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МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТУШААЛ 

 

Огноо: 2010/12/10             Дугаар: 425          Улаанбаатар хот 
 
 

Эрүүл мэндийн лабораторийн тусламж, үйлчилгээг хөгжүүлэх 
стратеги,төлөвлөгөө батлах тухай  

 
 

Эрүүл мэндийн мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, оношлогоо, эмчилгээний 

чанарыг сайжруулах, лабораторийн тусламж, үйлчилгээг хөгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ 

нь: 

1. Эрүүл мэндийн лабораторийн тусламж, үйлчилгээг 2010-2015 онд хөгжүүлэх 
стратегийг нэгдүгээр, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хоѐрдугаар 
хавсралтаар тус тус баталсугай. 

2. Уг стратеги, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохицуулж ажиллахыг Эмнэлгийн 
тусламжийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Ш.Энхбат/-т, үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай зардлын төсөв, хөрөнгийг жил бүрийн улсын төсөвт тусган санхүүжүүлэх 
арга хэмжээ авахыг Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар /Н.Түмэндэмбэрэл/-т тус тус 
үүрэг болгосугай.   

3. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг дэд сайд /Ж. 
Цолмон/-д даалгасугай. 
 

 

 

САЙД       С. ЛАМБАА 
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Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 

12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 425 тоот  

тушаалын хоѐрдугаар хавсралт  

 

Эрүүл мэндийн лабораторийн тусламж, үйлчилгээг хөгжүүлэх үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө (2010-2015) 
 

 
д/д 

 
 

Үйл ажиллагаа 

Хариуцах 
болон 

оролцогч 
байгууллага 

Шаардагдах 
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(мян.төг) 
Гарах үр дүн 
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Нэг. Лабораторийн тусламж, үйлчилгээний удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох  

1.1 Эрүүл мэндийн үндэсний 
лавлагаа лабораторийн 
зохион байгуулалт, үйл 
ажилллагааны талаар 
хөгжингүй орнуудын 
туршлага судлах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ДЭМБ 

20000,0 Лавлагаа 
лабораторийн үйл 
ажиллагааны талаар 
мэдлэгтэй болно. 

Туршлага 
судалсан 
байна. 
 

          

1.2 Эрүүл мэндийн үндэсний 
лавлагаа лаборатори 
байгуулах төсөл, 
хөтөлбөр боловсруулах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ДЭМБ 

200,0 Лавлагаа 
лабораторийн үйл 
ажиллагаа тодорхой 
болно.  

Төсөл 
боловсрогдсон 
байна. 

          

1.3 Үндэсний лавлагаа 
лабораторийн барилгын 
зураг боловсруулж 
батлуулах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ДЭМБ, БЗХ 

500,0 Лавлагаа лаборатори 
байртай болно. 

Барилгын зураг 
төсөл бэлэн 
болсон байна. 

          

1.4 Үндэсний лавлагаа  
лабораторийн бүтэц, үйл 
ажиллагааны стандарт 
боловсруулан батлуулах 

ЭМЯ, ЛМЗ 
ДЭМБ, СХҮТ 
 

200,0 Үндэсний лавлагаа  
лабораторуудын  үйл 
ажиллагааны хүрээ 
тодорхой болно 

Стандарт 
батлагдсан 
байна. 

          

1.5 Үндэсний эрүүл мэндийн 
лабораторийн тусламж, 
үйлчилгээний сүлжээний 
төсөл боловсруулах 

ЭМЯ,  ЛМЗ 
 

200,0 Лабораторын 
сүлжээний үйл 
ажиллагаа, сүлжээ 
байгуулах төлөвлөгөө 
тодорхой болно. 

Төсөл 
боловсрогдсон 
байна. 

          

1.6 Үндэсний эрүүл мэндийн 
лабораторийн тусламж 
үйлчилгээний сүлжээний 

ЭМЯ,  ЛМЗ, 
ДЭМБ 

1500,0 Лабораторийн 
мэргэжилтэнүүд 
сүлжээний үйл 

Сургалт 
явагдсан 
байна. 
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талаар сургалт явуулах ажиллагааны талаар 
мэдлэгтэй болно. 

1.7 Нийслэлийн халдварт 
өвчний лавлагаа 
лаборатори байгуулах 
төсөл боловсруулж, 
тооцоог бэлэн болгох 

ЭМЯ, НЭМГ 200,0 Халдварт өвчний 
оношлогооны 
тогтолцоо 
боловсронгуй болно. 

