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Ховд                                                                                                                                      

  

1.Зайлшгүй шаардлагатай болон амин чухал эмийн хангамж, эмийн чанар, 

аюулгүй байдал, эмийн зохистой хэрэглээны байдал. 

❖ Эмийг зохистой зөв хадгалахын тулд сокны шилийг сольж 25 савыг 100.0 мянган 

төгрөгөөр авав. /Сувилагч Ц.Батбилэгийн хандиваар/ 

❖ Антибиотикийн хэрэглээ сэдвээр  сургалтанд хамрагдаж эмийн сангаас зохион 

байгуулсан АХА тэмцээнд амжилттай оролцсон. 

❖ Хүүхдийн тасгийн эмийн хэрэглээ нь   нэг сард 4,0 сая  буюу  жилд дунджаар 48 

сая төгрөгийн төсөвтэй бөгөөд 2017 оны 11 сарын байдлаар 44546883 төгрөгийн 

эм зарцуулсан байна. 12 сард  эмийн хэрэглээнд бага зэрэг хязгаарлалт хийж 

батлагдсан төсөвтэй багтаан ажиллах болно. 

❖ Эмийн гаж нөлөө 1-ийг бүртгэж эмийн санд шар хуудасыг өгсөн болно. 

2.Эмчилгээ, оношилгооны шинэ арга, дэвшилтэт технологийг практикт 

нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн үр дүнг тооцсон байдал. 

Нярайн хуучин зөөврийн фото аппаратны 6 гэрлийн 1 нь ажиллаж, нярай хүүхдийг 

шарлага хийхэд 24 цагт доод тал нь 10-с дээш цагаар шарлага хийх шаардлагатай 

байсан, үүнтэй холбоотой шарлалттай нярайн ор хоногийн хугацаа уртассдаг байсан. 

2017 оны 11 сард шинээр авсан зөөврийн шинэ лед гэрэлтэй фото аппараттай болсноор 

эмнэлэгт хэвтэх шарлалттай нярайн ор хоног цөөрч байгаа үр дүнтэй байна. 

БОЭТөвд  2017.03 сараас  *EHealth* программаар өвчний түүх хөтлөх болсноор 

Эмч, сувилагч нарын комьпютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах мэдлэг 

сайжирч, үргүй цаасны зардал багассан. 

3. Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажилагааны 

үр дүн. 

`       ХСХ-н жилийн төлөвлөнгөөний биелэлт 94,8%-иар биелсэн. 

БОЭТ-өөс зохион байгуулсан  “Хамтдаа бодъё, сэтгэе, хийе, бүтээе” сэдэвт арга 

хэмжээний хүрээнд  Хүүхдийн тасаг нь эмчилгээний хоолны тасагтай хамтран “Эрүүл зөв 

хооллолт сэдэвт” үзүүлэх сургалтыг  2017 оны 11 сарын 17-ны өдөр  зохион байгууллаа. 

Сургалтын зорилго: Шинээр нэмэлт хоолонд орж буй хүүхдэд насанд нь тохирсон 

тэжээллэг чанартай хоол хэрхэн хийж өгөх талаар мэдээлэл сурталчилгаа хийх 

Хамрах хүрээ: БОЭТ-ийн бүх тасаг нэгжүүдээс оролцуулах  



Үзүүлэх сургалтанд 22 тасгийн нийт 50 хүн хамрагдсан ба тэдгээрт  13 нэр төрлийн   

эрүүл зөв хоол бэлтгэж хоол тус бүрийн онцлог шинж, ач холбогдлын талаар 

танилцуулга хйисэн. 

Хэрэглэгдсэн матриал: Хүүхдийн тасгийн ажилчдаас 100000 төгрөгний үнэ бүхий 

материал авч эмчилгээний хоолны тасагтаа хамтарч хийв. Үүнд: 

 Мандарин, марако, усан үзэм, алим, тахианы цээж мах, өндөг 1 сагс, үрлэн 

помидор, брокли, хиам, майноз, чихэр, огурци, О2-н коктел хийхэд алимны ундаа, хүрэн 

манжин, лууван, шар манжин, байцаа, малын элэг, сүү тараг, овёс, каша, төмс бор үзэм, 

ургамлын тос, элсэн чихэр, гурил, цагаан будаа зэрэг орсон.  /Хоолны зураг болон хийх 

жорыг хавсаргав./ 

         

 

 



3. Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэгийн хамрагдалт: Тасгийн нийт 19 хүн 

хамрагдсанаас 10 ажилчин хуваарийн дагуу тус бүр 1 шүд эмчилэгдсэн. 

