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Бүгд үзлэг  4695 

 Амбулаторийн үзлэг   2129 

 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг    1740 

 Идэвхтэй хяналт       322 

 Ãýðèéí èäýâõòýé  õÿíàëò  341 

 Дуудлагаар гэрийн үзлэг  163  

 Хэвтэн эмчлүүлсэн хүний тоо   240 

 Нийт  түргэн тусламжийн дуудлага    240 

 Алсын дуудлага     76 

 Үүнээс  осол гэмтлийн   дуудлага     19 

 Жирэмсний хяналт  шинээр орсон   16 

 Дархлаажуулалтанд 0-2 насны    153 хүүхэд хамрагдсан. 
Жирэмсний хяналт 81,2% байна. Жирэмсний эрт хяналтанд 13 эх, хожуу хяналтанд 3 

орж бүгд үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан.  Сумын эмнэлэгт 2 эх,   нарийн мэргэжлийн 
эмчийн хяналтанд 18 эх төрсөн.   Жирэмсэн эх болон гэр бүлийн хүнд нь жирэмсний 
хүндрэл, эрсдэлээс сэргийлэх талаар   сургалт хийсэн.   92   хүн хамрагдсан.                

Жирэмсний цус алдалт, манас таталтаас сэргийлж   хяналтын үзлэгийг цаг 
хугацаанд нь чанартай үзэж зөвлөгөөг ар гэрийхэнд нь тогтмол өгч ирснээр хүндрэл 
гараагүй. 

Төрийн үйлчилгээг явуулын байдлаар хүргэх аянаар аймгийн нарийн мэргэжлийн. 
эмч нар 5 сард  ирж  иргэдэд үйлчиллээ.  

 Доторт  50 хүн 

 Эх барих эмэгтэйчүүдэд 40 

 Шүд  37 

 ЭХО – д  94   

 Лабораторийн шинжилгээнд 42 хүн нийт 263 хүн  хамрагдаж нарийн 
мэргэжлийн эмч нарын тусламж үйлчилгээ  авсан 

  Элэгний хорт хавдрын эрт илрүүлэг үзлэгт давхардсан тоогоор 618  хүн, элэгний   
В вирусын эсрэг   сайн дурын дархлаажуулалтанд  Үүнээс: 

 Анхны тун -14, 

 Хоѐр дахь тун -15 

 Гурав  дахь тун-251 нийт 280 хүн хамрагдсан. 
       “Элэг бүтэн монгол аян”-аар зорилтот насны 223 хүн / эрүүл мэндийн даатгалаа 

төлсөн / элэгний В С вирус илрүүлэх шинжилгээнд хамруулж сорьцыг аймгийн нэгдсэн 
эмнэлгийн лабораторийн тасагт хүргэж өгсөн.           

 Элэгний архаг хуучтай болон вирусын халдвартай 72 хүнийг хяналтанд аваад 
ажиллаж байна. 

11 сард урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, оношлогоо шинжилгээнд 
зорилтот насны 55 хүн, өөр аймаг хотод 12 хүн нийт 67  буюу 78,8% нь нарийн мэргэжлийн 
эмч нарын үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан. 

    Артерийн даралт ихсэлт  267, чихрийн шижин өвчнийг илрүүлэх эрт илрүүлэг 
үзлэгт  256 хүн хамрагдсан. 

Үр дүн: Үр дүн: 2016 онд 80,4%  байсан бол 2017 онд Артерийн гипертензи эрт 
илрүүлэг үзлэг  96,7%, Чихрийн шижин хэв шинж -2 эрт илрүүлэг үзлэг  92,7% нь 
хамрагдсан. 
         Умайн хүзүүний хавдар илрүүлэх  үзлэг шинжилгээнд 83 хүн, хөхний хавдар 
илрүүлэх боломжит үзлэгт 149 хүн  хамрагдсан.  



         Үр дүн:  2016 онд Умайн хүзүүний хорт хавдрын   илрүүлэг  үзлэг, хөхний хорт 
хавдрын илрүүлэг үзлэг  90,7%,  2017 онд  Умайн хүзүүний хорт хавдрын   илрүүлэг  үзлэг 
91,2 %, Хөхний хорт хавдрын илрүүлэг үзлэг 53,2% -д хүрсэн  байна.  

