
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
 даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 

 7 дугаар хавсралт 
ГЭМТЭЛ СОГОГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 

2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН  
 

д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

 
НЭГ. ОЛОН УЛСЫН  СТАНДАРТАД  НИЙЦСЭН ЦОГЦ ТУСЛАМЖ  ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ 

1.1 Магадлан итгэмжлэлд 
хамргдана. 

 Магадлан 
итгэмжлэлийн 
батламж 

2021 онд магадлан 
итгэмжлэлд хамрагдаж 
ковид 19 халдварт 
өвчний улмаас цахимаар 
өөрийн үнэлгээ хийж 1 
жилийн хугацаагаар 
батламж өгсөн. 

Магадлан 
итгэмжлэлийн 
батламжийг 
авна. 

Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 05 дугаар 
сарын 30-ны өдрийн А/294 тоот тушаалаар 3 
жилийн хугацаатай магадлан итгэмж-
лэгдсэн. Батламжийн дугаар: 157/2022.  
А/19 Албадын хурал зохион байгуулах 
журам батлах тухай 
2. А/23 Тархины үхэлтэй донороос эс, эд, 
эрхтэн шилжүүлэн суулгах баг байгуулах 
тухай 
3. А/31 Мэдээгүйжүүлэг тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх журам батлах тухай 
4. А/36 Цахим сүлжээгээр зөвлөгөө өгөх 
журам батлах тухай 
5. A/38 Олон эмэнд тэсвэржсэн зарим бичил 
биетний тандалт, халдвараас сэргийлэх, 
хянах журам батлах тухай 
6. А/44 Цусаар дамжих халдварын өртөлтөөс 
сэргийлэх журам батлах тухай 
7. А/47 Мэс засалд үйлчлүүлэгч бэлдэх 
журам батлах тухай 
8. А/56 “Лабораторийн шинжилгээний 
аюултай хариуг мэдээлэх журам”, “Дүрс 

 
 
 
 

100% 



оношилгооний шинжилгээний аюултай 
хариуг мэдээлэх журам”-ыг батлах тухай 
А/63 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд 
шаардлагатай эмийн жагсаалтын журам 
10. А/64 Үйлчлүүлэгчийг таних журам 
батлах тухай 
11. А/65 Эмнэлгийн сахиурын журам батлах 
тухай 
12. А/66 Тасаг хооронд болон бусад 
эмнэлгүүдийн хооронд өвчтөн шилжүүлэх 
журам батлах тухай  
13. А/67 Үйлчлүүлэгчийн эрх үүрэг 
“Өвчтөнд түүний эрүүл мэндийн байдал 
болон эмчилгээний явцад гарч болох үр дүнг 
мэдээлэх” журмыг батлах тухай  
14. А/68 Өндөр хяналтыг өрөөний журам-ыг 
батлах тухай  
15. А/69 Унах эрсдэлээс сэргийлэх журам-ыг 
батлах тухай  
16. А/70 Хоол эмчилгээний удирдамж батлах 
тухай  
17. А/71 Сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх журам батлах тухай  
18. А/72 Жижүүр эмч нарын мэдээ 
танилцуулах журам  
19. А/74 Эм зүйн албаны үйл ажиллагаанд 
мөрдөх журам батлах тухай  
20. А/75 Эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний эрсдэлийн удирдлагын багийн 
ажиллах журам батлах тухай 
21. А/76 Уламжлалт анагаах ухааны тусламж 
үйлчилгээний заавар, эмчилгээний нэр 
төрөл, зүү эмчилгээнд мөрдөх журам батлах 
тухай 



22. А/77 Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ 
үзүүлэх журам батлах тухай 
23. A/78 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай 
24. А/79 Амбулаторийн тасгийн ажиллах 
журам батлах тухай 
25. А/80 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын 
албаны үйл ажиллагааны журам батлах 
тухай 
26. А/81 Мэс заслын тусламж үйлчилгээний 
журам 
27. А/82 Цус сэлбэлтийн зохицуулах зөвлө-
лийн бүтэц, журмыг шинэчлэн батлах тухай 
28. А/83 Дотоод хяналтын камер ажиллуулах 
журам 
29. А/84 Статистик тандалт судалгааны алба-
ны үйл ажиллагааны журам батлах тухай  
30. А/85 Дээд мөчдийн гэмтэл согогийн 
эмнэлзүйн удирдамж батлах тухай 
31. А/86 Цээж, хэвлийн гэмтлийн эмнэлзүйн 
удирдамж батлах тухай 
32. А/87 Гавал тархины гэмтлийн эмнэлзүйн 
удирдамж батлах тухай 
33. А/88 Хүзүү, нурууны гэмтлийн 
эмнэлзүйн удирдамж батлах тухай 
34. А/89 Хүүхдийн гэмтэл согогийн 
эмнэлзүйн удирдамж батлах тухай 
35. А/90 Доод мөчдийн гэмтэл согогийн 
эмнэлзүйн удирдамж батлах тухай 
36. А/92 Өдрийн эмчилгээ, тусламж 
үйлчилгээний журам батлах тухай 
37. А/93 Орон тооны бус эмнэлгийн 
хяналтын комиссын бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн батлах тухай 



38. А/126 Тархины үхэлтэй донороос эс, эд, 
эрхтэн шилжүүлэн суулгах баг байгуулах 
тухай журам, удирдамжийг эмчилгээ 
оношлогоондоо мөрдөж ажилласан. 

1.2. Нотолгоонд суурилсан 
оношлогоо, 
эмчилгээний шинэ  
дэвшилтэт технологи 
нэвтрүүлнэ. 

 Нэвтрүүлсэн 
оношлогоо, 
эмчилгээ шинэ 
технологийн 
тоо 

2021 онд нийт 11 
оношилгоо, 
эмчилгээний шинэ арга, 
техник, технологи 
нэвтрүүлэн ажилласан. 

5-аас доошгүй 
төрлийн 
оношилгоо 
эмчилгээний 
шинэ 
технологи 
нэвтрүүлнэ. 

-Гэмтэл согогийн үндэсний төв анх удаа 
“Хүзүүний С2 нугаламын сэртэнгийн 
хугарлыг урд хүрцээр татагч шургаар бэхлэх 
мэс засал” -ыг  амжилттай нэвтрүүлсэн. 
-Гар сарвуу нөхөн сэргээх бичил мэс заслын 
тасагт “Гарын булчингийн ужиг гэмтлийг 
хөлийн булчингаар орлуулан үйл 
ажиллагааг сэргээх” мэс заслыг амжилттай 
хийсэн. 
-ГССҮТ-ийн зөвлөх эмч, МУ-ын хүний 
гавьяат эмч Б. Бүргэдээр ахлуулсан Гар 
сарвуу нөхөн сэргээх бичил мэс заслын 
тасгийн баг хамт олон “Тохойны үе бүтэн 
солих” мэс заслыг амжилттай хийсэн. 
-Хүзүү нурууны гэмтэл согогийн тасагт 
Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн MAYFIELD-
ийн “Хүзүүний мэс заслын үед өвчтөний 
толгойг ортой бэхлэх багаж” -ийг хэрэглэж 
байна. 
-Гавал тархины гэмтлийн тасгийн эрхлэгч 
Л.Дагвадорж, их эмч Ж.Төгөлдөр, 
Б.Лхамсүрэн, Г.Ариунболд нарын мэс 
заслын баг гавал тархины тасагт анх удаа 
“Suction bovie” багажийн тусламжтайгаар 
гавал тархины хүнд гэмтэлтэй 
үйлчлүүлэгчийн гавал тархины хатуу 
хальсан доорх цусан хурааг дурангийн 
аргаар авах мэс заслыг амжилттай хийж 
нэвтрүүлсэн. 
-Гавал тархины гэмтлийн тасагт Нулимсны 
замын битүүрлийг дурангийн аргаар сэргээх 
мэс заслыг амжилттай нэвтрүүлсэн. 
-Гавал тархины гэмтлийн тасагт Дух ясны 
цөмөрсөн хугарлаас үүссэн ясны дефектийг 

 
 
 
100% 



зулай яснаас яс авч нөхөх мэс засал шинээр 
нэвтрүүлсэн. 
-Насанд хүрэгчдийн гэмтэл согогийн тасагт 
Өвдөгний үений дурангийн мэс заслын 
аргуудыг нэмэлт техникүүдийг (all-inside 
ACL reconstruction) хэрэгжүүлсэн  ба мөрний 
үений дурангийн мэс заслыг төрөлжүүлэн 
хийж эхэлсэн.Өвдөг, түнхний үеийг бүрэн 
солих мэс заслын дараах хожуу үеийн 
хүндрэлд өвдөг, түнхний үеийг дахин мэс 
заслаар бүрэн болон хагас солих (revison) 
мэс заслуудыг хийж эхэлсэн  
Хүнд хэлбэрийн түнхний үений анкилёзид 
түнхний үеийг бүрэн солих мэс заслыг 
амжилттай нэвтрүүлсэн.Үүнд:  
-Шагайн үений хүнд хэлбэрийн 
остеоартритийн үе шагайн үеийг бүрэн 
солих мэс засал  
-Шагайны холбоос сэргээх “ATFL-PTFL 
deltoid ligament сэргээх мэс засал 
-Аарцагны хугарал болон ацетабульмийн 
арын ханын хугаралд металл ялтас шургаар 
бэхлэх мэс засал / И.Гантулга, Ц, Батбаяр/ 
-Rotator cuff сэргээх дурангийн хагалгаа / 
Б.Батсүх/ 
-Түлэнхийн нөхөн сэргээх мэс заслын тасагт 
Израйл улсад үйлдвэрлэсэн “Spin care”  
арьсны нөхөн сэргээх эмчилгээний багажийг 
2022 оны 06 дугаар сараас эхлэн 54 
ширхэгийг 51 эмчлүүлэгчид  хэрэглэж 
байна.  Түлэгдэлтийн шархны шингэн алдалт 
багассанаар хүндрэл багасах,  өвдөлт 
намдаах чадвар өндөр, шарх богино 
хугацаанд эдгэрэх, боолтын тоо цөөрөх зэрэг 
давуу талтай байна. 
-Сэргээн засах эмчилгээний тасагт Солонгос 
улсад үйлдвэрлэсэн “Hiper 500” үрэвсэл 
болон өвдөлт намдаах  төхөөрөмжийг 2022 
оны 1 сараас эхлэн хэрэглэж  эмчилгээнд 900 
эмчлүүлэгч хамрагдаж  үр дүн сайн байна. 



д/д 
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1.3 

Чанарын 
менежментийн 
тогтолцоо 
ISО9001:2015  
стандартыг хэвтүүлэн, 
эмчлэх тасгуудад 
нэвтрүүлэх бэлтгэл 
ажлыг хангана. 

- ISO9001:2015 
стандартыг 
нэвтрүүлэхэд 
шаардлагатай 
бэлэн болсон 
журмын тоо 

 Хэвтүүлэн 
эмчлэх 
тасгуудад 
стандартыг 
нэвтрүүлэхэд 
шаардлагатай 8 
журмыг 
боловсруулж, 
батлуулсан 
байна. 

Чанарын менежментийн тогтолцоо ISО 
9001:2015 Төвийн ерөнхий захирлын 2022 
оны 5 дугаар сарын 11-ны өдрийн тушаалаар 
батлуулан ажилласан. 
-“Лабораторийн шинжилгээний хариуг 
мэдээлэх тухай”, “Дүрс оношилгооны 
шинжилгээний аюултай хариуг мэдээлэх 
журам” А/56 тоот тушаал 
-Үйлчлүүлэгчийг таних журам” А/64 тоот 
тушаал 
-“Унах эрсдэлээс сэргийлэх журам” А/69 
тоот тушаал 
-“Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд 
шаардлагатай эмийн жагсаалтын журам” 
А/63 тоот тушаал 
Оношлогоо,эмчилгээний   удирдамжууд: 
-Өвдөгний хиймэл үе суулгах мэс заслын 
удирдамж. 
-Түнхний үенд хиймэл үе суулгах мэс 
заслын удирдамж. 
-Доод мөчдийн гэмтлийн эмнэлзүйн 
удирдамж. 
-Дээд мөчний гэмтэл согогийн эмнэлзүйн 
удирдамж. 
-Хүзүү нурууны гэмтлийн эмнэлзүйн 
удирдамж 
-Гавал тархины гэмтлийн эмнэлзүйн 
удирдамж 
-Түлэгдэлт, осголт, хөлдөлтийн үед үзүүлэх 
анхны тусламж болон эмчилгээний 
удирдамж 
-Хүүхдийн гэмтэл, согогийн эмнэлзүйн 
удирдамж 
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-Цээж, хэвлийн гэмтлийн эмнэлзүйн 
удирдамж. Нийт оношилгоо эмчилгээний 9 
эмнэлзүйн удирдамж батлагдан гарсан. 

1.4 

Эмчилгээний чанар, 
аюулгүй байдалд 
хяналт тавьж, сургалт 
зохион байгуулна. 

- Хяналт 
шалгалтын тоо, 
Сургалтын тоо 

Сар бүр дотоод хяналт 
шалгалтыг хийж, үр 
дүнг тооцож, зөвлөж, 
сургалт зохион 
байгуулсан. 

Эмнэлзүйн 
удирдамж, 
стандартын 
дагуу хяналтын 
хуудас гарган, 
10-с доошгүй 
удаа хяналт 
шалгалт хийж 
нийт эмч, 
сувилагч нарт 
10 удаагийн 
танхимын 
сургалтыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ чанар, 
аюулгүй байдлын алба нь төлөвлөгөөт болон 
төлөвлөгөөт бус шалгалтыг 7 удаа хийж 
ажилласан. 
-Эрчимт эмчилгээний тасагт Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал, 
тасгийн зөвлөх эмч нартай хамт долоо 
хоногт 2-3 удаа “Эрчимт эмчилгээний хүнд 
болон нэн хүнд үйлчлүүлэгчдэд эмчилгээ 
үйлчилгээнд зөвлөгөөн” хийн ажиллахад 
хамтран оролцсон. 
-Дотоод хяналтын мэргэжилтэн, Эмзүйн 
алба, Захиргаа хүний нөөц хөгжлийн алба, 
Мэдээлэл технологийн алба, Санхүү 
бүртгэлийн албадуудтай хамтран эмч, 
эмнэлгийн ажилчдад төлөвлөгөөт бус хяналт 
шалгалт хийн ажилласан. 
-Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, чанар, 
аюулгүй байдлын алба нь долоо хоног бүр 1-
3 удаа тогтмол тасаг нэгжээр тойрон үзлэг 
хийн ажилласан. 
-Мэс заслын тасагт  хяналт шалгалтыг  3 удаа 
хийж заавар зөвлөмж өгч ажилласан. 
-Хэвтүүлэн эмчлэх мэс заслын тусламж 
үйлчилгээний 11,726 өвчний түүхэнд хяналт 
хийж зөрчлийг арилган ЭЗЗА-д шилжүүлэн 
өгсөн. 
-Төвийн хэмжээнд нийт нас баралт 225 
бүртгэгдсэнээс 218 тохиолдолд задлан 
шинжилгээ орсноос прозекторууд хамтран 
оролцсон. 
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-Төвийн хэмжээнд гадаад алдаанд нийт 12 
тохиолдлыг бүртгэн ажилласан. 
-Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, чанар 
аюулгүй байдлын албаны дотоод хяналтын 
хуудсыг 10 чиглэлээр боловсруулан 
гаргасан. 
-Эмнэлзүйн конференцийг 2 удаа 6 өвчний 
түүхэнд хийж ажилласан. 
-Чанарыг сайжруулах арга хэрэгслийн нэг 
болох ижил мэргэжилтний үнэлгээний 5 
хуудсыг боловсруулан ажиллаж төвийн 
хэмжээнд 2 удаа 170 эмч нарт ижил 
мэргэжилтний үнэлгээ хийн ажилласан. 
Хяналт шалгалт бүрт тусгайлан бэлдсэн 
хяналтын хуудсаар үнэлэн тухай бүрт гарсан 
тохиолдол болон эрсдэлийг бүртгэн хариу 
арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан. 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

1.5 

Гэмтэл согогийн 
тусламж, үйлчилгээг 
орон нутагт зайн 
оношилгоо эмчилгээнд 
мэргэжил арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

- Зайн 
оношилгоо 
эмчилгээнд 
хамрагдсан 
Эрүүл мэндийн 
байгууллагын  
тоо 

2021 онд эмч нарын баг 
16 удаа цахим хэлбэрээр 
холбогдож, зөвлөгөө, 
мэдээлэл өгч мөн 
эмнэлгийн нарийн 
мэргэжлийн эмч нар 
хөдөө орон нутгийн эмч 
нарыг мэргэжил арга 
зүйгээр ханган 
ажилласан. 

