
                              ѓНДѓРШИЛ СУМЫН ЭРёёЛ МЭНДИЙН ТѓВ 

ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

Эмнэлэгийн тусламж үйлччилгээний чиглэлээр: 

 

Бүгд үзлэг  1931 

 Амбулаторийн ђзлэг    1200 

 Урьдчилан сэргийлэх ђзлэг   416   

 Идэвхтэй хяналт     133  

 Дуудлагаар гэрийн ђзлэг   82 

 Ãýðèéí èäýâõòýé  õÿíàëò    100 

 Тєрсєн эх  2 

 Хэвтэн эмчлђђлсэн хђний тоо    146 

 Нийт  тђргэн тусламжийн дуудлага     147 

 Алсын дуудлага     64 

 Осол гэмтлийн дуудлага 2  

 Жирэмсний хяналт 100% байна.       

 Дархлаажуулалтын хамралт  100% 

  

         Шђдний нарийн мэргэжлийн эмч Цогтбаатар 4 сарын 23 ѕ ний єдрєєс 

эхлэн  ажиллаж   шђд эмчлђђлэх шаардлагатай  69 хђђхэд  хамрагдснаас 34 

хђђхэд эрђђлжиж 18 хђђхэд дараагийн шатлалын эмнэлэгт эмчлђђлэх  зєвлєгєє 

авлаа.     

         Улаанбаатар хотоос дотор. ЭХО, эмэгтэйчђђдийн эмч нарыг ирђђлж дотор, 

ЭХО ѕ ийн нарийн мэргэжлийн эмчийн ђзлэгт 87 хђн, эмэгтэйчђђдийн эмчийн 

ђзлэгт 55 хђн хамрагдсан  

2 багийн єдєрлєгєєр артерийн даралт ихсэлт, чихрийн шижин євчнєєс 

сэргийлэх эрт илрђђлэгт ђзлэгийг зохион байгуулж  зорилтот насны 35 хђн 

хамрагдсан.  ёзлэгт хамрагдсан хђмђђстээ гарын  авлага бэлтгэн тараасан.  

           Аймгийн ЭМГ ѕ аас зохион байгуулсан явуулын нарийн мэргэжлийн эмч 

нарын ђзлэгт  

1. Дотор 40 

2. ЭХО 43 

3. Эмэгтэйчђђд 34 

4. Сђрьеэ  13  

5. Хђђхэд 11.  Нийт 141 хђн хамрагдаж эрђђл мэндийн зєвлєгєє авсан.  

 

Малын гоц халдварт Шђлхий євчний єндєржђђлсэн бэлэн байдлын ђед 

ажиллах ажлын тєлєвлєгєє гаргасан.   Малын гоц халдварт Шђлхий євчний 

хорио дэглэмийн  постонд ажиллах эмч нарын хуваарийг гаргаж батлуулсан.    

 Малын гоц халдварт Шђлхий євчний хорио дэглэмийн бђсэд оршин суугаа  

єєрийн сумын 72 єрхийн 168 иргэн, гадны сумын 5 єрхийн 17 иргэний судалгааг 

гаргасан. 0-5 хђртэлх насны 18 хђђхэд, єндєр настан 11, хєгжлийн бэрхшээлтэй 



6 хђн байгаа. Постонд ажиллаж байгаа болон постноос бууж ирсэн /давахрдсан 

тоогоор/ 50 хђнд эрђђл мэндийн ђзлэг хийж витаминжуулсан. 

Постон дээр   дуудлагаар 6 удаа очиж ђзлэг хийсэн        Шђлхий євчнєєс 

сэргийлэх  2 тєрлийн гарын авлага 58 хђнд тарааж сурталчилгаа хийсэн. 

Постонд  манай байгууллагаас  3 эмч, 1 сувилагч ажиллаж байна  

Постонд ажиллах хђмђђсийг эрђђл мэндийн ђзлэгт хамруулж 

витаминжуулсан. 

 

Постонд ажилласан иргэдэд витамин олгосон 

 

 

    

Ам зайлах лимоны уусмал 

 

 

 



Аритугалын хэсгээс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 1 дђгээр сарын 02-ны єдрийн А/01 дугаар 

захирамжаар 2018 оныг “Эрђђл мэндийг дэмжих жил” болгон зарласан дагуу 

манай байгууллага    дэмжих жилийн нээлтийг 2018 оны 03  дугаар сарын 29 

єдєр сумын соѐлын тєвд хийлээ.  