50 иргэнээс авсан байгууллагын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилчдын харьцаа соѐл, 
үйлчилгээний чанар түргэн шуурхай байдал, мэдээллийг цаг тухайд нь хүргэх асуудал 
зэрэгт өгсөн үнэлгээг байгууллагын нийт ажилчдын хуралаар танилцуулж гарсан санал 
хүсэлтийн дагуу дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 

1. Зарим эм олддоггүй энэ асуудлыг эмийн сангийн хэрлэгч Д.Мөнхцэцэгт  
анхааруулж эмийн хангалтыг сайжруулах, эм  татан авалтыг нэмэгдүүлэх талаар 
үүрэг даалгавар өглөө.  

2. Багийн эмч нар хэвтрийн хүнд өвчтнийг 7 хоног бүр эргэж үзэж байхаар 
шийдвэрлэв.  

3. 2017 оныг “Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний  ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлж, 
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэн бүрт чанартай хүргэе” жил   болгон 
зарласантай   холбогдуулан бүх ажилчидтай ѐс зүйн гэрээ байгуулан ажиллаж 
байна.  

4. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлэх  стандартыг чанд баримтлах  
залуу боловсон хүчний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх дадлагажуулах 
чадавхижууулах чиглэлээр    тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байна. Үүнд:      

 Стресс ба үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн тусламж үйлчилгээ  

 Гэмтэл сэхээн амьдруулах яаралтай тусламжийн сургалт 

 Зүрх судасны өвчний үед хийх  дасгал хөдөлгөөн 

 ХӨЦМ сургалтуудад  хамруулсан.  
          Төрийн ба төрийн бус байгууллагатай холбоотой хамтран ажиллах уралдаан 
тэмцээн зохион байгуулах хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор ТҮ зэрэглэлийн 
ажилчдын дунд  14 хоногийн аян зохион байгуулсан.  
         Төрийн байгууллагын үйлчилгээний 40 ажилчдын дунд “Зөв хооллолт, дасгал 
хөдөлгөөн “ эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулж, дараа нь АХА тэмцээн зохиож   
тамгийн газрын бичиг хэргийн ажилтан М.Баярмаа тэргүүн байр эзэлж,  Эрүүл мэндийн 
төвийн үйлчлэгч Т.Ариунтуяа дэд байранд шалгарсан.  

Төрийн үйлчилгээний   38  албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг шинжилгээнд хамруулж 7 хүнийг хяналтанд авч  эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгсөн.            

Гар бөмбөгийн тэмцээнд 6 багийн 48 хүн хамрагдаж 1 дүгээр байранд М.Цэвгэдорж 
ахлагчтай баг, хоѐрдугаар байранд Э.Мөнхжаргал, гуравдугаар байранд Ш.Үйтүмэн 
ахлагчтай багууд шалгарсан.  

Удирдамжийн дагуу соѐлын төвд үйлчигээний ажилчдын дунд хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж байгууллагуудын  ирүүлсэн ажлын тайлан болон шинээр хийсэн ажлыг 
танилцуулсан. /Байгууллагуудын ажлын тайланг хавсаргав/         Идэвх санаачлагатай 
ажилласан дунд сургуулийн хамт олон  тэргүүн байранд шалгарч дурсгалын цом 
хадгалуулав.  

Дараа жил Төрийн үйлчилгээний ажиллагсдын өдрийг цэцэрлэгийн хамт олон 
зохион байгуулахаар боллоо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

   
 
 

 
 



 
 

 
5. Амбулаториор багийн эмч, эмчлэгч эмч нар ажиллаж байгаа учир хүлээгдэл 

чирэгдэл гарахгүй байгаа гэж үзэж байна. Иргэд баг багийнхаа эмч нарт үзүүлж 
эмчилгээ оношлогоо хийлгэж шаардлагатай тохиолдолд  эрхлэгч эмч үзлэг хийнэ.  
Мөн хүнд өвчтөн яаралтай дуудлаганд эрүүл мэндийн төвийн дарга хуваарь 
харгалзахгүй үйлчилнэ.  

