
Хөдөлмөрийн баатар, Академич Н.Баасанжавын нэрэмжит БОЭТ-

ийн Оношзүйн лабораторийн тасгийн 2017 оны  жилийн  тайлан 

Зорилго: 

Техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж 

Түмнийхээ төлөө мэргэжлийн өндөр ур чадвараар 

Найдвартай чанартай магадлан шинжлэхийн төлөө бид хамтдаа 

Тайлангийн хугацаанд:  

✓ Их эмч-3 

✓ Менежер-1 

✓ Лаборант-8 

✓ Шил угаагч-1 

✓ Үйлчлэгч-1 

Нийт 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж ирлээ. 

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

байдал,эмийн зохистой хэрэглээ:  

Лабораторийн шинжилгээний зайлшгүй шаардлагатай урвалж бодисыг  1 жилд хийгдсэн 

шинжилгээний бодит тоон дээр үндэслэн зарцуулалтыг тооцон жилийн эцэст тендерийн 

захиалга хийн шалгарсан  компаниас чанартай оношлуураар байнга хангагдан ажиллаж 

байна.Үүний дагуу:  

           -    Биохимийн урвалжийг –Баянгол мед компани 

- Гематологи 1-Пролианс компани  

- Гематологи 2-Сетунари  компани  

- Нян судлалын оношлуурыг- Монос фарм компани 

- Лабораторийн тест ба хэрэгслийг –Монфа трейд зэрэг компаниуд тендерт 

шалгарсаны дагуу тасралтгүй нийлүүлж хамтран ажиллаж байна.  

Мөн тоног төхөөрөмжийн найдвартай аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор өдөр бүр 

Техник ашиглалтын паспорт хөтлөн засвар үйлчилгээний график гарган мөрдөх ба 

шаардлагатай үед нийлүүлэгч компанийн инженерийн үйлчилгээг авч ажиллалаа. 



      

- Мөн “Элэг бүтэн –Монгол” үндэсний  хөтөлбөрийн хүрээнд элэгний  В,С вирусийн 

халдварыг  илрүүлэх шинжилгээний оношлуурыг   -Лайфтроник ХХК нийлүүлж байгаа 

ба дээрх компаниудтай тасралтгүй харилцаатай ажиллаж байна. 

Хуваарийн дагуу ирсэн оношлуурыг бүртгэх, зарцуулах, тайлан гаргах журам 

боловсруулж мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

Үүнд:   

           -  Оношлууруудыг коджуулж бүртгэх 

- Коджуулсан оношлуураа хугацаа богинотойгоос нь эхлэн хэрэглэх  

- Зарцуулалтыг аппарат бүрт бүртгэх  

- Зарцуулалтын тайлан гаргах 

- Урвалжаа тасралтгүй захиалах зэрэг үйл ажилагааг  хэрэгжүүлж байна. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Эмчилгээ,оношилгоонд гарсан дэвшилтээс:  

- Дэлхийд тэргүүлэгч Германы “Roche”-ийн биохимийн Cobas c-311, иммунологийн Cobas e-411 

бүрэн автомат анализаторууд суурилагдан  эмчилгээ оношлогоонд дэвшил гаран шинээр 

зүрхний өвөрмөц уураг болох Тропонин Т , Ходоодны хавдрын маркер Са 72-4, Нойр 

булчирхайн хавдрын маркер Са 19-9,  Хөх өндгөвчний хавдрын маркер Са 125, Са 15-3, Түрүү 

булчирхайн хавдрын маркер –PSA, Витамин Д-ийн тунг  үзэж байна.Цаашид: 

- бамбай булчирхайн хавдрын маркер 

- TORCH-ийн халдварууд 

 - ревматизмын орчин үеийн оношлогоо- anti CCP  

- чихрийн шижингийн эрт илрүүлэг-глюкозижсон гемоглобин 

- янз бүрийн гаралтай нефропатия-н эрт илрүүлэг болох микроальбумин тодорхойлох 

шинжилгээ хийх зорилт тавин ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийлүүлэгч Сетунари компанийн инженерүүд тоног төхөөрөмжийг суурилуулж эмч 