Бүсийн 
оношлогоо 
эмчилгээний 5 
төв, 16 аймаг, 
сум дундын 
нэгдсэн 
эмнэлгүүдээс 
эрүүл мэндийн 
тусламж 
үйлчилгээ 
шаардлагатай 
тохиолдолд 
зайн 
оношилгоо, 
эмчилгээнд 
мэргэжил арга 
зүйгээр 
дэмжлэг 
үзүүлсэн байна.

2022 онд Нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТ, Сум 
дундын дмнэлгүүдтэй нийт 20 удаа, 
байгууллагаас 40 удаа Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээ хариуцсан дэд захирлаар 
ахлуулсан зөвлөх эмч, тэргүүлэх зэрэгтэй 
эмч нарын баг цахим хэлбэрээр холбогдож, 
зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажилласан. Төвийн 
нарийн мэргэжлийн эмч нар хөдөө орон 
нутгийн эмч нарыг мэргэжил арга зүйгээр 
ханган, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн 
ажилласан. 

 
 
 

100% 

1.6 

Байгууллагын 
эрсдэлийн үнэлгээний 
сантай болно. 

- Эрсдэлийн 
үнэлгээний 
сантай болсон 
байна. 

Эрсдэлийг бүртгэн 
тухай бүрд эмнэлгийн 
удирдлага холбогдох 
нэгжүүдэд мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгч 
ажилласан. 

Эрсдэлийн 
үнэлгээ хийж, 
эрсдэлийн 
үнэлгээний 
сантай болсон 
байна. 
 
 
 
 

-Төвийн ерөнхий захирлын 2022 оны А/75 
тоот тушаалаар “Эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний эрсдэлийн удирдлагын багийн 
ажиллах журам батлах тухай” батлуулан 
хэрэгжилтийг ханган үнэлгээг гарган 
ажилласан.  
-Эрсдэлийн үнэлгээ хийж үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө тайлан гарган ажилласан. 
-ЭМЯ, ЭМХТ, ХСҮТөт хамтран зохион 
байгуулсан “Нэн тэргүүнд ХАБ-2022” 
сургалтанд хамрагдсан. 
-“Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл 
Мэндийн Төв”-тэй хамтран 2022 оны 10 сард 

 
       
 

100% 



19 ажлын байр буюу давхардсан тоогоор 48 
ажлын байранд хөдөлмөрийн нөхцөлийн 
үнэлгээ хийлгүүлсэн. Үүнд:  
Бичил цаг уур, Физик хүчин зүйл,  Хими,  
Эргономик,  Хронометражын 
судалгаагаагаар үнэлгээ хийгдсэн. 
-“Ололт амжилтын түлхүүр”-
ХХКомпанитай хамтран 14 ажлын байрны 
эрсдэлийн үнэлгээг хийлгүүлсэн.Дүгнэлтийг 
хүлээн авч цаашид хийгдэх ажлын 
төлөвлөгөөг боловсруулах үйл ажиллагаа 
явагдаж байна. 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

1.7 

Нэгдсэн лабораторийн 
тасаг  ISO 15189 
магадлан итгэмжлэлд  
хамрагдана. 

9.2 сая 
/Байгуул
-лагын 
зардлаар
/ 

Магадлан 
итгэмжлэгдсэн 
лабораторийн 
гэрчилгээ 
(ISO 15189) 

Стандарт ажиллагааны 
зааварчилга, журам, 
тоног төхөөрөмжийн 
ажиллагааны 
зааварчилга зэргийг 
боловсруулсан 30%-ийн 
гүйцэтгэлтэй байна. 

Магадлан 
итгэмжлэгдсэн 
лабораторийн 
гэрчилгээ авсан 
байна. 

Төвийн нэгдсэн лабораторийн тасгийн 
үндсэн үйл ажиллагааг чанарын өндөр 
түвшинд хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай 
стандарт журмуудыг шинэчилэн 
боловсруулж, аппарат тоног 
төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын зааврууд, 
стандарт ажиллагааны зааврууд, баримт 
бичгийн бүртгэлүүд, чанарын гарын авлагыг 
шинэчилж батлуулсан. Цус бүлэгнэлт, 
иммуногематологи, бактериологи, 
иммунологи, биохими, гематологийн 
шинжилгээний гадаад хяналтуудад 
хамрагдаж лаборатори хоорондын 
харьцуулалтанд орсон. ХӨСҮТ-д TPHA 
оношлох сургалтанд 1эмч, 1 лаборант,  
ХӨСҮТ-ийн ариутгалын автоклавын 
сургалтанд 2 лаборант, ISO 15189 магадлан 
итгэмжлэлийн сургалтанд 4 эмч, 8 лаборант 
хамрагдсан. Хөргөгчний термометр, 
тасалгааны температур, чийгшил 
хэмжигчийг бүх өрөөнд байршуулж, цус 
бүлэгнэлтийн аппарат, устгалын автоклав, 
шилэн нүүртэй хөргөгчийг шинээр 
суурилуулсан. Сорьц авах шинэ хэсэгтэй 
болж, тасагт танилцуулгын самбарыг 
байршуулан мэдээ мэдээллийг хүргэн 
ажиллаж байна. Мэс засал эмчилгээний 
өмнөх шинжилгээний бэлтгэл болон 
бактериологи шинжилгээний сорьц авах 
арга техникийн талаар мэдээлэл сургалт 
зохион  байгуулсан. Эрсдлийн үнэлгээ, био-
аюулгүй ажиллагааны шалгуур болон ханган 
нийлүүлэгч байгууллагыг үнэлэх шалгуур, 

80% 



мастер лист, дотоод хяналтын хөтөлбөрийг 
боловсруулан дүгнэсэн.  

1.8 

Хүнсний аюулгүй 
байдал, HACCP 
тогтолцоо 
хэрэгжүүлнэ. 
/ISO 22000:2018 олон 
улсын стандартын 
шаардлага 8-р бүлэг/ 

- HACCP 
тогтолцоо 
хэрэгжиж 
эхэлсэн байна. 

- Хоол 
үйлдвэрлэлийн 
шат дамжлага 
бүхэнд гарч 
болзошгүй 
эрсдэлийг 
үнэлэх, 
урьдчилан  
сэргийлэх, арга 
хэмжээ авч, үр 
дүн гарсан 
байна. 

Эмчилгээний хоол зүйн тасагт хоол 
үйлдвэрлэлийн шат дамжлага бүхэнд учирч 
болзошгүй эрсдэлийн үнэлгээг ХАБЭА, 
Дотоод хяналт, Халдварын сэргийлэлт 
хяналтын алба, Чанарын алба хамтран тоног 
төхөөрөмж болон хөдөлмөрийн нөхцлийн 
эрсдлийн үнэлгээ, дотоод хяналт шалгалтыг 
10 удаа хийж ажилтануудыг ажлын байран 
дахь эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээнд суралцахад мэргэшлийн арга 
зүйгээр ханган, сургалт, мэдээллийг тогтмол 
өгч ажилласан. Илэрсэн зөрчил дутагдалд 20 
заалт бүхий зөвлөмж, мөн хийх ажлын 
төлөвлөгөө гаргаж биелэлтийг хангуулан 
ажилласан. 

80% 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

1.9 

ЗЭГЭХ-2.1.4.2 
Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн чанар 
аюулгүй байдлыг 
хангаж, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

- Нэмэгдүүлсэн 
эмнэлгийн 
тоног 
төхөөрөмжийн 
тоо 

Короновируст халдвар 
түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх бэлэн 
байдлыг хангаж 
ажиллахад шаардагдах 
нийт 16 нэр төрлийн 283 
ширхэг эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийг төслийн 
хүрээнд нэмэгдүүлсэн. 
 
 
 

Төсвийн болон 
өөрийн 
хөрөнгөөр 39 
нэр төрлийн 
126 ширхэг 
эмнэлгийн 
тоног 
төхөөрөмжийг 
худалдан авна. 

Түлэгдлийн эмнэлэгт  шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжүүдийг Мед Импекс ХХК-аас 
бүрэн хүлээн авч ашиглалтанд оруулсан.  
 Үүнд:  
-Өвчтөний ор 10 ширхэг 
-Арьс торлогч 2 ширхэг 
-OLIMPUS брендын ходоод уушигны 
дурангийн иж бүрдэл -1 ширхэг 
-Мэс заслын таазны гэрэл-2 ширхэг 
-Мэс заслын харалттай рентген аппарат-4 
ширхэг 
-Каталка-15 ширхэг 
-ЭКГ 12 сувагтай аппарат-1 ширхэг 
-Мэс заслын ор-2 ширхэг 
-Дефибрилятор-2 ширхэг 
-Центрифуг – 1 ширхэг 
-Термостат-1 ширхэг 
-Унтуулгын аппарат -1 ширхэг 
-Коагуляцийн аппарат-2 ширхэг 
-Эрчимт эмчилгээний цахилгаан 
функционал ор-10 ширхэг 
-Хэт авиан аппарат/Mindry.DC-60 Exp /1 
ширхэг 
-Хэт авиан аппарат/Mindry.DC-80 Exp /1 
ширхэг 
Япон улсын хандиваар: 
- SHIMADZU брендын Мэс заслын 
харалттай рентген аппарат 3 ширхэгийг 
хүлээн авч ашиглалтанд оруулсан. 

 
100% 



-“Арвис систем”ХХК -аар нийлүүлэгдсэн 
Тог баригч буюу /UPS/- ийг хүлээн авч 
ашиглалтанд оруулсан. 
-Цагт 20м3 хүчин чадалтай хүчилтөрөгчийн 
генератор шинээр захиалан авчирч 
суурилуулсан. 
Эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалт, 
хандиваар: 
-Задлан шинжилгээний ширээ 
-Цогцосны ширээ 
-Цогцосны тэрэг  
-Цогцосны жинлүүр  
-Цогцос хадгалах хөргөгч 1х3 
-Эрхтэн хэмжих жин 
-Задлангийн ком 3ш багаж тоног 
төхөөрөмжүүдийг “Ай эм тек” ХХК-аас 
хүлээн авсан.  

  



ХОЁР. НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ, 
ОСОЛ ГЭМТЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ БУУРУУЛАХ 

 
д/д Стратеги 

төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв 
Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин 

Зорилтот 
түвшин 

Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 
/хүрээгүй бол тайлбар/ 

Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

2.1 

Осол гэмтлийн 
тандалтын мэдээ, 
мэдээллийг цуглуулан 
тархвар зүйн дүн 
шинжилгээ  

- Сар бүрийн 5-
10-ны сарын 
мэдээ. 
Нийт 5 удаа 
эргэн  

2021 онд улсын 
хэмжээнд 54 эмнэлгээс 
142050 осол гэмтлийн 
шинэ тохиолдлын мэдээ 
авч, цахим сан үүсгэж,  

2022 оны осол 
гэмтлийн 
өвчлөл, нас 
баралтын 
мэдээний сан  
 
 

Осол гэмтлийн өвчлөл, нас баралтын мэдээний 
санд дүн шинжилгээ хийж, “Осол гэмтлийн тан-
далтын тайлан”-г гарган холбогдох албан 
тушаалтнууд, харилцагч эрүүл мэндийн байгуул-
лагуудыг эргэн мэдээллээр ханган ажилласан. 
- 2021 оны “Осол гэмтлийн шалтгаант өвчлөл, 
нас баралтын байдал”-д тархвар зүйн дүн 
шинжилгээ хийгдэж, ГССҮТөвийн 2022.03.09-
ны 01/133 тоот албан тоотоор эргэн мэдээлэл 
илгээсэн. 
- 2022 оны 1-р улирлын “Осол гэмтлийн 
шалтгаант өвчлөл, нас баралтын байдал”-д 
тархвар зүйн дүн шинжилгээ хийгдэж, 
ГССҮТөвийн 2022.05.02-ны 01/309 тоот албан 
тоотоор эргэн мэдээлэл илгээсэн. 
2022 оны 2-р улирлын “Осол гэмтлийн шалтгаант 
өвчлөл, нас баралтын байдал”-д тархвар зүйн дүн 
шинжилгээ хийгдэж, ГССҮТөвийн 2022.08.02-
ны 01/544 тоот албан тоотоор эргэн мэдээлэл 
илгээсэн. 
- 2022 оны 3-р улирлын “Осол гэмтлийн 
шалтгаант өвчлөл, нас баралтын байдал”-д 
тархвар зүйн дүн шинжилгээ хийгдэж, 
ГССҮТөвийн 2022.10.25-ны 01/757 тоот албан 
тоотоор эргэн мэдээлэл илгээсэн. 
- Мөн Gemtel.mn сайтад байршуулан иргэдийг 
мэдээ, мэдээллээр ханган ажилласан. 

 
 
 
      
100% 
 
       

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин 

Зорилтот 
түвшин 

Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 
/хүрээгүй бол тайлбар/ 

Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

 

хийж, урьдчилан 
сэргийлэх үйл 
ажиллагааг нотолгоот 
эргэн мэдээллээр 
ханган ажиллана. 

 мэдээлэл 
хийсэн байна. 

5 удаа дүн шинжилгээ 
бүхий эргэн мэдээлэл 
хийсэн байна. 

бүрдсэн байна. 
Нийт 5 
удаагийн эргэн 
мэдээллийг 
харилцагч 
ЭМБ-д 
хүргүүлсэн 
байна. 

  

2.2 

“Монгол улс дахь  
2017-2021 оны осол 
гэмтлийн шалтгаант 
өвчлөл, нас  

15 сая 
/Байгуул
-лагын 
зардлаар
/ 

Монгол улс 
дахь  2017-2021 
оны осол 
гэмтлийн 
шалтгаант  

“Монгол улсын осол 
гэмтлийн тандалт” 2016-
2019 оны осол гэмтлийн 
шалтгаант өвчлөл, нас 
баралтын  

Осол гэмтлээс 
сэргийлэх, эрт 
сэрэмжлүүлэх 
үйл ажиллагааг 

Осол гэмтлээс сэргийлэх, эрт сэрэмжлүүлэх 
үйл ажиллагааг нотолгоот мэдээллээр хангах 
зорилгын хүрээнд “Монгол улсад 
бүртгэгдсэн осол гэмтлийн тархвар зүйн 
судалгаа” тайлан сэтгүүлийг бэлтгэн тайлан 
танилцуулах өдөрлөгийг 2022.11.30-ны өдөр 
зохион байгуулсан. 
Өдөрлөгт ГССҮТөвийн төвийн удирдлагууд 
болон ЭМЯ, ЦЕГ, ЗТХЯ, ОБЕГ, ГБХЗХГ, 
НЭМГ зэрэг осол гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр хамтран ажилладаг 
байгууллагуудын төлөөлөл, ГССҮТөвийн 
эмч, мэргэжилтнүүд, хувийн хэвшлийн 
эмнэлгүүд, зэрэг эрүүл мэндийн салбарын 
төлөөлөл оролцсон.21 аймгийн ЭМГазар, 
Нэгдсэн эмнэлэг, БОЭТөв, төрөлжсөн 
нарийн мэргэжлийн төвүүд, улсын болон 
хувийн хэвшлийн эмнэлгүүд) болон бусад 
байгууллагууд (ЭМЯ, ЭМХТ, НЭМГ, ЗТХЯ, 
ЦЕГ, ОБЕГ гм), ГССҮТөвийн удирдлагууд, 
нийт эмч, мэргэжилтнүүдэд хүргүүлсэн. 