6. Энэ онд ажлаасаа чөлөөлөгдөж тэтгэвэрт гарахыг  хүссэн 2 хүний өргөдөл, 
тэтгэмжээ иртэл ажиллаж байгаад тэтгэмжээ ирэхээр ажлаасаа гарахыг хүссэн 2 
хүний өргөдөл, шинээр ажилд орохыг хүссэн 2 өргөдөл, хувийн ажлаар 1 өдрийн 
чөлөө хүссэн 1 албан хаагчийн өргөдөл, эмнэлгийн удирдлагад ирүүлсэн 1 иргэний 
өргөдөлийг  тус тус шийдвэрлэж ажилласан.  

7. 11 сард байгуулагын 16 ажилчдаас    байгууллагын үйл ажиллагаа болон цаашид 
хийх ажил, ажил үүргээ гүйцэтгэх үед тулгамдаж байгаа асуудлаар санал авахад  
ямар нэг  гомдол  санал гараагүй.  
 
Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэнд зориулсан дотоод сургалт  
 

 
  
         Томуу,  томуу төст өвчнөөс  
сэргийлэх, эмчлэх  талаар    ЭМТ- 
ийн дарга их эмч Д.Эрдэнэчулуун  
эмч нарт хичээл заасан.         Томуу, 
томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед 
эмч нарыг хуваарийн дагуу 
уртасгасан цагаар ажиллуулж  
Шаардлагатай эм эмнэлгийн 
хэрэгслийн бэлэн байдлыг ханган 
ажиллаж байна.  
 
 

 
 
           Ажилчдад эмч эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүй харилцаа хандалгын талаар  ЭМТ- 
ийн дарга Д.Эрдэнэчулуун хичээл заасан.  
 
 
 
 



Мэдээлэл сургалт сурталчилгааны  чиглэлээр:  
 
 

      
 
 
 
Цэцэрлэг хариуцсан их эмч                         
У. Сувдмаа эцэг эхчүүд багш нарт 
томуу томуу төст өвчнөөс  сэргийлэх  
 
талаар сургалт хийсэн Нийт  25   хүн 
хамрагдсан.  
 
  
 
        Цэцэрлэгт 4 удаа очиж 
давхардсан тоогоор 108 хүүхдэд 

эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг хийж зөвлөгөө өгсөн.  
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Сургуулийн сурагчдын дунд томуу томуу төст өвчнөөс сэргийлэх үзлэгт 158 хүүхэд 
хамрагдаж   10 хүүхэд томуу томуу төст өвчнөөр өвдсөн,  2 хүүхэд уушигны үрэвслээр 
эмнэлэгт хэвтүүлэн  эмчилж эрүүлжүүлсэн байна  

 
          Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдаж 
байгаа нийт 106  хүүхдүүдийн дунд гар  
угаах  нөхцөл боломжийг хянахад  
зарим хүүхдүүд гараа савандаж 
угааддагүй, гар ариутгагч бодис 
хэрэглэдэггүй гэсэн зөрчлүүд 
илэрснийг  анги удирдсан багш нарт нь 
анхааруулж  гарсан дутагдлыг  
арилгах талаар хугацаатай үүрэг 
даалгавар өглөө.   
         Тогооч нар тенхологийн карт 
хөтөлдөггүй учир байрны хүүхүүдийн 
өдөрт авах шимт тэжээл, илчлэгийн 
норм хангалттай байгаа эсэхэд  
дүгнэлт хийж  тооцож үзэх  боломжгүй 
байсан. Ийм учраас тогооч нарт 



технологийн карт хөтлөх зааварчилгаа   өгч цаашид өдөр тутам хэвшүүлэн ажиллахыг  
санууллаа.    

 
 
 

 
ОСОЛ ГЭМТЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ “ХҮҮХДИЙН 
ТҮЛЭГДЭЛТ ЭЦЭГ ЭХИЙН ХАРИУЦЛАГА”  
СЭДЭВТ АЯНЫ ДАГУУ   
 
 
            “ Хүүхдийн түлэгдэлт эцэг эхийн 
хариуцлага” гарын авлагийг 50 өрхийн 85 хүнд 
тараан өгсөн. Ингэснээр эцэг эхийн боловсрол 
мэдлэг дээшилж хүүхдээ асран хамгаалах үүрэг 
хариуцлага   сайжирсан.   
 