мэргэжилтнүүдэд ажлын байрны сургалт хийлээ. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1880211622256662&set=pcb.1976745019220465&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1880211622256662&set=pcb.1976745019220465&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1880211622256662&set=pcb.1976745019220465&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1880211622256662&set=pcb.1976745019220465&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1880211622256662&set=pcb.1976745019220465&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1880211622256662&set=pcb.1976745019220465&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1880211622256662&set=pcb.1976745019220465&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1880211622256662&set=pcb.1976745019220465&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1880211588923332&set=pcb.1976745019220465&type=3


 

- 

3.Эмнэлэгээс шалтгаалах халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд:  

- Халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлах лабораторийн урсгалыг зөв болгох зорилгоор 

тухайн нөхцөл байдалдаа зохицуулан шийдэж, засвар үйлчилгээг хийлээ. Мөн гадны хүн 

лабораторит нэвтрүүлэхгүй байхаар хаалганд зориулалтын кодыг суурилуулж хамгааллаа.  

 

 

 



- Лабораторийн халдвар сэргийлэлт хяналтын баг ажиллуулж :  

 -Жилийн ажлын төлөвлөгөө гарган  

- ХСХ-ын үйл ажиллагааны самбар 

- ЭМС-ын  шинэчлэгдсэн тушаалуудын хэрэгжилтийг сайжруулах  

-Хог хаягдлын ангилан устгах үйл ажиллагаанд хяналт тавих 

-Сорьц зөв тээвэрлэх аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих 

- Мэрэгч амьтан устгах   

-Үйлчлэгчийн цэвэрлэгээний булан тохижуулах 

-Гар угаах хяналтын хуудасыг тогтмол бөглөх зэрэг үйл ажиллагаануудыг тогтмолжууллаа. 

             

          

 

 

 



- Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалттай “Эрүүл мэнд-5” төслийн хүрээнд нян судлалын 

лабораторийн өргөтгөл засвар үйлчилгээний шаардлагын дагуу 2-3 өрөөг суллаж, чих хамар 

хоолойн үзлэгийн өрөөг авч тохижуулан лабораторийн өргөтгөл хийлээ.  

 

 

 

 

 

 



4.Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд:      

-   шинжилгээ авах ширээг үйлчлүүлэгч болон шинжилгээ авч буй лаборантад эмх цэгц ая 

тухтай байхаар захиалан хийлгэлээ. 

       

ц ахим эмнэлэг хөтөлбөрийн хүрээнд сүлжээний  5 компьютер суурилагдсанаар 

 шинжилгээний бүх аппарат сүлжээнд холбогдож шинжилгээний хариу цахим сүлжээгээр 

өдөртөө гарах боломжтой болж хүлээгдэл чирэгдэл , шивэлтийн алдаа гарахгүй сайн талтай 

боллоо 

Шинжилгээг зөв оновчтой захиалах мөн баркоджуулснаар үйлчлүүлэгчдэд чирэгдэл 

учруулахгүй хөнгөн шуурхай үйлчлэх боломж бүрдүүлсэн.  

5.Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй,харилцаа хандлагыг сайжруулахад хэрэгжүүлсэн үйл 

ажиллагаанд: 

 Үйлчлүүлэгчийн гомдол барагдуулах журам боловсруулж мөрдөхийн зэрэгцээ үйлчлүүлэгч 

болон эмч эмнэлгийн ажилчдаас сар бүр сэтгэл ханамжийн судалгаа авч үйл ажиллагаандаа 

тусган ажиллаж байна. 

 

  

 

 

 

 



Үйлчлүүлэгчдээс авсан санал асуулгын дүн 

Нийт 156 үйлчлүүлэгч оролцсон. 

1.Таныг шинжилгээ өгөхөөр  ирэхэд лабораторийн ая тух ямар байна вэ? 

                         Сайн- 137  хүн   - 87,8 %  

                         Дунд 13 хүн  – 8,3  % 

                         Тааруу 6 хүн- 3,8 %         

2.Лабораторийн тасгаар хэр олон үйлчлүүлсэн бэ? 