Нээлтийг  сумын Засаг даргын  орлогч 

О.Цолмон нээлээ. Сумын Эрђђл 

мэндийн тєвийн дарга Д.Эрдэнэчулуун 

Эрђђл мэндийг дэмжих жилээр хийх 

ажлын тєлєвлєгєєгєє иргэдэд 

танилцууллаа.  

 



         Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа хариуцсан их эмч У.Сувдмаа  Хєдєлгєєн 
эрђђл мэнд 1 сарын аянаар хийх ажлын удирдамжаа танилцуулж хэсгийн 
ахлагч нарт єглєє.       

 

           Давсны хэрэглээг бууруулах, Хєдєлгєєний  хомсдлоос сэргийлье 2 
тєрлийн гарын авлага бэлтгэн тараасан.  Нээлтийн ђйл ажиллагаанд 58 хђн 
хамрагдсан.  

          Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр: 

  

Тус нээлтийн ђеэр 4 сарыг хєдєлгєєн эрђђл мэнд нэртэй сарын аянг зохион байгуулж 4 

сарын 2-с эхлэн соѐлын тєвд єглєєний 07 цагаас эхлэн  дасгал хийсэн.  

 

  
Мєн аяны хђрээнд  сумын нийт иргэдийг хамарсан гар бємбєгийн тэмцээн зохион 

байгуулсан. 

 

    
 

             Эрүүл аюулгүй ажлын байр: 5 сарын 1-10 єдрђђдэд эрђђл аюулгђй ажлын 

байр сэдвээр захиргаа, цэцэрлэг, ерєнхий боловсролын сургууль болон єєрийн 



байгууллага дээрээ ажлын байрны дасгал хєдєлгєєнийг зааж єдєрт ажлын хажуугаар 

10 минут хиж хэвшђђлсэн. 

      
Дэлхийн гар угаах єдрєєр ажилчдын дунд “ Цэвэр гар амь насыг аварна” 

уриан дор  эмнэлгийн тусламж ђйлчилгээ ђзђђлэх явцад халдвар авахаас 

сэргийлж гараа тогтмол угааж байх талаар сургалт хийсэн. Сургалтанд  эмч. 

эмнэлэгийн мэргэжилтэн, ажилчид нийт 11 хђн хамрагдсан  

 Гар угаах дэлхийн єдрийг тэмдэглэж гар угаах арга барил дараалал 

болон гар угааснаар эрђђл мэндээ хэрхэн хамгаалах тухай ерєнхий 

боловсролын сургуулийн      6, 9-р ангийн  37  сурагчдад  сургалт хийж     гар 

угаах дарааллыг  биечлэн зааж єгсєн.   

       

 

         Гар угаах зааварыг дотуур байрны угаалгын єрєє, сургуулийн угаалгын 

єрєєнд  байрлуулснаар сурагчид гараа угаахдаа зєв дарааллаар угааж хэвших 

юм.  

 



        Сумын эрђђл мэндийн тєвийн сургалтын танхимд гар угаах дараалал, гар 

угааснаар эрђђл мэндээ хамгаалах талаар амбулаториор ђйлчлђђлсэн болон  

хэвтэн эмчлђђлж байгаа    9 хђнд     зааварчилгаа єгсєн.   

                Тамхины эсрэг дэлхийн єдрийг тохиолдуулан нийт албан хаагчдын 

мэдээллийн цагаар тамхины хор хєнєєл сэдвээр ЭМТ-н дарга Д. Эрдэнэчулуун сургалт 

явуулсан. 

 

   

 

Мєн тамхины тухай гарын авлагыг нийт 47 хђнд тараасан.  

 

           ЕБС-ийн   9-р ангийн 25 сурагчийг сонгон авч  эх,  хђђхэд, нєхєн  ђржихђйн  

эрђђл мэндийн  хєтєлбєрийн  талаар  

танилцуулж  сургалт  зохион  

байгууллаа.  

 

          Сургалтыг  сургуулийн  9-р ангид  

явуулж  сурагчдад  гарын авлага, 

дэвтэр, бал,хавтас,цай,кофе  єгсєн. 