 
  

          ЕБС-ийн    их  эмч    Э. Баянмөнхтэй хамтран 23 сурагчдад “ Түлэгдэлтээс 
урьдчилан сэргийлэх “  талаар  сургалт хийсэн.   

   
              Сувилагч   Б. Чимэгсүрэн ахмад 
настангуудад “ Унаж бэртэхээс 
сэргийлэх” талаар 20 ахмад настанд 
сургалт хийж байгаа нь.   
         Эмчлэгч эмч    У. Сувдмаа эцэг 
эхчүүдэд “ Хүүхдийн түлэгдэлт – Эцэг 
эхийн хариуцлагын” талаар сургалт 
хийсэн. Нийт 15 эцэг эх,  8 ажилчид 
хамрагдсан  
          ”Сүрьеэтэй тэмцэх өдөр” –өөр  
хөдөлмөрчдийн цуглаан зохион 
байгуулж  47 иргэнд мэдээлэл хийж  
гарын авлага тараасан.   Мөн сүрьеэгийн 
халдвараас  урьдчилан сэргийлье номыг  
бэлтгэж  20 айл өрхөд  тараасан. 

        Сумын иргэдийг өөрийгөө болон гэр бүлийхнийгээ  хорт зуршилаас урьдчилан 

сэргийлэх замын  хөдөлгөөнд аюулгүй зөв боловсон оролцох зорилгоор сургалт   

цагдаагийн байгууллагатай хамтран 20- 40 насны 21 залуучуудад 40-60 насны 3 хүнд 

зөрчлийн 

тухай хууль, 

Архи тамхи 

түүнэээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 

талаар 

сургалт хийн 

гарын авлага 

тараасан. 

Нийт 24 хүн 

хамрагдсан.  

 

 



 

 

 

 
 

Ерөнхий боловсролын сургууль хариуцсан Эмчлэгч эмч Ө. Золжаргалтай хамтран 

8-р ангийн сурагчдад “ Архи тамхи түүний хор уршгаас “ урьдчилан сэргийлэх талаар 

сургалт хийн гарын авлагаа тараасан.  Нийт 34 хүүхэд хамрагдсан. Сургалтанд 

хамрагдсан хүүхдүүд  гэр бүлийхэндээ сургалтын талаар яриа таниулга хийхийг зөвлөсөн.  

 

 
 



 

          Сувилагчийн нэг өдөр аянаар сувилагч нарыг ард иргэдэд дэлгэрэнгүй танилцуулж 
92 иргэнд сувилагчийн ажлыг сурталчлах сувилахуйн тусламж үйлчилгээ болон асаргаа 
сувилгааг гэрийн нөхцөлд хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар сургалт хийж 50ш гарын авлага 
тараалаа.  

          Мөн байнгын асаргаанд байдаг 5 иргэнд 
сувилахуйн тусламж үйлчилгээ болон асаргаа 
сувилгааг хийж 10 асран хамгаалагч нарт 
хэвтрийн улмаас үүсэх цооролтоос сэргийлэх, 
өвчнийг хэрхэн усанд оруулах талаар заавар 
зөвөлгөө өгч гэрээр 3 нярайг усанд оруулж эцэг 
эхэд нь зааж зөвлөв. 

Сумын соѐлын төвд сувилагчийн нэг өдөр 
сэдвээр нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион 
байгуулж 43 хүнд гэрийн асаргаа сувилгааны 
талаар мэдээлэл хийж  гарын авлага тараасан.  

        Өдөрлөгт ирсэн нийт 43 хүнийг урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт хамруулж чийрэгжүүлэлтийн 

сорил авсан. Сорилын дараа танин мэдэхүйн болон мэдээллийн дагуу АХА тэмцээн 
зохион байгуулж 2 байр шалгаруулж мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа.  

Олон улсын сувилагч нарын баярыг тохиолдуулан Сувилагч нарын дунд ур чадварын 
тэмцээн зохион явуулсан.  