4. Томуугийн вакцинд хамрагдсан байдал: Тасгийн нийт 19 ажилтнаас 17 нь 

томуугийн вакцинд хамрагдаж жирэмсэн 2 ажилтныг хамруулаагүй болно.  

5. Эрүүл мэндийн үзлэгийн хамрагдалт: Тасаг хамт олноороо жилд 2 удаа үзлэгт 

хамрагдаж  үүнээс С вирустай 5 хүн илэрч тоолууллах шинжилгээнд явуулснаас 2 хүнд 

вирусын халдвар илрээгүй байна.  1 хүн вирусын эмээ  ууж эхэлсэн. 

6. Хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэлийн хангалт:  2017 онд  ажлын  хувцас эмч 

нарт 4ш, сувилагч нарт 11ш, асрагч нарт 3ш-ийг олгосон.  

Сувилагч  Нох. Цэнд-Аюуш   сувилагч малгай 11 ш,   асрагч  малгай 3ш, нийт 14 

ширхэг малгайг оёж тасгийн ажилтнуудад өгсөн нь халдвар хамгаалал болон хувцасны 

жигдрэлтэнд чухал ач холбогдолтой болсон. 

 

  



      

  

 

7. Хог хаягдал кг жин: 1 сардаа хар уут-350, шар уут -75ш уут өгдөг 

Ахуйн хог хаягдал 303ш уутанд -470,300кг хог гардаг 

Энгийн шил 24ш хар уут- 27,5кг хог гардаг 



Аюулгүй хайрцаг 43ш -68,400кг хог гардаг 

Халдвартай хог хаягдал  шар уут 75ш- 78,2кг хог хаягдал гардаг байна. 

Нийт жилдээ: Ахуйн хог хаягдал 12 сард 5640кг 

                      Энгийн шил 12сард 336кг 

                      Аюулгүй хайрцаг 12 сард 816кг 

                      Халдвартай хог хаягдал 12сард 468кг гардаг байна.  

8. Халдваргүйтгэлийн бодисын хэрэглээ: Долоо хоногийн Даваа, Лхагва, Баасан 

гаригуудад захиалан авдаг. 

Жавелон 0,01%, 0,03%, 0,06%-оор 25л, 30л захиалж авдаг. 1сард 12 удаа 360л 

авдаг бол жилдээ 4320л  

Спирт 76% 3л захиалж авдаг. 1 сард 12удаа 36л жилдээ 7560л захиалж авдаг.  

Гар халдваргүйтгэх гель 7 хоногт 1удаа 3л авдаг. Сард 12л, жилд 144л 

хэрэглэгддэг.  

9. Өртөлтийн бүртгэл: 2017оний 12 сараас эхлэн 7 хоног бүрийн Даваа гаригт 

өртөлтийн бүртгэлийн 48 удаа мэдээлсэн. Үүнээс 21 дахь удаагийн бүртгэл дээр Төрөх 

тасгаас гараад 2 хоноод хүүхдийн тасагт хэвсэн хүй нь идээлсэн нярайг бүртгэж 

мэдээлсэн. 

10. ЭТҮХХ-н тандалтын хуудас, бүртгэлийн байдал: Хүүхдийн тасагт хэвтэн 

эмчлүүлж буй хүүхдүүдэд 2017 оны 11сарыг дуустал нийт 1985 уян зүү тавигдсан байна. 

Үүнээс 3-7 удаа уян зүү солигдсон 34 хүүхдэд тандалтын хуудсаар хяналт хийхэд 1 

хүүхдийн уян зүү хатгасан хэсэгт улайсан байсан. 

11.Дотоод сургалт болон сургалтанд хамрагдалт: БОЭТ-н төвөөс зохион 

байгуулсан сургалт 

1. Ариутгалын халдваргүйтгэлт угаалга хяналт, гар халдваргүйтгэл, эмнэлэгийн 

цэвэрлэгээ, гадаргууг халдваргүйтгэлт сэдэвт сургалт 

2. Антибиотикын зохистой хэрэглээ сургалт 

3. Лабраторит сорьц илгээх, хүлээх авах 

4. Эмнэлэгийн угаах эдлэл хог хаягдлын удирдлага 

5. Эмнэлэгийн туслах үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг илрүүлэх идэвхитэй 

тандалт  

6. Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдалын менежмент 1-25 модул   

7. Долоо хоног бүрийн Даваа гараг бүрийн 13 цагаас Халдвар хамгааллын 

сургалтанд тогтмол хамрагддаг.  

8. Түнхний үений дутуу хөгжилтэй нярайд үзүүлэх асаргаа сувилгаа.  



9. Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа эсэх эмчийн тайлан: 

12. Дотоодын ХСХ-н багийн хяналт үнэлгээний тухай: 

Гар угаах, халдваргүйжүүлэх хяналтыг Сувилагч Д.Мөнхгэрэл нийт 18 ажилчинд 

хяналтыг 3 удаа хийхэд эхний удаад 84%тай байсан бол 3 дахь удаагийн хяналтаар 96% 

болж сайжирсан. 

Тэргэнцрийн  бэлэн байдлыг үнэлэх шалгуураар 90 удаа  

Гар угаах техникийг үнэлэх нийт 56 удаа 

Ариун бээлий өмсөх арга техникээр 36 удаа  

Судас тариа хийх арга техникээр үнэлэх 89 удаа 

Булчин  тариа хийх арга техник 102 удаа 

Уян зүү тавих арга техникээр үнэлэх 103 удаа  

Дээрх арга техникийг хянаж хэрэгжүүлснээр 2017 онд тарилга, уян зүүнээс ямар нэгэн 

хүндрэл гаргаагүй. 

Бичиг баримтын хөтлөлт нийт 152  

4.Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой гомдлын шийдвэрлэлт, сэтгэл 

ханамжийн судалгаа авсан байдал. 

Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой алдаа зөрчил гарсны улмаас эвдэрч хуучирсан 

автомат шахуургыг 2 замтай  шинэ автомат шахуургаар байгууллагын хөрөнгөөр 

сольсон. 

2017 оны БОЭТ-н  захиралын санал хүсэлт хүлээж авах, сэтгэл ханамжийн байдал 

хүлээж авах журмын дагуу хийгдсэн ажил. 

2017 онд сэтгэл ханамжийн судалгаа, санал хүсэлтийн хайрцагаар авсан 

судалгаанд тулгуурлан хийсэн ажил 

д/д Тасагт үйлчлүүлэгчдийн санал 
хүсэлт 

Он.сар Авсан арга хэмжээ, шийдэлд хүрсэн 
байдал 

Судалгаанаас 
гарсан үр дүн 

Судалгааны  
дүн 

1 Нийт 10 сэтгэл ханамжийн 
судалгаа авсан. Үүнээс: 1.түргэн 
шуурхай үйлчилдэг байх-4 
2.Өрхөөрөө  үзүүлэхгүй, 13А 
маягт 
авч ирэхгүй үйлчлүүлмээр байна 
гэсэн – 6 санал хүсэлтийн 
хуудсаар санал ирсэн. 

2017.01 Тасгийн яриа хийв, тасгийн эрхлэгч 
эмч, эмч, сувилагч нарын 
шийдвэрээр: 

1. Эмч нарыг ажлын цагаараа, 
хэвтэхээр ирсэн хүүхдийг 
эрэмбэлэн ангилж, хурдан 
шуурхай хүлээн авч, цаг 
алдалгүй эмчилгээнд 
оруулах, сувилагч нарыг 
эмчийн бичсэн эмчилгээг цаг 
алдалгүй хийж байхийг 
сануулав. 

2. Амбулаторид сувилагчгүй 1 
эмч ганцаараа үзлэг хийдэг 
тул заавал өрхийн эмчийн 
үзлэг, 13А маягт, цахим 
бүртгэлийн маягтаар үзэх 
шаардлагатай, 
амбулаторийн эмч өвлийн 
ачаалалын үед өдөрт 50-90 
хүүхэд үздэг. Дарааллын 
дагуу үзэх боловч 
эрэмбэлэн ангилалт хийж 
зарим хүүхдийг үзэж болно 
гэдгийг өрхийн эмч нар, 

Үйлчлүүлэгчдийн 
гомдол 2 сарын 
сэтгэл 
ханамжийн 
судалгаан дээр 
дахин 
давтагдаагүй. 

10 
судалгаанаас 
Сайн-6-60% 
Дунд-2-20% 
Муу-2-20% 



үйлчлүүлэгч нарт 2017/01/18 
яриа хийж,  өрхийн 5 эмч, 
112 үйлчлүүлэгчид 
танилцуулав. 

2 Нийт 21 сэтгэл ханамжийн 
судалгаа авсан. 
Үүнээс: 1. Эмч, сувилагч нарт 
талархал-4 

2 өрөөний гоожуур 
эвдэрсэн – 1 

2017.02 Менежер сувилагчид үүрэг өгч 5 №-
ийн өрөөний угаагуур эвдэрсэн 
байсныг мужаан дуудаж 2017/02/09нд 
засуулав. 