Төсөл 
боловсрогдож, 
санхүүэилтийн 
тооцоо бэлэн 
болсон байна. 

          

1.8 Нийслэлийн халдварт 
өвчний лавлагаа 
лаборатори байгуулах 

 150000,0 Оношлогоо сайжирна. Халдварт 
өвчний 
лавлагаа 
лаборатори 
байгуулагдсан 
байна. 

          

1.9 
 
 

Лабораторийн сүлжээнд 
эхний 10 лабораторийг 
хамруулах 

ЭМЯ,  ЛМЗ, 
ДЭМБ 

80000,0 
 

Сүлжээнд хамрагдсан 
эхний 
лабораторуудын үйл 
ажиллагаа, хангамж, 
мэдээлэл нэгдсэн 
зохицуулалтанд орно. 

Лабораториуд 
сүлжээнд 
хамрагдсан 
байна. 

          

1.10 Үндэсний лавлагаа 
болон 2, 3, дахь 
шатлалын 
лабораторуудыг 
сүлжээнд хамруулах 

ЭМЯ,  ЛМЗ, 
ДЭМБ 

 
150000,0 

Лабораторуудын үйл 
ажиллагаа, хангамж, 
мэдээлэл нэгдсэн 
зохицуулалтанд орно. 

Нийт 
лабораторийн 
50% нь 
сүлжээнд 
хамрагдсан 
байна. 

          

1.11 Оношлуур, урвалжийн 
бүртгэлийн тогтолцоог 
нэвтрүүлэх 

ЭМЯ, ЗГХА-
ЭМГ 

8000,0 Оношлогооны чанар 
сайжирна. 

Бүртгэл 
хийгддэг 
болсон байна. 

          

1.12 Эрүүл мэндийн 
лабораторийн тусламж, 
үйлчилгээг бэхжүүлэх 
талаар шийдвэр 
гаргачид, 
хандивлагчидын хурал, 
семинар зохион 
байгуулах 

ЭМЯ,  ЛМЗ, 
ДЭМБ 

25000,0 Стратегийг 
хэрэгжүүлэхэд 
шаарлагатай дэмжлэг 
бий болно. 

Хурал, семинар 
зохион 
байгуулагдсан 
байна. 

          

1.13 Үндэсний 
лабораториудын  үйл 
ажиллагаа болон төсөл 
хөтөлбөрийг уялдуулан 

ЭМЯ, ЛМЗ 48000.0 Лабораторийн 
тусламж , үйл 
ажиллагааны 
давхардал хийдэл 

Хяналтын баг 
байгуулагдсан 
байна. 
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зохицуулах, хяналт тавих 
баг ажиллуулах 

арилаж үйл 
ажиллагаа жигдэрнэ. 

 
Хоѐр. Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох 

2.1 Лавлагаа лабораторийн 
үйл ажиллагааны чиг, 
үүрэг, эрхийг 
тодорхойлсон журам 
боловсруулж батлуулах 

ЭМЯ,  ЛМЗ, 
лабораторуу
дын 
төлөөлөгчид  

200,0 Лавлагаа  
лабораторийн үйл 
ажиллагааны чиг, 
үүрэг тодорхой болж 
жигдэрнэ. 

Журам 
батлагдсан 
байна. 

          

2.2 Лабораторийн сүлжээ 
системийн үйл 
ажиллагааны журмыг 
эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаатай уялдуулан 
боловсруулж батлуулах 

ЭМЯ,  ЛМЗ 100,0 Лабораторийн 
сүлжээний  
ажиллагааны чиг, 
үүрэг тодорхой болж 
жигдэрнэ. 

Журам 
батлагдсан 
байна. 

          

2.3 Оношзүйн лабораторийн 
тусламж, үйлчилгээтэй 
холбоотой хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж байгаа хууль 
журам, шийдвэрт үнэлгээ 
хийж нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах 

ЭМЯ, ЛМЗ,  450.0 Хууль эрх зүйн орчин 
сайжирна. 

Лабораторийн 
холбогдолтой 
бодлогын 
баримт бичгүүд 
боловсронгуй 
болсон байна. 

          

2.4 Эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний шатлал бүрт 
ажиллах лабораторийн 
бүтэц, үйл ажиллагааны 
стандарт боловсруулж, 
батлуулах 

ЭМЯ, СХЗГ, 

ЗГХА-ЭМГ, 

эмнэлэг, 

тусгай 

мэргэжлийн 

төв 

6000,0 Шаардлага хангасан 
нөхцөлд чанартай 
оношлогоо хийгдэнэ.  

