорондын хамаарал” 

• Алтангадас Б “Уламжлалт анагаах ухаан нь шинжлэх ухааны ололтоор 
баяжигдан орон нутагт хөгжиж буй өнөөгийн байдал” 

• Соѐлмаа Ч., “Чээжний хөндийн мэс засалд Академич Т.Шагдарсүрэнгийн 
оруулсан хувь нэмэр”  

• Гэрэлт-Од  Ц., “Ховд аймгийн хүн амын дундах эпилепсийн тархалт, нас  
хүйсний онцлог” 

• Мягмарсүрэн Ц., Гантуул Н. “Харвони эмийн эмчилгээний үр дүнгээс” 

•  Батболд Б., “Ховд аймаг дахь төрөлхийн  хөгжлийн гажгийн судалгаа”  

• Лүнчулуун Н, Нансалмаа  Б., “Жирэмсэн үед артерийн даралт ихсэлтийн 
эмнэлзүйн шинж тэмдэг ба төрөлт шийдсэн байдал” 

• Цэрэнбадам Б.,Батбулган Б., “Шилбэ ясны гандан хэсгийн хугарлыг чөмөгний 
голоор түгжээд хадаасаар хадаж бэхлэх мэс заслын үр дүнгийн талаар” 

 

 



1. Резидент,  мэргэжил олгох болон дээшлүүлэх сургалтанд  

 Резидент – 8  /төрийн сан -5, хувийн зардал-3/ 

 Мэргэжил олгох сургалт – 2 /гэмтэл, хүүхэд/ 

 Мэргэжил дээшлүүлэх – 2 

 Сувилагчийн мэргэжил олгох-10 

 Гадаад мэргэжил дээшлүүлэх -3/ гемодиализ/ 

 

2. Боловсролын зэрэг ахиулах  

 Бакалаврын эчнээ сургалт -5    / АШУҮИСын Говь-Алтай салбарт / 

 Магистрантурт - дотоодод  их эмч -3,  гадаадад их эмч -1, эдийн 
засагч -1 

 Докторантур- 1 эмч   /зүрх судасны/ 

 

3.  Мэргэжлийн зэргийн шалгалтанд  3 эмч /1 тэргүүлэх, 2 ахлах/,  2 эх 
баригч тэргүүлэх, 16 сувилагч ахлах зэргийн шалгалтуудыг амжилттай  
өгч зэргээ хамгаалаад байна.  

 

 

 



Баруун бүсийн хэмжээнд  

• Монгол Эм импэкс Концерн, 

ЭХЭМҮТ-тэй хамтран баруун 

бүсийн аймгуудад дутуу 

нярайн эндэгдлийн тоог 

бууруулах, орчин үеийн 

эмчилгээний аргыг 

нэвтрүүлэх, баруун бүсийн 

аймгуудын төрөх нярайн эмч, 

сувилагч нарын мэдлэг, ур 

чадварыг дээшлүүлэх 

зорилгоор “Амьсгал 

Хямралын Хам Шинжтэй 

Нярайн СУРФАКТАНТ 

ЭМЧИЛГЭЭ” сэдэвт сургалтыг 

зохион байгууллаа.  

 



Баруун бүсийн хэмжээнд  

• Virtue foundation  ОУБ-

тай  хамтран  

2016.05.15-25 ны 

өдрүүдэд бүсийн харьяа 

аймгуудын  нүдний эмч 

нар болон УБ хотын 1-р 

эмнэлгийн резидент эмч 

нарт ажлын  дахь 

шавилан сургалтыг 

зохион байгууллаа. 

 

 

 

 



Баруун бүсийн хэмжээнд  

 

 

 

 

 

Баруун бүсийн цусны төвийн эмч нарын сургалт 



Байгууллагын хэмжээнд  

• ЭМСЯ-ны  эмнэлгийн  тусламжийн салбар зөвлөлийн дарга  
Ариунболд,  мэргэжилтэн   С. Төгсжаргал  нар  2016.04.15-18ны  
өдрүүдэд  “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах 
төлөвлөгөө, эрсдлийн менежмент,  гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөгөө”  сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж   48  эмч 
мэргэжилтэн хамрагдлаа. 

 

• Эмнэлэгт ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжтэй харьцаг эмч 
эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан   ЭМХТ,болон Монголын  
эмнэлгийн инженерчлэлийн нийгэмлэгээс хамтран зохион байуулсан 
“Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа”   сэдэвт 
1,5 кредитын  сургалтыг  2015.05.06-08 ны  өдрүүдэд амжилттай 
зохион байгуулж нийт  63 эмч мэрэгжилтэнг хамрууллаа. Тус 
сургалтыг зохион байгуулснаар эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн 
тоног төхөөрөмжтэй ажиллах техникын болон хөдөлмөрийн аулгүй 
ажиллагаа сайжрах ач холбогдолтой.  

 



• “Халдвар хяналтын тогтолцоог сайжруулах” 

сэдэвт сургалтыг 1-р улиралд календарчилсан 

сургалтын төлөвлөгөө гарган нийт эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтэн, үйлчилгээний ажилчдыг 

бүрэн хамруулсан.  

• “Хавдрын эсрэг үндэсний аян-2016”  

сургалтанд нийт45 их эмч, 45 сувилагч 

хамрагдсан.  

