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/КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ГАРСАН ТОГТООЛ ШИЙДВЭР 

ТУШААЛУУД, ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ  

2021 онд Коронавируст 
халдвар /КОВИД-19/-ын цар 
тахлаас сэргийлэх тэмцэх 
чиглэлээр  

 Аймгийн Засаг даргын 
захирамж-22 

 Аймгийн онцгой комиссын 
даргын тушаал, Арвайхээр 
сумын Засаг даргын 
захирамж-4 

  Эрүүл мэндийн газрын 
даргын тушаал-5 

тус тус батлагдаж үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлж 
ажилласан. 

 

Улсдаа анх удаа “NO-NAADAM” уриалгыг аймгийн Засаг даргаас 

зарлаж, наадмаас хэмнэгдсэн 464.677.000  зардалыг  эрүүл 

мэндийн салбарт зарцуулах шийдвэр гаргалаа. 
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ЭРСДЭЛИЙН БОЛОН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЯВЦЫН 

ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЛЭЭ. 

ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ 7 
УДАА ХИЙЛЭЭ 

• Эрсдэлийн үнэлгээг-7 
удаа 

• Хариу арга хэмжээний 
явцын үнэлгээг ДЭМБ-
ээс гарсан удирдамжийн 
дагуу  хийсэн 

• Аймгийн хэмжээнд го-
ломтын бүс, шалган 
нэвтрүүлэх цэг, 
шуурхай штабт   үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа албан 
хаагчдад эрсдлийн 
үнэлгээг хийлээ. 

Аймгийн хэмжээнд голомтын бүс, шалган нэвтрүүлэх цэг, 
шуурхай штабт   үүрэг гүйцэтгэж байгаа 1600 гаруй албан ха-

агчдад цахим  эрсдэлийн үнэлгээг хийж дүнг  аймгийн онцгой 
комиссд танилцууллаа. 
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АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД  /КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛЫН   ҮЕД  1133 
ОР ДЭЛГЭН ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭВ. 

ТУСГААРЛАХ БАЙР,  
ТУСГААРЛАХ ЭМНЭЛЭГ 

 

 Чинмэнд, Ачтан-

Ирээдүй эмнэлэгүүдэд БОЭТ

-ийн хүүхдийн тусламж үйл-

чилгээг 5 сараас тус 

эмнэлэгүүдэд  шилжүүлэн 

ачааллыг тэнцвэржүүлэн ажи-

ласан. 

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ОРТОЙ 
ЭМНЭЛГҮҮДЭЭ ДАЙЧЛАН  

АЖИЛАЛАА 

 Аймгийн Засаг даргын захи-

рамжаар аймгийн хэмжээнд нийт 

1133 ор дэлгэн  Арвайхээр суманд 

210 орыг Политехник коллеж, сур-

гуулийн дотуур байранд, бусад 

сумдад 940 орыг сургуулийн до-

туур байр, Соёлын төв, Ахмадын 

өргөө зэрэг газруудад түшиглэн ор 

дэлгэж ажилласан.  

 Батлагдсан тохиолдлын 
ойрын хавьтлыг тусгаарлан 
ажиглах байранд ажиглан тусгаар-
лаж, 11074 хүнийг тусгаарлах бай-
ранд ажиглалтад авч, тусгаарлах 
байрны зардалд орон нутгийн 
төсвөөс 385,8 сая төгрөг  зарцуул-
лаа. 

 2021 оны 09 сараас 

хувийн хэвшлийн Ариунса-

наа эмнэлэгт нэмэлтээр 50 

орийг дэлгэн ажиллуулж 

эхэлсэн. 
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ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛИЙН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭЛТ 

 Цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх, бэлэн байдлыг хан-
гах зорилгоор 277,5 сая 
төгрөгийн нэг удаагийн хамга-

алах хувцас, эм эмнэлгийн 
хэрэгсэл, 522,5 сая төгрөгийн 
нэн шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, 149,1 сая 
төгрөгийн урвалж оношлуур, 
илүү цагийн хөлсөнд 79,9 сая 
төгрөг, тусгаарлах байрны за-
рдалд 385,8 сая төгрөг, бусад 
зардал болон бараа матери-
алд 246,9 сая төгрөг буюу 

нийт 1,6 тэрбум төгрөгийг 

орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр шийдвэрлэсэн. Ул-
сын төсвөөс  3,0 тэр бум 
төгрөгийг зарцуулсан. 

ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН ҮЙЛДВЭРИЙГ ӨРГӨТГӨВ. 

 

 Үйлдвэр нь: 2019 онд 
ашиглалтанд орсон 93-99 
хувийн хүчилтөрөгч, 
цэвэршүүлсэн өндөр 
даралттай агаар,  вакуум /
сорох систем/ гэсэн 
гурвалсан системтэй 
 1 цагт 20мкуб 
хүчилтөрөгч  үйлдвэрлэдэг. 
40 минутанд 3 ширхэг 40 
литрийн баллон зэрэг 
цэнэглэх хүчин чадалтай. 
Орон нутгийн сангаас 16,5 
сая төгрөгний өргөтгөл 
хийгдсэн. 
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ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 98,5 ХУВЬ НЬ КОРОНАВИРУСЫН ХАЛД-
ВАРЫН ЭСРЭГ  ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН  1-Р ТУНД ХАМРАГДААД 

БАЙНА. 

 Коронавируст 
халдва   / КОВИД-1/-ын 
эсрэг вакцинжуулалтыг 
зохион байгуулах Эрүүл 
мэндийн сайдын 
тушаалыг орон нутагт 
хэрэгжүүлэх аймгийн за-
саг даргын 4 захирамж,  
Эрүүл мэндийн газрын 
даргын 7 тушаалыг 
гарган, анхан шатны 
эрүүл мэндийн 
байгууллагуудыг 
удирдлага зохион 
байгуулалтаар ханган 
вакцинжуулалтыг орон 
нутагт амжилттай зохион 
байгуулж байна.  

II-Р ТУНГИЙН ХАМРАГДАЛТ 94,1 ХУВЬ,III-Р ТУНГИЙН ХАМРАГ-
ДАЛТ 43,3 ХУВЬТАЙ БАЙНА 
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 Эрүүл мэндийн газрын 

дэргэд эмийн агуулахыг орон 

нутгийн төсвөөс 176,0 сая 

төгрөгийн санхүүжилтээр барьж, 

ашиглалтад оруулсан. Тус агуула-

хад Коронавируст халдвар (Ковид-

19) цар тахлын үед шаардлагатай 

хамгаалах хувцас, эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, урвалж оношлуурын 

нөөцийг бүрдүүлж, 11 дүгээр сарын 

25-ны байдлаар 31,0 сая төгрөгийн 

эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 94,5 сая 

төгрөгийн хамгаалах хувцас 

хэрэгсэл, 8,7 сая төгрөгийн 

түргэвчилсэн оношлуурын нөөц 

байна. 

 
ЭМ ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ВАКЦИН БИОБЭЛДМЭЛ ХАДГАЛАХ  

АГУУЛАХТАЙ БОЛЛОО 

 Аймгийн хэмжээнд 0202 оны 4 сараас эхлэн цагдаагийн хамгаалалтан дор  ХӨСҮТ-
өөс 18 удаагийн татан авалтаар 6 тэр бум 823 сая төгрөг 420 мянган төгрөг бүхий 
126377 хүн тун Комирнэти, 52878 хүн тун Синофармын вакциныг дагалдах хэрэгслийн 
татан авч, аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Зооноз өвчин 
судлалын үндэсний төвийн холбогдох албан тушаалтнуудын хяналтан дор  гадна, сав баг-
лаа боодлыг халдваргүйжүүлж, битүүмжлэлийг шалган хүлээн авч, аюулгүй байдлыг хан-
ган, нэгжүүдэд хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулснаар бүх нэгжүүд 2-3 мөсөн ханатай 
хөргөгч, 2-3 явуулын багт хэрэглэх вакцин зөөврийн сав, хэм хяналтын хэрэгслээр 
хангагдсан.  
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ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БАГИЙН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ АР-
ГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ. 