 
 
 
 
 
 
 
100% 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

 

баралтын байдал”-д 
тархвар зүйн судалгаа 
хийж, сэтгүүл байдлаар 
хэвлүүлнэ. 

 өвчлөл, нас 
баралтын 
байдал”-д 
тархвар зүйн 
судалгаа 
хийгдсэн 
байна. 

тархвар зүйн судалгааг 
хийж, 350 ширхэг 
сэтгүүл хэвлүүлэн 
холбогдох байгууллага, 
албан тушаалтнуудад 
хүргэсэн. 

нотолгоот 
мэдээлэл, 
судалгаа бүхий 
тайлан 
сэтгүүлийг 
хэвлүүлж, 
мэдээллээр 
хангасан байна.

         
 
 
 
 

 

2.3 

(Алсын хараа 2050 
2.2.31) Хүүхдийг осол, 
гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэх, өөрийгөө 
эрсдэлээс хамгаалах 
зөв зан үйл, амьдралын 
дадал хэвшилд сургах 
талаар сургалт 
сурталчилгааг хийнэ. 

2 сая 
/Олон 
нийтийн 
байгуул-
лагын 
зардлаар
/ 

Зөвлөмж 
мэдээлэл, 
сургалт, 
сурталчилгаан
ы тоо 

Хүүхдийг осол гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр нийт 80 гаруй 
төрлийн портер 
зөвлөмжийг 
боловсруулж ЭМЯ, 
ГССҮТ, НЭМҮТ-ийн 
цахим хуудсаар 
мэдээллийг цацаж 
хэвшсэн. 

Хүүхдийг осол 
гэмтлээс 
урьдчилан 
сэргийлэх 150 
төрлийн зурагт 
хуудас зөвлөмж 
гарган цахим 
хуудсаар  
дамжуулан 
мэдээллийг 
өгсөн байна. 
Хүүхдийг зам 
тээврийн 
ослоос 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
амь нас, 
аюулгүй 
байдлыг 
хангах, 
жолооч 
нарын 
хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр 

ГССҮТ болон ЭМЯ-ны фейжээр өдөр бүр  
хүүхдийн осол гэмтлийг улирал болон сар 
улирлаас нь хамаарч тэргүүлэх 
шалтгаануудаар өдөр бүр тогтмол фейж 
хуудас болон хүлээлгийн зурагтуудаар 
гаргаж хэвшүүлсэн. 
 
Аяны хүрээнд дараах ажлыг зохион 
байгуулсан.  
-  ЦЕГ, Тээврийн цагдаагийн албанаас “” 
аяныг  “Сурагчийн аюулгүй байдалд эцэг эх, 
асран хамгаалагчийн үүрэг”эхлүүлж 
хэвлэлийн бага хуралд орсон.  
 ГССҮТ СТСА-наас Зам тээврийн ослын 
өнөөгийн байдлын тоон мэдээг авч 
Нийгмийн эрүүл мэндийн алба төлөөлөл 
болон тус хэвлэлийн бага хуралд оролцсон. 
Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр постерийг ГССҮТ-ийн пейж 
хуудсаар нийт 17 төрлийг хүргэж 223 
хандалт 106 шэйр авсан. 
 

 
 
 
 
 

100% 



үйл 
ажиллагаа 
зохион 
байгуулсан. 
Цахим 
хэрэгслээр 
иргэд, олон 
нийтэд мэдээ 
мэдээлэл 
хүргэсэн 
байна. 
 

2.4 

(Алсын хараа 2050 
2.2.14) 
Зорилтод айл 
өрхүүдийн “Ахуйн 
орчин дахь осол 
гэмтлийн шалтгаан, 
эрсдэлийг үнэлэх  

1 сая 
/Олон 
нийтийн 
байгуул-
лагын 
зардлаар
/ 

Сургалтын тоо, 
Сургалтад 
оролцогчдын 
тоо 
 

ЭМС-ын 2021 оны 09 
сарын 15-ны өдрийн 
А/577, ГССҮТ-ийн 2021 
оны 11 сарын 29-ны 
өдрийн А/147 тоот 
тушаалаар тус тус 
ажлын хэсэг 
байгуулагдсан. 

“Ахуйн орчин 
дахь осол 
гэмтэл 
эрсдэлийг 
үнэлэх 
сургалтыг 21 
аймгийн ЭМГ,  

Ахуйн орчин дахь осол гэмтэлд өртөх 
эрсдэлийг үнэлэх заавар, хяналтын хуудас 
боловсруулах уулзалтыг 3 удаа зохион 
байгуулж, батлав.Ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүний боловсруулсан үнэлгээний 
хуудсыг БГД 9-р хорооны гэр хорооллын 20 
айл, орон сууц, байшин хорооллын 20 
айлуудаар бөглүүлж үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, 
хэрэгжүүлэх явцад гарч тулгамдсан 
асуудлыг дахин хэлэлцэж, үнэлгээний 
зааварт тусгаж өгч сайжруулав“Ахуйн орчин 
дахь осол гэмтэлд өртөж болзошгүй 
эрсдлийг үнэлэх, заавар боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх” төслийн талаарх мэдээлэл, 
ахуйн орчин дахь осол гэмтэлд өртөх 
эрсдэлийг үнэлэх заавар, хяналтын хуудсыг 
хэрхэн ашиглах талаар Нийслэлийн 9 
дүүргийн хэсгийн ахлагч болон хорооны 
нийгмийн ажилтан, өрхийн эрүүл мэндийн 
төвийн нийгмийн ажилтануудыг хамруулан 
нийт 200 мэргэжилтэнд цахим сургалтыг 
зохион байгуулж ажилласан. 

       
 
 
 
     
100% 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

 
талаар мэргэжил арга 
зүйн сургалт зохион 
байгуулна. 

   эрүүл мэндийн 
ажилтнуудад 
явуулсан байна.

  

2.5 

(Алсын хараа 2050 
2.2.8, ЗЭГЭХ 2.1.1) 
Осол гэмтлийн 
тандалтын мэдээний үр 
дүнг үндэслэн бусад 
осол гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлэх 
талаарх иргэдийн 
мэдлэг ойлголтыг 
дээшлүүлэх сургалт, 
сурталчилгааны ажил 
зохион байгуулна. 

4 сая 
/Олон 
нийтийн 
байгуул-
лагын 
зардлаас
/ 

Зөвлөмж 
мэдээлэл, 
сургалт, 
сурталчилгаан
ы тоо 

Осол гэмтлийн талаарх 
урьдчилан сэргийлэх 
постеруудыг хийж 
ЭМЯ, ГССҮТ-ийн 
болон албаны цахим 
хуудсанд байршуулан 
150 гаруй төрлийн 
зурагт хуудас хүргэж 
11000 хандалт, 802 
удаагийн хандалтыг 
авсан. 

9 дүүргийн 
хороо 
хариуцсан 
мэргэжилтэнүү
дэд сургалт 
сурталчилгааг 
хийж ГССҮТ-
ийн болон 
албаны цахим 
хуудсанд 200 
төрлийн зурагт 
байршуулан, 40 
удаагийн 
танхимын 
сургалт зохион 
байгуулсан 
байна. 

Ахуйн орчин дахь осол гэмтэлд өртөх 
эрсдэлийг үнэлэх заавар, хяналтын хуудас 
боловсруулах уулзалтыг 3 удаа зохион 
байгуулж, батлав.Ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүний боловсруулсан үнэлгээний 
хуудсыг БГД 9-р хорооны гэр хорооллын 20 
айл, орон сууц, байшин хорооллын 20 
айлуудаар бөглүүлж үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, 
хэрэгжүүлэх явцад гарч тулгамдсан 
асуудлыг дахин хэлэлцэж, үнэлгээний 
зааварт тусгаж өгч сайжруулав“Ахуйн орчин 
дахь осол гэмтэлд өртөж болзошгүй 
эрсдлийг үнэлэх, заавар боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх” төслийн талаарх мэдээлэл, 
ахуйн орчин дахь осол гэмтэлд өртөх 
эрсдэлийг үнэлэх заавар, хяналтын хуудсыг 
хэрхэн ашиглах талаар Нийслэлийн 9 
дүүргийн хэсгийн ахлагч болон хорооны 
нийгмийн ажилтан, өрхийн эрүүл мэндийн 
төвийн нийгмийн ажилтануудыг хамруулан 
нийт 200 мэргэжилтэнд цахим сургалтыг 
зохион байгуулж ажилласан. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

        

2.6 

(Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хуулийн 4-р бүлгийн 
29.1, 29.2-ыг тус тус 
үндэслэн) 
СБД-ийн төрийн өмчит 26 
сургуулийн багш, нийгмийн 
ажилтан, эмч нарт гэр 
бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр сургалт зохион 
байгуулна. 

9 сая 
/ДЭМБ-
ын 
зардлаар
/ 

Сургалтад 
хамрагдсан 
эмч, багш, 
нийгмийн 
ажилтны тоо 

2021 онд нийслэлийн 8 
дүүргийн төрийн өмчит 
сургууль, цэцэрлэгийн 
багш, нийгмийн 
ажилтан, ЭМТ-ийн 
мэргэжилтнүүдэд 
(12,419 хүнд) сургалтыг 
зохион байгуулсан. 

1 сургуулиас 50 
оролцогч нийт 
1,300 багш, 
нийгмийн 
ажилтан, эмч 
тус тус 
хамрагдсан 
байна. 

2022 оны 4 дүгээр сарын 13- наас 5 дугаар 
сарын 02- ны өдрийн хооронд СБД-ийн 
төрийн өмчит 25 сургуулийн 1250 багш, 
мэргэжилтнүүдэд сургалтыг хуваарийн 
дагуу амжилттай зохион байгуулсан. 
Сургалтын үр дүнд багш, нийгмийн 
ажилтнууд гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай 
хуулийн боловсролын ажилтны үүрэг болон 
эрт илрүүлгийн талаар мэдлэг ойлголт 
дээшилсэн. 

 
 
 
 
 

100% 

2.7 

(Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хуулийн 15.1.4, 
15.1.5, 27-р зүйлийг тус 
тус үндэслэн) 
Орон нутгийн (11 
аймаг) нэгдсэн  

54 сая 
/НҮБХА
С/ 
 

Сургалт 
хамрагдсан 
эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд
ийн тоо 

НҮБХАС-ийн 
техникийн 
дэмжлэгтэйгээр 2019 
онд 10 аймгийн 300 эмч, 
эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдэд 
сургалт зохион 
байгуулагдсан. 

БОАТ -өөс 25 
оролцогч, 1 
аймгийн 
нэгдсэн 
эмнэлэг, нийт 
11 аймгийн 
нэгдсэн 
эмнэлгийн 275 
эмч, эмнэлгийн 

11 аймгийн (Увс, Ховд, Архангай, Сүхбаатар, 
Дундговь, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, Дорноговь, 
Орхон, Булган, Төв) нэгдсэн эмнэлгийн эмч, 
эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн хуулиар хүлээх 
үүрэг болон гэр бүлийн хүчирхийллийн 
хохирогчдод хариу арга хэмжээ авах хууль эрх 
зүйн мэдлэг мэдээлэл нэмэгдэж, ур чадвар 
сайжирсан.  
Сургалт  дараах сэдвийн хүрээн явагдсан. 
-Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүний мөн чанар  
-ГБХТИХ-ийг дагалдан гарсан журмууд (Эрүүл 
мэндтэй холбоотой) 
-Эрүүл мэндийн ажилтан нь эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх явцдаа ГБХ-д өртсөн 
хохирогчийг илрүүлэх 
-Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод 
тусламж үзүүлэх эмнэлэгт түшиглэсэн “Нэг 
цэгийн үйлчилгээний төв”өнөөгийн байдал  
-Ахуйн орчин дах осол, гэмтэлд өртөх эрсдэлийг 
үнэлэх  

 
 
 
 
 
 
 
100% 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

 

эмнэлгийн 
ажилтнуудад гэр 
бүлийн хүчирхийллийн 
хуулийг сурталчлан 
таниулах, хуулиар 
хүлээсэн чиг үүргийнх 
нь талаарх сургалтыг 
зохион байгуулна. 

   мэргэжилтэн 
хамрагдсан 
байна. 

  

ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ, САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 

3.1 

Төлөөлөн удирдах 
зөвлөл байгуулах 
ажилд дэмжлэг үзүүлж, 
хамтран ажиллана. 

- Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл 
байгуулсан 
тушаал. 

ГССҮТ-ийн төлөөлөн 
удирдах зөвлөлд 
эмнэлгийн хамт олныг 
төлөөлөн ажиллах 3 
гишүүнийг сонгох 
хурлыг зохион 
байгуулж саналыг 
хүргүүлсэн.

Төлөөлөн 
удирдах зөвлөл 
байгуулагдаж 
чиг үүргийн 
дагуу үйл 
ажиллагаа 
эхэлсэн байх. 

ГССҮТ-ийн зүгээс төлөөлөн удирдах зөвлөл 
байгуулах асуудлыг хэлэлцэж дараагийн 
шатлалд шилжүүлсэн. 

 
 
 

       
100% 

3.2 

МУТЖҮЧ-2.2.5 
ЗГҮАХ-2.1.7 
ЭМДЕГ-тай 
байгуулсан гэрээний 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллана. 

 ЭМДЕГ-тай 
байгуулсан 
гэрээг 95 
хувьтай 
дүгнүүлнэ. 

Эрүүл мэндийн 
даатгалын ерөнхий 
газартай байгуулсан 
гэрээний дагуу 92 
хувийн гүйцэтгэлтэй 
дүгнүүлэн ажилласан. 

2022 онд Эрүүл 
мэндийн 
даатгалын 
ерөнхий 
газартай 
байгуулсан 
гэрээний дагуу 
95 хувийн 
гүйцэтгэлтэй 
дүгнүүлнэ. 

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас 
зарласан цахим сонгон шалгаруулалтанд 
нийт 156 оношийн хамааралтай бүлгээр 
тэнцэж гэрээ байгуулсан. 

 
 
 
 
 

80% 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

3.3 

ЗГҮАХ 2.1.3.5. 
Гэмтэл согог судлалын 
үндэсний төвийн 
харьяа Түлэнхий 
төвийг ашиглалтад 
оруулж үйл ажиллагааг 
эхлүүлнэ. 

- Шаардлагатай 
тоног 
төхөөрөмжийг 
хүлээн авч үйл 
ажиллагааг 
эхлүүлсэн 
байна. 

Төвийн барилгын ажил 
80% -тай байна. 

Төвийн үйл 
ажиллагаа 
хэвийн явагдаж 
эхэлсэн  байна. 

Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний төвийн 
харьяа Түлэнхийн төв нь 2017 оноос “Эрүүл 
мэндийн яам” захиалгаар Арабын Эдийн 
засгийн Кувейтийн сангийн буцалтгүй 
тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлж буй “түлэнхийн төвийн барилга 
барих” төслийн хүрээнд баригдаж эхэлсэн. 
Түлэнхийн төв нь Улаанбаатар хот, 
Сүхбаатар дүүрэг, 7 дугаар хороод 
байрладаг.   
Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэгчээр А, С 
блокын гүйцэтгэгч “Цаст Констракшн” 
ХХК, Б блокын гүйцэтгэгч “Нутгийн зам 
групп” ХХК ажиллаж захиалагчийн хяналт 
хэрэгжүүлэгчээр “Барилгын хөгжлийн төв” 
ажиллаж байна. 
А блокийн барилгын ажил 2022 оны 3 дугаар 
сарын 11-ний өдөр дууссан ба Монгол 
Улсын хуулийн хүрээнд хэсэгчилсэн 
байдлаар барилга байгууламжийг хүлээж 
авах улсын комисс ажиллан үүрэг 
даалгаврын биелэлтээр хүлээн авсан. 
Мөн А блокийн барилгад зураг төсөлд 
тусгагдаагүй хүчил төрөгчийн систем нэмж 
суурилуулах ажлыг Эрүүл мэндийн яамнаас 
гүйцэтгэж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 
суурилуулах бусад бэлтгэл ажлыг бүрэн 
ханган 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс Монгол Улсын хэмжээнд түлэгдлийн 
гэмтэлтэй өвчтөнийг бүрэн хүлээн авч 
эхэлсэн. 