• “Хөдөөгийн эмнэлгийн мэс засал,  яаралтай 

тусламж” сэдэвт 2 кредитын сургалтанд  31 эмч 

мэргэжилтэн хамрагдсан.    

 
 

 



Олон улсын байгууллагатай 
хамтарсан сургалт 

• АНУ-ын “lending hope”  олон 
улсын байгууллагын   хооронд 
байгуулсан  “Эрүүл мэндийн 
солилцоо-2016”  хөтөлбөрийн 
хүрээнд төрөлжсөн нарийн 
мэргэжлийн эмч /өвдөлтийн 
менежмент, мэс засал, сэхээн 
амьдруулах, төрөх, дотоод 
шүүрлийн булчирхай, хоол 
судлал/ нарт ажлын байран дахь 
туршлага солилцох сургалтыг  
2016.08.27-2016.09.03-ний 
өдрүүдэд  зохион байгуулсан.  

 



Олон улсын байгууллагатай хамтарсан сургалт 

 

•  Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран “Стрессийн тухай ойлголт, 

стресс тайлах энгийн аргууд”, сэдвээр  100 сувиалгч тусгай 

мэргэжилтэнд  

• Норвегийн тусламжийн байгууллагатай хамтран 2016.05.05.04-

07ны өдрүүдэд  “Чанарын удирдлагын тогтолцоог 

бэхжүүлэх” сэдэвт сургалтын сурагч багш нарыг  /чанарын 

албаны дарга, сувилахуйн албаны дарга, 2 менежер сувилагч/  

бэлтгэх сургалтанд сургасан  бөгөөд  байгуулагын хэмжээнд 

нийт  3-р улиралд багтаан дотоод сургалтын хуваарийн дагуу 

чанарын сургалтыг зохион байгууллаа.  

 

 

 



• Нийт  16 эмчийн эмчлэх эрхийг сунгаж,  
18   эмч сувилагч,  эх баригч бага эмч 
нарын лицензийн бүрдүүлэлт  хийн 
ажиллах эрхийг сунгалт  

• 70 их эмч, 132 сувилагч тусгай 
мэргэжилтний  жилийн эцсийн багц 
цагийг тооцон, ЭМХТ-д илгээлээ. 

 



• Байгууллагын дотоод сургалтын төлөвлөгөөг улирлаар тодорхой 

чиглэлээр гарган батлуулж жилийн хугацаанд  32  удаагийн   

сургалтанд нийт давхардсан тоогоор  558  эмч,   1360 сувилагч, 

244  дэмжих үйлчилгээний ажилчдыг хамруулсан. 

Телемедицин ашиглалтын хувьд: 

• Эрүүл мэндийн тусламж үйлчигээнд телемедицины сургалт  

• Энгийн  зайн сургалт 38 удаа,  

• 0.5 кредитын зайн сургалт 10 удаа,  

• Телемедицин /зайн зөвлөлгөө/ 16 удаа,   

• Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвтэй хамтран Эмнэлгийн 

мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 

олгох шалгалтыг  15 эмнэлгийн мэргэжилтэнээс авсан  

 



 

• Тайвань улсын олон улсын сургалтын төвд Гемодиализын 

дээшлүүлэх курсад  -3 /их эмч Т. Энхцэцэг, сувилагч- Д. Ариунаа, 

техникч Т. Ганбүүрэг / 

 



 

• Хүний нөөцийн менежер Ц.Цагаан Эрүүл мэндийн байгууллагын 
удирдлагын  туршлага судлах сургалтанд БНСУ-ын Чүнгбүк хотын  
Их сургуулийн эмнэлэгт 5 хоногийн хугацаатай  хамрагдсан.  

 



      БОЭТ-ийн захирал Т.Баяртогтох Армен улсад  нярайн Neonatal-
Perinatal Medical Forum  сургалтанд хамрагдаж баруун бүсийн 
хэмжээнд анхдагчаар нярайн Сурфактант эмчилгээний сургалтыг 
зохион байгуулан тус эмчилгээг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 
Тайлант онд нэг  дутуу төрсөн нярайд  курсорф эмчилгээ хийсэн нь 
үр дүнтэй болсон 

 



 

• Бүгд найрамдах Энэтхэг улсад Дотрын их эмч Ч.Дууниар 1 

сарын хугацаатай мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан.  

 



Шинжилгээний тасгийн эрхлэгч С.Отгончимэг Япон улсад Дэлхийн 

лабораторийн эмч нарын нэгдсэн чуулга уулзалтанд оролцлоо  

 



• 2015-2019 онуудад Бельгийн болон Монгол улсын Засгийн газар 

хоорондын гэрээгээр “Баруун бүсийн оношилгоо, эмчилгээний 

төвийг бэхжүүлэх” хөнгөлөлттэй зээлийн төслийн нээлтийн үйл 

ажиллагаа  

 

 

 



                                                                                                                                          

БНСУ-ын  Засгийн газраас үзүүлж буй буцалтгүй тусламжаар 

хэрэгжиж буй     “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний аюулгүй байдал, 

эмнэлгийн орчин сайжруулах” төсөл /75 сая/ 

 

 

 

 

 



• АНУ-ын Virtue Foundation-ний нүд  чих хамар хоолойн  төрөлжсөн 

нарийн мэргэжлийн мэс заслын эмч нарын баг 4 дахь жилдээ 

баруун бүс нутгийн ард иргэдэд үнэ төлбөргүй 13 төрлийн  158  мэс 

ажилбар нь нийтдээ   85 800 000 төгрөг өртөг бүхий мэс ажилбар 

хийсэн 

 

 

 

 



  
           

 



 

 Сувилахуйн алба,  чанарын албатай хамтран ЭМС-ын 
2013 оны 450 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг сайжруулах 
“Сувилахуйн түүх хөтлөлт”-ийг үнэн зөв тэмдэглэж сурах 
чадварыг эзэмших зорилгоор 11 тасгийн 35 өвчний түүхийн 
хавсралтанд нийт 4 удаагийн ижил мэргэжилтний үнэлгээ 
хийсэн.   