 141,0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр  Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллагын суурин төлөөлөгч, Эрүүл мэндийн газрын даргатай хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулан, КОВИД-19 цар тахлын эсрэг Өвөрхангай аймгийн хариу арга 
хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх ажлыг амжилттай зохион байгууллаа. 
 

Сургалтад 18 сум, 2 

багийн эмнэлгийн нийт 57 

эмч нар хамрагдаж,  

коронавируст халдвар 

(КОВИД-19)-ыг эрт илрүүлэх, 

оношилгоо эмчилгээ, 

урьдчилан сэргийлэх, хариу 

арга хэмжээний чиглэлээр 

мэдлэгээ сэргээж, 

чадавхижсан.  

• Хариу арга хэмжээний 
явцын үнэлгээг ДЭМБ
-ээс гарсан удирдам-
жийн дагуу  хийж 
дүгнэлтийг Англи, Мон-
гол хэлээр гаргав. 

• Мөн Аймгийн хэмжээн-
ий тархвар судлал, 
хавьталын судалгааны 
56 судлаачдыг Бүртгэл 
хяналтын системд 
тархвар зүйн судалгаа 
хийхээр чадавхжуулав. 

ТАРХВАР ЗҮЙН СУДАЛГААГААР      

56 МЭРГЭЖИЛТЭН  БЭЛТГЭВ 

ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧА-

ДАВХИЙГ САЙЖРУУЛАВ. 
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Аймгийн хэмжээнд 

байнгын цэг-34, явуулийн 

47, түр-52 цэг тус тус  

байнгуулан дархлаажуулал-

тыг хийлээ .  аймаг, сумдын 

ЗДТГазартай хамтран зохион 

байгууллаа. 

ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ, ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ  

      

 

• Коронавируст халдвар 

КОВИД-19-ын эсрэг 

вакцинжуулалтын үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлэх 

чиглэлээр:  

 

 

• Дархлаажуулалтын 

кабинетийн үйл 

ажиллагаа буюу 

дархлаажуулалтын тоон 

мэдээнд чанарын 

үнэлгээ хийх чиглэлээр  

бүх сумдад хийлээ. 

ДАХРЛААЖУУЛАЛТЫН  133 

ЦЭГ НЭЭН АЖИЛУУЛАВ. 

/ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТЫН 2 

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ 

ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ./ 
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 Бүх сумдад хүрч ажилласнаар орон нутагт тулгамдаж буй асуудал болон алдаа 

дутагдлыг илрүүлж, ажлын байранд зааж сурган, чадавхжуулсан.  

 Сумдын онцгой комисс болон эрүүл мэндийн төвүүдэд вакцины хамралтыг 

нэмэгдүүлэх чиглэлээр мэргэжил арга зүйгээр хангаж, ажилласнаар Коронавируст 

халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг вакцинжуулалтын сэргээх тунгийн хамралт 30.6 хувиар 

ахиулж чадсан.  
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 ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 518 ЭМЧ ЭМНЭЛГИЙН 

МЭРГЭЖИЛТЭН, 51 САЙН ДУРЫН АЖИЛТАН ХАМТРАН АЖИЛАЛАА 

 

НӨӨЦ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР:  

 ЭМЯ, ХӨСҮТ-өөс 
коронавируст халдварын 
эсрэг дархлаажуулалтыг 
орон нутагт зохион 
байгуулах арга зүй, 
вакцинжуулалтын 
хамралтыг эрчимжүүлэх 18 
удаагийн сургалтыг зохион 
байгуулсан.Нийт  1150  
эмч, эмнэлгийн ажилтну-
удыг сургаж бэлтэгсэн бай-
на. 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХИ-