 
 
 

100% 



Гражын барилга угсралтын ажлыг өвлийн 
улирал хийж гүйцэтгэхэд боломжгүй байгаа 
тул барилгын ажлын норм дүрмийн дагуу 
түр зогсоосон бөгөөд дулааны улиралд 
гүйцэтгэн ашиглалтад оруулна. /2023 оны 5 
сар/ 
Түлэнхийн төвийн бүтэц 
А блокийн барилгын ажил 2022 оны 3 дугаар 
сарын 11-ний өдөр дууссантай холбоотой 
2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ний өдрөөс  
эхлэн А блоктоо  Монгол Улсын хэмжээнд 
түлэгдлийн гэмтэлтэй эмчлүүлэгчдэд 
эмнэлгийн тусламжийг дараах зохион 
байгуулалтайгаар үзүүлж байна. 
-Хүлээн авах амбулаторийн тасаг 
-Нэгдсэн мэс заслын тасаг 
-Лабраторийн тасаг 
-Эм зүйн тасаг 

-Халдвар хяналт 
-Түлэнхий Нөхөн Сэргээх Мэс Заслын тасаг 
-Эрчимт эмчилгээ 
-Хүүхдийн хэсэг 
-Насанд хүрэгчдын хэсэг 
-Хүлээн авах амбулаторийн тасаг 
Нийт 11 ажилтан, 1 жолоочтой ажиллаж 
байна. 

3.4 

Эмч, эмнэлгийн 
ажилтнуудын ажлын 
гүйцэтгэлд суурилсан 
цалин, урамшууллын 
үнэлгээний шалгуур 
үзүүлэлтийг 
нэвтрүүлнэ. 

1,3 
тэрбум 
/Байгуул
лагын 
зардлаар
/ 

Эмч, эмнэлгийн 
ажилтнуудын 
ажлын 
гүйцэтгэлд 
суурилсан 
цалин, 
урамшууллын 
шалгуур 

2021 онд 2594 
(давхардсан тоогоор) 
эмч, эмнэлгийн 
ажилтанд 912,3 сая 
төгрөгийн урамшуулалт 
цалин олгосон. 

Эмч, эмнэлгийн 
ажилтнуудын  
ажлын 
гүйцэтгэлийн  
шалгуурын 
дагуу үнэлж 
цалин, 
урамшууллыг 

Засгийн газрын тогтоолын дагуу ерөнхий 
захирлын 2020 оны 06 дугаар  сарын 09 -ний 
А/59 тоот тушаалын шалгуур үнэлгээний 
дагуу гүйцэтгэлийг үнэлж,  1 дүгээр улиралд 
653 хүнд 260,5 сая төгрөгийн урамшуулал 
олгосон. 

 
 
 
 
 
 

100% 



үзүүлэлт 
батлуулна. 

олгож хэвшсэн 
байна. 

3.5 

Эрүүл мэндийн 
даатгалын үндэсний 
зөвлөлийн чанар, 
төлбөрийн хяналтын 
журамд нийцсэн  
 

- Шалгуур 
үзүүлэлт гарсан 
байна. 

- Шалгуур 
үзүүлэлт 
гарснаар 
эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээ, 
чанар зэрэгт  

Эрүүл мэндийн байгууллагаас гэрээний 
дагуу худалдан авах тусламж, үйлчилгээний 
чанар болон төлбөрийн хяналтыг 
хэрэгжүүлэх “Чанар, төлбөрийн хяналтын 
журам” болох Эрүүл мэндийн даатгалын 
үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 8 дугаар 
сарын 11 -ны өдрийн 12  дугаар тогтоолыг 
танилцуулах сургалтыг төвийн эмч, 
эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд 3 удаа зохион 
байгуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
ажилласан. 

 
        
 
        
100% 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

 

шалгуур үзүүлэлт 
гарган ажиллана. 

   үнэлгээ 
хийгдэж 
зөвлөмж, 
зөвлөгөө 
боловсруулагдс
ан байна. 

  

ДӨРӨВ. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

4.1 

Магистр, докторын 
зэрэгтэй эмч ,
эмнэлгийн 

тоогмэргэжилтний   
.нэмэгдүүлнэ 

- Шинээр 
магистр, 
докторын зэрэг 
хамгаалсан 
ажилтны тоо 

Нийт эмч, сувилагч 
нарын 46.7% нь 
магистр, 2 хувь нь 
докторын  зэрэгтэй 
байна. 

Магистр зэрэг 
хамгаалсан 
эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтний 
тоог 10-аар, 
докторын зэрэг 
хамгаалсан 
эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтний 
тоог 1-ээр тус 
тус 
нэмэгдүүлнэ. 

2022 онд магистрын зэрэг 1 эмч, докторын 
зэрэг 1 эмч тус тус хамгаалсан. 
ГСНСБМЗТасгийн их эмч Л.Нанжид 
“Тохойн үений хиймэл үе” сэдвээр 
магистрийн зэрэг 
НХГСТасгийн зөвлөх эмч Т.Мөнхсайхан 
докторийн “Өвдөгний үений гэмтэл, түүний 
дурангийн мэс засал эмчилгээний үр дүн” 
сэдвээр Анаагаах ухааны докторын зэрэг тус 
тус хамгаалсан. 
Магистрын зэрэг хамгаалсан 10 сувилагч, 
бакалавр зэрэг хамгаалсан 1 сувилагч байна.

 
       
100% 

4.2 

Байгууллагын соёл, 
зорилго, үнэт зүйлсийг 
эрхэмлэх, ажилтны 
хандлага, хувь хүний 
хөгжил, багаар 
ажиллах чадварыг 
хөгжүүлэх  

17.5 сая 
/Байгуул
-лагын 
зардлаар
/ 

Зохион 
байгуулсан 
сургалт, арга 
хэмжээний тоо: 
 

2021 онд нийт 250 эмч, 
эмнэлгийн ажилтнуудад  
8 удаагийн сургалтыг 
зохион байгуулсан. 

10-аас доошгүй 
сургалт зохион 
байгуулсан 
байна. 
 

2022 оны сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг 
Ерөнхий захирлаар батлуулан  сургалтыг 
зохион байгуулан ажиллаж байна. 
-“Байгууллагын хөгжилд хувь хүний 
манлайллын үүрэг” сэдвээр  Монголын 
хүний нөөцийн хөгжлийн ассоциацийн 
ерөнхий захирал С.Наранбаатар, Хүлээн 
авах яаралтай тусламжийн тасаг,  

 
 
 
 
 
 
 

 
  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

 

чиглэлээр арга хэмжээ, 
сургалт зохион 
байгуулах; 

 Сургалтад 
хамрагдсан 
ажилтны тоо: 

 Нийт эмч, 
эмнэлгийн 
ажилтнуудын 
60-аас доошгүй 
хувь сургалтад  
хамрагдсан 
байна. 

Гавал тархины гэмтлийн тасгийн 40 
сувилагч, үйлчилгээний ажилтнуудад  
сургалт хэлэлцүүлэг хийсэн. 
-Чиглүүлэгч багшийн сургалтанд 
Сувилахуйн мэргэжлийн албаны арга зүйч 
С.Золжаргалыг, сургагч багшийн сургалтанд 
Гар сарвуу нөхөн сэргээх бичил мэс заслын 
тасгийн  сувилагч О.Мөнхтуул нарыг 
хамруулсан. 
-Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй”, 
“Эерэг хандлага” сэдэвт сургалтыг албан 
тушаал бүрээр  4 удаа зохион байгуулж 280 
гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг 
хамруулсан. 
-Шинээр ажилд орсон эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдэд зориулсан байгууллагын 
үйл ажиллагааг танилцуулах чиглүүлэх 
сургалтыг 2022 оны 05, 10 дугаар саруудад 
зохион байгуулж 90 эмч, ажилтныг 
хамруулсан. 
-Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн 
шинэчлэлтийн  сургалты 2022 оны 06 сарын 
7-9 ний өдрүүдэд зохион байгуулж Удирдах 
болон тасаг, албадын дарга, эрхлэгч, 
мэргэжилтэн 40 ажилтныг хамруулсан. 
-Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулагатай холбоотой хөдөлмөрийн 
дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээг Ерөнхий 
захирлын 2022 оны А/12 тоот тушаалаар 
шинэчлэн батлуулж ХДЖурам,  
хөдөлмөрийн гэрээний өөрчлөлтийг 
таницуулах 4 удаагийн сургалтад нийт 280 
ажилтныг хамруулсан;

50% 



-Сувилахуйн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм 
батлах тухай ЭМСайдын 2022/ оны А/319 
тоот тушаалаар 96 сувилагч, тусгай 
мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион 
байгуулсан. 
-Сургалт судалгааны Полиси төвтэй хамтран 
“Байгууллагын соёл, ажлын байран дахь 
харилцаа” сэдэвт сургалтыг  албан тушаал 
тус бүрээр 5 удаа зохион байгуулж 360 
ажилтныг хамруулсан. 

4.3 

МУХТЖҮЧ 2.2.8 
Мэргэжлийн зэрэгтэй 
эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдийг 
тоог  нэмэгдүүлнэ. 

- Шинээр 
мэргэжлийн 
зэрэг 
хамгаалсан 
эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд
ийн тоо 

Нийт эмч нарын 58.3% 
нь, сувилагч нарын 
44.6% нь мэргэжлийн 
зэрэгтэй. 

Мэргэжлийн 
зэрэгтэй эмч 
нарыг 8 хувиар, 
эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд
ийн тоог 6 
хувиар тус 
нэмэгдүүлнэ. 

Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй мэргэжлээр 
ШУГТЭ-ийн сургалтанд 3 сувилагч, УНТЭ-
ийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 3 
сувилагч мэс заслын сувилахуй, 1 сувилагч 
яаралтай тусламжийн сувилахуй мэргэжлээр 
суралцаж төгссөн. 
Тайлант  онд  нийт 13 эмч эмнэлгийн 
мэргэжилтэн мэргэшлийн зэрэг хамгаалсан. 
Үүнд: 4 их эмч ахлах, 5 их эмч тэргүүлэх, 1 
их эмч зөвлөх, 1 сувилагч ахлах, 2 сувилагч 
тэргүүлэх зэрэг тус тус хамгаалсан . 
Нийт эмч нарын 64,3% мэргэжлийн зэрэгтэй 
байна. 
Нийт сувилагч нарын 36,3% нь мэргэжлийн 
зэрэгтэй байна

 
 
 
 
 

       
100% 

4.4 

МУХТЖҮЧ 2.2.8 
ЗГҮАХ-2.1.9 
Ажилтнуудын 
нийгмийн хамгаалал, 
ажиллах нөхцөлийг 
сайжруулах талаар 
2022 онд хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг батлан 
хэрэгжүүлнэ. 
 

110 сая 
Байгуул-
лагын 
зардлаар
/ 

Батлагдсан 
төлөвлөгөө, 
хэрэгжилтийн 
хувь 

2021 онд  нийт 26 ажлыг 
хэрэгжүүлэн ажилласан 
байна. 

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 80 
хувиас 
доошгүй байна. 

1. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2022 оны 
107 дугаар тогтоолыг үндэслэн  

-2022 оны 04 дүгээр сард нийт эмч 
ажиллагсдын цалинг 5-8 хувиар,  
-2022 оны 07 дугаар сард сувилагч тусгай 
мэргэжилтний үндсэн цалинг 10-25 хувиар, 
-2022 оны 08 дугаар сард нийт эмч, 
ажилтны цалинг 20 хувиар тус тус 
нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.   
-Ерөнхий захирлын 2020 оны 06 дугаар 
сарын 09 -ны А/59 тоот тушаалаар батлаж 
Засгийн газрын тогтоолын дагуу Үр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 



дүнгийн мөнгөн урамшууллыг 2022 онд 
давхардсан тоогоор  651 эмч ажиллагсдад 
260,249,067 төгрөгний урамшуулал 
олгосон байна. 
-2022 онд элсэлтийн ерөнхий шалгалтаа 
амжилттай өгч, их дээд сургуульд элсэн 
орсон 3 оюутны сургалтын төлбөрт нь 
дэмжлэг үзүүлэн тус бүр 1 сая төгрөгийг 
олгосон. 
-Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 08 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн 1а/3543 тоот чиглэл 
хүргүүлэх тухай албан тоотын дагуу орон 
сууцны судалгааг 273 ажилтнаас авсан. 
Мөн  сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг 
байгуулж журмын дагуу 30 сая төгрөгийн 
орон сууцны урьдчилгааг  30 ажилтанд 
олгож, тогтвортой ажиллах гэрээг хүн нэг 
бүртэй байгуулан ажилласан. 
-Төрийн албан хаагчийн сургалт ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 6 эрүүл мэндийн 
ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж 
гэр олгосон. 
-Эмч, ажилтнуудын нийгмийн хамгаалалын 
чиглэлийн судалгааг  
тогтмол гарган шинэчилэн ажиллаж байна. 
Үүнд: 
-2022 гал түймрийн улмаас орон гэргүй 
болсон 1 сувилагчид 4 сая төгрөгний 
буцалтгүй тусламж, хүндээр өвдсөн ахмад 
эмчид эмчилгээний зардал 1,800,000 
төгрөгний буцалтгүй тусламж тус тус 
олгосон. 
-Ерөнхий захирлын А/105 тоот тушаалаар 
"Ажилтнуудынхаа нийгмийн баталгааг 
хангах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах" 
зорилгоор үндсэн ажилтнууддаа 500,000 
төгрөгний 1 удаагийн мөнгөн урамшууллыг 
700 эмч, ажилтнуудад олгосон. 
-Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам 



болон хөдөлмөрийн гэрээнд заасны дагуу 
эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад хоол унааны 
мөнгийг өдрийн 5000 төгрөгөөр тооцож сар 
бүр олгосон. 
-Ээлжинд ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн 
ажилтнуудад  өглөө, оройн хоолыг үнэ 
төлбөргүй олгож байна.Эмч, эмнэлгийн 
ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, бие бялдарыг чийрэгжүүлэх 
зорилгоор алжаал тайлах төвийг 2020 оноос 
эхлэн ажиллуулж байна. Алжаал тайлах 
төвд эмч, эмнэлгийн ажилтнуудыг 
чийрэгжүүлэх цагийг зөв боловсон 
өнгөрөөх зорилгоор фитнес, иогоор 
хичээллэх тоног төхөөрөмжөөр хангаж, 
тогтмол  үйл ажиллагааг явуулж байна. 
-Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
өдрийг тохиолдуулан хамтын ажиллагаатай 
байгууллага болон ҮЭХорооны 
дэмжлэгтэйгээр эмч, эмнэлгийн 
ажилтнуудын 900 хүүхэд бэлэг 
гардуулсан.Эх үрсийн баярыг 
тохиолдуулан Гэмтэл Согог Судлалын 
Үндэсний төвийн Эцэг эхийн зөвлөлийн 
санаачилгаар  ажил, амьдралаа хослуулан 
авч яваа хүчирхэг  38 "Алдарт эхийн 
одонтой ээжүүд"-ийг хүлээн авч гарын 
бэлэг гардуулан хүндэтгэл үзүүлж санал 
хүсэлтийг хүлээн авах зорилгоор чөлөөт 
уулзалт зохион байгуулсан. 
-Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудыг ажлын 
зайлшгүй шаардлагаар амралтын өдөр 
болон ажлын бус цагаар ажиллуулсан 
тохиолдолд илүү цагийн хөлсийг 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу олгож 
байна. 
-Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 8.3 дах заалтын дагуу аав, ээж, ах, 
эгч, дүү нь өөд болсон 38 ажилтанд нийт 
9,500,000 төгрөгийн тэтгэмж олгосон. 



-Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын ар гэрт 
гачигдал гарсан тохиолдолд цалинтай 
чөлөө 99 ажилтанд олгосон. 
-Тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан 
ажилдаа амжилт гарган ажилласан  246 
ажилтныг  төрийн дээд одон, медаль, 
салбарын болон бусад байгууллагын 
шагналаар шагнаж урамшуулсан. 
Шагналын дагалдах 4,965,000 төгрөгийг  
олгосон. 
-Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын нормын 
хувцас шинэчлэх ажлын хүрээнд  2022 оны 
эхний хагас жилд эмч подволка, малгай  тус 
бүр 210 ширхэг 11,7 сая төгрөгний, 
сувилагчийн  мэс заслын хослол 320 
ширхэг 20,4 сая төгрөгний, нийт 32.131,5 
мянган төгрөгний ажлын хувцас олгосон. 
-Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг  (10-20 
хувь) нийт 190 эмч, эмнэлгийн 
ажилтнуудад олгож байна. 
-Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 100 дугаар 
зүйлийн 100.1 дэх заалт мөн зүйлийн 100.2 
дахь заалт, 137 дугаар зүйлийн 137.5 дахь 
заалт, Төрийн албаны тухай хуулийн 61 
дүгээр зүйлийн 61.1.10 дахь заалт,  
Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 
журмын 3.2.1, 8.1.4.3 дахь заалтын дагуу 
эхнэр нь амаржсан тохиолдолд шинээр 
төрсөн хүүхдээ асрахад нь зориулан 5 эмч, 
эмнэлгийн ажилтанд  ажлын 10 өдрийн 
олговортой чөлөө олгосон. 
-Мобиком Корпораци ХХК нь хамтын 
ажиллагааны хүрээнд ГССҮТөвийн  эмч, 
эмнэлгийн ажилтнуудад 2021 оны 01 дүгээр 
сараас эхлэн сар бүр 10 гб дата үнэ 
төлбөргүй өгч олгож байгаа. "Олон улсын 
сувилагчийн өдөр"-өөр сувилагч, тусгай 
мэргэжилтнүүдэд бэлэгтэй,  хөнгөлөлт 
урамшуулалтай өдөрлөг зохион байгуулж 
энэ үеэр үйлчилгээ авсан мэргэжилтнүүд 



дундаас 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны 
өдөр "SAMSUNG A12" гар утасны азтан 
шалгаруулж 1 сувилагчийг урамшуулсан. 
 

4.5 

Хөдөлмөрийн тухай 
хууль шинэчлэгдэн 
батлагдсантай 
холбогдуулан 
хөдөлмөрийн дотоод 
журам, хөдөлмөрийн 
гэрээнд өөрчлөлт 
оруулж, батална. 

- Батлагдсан 
хөдөлмөрийн 
дотоод журам, 
хөдөлмөрийн 
гэрээ 

ГССҮТ-ийн захирлын 
2021.12.31-ний өдрийн 
А/163 дугаар тушаалаар 
томилогдсон ажлын 
хэсэг боловсруулж 
байна.  

Хөдөлмөрийн 
гэрээ, 
Хөдөлмөрийн 
дотоод журамд 
өөрчлөлт 
оруулж 
баталсан байна. 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгатай холбоотойгоор  Байгууллагын 
хөдөлмөрийн дотоод журмыг Ерөнхий 
захирлын 2022 оны А/12 тоот тушаалаар 
шинэчлэн баталж уг журамд орсон 
өөрчлөлтийг танилцуулах  
сургалтыг 5 удаа  зохион байгуулж 280 
ажилтныг хамруулсан. сургалтыг нийт 
сувилагч, үйлчилгээний ажилтнуудад  
зохион байгуулсан

 
 

100% 
 
 

 

4.6 

Эмч, эмнэлгийн 
ажилтнуудын дунд  
үйлчилгээний 
стандартыг хэвшүүлэх, 
харилцаа хандлагыг, 
сайжруулах сургалтыг 
зохион байгуулна. 

20 сая 
/Байгуул
-лагын 
зардлаар
/ 

Зохион 
байгуулсан 
сургалтын тоо, 
Сургалтад 
хамрагдсан 
ажилтны тоо 

2021 онд эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс зүй, 
харилцаа хандлагын 
чиглэлээр нийт 8  
удаагийн сургалт 
зохион, байгуулсан. 

 

 

Сургалтын 
хөтөлбөрийг 2 
чиглэлийн 
хүрээнд 
хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд: 
Үйлчилгээний 
стандартыг 
хэвшүүлэх 
сургалтад нийт  
эмч, эмнэлгийн 
ажилтнуудын 
70 хувийг 
хамруулсан 
байна. 
Ёс зүйн 
сургалтад нийт 
дунд шатны 
менежерүүдий
н  80 хувийг 
хамруулсан 
байна. 

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа 
хандлага, байгууллагын соёлын чиглэлээр 
15 удаагийн сургалтаар давхардсан тоогоор 
1200 эмч, эмнэлгийн ажилтнууд сургалтыг 
зохион байгуулсан. Үүнд: 
- Үйлчилгээний стандартыг хэвшүүлэх 
сургалтад нийт  эмч, эмнэлгийн 
ажилтнуудын 65 хувийг хамруулсан. 
-Ёс зүйн сургалтад нийт дунд шатны 
менежерүүдийн  72 хувийг хамруулсан. 
 

 
 
 

100% 



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 
Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

4.7 

Шинээр нэвтрүүлсэн 
технологи, өвчний  
оношилгоо, 
эмчилгээний төрлөөр 
өндөр хөгжилтэй орон 
болон дотоодын 
лавлагаа шатлалын төв 
эмнэлгүүдэд эмч, 
эмнэлгийн 
мэргэжилтнийг багаар 
нь суралцуулна. 

50 сая 
/Байгуул
-лагын 
зардал, 
ОНБ/ 

Гадаад 
сургалтад 
хамрагдсан 
багийн тоо, 
Дотоодын 
сургалтад 
хамрагдсан 
багийн тоо 

Тайвань, Турк, Австри 
улсад тус тус улсад 4 
багийн 6 эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан. 
Дотоод сургалтад 2 
багийн 6 эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтэн 
хамрагдсан. 

Төлөвлөгөөний 
дагуу 3 багийн 
10 эмч, 
эмнэлгийн 
мэргэжилтэн 
ХБНГУ, ОХУ, 
Австри улсад 
сургалтад 
хамрагдсан 
байна. 
Дотоодын 
лавлагаа 
шатлалын төв 
эмнэлгүүдэд 5 
багын 10 эмч, 
эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд 
сургалтад 
хамрагдсан 
байна. 

2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
гадаад сургалтанд 3 эмч хамрагдсан. 
Насанд хүрэгсдийн Гэмтэл согогийн тасгийн 
их эмч Сүхбаатарын Батсүх нь Оросын 
Холбооны Улсын Санкт-Петербург хотод 
байрлах Р.Р. Вредена-н нэрэмжит гэмтэл 
согогийн төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн 
эмнэлэгт мөрний үеийн дурангийн мэс 
заслын чиглэлээр, 
Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгийн 
их эмч Борын Оргил нь Холбооны Бүгд 
Найрамдах Герман Улсын Мюнхен  хотод  
байрлах Артрех компанийн 
Артролабораторийн үений дурангийн 
чиглэлээр сургалтад, Дүрс оношилгооны 
тасгийн их эмч Очирпүрэвийн Хандсүрэн нь 
Бүгд Найрамдах Солонгос  Улсын Сөүл 
хотод  2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны 
өдрөөс  2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны  
өдрүүдэд  зохион байгуулагдах 53 дахь 
удаагийн KSUM-2022 (Korean society of 
ultrasound in medicine) олон улсын хуралд 
илтгэл (E-poster) хэлэлцүүлж оролцсон,  
2022 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс  
2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийг 
дуустал “Catholic University of  Korea Incheon 
ST.Mary’s Hospital” эмнэлэгт дүрс 
оношилгооны чиглэлээр  14 өдрийн 
сургалтад  тус тус хамрагдсан ба сургалтад 
хамрагдах хугацаанд олговортой чөлөө 
олгосон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 



НХГСТасгийн их эмч А.Амгаасэд 
БНСУлсад Доод мөчний гэмтлийн сургалт 
ГТГТасгийн их эмч А.Чинцэцэг АНУлсад 
“CSN Neurosurgery meeting medial meningeal 
artery embolization SHD”  
ДОТасгийн ахлах сувилагч Б.Ууганцэцэг 
БНСУлсад Рентген техникийн сургалт 
НХГСТасгийн их эмч Ш.Баасансүрэн 
БНСУлсад Доод мөчний гэмтлийн сургалт 
ХГТасгийн эрхлэгч П.Баярсайхан 
БНСУлсад ASUS 2022 
 Дотоодын сургалт 
ГСБМЗТ-ийн их эмч Ж.Баярмагнай-УГТЭ-

ийн Зүрх судасны мэс заслын тасагт 14 
хоногийн хугацаатай туршлага судалсан.  

ГСБМЗТ-ийн их эмч Т.Золжаргал- УГТЭ-
ийн Зүрх судасны мэс заслын тасагт 14 
хоногийн хугацаатай туршлага судалсан. 
 

4.8 

Гэмтэл согог судлалын 
үндсэн мэргэшлийн 
сургалтыг зохион 
байгуулна. 

5 сая Үндсэн 
мэргшлийн 
сургалтанд 
хамрагдсан 
хүний тоо 

2021 онд 29 резидент 
суралцаж төгссөн. 2020 
оны 09 сарын 22-ны 
өдрийн “Төгсөлтийн 
дараах үндсэн 
мэргэшлийн сургалтын 
хяналтын тоог 
шинэчлэн батлах тухай” 
Эрүүл мэндийн сайдын 
А/440 тоот тушаалаар 
Гэмтэл Согог Судлалын 
Үндэсний Төвд 30 
суралцагч сургах орон 
тоо батлагдсан.

Сургалтыг 
дүрэм журмын 
дагуу зохион 
байгуулна. 

2020 оны Эрүүл мэндийн сайдын А/491 
тоот тушаалаар суралцах чиглэл батлагдсан 
27 резидент эмч сургалтаа амжилттай 
төгслөө, Жилийн чөлөөнөөс ирсэн 2 эмч 
нийт 29 эмч амжилттай төгслөө. 
2021 оны  Эрүүл мэндийн сайдын А/631 
тоот тушаалаар  
нийт 18 резидент эмч 2-р курст суралцаж 
байна. 
2022 оны Эрүүл мэндийн сайдын А/489 
тоот  тушаалаар суралцах чиглэл батлагдсан 
нийт 19 резидент эмч, жилийн чөлөөнөөс 
ирсэн 1 эмч нийт 20 резидент эмч 1-р курст 
суралцаж байна.

 
 

100% 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 

Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

        

4.9 

Төрөлжсөн 
мэргэшлийн сургалт 
зохион байгуулна. 

- Сургалтад 
оролцогчдын 
тоо 

2021 онд 14 эмч, 18 
сувилагч амжилттай 
суралцаж төгссөн. 
 

2022 онд 36 их 
эмч, 15 
сувилагчийг 
суралцуулан 
төгсгөнө. 

2020 оны Эрүүл мэндийн сайдын А/493 тоот 
тушаалаар суралцах чиглэл батлагдсан 36 их 
эмч 2022 оны 04 сард  ЭМС-ын А/302 тоот 
2022 онд 13 эмч 2022 оны 10 сард тус тус 
амжилттай суралцаж төгссөн. Нийт 2022 онд 
49 их эмч төрөлжсөн нарийн мэргэшил 
эзэмшсэн. 
-Гар сарвуу нөхөн сэргээх бичил мэс засал 
судлал-10 
-Яс үений мэс засал судлал-5 
-Нурууны мэс засал судлал-6 
-Түлэнхий хөлдөлт судлал-10 
-Хүүхдийн гэмтэл согог судлал-6 
-Цээж хэвлийн гэмтэл согог судлал-3 
-Үе бүтээх солих мэс засал судлал -9 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
100% 

4.10 

ДЭМБ-тай хамтран  
чадавхжуулах сургалт 
зохион байгуулна. 

10 сая 
/ДЭМБ-
ын 
зардлаас
/ 

Сургалтад 
оролцогчдын 
тоо 
 ДЭМБ-ын 

санхүүжилтээр Цар 
тахлын нөхцөлд осол 
гэмтлийн үед үзүүлэх 
яаралтай тусламжийн 4 
өдрийн сургалтыг 360 
эмч эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдэд 
зохион байгуулсан. 

Хөвсгөл, 
Булган, Орхон 
аймгуудад 
сургалт зохион 
байгуулна. 

Тайлант онд Архангай, Хөвсгөл, Булган, 
Орхон, Говьсүмбэр, Дорноговь аймгуудийн 
нийт 710 мэргэжилтнүүдэд “Осол гэмтлийн 
үеийн тусламж үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулах, хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх” сургалтын зохион 
байгуулсан. 
 
Уг сургалт онол, дадлага хослон 2 өдрийн 
турш зохион байгуулагддаг. 
 
Мөн осол гэмтлийн үед нэн шаардлагатай 
хэрэглэгддэг анхны тусламжийн багцыг 6 
аймгийн сумдад гардуулан материаллаг 
баазыг бэхжүүлсэн 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 



4.11 

Осол гэмтлийн 
тусламж, үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг 
сайжруулах, сургалт 
зохион байгуулна. 

- Сургалтад 
оролцогчдын 
тоо 
 

Увс, Булган, Хөвсгөл, 
Өмнөговь, Хэнтий, 
Говь-Алтай, Говьсүмбэр 
аймагт осол гэмтлийн 
тусламж үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг 
сайжруулах сургалт 
зохион байгуулсан. 

Хөвсгөл, 
Булган, Орхон, 
Өмнөговь 
аймагт сургалт 
зохион 
байгуулна. 

Архангай, Булган, Орхон, Өмнөговь, 
Дундговь, Говьсүмбэр, Говь-Алтай, Хөвсгөл 
аймагт ГССҮТ-ийн баг “Осол гэмтлийн 
тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулах” онол дадлага хосолсон 
сургалтыг 710 эмч,мэргэжилтнүүдийг 
хамруулан зохион байгуулсан. 

 
 
 
   100% 

4.12 

Орон нутгийн сувилагч 
нарт онол, дадлага 
хосолсон “Гэмтэл 
согогийн сувилахуйн 
тусламж, үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулах 
нь” сэдэвт сургалтын 
хөтөлбөрийн дагуу 
явуулна. 

- Сургалтад 
оролцогчдын 
тоо 
 

2021 оны байдлаар 15 
аймаг 4 дүүргийн 1715 
эмнэлгийн 
мэргэжилтэн, сувилагч 
хамрагдсан. 

2022 онд 3 
аймаг, 5 
дүүрэгт 600 
орчим эмч 
эмнэлгийн 
мэргэжилтэнд 
сургалт хийсэн 
байна. 

2022- онд СХДүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн 
гэмтлийн тасгийн сувилагч, ТТАХНЭ-ийн 
гэмтлийн тасгийн 8 сувилагчид сургалтыг 
зохион байгуулсан. 
 

 
 

 
 
 

100% 

4.13 

Гэмтэл согог судлалын 
24-р Олон улсын 
эрдмийн чуулганыг 
зохион байгуулна. 

20 сая 
/Байгуул
-лагын 
зардлаар
/ 

24-р эрдмийн 
чуулганыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

2021 онд Цэргийн төв 
эмнэлэгтэй хамтран 
зохион байгуулсан. 210 
эмч мэргэжилтнүүдэд 
зохион байгуулсан. 

Гэмтэл согог 
судлалын 24-р 
эрдмийн 
чуулганыг  
УНТЭ-тэй 
хамтран Олон 
улсын түвшинд 
зохион 
байгуулна. 

Энэ жилийн хуралд гадаадын 9 зочин 
профессорын илтгэл, дотоодын эмч, 
судлаачдын 17 илтгэл хэлэлцэгдсэн байна. 
Дотоодын судлаачдын 44 илтгэлээс бүрдсэн 
хурлын илтгэлийн хураангуй хэвлэгдэн 
гарлаа. Хуралд УБ хотын дүүрэг болон орон 
нутгийн 130 гаруй эмч мэргэжилтэн 
оролцсон. 

 
 
 

100% 

4.14 

ЗГҮАХ 2.1.9.6 
Сувилахуйн тусламж, 
үйлчилгээний 
стандартад нийцсэн 
шалгуур хуудас, заавар 
удирдамжаа шинэчлэн 
шинээр боловсруулна. 

- Заавар 
удирдамж 
боловсруулагдс
ан байна. 