 

  

Үнэлгээнд: 

-Ахлах сувилагч нар   

-Тасаг бүрээс хоѐр сувилагч нийт давхардсан тоогоор  104 
сувилагч хамруулан бүлгээр ажиллуулж 15 сөрөг асуудлыг 
илрүүлэн  засаж сайжруулсан.  

 



Сувилахуйн эмнэлзүйн хэлэлцүүлэгийг  анх удаа  
зохион байгууллаа.  

/ Мэс заслын тасагт  нас барсан 14 хоногтой нярай/ 

Мэс засал, нярайн нийт 14 сувилагч хамрагдсан.  

 



 

1. “Алдаа, зөрчлөөс суралцая, 

сэргийлье” сарын аянг 

/11.14-12.15 хүртэл/ тасаг 

нэгжүүдийн дунд зохион 

байгууллаа.  

2. Аяны үр дүнд:  

- Алдаа зөрчлийн мэдээллийн 

сантай болсон 

- Алдаанаасаа суралцсан 

дахин алдаа гарахаас 

сэргийлсэн 

 



III шатлалын эмнэлэгээс туршлага судлан тусламж 

үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн байдал 

Амаржих газрын ахлах сувилагч Х.Хишигтогтох Улаанбаатар хотын 

Өргөө, Амгалан амаржих газарт  14 хоног ажлын байрны туршлага 

солилцох  сургалтанд хамрагдсан.  

Сургалтанд хамрагдсанаар 

-  АШМ хөтлөлт 

- Халдвар хамгаалал 

-Өрөө тасалгааны захион байгуулалт  

-Тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ 

-Ээлтэй орчин  бүрдүүлэх, 

-Үйлчлүүлэгчтэйгээ эргэх холбоог сайжруулах  талаар олон талт ажлыг 

зохион байгуулж  үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн 

 



СТҮ-ний чанарыг сайжруулах урамшуулалын тогтолцоог 

боловсронгуй болгох 

“Ажлын дэвтэр”-тэй болсноор  

 

-Хийсэн ажлаа баримтжуулж  

-Өөрийгөө үнэлэх, хөгжүүлэх  

-Шинэ санаачлагатай ажиллах 

-алдаа зөрчил  бүртгэх 

-Урьдчилан сэргийлэх 

    

 



Тусламж үйлчилгээний чанар  сайжруулахад хүний нөөцийг 

нэмэгдүүлсэн байдал 

• Төрөх тасагт төрсний дараах эхийг хянах эх баригч-1  

• Өртөмтгий жирэмсэн эхийг хянах кабинет №2-т эх баригч-
1 

• Сэхээний тасагт эрчимт эмчилгээний сувилагч-1 

• Уламжлалт эмчилгээний тасагт хөдөлгөөн засалч-1 

• Уламжлалт эмчилгээний тасагт бариа заслын сувилагч-1 

• Ариутгалын тасагт ариутгагч сувилагч-2  

• Туслах сувилагч-2  нэмэгдүүлж ажилласнаар СТҮ-ний 
чанар сайжирч, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж 
сайжирлаа. 

 

 

 



2016 онд улирал бүр үйлчлүүлэгчээс сувилахуйн тусламж үйлчилгээний 

чиглэлээр 5 бүлэг асуултаар сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан  

Сувилахуйн 
соѐл СТМ-ий ѐс зүй 

үйлчилгээний 
соѐл 

СТҮ-ний чанар 
аюулгүй байдал Сувилахуйн 

удирдлага 
зохион 

байгуулалт 

64.7 
60 

72.4 

50 
25.6 31.5 

19.8 30.5 9.7 
8.5 

7.8 19.5 

сайн дунд муу 

 



2015 он Ёс 
зүй харилцаа 

хандлага 

2016 он Ёс 
зүй харилцаа 

хандлага 

2015 СТҮ 
чанар 2016 СТҮ 

санар 

58 
70 

59 
72.4 

27.8 
24,3 29.4 

19.8 
14.2 

5.7 11.6 

7.8 

Сайн  Дунд Муу 

 

2015,  2016 оны үйлчлүүлэгчдээс авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны 

ерөнхий дүнг харьцуулахад  



 

Cувилахуйн стандарт удирдамжуудын хэрэгжилтийг  сайжруулах 

зорилгоор улирал бүр  

1. Онолын тест  

2. MNS 4621-2008 түгээмэл  үйлдийн стандартын дагуу гардан 

үйлдэл  гэсэн 2 төрлөөр  үнэлгээ хийсэн.  

Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг 

дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд: 



 

 Үнэлгээний  дүнг тооцоход  

1. Сувилахуйн гардан үйлдлийн стандартын хэрэгжилт 84,4%-тай  

2. Сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэдлэг, гардан ур чадвар 

сайжирсан 

Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг 

дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд: 



Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадвар, ѐс 

зүй харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд: 

  

/МСН-ийн тэргүүн, Клиникийн 

профессор, Анагаах ухааны 

магистр, Сувилахуйн зөвлөх 

Д.Нямсүрэн/ 

 

“Сувилахуйн түүх хөтлөх арга 

зүй” сэдэвт 2 кр-ын  сургалтанд 

БОЭТ, Сум,  хувийн хэвшлийн 

нийт 156 сувилагч, тусгай 

мэргэжилтэн хамрагдсан./ 

 



Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн ѐс зүй харилцаа 

хандлагыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд: 

   МСН-ийн нарийн бичгийн дарга, боловсролын магистр н.Төгс-Очир 

 “Эерэг сэтгэлгээ ба хүн байхын учир” сэдэвт 1,5 кр-ийн БОЭТ, Сум, 
хувийн хэвшлийн нийт 188 эмч,сувилагч, тусгай мэргэжилтэн  
хамрагдсан.  

 

 



“Дэлхийн зөн” ОУБ-тай хамтран “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарт- Хувь 
хүний хөгжил” сэдэвт сургалтанд  100 хүн хамрагдсан.  

Сургалтанд: 

• Ховд Их Сургуулийн НХУС-ийн захирал дэд профессор Б. Цэрэндаваа “ Хувь 
хүний менежмент, эерэг сэтгэлгээ, хувь хүний соѐл”  

• Залуучууд Хөгжлийн Төвийн сэтгэл судлалын багш Ш. Хишигтогтох “ 
Төлөвлөлт, бүтээмж, гүйцэтгэл сайжруулах арга зүй” 

• Ховд Их Сургуулийн сурган хүмүүжүүлэх ухааны сэтгэл судлалын багш 
Ш.Цэндхүү”Харилцаа хандлага ба манлайлал”  

• Энх тайвны корпусын сайн дурын ажилтан Г.Аманда “Цаг төлөвлөлт, цагийн 
менежмент” сэдвээр. 

 

 



Ахлах сувилагч нарт  

• МСН-ийн тэргүүн, Клиникийн профессор, АУ-ны магистр, 
Сувилахуйн зөвлөх, Клиникийн II төв эмнэлгийн сувилахуйн албаны 
дарга Д. Нямсүрэн “Тэргүүн туршлага”  танилцуулж, сургалт арга 
зүйн зөвлөгөө өгсөн . 

•  АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн багш сувилахуйн ухааны 
докторант Г.Хулан “Сувилахуйн удирдлага, манлайлал” сэдвээр  
сургалт хийсэн.  

 



    Дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу  12 удаагийн 

сургалтыг хийсэн.  

 



 

“Шинэ сувилагч” сургалтын нэг сарын хөтөлбөрийн  
 
2016 онд сувилахуйн албанд ажил хүссэн өргөдөл сувилагч-
59,  
• эх баригч-13,  
• эмгэг судлалын  
• лаборант-1, рентген техникч-1, хөдөлгөөн засалч-1 ирсэн. 
Нийт сувилагч-107, эх баригч- 21 хүний нөөцөнд бүртгэлтэй 
байна. Хүний нөөцийн сувилагч болон шинэ сувилагч нарт 
зориулж дагуу сургалтыг зохион байгууллаа.  
• Сургалтанд 38 сувилагч тусгай мэргэжилтэн 
хамрагдсанаар ЭМС-ын тушаал болон бусад удирдамж, 
заавартай танилцаж ажлын байрны 14 хоногийн дагалдан 
сургалтыг хийснээр мэдлэг мэдээллээр хангагдаж, СТҮ-тэй 
холбоотой алдаа зөрчлөөс сэргийлэх ач холбогдолтой 
сургалт болсон 



 

 

 Сувилахуйн албаны хүний нөөцөнд сувилагч-107, эх баригч- 21 
нийт 128 сувилагч тусгай мэргэжилтэн бүртгэлтэй байна.  
  
2016 онд ажил хүсэж өргөдөл өгсөн 72 хүнээс сонгон 
шалгаруулалтаар  35 сувилагч тусгай мэргэжилтнийг нөөцөнд 
бүртгэн авсан  



 

 
 “Шинэ сувилагч” нэг сарын  сургалтын  

хөтөлбөр зохион байгуулсан.  



2016 оны Олон Улсын Сувилагчдын өдрийг “ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЭЭЛТЭЙ 

СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” уриан дор ЭМС-ын А/101 дугаар 

тушаал,  БОЭТ-ийн захирлын А/13   тушаалаар дараах үйл 

ажиллагааг тусган хэрэгжүүллээ. 