ЖУУЛАХ 
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КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 Коронавируст халдвар /КОВИД-
29/-ын цаг үеийн нөхцөл байдлын 
талаарх мэдээллэл, зөвлөмжийг өдөр 
бүрийн 12 цагт   зохион байгуулж 
өнөөдрийн байдлаар 160 удаагийн 
хэвлэлийн баг хуралыг Аймгийн 3 
телевиз, хамгийн олон дагагчтай UV 
Live цахим мэдээллийн сайтаар шууд 
дамжуулан иргэдэд танилцуулж 
ажилласан  

 Өдөр тутмын нөхцөл байдлын мэдээллийг постер байдлаар бэлдэн иргэдэд 
хүргэдэг 2021 онд 312 удаагийн мэдээлэл бэлтэгсэн ба  3256721 иргэн хандалт 
хийсэн 
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 Орон нутгийн онцлогт тохируулан цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө хам-

гаалах талаар 413 төрлийн мэдээлэл зөвлөмж бүхий постерийг бэлтгэн, байгууллагын ца-

хим хуудас болон орон нутгийн хандалт ихтэй 18 фэйсбүүкгруппд байршуулсанаар 

давхардсан тоогоор 3.9 сая иргэдийн хандалт авсан байна.  

Мөн 109 удаагийн цахим видео контент, подкаст, шторкийг бэлтгэн иргэдэд түгээж 
ажилласан  
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КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 
СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 Төрийн 41 байгууллага хувийн хэвшлийн 15 байгууллагад "КОРОНАВИРУСТ 
ХАЛДВАР (COVID-19)-ыг БУУРУУЛАХАД ТАНЫ ОРОЛЦОО" СЭДЭВТ  сургалтыг зо-
хион байгуулж нийт 548 албан хаагч хамрагдлаа. 

 Бүртгэл хяналтын систе-

мийг 2021 онд ковид-19 өвчил-

сөн иргэд болон ойрын хавьта-

лыг хянах, батлагдсан тохиолд-

лын ойрын хавьталын шин-

жилгээг төлөвлөх, шинжилгээ 

авч хариуг оруулах үүний дагуу 

батлагдсан тохиолдлын тан-

далт судалгааг судалаачдад 

хувиарлан судалгааг түргэн 

шуурхай хийх ажлыг  тус про-

граммд нэвтрүүлэн ашиглаж 

байна. Аймгийн хэмжээнд 46 

шинжилгээний эрх 56 тархвар 

судлаачын эрх нээж бүртгэл 

хяналтын системд 7102 

батлагдсан тохиолдлын судал-

гааг хийсэн  байна. 

БҮРГТГЭЛ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМЭЭР ТАРХВАР СУДЛАЛ, ШИНЖИЛГЭЭ, 
ХАВЬТАЛЫГ ХИЙЖ ЭХЭЛСЭН 
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 Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх вакцины талаарх 
мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг иргэдэд цахимаар түгээн ажиллалаа. 
Вакцинжуулалтын талаар иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгөх зорилгооор 63 
төрлийн мэдээлэл, постерийг бэлтгэн байгууллагын цахим хуудсанд 
байршуулж 582453 хүний хандалт авсан байна  

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх Дархлаажуулалтын 3-р 
тундаа хамрагдах  31 төрлийн зурагт хуудас,  8 төрлийн дүрс бичлэг, Жирэмсэн 
эмэгтэйчүүд дарлаажуулалтад хамрагдах талаар 3  ширхэг мэдээлэл 
сурталчилгааны материалыг байгууллагын цахим хуудас, аймгийн хандалт 
ихтэй 8 фэйсбүүк группд байршуулж 368996 удаагийн хандалт авсан байна 
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Мөн ЭМЯ, НЭМҮТ, 
ХӨСҮТ-ээс гаргасан 
гаргасан дархлаажуулал-
тын ач 
холбогдол,Коронавируст 
халдварын эсрэг 
дархлаажуулалт 
хамрагдахад иргэдэд 
зориулсан мэдээлэл 
зөвлөмжийг байгуулага, 
орон нутгийн цахим 
хуудсанд 486 удаагийн 
давтамжтай байршуулж 
205888 хүний хандалт 
авсан байна.    



