
90 жилийн номонд орох материал 

Ховд аймаг БОЭТ-ийн Гэмтэлийн тасгийн танилцуулга 

Ховд аймгийн БОЭТ-ийн Гэмтэлийн тасаг нь 2011 оны 4 сард Мэс заслын тасгаас 
салбарлаж, ЧХХ, Эрү ү  нү ү рний тасагтай нэгдэж 15 ортойгоор байгуулагдсан. Манай 
тасаг нь Ховд аймаг болон Баруун бү сийн хэмжээнд Осол гэмтлийн болон ЧХХ, Эрү ү  
нү ү рний мэс заслын тусламж ү йлчилгээг дотоод нө ө ц бололцоогоо бү рэн ашиглаж 
анагаах ухааны шинэ дэвшилтэд аргыг нэвтрү ү лж чанарын ө ндө р тү вшинд хү ргэхээр 
зорин ажиллаж байна. 

Гэмтлийн тасаг нь тархи нуруу нугасны гэмтэл, ясны хугарал мултрал, булчин 
шө рмө с зө ө лө н эдийн гэмтэл, тү лэнхийн эмгэг, хү ү хдийн тө рө лхийн согог зэрэг  
ө вчнийг оношлон яаралтай тусламжийн болон эмийн эмчилгээг эвийн аргаар засах мө н 
мэс заслын тусламжийг ү зү ү лж байна. Жилдээ дунджаар 460 орчим ү йлчлү ү лэгчийг 
хэвтү ү лэн эмчилж 70 гаруйд нь мэс заслын эмчилгээ хийж нарийн мэргэжлийн тусламж 
ү йлчилгээг ү зү ү лдэг. 

Цаашид манай тасаг нь Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг ө ө рийн 
эмнэлэг, тө рийн болон тө рийн бус байгууллагатай хамтарч идэвхи санаачлагатай 
ажиллахаар анхаарч байна. 

2015-2020 оны тасгийн ү йл ажиллагааны стратеги тө лө влө гө ө г боловсруулан 
ажиллаж ясны сийрэгжилтийг эрт ү ед нь оношлох урьдчилан сэргийлэх эмчилэх, 
мө чдийн ясны хугарлын хагалгааг ө вчтө нд зовиур шаналгаа багатай хө дө лмө рийн 
чадварыг эрт сэргээх мэс заслын аргыг нэвтрү ү лэх , ө вдө г тү нхний хиймэл  ү е суулгах 
,тү лэнхий шархны эрт ү ед  арьс нө хө х,тү лэнхий дараахи сорви засах арьс шилжү ү лэн 
суулгах зэрэг эмчилгээний аргуудыг нэвтрү ү лэхээр зорьж байна. 

Гадаад харилцааны талаар: Улаанбаатар хотын ГССҮ Т, УНТЭ, болон Франц улсын 

тү лэнхийн эмч мэргэжилтнү ү дтэй хамтын ажиллагаатай ажиллаж байна. 

Манай тасаг нь одоогийн байдлаар 10 ажилтантай байна. 

 Тасгийн эрхлэгч гэмтлийн их эмч Д.Цэрэнбадам 
 Гэмтлийн их эмч С.Коля /МУ-ын хү ний гавьяат эмч, клиникийн пропессор, 

тэргү ү лэх зэрэгтэй/ 
 ЧХХ-н их эмч Д.Буниа /Клиникийн пропессор, ахлах зэрэгтэй/ 
 Эрү ү  нү ү рний мэс заслын их эмч Н.Бямбаа 
 Ахлах сувилагч Ж.Бумзаяа /Ахлах зэрэгтэй/ 
 Хагалгааны сувилагч Б.Батзаяа 
 Ээлжийн сувилагч Г.Янжинсү рэн /тэргү ү лэх ү эрэгтэй/, Л.Сосорбарам 

/Тэргү ү лэх зэрэгтэй/, Ц.Отгонжаргал /Ахлах зэрэгтэй/, Дина, Гэнэндарам, 
Ариунжаргал 

 Ү йлчлэгч А.Отгонбулаг, С.Чулуунцэцэг нар ажиллаж байна. Хагалгааны 1 
ө рө ө тэй, эмчилгээний 15 ортойгоор ү йл ажиллагаагаа явуулж байна. 

 

 