1. “Хэрэглэгчдэд ээлтэй сувилахуйн тусламж үйлчилгээ” 
нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах 

2. Өсвөр насны хүүхдүүдэд “Хорт зуршлаас зайлсхийе”, 
“Гарын эрүүл ахуй” сургалтыг зохион байгуулах 

3. “Орчны эрүүл ахуй- аюулгүй байдал” олон нийтийн их 
цэвэрлэгээг зохион байгуулах 

4. Зорилтод бүлгийн иргэдэд “Гэрийн сувилахуйн 
тусламж үзүүлэх” 

 



 “Хэрэглэгчдэд ээлтэй сувилахуйн тусламж 

үйлчилгээ” нээлттэй хаалганы  

өдөрлөгийн хүрээнд: 

 

 2016 оны 04 сарын 29 нд Ард-Аюушийн 
тайлбайд Ховд аймгийн 350 гаруй ард иргэдэд 
нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, 
35 төрлийн 350 ширхэг ЭМБО-х гарын авлага 
материал тараан, зөвлөгөө өгч Жаргалант Ховд 
телевизтэй хамтран   ажиллаа. Үүнд :  

– Цусан дахь сахар хэмжсэн – 300 хүн 

– Артерийн даралт хянасан  – 282 хүн  

– Захын судсан дахь хүчилтөрөгчийн хангамж 
үзэх – 89 хүн 

– Биеийн жин, өндөр хэмжсэн – 93 хүн  

 



Хэрэглэгчдэд ээлтэй сувилахуйн тусламж үйлчилгээ” нээлттэй 

хаалганы өдөрлөг  

Ховд аймгийн 350 гаруй ард иргэдэд эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээ үзүүлж, 35 төрлийн 350 ширхэг 

ЭМБО гарын авлага материал тараан, зөвлөгөө өгч 

Жаргалант Ховд телевизтэй хамтран   ажиллаа. 

 



 

  

– Цусан дахь сахар хэмжсэн – 300 хүн 

– Артерийн даралт хянасан  – 282 хүн  

– Захын судсан дахь хүчилтөрөгчийн хангамж үзэх – 89 хүн 

– Биеийн жин, өндөр хэмжсэн – 93 хүн 



Өсвөр насны хүүхдүүдэд “Хорт зуршлаас зайлсхийе” сургалт 

 

      Цаст - Алтай цогцолбор сургуулийн 9, 10, 11 дүгээр ангийн 
сурагчдад  

- “Тамхины хор уршиг түүнээс урьдчилан сэргийлэх”  

- “Гарын ариун цэвэр” сэдэвт сургалтууд   хийж 

- Гарын авлага материал тараав. 

 



“ЦЭВЭР ОРЧИН - ЦЭВЭР АГААР” өдөрлөг 

 

Цэвэрлэгээнд нийт 168 сувилагч тусгай мэргэжилтэн оролцож Буянт гол 

орчмын 5 км газрын хогийг түүж цэвэрлэн Жаргалант сумын хот тохижуулах 

газрын үйлчилгээний 2 машинд  ачууллаа. 

 

“Орчны эрүүл ахуй- аюулгүй байдал, Хэрэглэгчдэд ээлтэй орчин:  

 

 



“ЦЭВЭР ОРЧИН - ЦЭВЭР АГААР” өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд “ Хамтын 

хүч” баг тэргүүлж багийн гишүүдийг шагнаж урамшуулав. 

 

“Орчны эрүүл ахуй- аюулгүй байдал, Хэрэглэгчдэд ээлтэй орчин:  

 

 



Зорилтот бүлгийн иргэдэд “Гэрийн сувилахуй”-н тусламж үйлчилгээ үзүүлэх: 

 

 Асаргаа сувилгааны баг-1 

Баруун бүсийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн 

сэргээх төвийн  24  асруулагчдад шинжилгээ, асаргаа 

сувилгаа хийж гарын бэлэг өгч урамшуулав. 



Зорилтот бүлгийн иргэдэд “Гэрийн сувилахуй”-н тусламж үйлчилгээ үзүүлэх: 

 

 Асаргаа сувилгааны баг-2 

Байнгын асаргаатай өөрийгөө асрах чадваргүй 2-3 жил 

хэвтрийн байрлалд байгаа нийт 8 үйлчлүүлэгчид гэрийн 

асаргаа, сувилгаа хийж асран хамгаалагчдад эрүүл 

мэндийн зөвлөгөө өгөв. 



 



• Санхүүгийн алба нь 2016 оны батлагдсан 
төсвийн хүрээнд  төлөвлөгөөг сар  бүр жигд 
ханган биелүүлэх, дотоод нөөц бололцоог 
нэмэгдүүлэх, төсвийн хэмнэлтийн горимыг 
хэрэгжүүлэх, төсвийн тухай хууль, ЭМД хууль 
болон шилэн дансны хууль, ил тод байдлыг 
хангах, төсвийн үр ашгийг дээшлүүлэх, төсөв 
санхүүтэй холбогдолтой хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэхэд  гол үйл ажиллагаагаа 
хандуулан  ажиллаа. 
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       САНХҮҮЖИЛТ               /2017 онд 450,0 
сая/  

 



Батлагдсан төсөв 

 / сая  төгрөг/ 

2016. 11 сар  2016.10 сар  

Эм  1122,3  120,0 1242,3 

Түлш халаалт  361,6 41,1 402,7 

Гэрэл 

цахилгаан  

76,1 4,2 80,3 

 

 

 

Тодотгол - 165,3 

2016 онд гүйцэтгэлээр нийт - 6439,8 
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2013 

/4708,4/ 

2014 

/5224,2/ 

2015       

/6183,7/ 

2016 

/6439,8/ 

+ 

Цалин хөлс болон 

нэмэгдэл 

урамшуулал 

2756,7 3147,5 3710,9 3712,0 

Ажил олгогчоос 

нийгмийн даатгалд  

316,4 346,3 408,3 408,3 

Улсын төсвөөс 

тогтмол зардалд  

588,0 581,0 635,8 688,6 +52,8 

Эм бэлдмэл, 

эмнэлгийн хэрэгсэлд  

716,8 840,06 1093,0 1242,3 +149,3 

Хоол хүнс 127,9 141,4 145,1 187,5 +42,4 

Ажил олгогчоос 

олгох нэг удаагийн 

урамшуулал,тэтгэмж 

3,0 3,1 9,9 00 
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/2017 онд  32,8 сая  төгрөгөөр  өссөн / 