 

 Сургалтаар  єсвєр  ђеийн  эрђђл  мэнд , 

бэлгийн бойжилт, сарын тэмдгийн ђед 

ариун цэвэр хэрхэн  сахих, ђндэсний  

хєтєлбєрийн талаар  ярьж  харилцан  

ярилцлага  хийлээ.  

Сурагчдын  мэдлэг  чадвар  сайжирч  анхан  шатны  мэдлэгтэй  боллоо.   

  

5 сард 6 сараас 5 хђртэлх насны 44 хђђхдэд витамин А аминдэмд хамруулсан 

 

 
 



         Сђрьеэ євчний талаар хийх ажлын тєлєвлєгєє гаргасан. Сђрьеэ євчнєєс 

урьдчилан  сэргийлэх талаар 3 ѕр сард     48 хђнд  “Сђрьеэгийн  халдвараас сэргийлье” 

гарын авлага тараасан. Шинээр тєрсєн 1 нярайд БЦЖ вакцин хийсэн. 1,3,12 сартай   

17 хђђхдэд БЦЖ вакцины сорвижилт шалгаж тэмдэглэсэн. Сђрьеэ євчнийг илрђђлэх 

зорилгоор олон хоног шалтгаангђй ханиалгасан зовиуртай  5  хђний цэрийг 

шинжилгээнд илгээсэн. 

           Антибиотекийн зохистой хэрэглээг тєлєвшђђлэх зорилгоор иргэдэд эмч нар 

амбулаториор болон  больницоор ђйлчлђђлсэн  349 хђнд сурталчилгаа хийж 

антибиотекийг жороор олгож байна. 

 

          Халдварт бус євчлєлєєс урьдчилан сэргийлэх амьдралын зєв дадал хэвшил 

тогтоох зорилгоор   123   хђнд сурталчилгаа хийсэн. ёђнд: єрхийн гишђђд тус тусдаа 

єєрийн аяга халбага, гарын алчууртай болох хєдєлгєєн єрнђђлэн ажиллаж байна. 

 

                2018 оны 6 дугаар сар 18 ны єдєр соѐлын тєвд 19 цагт   Дэлхийн 

донорын єдрийг  тохиолдуулан “Бусдын тєлєє цусаа єгч амьдрал бэлэглэе”  

уриан дор энэ єдрийг тэмдэглэн єнгєрђђлж байгаа тухай танилцуулж   ЭМТ- ийн 

дарга Д.Эрдэнэчулуун нээлт хийсэн. ёйл ажиллагаанд  Хђндэт донор ахмад 

настан Б.Цэрэн, С.Шура, ѓ.Уранчимэг болон бусад залуу донорууд нийт 14 хђн 

оролцлоо. ёйл ажиллагааны ђеэр хђндэт донорууддаа болон нийт доноруудаа   

урамшуулсан.   

           Их эмч У.Сувдмаа ђйл ажиллагаанд оролцогчдод  “Цусны донор байхын 

ач холбогдол, ашиг тус” -ын талаар сургалт хийсэн.   Сургалтанд оролцсон бђх 

хђмђђстээ   гарын авлагыг бэлтгэн тараасан.  19 хђн оролцсон. 

   

             

 

 



 

 

 

              

 

 

 

 

 

         Эрх зђйн хєтєч баг, гэмт хэргээс урьдчилан  сэргийлэх салбар зєвлєлєєс 

хамтран сумын тєвд ђйл ажиллагаа  явуулж байгаа хувийн хэвшлђђд болон 

ТТБ- ын дунд зохион байгуулсан Дэвжээ тэмцээний ђеэр манай байгууллагаас 

эх баригч бага эмч Д.Мєрєнтамир, Т.ѓлзийдђђрэн нар очиж Дэлхийн донорын 

єдрийг тохиолдуулан “Бусдын тєлєє цусаа єгч амьдрал бэлэглэе” сэдэвт гарын 

авлага бэлтгэн тарааж гарын ђсгээр баталгаажуулсан. Энэ арга хэмжээнд 24 

хђн хамрагдсан  

          

 Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнђђдэд цус цусан 

бђтээгдхђђний хэрэглээ, донорыг эгнээг 

єргєтгєх, шинээр донор элсђђлэх талаар 

мэдээлэл хийсэн.  

      Эмнэлгээр үйлчлүүлсэн 6 хүнд гарын авлага өгсөн.  

 

 

 

  

 


