
ДОРНОД АЙМГИЙН БОЭТ-ИЙН  ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 
2017 ОНЫ    АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 
 
2017-06-19 
 

Хүний нөөц, орон тоо: БОЭТ-нь 2017 онд  нийт 500 орон тоотой ажиллаж  байна. 

Эмч 103 үндсэн  мэргэжлийн эмч 101 буюу 98 %, төрөлжсөн нарийн  мэргэжлийн эмч 

46 буюу 44.6%,  сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 237, үүнээс: төрөлжсөн мэргэжлийн 

сувилагч 84 буюу 34,7%, мэдээлэл технологийн инженер 3, тоног төхөөрөмжийн 

инженер 2 ажиллаж байна.  

Эмч мэргэжилтнийг  сургалтанд хамруулах,  мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 

ажлын хүрээнд: 

 2016-2017 оны хичээлийн жилд үндсэн мэргэшил эзэмших сургалтанд  чих 

хамар хоолой, гэмтэл согог засал, нүд, эх барих эмэгтэйчүүд, дүрс 

оношилгоо, мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээгээр  үргэлжүүлэн суралцаж 

байгаа эмч 7,  2017-2018 оны хичээлийн жилд үндсэн мэргэшил эзэмших 

сургалтанд эрүү нүүрний мэс засал, яаралтай түргэн тусламж, зүү төөнө 

засал, дүрс оношилгоогоор шинээр  суралцаж байгаа эмч 5  нийт 12 эмч 

суралцаж байна. 

 Төрөлжсөн мэргэшил эзэмших  сургалтанд эмэгтэйчүүдийн хавдар, шээс 

ялгаруулах замын мэс засал, тархины судасны допперографи, эс судлал, 

зүрхний хэт авиа оношилгоонд эмч 5 суралцаж байна. 

   Мэргэшил дээшлүүлэх  сургалтанд эмэгтэйчүүдийн хэт авиа 

оношилгоогоор 1 эмч суралцаж байна. 

  2017-2018 оны хичээлийн жилд үндсэн мэргэшил эзэмших сургалтанд 

гемодиализ сувилахуй судлал-2 эрчимт эмчилгээний сувилахуй судлал-2 

нүүр амны сувилахуй судлал-1 сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй 

судлал-1 эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан-1, гэмтлийн 

сувилахуй судлал-1 мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй судлал-1 мэс заслын 

сувилахуй судлал-1 унтуулга эрчимт эмчилгээний сувилахуй судлал-1 



клиник биохими лаборант-1 нийт 12 төрийн санхүүжилтээр суралцаж 

байна. 

 Нийт 30 эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтэн суралцаж байгаагаас төрийн 

санхүүжилтээр 24  байгууллагын зардлаар  6 суралцаж байна. 

  БНСУ-ын Асан эмнэлэгт дүрс оношилгоо, чих хамар хоолойн эмч-2, 

БНХАУ-ын Бээжин хотод мэдрэлийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 

эмч-1, хөдөлгөөн засалч-1 Тайвань улсад богион хугацааны сургалтад 

чанарын албаны дарга, дотор, дүрс оношилгоо эмч-3 БНСУ-д гадаад 

харилцаа сургалт хариуцсан дэд захирал, чанарын менежер, хүүхэд, 

дотор эмч-4 ОХУ-д хүүхдийн мэргэжил дээшүүлэх сургалтанд эмч-1 

БНХАУ-ын Манжуур хотод чуулганд эмч-4 БНХАУ-ын Бээжин хотод 

хавдрын эмч-1, Тайланд улсад нярайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд 

эмч-1 ОХУ-ын Чита хотод халдварт, зүрх судасны эмч-2 БНСУ-д туршлага 

судлах аялалд сувилагч-4 нийт 24 эмч, мэргэжилтэн хамрагдсан байна. 

 БОЭТ, Энэрэл Дээд сургуулийн хамтын гэрээний дагуу зүүн бүсийн 

хэмжээнд анх удаа 2016 оны  10 сарын 24 нөөс  “Туслах сувилагч”-ийн 

намрын сургалт зохион байгуулагдлаа.Тус сургалтаар Энэрэл Дээд 

сургуулийн багш нар  БОЭТ-ийн сургалтын танхим, гардан үйлдлийн 

танхимыг түшиглэн Сувилахуйн асаргаа сувилгаа, Эрүүл физиологи, 

Морфологи, Эм судлал, Хоол судлал, Лаборатори зэрэг 6 хичээлийг 

хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулсан ба Сүхбаатар, Дорнод аймгийн 

эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа үйлчилгээний 41 

ажилтан  хамрагдсан.  2017 онд сургалтаа үргэлжүүлэн  4 сард БОЭТ-ийн 

35 үйлчлэгч  туслах сувилагчийн мэргэжлээр  амжилттай төгссөн байна. 

Туслах сувилагчаар төгссөн асрагч нараас 2 нь сувилагчийн сургуульд 

дэвшин суралцаж байна. 

Өндөр хөгжилтөй оронд урт, богино хугацаагаар суралцах, туршлага судлах  үйл 

ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулан хүнээ хөгжүүлэх, Төгсөлтийн дараах 

сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүн / дотоод гадаадын 

мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо, төгсөлтийн дараах сургалт 

явуулж буй мэргэжлийн чиглэл, суралцагсдын тоо / : 



1. 2017 онд  АШУҮИС-ийн дэргэдэх Олон улсын Сайбер их сургуульд 

нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр  хүүхдийн эмч 2 дотоод шүүрлийн 

булчирхайн эмч 1, Тайвань улсын Тайжунг хотод Төв Тайваны шинжлэх 

ухаан технологийн их сургуульд   мэдрэлийн эмч 1 нийт 4 эмч анагаах 

ухааны магистр  хамгаалсан байна. 