 



2015 он 2016он + 
1 Үндсэн цалин 2179,1 2165,3 -13,8 

2 ЗГ-90 тогтоол  162,6 159,2 -3,4 

3 Урамшуулал ЗГ-150 307,4 238,3 -69,1 

4 Хоол хөнгөлөлт  72,7 75,0 +2,3 

5 ЗГ- хортой  105,4 114,9 +9.5  

6 зэрэг нэмэгдэл  43,6 43.6 

7 Ажил хавсарсан  48,4 60,0 +11,6 

8 Үр дүн урамшуулал  307,0 307.4 

9 Амралт 332,7 331,4 

 



2015 2016 

10 Энгийн илүү цаг 101,2 129,2 +28,0 

11 Баяр ѐслолын цаг  19,2  21,7 +2,5 

12 Түлшний хөнгөлөлт  5,1  1,9 -3,2 

13 Тушаалаар –Ур чадвар  15,3  19,0 +3,7 

14 Лист 3,3  4,1 

15 Хот дотор дуудлага 83,1  67,8 -15,3 

16 Алсын  дуудлага 16,1  18,3 +2,2 

17 Жижүүр 136,6  141,2 +4,6 

18 Нийт  3680,3 3712,0 

 



Дулаан „ Бадамлах дөл 

ХХК‟ 

5, 9 сая  2005-2010 онд үүссэн 22 сая төгрөгний 

өрийг барагдуулаад  үлдэгдэл 

Цахилгаан түгээх станц 16,9  сая  БОЭТ-н барилга 1975 онд, Халдвартын 

барилга нь 1985 онд ашиглалтанд 

орсон. Энэ хугацаанд  2 удаа их засварт 

орсон. Өвлийн улиралд дээрээсээ 

дулаан алддаг, мөн ачаалал ихэдсэнээс 

фестувилийг өрөө болгон ашигладаг тул 

байгууллагын хэмжээнд тень хэрэгцээ 

нэмэгдснээр гэрэл цахилгааны зардал 

өсөж байна.Сард батлагдсан төсөв 4.2 

сая, гүйцэтгэл нь сард дунджаар 6,8 сая 

гарж байна.  

Интернет Шантаман ХХК 1,0 сая  2015 оны 08 сараас интернетийн зардал 

50% танагдаж ирсэн 

Сэлбэгний өр 1, 0 сая  

 



 

Эмийн өр 108, 4 сая    

 •2015 онд хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо 

өмнөх оноос 268 хүнээр нэмэгдсэн. 

•Хавдар, чихрийн шижин, бамбайн 

өвчлөл нэмэгдсэн. /Төрөөс үнэгүй 

олгодог эмийн зардал/  

• Гемодиализын эмчилгээ /5хүнээр/  

•ЭМД-аас 74% санхүүждэг  

 



Зах зээлийн 

үнийн зөрүү  

Сард  

/15629,0 мян төг/ 

Жилд  

/187553,9 мян 

төг/ 

Мах  500-800 125171.0 

Хүнсний 

ногоо 
200-300 15892.2 

Сүү  300 8789.6 

Бусад хүнсний 

бүтээгдэхүүн 
200-400 37647.5 

 



Зардлын ангилал   

Бат.Төсөв  

/ жилд мян,төг/ 

 

Бат.Төсөв  

/ сард мян,төг/ 

 

Гүйцэтгэл  

/ жилд мян,төг 

илүү зарцуулсан / 

Бичиг хэрэг 

/цаас А4,А5, слайд, 

зүсэгч,Принтерийн хор, үдээс, 

цавуу, дэвтэр, хавтас...бал  

үдээсний машин/ 

16.138,7 1.437,6 2.162,4 

Хог хаягдал 
/саван, бок, хог уут,  сав, 

шингэн сав, пери, белизна, 

бээлий, шалны алчуур, 

угаагч,түмпэн.../ 

12.183,1 1.015,2 6.500,0 

Урсгал засвар /Сантеник, 

дулааны шугам сүлжээ, 

гэрэл цахилгаан, өрөө 

тасалгааны засвар, 

барилгын засвар г.м/ 

5.952,4 496,0 38.389,2 

 



ОНХС, хөрөнгө 

оруулалт / 

235,0/сая 

 

Төсөл хөтөлбөр, 

ОУБ 

/ 1113,6/ сая  

 Хувь хүн, 

байгууллагаас 

1,5 сая 

 

БОЭТ 

44,2 сая 

 Халдвартын 

барилгын засвар 948,0 

сая төгрөг, аймгийн 

хөрөнгө оруулалтаас -

220.0 сая төгрөг   

 Амаржих байрны  

хүчил төрөгчийн ханы 

систем суурилуулахад 

-10,0 сая төгрөг,  

 Гэмтлийн тасагт 

дунд чөмөгний 

хугаралыг түгжээт 

хадаасаар хадах 

хагалгааны багаж 5,0 

сая төгрөг   

 

 Цахим эрүүл мэнд  

470,6 сая төгрөгний 125 

компьютер  

   Дэлхийн Зөн Олон 

Улсын байгууллагаас 

42,6 сая төгрөг 

 Азийн хөгжлийн 

банкны ЭМХХ- 5 төсөл 

600,0 сая төгрөг, цусны 

салбар төв 

Эмчилгээний хоолны 

тасаг 28,0 сая  төгрөгөөр   

 

  

 Швед улс дахь 

монголчуудаас  

хандив 

Хүчилтөрөгчийн 

аппарат /халдварт/1,5 

сая төгрөг 

 

  

  6 нэр төрлийн 

67 тоо ширхэг 

бүхий 13,2 сая 

төгрөгийн тавилга 

эд хогшил  

худалдан авсан.  