MNS: 4621-2008 
стандартад суурилсан 
21 шалгуур хуудастай. 

Сувилахуйн 
мэргэжилтнүүд 
гарын 
авлагатай болж, 
21 шалгуур 
хуудас бүрэн 
шинэчлэгдсэн 
байна. 

Эрүүл мэндийн сайдын 2021-12-10-ны 
А/774тоот тушаал:  Төгсөлтийн дараах 
үндсэн мэргэшлийн болон сувилахуй эх 
барихуйн мэргэшүүлэх шинэчилсэн 
хөтөлбөр  боловсруулах ажлын хэсэг, 
сургалт эрхлэх байгууллагууд хөтөлбөрөө 
шинэчлэн боловсруулаад ЭМЯ-д хэлцэгдэж 
гарсны дараа шинэчлэл хийгдэж бэлэн 
болно. 
Эрүүл мэндийн сайдын 2022-05-30-ны А/74 
тоот тушаал:  “Сувилахуйн түгээмэл 
үйлдлийн стандарт” боловсруулах ажлын 

100% 



хэсэгт ажиллаж MNS4621:2008 стандартад 
ороогүй доорхи арга аргачлалыг шинээр 
боловсруулж ажлын хэсэгт оруулсан.   
-Ерөнхий захирлын А/150 тоот  тушаалаар 
тандалтын хуудсанд шинэчлэл хийж 
хамтарч ажилласан. 
-Мэс заслын тандалтын хуудас 
-Мэс заслын бус тандалтын хуудас 
-Зохиомол амьсгалын аппаратын тандалтын 
хуудас 
-Уян зүүний тандалтын хуудас  
-Төвийн венд тавьсан гуурсны тандалтын 
хуудас 
-Шээлгүүрийн тандалтын хуудас 

  



ТАВ. ЭРСДЭЛГҮЙ, ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ 

д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 

Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

5.1 

Өргөтгөл барих 
барилгын зураг, төсөв, 
дүгнэлт гаргана. 

40 сая 
/ЭМЯ-
ны 
зардлаар
/ 

Өргөтгөлийн 
зураг төсөв, 
дүгнэлт гарсан 
байна. 

- Оношилгоо 
дүгнэлт гаргах, 
Барилгын 
зураг, төсөв 
гарсан байна. 

-Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гаргаж 
архитектур төлөвлөлтийн нийслэлийн 
ерөнхий архитектороор батлуулан, дүгнэлт 
гаргуулав. 
-“Нью Синдкат”ХХК-аар зураг, төсөв 
гаргуулж Хотын барилга хөгжлийн газраар 
батлуулсан. 
-Техникийн нөхцөлд шаардагдах бичиг 
баримтыг бүрдүүлж захиалагчийн албан 
бичгийг “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” 
ТӨХК, Ус сувгийн удирдах газар, 
“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК, 
“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ 
ТӨХК”-д тус тус хүргүүлэв.  

 
 
  
100% 

5.2 

МУТЖҮЧ-2.2.5 
ЗГҮАХ-2.1.7 
Цахим программ 
хангамжийн үр дүнтэй 
ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

- Холбогдох 
тушаал 
журмын дагуу 9 
маягтыг цахим 
хэлбэрт 
шилжүүлнэ. 

Цахим программын 
эмийн модулийг 
нэвтрүүлж 206 сувилаг, 
14 эм зүйч, 157 их эмчид 
3-н сарын турш 
жигдэртэл нь сургалт 
хийсэн. 

Холбогдох 
тушаал, 
журмын дагуу 9 
маягтыг цахим 
программд 
бүрэн 
нэвтрүүлж үйл 
ажиллагаанд 
мөрдөнө. 
 
 
 
 
 
 

Төлөвлөлтийн дагуу 9, нэмэлтээр 2 нийт 11 
маягтыг 97.2 хувийн гүйцэтгэлтэй  цахим 
программд нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 
Үүнд: 
-Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 
Ерөнхий Захирлын 2020 оны 07 сарын 01 
өдрийн А/182 тоот тушаалын 3 дугаар 
хавсралтын дагуу “Судасны гуурстай 
(КАТЕТРИ) үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар 
илрүүлэх хуудас” – 100% 
-Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 
Ерөнхий Захирлын  2020 оны 07 сарын 01 
өдрийн А/182 тоот тушаалын 4 дугаар 
хавсралтын дагуу “Шээлгүүртэй 

 
 
       
 
         
 
 
 
       
100% 
 
 
 



 үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээтэй холбоотой халдвар илрүүлэх 
хуудас” – 100% 
-Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 
Ерөнхий Захирлын  2020 оны 07 сарын 01 
өдрийн А/182 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын дагуу “Мэс ажилбарын дараах 
шархны халдварын шинж тэмдэгээр тандах 
хуудас” – 100%  
-Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 
Ерөнхий Захирлын  2020 оны 07 сарын 01 
өдрийн А/182 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын  дагуу  “Мэс заслын бус шархтай 
үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээтэй холбоотой халдвар илрүүлэх 
хуудас” – 100% 
-Түлэгдэлтийн шалтгаантай осол гэмтлийн 
тохиолдлыг бүртгэх нэмэлт хуудас – 80%  
-Мэс заслын өмнөх өвчтөн шалгах хуудас – 
95% 
-Мэс заслын аюулгүй байдлыг бүртгэх 
хяналтын хуудас №01 – 95% 
-Компьютерт томографийн шинжилгээний 
дүгнэлт-100% 
-Соронзон резонанст томографийн 
шинжилгээний дүгнэлт-100% 
-Рентген шинжилгээний дүгнэлт-100% 

 
100% 
 
 

 

    

 

- “Мэс ажилбарын дараах шархны 
халдварын шинж тэмдэгээр тандах 
хуудас”  
- “Мэс заслын бус шархтай 
үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээтэй холбоотой халдвар 
илрүүлэх хуудас”  
-  “Мэс заслын бус шархтай 
үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээтэй холбоотой халдвар 
илрүүлэх хуудас” 

      
 
 
 
 
 
 



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 

Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

5.3 

Хууль журмын хүрээнд 
камераар хянах, 
зохицуулалтын журам 
гаргана. 

- Журам гарсан 
байна. 

- 

Холбогдох 
хууль, дүрэм 
журмын дагуу 
камерын 
хяналтын 
системийн 
журам 
боловсруулан 
үйл 
ажиллагаанд 
нэвтрүүлсэн 
байна. 

ГССҮТөвийн ерөнхий захирлын 2022 оны 5 
дугаар сарын 9 -ны өдрийн А/83 тоот 
тушаалаар “Дотоод хяналтын камер 
ажиллуулах журам” батлагдаж тус журмыг 
үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна. 
Төвийн хэмжээнд шинээр суурилуулсан 
камерийн тоо 14, нийт 124 камер ажиллаж 
байна. Камерийн бичлэг хадгалах хугацаа 14 
хоног байна. 
Түлэгдлийн эмнэлгийн давхар тус бүрт 2 
камер байршуулж  зөрчлийн хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шинэчилсэн 
төлөвлөлтийн дагуу хууль тогтоомжийг 
үндэслэн хэвийн ажиллаж байна. 

100% 
 
 

5.4 

Барилгын дотоод 
хэсгийн хэсэгчилсэн 
засвар, цахилгаан  
болон цэвэр усны 
системийн хэсэгчилсэн 
шинэчлэлийг хийнэ. 

1,2 
тэрбум 
/Байгуул
-лагын 
зардлаар
/ 

Засварын ажил 
хийгдсэн 
байна. 

ХАЯТТ, Амбулатори 
тасаг, 1 давхрын лифт 
орчмын хэсэг, 3 
давхрын тасаг, эргэлт 2 
хэсгийн нийт  1382м2 
талбайн орчны нөхцөл 
муудаж хуучирсан 
засвар хийх 
шаардлагатай болсон. 
Цэвэр усны Ф40-100мм-
ийн  570м шугам 
хуучирч муудсан 1990 
оноос хойш ашиглагдаж 
байгаа. Төвийн 
хэмжээний халаалтын 
насосыг GRUNDFOS 
үйлдвэрийн MK80-250 

Засвар 
хийгдсэн 
хэсгүүдийн 
өнгө үзэмж 
сайжирсан 
байна. Төвийн 
цэвэр усны 
систем 
хэсэгчлэн 
шинэчлэгдсэн, 
халаалтын 
насос 
шинэчлэгдэж 
үйл 
ажиллагааны 
доголдолгүй 
ажиллана. 

Цахилгааны урсгалт засвар хийх: 
-004 блокийн павхар хоорондын шитийн 
автоматыг шинэчлэн солих ажил гүйцэтгэв. 
Ашиглалтанд орсон цагаас хойш тасралтгүй 
31 жил ажиллаж байсан 1фазын 80ширхэг 
автомат, 3фазын 25ширхэг хэрэглээний 
автоматыг бүрэн шинэчлэн солих ажлыг 
хийж гүйцэтгэж 004 блокын цахилгааны 
найдвартай байдлыг хангасан.   
-Тасаг хэсгүүдийн гэрэлтүүлгийн ажил 
гүйцэтгэв. Төвийн хэмжээнд нийтийн 
эзэмшлийн талбай болон алба, тасгуудын 
өрөө коридорын гэрэлтүүлгийн ажлуудыг 
цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэж байна. 

 
 
 

 
 

100% 



маркийн насос 2004 
оноос хойш ашигласан. 

-MRI аппаратны тог баригчийн батарейг 
шинэчлэн солих ажил хийгдэв. 2012 оноос 
хойш одоог хүртэл ашиглаж ирсэн MRI 
аппаратын UPS-ны батарейн ашиглах 
боломжгүй болсон тул шинээр 36 ширхэг 
100А 12В хуурай батарейг шинэчлэн солих 
ажил хийж гүйцэтгэсэн.   
-Гадна талын гэрэлт лого болон Хүлээн авах 
яаралтай тусламжийн тасгийн гэрэлт самбар 
хийв.Гадна талын 35 ширхэг товгор үсгэн 
гэрэлт лого болон 150х60 хэмжээтэй гэрэлт 
самбарыг шинээр хийлгэж 
тогтоов.Нэмэлтээр гадна талбайн зураглал 
бүхий гэрэлт самбар байрлуулахаар зураг 
гаргав.    
-Түлэгдлийн эмнэлгийн хүчилтөрөгчийн 
үйлдвэрийн цахилгаан монтаж, А блокын 
гал тогооны цахилгаан монтажийг шинээр 
татах ажил хийв. Гадна 630кВа бүхий ХТП-
ээс хүчилтөрөгчийн үйлдвэр хүртэл 120м 
кабель шугамын ажил болон А блокын гал 
тогооны 380в кабель шугамын ажлын хийж 
гүйцэтгэсэн. 
-Гадна талын хаалтын трансформаторын под 
станцын автомат сэлгэн залгалтыг шинэчлэн 
солих ажил гүйцэтгэв. Төвийн хэмжээний 
эрчим хүчний найдвартай бэлэн байдлыг 
хангах зорилгоор автомат сэлгэн залгалт 
болон ABP YMQ1-100/4P мотор, Привод 
зэргийг шинэчлэн солих ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
-Гадна цэвэр усны авлага шугам засварын 
ажил хийгдэв. УСУГазрын бохир шугам 
засварын бригадтай хамтран төвийн 
хэмжээний бохир зайлуулах 28 худагны 



цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ ариутгал 
хийлгэлээ.  
-Ус дулаан дамжуулах төвийн тоноглол 
шинэчлэн солих, тохируулга хийх ажил 
хийгдэв. 
-ХАЯТТасгийн үзэл 2-р өрөөний бохирын 
шугам засварлав. ХАЯТТасгийн үзлэг 
хоёрын боолтны өрөөний угаалтуурын 
бохир ус зайлуулах Ф-50 маркийн шугам, 
халуун хүйтэн усны шугам холбох 
хэрэгсэлийг шинэчлэн солив.  
-ХСХА-ны угаалгын хэсгийн халуун хүйтэн 
усны шугам, тоноглолыг шинэчлэх ажил 
-ЭЗА болон Угаалгын хэсгийн подвалийн 
бохирын шугам, тоноглол засварлах 
-Амбулаторийн тасгийн боолтны өрөө, 
ХСХА-ны угаалгын хэсгийн амралтын 
өрөөнд шинээр халаах хэрэгсэл болон 
угаалтуур шинээр холбож суурилуулах ажил 
-СЗЭТасгийн зүүн эмчилгээний өрөө, эмч 
нарын үзлэг хийх өрөөнд шинээр тоноглол 
болон бохирын шугам татах ажил 
-НХГСТасгийн нийтийн оо өрөөг шинэчлэн 
өргөтгөх ажил 
-Төвийн хэмжээний халаалтын шугамын 
хамгаалалтын ажил 
-Эм зүйн алба болон угаалгын хэсгийн 
амралтын өрөөнд шинээр халаах хэрэгсэл 
болон угаалтуур шинээр холбож 
суурилуулах ажил хийгдэв. Эм зүйн алба 
болон Угаалгын хэсгийн подвалийн Ф-100 
маркийн бохирын шугам – 110 метр , 
хэрэгцээний халуун усны Ф-15, Ф-20 
маркийн шугам, хаалтыг . Мөн хаалалтын 



узелын Ф-50 маркын шугам, хаалтыг 
шинэчлэн солив 
-Гадна цэвэр усны авлага шугамд засвар 
хийгдэв. Гадна цэвэр усны даралт баригч 
хаалт 2 ширхэгийг шинэчлэн солив. Мөн 
оруулагын ф-159 PPR маркийн шугам 
шинэчлэн солив. 
-2022-2023 оны өвөлжилтын бэлтгэл ажлын 
хүрээнд дулаан тоолуурыг баталгаажуулах, 
Ф-200 маркын хаалт – 4 ширхэг , хэмжих 
хэрэгслийн ,үл буцах клапан – 2 ширхэг  
шинэчлэн солив. Мөн дулааны мотор 
насосын засвар үйлчилгээ тохируулга хийж 
хэвийн байдлыг хангаж 2022 оны 09-р сарын 
15-нд төвийн хэмжээнд дулаан авав. 

5.5 

Эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээтэй 
холбоотой халдварын 
эрсдэлийг бууруулах, 
эрт илрүүлэх, 
урьдчилан сэргийлж 
ажиллана. 

 ЭТҮҮТ-ыг 
илрүүлэх 
шинжилгээ, 
ариутгал 
халдваргүйжүү
лэлт, дотоод 
хяналт шалгалт 
хийсэн тоо 
 
 

Давтан хэрэглэгдэх 
багаж, зөөлөн эдлэл 
дунджаар 2,306,208 
ширхгийг ариутгаж 
халдваргүйжүүлсэн. 
Голомтын болон 
урьдчилан сэргийлэх 
агаарын 
халдваргүйжүүлэлт 
дунджаар 40,880 удаа 
хийж,  сар бүр ХӨСҮТ-
д хатгалтын тоо болон 
ЭТҮХХ-ын тандалтын 
мэдээг мэдээлэн 
ажилласан. Эрүүл зүйн 
арчдас шинжилгээ 712, 
цустай болон сабуро 
агар тус бүр 94-ийг авч 
дүгнэлт хийн, зөвлөмж 
өгч ажилласан байна 

Эмнэлгийн 
тусламж 
үйлчилгээтэй 
холбоотой 
халдварын тоог 
бууруулж, 
чанарыг 
нэмэгдүүлнэ. 
 