18 

 Сүрьеэгийн үзлэг шинжилгээнд анхан шатанд 2600, нарийн мэргэжлийн эмчийн 

үзлэг, шинжилгээнд 5497 иргэнийг хамруулж, 28 сүрьеэг эрт илрүүлж, эмчилгээ, хянал-

танд авсан. Энэ оны байдлаар сүрьеэгийн өвчлөл урьд оноос 3,7 пунктээр буурч, 

сүрьеэгийн шалтгаант нас баралт гараагүй байна. 

Сүрьеэгийн эрт илрүүлэг 

урьдчилан сэргийлэх үзлгийг 

Хархорин, Бат-Өлзий, Ху-

жирт, Хайрандулаан, Бару-

унбаян-Улаан,  Уянга,  Ар-

вайхээр, Нарийнтээл  сум-

дад мөн Баянтээг багт зо-

хион байгуулсан.  

СҮРЬЕЭГИЙН ҮЗЛЭГИЙГ 9 СУМ 1 

БАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ. 
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 Орон нутгийн төсөв болон Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн 

санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр “Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” зарчмыг баримтлан, 

алслагдсан 17 баг 5 сумын төвд явуулын үзлэг, шинжилгээг  8372 иргэнд зохион 

байгууллаа.  Үзлэг, шинжилгээний явцад умайн гадуурх жирэмснийг оношлон, сумын 

төвд хүргэснээр яаралтай хагалгаа хийж, амь насыг аварсан, мөн элэгний хатуурал 3, 

элэгний бэтэг 1, цөсний чулуу 10, бөөрний хавдар 1 зэрэг өвчлөлийг анх удаа оношлон 

илрүүлж, дээд шатлалын эмнэлэгт илгээн, эмчилгээ, хяналтад хамрууллаа.  

ХЭНИЙГ Ч ОРХИГДУУЛАХГҮЙ БАЙХ ЗАРЧМЫН ХҮРЭЭНД АЛСЛАГДСАН БАГИЙН 

МАЛЧИД МӨН ТАРИАЛАНЧДАД ҮЗЛЭГ ОНОШИЛГООГ ХИЙЛЭЭ  

 Тайлант онд 

явуулын үзлэг, 

шинжилгээний ажлыг 

сумдын алслагдсан 

багийн төвүүд дээр 

зохион байгуулсан нь 

онцлог байсан ба 

иргэдийн хамрагдалт 

өмнөх оноос 5 дахин 

нэмэгдсэн.  
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ЭХ ХҮҮХДИЙН ҮЗЛГИЙГ 6520  ИРГЭН ТУС ТУС ХАМРАГДЛАА. 

 0202 оныг “Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих жил” болгон зарлаж, 

малчид, тариаланчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг “Эх, хүүхдийн 

явуулын үзлэг”-тэй хамтатган 5 сумын төв,аслагдсан 17 багт зохион байгуулсан. Үзлэгээр 

нийт 6520 иргэдийг үзлэг, шинжилгээнд хамрууллаа. дотрын эмчийн үзлэгт 1361, Хэт 

авиан оношлогоонд 1332, эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэгт 912, хүүхдийн эмчийн 

үзлэгт 268 иргэнийг хамруулж, товлолт насны 133 эмэгтэйгээс умайн хүзүүний эсийн 

шинжилгээ авч, элэгний В, С вирус, ХДХД, тэмбүүгийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд 

1290, коронавируст халдварын дархлаа сэргээх III тунд 386 хүнийг тус тус хамрууллаа. 
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ ХИЙГДСЭН  

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТУУД 

ХҮҮХДИЙН  ТӨРӨЛЖСӨН 

ЭМНЭЛЭГ АШИГЛАЛТАНД ОР-

ЛОО 

 Улсын төсвийн 

хөрөнгөөр 2 тэр бум 

төгрөгний санхүүжи-

лтээр 2019 онд эхэлсэн 

50  ортой хүүхдийн  

эмнэлэг ашиглалтанд 

орлоо. 