Үйлчлүүлэгчдийн 
гомдол 3 сарын 
сэтгэл 
ханамжийн 
судалгаан дээр 
дахин ирээгүй. 
 
Сайн гэсэн 
үнэлгээ 11%-р 
нэмэгдсэн. 

21 
судалгаанаас 
Сайн-15-71% 
Дунд-4-19% 
Муу-2-9,5% 

3 Нийт 20 сэтгэл ханамжийн 
судалгаа авсан. 
Үүнээс санал: 

1. Гадны хувцастай хүн 
ороод байна, үүдэнд 
улавч хүрэлцээгүй 
байна. 

2. ноолийн болон бусад 
өрөөнүүдэд цэвэрлэгээ 
муу 

3. Эмч, сувилагч, үйлчлэгч 
нар зөв боловсон 
эелдэг үйлчилдэг байх 

4. Эм тариаг өвчтөнд 
тайлбарлах, хүүхдийн 
өвчний оношийн талаар 
тайлбарлаж өгөх 

5. Фото аппарат нэмж 
ажиллуулах 

6. Тасагт үйлчлүүлэгчид 
сургалт явуулах 

 

2017.03 Тасгийн яриа хийв, тасгийн эрхлэгч 
эмч, эмч, сувилагч, үйлчлэгч  нарын 
шийдвэрээр: 

1. Үйлчлэгч нартай цэвэрлэгээ 
сайжуулах талаар ярилцав,1 
эмч 1сувилагч өглөө бүр 
өвчтөний өрөөгөөр явж 
цэвэрхэн суух талаар яриа 
хийв. 

2. Үүдний хаалга онгорхой 
байдгийн улмаас гадны 
хувцастай хүн ороод байгаа 
тул байнга цожтой болгож, 
түлхүүр олшруулав./2017/03/ 

3. Эмч, сувилагч нарт ёсзүй, 
харилцаа хандлагийн 
талаар хичээл заах хувиар 
гаргаж, сард 1 удаа хичээл 
орсон. 

4. Эмч нарийг  үйлчлүүлэгчид 
өвчнийх нь талаар тодорхой 
мэдээлэл өгөх талаар 
тасгийн эрхлэгч үүрэг өгөв. 

5. Үйлчлэгч нарыг амралтын 
өдрүүдээр нэмэлт цагаар 
ээлжлэн 1,2,3 саруудад 
ажиллуулсан. 

 

Үйлчлүүлэгчдийн 
гомдол 4 сарын 
сэтгэл 
ханамжийн 
судалгаан дээр 
дахин ирээгүй. 
 
Сайн үнэлгээ 
21%-р буурсан, 
дунд үнэлгээ 
11%-р ихэссэн 
Муу үнэлгээ 
10,5%-р ихэссэн. 
 

20 
судалгаанаас 
Сайн-10-50% 
Дунд-6-30% 
Муу-4-20% 

4 Нийт 20 сэтгэл ханамжийн 
судалгаа авсан. 
Үүнээс санал: 

1. Эмнэлгийн орыг солих 
2. Урнаа сувилагчийн 

ёсзүй харилцаа 
хандлага дээр анхаарах 

3. Нярайг дулаан өрөөнд 
оруулах 

Тасгийн эмч, сувилагч, үйлчлэгч 
нарт талархал илэрхийлсэн-4 
 

2017.04 Тасгийн хурлаар хэлэцэв: 
1. 5 ор гагнуулж янзлуулсан. 
2. Нэр заасан гомдлыг тухайн 

сувилагчтай уулзаж, 
анхааруулав, хариуцлага 
тооцов. 

Үйлчлүүлэгчдийн 
гомдол 5  сарын 
сэтгэл 
ханамжийн 
судалгаан дээр 
давтагдаж ирсэн 
асуудлыг 
шийдсэн. 
 
Сайн үнэлгээ 
15%-р буурч, 
дунд үнэлгээ 
5%-р ихэссэн 
Муу үнэлгээ 
10%-р ихэссэн. 
 
 

20 
судалгаанаас 
Сайн-7-35% 
Дунд-7-35% 
Муу-6-30% 

5 Нийт 15 сэтгэл ханамжийн 
судалгаа авсан. 
Үүнээс санал: 

1. Үйлчилгээний чанар 
сайжруулах, өрөөнүүд 
тохижуулах 

2. Урнаа сувилагч ёсзүй, 
харилцаа хандлага 
дээр анхаарав 

3. Эмч нар харилцаа 
хандлага, мэдлэг 
чадвар дээр анхаарах 

4. Ор болон өрөөний 
хүрэлцээг нэмэх 

5. Углаа хөнжил маш муу 
Эмч сувилагч нарт  түргэн 
шуурхай үйлчилсэн талархал – 3 
ирсэн 

2017.05 Тасгийн хурлаар хэлэцэв: 
1. Их засварын ажлыг 6-7 

сардаа багтаан хийх 
2. Нэр заасан гомдол 1 

сувилагч дээр дахин ирсэн 
тул удирдлагын багийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн 
тасгаас явуулав. 