Стандарт 
боловсрогдсон 
байна. 

          

 
Гурав. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх 

3.1 Эрүүл мэндийн 
лабораторид ажиллах 
хүчний нөөцийн 
стандартыг шинэчлэх 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
СХҮТ 

300,0 Боловсон хүчний 
чадавхи сайжируулах 
үндэслэл гарна 

Стандарт 
шинэчлэгдсэн 
байна. 

          

3.2 Лабораторийн эмч бэлтгэх 
сургалтын хөтөлбөрийг 
боловсронгуй болгох 

ЭМЯ, ЛМЗ 
ЭМШУИС 

200,0 Мэдлэг, чадвартай 
лабораторийн эмчтэй 
болно 

Хөтөлбөр 
боловсронгуй 
болсон байна. 
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3.3 Лабораторийн технологич 
бэлтгэх сургалтын 
хөтөлбөрийг боловсронгуй 
болгох 

ЭМЯ, ЛМЗ 
ЭМШУИС 

200,0 Мэдлэг, чадвартай 
лаборант, техникчтэй 
болно 

Хөтөлбөр 
боловсронгуй 
болсон байна. 

          

3.4 Лабораторийн 
мэргэжилтний сургалт, 
давтан сургалтын  
хэрэгцээг тодорхойлж,  
хөтөлбөр, төсөл 
боловсруулах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ЭМШУИС  

200,0 Сургалт, давтан 
сургалтын цаашдын 
төлөвлөгөө тодорхой 
болно. 

Хэрэгцээ 
тодорхойлогдо
ж, хөтөлбөр 
батлагдсан 
байна. 

          

3.5 Лабораторийн 
мэргэжилтний сургалт, 
давтан сургалтыг үе 
шаттай, 
төлөвлөгөөтэйгөөр 
явуулах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ЭМШУИС, 
ДЭМБ 

350000,0 Лабораторийн 
мэргэжилтнүүдийн 
мэдлэг, чадвар 
сайжирна. 

Төлөвлөгөөний 
дагуу сургалт 
явагдсан 
байна. 

          

3.6 Лабораторийн боловсон 
хүчний мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ЭМГ 

35000,0 Боловсон хүчний 
хангамж сайжирна. 

Мэдээллийн 
сан бүрдсэн 
байна. 

          

3.7 Лабораторийн хүний 
нөөцийг хөгжүүлэх 
төлөвлөгөө боловсруулах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 50,0 Лабораторийн 
салбарт ажиллах 
хүний нөөцийн 
чадавхи сайжирна. 

Төлөвлөгөө 
боловсрогдсон 
байна. 

          

Дөрөв. Эрүүл мэндийн лабораторийн шинжилгээний нэр төрөл, арга зүйг боловсронгуй болгох 

4.1 Эрүүл мэндийн 
лабораторийн шатлал 
бүрm мөрдөх 
шинжилгээний стандарт 
ажиллагааны аргачлалыг 
боловсруулан, удирдамж 
болгон мөрдөх 

ЭМЯ,  СХЗГ 20000,0 Шинжилгээний чанар 
сайжрах нөхцөл 
бүрдэнэ. 

Удирдамж 
боловсрогдон 
батлагпсан 
байна. 

          

4.2 Эмч, сувилагч нарт 
зориулсан шинжилгээний 
нэр төрөл, өвчтөн бэлдэх, 
сорьц авах, тээвэрлэх арга 
зүй, шинжилгээний дүнд 
хийх эмнэл зүйн тайлалын 
хялбарчилсан 
танилцуулгын заавар 

ЛМЗ, 
лаборато-
риудын 
эрхлэгч нар 

500,0 Шижилгээний өмнөх 
алдаа багассанаар 
шинжилгээний чанар 
сайжирна. 

Заавар 
эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд
эд хүрсэн 
байна. 
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гаргах 
 

4.3 Шижилгээний сорьцыг 
архивлах талаар журам 
боловсруулах 

ЭМЯ 200,0 Шинжилгээний 
сорьцыг нэгдсэн 
журмын дагуу 
хадгалснаар 
оношлогооны чанар 
сайжирна. 

Журам 
батлагдсан 
байна. 