 
 

Төвийн нийт 15199 хэвтэн эмчлүүлэгчдээс 
MRSA халдвартай-1319 /амб-574/, 
Acinetobacter baumannii халдвартай-227 
/амб-25/, Pseudomonas aeruginosa 
халдвартай-89,/амб-18/ үйлчлүүлэгч 
сэрэмжлэх нянгийн халдвартай гарсан 
байна. Тус үйлчлүүлэгчдийг тусгаарлан, 
хавьтлын сэргийлэлтийн арга хэмжээ авч 
ажилласан. Үүнээс 60,6% гадны шалтгаант 
халдвар 31,1% эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээтэй холбоотой халдвар 8,3% 
халдварын шалтгаан тодорхойгүй байна. 
-Халдварын эрсдэл өндөртэй тасаг нэгжийн 
эмч, ажилчдын дунд эмэнд тэсвэртэй 
нянгийн халдварын MRSA илрүүлэг 
шинжилгээг 4 удаа хийсэн. Төвийн нийт эмч, 
ажилчдыг хамруулснаас. Нийт 
шинжилгээний давтан тоогоор 103 ажилтан 
MRSA халдвартай илэрсэн. Тус ажилчдад 
утсаар мэдэгдэн Бактерийн эсрэг 
бактериоцин тосон түрхлэгийн 3-5 хоног 

 
90% 

 
 
 
 



түрхүүлэн давтан шинжилгээнд хамруулан 
ажиллаж байна. 
-ЭТҮХХалдвар үүсгэгч хүчин зүйлс 
сургалтыг танхим хэлбэрээр 2 удаа 72 
сувилагчид, туслах сувилагч- 18 орж мэдлэг, 
хандлага, дадлыг олгосон. 
-Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн хариу 
арга хэмжээ сургалтыг танхим хэлбэрээр 2 
удаа 51 туслах сувилагч, 26 резидент эмч 
нарт орсон. 

5.6 

Улирлын ахуйн шавьж, 
мэрэгчийн устгалыг 

хийнэ. 

- Хамрагдсан 
тасаг нэгжийн 
тоо 

Улирал тутамд ахуйн 
шавьж, мэрэгчгүйтгэл, 
халдваргүйтгэлийг 
“Тэлмэн халиун ХХК”-
аар хийлгэн ажилладаг. 

Жилд нийт 4 
удаагийн ахуйн 
шавж, 
мэрэгчгүйтгэлх
ийлгэсэн байна.

2022 оны 1 дүгээр улирлын ахуйн шавж 
мэрэгч устгалыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 
21 -ны өдөр, 2 дугаар улирлын ахуйн шавж 
мэрэгч устгал  2022 оны 04 дүгээр сарын 15 
-ны өдөр төвийн нийт тасаг, албадын 15454 
м2 өрөө тасалгаанд 2 удаа хийж нийт 1200 
литр 5% -ийн Жилю бодисын уусмалын 
цацлага хэлбэрээр хийгдсэн. Ахуйн мэрэгч 
устгал будааны хор 20 уут,  наалддаг хор 20 
ширхэгийг тавьсан.3 дугаар улирлын 
устгалыг 06 сарын 24 -ны өдөр, 4 дүгээр 
улирлын устгал халдваргүйтгэлийг 09 
дүгээр сарын 23 -ны өдөр, нэмэлт устгалыг 
12 дугаар сарын 09 -нд хийлгэсэн. 

 
 
 
 
       
100% 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 

Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

5.7 

Ажилчдыг 
дархлаажуулалтад 
тогтмол идэвхтэй 

хамруулах. 

- Дархлаажуулал
тад хамрагдсан 
ажилчдын тоо 

Гепатит В вирусийн 
эсрэг дархлаажуулалтад 
89 хүн, Коронавируст 
халдварын эсрэг 
дархлаажуулалтад 1681 
ажилтан хамрагдсан. 

Эмч, эмнэлгийн 
ажилчдыг 
дархлаажуулал
тад тухай бүрт 
хамруулж, 
дархлаа 
тогтоцыг үзсэн 
байна. 

Гепатит В вирусийн эсрэг 
дархлаажуулалтын 1 дүгээр тунд 150, 2 
дугаар тунд 120, 3 дугаар тунд 74, booster тун 
36 нийт давхардсан тоогоор 3680 эмч, 
ажилчдыг хамруулсан байна. Мөн гепатит в 
вирусын эсрэг вакцинжуулалтын судалгааг 
давтан авч 12 ажилтан өөрийн хүсэлтээр 
вакцинжуулалтад хамрагдахаас татгалзсан. 
- Гепатит В вирусийн эсрэг дархлал тогтцын  
Шинжилгээнд нийт 180 эмч, ажилчид 
хамрагдсан. Үүнээс 52 ажилтан маш сайн 
дархлал тогтсон, 70 ажилтан дархлал 
тогтсон, 42 ажилтан сул дархлаатай, нэмэлт 
1 тун хийлгэх, 12 ажилтан дархлал 
тогтоогүй, 3 тун вакцин хийлгэх 
шаардлагатай гарсан. 
- Улиралын ТТӨвчний вакцинжуулалтад 162 
эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнг хамруулсан. 
 - Коронавируст халдварын эсрэг 
дархлаажуулалтын III тунд 123, IV тунд 176 
эмч, ажилчдыг хамруулсан байна.  

 
 
 
 
 
 
          
98% 

5.8 

ЗГҮАХ 1.1.3 
Коронавируст халдвар 
(COVID-19)-ын шинэ 
хувилбараас урьдчилан 
сэргийлэх, дэгдэлтийн 
үеийн бэлэн байдал, 
хариу арга хэмжээ, 
оношилгоо,  

- Тайлан гарсан 
байна. 

Төвийн хэмжээнд 
түргэвчилсэн 
оношлуураар нийт 
29290, ПГУ шинжилгээг 
730,000  шинжилгээг 
хийн ажилласан. 
ЭМС-ын тушаалаар 
тухай бүрд шинж 
тэмдгийн болон 
хавьтлын тандалт, эрт 
илрүүлэг болон хариу 

Төвийн нийт 
ажилчид болон 
үйлчлүүлэгчди
йг 
коронавируст 
халдвар 
/COVID-19/-ын 
шинэ 
хувилбараас  
урьдчилан 
сэргийлэх,  

Төвөөр үйлчлүүлж буй нийт 112,025 
үйлчлүүлэгч болон ажилчдыг нэвтрэх үед 
шинж тэмдгийн тандалтийг хийж, шинж 
тэмдэгтэй эмч, ажилтан, үйлчлүүлэгчдийг 
илрүүлэг шинжилгээнд хамруулан ажиллаж 
байна.  Хэвтэн эмчлүүлэх үйлчлүүлэгчдийг 
антигенд суурилсан түргэвчилсэн 
оношлуураар оношилж, сөрөг тохиолдлыг 
энгийн тасагт, эерэг нийт 183 /Хөнгөн-1, 
Хүндэвтэр-139, Хүнд-30, Нэн хүнд-13/ 
тохиолдлыг к ковидын хэвтэн эмчлүүлэх 

 
 
 
 

 
 

100% 



тасагт хэвтүүлэн тусламж үйлчилгээ үзүүлэн 
ажиллаж байна. 
Коронавируст халдварын шинэ хувилбарын 
зөвлөмж, постерийг төвийн цахим грүпп 
болон цаасаар мэдээлэл хүргэн ажиллаж 
байна. 
Ковидын хэвтэн эмчлүүлэх тасаг 
ГСНСБМЗТ-ийн А блок-т 20 ортой байсныг 
нүүлгэн шилжүүлж ГТГТ-т 6 ортой нээн 
ажиллуулж байсан. Шинэ хувилбар BF7, 
BQ1.2 дэгдэлт ихэссэнтэй холбоотой ХГСТ-
ийн Б блок-т 10 ортой Ковидын хэвтэн 
эмчлүүлэх тасаг нээж, бүсчлэл тогтоон, 
тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулан ажиллаж 
байна. 
Төвийн үйлчлүүлэгч болон эмч, ажилчдад 
ЭМС-ын тухай бүрд гаргасан тушаал, шинж 
тэмдгийн болон хавьтлын тандалтаар 
сэжигтэй гарсан үйлчлүүлэгч болон 
ажилчдыг тогтмол антигенд суурилсан 
түргэвчилсэн шинжилгээнд хамруулж, эрт 
илрүүлэг болон хариу арга хэмжээг авч 
ажиллаж байна 
Нийт 28810 хамар залгиурын түргэвчилсэн 
оношлуурын шинжилгээг хийн ажиллаж 
байна. 
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-аар 
өвдсөн ажилтан-268 болон хэвтэн 
эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгч-249, сахиур-177 
тохиолдол батлагдсан байна. Тандалт, 
судалгааг хийж халдварын эх уурхайг 
тодорхойлон ХӨСҮТ-д мэдээлэн ажиллаж 
байна. 

  



д/д 

Стратеги 
төлөвлөгөө болон 
үндэслэж байгаа 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур 
үзүүлэлт Суурь түвшин Зорилтот 

түвшин 
Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 

Гүйцэт
гэлийн 
хувь 

 

шинжилгээ хийж 
ажиллана. 

  Арга хэмжээг шуурхай 
авч ажилласан байна. 

халдварын 
дэгдэлтийн 
үеийн бэлэн 
байдал, хариу 
арга хэмжээг 
хангаж, эрт 
илрүүлэх, 
дамжих замыг 
таслан зогсоох, 
халдварын 
эрсдэлийг 
бууруулан 
ажиллана. 

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-аар 
өвдсөн 194 эмч, ажилтан,110 үйлчлүүлэгч,73 
сахиурт тохиолдол батлагдсан байна. 
Тандалт, судалгааг хийж халдварын эх 
уурхайг тодорхойлон ХӨСҮТ-д мэдээлэн 
ажиллаж байна. 
Нийт 11650 хамар залгиурын түргэвчилсэн 
оношлуурын шинжилгээг хийн ажиллаж 
байна. 
Төвийн үйлчлүүлэгч болон ажилчдад ЭМС-
ын тухай бүрд гаргасан тушаал, шинж 
тэмдгийн болон хавьтлын тандалтаар 
сэжигтэй гарсан үйлчлүүлэгч болон 
ажилчдыг тогтмол бх-ПГУ шинжилгээнд 
хамруулж, эрт илрүүлэг болон хариу арга 
хэмжээг авч ажиллаж байна

 

  

                        Тайлан хянасан                                                                                         Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
                Эрүүл мэндийн сайд                          .........................................                                /С.Энхболд/ 
                      /албан тушаал/                                     /гарын үсэг/                                                        /огноо/          
                                                                                                           
                      
                           Тэмдэг 
 
                Тайлан тайлагнасан                                                                                         Төсвийн шууд захирагч                                                
                                                                                                                                                    /Э. Галбадрах/ 
                 Ерөнхий захирал                               ............................................. 
                 /албан тушаал/                                    /гарын үсэг/                                                    /огноо/ 
 
                     Тэмдэг 



ХАВСРАЛТ 1.1.1.Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/294 тоот тушаалаар 3 жилийн хугацаатай 
магадлан итгэмжлэгдсэн. Батламжийн дугаар: 157/2022 

 

 

     
  



1.1.2 Гэмтэл согогийн үндэсний төв анх удаа 
“Хүзүүний С2 нугаламын сэртэнгийн хугарлыг урд хүрцээр татагч шургаар бэхлэх мэс засал”-ыг  амжилттай нэвтрүүлсэн. 

 

 

 

     

  



1.1.2.“Гарын булчингийн ужиг гэмтлийг хөлийн булчингаар орлуулан үйл ажиллагааг сэргээх” мэс заслыг амжилттай хийсэн. 

 
 

  



1.1.2.Тохойны үе бүтэн солих мэс заслыг амжилттай хийсэн. 

 

 
 

  



1.1.2.Хүзүү нурууны гэмтэл согогийн тасагт Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн MAYFIELD-ийн “Хүзүүний мэс заслын үед өвчтөний толгойг ортой 
бэхлэх багаж” -ийг хэрэглэж байна. 

 

  



1.1.2. “Suction bovie” багажийн тусламжтайгаар гавал тархины хүнд гэмтэлтэй үйлчлүүлэгчийн гавал тархины хатуу хальсан доорх цусан хурааг 
дурангийн аргаар авах мэс заслыг амжилттай хийж нэвтрүүллээ. 

 

 

  



1.1.2.Нулимсны замын битүүрлийг дурангийн аргаар сэргээх мэс заслыг амжилттай нэвтрүүлсэн 

 

 

 

 

  



1.1.2.Дух ясны цөмөрсөн хугарлаас үүссэн ясны дефектийг зулай яснаас яс авч нөхөх мэс засал шинээр нэвтрүүлэв. 

  

 

  

  

  



Насанд хүрэгсдийн гэмтэл согогийн тасгийн их эмч Г.Бадамгарав, Ш.Баасансүрэн, Ц.Батбаяр нараар ахлуулсан мэс заслын баг хамт олон 
БНСУ-ын Йонсей Гунвоо эмнэлгийн захирал Eui Hyun Park болон эмч мэргэжилтнүүдтэй хамтран ЭХ ОРОНДОО АНХ УДАА шагайн үений 
хүнд хэлбэрийн артроз өөрчлөлтийн үед ХИЙМЭЛ ҮЕ СУУЛГАХ мэс засал эмчилгээг амжилттай нэвтрүүлсэн.  

   

 

  



Өвдөгний үений  дурангийн мэс заслын аргуудыг нэмэлт техникүүдийг (all-inside ACL reconstruction) хэрэгжүүлсэн  ба мөрний үений дурангийн 
мэс заслыг төрөлжүүлэн ( SLAP, Rotator Cuff Repairs Bankart Repair, Acromioclavicular (AC) Joint Repairs,) хийж эхэлсэн./С.Сүхбат, Б.Батсүх/ 

 

 

Өвдөг, түнхний үеийг бүрэн солих мэс заслын дараах хожуу үеийн хүндрэлд өвдөг, түнхний үеийг дахин мэс заслаар бүрэн болон хагас солих 
(revison) мэс заслуудыг хийж эхэлсэн байна. Хүнд хэлбэрийн түнхний үений анкилёзид түнхний үеийг бүрэн солих мэс заслыш амжилттай 

нэвтрүүлсэн. 

 



И.Гантулга, Ц, Батбаяр эмч нар ацтабулын хугаралыг арын хүрцээр орж хугралыг зөв байрлалд бороолох боломжтой болгон мэс засал эмчилгээг 
хийж эхэлсэн. 

  

 

  



1..1.2 Түлэнхийн нөхөн сэргээх мэс заслын тасагт “Spin care”  арьсны нөхөн сэргээх эмчилгээний багажийг 
2022 оны 06 дугаар сараас эхлэн хэрэглэж байна. 

 

  



1.1.2.Сэргээн засах эмчилгээний тасагт “Hiper 500” үрэвсэл болон өвдөлт намдаах  төхөөрөмжийг хэрэглэж байна. 

 

 

  



1.1.3.Чанарын менежментийн тогтолцоо ISО 9001:2015 стандартын хэвтүүлэн, эмчлэх тасгуудад шаардлагатай 4 журам 

 

     

 

 



        
                          

  



1.1.4.Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ чанар, аюулгүй байдлын албаны дотоод хяналт шалгалт 

           

 

                

  



1.1.4. Гадаад алдаа 

    

  

  



1.1.5. Гэмтэл согогийн тусламж, үйлчилгээг орон нутагт зайн оношилгоо эмчилгээнд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлнэ. 

  
 

 



 
1.1.6.  Эрсдэлийн үнэлгээ, үнэлгээний тайлан 



 
 

 

 



 

 

 



    

 

 

 

 

 

  



Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, чанар аюулгүй байдлын албаны дотоодын хяналтын хуудсууд 

 

 

 

 

  



1.1.6. Шаардлагатай ажлын байранд нөхцөлийн үнэлгээ хийлгүүлсэн. 

    

 

 

  



1.1.6. Сонгогдсон ажлын байруудад эрсдэлийн үнэлгээ хийлгүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.1.7. Эмнэлгийн магадан итгэмжлэлийн шаардлага-   MNS ISO 15189:2015 модуль-2 сургалтанд 4 эмч, 8 лаборант хамрагдав. 

ХӨСҮТ-ийн ариутгалын автоклавын сургалтанд 2 лаборантыг хамруулсан. 

 

            

 

  



1.1.7.Устгалын автоклав шинээр авч үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна. 

Sta compact Max Цус бүлэгнэлтийн бүрэн автомат анализатор шинээр авсан. 

 

 

 

 

  



1.1.7.Тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын зааврууд, стандарт ажиллагааны зааврууд, чанарын  гарын авлагыг шинэчилж батлуулсан. 