 Анхан шатны маягт хөтлөлт 

 Гардан үйлдэл 

 Тест бөглөх зэрэг 3 үе шаттайгаар зохион байгуулж сувилагч Б.Оюунгэрэл 
тэргүүн байр эзэлсэн. Больницод хэвтэн эмчлүүлж байгаа 10 үйлчлүүлэгчдэд 
эмийн зохистой хэрэглээ сэдвээр 1,  зөв дадал хэвшүүлэх 21 зарчим мөрдөх 
талаар 2 удаа сургалт хийсэн.  

Агчий  



 

   

 

 

                     

 

 

 



           
            

 
  

 
 Ахмадын хорооноос зохион байгуулсан “Нас тогтох сайхан аян”-ны хүрээнд 

хуваарийн дагуу 5 сарын 5нд ахмадуудынхаа чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх 
“Биет бус өвийг бусдад түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг зохион 
байгууллаа.  

Эрүүл мэндийн төв дээр 32   ахмад настанг   урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан.  
Мөн давсны хор уршиг,  артерийн даралт ихсэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, ахуйн осол 
гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх  талаар мэдээлэл, сургалт зохион байгуулж ажиллаа.  

Ахмадуудын дунд даалуу, хөзрийн 
тэмцээнүүд, оройн хөтөлбөрт цэнгүүнийг 
зохион байгуулж тэмцээн тус бүрт 
амжилттай оролцсон ахмадууддаа 
дурсгалын зүйлээр шагнаж урамшууллаа.  

 
Хүнд өвчтэй болон байнгын 

асаргаанд байдаг 5 ахмад настанд Сар 
бүр гэрийн эргэлт хийж асран хамгаалагч 
нарт нь сургалт сурталчилгаа хийж  ахмад 
настнуудад СТҮ болон асаргаа сувилгааг 
гэрийн нөхцөлд хийсэн.  

“Цооролтоос урьдчилан сэргийлэх” 
талаар  давхардсан тоогоор 11  асран 
хамгаалагчид 3 удаа, “Эмийн зохистой 

хэрэглээ”   сэдвээр 2 удаа давхардсан тоогоор   нийт 16 ахмад настан болон асран 
хамгаалагч нарт, “Хэвтрийн өвчтөнд асаргаа сувилгааг хэрхэн хийх талаар” 3 удаа 
давхардсан тоогоор 11 хүнийг хамруулж мэдээлэл  хийж гарын авлага тараасан.Сар 
шинийн баяраар өөрийн байгууллагын харъяаны 21 ахмадад гарын бэлэг гардуулсан. 



 
  09 сарын 4-8, 11-15 ны хооронд ахмадын сувилалыг 2 ээлжээр   ажиллуулсан. 

Үүнд: 1-р ээлжинд 6 ахмад, 2-р ээлжинд 10 ахмад настнууд ирж үйлчлүүлсэн. 
Сувилалаар ахмадуудад бариа засал, гулгуур бумба, хэсэг газрын бариа, галтай 

бумба болон имфра гэрлээр үе мөч, нуруунд шарлага хийж үйлчилсэн.  
Сувилалын цагийн хуваарийн дагуу өглөө 09 цагаас хүлээн авч өглөөний цайг өгч 

эхэлснээр өдрийн эмчилгээнүүд үргэлжилж өдөр 13 цагт өдрийн хоол өгдөг.   .  
Ахмадуудад бариа бумба хийж байгаа нь : 

                               
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
  
 
    



  
 
 
Имфра шарлага 
 

   
 
 
 

Тогооч. Ө. Эрдэнэчимэг Эмчилгээний зориулалттай сувиллын хоол /өөх тос, давс 
багатай хоол/   - оор үйлчилж байсан.  

 
 

  

              
 
 
 
 



                                                         Чөлөөт цаг: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-р ээлжийн ахмадууд:                                                      2-р ээлжийн ахмадууд: 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        “Хамтдаа шийдвэрлэе” олон нийтийн санал асуулга явуулах ажлын удирдамжийг 
хүлээн авч ажилчиддаа танилцуулж,  иргэд олон нийтээс авах зарыг жимжүүрийн өрөөний 
үүдэнд, угтах үйлчилгээ болон  гадна хаалганы  зарын самбарт байрлуулсан.  
 