          

4.4 Илгээмж шинжилгээний 
тогтолцооны удирдамж 
боловсруулах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ДЭМБ 

300,0 Иргэдэд чирэгдэлгүй 
үйлчилгээ хүргэх 
тогтолцоо бий болно. 

Удирдамж 
боловсрогдсон 
байна. 

          

4.5 Илгээмж шинжилгээний 
сорьц тээвэрлэлтийн 
механизм буй болгох, 
сорьц авах, хадгалах, 
тээвэрлэх удирдамж, 
гарын авлага боловсруулж 
түгээх 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ДЭМБ 

2000,0 Илгээмж 
шинжилгээний 
аргачлал тодорхой 
болж мөрдөгдөнө. 

Удирдамж, 
гарын авлага 
боловсрогдсон 
байна. 

          

 
Тав. Эрүүл мэндийн лабораторийн үйл ажиллагааны чанарын баталгааг хангах 

5.1 Төв эмнэлэг, тусгай 
мэргэжлийн төв, БОЭТ, 
нэгдсэн эмнэлэгт ажиллаж 
байгаа чанарын албаны 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд 
лабораторийн шинжилгээ-
оношлогооны чанарын 
дотоод хяналтыг тогтмол 
хийлгэх, гадаад хяналтад 
зайлшгүй хамрагдаж 
байгаад тогтмол хяналт 
тавих үүрэг, үйл 
ажиллагааг оруулж 
ажиллуулах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
СХҮТ, ДЭМБ 

10000,0 Шинжилгээний 
дотоод, гадаад 
хяналтыг тогтмол 
хийснээр өвчний 
оношийг найдвартай 
зөв хийж, чанар 
сайжирна. 

Шинжилгээний 
дотоод, гадаад 
хяналтын үйл 
ажиллагаа 
тогтмолжсон 
байна.  

          

5.2 АНДБЭБ-ийн боловсруулж 
гаргасан Лабораторийн 
шинжилгээний чанарын 
стандарт болон MNS ISO 
15189 стандартыг 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
СХҮТ, ДЭМБ 

10000,0 Стандартын тухай 
мэдлэг сайжирч 
практикт мөрдлөг 
болгох боломж 
бүрдэнэ. 

Бүх 
лабораториуд 
лабораторийн 
шинжилгээний 
чанарын 
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лабораторийн ажилтан, 
эмнэлгийн удирдлагад 
сурталчлах, нэвтрүүлж 
мөрдөх 

стандартыг 
мөрдөж 
ажилладаг 
болсон байна. 

5.3 Лабораторийн эмч, 
мэргэжилтэн бэлтгэдэг 
боловсролын 
байгууллагуудын 
сургалтын хөтөлбөрт 
“Лабораторийн чанарын 
удирдлага, чанар хангалт, 
био аюулгүй ажиллагааны  
оруулах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ЭМШУИС 

200,0 Лабораторийн 
тусламж 
үйлчилгээний чанар 
сайжирна 

Сургалтын 
хөтөлбөрт орж 
хичээл 
заагддаг 
болсон байна.  

          

5.4 Аймаг, нийслэлийн эрүүл 
мэндийн газар, эмнэлгийн 
удирдлагуудад 
“Лабораторийн чанарын 
удирдлага, чанар хангалт” 
талаарх мэдлэг, хандлагыг 
сайжруулах сургалтыг үе 
шаттай зохион байгуулах  

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ЗГХА ЭМГ, 
Аймаг, 
нийслэлийн 
ЭМГ, ДЭМБ 

28000,0 Удирдах ажилтнуудын  
лабораторийн 
чанарын талаарх 
мэдлэг, хандлага 
сайжирснаар чанарын 
хяналтыг 
нэвтрүүлэхэд дөхөм 
болно 

Сургалт зохион 
байгуулагдсан 
байна. 

          

5.5 Эрүүл мэндийн 
лабораторийн эмч, 
мэргэжилтэнд 
“Лабораторийн чанарын 
удирдлага, чанар хангалт” 
талаарх мэдлэг, хандлагыг 
сайжруулах сургалтыг үе 
шаттай зохион байгуулах 
 

ЭМЯ, ЛМЗ,  
ЗГХА ЭМГ 
Аймаг, 
нийслэлийн 
ЭМГ, ДЭМБ 

30000,0 Лабораторид 
ажиллагсдын 
лабораторийн 
чанарын талаарх 
мэдлэг, хандлага 
сайжирснаар тусламж 
үйлчилгээний чанар 
дээшилнэ 

Сургалт үе 
шаттай зохион 
байгуулагдсан 
байна. 