Эрүүл мэндийг дэмжих 

төв 2021 оны 6 сард 

улсын төсвийн 1,5 тэр 

бум төгрөг өртөгтэй  

ОРЧИН ҮЕИЙН 

ШИЙДЭЛ БҮХИЙ ТО-

ХИЛОГ ЭЭЛТЭЙ ОР-

ЧИН  БҮХИЙ ЭРТ 

ИЛРҮҮЛГИЙН урьдчи-

лан сэргийлэх төв бай-

гууллагдлаа.  

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ 

ТӨВТЭЙ БОЛЛОО 
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ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН ҮЗЛЭГИЙН  

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖТЭЙ  БОЛЛОО 

Зүрхний шигдээс, хар-

валтын нэгдсэн төв бай-

гуулах ажлын суурь та-

вигдаж тус төвд ажил-

лах хүний нөөцийг бэл-

длээ.Ангиографикын ап-

параттай болсон. 

2021 онд  тархины ге-

мотом авах хагалгааг 14 

хүнд амжилттай  хийсэн 

байна. 

ХАРВАЛТ, ШИГДЭЭСНИЙ  

ТӨВИЙН  СУУРЬ ТАВИГДЛАА. 

 Хархорин сумын 

нэгдсэн эмнэлэг нь  чих 

хамар хоолойн  иж 

бүрэн орчин үеийн 

дэвшилтэт  технологи 

бүхий тоног төхөөрөм-

жийн  орон нутгийн 

санхүүужилтээр шийд-

вэрлэлээ. 
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ВИРУСЛОГИЙН  ЛАБОРАТОРТОЙ БОЛЛОО.  

Бүсийн оношилгоо, эмчилгээн-

ий төв нь 2021 оны 1 дүгээр 

сард Эрүүл мэндийн яамны 

хөрөнгө оруулалтаар 242,2 сая 

төгрөгийн 24-н цагт 240-480 

PCR шинжилгээ хийх хүчин ча-

далтай, МА-6000 PCR унших, 

Sansure-нуклеин хүчил ялгах 

машин, бусад дагалдах 

хэрэгсэл бүхий тоног 

төхөөрөмж, 102,0 сая төгрөгийн 

урвалжаар хангагдсан. 2021 

оны 3 дугаар сарын 22-ны 

өдрөөс эхлэн одоогийн байдла-

ар нийт 42423 PCR шинжилгээг 

хийж, 5685 тохиолдол батлаг-

даж, хариу арга хэмжээ авсан.  

ПГУ  ШИНЖИЛГЭЭГ 42423 
ИРГЭНД ХИЙЛЭЭ. 

 Аймгийн хэмжээнд  түргэвчилсэн шинжилгээг 85013 хүнд хийж, 12964 то-
хиолдлыг эрт илрүүлж, хариу арга хэмжээ авсан. Орон нутгийн төсвөөс 
426,1 сая төгрөгний оношлуур, урвалжийн нөөцийг бүрдүүлэн  ханган 

ажилласан. 
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Амьсгалын аппарат 

БОЭТ-10, ХНЭ-4 Зөөврийн рентген –2 

Хүчилтөрөгчийн боллан 

20л- 18 сумд –39 

29,2 сая төгрөг 

 Өвөрхангай аймаг наадмын төсвөөс хэмнэгдсэн 464,7 сая төгрөгний 24 

төрлийн тоног төхөөрөмжийг  орон нутгийн хөрөнгөөр худалдан авч өглөө. 
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Шээсний тууз уншигч 4 

СЭМТ 

4D ЭХО 

ХНЭ-1 

Дуслын шахуурга –7ш 

СЭМТ 

Тарианы шахуурга –17ш 

СЭМТ 
Когуляци –2ш 

БОЭТ 

Эрчимт эмчилгээний 

функциональ  ор –10ш 

БОЭТ, СЭМТ 

Гемотолгийн автомат 

анализатор-7 ш 

СӨЭМТ 
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ГЭРЭЭНД ЗААСАН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

САЙЖИРСАН  БАЙНА. 