                    Анх удаа  20 хүн – 12,8 % 

                    2-3 удаа -96  хүн -61,5  %            

                   Олон удаа  40  хүн -25,6 % 

3.Лабораторийн ажилчдын  харьцаа хандлагыг та хэрхэн үнэлж байна вэ? 

               Сайн -129 хүн -82,6 % 

               Дунд 25  хүн 16,2 % 

               Муу  - 2 хүн  1,2 % 

4.Таны сэтгэлд нийцээгүй , харьцаа хандлагагүй гэж үзсэн  эмч, лаборантын нэр. 

               Байхгүй – 100 %  

5.Харьцаа хандлага сайн ажилчдын нэрс. 

-               Ш.Оюунчимэг, Д.Оюунчимэг , Л.Энхжаргал 

6.Та шинжилгээг үнэн зөв гэдэгт хэр итгэлтэй байдаг вэ? 

                   Итгэлтэй  151  хүн – 96,7 % 

                   Итгэлгүй  3  хүн – 1,9 % 

                   Мэдэхгүй 2 хүн –  1,2 % 

7.Лабораторийн тасгийн үйл ажиллагааг та цаашид ямар байгаасай гэж боддог вэ? Саналаа 

бичнэ үү ? 

              1.Шинжилгээ авах заал жижиг , давчуу, өрөө тасалгаа хүрэлцээгүй  агааржуулалт муу 

байгаа нь лабораторийн  үйл ажиллагаанд муугаар нөлөөлж байна. 

             2.Шинжилгээ авч байгаа хүний тоо цөөн байна гэсэн дүгнэлт гарлаа. 

 

 

 

 

 



6.Тасгийн эрсдлийн удирдлага,эрсдэл бууруулах төлөвлөгөө, хэрэгжилт:  

• Лабораторийн ажилчдыг ажлын байрандаа эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор заавар журамтай танилцуулж  өртсөн тохиолдол бүрт бүртгэх, авах арга 

хэмжээний цомог бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Хүний нөөцийн хөгжил,төгсөлтийн дараах сургалт,ажлын байрны сургалт,эрдэм 

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

ажлын байранд сургаж дадлагажуулсан байдалд: 

• Засгийн газрын 2017 оны 112 дугаар тогтоолоор баталсан “Элэг бүтэн-Монгол” үндэсний 

хөтөлбөрийн хүрээнд гепатитын В, С вирусын илрүүлэх шинжилгээний оношлуурыг 

захиалах, анхан шатны ЭМБ-уудад хувиарлах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зэрэг 

ажлыг их эмч С.Отгончимэг гардан гүйцэтгэсэн ба сумдын лаборант нарт ажлын байрны 

сургалт хийлээ. 

 



 

 

• Дэлхийн эмч нарын өдрийг угтсан эмч судлаач  илтгэлийн хэлэлцүүлэгт “Донорын 

цусанд халдвар илрүүлэх, бүлэг тодорхойлох шинжилгээнд хийсэн дүн” сэдвээр        

био-анагаахын мэргэжилтэн О.Заяа илтгэл тавьж амжилтай оролцлоо. 

• АШУҮИС-ийн сувилахуйн сургууль Говь-Алтайн, Дархан, Этүгэн  дээд сургуулийн 

лаборантын ангийн оюутнуудын дадлагыг тасгийн эмч, лаборант нар ажлын байрны 

сургалт хийж дадлагажуулан ажиллаж байна. 

         



• 9 сарын 6-8-ний өдөр “Томуугийн үндэсний чуулганд” ,мөн 10 сарын 27-ний өдөр УБ 

хотод Баянгол мед компаниас зохион байгуулсан “Autolyzer-хэрэглээ ба тулгамдаж буй 

асуудал” семинар  тасгийн эрхлэгч их эмч С.Отгончимэг оролцсон. 

• “Амьсгалын замын вирус болон шувууны томуугийн /H7N9/ халдварыг илрүүлэх молекул 

биологийн шинжилгээний дэвшилтэт арга техник” сургалтанд био-анагаахын 

мэргэжилтэн О.Заяа оролцсон. 