Жижүүрийн өрөөний үүдэнд                              Угтах үйлчилгээний дэргэд 
 

                                 
        
Гадна талын мэдээллийн самбарт  
 

 
 
 
 
 
 



“ Хүүхдийн хараа хамгаалах өдөр “ – өөр 
 

Хүүхдийн хараа хамгаалах өдрийн  хүрээнд  хийх ажлын төлөвлөгөө гарган 
батлуулан ажилласан. Хүүхэд хөгжүүлэх төвийн 4 бүлгийн 41 хүүхдийг нүдний эмгэгээс   
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. 

 

    
  

ЕБС-ийн   1-9 ангийн 177 хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. Үүнээс  
19 хүүхэд нь холын харааны 1,0-1,25 гэсэн үнэлгээтэй байна. Эдгээр хүүхдүүдийг нарийн 
мэргэжлийн эмчид үзүүлж харааны шил таруулах талаар зөвлөсөн. 

 
 

   
 
 
 

Мөн дунд ангийханд “ Нүдний хараа болон нүдээ хамгаалах “ талаар сургалт хийЖ 
гарын авлага тараасан. Нийт 98 хүүхэд хамрагдсан. 5 Байгууллагын мэдээллийн самбарт 
“ Нүдний хараа болон нүдээ хамгаалах “ талаар зөвлөмж бэлдэж тавьсан. Эмнэлгийн 
ажилчид 30 өрхийн 53 хүнд гарын авлага тараан нүд болон хараагаа хамгаалах талаарх 
мэдлэг ойлголтыг нь дээшлүүлсэн.  
        
          Төрийн албан хаагчид сумын эргэн тойронд байгаа 3 км газарт хог болон гялгар 
уутны цэвэрлэгээ хийж  уралдаан зарлаж ажиллав. Орчны эрүүл мэндийг сайжруулах, хог 
хаягдлын менежментийг баримтлах талаар сумын төвийн  айл өрхөд сурталчилгаа хийж  
гялгар уутны хэрэглээг таслан зогсоох зорилгоор   174  айл   өрхөд нэг бүр нь 4586 
төгрөгийн үнэ бүхий уутыг   хүнс, ахуй хэрэглээний даавуун торыг  өдөр тутамд хэрэглэж  
хэвшил болгох зорилгоор     төрийн албан хаагчдын 10 багийн 110 гишүүдээр оѐулж 
гардан тарааж гарын үсэг, зургаар баталгаажууллаа.      Гал тогоотой байгууллагуудын 
нярав хүнсний зүйлээ зөөвөрлөх уут олгов.  



        Цаашид   худалдаа үйлчилгээний газруудыг гялгар уут худалдан борлуулах ажлыг 
багасгах талаар анхааруулга өгч айл өрх албан байгууллагуудад гялгар уут худалдан 
авахгүй эдийн засгийн  нэмнэлт гаргаж үр дүнг тооцож байхыг анхааруулав.          
 

 

 
 
 
 

         Мэдээлэл сургалт сурталчилгааны чиглэлээр:   Амбулаториор болон 
стационараар үйлчлүүлж байгаа иргэдэд:  

1. Осол гэмтлээс сэргийлье: 50 өрхийн 85 хүнд  

2. “ Түлэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх “ - 23 ширхэг  

3. Хүүхдийн түлэгдэлт – Эцэг эхийн хариуцлагын” – 23 ширхэг  

4. “ Унаж бэртэхээс сэргийлэх”  20 ширхэг  

5. Бөөр хамгаалах өдөр: 10 самбарт  83 ширхэг  

6. Сүрьеэтэй тэмцэх: 8 хуудастай ном 20 ширхэг  

7. Сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө нэгдэцгээе:  40 ширхэг  

8. Тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлэх : 60 ширхэг  

9. Сүүгээр ханиад дарах арга : 50 ширхэг  

10. Давсны хэрэглээг бууруулах өдөр:   105 өрхийн 256 хүн 

11. Харшилтай тэмцэх өдөр:  95 өрхийн 115 хүн 

12. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах : 50 өрхийн 120 хүн 

13. Цэцэрлэгийн хүүхдийн хараа хяналтыг сайжруулах зам тээврийн осолоос ”  