          

5.6 Лабораторийн 
шинжилгээний чанарын 
дотоод хяналтыг 
нэвтрүүлэн 
тогтмолжуулах, чанарын 
гадаад хяналтын 
хөтөлбөрт хамрагдах 
санхүүжилтийн төсвийг 
жил бүр эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын төсөвт 

ЭМЯ  Лабораторийн 
шинжилгээний чанар 
сайжирна 

Шинжилгээний 
чанарын 
дотоод, гадаад 
хяналт хийх 
төсөв эрүүл 
мэндийн 
байгууллагууды
н төсөвт 
батлагддаг 
болсон байна. 
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суулган батлуулах 
 

5.7 Биохимийн шинжилгээний 
чанарын гадаад үнэлгээг 
хэрэгжүүлэх 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ДЭМБ 

100000,0 Биохимийн 
шинжилгээний чанар 
сайжирна 

Гадаад 
үнэлгээний үйл 
ажиллагаа 
хэрэгжсэн 
байна. 

          

5.8 Шээсний шинжилгээний 
чанарын гадаад үнэлгээг 
хэрэгжүүлэх, зохион 
байгуулах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ДЭМБ 

100000,0 Шээсний 
шинжилгээний чанар 
сайжирна. 

Гадаад 
үнэлгээний үйл 
ажиллагаа 
хэрэгжсэн 
байна. 

          

5.9 Цус сэлбэлтээр дамжих 
халдвар (ДОХ, тэмбүү, 
гепатитын В, С вирус) 
илрүүлэх шинжилгээний 
чанарын гадаад 
үнэлгээний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхлэх 

ЭМЯ,  
ЦССYТ, 
ДЭМБ 

100000,0 Цус сэлбэлтээр 
дамжих халдвар 
буурна. 

Гадаад 
үнэлгээний үйл 
ажиллагаа 
хэрэгжсэн 
байна. 

          

5.10 Цусны бүлэгнэлтийн 
шинжилгээний чанарын 
гадаад үнэлгээний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
эхлэх 

ЭМЯ, КНТЭ, 
ДЭМБ 

100000,0 Цусны бүлэгнэлтийн 
шинжилгээний чанар 
сайжирна. 

Хөтөлбөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн байна. 

          

5.11 Бактериологийн 
шинжилгээний чанарын 
гадаад үнэлгээг 
нэвтрүүлэн зохион 
байгуулах 

ЭМЯ, ХСҮТ, 
ДЭМБ 

200000,0 Бактериологийн 
шинжилгээний чанар 
сайжирна. 

Гадаад 
үнэлгээний үйл 
ажиллагаа 
хэрэгжсэн 
байна. 

          

5.12 Лабораторийн чанарын 
удирдлага, чанар хангалт, 
чанарын хяналтын тухай 
гарын авлага 
боловсруулан, түгээх 
 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ДЭМБ 

30000,0 Эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдийн 
лабораторийн 
чанарын талаар 
ойлголт сайжирна 

Гарын авлага  
боловсрогдож  
түгээгдсэн 
байна. 

          

5.13 Лабораторийг олон улсын 
чанарын хяналтын 
хөтөлбөр, сүлжээнд 
хамруулах ажил зохион 
байгуулах 

ЭМЯ, ЛМЗ, 
ЛУЗ 

100000,0 Лабораторийн 
шинжилгээний чанар 
сайжирна 

Лабораториуд 
олон улсын 
чанарын 
хяналтын 
хөтөлбөрт 
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хамрагдсан 
байна. 

 
Зургаа. Лабораторын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, урвалж оношлуурын хангамжийг сайжруулах 

6.1 Лабораторын урвалж 
оношлуурыг улсын 
бүртгэлд оруулах үйл 
ажиллагааг жигдрүүлэх 

ЭМЯ, ЭМГ 20000,0 Чанартай урвалж 
оношлуур 
хэрэглэснээр 
шинжилгээний чанар 
сайжирна 

Оношлуур 
урвалжийн 
бүртгэл 
жигдэрсэн 
байна. 

          

6.2 Бүх шатлалын 
лабораториудын урвалж, 
оношлуур тоног 
төхөөрөмжийг нэгдсэн 
журмаар хангадаг 
тогтолцоо бүрдүүлэх  

ЭМЯ, ЛМЗ 100000,0 Лабораториуд 
чанартай оношлуур 
урвалж, тоног 
төхөөрөмжөөр 
хангагдана. 