3. Эмч нарыг цаг тухай бүрт 
ирсэн сургалт бүрт 
тасралтгүй хамруулах 

4. 15 ширхэг хөнжил актлуулж, 
шинээр 15 ширхэг хөнжил 
авав. 

 

Үйлчлүүлэгчдийн 
гомдол 6 сарын 
сэтгэл 
ханамжийн 
судалгаан дээр 
дахин давтагдаж  
ирээгүй. 
 
Сайн үнэлгээ 
2%-р буурсан, 
дунд үнэлгээ 
2%-р буурсан 
Муу үнэлгээ 0% 

 
15 
судалгаанаас 
Сайн-8-33% 
Дунд-5-33% 
Муу-2-30% 



 

6 Нийт 10 сэтгэл ханамжийн 
судалгаа авсан. 
Эмч, сувилагч, үйлчлэгч нарт 
талархал-3 
Санал -1 

1. Тасгийн цэврлэгээ, 
ариутгал  муу байна. 

 

2017.06 Үйлчлэгч нартай ярилцаж, их 
цэвэрлэгээний хувиар гаргаж 
цэвэрлэгээ хийлгэв, тасгийн  агаарын 
ариутгал 14 хоногт 1 удаа хийлгэдэг. 

Үйлчлүүлэгчдийн 
гомдол 7 сарын 
сэтгэл 
ханамжийн 
судалгаан дээр 
дахин давтагдаж  
ирээгүй. 
 
Сайн үнэлгээ 
47%-р ихэссэн, 
дунд үнэлгээ 
23%-р буурсан 
Муу үнэлгээ 
20%-р буурсан 

10 
судалгаанаас 
Сайн-8-80% 
Дунд-1-10% 
Муу-1-10% 

7 Нийт 5 сэтгэл ханамжийн 
судалгаа 
Санал-1  Амралтын хоног олон 
тул эмч хүүхдээ үзэхгүй байна. 

2017.07 Тасгийн эрхлэгчийн санаачлагаар 7 
сарын 10, 12,14 нд эмчлэгч эмч хэвтэн 
эмчлүүлж байгаа хүүхдээ үзэж, гаргах 
хүүхдээ гаргасан. 

Үйлчлүүлэгчдийн 
гомдол 7 сарын 
сэтгэл 
ханамжийн 
судалгаан дээр 
дахин давтагдаж  
ирээгүй. 
 
Сайн үнэлгээ 
20%-р ихэссэн, 
дунд үнэлгээ 
10%-р буурсан 
Муу үнэлгээ 
10%-р буурсан 

5 
судалгаанаас 
Сайн-5-100% 
Дунд-0-0% 
Муу-0-0% 

8 Нийт 7 сэтгэл ханамжийн 
судалгаа 
Санал: 

2. Фото аппаратны гэрэл 
гүйцэт асахгүй байна. 

3. Ороо солих, хөнжил, 
углаа дэвсээ солих. 

4. Разитка, залгуураа 
сайжруулах 
 

2017.08 Менежер сувилагч инженертэй, 
уулзаж фото аппаратыг үзүүлсэн. 
Шаардлагатай байгаа гэрлийн 
лампийг УБ хотруу захиалсан. 
Цахилгаанчин дуудаж, разетки 
янзлуулсан. 

Сайн үнэлгээ-6-
85% 
Дунд-1-15% 

 

9  2017 оны  9,10,11,12 саруудад  
тасагт хэвтэн эмчлүүлэгч нийт 61  
хүнээс  сэтгэл ханамжийн 
судалгаа  авахад: 
 

1. Цонх орыг солих 
 

2. Цагаан хэрэглэл муу 
байгаа 
 

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд зориулсан 
өрөө байхгүй 
 

 
 

  
 
 
 
 
35 орыг гагнуулж засвар үйлчилгээ 
хийсэн. 
 
Углаа дэвсээ 20 ширхэгийг захиалж 
авсан. 
 
 
Ариун цэврийн өрөөтэй 2 өрөөг 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд 
зориулан бэлтгэв. 
 

 
 
 
 
 
Хэвтэн 
эмчлүүлэгчдийн  
ая тух 
сайжирсан. 