• 10 сарын 7-9-ний өдрүүдэд “Гематологийн 19,биохимийн 13 дахь удаагийн чанарын 

гадаад үнэлгээний  тайлан” семинарт лаборант  Л.Энхжаргал оролцсон. 

• 10 сарын 12-13-ний өдрүүдэд “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг 

илрүүлэх идэвхтэй тандалт” сургалтанд лаборант О.Дархижав оролцсон. 

9. Ажлын байран  дээрх осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх талаар 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн, ажиллагсадыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

хамруулсан байдал: 

• Лабораторийн аюулгүй байдлын тухай танилцуулга, эмнэлзүйн лабораторит ажиллах 

журам боловсруулан мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

• Лабораторийн мэргэжилтнийг ээлжийн амралтаараа амраад ажилд ороход нь, шинээр 

ажилд орсон мэргэжилтэн, лабораторид дадлага хийж буй оюутнуудыг  аюулгүй 

ажиллагааны заавар журамтай танилцуулж лабораторит ажиллах зөв дадал хэвшил 

эзэмшүүлж байна. 

• Тасгийн ажилчид жилд 2 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдан 

эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.  

 

  

 

10.Лабораторийн тасгийн үндсэн үйл ажиллагаа:  

1. Ажил үйлчилгээнд: 



- Жилийн ажлын төлөвлөгөө 

- Чанарын багийн төлөвлөгөө 

- ХСХ-ын багийн жилийн ажлын төлөвлөгөө 

- Тасгийн дотоод журам 

- Ажлын байрны тодорхойлолт 

- Хөдөлмөрийн гэрээ 

- САЗ зэргийг тусган мөрдөж ажиллаж байна. 

2. Үйл ажиллагаанд: 

     - Шинжилгээ авах үеийн САЗ 

     - Шинжилгээ хийх үеийн САЗ-г шинжилгээний төрөл нэг бүр дээр 

     - Шинжилгээний дараах үеийн САЗ 

     - Багаж тоног төхөөрөмжийн САЗ –г аппарат тус бүр дээр боловсруулан өдөр тутмынхаа үйл 

ажиллагаанд мөрдлөг болгон ажилласанаар шинжилгээний чанарт ахиц гарч, лаборант бүр 

шинжилгээний бүх анализаторууд дээр хөрвөн ажиллах, оройн ээлж болон дуудагдан ирсэн 

лаборант бүх төрлийн шинжилгээг хийх боломжтой болсон. 

• Мөн багаж бүр дээр САЗ-тай болсоноор тухайн багажийн ажилласан цаг, өдөр тутмын 

цэвэрлэгээ үйлчилгээ, инженерийн засвар үйлчилгээг тооцох, тухайн багажинд 

зарцуулсан урвалж оношлуурын зарцуулалтыг тооцож, захиалгыг цаг алдалгүй эдийн 

засгийн хэмнэлттэйгээр хийх боломжийг олгодог. 

• Лабораторийн бүх тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор үечилсэн 

засвар үйлчилгээний график гарган инженерийн үйлчилгээг хийлгэн ажиллаж байна.Мөн 

нийлүүлэгч компаний инженерүүдтэй холбоотой ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 



11.Шинжилгээний чанар   

• Гематологи,биохимийн шинжилгээнд стандарт сорьц ашиглан өдөр бүр чанарын дотоод 

хяналт хийснээр шинжилгээний явцад гардаг тохиолдлын алдаа, системийн алдааг 

илрүүлэн тухай бүр  засаж сайжруулан ажилласнаар шинжилгээний чанарт ахиц 

гарч,үйлчлүүлэгчдийн лабораторит итгэх итгэл сэтгэл ханамж  дээшилж байдаг. 

 

АУ-ны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний төв лабораториас зохион байгуулда. 