 монитор-2 

Хүчилтөрөгч 

өтгөрүүлэгч 

аппарат-2  

Мэс заслын 

түлэгч  аппарат -2 

 



 

• НҮБ Люксенбург хамтарсан төслөөс 6 ширхэг  5 нэр 
төрлийн 124.836.067 төгрөгний хөрөнгө оруулалт 

• Эмчилгээний хоолны тасаг  

• Мэс засал, төрөхийн хагалгааны блок  

• Цусны салбар төв, хог хаягдлын байр  

• Нян судлалын лаборатори, ариутгалын тасаг  

• Халдварт, мэдрэл, гэмтлийн тасгийн эрчимт 
эмчилгээний өрөө  

•  лаборатори шинжилгээний аппаратууд  

• Цахим төсөл /нэмэлт генератори, сүлжээний 
холболтууд/  

• Диалезийн аппарат 

 

 



181 

 



182 

  

• “Цахим эрүүл мэнд төсөл”-ийн хүрээнд  125 
компьютер 23 нэр төрлийн  дагалдах тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн.  470,6 сая төгрөг 

 

 



    Хөхөгчин хонин 
жилийн Аймгийн 9 
алдартнаар  нэгээр 
БОЭТ-ийн  Төрөх 
тасгийн нярайн сувилагч 
Д.Бадамхорлоо  “Эрүүл 
мэндийн салбарын 
шилдэг ажилтан”-аар, 
инженер Т.Ариунзаяа 
“Спортын салбарын 
шилдэг”-ээр шалгарч  
бидний бахархал 
боллоо. 

 



Гар бөмбөгийн Аймгийн аварга  шалгаруулах тэмцээнд амжилттай 

оролцож цомын эзэн боллоо.  
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АУ-ны доктор  1-ээр нэмэгдлээ  
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Дархан-Уул аймгийн АШУҮИС-д 11 сувилагч тусгай мэргэжилтэн 

бакалаврын зэрэг хамгаалсан  
186 

 



Эмч нарын мэргэжлийн зөвлөлийг байгуулж,   

үнэлгээ хийж, чанарын талон нэвтрүүллээ.  
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Азийн хөгжлийн банкны ЭМХХ-5,6 төслийн хүрээнд Монгол улсад 

2 жишиг эмнэлэгийн барилга баригдахаар шийдвэрлэсэний 

Хөдөө орон нутагт баригдах жишиг эмнэлэгт ЭМЯ-наас манай 

эмнэлэгийг сонгосон шийдвэр гарсан  
188 

 



  

- БОЭТ-д сувилагч тусгай мэргэжилтний зэргийн шалгалт 
авч 17 сувилагч  мэргэжлийн зэрэг хамгаалсан  

 

 



 

-Virtue Foundation,  

- “THE LENDING HOPE FOUNDATION”,  

- Японы Зүрх хамгаалах төсөл 

- АНУ-ын Зүрхний мэс заслын төсөл 

-  Сонгдо эмнэлэг  

-ХСҮТ зэрэг гадаад  дотоодын мэргэжлийн байгууллагууд ирж ажлын 

байрны сургалт хийсэн.  



Сонгдо эмнэлгийн  төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч 

нар тус төвд сургалт зохиoн байгууллаа.  

 



Сувилахуйн  

албанаас 2016 оны 

04 дүгээр сард  

Алтай, Үенч, Булган, 

Дарви, Зэрэг сумын 

эрүүл мэндийн 

төвийн эмч, 

сувилагч, ажилчдад 

мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгч 

хамтран ажилласан.   

 



"Хэрэглэгчдэд ээлтэй сувилахуйн тусламж үйлчилгээ“, “Аймаг 

орон нутгийн сувилахуйн удирдах ажилтнуудын анхдугаар 

зөвлөгөөн”  
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        Эх хүүхдийн тусламж 

үйлчилгээг сайжруулахад  

тоног төхөөрөмжөөр хангаж 

хүний нөөцийг 

чадавхижуулав.   



   Халдвартын барилгын их засварын ажлын хөрөнгийн 

эх үүсвэрийг шийдүүлж засварын ажлыг 2016 онд 

багтаан дуусгаж ашиглалтанд оруулсан.                          

/948 сая төгрөг/  
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Баруун бүсийн эмч нарын зөвлөгөөн -III 
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Анагаах ухааны магистр цол хамгааллаа  
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Сайн үйлсийн аянд  байгууллагаараа 2 удаа нэгдэв 
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Хүчирхийлэлийн эсрэг хамтдаа АСТ-д амжилттай оролцсон-Дэд байр   

 



Эм зүйн алба  

Мэдээлэл технологи, статистикийн алба  

Инженер техникийн алба  

200 

БОЭТ-ийн албадын бүтэц зохион байгуулалтыг  боловсронгуй 

болгож,  зарим албадыг шинээр байгууллаа  

 



- Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний шинэчлэл 20 жилд -

Сувилагчдын IV чуулган, МСН-ийн 20 жилийн ойд 7 

сувилагч оролцлоо. 