урьдчилан сэргийлэх : 33 хүн 

14. Гэдэсний халдвараас сэргийлэх өдөр: 65 өрхийн 128 хүн 

15. Хөдөлгөөн эрүүл мэнд: 40 ширхэг  

16. Эхийн сүүгээр хооллохыг дэмжих өдөр: 28 өрхийн  30 хүнд  

17. Дэлхийн усны өдөр:  80 ширхэг   

18. Иод дутлын эмгэгээс сэргийлье: 80 ширхэг  

19. Зохистой хооллолт: 108 ширхэг   

20. Томуу, томуу төст өвчин: 80  ширхэг  

21. БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-той тэмцэх өдрүүд: 48 ширхэг  

22. Тархины цус харвалтын : 50 ширхэг  

23. Цусны даралтаа үзэх : 18 ширхэг  

24. Нүдний хараа болон нүдээ хамгаалах “ 5 самбарт 30 өрхийн 53 хүнд 

25. Хонины салбант сархинаг: 30 ширхэг  

26. Наранд цохиулахаас сэргийлээрэй   120 ширхэг  



27. Шүд эрүүл бол бие эрүүл     26 ширхэг  

28. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэх   80 ширхэг  

29. Хуванцар савны хэрэглээ   60 ширхэг  

30. Эмийн зохистой хэрэглээ   85 ширхэг  

31. Бруциллез өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх   57 ширхэг  

32. Салхин цэцэг   78 ширхэг  

33. Зөвлөмж   65 ширхэг    Нийт  33 төрлийн 1932 ширхэг 2249 хүнд сургалт 

сурталчилгаа хийсэн.  

 
             Байгууллагынхаа дотоод тохижилтоо сайжруулж: 

 Төрөх өрөө, төрөхийн 00 өрөө, гар угаах өрөөний пилта ханыг будаж засвар хийсэн 

 Хүлээн авахын өрөөний хаалгыг стандартын дагуу томсгож  хаалгыг шинэчилсэн.  

 Хуучин уурын зуухны өрөөнд засвар хийж  ариутгалын өрөөг шилжүүлэн оруулж 
тохижуулсан  байна.  

 150 гаруй мянган төгрөгөөр хулдаас, будаг,  замаска авч ажилчдын хүчээр моргын 
өрөө, тарианы өрөөг  тохижуулсан. 

 
Ажилчид өөрсдийн санаачлагаар  
 

1. Сүрьеэгийн халдвараас  сэргийлэх гарын авлага 20 ш ном 
2. АШМ хийх  хавтас авч жижүүрийн өрөөнд  тавьсан  
3. Тосон болон бүлээн бариа хийхэд зориулж эмчилгээний тос   
4. Ажлын өрөөндөө цаг   
5. Эмийн тэргэнцэрт шинээр дэлгэш  1ш 
6. Өдөр тутмын хэрэглээний дэлгэш 2  ш   
7. Сувилагчийн өрөөний ширээнд шинээр бүтээлэг   
8. Цэвэр бохир  улавчны хайрцаг   
9. Амбулаторийн өрөөнүүдэд тоосны алчуур өлгөх өлгүүр   
10. МСС ны өрөөнд BUDDY хамтаар хөшиг  20000 төгрөгөөр  захиалсан   
11. Гал тогооны хөргөгчинд  температур    
12. Больницын оронд 6 гудас, 6  дэрний уут   
13. Тогооны таг 8000 төгрөгөөр 
14. Аяга хатаагчийн гэрэл 6000 төгрөгөөр    
15. Угаалгын өрөөнд 2 ширхэг савангийн сав  зэргийг ажилчид санаачилан авч тавьсан 

ба  хийсэн  
16. BUDDY хамтаар гадна хаяггүй 7 өрөөнд 23000 төгрөгөөр хаяг хийсэн 
17. Цэцэг усалдаг сав   
18. Блезна, коноп 
19. Өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэглэх 2 самбар хийж тавьсан 
20. Гар арчих хуурай сальфетикны сав 20000 төгрөгөөр авч жижүүрийн өрөөнд тавьсан 
21. Истори болон анхан шатны маягт наах  2 ширхэг цаасны цавуу 1200 төгрөгөөр авч  