 Биохимийн чанарын гадаад үнэлгээнд сар бүр оролцон хариуг авч баталгаажуулж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• ЦССҮТ,ХӨСҮТ-ийн хамтран зохион байгуулдаг Донорын шинжилгээ,Цусны бүлэг 

тохироо үзэх, гадаад хяналтанд 2 удаа оролцлоо.   

                      

 

• ХӨСҮТ-ийн Нян судлалын гадаад үнэлгээнд амжилттай оролцлоо.   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Японы Sysmex корпораци чанарын баталгаажилтын лавлагаа лабораторийн хамтран 

явуулдаг чанарын гадаад үнэлгээнд Биохими, Гематологийн үзүүлэлтээр 2007 оноос 

хойш тогтмол хамрагдаж хэвшлээ.   

                                              

 

 

• Австралийн Лавлагаа лабораториас зохион байгуулдаг Цусны донорын шинжилгээний 

чанарын гадаад үнэлгээнд 2009 оноос хойш тогтмол хамрагдаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• ХӨСҮТ-ийн Томуугийн үндэсний лавлагаа лабораториос зохион байгуулдаг Томуугийн 

шинжилгээний чанарын гадаад хяналтанд  хамрагдаж байна. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Гомдол барагдуулах журам боловсруулан мөрдөж байна. 

• Үйлчлүүлэгчээс ирсэн санал, хүсэлт,гомдол зэргийг тухай бүрт нь бүртгэж зөрчил 

гаргасан  эзэнд нь  хариуцлага тооцон ажиллаж байна, 

• Ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх дэвтэртэй болсоноор хийсэн ажлын гүйцэтгэлийг 

үнэн зөв үнэлэх  боломжтой болсон. 

• Сувилагчийн баяр, эмч нарын өдрөөр байгууллагаас зохион байгуулсан уралдаан 

тэмцээнд идэвхтэй оролцож байлаа.Мөн байгууллагын аварга шалгаруулах волеболын 

тэмцээнээс III-р байр эзэлсэн амжилттай. 

• Тасгийн ажилчдын хурлыг 7 хоног бүрийн 2 дахь өдөр тогтмол хийж цаг үеийн асуудлыг 

хэлэлцэж тухай бүрд нь шийдвэр гарган ажилладаг. 

• Тасгийн дотоод журмыг бүх ажилчдын хурлаар баталсаны дагуу тасгийн хуримтлалаар 

ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж ажилладаг. 

• Лабораторийн тасгийн 2017 оны ажлын төлөвлөгөөнд нийт 16 ажил тусгагдсанаас 12 –ыг 

буюу 75 %-ийг биелүүлж ажилласан. 

                                                                                           

 



                 Лабораторийн тасгийн 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөө 

Д/Д Хийхээр төлөвлөж буй ажил Хугацаа Хариуцах эзэн Биелэлт 
 

1 Лабораторийн тасгийн үйл 
ажиллагааг таниулах зорилгоор 
үзүүлэх сургалт зохион байгуулах 
 

2-р 
улиралд 

С.Отгончимэг 
С.Мягмарцоож 

  
Биелээгүй 
 

2 Лабораторийн эмч,мэргэжилтнүүдийг 
мэргэжлийн чиглэлээр илтгэл 
тавиулах 
 

2-р 
улиралд 

С.Отгончимэг  
Биелэсэн 

3 Лабораторийн бүх тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалтыг 
сайжруулах зорилгоор үечилсэн 
засвар үйлчилгээний график гарган 
инженерийн үйлчилгээ хийлгэх 
 

1-р 
улиралд 

С.Отгончимэг  
Биелэсэн 

4 Биохими,гематологи, клиник 
хими,бактериологийн шинжилгээ 
бүрд чанарын дотоод хяналт тогтмол 
хийх ба чанарын гадаад үнэлгээнд 
тогтмол хамрагдах үр дүнг 
харьцуулах 
 

Улирал 
бүр 

Лабораторийн 
эмч нар 

 
Биелэсэн 

5 Чанарын хяналтын үр дүнг  дүгнэн 
гарсан алдааг засаж сайжруулахад 
авсан арга хэмжээг бүртгэх 
 