- Арга зүйч Т.Энхтуяагийн “Нярайн эрт үеийн нэн 

шаардлагатай тусламж үйлчилгээний зарим асуудалд” 

аман илтгэл ШИЛДЭГ илтгэлээр шалгарав 

 



Эмч солилцоо хөтөлбөрийн хүрээнд  ЭХЭМҮТ-ийн нярайн тасгийн 

их эмч Д.Гэрэлтуяа, хүүхдийн их эмч С.Очир, эх барих 

эмэгтэйчүүдийн их эмч Цолмон  
202 
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-Залуу эмч нар мэргэжлийн сэтгүүл 

-Байгууллагын танилцуулга хэвлэв  
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-Туслах сувилагчийн мэргэших сургалтанд  12 ажилчин 

 

 



2016 оны шилдгүүдээ тодрууллаа. 

 

 



2016 оны шилдгүүдээ тодрууллаа. 
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1. 2016 онд тавьсан зорилго, зорилтоо биелүүлж 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудаа өөрийн үнэлгээгээр 
95%-ийн биелэлттэй байна.  

2. Санхүүнийн хувьд өглөггүй олон он дамжсан болон 
өмнөх оны 133,2 сая төгрөгний өрийг барагдуулан энэ 
оны төсөвтөө багтаан өөрийн хөрөнгөөр 40,0 гаруй сая 
төгрөгний эд хогшил, тоног төхөөрөмж,багаж хэрэгсэл 
нэмэгдүүлсэн.  

3. Батлагдсан төсвийн хүрээнд сайдтай байгуулсан үр 
дүнгийн гэрээний чанарын шалгуур үзүүлэлтүүд өмнөх 
оныхоос илт өсөж сайжирсан  

4. Шинэ дэвшилтэд үйлчилгээ, оношилгоо, эмчилгээ 
нэвтэрч,   дотоод болон гадаад хамтын ажиллагаа 
өргөжин хамт олны идэвхи, санаачлага нэмэгдсэн. 



• БОЭТ-ийн барилгууд насжиж Морг, угаалга,автограшийн 

барилгууд хуучирсан ачааллаа дийлэхгүй байгаа тул 190 ортой 

эмнэлгийн шинэ барилга барих шаардлагатай.   

• БОЭТ нь  зэргэлдээ аймгуудын нэгдсэн эмнэлэгүүдээс тоног 

төхөөрөмжийн хангалтаар болон  орон тоо бүтцийн хувьд 

хоцрогдсон  БОЭТ биш нэгдсэн эмнэлгийн  статустай ажиллаж 

байгаа тул  Белгийн хөнгөлөлттэй зээлийн  төслийг яаралтай 

хэрэгжүүлэх  

• БОЭТ-ийг  MNS6330-4:2012 стандартын дагуу бүтэц орон 

тоогоор ажиллуулах. /Уг стандартаар 530 орон тоотой үйл 

ажиллагаа явуулахаар батлагдсан боловч 2016 онд батлагдсан 

345 орон тоон дээр 387 ажилтан ажиллаж байна 

• Эмч мэргэжилтнүүдийн тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, 

нийгмийн асуудалд  анхаарч 12-24 айлын орон сууц барих.  

208 

 



• Өндөр нарийн мэргэжлийн эмч нар болон багаж тоног 

төхөөрөмжийн инженер техникийн ажилтануудыг  гадаадад 

сургахад дэмжлэг үзүүлэх.  /Төсөл, хөтөлбөрүүдийн хүрээнд/ 

Жишээ нь: Тархи нугасны мэс заслын эмч, охидын эмч, нүдний 

эмч, гемодиализын эмч  

• Алсын болон хот доторхи дуудлагын машинууд хуучирч муудсан 

ихэнхи машинуудын гүйлтийн норм дууссан тул авто паркийн 

шинэчлэл хийх шаардлагатай байна./Бельгийн засгийн газрын 

хөнгөлөлттөй зээлээр хэрэгжих төсөл/  

• Азийн хөгжлийн банкны “ЭМХХ-5” төслөөр ариутгалын тасгийг, 

Олон улсын Койкагийн төслөөр эмчилгээний хоолны тасгийг гал 

тогооны тоног төхөөрөмжөөр хангахад одоо байгаа байр нь 

урсгал таарахгүй өрөө тасалгаа хүрэлцээгүй, стандарт эрүүл 

ахуйн шаардлага хангахгүй байгаа тул хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийн “Итгэл” төв ТББ-ийг орон нутгаас байраар хангаж 

манай байрыг суллах талаар анхаарах  
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1. Шинэ барилгын санхүүжилтийг АХБ-ны 

ЭМХХ-5,6 төслийн жишиг барилгад 

хамруулсан  

2. Белгийн төслийн тоног төхөөрөмжийн 

гэрээг эцэслэж сургалтын  саналаа 

илгээсэн.  

3. Засаг даргын  үйл ажиллагааны 2017-2020 

оны хөтөлбөрт  дээрхи тулгамдаж буй 

асуудлуудыг бүгдийг оруулан батлуулсан.  
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