 Артери, чихрийн шижингийн  эрт илрүүлгийн хамрагдалт улсын 11-р сарын 

дундажаас 15,7-49,1 хувиар өндөр байна. 

 Хөх, умайн хүзүүний хорт хавдарын   эрт илрүүлгийн хамрагдалт          

65,2 -78,9 хувьтай байна. 

 Хүн амын дундаж наслалт 2020 онд улсын дундажаас 0,6 насаар өндөр бай-

на. Эмэгтэй дундаж наслалт 74,08 нас буюу 2,7 насаар улсын дундажаас өндөр 

наслалтай байна 
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ЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 Аймгийн хэмжээнд жирэмсний давхар хяналтыг  “Жирэмсний нэрийн хяналт”-ын 
Google drive цахим сүлжээгээр Эрүүл мэндийн газрын дарга, эмнэлгийн тусламжийн 
хэлтсийн дарга, эх барих эмэгтэйчүүдийн мэргэжилтэн, БОЭТ-ийн ЖЗӨК-ын эх баригч, 
сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга нар давхар хянаж байна. Программын 
хэрэгжилтэд сар бүр үнэлгээ хийж, шаардлагатай сумд руу утсаар холбогдон эргэн 
мэдээллээр хангаж, тухай бүр утсаар зөвлөмж өгч ажилласнаар жирэмсний эрт үеийн 
хяналт 92.8 хувьтай  улсын дундажаас 2.4 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.  
Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 0.8 хувиар өссөн байна. 
22 сарын байдлаар 1004 эх жирэмсний хяналтанд байна.ЭМС-ийн 2019 оны А/614-р 
тушаал “эхээс хүүхдэд ХДХВ, гепатитын В вирус болон тэмбүүгийн халдвар дамжихыг 
зогсоох журам”-ыг хэрэгжүүлэн жирэмсний хяналтанд орсон эмэгтэйчүүдээс анхан шатны 
эрүүл мэндийн төвүүдэд хурдавчилсан оношлуураар 4 халдварын илрүүлэг шинжилгээг 
авч, БОЭТ-ийн лабораторит онош баталгаажуулан, 22 жирэмсэн эмэгтэйг эмчлэн 
эрүүлжүүлж ажилласнаар эхээс урагт дамжин халдварлах халдварын тохиолдол 
бүртгэгдээгүй байна.  
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 Хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийг буу-

руулах чиглэлээр давхар хяналтын тог-

толцоог хэрэгжүүлж, халдварт өвчнөөс сэр-

гийлэх эрүүл ахуйн сургалт сурталчилгааг 

зохион байгуулж, бага насны хүүхдийн 

ахуйн ослыг бууруулах олон талт арга 

хамжээ авч хэрэгжүүлснээр 5 хүртэлх нас-

ны хүүхдийн эндэгдэл улсын дунджаас 

бага байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй  

хүүхдийг дархлаажуулалтанд хамруулах 

үйл ажиллагааны хүрээнд халдварт саа 

өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтанд 5, 

улирлын томуугийн эсрэг 

дархлаажуулалтанд 13, ковид-19-ийн эсрэг 

дархлаажуулалтанд 27 хүүхэд хамруулсан. 
  

ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 
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ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХАНГАЛТ, СУРГАТ ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ДЭМ-

ЖИХ АЙМГИЙН БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ  БАЙНА.  