тухай 
бүрд 

С.Отгончимэг  
Биелэсэн 

6 Ажлын байрны сургалт тогтмол 
явуулах ба сургалтын төлөвлөгөө 
гаргах 

Улирал 
бүр 

С.Отгончимэг 
мэргэжлийн 
зэрэгтэй 
лаборант нар 

 
Биелэсэн 

7 Лабораторийн тасгийн ажилчдын 
халдвар хамгаалал, эрүүл  ахуйн 
шаардлагын дагуу усанд орох 
шүршүүртэй болгох, оо-ын суултуур 
солих 
 

1-р 
улиралд 

 
Бүх ажилчид 

 
Биелэсэн 

8 Лабораторит халдвар хамгаалалын 
дэглэм баримтлах зорилгоор кодтой 
хаалгатай болох 
 

1-р 
улиралд 

С.Отгончимэг 
С.Мягмарцоож 

 
Биелэсэн 

9 Сургалт суртчилгааны LED 
телевизор авч суурилуулах 
 

2-р 
улиралд 

С.Отгончимэг 
С.Мягмарцоож 

Биелээгүй 
 

10 БОЭТ-ийн эмч,ажилчдад орчин үеийн 
шинжилгээний хариунд дүн 
шинжилгээ хийх талаар хичээл орох 

2, 4 
улиралд 

С.Отгончимэг 
Мэргэжлийн 
зэрэгтэй 
лаборант нар 

 
Биелэсэн 

10 Боловсон хүчний хангалтанд анхаарч 
нян судлалын эмч бэлдүүлэх 
 

Жилдээ   
Биелэсэн 

11 Шинээр ажилд орохоор ирсэн 
лаборант нарыг сонгон 

 
2017 
онд 

БОЭТ—ийн 
удирдлагууд 
С.Отгончимэг 

 
Биелэсэн 



шалгаруулалтаар авдаг зарчимтай 
болгох 
 

12 Дадлагын оюутны дадлага 
хийх,дагалдан ажиллах нөхцөлөөр 
хангах ба мэргэжил арга зүйн 
зөвөлгөө өгч ажиллах 
 

2017 
онд 

С.Отгончимэг  
Биелэсэн 

13 Шинжилгээний нэр төрлийг 
нэмэгдүүлж оношийн ач 
холбогдолтой зарим нэг үзүүлэлтийг 
нэмж хийх  
 

2017 
онд 

С.Отгончимэг  
Биелэсэн 

14 Эмч,эмнэлэгийн ажилтнууд 
үйлчлүүлэгчдээс сэтгэл ханамжийн 
судалгаа улиралд нэг удаа тогтмол 
авч, ажил үйлчилгээндээ тусган 
ажиллах 
 

2017 
онд 

Тасгийн 
чанарын алба 

 
Биелэсэн 

15 Лабораторийн түүхэн замнал самбар 
гаргах 
 

2017 
онд 

Бүх ажилчид Биелээгүй 
 

16 Азийн хөгжлийн банкны төсөлөөр 
ирсэн COATRON M2 бүлэгнэлтийн 
аппаратыг ашиглалтанд 
оруулах,хөлдөөсөн сийвэн болон 
криопреципитатад бүлэгнэлтийн 
факторын шинжилгээ хийдэг болох 
 

2017 
оны 
эхний 
сард 

О.Заяа 
О.Дархижав 

Биелээгүй 
 

                     

 

 

•  13 гаруй байгууллагын 810 хүний урьдчилан сэргийлэх шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн. 

• Элэг бүтэн –Монгол “хөтөлбөрийн хүрээнд  Гепатитын В, С вирусын  илрүүлэг  

шинжилгээнд 9341 хүн хамрагдсанаас  40-65 насны 3000 гаруй хүн  байлаа. 

• Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 5 сарын 4-ны 11-р тогтоолын  дагуу 

“Даатгуулагчийн  урьдчилан сэргийлэх,эрт илрүүлэх үзлэг оношилгоо шинжилгээний 3 

багц шинжилгээг 40, 45, 50, 55, 60,65 насны ангилалд 615 хүнд хийж үйлчилсэн. 