тавьсан. 
22. Ус хэмжих 1 литрийн сав 
23. Мах ногоо, талхны модонд 3 ширхэг уут хийсэн 
24. Ширээний бүтээлэг  
25. Ариутгасан шарикны уут 2ш 
26. Дэлгэш 2ш 
27. Орны бүтээлэг 
28. Гарын зөөлөвч 2  
29. Жолооч машиндаа  

 Дугуй нөхүүлсэн 7500 төгрөг 

 Арын суудал гагнуулсан 5000 төгрөг 

 Рүлийн бүрээс  10 000 төгрөг 

 Машины дотор гэрлийн унтраалга 5000 төгрөг 



 Тосны шүүр 5000 

 Гал тогоонд халбага 10 ширхэгийг 3500 төгрөг 

 3 шургуулагатай  эмийн сав, өртөлтийн цомог хийх  сав 24500 

 Сурталчилгаанд хэрэглэх гарын авлага санамж 24 ширхэгийг 1200 төгрөгөөр  

 Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх  хайрцаг 25000 

 Хог хадгалах цэгийг хулдааслах  хулдаас, төрөх өрөөний гудасны өнгө хийхэд  
7000 төгрөг 

 Сувилагч нар хамтран 155000 төгрөгөөр яаралтай тусламжийн эрэмбэлэн ангилал, 
сувилахуйн түгээмэл үйлдлийн стандартын самбар  хийлгэсэн  

 ХӨЦМ- ийн иж бүрдэл 10500 төгрөгөөр 

 Тоосны алчуур болон өлгүүр  6000 төгрөг 

 Бага эмч Л.Мөнхжаргал Ариутгалын өрөөнд вакум хаалга 200 000 төгрөгөөр  
хийлгэж тавьсан 

 Үйлчилгээний ажилчдын дунд зохион байгуулсан “ Эрүүл мэндийг дээдлэгч хамт 
олон” 14 хоногийн аянаар манай байгууллагын ажилчид жижүүрийн өрөөнд 
үйлчлүүлэгчийг  хүлээн авах ор хийж тавьсан.  Үнэ 150 000 төгрөг  

 Нүүрс шигших шигшүүр  45000 төгрөгөөр хийж   байгууллагатаа   645200 төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалт хийсэн.   

 
 
 

Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ  үндсэн үзүүлэлт  

    
2017 он 

 

№   Үзүүлэлт 2014 2015 2016 2017 

1 Бүгд үзлэг 5081 5277 5955 4895 

2 Амбулаторийн үзлэг 2050 2417 2997 2129 

3 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг 1769 1796 1875 1740 

4 Гэрийн дуудлагаар 138 158 316 163 

5 Идэвхтэй үзлэг 940 709 453 322 

6 Гэрийн идэвхтэй  хяналт  184 197 314 341 

7 Эмчлэгдсэн  хүний тоо 219 152 208 240 

8 Дундаж ор хоног 5.8 5.2 5.9 5.7 

9  Орны эргэлт 54.7 38 34.6 40 

10 Стацианорын ор хоног 1287 798 1228 1384 

11 Нийт төрөлт 4 7 7 2 

12 Жирэмсний хяналт 80% 73% 96% 81% 

13 Эхийн эндэгдэл 0 0 0 0 

14 
0-1 насны хүүхдийн 
эндэгдэл 

0 0 1 0 

15 
1-5 насны хүүхдийн 
эндэгдэл 

1 0 2 0 

16 Нийт нас баралт 4 6 11 7 

17 Эмнэлгийн нас баралт 1 0 4 1 



18 Хоног болоогүй нас баралт 1 0 4 0 

19 
Дархлаажуулалтын 
хамралт 

100% 100% 100% 100% 

20 
Зайлшгүй шаардлагатай 
тоног төхөөрөмжийн 
хангалт 

85% 85% 85% 81% 

21 
Задлан шинжилгээний 
оношийн зөрүү 

0 0 0 0 

22 
Халдварт  өвчин                                                                                                                                                                                                                                  
/ 10 000 хүн амд /  

11 / 74.6 
/ 

9 / 62.4 / 16 20.7 

23 
Ò¿ðãýí òóñëàìæèéí 
äóóäëàãà 

192 204 360 240 

24 Аëñûí äóóäëàãà 101 86 111 76 

25 Осол гэмтлийн дуудлага   9 16 15 19 

 
 

 