Нэгдсэн 
журмаар 
хангадаг 
болсон байна. 

          

 
Долоо.  Лабораторын багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ 

7.1 Лабораторийн багаж,тоног 
төхөөрөмжийн засвар 
үйлчилгээг зохион 
байгуулах тохиромжтой 
бүтэц /үйл ажиллагаа / бий 
болгох  (Био инженерийн  
мэргэжилтэн бэлтгэх) 

ЭМЯ, ЛМЗ 150000,0 Лабораторийн 
багаж,тоног 
төхөөрөмжийн засвар 
үйлчилгээ 
тогтмолжино. 

Бүтэц бий 
болсон байна. 

          

7.2 Лабораторийн багаж, тоног 
төхөөрөмжийн засвар 
үйлчилгээг зохион 
байгуулах журам 
боловсруулах 

ЭМЯ, ЛМЗ 500.0 Засвар, үйлчилгээ 
сайжирна. 

Журам 
боловсрогдсон 
байна. 

          

7.3 Эмнэлгийн багаж 
төхөөрөмжийн мэргэжлийн 
сургуулиудын хичээлийн 
хөтөлбөрийг шинэчлэх 

ЭМЯ, ЛМЗ 300.0 Оюутнуудын 
эмнэлгийн багаж, 
төхөөрөмж, түүний 
эвдрэл гэмтлийг 
засварлах мэдлэг 
нэмэгдэнэ. 

Хөтөлбөр 
шинэчлэгдсэн 
байна. 

          

7.4 Лабораторийн  багаж, 
тоног төхөөрөмжийн  
засварын мэргэжилтэний 
давтан сургалтыг гадаад 
орнууд болон дотооддоо 

ЭМЯ, ЛМЗ 85000.0 Мэргэжилтнүүдийн 
мэдлэг, чадвар 
сайжирна. 

Давтан 
сургалтуудад 
мэргэжилтнүүд 
хамрагдсан 
байна. 
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тасралтгүй зохион 
байгуулах 

 
Найм. Лабораторын мэдээллийн хөтлөлзүйн тогтолцоо нэвтрүүлэх 

8.1 Сүлжээний 
лабораториудыг цахим 
сүлжээнд үе шаттайгаар 
холбох 

ЭМЯ, ЛМЗ 200000,0 Үйл ажиллагаа 
сайжирна. 

Лабораториуд 
цахим 
сүлжээнд 
хамрагдсан 
байна.  

          

8.2 Лабораториудын цахим 
тайлангийн үйл 
ажиллагааны журам, 
маягтууд боловсруулах 
 

ЭМЯ, ЛМЗ  600.0 Мэдээлэл сайжирна. Журам, 
маягтууд 
боловсрогдсон 
байна. 

          

8.3 Лавлагаа болон төв 
эмнэлгийн 
лабораториудын дотоод 
үйл ажиллагаа 
шинжилгээний эргэн 
мэдээлийн цахим 
программ боловсруулж 
нэвтрүүлэх, үйл 
ажиллагааг нь уялдуулах, 
эрүүл мэндийн бусад 
цахим сүлжээтэй холбох 
 

ЭМЯ, ЛМЗ 67000.0 Мэдээлэл, менежмент 
сайжирна. 

Лабораторийн 
сүлжээ 
эмнэлэгийн 
бусад дотоод 
сүлжээтэй 
холбогдсон 
байна. 

          

8.4 Лавлагаа лаборатори, 
БОЭТ-д дээр цахим 
мэдээлийн төвүүд 
байгуулах, 

ЭМЯ, ЛМЗ 200000.0 Мэдээлэл сайжирна. Цахим 
мэдээлийн 
төвүүд 
байгуулагдсан 
байна. 

          

 
Ес. Дэд бүтцийг сайжруулах 

9.1  Био-аюулгүйн III 
зэрэглэлийн лаборатори 
байгуулах 

ЭМЯ,ЛМЗ, 
ХӨСҮТ 

2500000,0 Халдварт үүсгэгчтэй 
ажиллах биоаюулгүй 
ажиллагаа сайжирна. 

Лаборатори 
байгуулагдсан 
байна. 