• 2017 оны байдлаар  7 нэр төрлөөр амбулатори болон хэвтэн эмчлүүлсэн   67960  хүнд  

лабораторийн шинжилгээ оношлогоо хийж  246085282  төгрөгний  урвалж  оношлуурыг 

зарцууллаа. 

 

 

 



                             Хийгдсэн шинжилгээг хүснэгтээр: 

Д/
Д 

Шинжилгээний 
нэрс 

1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 
 

7 сар 

  
 
8 сар 

 
 

9 сар 

 
10 
сар 

 
11 
сар 

 
12 
сар 

Дүн 

1 ЦДШ 1195 1236 1850 1920 2027 2421 1533 1703 1521 1797 2130 495 19828 

2 Биохими 1058 1115 986 1197 1110 1096 1298 1283 1238 1454 2336 406 14577 

3 Иммунологи 381 306 396 513 601 804 787 718 501 346 467 75 5895 

4 ШЕШ 1002 1021 905 1203 1305 1412 1090 
1096 1229 1151 1311 326 13050+

707 

5 Коагуляграмм 184 197 138 175 203 237 230 209 225 240 294 55 2387 

6 Цусны тохироо 31 19 26 25 25 16 11 14 30 25 25 5 252 

7 Биологийн шингэн 14 25 18 33 22 21 6 4 11 6 4 1 165 

8 Хеликобактер 677 779 599 692 516 650 673 691 516 697 873 188 7555 

9 ВС маркер 712 911 443 792 750 1240 983 910 813 811 850 210 9426 

10 Бамбай      27 23 34 65 48 32 40 49 66 7 391 

11 Вирусологи 59 61 42  0 0   0 0 0 0 23 6 2 193 

12 Нян судлал 213 297 272 304 235 296 175 180 166 163 215 42 2558 

13 Хялгасан хорхой 25 28 42 20 54 31 30 
58 507 54 34 8 945+ 

707 

14 Бруцеллёз 19 6 21 23 18 29 23 20 13 19 23 5 206 

15 
Эрүүл зүй 

арчдас 
4 17 25 30  12 20  34 

18 0 13 0 0 220 

16 Эрүүл зүй агаар 6 10 18 16 7   6  0 0 0 0 0 63 

17 У/сэ-х цагаан хорхой 62 108 196 229 246 147 56 116 285 109 213 25 1792 

18 у/сэ-х өтгөн 62 108 196 229 246 147 56 116 285 109 213 25 1792 

19 
У/сэ-х залгиурын 

арчдас 
62 108 196 229 246 147 56 116 285 109 213 25 1792 

20 Донор В,С маркер 40 27 29 52 87 47 33 24 8 10 31 0 388 

21 Цусны ариун чанар 28 18 23 12 30 19 0 3 1 2 5 0 141 

22 Анти  Д эсрэг бие 6  12 26 22 36 34 0 0 0 0 0 10 146 

23 Са19-9 0 0 0 0 6 5 2 8 8 12 10 4 55 

24 Са 125 0 0 0 8 14 10 9 12 19 44 1 1 118 

25 Са 72-4 0 0 0 0 0 11 0 0 7 19 38 3 78 

26 ХГ 0 0 0 0 0 0 26 15 29 26 31 11 138 

27 Са 15-3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 8 

28 СЕА 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 0 0 10 

29 Тропонин 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 0 10 

30 PSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

31 Витамин Д 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 14 0 19 

32 
Элэгний 
хавдрын маркер 

0 0 0 0 0 0 93 
84 45 55 12 8 297 

33               

34 Хатгалтын тоо 3785 2897 4733 3752 3862 5518 4464 
4114 3595 3975 5306 4455 50436 

35 
Үйлчлүүлэгчийн 
тоо 

4769 3829 5808 5235 5340 7441 5694 
5571 5823 5423 7122 5905 67960 

  

                                                            Тайлан бичсэн:Тасгийн эрхлэгч ....................С.Отгончимэг      

                                                                                   Менежер лаборант...................С.Мягмарцоож 