 

 

 

  



1.1.8.Эмчилгээний хоол зүйн тасаг 

 

 



 

 

 

 

 

 



1.1.9. Нэмэгдүүлсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 

 Япон улсын хандивын тусламжаар SHIMADZU Брендын мэс заслын харалттай 3 ширхэг рентген аппаратыг хүлээн авч 
ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Дүрс оношилгооний тасаг OLIMPUS Брендын Дурангийн иж бүрдлыг хүлээн авч ашиглалтанд оруулав. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мэс заслын таазны 2 ширхэг гэрлүүдыг Төлөвлөгөөт хагалгаа болон  
Гавал тархины тасгийн хагалгааны өрөөнүүдэд суурилуулж ашиглалтанд оруулав 

  
  



 Хэн авиан аппарат (ЭХО) /Mindray, DC-80/                                          Хэн авиан аппарат (ЭХО)/Mindray, DC-60 Exp/ 

 

                                                                 

 

 

  



Түлэнхийн төв дээр хүчилтөрөгчийн үйлдвэр хүлээж авч бүрэн гүйцэт ажиллагаанд оруулсан. 

                                            

 

 

  



Түлэнхийн төвийн хагалгааний тоног төхөөрөмж, Эрчимт хэмчилгээний тасгийн тоног төхөөрөмжүүдийг бүрэн гүйцэт ажиллагаанд оруулсан. 

                                          

 

 

                                   
  



Түлэгдлийн эмнэлэгт нийлүүлэгдсэн вакуум моторыг хүлээн авч угсарч суурилуулсан 

 

           

 

  



Төлөвлөгөөт хагалгаа болон яаралтай хагалгааны COMEN-AX800 2ш унтуулгын аппарат ашиглалтын явцад мониторын боард /эх хавтан/ 
гэмтсэн тул шинээр худалдан авч хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж нэгдсэн хагалгааны гар сарвууны тасагт ашиглаж байна. 

 

 

 

 

  



Эрүүл мэндийн яамны хөрөнгө оруулалтаар 50ш өвчтөний  функциональ орыг Космостек ХХК-тай  хамтран “Гар сарвууны тасагт” угсарч 
суурилуулан хүлээлгэж өгсөн. 

 

              

 

  



Эрчимт эмчилгээний тасагт 2 ширхэг зөөврийн отцос, Амбулаторийн тасагт 1ш отцос хүлээлгэн өгсөн. 

Эрчимт эмчилгээний тасагт нэмэлтээр 10 ширхэг автомат тариур, 3 ширхэг хяналтын монитор хүлээлгэн өгсөн. 

 

 

  



“LANMAGE” маркийн суурин рентгений угсралт суурилуулалтыг” Саммит” ХХК-тай хамтран ажиллаж  хүлээн авч ашиглалтанд оруулж 
ажилласан. 

                         
  



“Comen-AX900” унтуулгын аппарат хүлээн авч угсран хэвийн үйл ажиллагаанд оруулж яаралтай хагалгааны тасагт хүлээлгэн өгсөн. 

 

 

 

  



Шинээр суурилагдсан хүчилтөрөгчийн генератор 

 

 

 

  



2.2.1. 2022 оны 1-р улирлын “Осол гэмтлийн шалтгаант өвчлөл, нас баралтын байдал”-д тархвар зүйн дүн шинжилгээ хийгдэж, 
ГССҮТөвийн 2022.05.02-ны 01/309 тоот албан тоотоор эргэн мэдээлэл илгээсэн. 

 
 
           2021 оны жилийн эцсийн                            2021 оны тандалтын                        2022 оны 1-р улирлын эргэн мэдээлэл 

                                                                                                                                 

                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2022 оны 3-р улирлын “Осол гэмтлийн шалтгаант өвчлөл, нас баралтын байдал”-д тархвар зүйн дүн шинжилгээ хийгдэж, ГССҮТөвийн 
2022.10.25-ны 01/757 тоот албан тоотоор эргэн мэдээлэл илгээсэн. 2022 оны 2-р улирлын “Осол гэмтлийн шалтгаант өвчлөл, нас баралтын 

байдал”-д тархвар зүйн дүн шинжилгээ хийгдэж, ГССҮТөвийн 2022.08.02-ны 01/544 тоот албан тоотоор эргэн мэдээлэл илгээсэн. 
 
 
 

                                                                
 

  



2.2.2. “Монгол улсын осол гэмтэл, гаднын шалтгаант өвчлөл, нас баралтын 5 жилийн байдал”-д тархвар зүйн судалгаа хийж, осол гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг нотолгоонд суурилсан мэдээ мэдээллээр хангаж ирсэн ба энэ онд хийгдсэн “2017-2021 онд Монгол улсад 

бүртгэгдсэн осол гэмтлийн тархвар зүйн судалгаа”-ны тайлан танилцуулах өдөрлөгийг зохион байгууллаа. 

 

    

  



2.2.3. Хүүхдийн осол гэмтлийн постер зөвлөмж 

       

     



       

   

 

 



  

    

 

  



“Сурагчийн аюулгүй байдалд эцэг эх, асран хамгаалагчийн үүрэг” 

                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

    

  



2.2.4. Ахуйн орчин дахь осол гэмтлийн шалтгаан эрсдлийн үнэлгээ 

                                

                              

 

 



              
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



“ АРХИДАЛТ БА ОСОЛ ГЭМТЭЛ ” АЯНЫ ЗУРГААС 

 

 
  
 
 
            

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



Видео зөвлөмжүүд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  



“ААЖУУ ЯВБАЛ АЯНА ДАА ХҮРНЭ ДЭЭ” АЯНЫ ДРАГОН АВТО ВОГЗАЛЫН ГАДНА ТАЛБАЙД ХИЙСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“ААЖУУ ЯВБАЛ АЯНДАА ХҮРНЭ ДЭЭ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД ЦУВРАЛААР ХҮРГЭСЭН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ПОСТЕР 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



СБД -ийн 25 сургуулийн сургалт зураг 

 

 

 



 

 

 

  



Орон нутгийн 11 аймагт хийсэн сургалтын зураг 

 

 

  



3.3.2.ЭМДЕГ-тай байгуулсан гэрээний дагуу гэрээний биелэлтийг дүгнүүлэх 

 

 
 
 
 

  



3.3.3. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн харьяа Түлэнхий төвийг ашиглалтад оруулж үйл ажиллагааг эхлүүлнэ. 

 

№ Тасаг Байрлал 
1 Хүлээн авах амбулаторийн тасаг 1-р давхар 
2 ТНСМЗТ-Хүүхэд  2-р давхар 
3 Дүрс оношилгоо 3-р давхар 
4 ТНСМЗТ-Насанд хүрэгчид 3-р давхар 
5 ТНСМЗТ- Эрчимт эмчилгээ 4-р давхар 
6 Нэгдсэн мэс заслын тасаг 4-р давхар 
7 Эмч нар 5-р давхар 
8 Лаборатори 5-р давхар 
9 Даатгал, халдвар хяналт 5-р давхар 
10 Мэдээлэл технологи 5-р давхар 
11 Эм зүй 5-р давхар 
12 Сэргээн засах В1 давхар 
13 Угаалга ариутгал В1 давхар 
14 Аж ахуй В1 давхар 
№ Ажилтан Тоо 
1 Дэд захирал 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тасаг Байрлал 
1 Хүлээн авах амбулаторийн тасаг 1-р давхар 
2 ТНСМЗТ-Хүүхэд  2-р давхар 
3 Дүрс оношилгоо 3-р давхар 
4 ТНСМЗТ-Насанд хүрэгчид 3-р давхар 
5 ТНСМЗТ- Эрчимт эмчилгээ 4-р давхар 
6 Нэгдсэн мэс заслын тасаг 4-р давхар 
7 Эмч нар 5-р давхар 
8 Лаборатори 5-р давхар 
9 Даатгал, халдвар хяналт 5-р давхар 
10 Мэдээлэл технологи 5-р давхар 
11 Эм зүй 5-р давхар 
12 Сэргээн засах В1 давхар 
13 Угаалга ариутгал В1 давхар 
14 Аж ахуй В1 давхар 

2 Зөвлөх эмч 1 
3 Халдвар хяналт 1 
4 Зөвлөх эмч 1 
5 Хүлээн авах 10 
6 Хагалгаа 3 
7 ТНСМЗТ 50 
8 Эм зүй 2 
9 Лабoратори 3 
10 Сэргээн засах 2 
11 Угаалга ариутгал 2 
12 Аж ахуй 2 
13 Жолооч 1 
14 Харуул 2 
15 Хог хаягдлын ажилтан 1 
16 Даатгал 1 
17 Халдвар хяналт-1 1 



№ Ажилтан Тоо 
1 Дэд захирал 1 
2 Зөвлөх эмч 1 
3 Халдвар хяналт 1 
4 Зөвлөх эмч 1 
5 Хүлээн авах 10 
6 Хагалгаа 3 
7 ТНСМЗТ 50 
8 Эм зүй 2 
9 Лабoратори 3 
10 Сэргээн засах 2 
11 Угаалга ариутгал 2 
12 Аж ахуй 2 
13 Жолооч 1 
14 Харуул 2 
15 Хог хаягдлын ажилтан 1 
16 Даатгал 1 
17 Халдвар хяналт-1 1 

 

  



Хүлээн авах амбулаторийн тасаг 
Нийт 11 ажилтан 1 жолоочтой ажиллаж байна. 

 
 

    
 



 

   
 
 

  



3.3.5. ЭМДҮЗ -ийн 12 дугаар тогтоол 
 

  
 
 
 
 
 

  



4.4.3.  13 эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэшлийн зэрэг хамгаалсан.Үүнд: 4 их эмч ахлах, 5 их эмч тэргүүлэх, 1 их эмч зөвлөх, 1 сувилагч ахлах, 2 
сувилагч тэргүүлэх зэрэг тус тус хамгаалсан . 

 

   

  

 

 

 



 

Ахлах зэрэг горилогч нийт 15 эмч нараас 

 Үе бүтээх мэс засал-3 

 Доод мөчний мэс засал-3 

 Гар сарвууны бичил мэс засал-3 

 Цээж хэвлийн мэс засал-2 

 Гавал тархины мэс засал-2 

 Согогийн мэс засал-2 тус тус хийгдсэн. 
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Тэргүүлэх зэрэг горилогч нийт 4 эмч нараас 

 Түлэнхий нөхөн сэргээх мэс засал-2 

 Доод мөчдийн мэс засал-2 тус тус хийгдсэн. 
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4.4.7. Гадаад дотоод сургалтууд 

      

 

    

  



4.4.8. Гэмтэл согог судлалын үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлт 

  

 

 

 

 

  



Гэмтэл согог судлалын үндсэн мэргэшлийн сургалтын төгсөлт 

2020-2022 оны “Гэмтэл Согог Судлал”-ын үндсэн мэргэшлийн сургалтын резидент 29 эмч нар төгсөлтийн шалгалтаа амжилттай өглөө. Гэмтэл 
согог судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирал Э.Галбадрах нийт төгсөгчдөдөө дурсгалын бэлэг гардууллаа. 

   

 

 

 

 

  



4.4.9. Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт 

 

 
 
 

4.4.10. ДЭМБ-тай хамтран  чадавхжуулах сургалт зохион байгуулна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

  



4.4.11. Осол гэмтлийн тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, сургалт зохион байгуулна. 

 

   

 

  



4.4.12. 2022- онд СХДүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн гэмтлийн тасгийн сувилагч,  
ТТАХНЭ-ийн гэмтлийн тасгийн 8 сувилагчид сургалтыг зохион байгуулсан. 

   

 
 

  



4.13. Гэмтэл согог судлалын 24-р Олон улсын эрдмийн чуулганыг зохион байгуулна. 

   

 

    

 



  

  

 

  



4.4.14. Гөлтгөнөн боолт тавих арга аргачлал. Боолт хийх арга техник 
 
 

 

 

  



5.5.1. Өргөтгөл барих барилгын зураг, төсөв, дүгнэлт гаргана. 

 

 
 
 

  



5.5.1. Архитектур төлөвлөлтийн нийслэлийн ерөнхий архитектороор батлуулан, дүгнэлт гаргуулав. 

 

 

  



5.5.1.“Нью Синдкат”ХХК-аар зураг, төсөв гаргуулж Хотын барилга хөгжлийн газраар батлуулсан 

 

 

    

 



 

 

  



5.5.2.  Цахим программд маягт оруулах.Хэт авиан оношилгооны дүгнэлт-100% 
 

 
 

 
 

  



5.5.1.Төрийн үйлчилгээгний E-Моngolia-д Цахим цаг товлол, шинжилгээний хариу авах, эмчилгээний хуудас, эмчийн магадалгаа зэргийг 
зэрэг үйлчилгээнд нэгдэн ажиллаж байна. 

Түлэгдлийн эмнэлгийн цахим тохиргоо, дүрс оношилгоо, лаборатори, амбулаторийн үзлэг, яаралтай тусламжийн үзлэг 554 үйлчилгээнүүдийг 
шинээр үүсгэн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж байна. 

 

Эмнэлгүүд хоорондоо мэдээлэл солилцох HIEP тохиргоо хийгдсэн 

 

         

 

 
 

  



5.5.3. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирлын 2022-05-09 ны өдрийн А/83 тоот тушаалаар “Дотоод хяналтын камер 
ажиллуулах журам” батлагдаж тус журмыг үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



5.5.4    004 блокын 1-6 дугаар давхрын шитийн автоматыг шинэчлэн солих ажил 

 өмнө     дараах  

 

 

 

 

 

 

  



5.4.4.  Тасаг нэгжүүдийн гэрэлтүүлгийн ажил 

өмнө 

дараа 

 

  



5.5.4 MRI аппаратны тог баригчийн батарейг шинэчлэн солих ажил 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.5.4. Гадна талын гэрэлт лого болон Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгийн гэрэлт самбар 
 

      

    
 

 

  



5.5.4 Түлэгдлийн эмнэлгийн хүчилтөрөгчийн үйлдвэрийн цахилгаан монтаж, А блокын гал тогооны цахилгаан монтажийг шинээр татах ажил 

 

 

 

 

  



5.5.4. Гадна талын хаалтын трансформаторын под станцын автомат сэлгэн залгалтыг шинэчлэн солих ажил 

  өмнө 

  дараа 

 

 

 

 

  



5.5.4 Гадна цэвэр усны авлага шугам засварын ажил 

 

 

  



 

5.5.4. Ус дулаан дамжуулах төвийн тоноглол шинэчлэн солих, тохируулга хийх ажил 

 

 

 

 

  



5.5.4. ХАЯТТасгийн үзэл 2-р өрөөний бохирын шугам засварлах 

 

 

 

  



5.5.4. Эм зүйн алба болон угаалгын хэсгийн амралтын өрөөнд шинээр халаах хэрэгсэл болон угаалтуур шинээр холбож суурилуулах ажил 

 

 

 

 

 

  



5.5.4. Гадна цэвэр усны авлага шугмын засварын ажил 

   

 

 

 

 

 

  



5.5.4. 2022-2023 оны өвөлжилтын бэлтгэл ажлын хүрээнд: 

 

 

 

 

 



5.5.5. ЭТҮХХалдвар үүсгэгч хүчин зүйлсээс сэргийлэх сургалт 

 

 

5.5.4. Эмнэлгийн дотоод халдварыг тандах тандалтын хуудас хөтлөх зааварчилгаа 
 

       

  



 
5.5.5. Улирлын ахуйн шавьж, мэрэгчийн устгал 

 

 

 

 

  



5.5.6. Ажилчдыг дархлаажуулалтад тогтмол идэвхитэй хамруулах 

 

 

 

 

 

  



 

5.5.5. Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ 

 

 

 

 
 
 

  



 
 

5.5.5. Короновируст халдвар /Ковид-19/-ын  шинжилгээ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.5.5, Эрүүл зүйн шинжилгээ авах, дүн шинжилгээ хийж байна. 

 

 

 

 

  



5.5.5, Гарын эрүүл ахуйг сахиж хэвшүүлэх,  Эрүүл гар- Энгийн хариуцлага аян зохион байгуулав. 

 
 

 