 Мэргэжлээрээ бусдыг 

манлайлан ажилласан 14 

ажилтныг “Оны шилдэг”-

ээр шалгаруулан, тус бүр 

70.0 мянган төгрөгийн үнэ 

бүхий  цом, 100,0 мянган 

төгрөгөөр шагнаж урам-

шуулан 2021 онд зохион 

байгуулах эмнэлзүйн болон 

эмнэлзүйн бус сургалтын 

графикчилсан төлөвлөгөөн 

дээр зургийг нь хэвлүүлэн 

салбарын хэмжээнд алдар-

шуулах ажлыг зохион бай-

гуулсан.   

ОНЫ ШИЛДЭГ”-14 НОМИНА-

ЦИ 

 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР ЗАХИРАМЖААР БАТЛАГДСАН 

"ОРОН НУТГИЙН УРАМШУУЛЛЫН ЖУРАМ" БОЛОН ЦАР ТАХЛЫН ГОЛОМТОД АЖИЛЛА-

САН  ЭМЧ, МЭРГЭЖИЛТЭНД  ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ОЛГОСОН  МӨНГӨН УРАМ-

ШУУЛАЛ 



30 

 УЛСЫН ТӨСВӨӨС  ЦАР ТАХЛЫН ГОЛОМТОД АЖИЛЛАСАН  ЭМЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН, 

АЖИЛТНУУДАД  ОЛГОСОН УРАМШУУЛАЛ , МӨНГӨН ТЭТГЭМЖ 

  ЕС ЗҮЙТЭЙ ХАМТ ОЛНООР ӨРГӨМЖЛӨГДӨВ. 

 “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс 

зүй, төлөвшил, хариуцлага” эрдэм 

шинжилгээний онол практикийн улсын 

анхдугаар цахим хуралдаанд 25 байгуул-

лагын нийт 1100 гаруй эмч, мэргэжилт-

нүүд оролцлоо.   2020 онд “ЭЕРЭГ 

ХАНДЛАГА-ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЭХЛЭЛ”  

ёс зүйн  3 сарын аянд  улсад гутгаар 

байр  эзэллээ. 

 ЭМЯ-ны эмнэлгийн мэргэжилтний 

ёс зүйн хяналтын хороотой хамтран 

аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 

эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар 

хороо, хэсгийн хороодын 90 гаруй 

гишүүдийг чадавхижуулах цахим сургал-

тыг зохион байгуулсан.  



31 

ХҮНИЙ НӨӨЦ ХАНГАЛТЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 2021 онд улсын төсвийн санхүүжилт болон байгууллага , хувь зардлаар үндсэн 

болон төрөлжсөн, дээшлүүлэх сургалтанд 38 их эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэргэжи-

лтэн хамрагдаад байна.Мөн шинээр 12 их эмч үндсэн нарийн мэрэгжил эзэмшин  

төгсөж ирээд ажлын байраар хангагдаад байна. ЭМЯ. ЭМХТ, ХӨСҮТ, ЭХЭМҮТ, Зооноз 

судлалын төв, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төв зэрэг 10 сургалт эрхлэгч байгууллагаас   

коронавируст халдвар Ковид-19 өвчний эмнэл зүйн болон эмчилгээ, вакцинжуулалт, 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаархи  28  төрлийн цахим болон 5 танхимын 

сургалтанд давхардсан тоогоор 1570  эмч мэргэжилтэн  хамрагдаад байна. 

 2019-2020 оны хүний нөөцийн харьцуулсан үзүүлэлтээс харахад их эмчийн хан-

галт 7.5  хувиар, сувилагч,  2.9  хувиар  өссөн байна. 

 Засгийн газрын 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан эмч, сувилагчийн харьцаа 1:2 

зорилтын хүрээнд аймгийн хэмжээнд 1:1.33  өмнөх оныхоос 0.02 өссөн байна 
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 Эрүүл мэндийн газар Энэрэл дээд сургуультай хамтран туслах сувилагчийг 

бэлтгэн 4 жил болж байна. Нийт 105 туслах сувиагчийг бэлтгэн ажлын байраар хангаад 

байна. Мөн шаталсан дипломын сувилагчийн сургалтаар  38 сувилагчийг бэлтгээд ажлын 

байраар хангаад байна.  
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