 
 
 
  
Сайн -40 
буюу 65.5% 
 
Дунд -18 буюу 
29.5% 
 
Муу 3 буюу 
5% 

 

5.Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагааны үр дүн. 

Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх, тэдний ая тухтай орчинг хангах үүднээс 

2017 оны 8-9 сард тасгийн засварыг хийсэн.  

1.Коридорын хана, таазыг эмульсэн будгаар будав. 

2. Цонх, радиотор, хана, хаалга засварлах ажлыг нийт 21 өрөөнд хийсэн. 

3. Хүүхдүүдээс хандив тусламж авах нөхцөл боломж байхгүй учир засварын нийт 

зардал 500.0 мянган төгрөгийг тасгийн ажилчдын тусламжаар хийж гүйцэтгэсэн. 



4.Байгууллагаас эмульс 2 сав, цагаан будаг 10кг тай- 8 лааз, шар будаг 16 кг-тай-6 

лаазыг авч  бусад материалыг өөрсдийн  бололцоог ашиглан засварын ажлыг хийсэн. 

5. Асрагч М.Түвшинбаяр барилгын засал чимэглэлийн мэргэжилтэн авч ирж 

будагийг  мэргэжлийн түвшинд зохих технологийн дагуу хийснээр тасгийн өнгө үзэмж 

маш их сайжирсан. 

6.Сувилагч нарын постны өрөөнд сувилагч нар 50.0 мянган төгрөгөөр цонхны 

хөшиг авч тохижуулав. 

Эмч нар эмч нарын өрөөнд 35,0 мянган төгрөгөөр цонхны хөшиг авав. 

7.Улавчний сав, санал хүсэлтийн хайрцаг, санамсаргүй алдааны сав, эмийн сав 

нийт 100000 төгрөг зарцуулав. 

8.Чанарын самбар, халдвар хамгааллын самбар, танилцуулах самбарыг 250000 

төгрөгөөр хийлгэв. 

6.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн. 

Тасгийн ажилтнуудад ёс зүй хандлагын талаар сургалтыг тогтмол зохион байгуулж 

байгаа ба үүний үр дүнд үйлчлүүлэгчдээс тасгийн ажилтнуудтай холбоотой ёс зүйн 

болон харилцааны талаар гомдол санал гараагүй болно. 

БОЭТ-ийн хүний нөөцийн ажилтан Лхагвасүрэн “Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн 

хоорондын харилцааны горим” сэдэвт  сургалт зохион байгуулсан. 

Ёс зүй харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар тасгуудын дунд  “Дэвжээ” тэмцээн 

зохион байгуулж хүүхдийн тасгаас их эмч П.Батболд, их эмч Л.Нямхишиг нар оролцож 3-

р байрт шалгарав. 

7.Тасгийн эрсдлийн удирдлага, эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө, хэрэгжилтийн 

байдал. 

Чанарын алба, тасгуудын эрсдлийн төлөвлөгөөг улаан, шар, ногоон гэсэн 3 өнгөөр 

эрэмбэлсэн. 

Тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх арга хэмжээ авснаар тоног төхөөрөмжтэй холбоотой 

эрсдлийг арилгаж чадсан. 

8.Эмнэлгийн мэргэжилтнийг тасралтгүй сургалтанд хамруулах төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт. 

➢ 2017 онд Их эмч нар тус бүр 6 кредит цаг, сувилагч нар 3 кредит цагаа бүрэн   

биелүүлсэн. 

➢ Сувилахуйн албанаас зохион байгуулагдаж буй сургалтанд сувилагч нар бүрэн 

хамрагдаж байгаа. 



9.Хүний нөөцийн хөгжил, төгсөлтийн дараах сургалт, ажлын байрны сургалт, 

эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг тооцох, шинэ эмч, сувилагч, тусгай 

мэргэжилтнийг ажлын байранд сургаж дадлагажуулсан байдал.  

➢ Их эмч П. Батболд –ЭХЭМҮТөвд хүүхдийн уушгины нарийн мэргэжлийн эмчийн 

сургалтанд 6 сар 

➢ Их эмч Г. Нямхишиг ЭХЭМҮТөвд хүүхдийн эрчимт эмчилгээний эмчийн сургалтанд 

6 сар 

➢ Сувилагч К. Уранчимэг- ЭХЭМҮТөвд хүүхдийн сувилагчийн дээшлүүлэх 

сургалтанд 1 сар                          

➢ Ахлах сувилагч Д.Бямбасүрэн, сувилагч Б.Тэгшжаргал нар “Ховд Аймгийн БОЭТ-

ИЙН Хүүхдийн тасгийн амбулаторийн ачаалал, тулгамдаж буй асуудал,  

шийдвэрлэх  арга зам сэдвээр судалгааны ажил хийж итгэл тавьж хэлэлцүүлэв”    

➢ Кавасака өвчэий үндэсний судалгаанд их эмч 2, сувилагч 8 оролцов. Нийт 19084 

өвчний түүх түүж 99 шинж тэмдэг илрүүлэв.       