          

9.2 Лабораториудыг  
стандартын өрөө тасалгаа, 
зориулалтын тавилгаар үе 
шаттай хангах 

ЭМЯ, ЛМЗ 230000.0 Дэд бүтэц сайжирна. Хангалт үе 
шаттайгаар 
хийгдсэн 
байна. 
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9.3 Лабораториудыг 
тасралтгүй цахилгаан 
хангамж, төвлөрсөн  
халаалт болон бохир 
зайлуулах сүлжээнд үе 
шаттайгаар холбох  

ЭМЯ, ЛМЗ 450000,0 Дэд бүтэц сайжирна. Төвлөрсөн  
халаалт болон 
бохир 
зайлуулах 
сүлжээнд үе 
шаттайгаар 
холбогдсон 
байна. 

          

9.4 Лабораториудыг холбоо 
интернет, компъютер, 
бусад техник хэрэгсэлээр 
хангах 

ЭМЯ, ЛМЗ 320000.0 Дэд бүтэц сайжирна. Интернет, 
компъютер, 
бусад техник 
хэрэгсэлээр 
хангагдсан 
байна. 

          

9.5 Лабораторийн хог 
хаягдлын менежментийн 
журмыг шинэчлэн 
боловсруулж хэрэгжүүлэх 

ЭМЯ, ЛМЗ 250.0 Дэд бүтэц сайжирна. Журам 
боловсрогдож, 
хэрэгжсэн 
байна. 

          

 
Арав.Лабораторын аюулгүй байдал, хаягдлын зохион байгуулалтыг сайжруулах 

10.1 Био-аюулгүйн удирдлагын 
/biosafety/ нийгэмлэг 
байгуулж олон улсын био 
аюулгүйн нийгэмлэгүүдийн 
холбоонд элсэн хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх 
 

ЭМЯ, ХӨСҮТ 50000,0 Био-аюулгүй 
ажиллагааны 
удирдлагын үйл 
ажиллагаа сайжирна. 

Нийгэмлэг 
байгуулагдсан 
байна. 

          

10.2 Халдварт өвчний 
лабораторид шинжлэх 
бичил биетний халдварын 
зэрэглэлийг шинэчлэн 
тогтоох 

ЭМЯ, СХЗГ, 
ХӨСҮТ 

100,0 Халдвараас сэргийлж, 
эмнэлгийн дотоод 
халдвар буурна. 

Халдварын 
зэрэглэлийг 
шинэчлэн 
тогтоосон 
байна.  

          

10.3 Лабораторийн био аюулгүй 
ажиллагааны заавар, 
журмыг шинэчлэн 
боловсруулж батлуулах 
 

ЭМЯ,  
ХӨСҮТ,  
УМХГ 

200,0 Эмнэлгийн 
лабораторийн 
биоаюулгүй байдал 
сайжирна 

Заавар, журам 
Батлагдсан 
байна.  

          

10.4 Лабораториудад био 
аюулгүй ажиллагаа 
хариуцсан мэргэжилтэн 

Бүх 
лаборатори 

 Био аюулгүй 
ажиллагааг журмын 
дагуу мөрдүүлснээр 

Мэргэжилтэн 
ажилладаг 
болсон байна. 
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томилон ажиллуулах хяналт, хэрэгжилт 
сайжирна. 

 
Араван нэг. Лабораторийн тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийг сайжруулах 

11.1 Эмнэлгийн төсөвт 
“лабораторийн оношлуур, 
хэрэгсэл,чанарын 
хяналтын үйл 
ажиллагааны зардал”  
гэсэн тусгай зүйл анги бий 
болгох  

 
ЭМЯ, ЛМЗ 

 Лабораторийн 
санхүүжилтийг 
нэмэгдүүлэх суурь 
тавигдана. 

Лабораторт 
шаардлагатай 
төсөв тусдаа 
зүйл анги 
болсон байна. 

          

11.2 Дээрх зүйл ангийн 
санхүүжилтийг 
нэмэгдүүлэх асуудлыг 
засгийн газарт тавьж 
шийдвэрлүүлэх 

ЭМЯ, ЛМЗ  Лабораторийн 
тусламж, үйлчилгээний 
чанар сайжирна. 

Санхүүэилтийн 
хэмжээ 
нэмэгдсэн 
байна. 

          

 Нийт төсөв  
 

6 081 900 000 ₮             

 

Нийт төсвийн 25% нь төсвөөс, 75% нь олон улсын төсөл, хөтөлбөрөөс санхүүжинэ. 

 

 

 