➢ 2017 онд шинэ сувилагч Б.Бадамцэцэг, Балжинням нарыг ажлын байранд сургаж 

дадлагажуулав.     

➢ Дөргөний их эмч Н.Батболд нь тухайн тасагт 7 хоног дадлага хийв.                                       

10.Ажиллагсдын нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн. 

Тасгийн хамт олны санаачилгаар идэрхитэй амралт хийхээр Баянбулаг хэмээх 

газар  1 хоног амарлаа. 

Хүүхдийн тасагт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан ажилтнуудыг дараах 

шагналаар шагнаж урамшуулсан. Үүнд: 

Хүүхдийн ордны Элч медалиар  сувилагч К.Уранчимэг, Б.Эрдэнэчимэг нар 

шагнуулсан. 

Жаргалант сумын хүндэт тэмдгээр сувилагч Б.Тэгшжаргал, асрагч Ц.Цэцэгзул, 

М.Түвшинбаяр нар шагнагдав. 

11.Ажлын байран дээрхи осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс 

сэргийлэх талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн, ажиллагсдыг урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байдал. 

Ажлын байран дахь аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол өгч байгаа ба 

ажилчдыг  халдвар хамгааллаас хамгаалах хувцас хэрэгслээр бүрэн хангаж байна. 



 Мөн ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийг  хэрэглүүлж хэвшүүлэх, ажлын байрнаас 

үүдэх мэргэжлийн өвчинд өртөхгүй байх талаар сургалт сурталчилгааг тогтмол хийж 

байна. 

Тасгийн ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эдгэрүүлэх төлөвлөгөөг 

гарган халдвар судлаач эмчид өгсөн. Тухайлбал: 

  Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэгийн хамрагдалт: Тасгийн нийт 19 хүн 

хамрагдсанаас 10 ажилчин хуваарийн дагуу тус бүр 1 шүд эмчилэгдсэн. 

Томуугийн вакцинд хамрагдсан байдал: Тасгийн нийт хамрагдах 19 хүнээс 17 

оролцсон. 2 хүн жирэмсэн   

Эрүүл мэндийн үзлэгийн хамрагдалт: Тасаг хамт олноороо жилд 2 удаа оролцож 

үүнээс С вирустай 5 хүн илэрч тоолууллах шинжилгээнд явуулснаас 2 хүн илрээгүй. 1 

хүн вирусын эмээ  ууж эхэлсэн. 

12.Албан бус төлбөрийг бууруулах арга хэмжээний үр дүн. 

13.Эмнэлзүйн удирдамж, стандартын  хэрэгжилтийн байдал. 

Тухайн тасагт эмчлэгдэж буй өвчнүүдийн үед хэрэглэгдэх стандарт 

удирдамжуудыг эрхтэн тогтолцоо бүрээр шинээр эмхэлж хавтасласан,  тусгай 

зориулалтын саванд хийж хананд тогтоож үзүүлэх сургуулиар  тайлбарлаж байнга 

ашиглаж байгаа. 

Тухайн тасагт хэрэглэгдэж байгаа стандартын жагсаалтыг шинэчилж эмчилгээнд 

мөрдлөг болгон ажиллаж байна. /Стандартын жагсаалтыг тайланд хавсаргав./ 

14.Тасагт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдал. 

Хүүхдийн тасагт хэрэгжиж байгаа хамгийн том хөтөлбөр бол ХӨЦМ. 

ХӨЦМ –хэрэгжиж эхэлсэнээр 15 гаруй жил болж байгаа ба энэ хугацаанд   

хүүхдийн эндэгдэл жилээс жилд буурч байна. 

ХӨЦМ-ийн хөтөлбөрийн дагуу амбулаториор үйлчлүүлсэн  хүүхдүүдийн хувьд: 

1. Хүүхдийн хатгалгааны эдгэрэлтийг хянаж энэ өвчнөөр нас баралт буурсан. 

2. Антибиотикийн хэрэглээг багасгаж багтраа өвчнийг амбулаториор  утлага 

хийсний үр дүнд хэвтэлт цөөрсөн. 

3. Цус багадалт тураалыг хянаж хүнд тураалыг хэвтүүлэн эмчилж 1,2-р зэргийн 

тураалтай өвчтөнүүдийг гэрээр хянаж өрхүүдийн зуны гэр сувилалд хамруулсан. 

Мөн 2-3 удаа эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдийг өрхийн эмчийг утасаар дуудаж 

хүлээлгэн өгч ажилласан. 

15.Обход үзлэгийн чанар, үр дүн, тоо 



2017 онд нийт 45 удаагийн эмч нарын хамтарсан үзлэг хийж тасгийн бүх хүүхдийг 

үзэж эмчилгээ оношлогоог шийдвэрлэж ирсэн. Бид нар эмч нарын хамтарсан үзлэг 

хийснээр залуу эмч нарт дадлага туршлага хуримтлуулах, хүнд хүүхдийг цаг алдалгүй 

шуурхай оновчтой, эрчимтэй эмчилгээнд оруулах, хүндрэх эрсдэлтэй хүүхдийг цаг 

алдалгүй барьж авах, онош эргэлзээтэй хүүхдийг түргэн шуурхай хэлэлцэж хүүхдэд 

үзүүлэх эмчилгээ үйлчилгээгээ чанаржуулахад анхааран ажиллаж байна. Цаашид 

тогтвортой байнга үргэлжлүүлэн явуулах болно. 

16.Тухайн тасгийн үндсэн үйл ажиллагааны үзүүүлэлт.  

Нийт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо 1843 

Орны фонд ашиглалт  103,5 

Дундаж ор хоног 6,6 

Орны эргэлт 47,4 

Нас баралт 0,3 

Хоног болоогүй нас баралт 32,8 

Задлан шинжилгээний хувь 57,1 

Нийт ашигласан ор хоногийн тоо 12219 

Нас баралт 7 

Хоног болоогүй нас баралт 3 

Задлан шинжилгээ 4 

0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 5 

1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 1 

5-16 насны хүүхдийн эндэгдэл 1 

17. Хүүхдийн тасгийн 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт  тооцсон байдал, 

бодит хийгдсэн ажил. 

Тухайн тасаг нь 2017 онд дараах бодит ажлуудыг хийлээ. Үүнд: 

Аппарат тоног төхөөрөмжинд ахиц гарсан. 

1996 оны инкубаторыг  2017 онд  Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн аппаратаар 

солисон. 

Богино хугацаанд хүүхдийн шарлалтыг арилгах фото аппаратыг захиалж авсан. 

3.2.1 Засгийн газрын 2001 оны  224 дүгээр  тогтоолын дагуу хүн амд эрүүл зан 

үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт суртчилгааг тогтмолжуулах 

ажлын төлөвлөгөө гарган мөрдөх 



Ховд дулааны станц ТӨХК, Шим ус ОНӨААТҮГ, Прокурүрын газар, Нийгмийн 

даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэс зэрэг 5  аж ахуйн нэгж байгууллагад томуугаас 

урьдчилан сэргийлэх цэгэн массаж зааж сургасан. 

2017 онд эрүүл мэндийн боловсрол олгох  5 удаагийн сургалтыг эцэг эхчүүдэд 

зохион байгуулсан ба сургалтын өмнө болон дараа тестийн шалгалт авч суралцагчийн 

мэдлэг хэр зэрэг дээшилсэн талаар анализ дүгнэлт хийх аргачлалыг нэвтрүүлэн 

ажилласан. 

/Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг тайланд хавсаргав./ 

3.2.3 Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэл /Ховд TV/ төлөвлөгөөний дагуу 

хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт тогтмол хийж өөрсдийн үйл ажиллагааг 

суртачилах 

Томуугаас урьдчилан сэргийлэх талаар  орон нутгийн телевизээр тасгийн 3 эмч 

эрүүл мэндийн боловсрол олгосон. Их эмч Д.Бямбаа, Б.Даваадулам, Г.Бадамжав 

3.3.3 Олон улсын хандивлагч байгууллага, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч  төрийн 

бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх 

Ховд дулааны станц ТӨХК-ний дэргэдэх “Санаачлагч залуучууд” ТББ-гаас нэг 

өрөө тохижуулж өгөв. Үүнд: 

    Модон ор-2ш 

    Модон тумбочка-2ш 

    Ус буцалгагч -5ш 

    Агааржуулагч –4ш 

 

 

                                        ТАЙЛАН БИЧСЭН: 

 

МЕНЕЖЕР СУВИЛАГЧ                                         Д.БЯМБАСҮРЭН 

 

                                             ХЯНАСАН 

      ТАСГИЙН ЭРХЛЭГЧ                                          Д.БЯМБАА 

 

 

 

 

 



 

 