2.  2 дахь жилдээ  Дорнод дээд сургуулийн удирдлагын магистрд чанарын 

албаны дарга, хүүхдийн эмч  нийт 2  үргэлжүүлэн  суралцаж байна.  

3. Анагаах ухааны Ач дээд сургуулийн докторантурт 2 дахь жилдээ дотор, 

хавдрын эмч нар, АШУҮИС-ийн сувилахуйн магистрт 2 дахь жилдээ 

сувилахуйн албаны дарга тус тус  суралцаж байна. 

4. 2017 онд Клиникийн профессор - 15 удирдлагын магистр-1 бизнесийн 

магистр-1  анагаах ухааны магистр-16 байгаа нь нийт эмч, мэргэжилтний  

9.3 %-ийг эзэлж байна. 

5. 2017 онд шинээр эрүүл мэндийн удирдлага зохион байгуулалтын ахлах 

зэрэг-1 мэргэжлийн  тэргүүлэх зэрэг эмч-2 ахлах зэрэг-1 лабораторийн 

ахлах зэрэг-2 эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээлэлийн ахлах зэрэг-2 шүдний 

техникч ахлах зэрэг-1 сувилахуйн ахлах зэрэг-8 эх барихуй ахлах зэрэг-3 

нийт  20 эмч, мэргэжилтэн хамгаалсан байна. 

Ажиллагсдын нийгмийн баталгаа, ажиллах нөхцлийг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн,  ажиллагсдын нийгмийн баталгаа, 

урамшуулал: 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 02 сарын 24-ны А /20 тоот тушаалаар 

байгууллагын ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэн гарын бэлгэнд 3.593.750 

төгрөгийг зарцуулсан байна. 

 БОЭТ-ийн 2017 оны 03 сарын 16-ны А / 28 тоот тушаалаар зөвлөх эмчийн 

ажиллах журмыг гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 150 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр 1-р 

улирлын урамшуулалд 33.094.044 төгрөг, 2, 3-р улирлын урамшуулалд   

85.739.287  төгрөг тус тус зарцуулсан байна. 



 Эс, эд судлалын тасгийн 2 эмчийн цалинг ЭМСС-ын 2015 оны 384 дүгээр тушаал, 

Засгийн газрын 1997 оны 88 дугаар тогтоолын 2 дахь заалт, өөрсдийн өргөдөл 

хүсэлтийг нь үндэслэн цалинг нэмэгдүүлэн олгосон байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 05 сарын 31-ны А / 44 тоот тушаалаар Олон улсын 

хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан нийт ажилтнуудаа дэмжин 

урамшуулах зорилгоор ажилтан бүрийн нэг хүүхдэд тус бүр 5200 төгрөгийн өртөг 

бүхий бэлгийг олгосон байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 06 сарын 22-ны А /46 тоот тушаалаар ажиллаж 

байгаа авлагагүй цусаа бэлэглэгч доноруудад 1 сарын үндсэн цалингийн 10 

хувиар урамшуулан 1.706.243   төгрөг зарцуулсан байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 07 сарын 16-ны А /51 тоот тушаалаар яаралтай 

түргэн тусламжийн 4 жолоочид үндсэн цалингийн 10 хувиар тооцож нэмэгдлийг 7 

сарын 1-нээс олгосон байна. 

 Хамтын гэрээний 4.15 заалтын дагуу 13 а маягтаар онош тодруулахаар явсан 1 

эмчид онгоцны 1 талын зардал олгосон байна. 

 БОЭТ-ийн 2017 оны 10 сарын 13-ны А / 71 тоот тушаалаар Сүрьеэгийн тасгийн 

ажилтнуудад үндсэн цалингийн 30 хувьтай тэнцэх хэмжээний нэмэгдлийг 10 

сараас эхлэн олгож байна. 

 2016 оны хавдрын тайланг хугацаанд нь өгч 100 хувийн үнэлгээ авсан тул 

хавдрын эмч, бүртгэгч эмч нарыг цалингийн 20 хувиар урамшуулсан. 

 Сар шинийн  баярыг тохиолдуулан ажилдаа идэвхи санаачлага гарган үр 

бүтээлтэй ажиллаж шагнуулсан ажилтнуудад 2.900.000 төгрөгийн урамшуулал 

олгосон байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 04 сарын 20-ны  Б /50 тоот тушаалаар ажилдаа 

амжилт гаргасан нян судлалын эмчид үндсэн цалингийн 30 хувиар 1 сар 

урамшуулсан байна. 

 2017 онд “ Сайн мэдээ, сайн туршлагын “ сангаас шалгарсан 11 ажилтанг тус бүр 

50.000 төгрөгөөр урамшуулсан байна. 

 Ажлаас халагдсаны тэтгэмжийг 2 хүнд 8,887.780 төгрөг, хавсран ажилласаны 

хувийг 213 хүнд 82.885.102 төгрөг, мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл 107 хүнд 

55.698.203 төгрөг, спортын зэргийн нэмэгдлийг 4 хүнд 1.820.597 төгрөг, илүү 



цагийн хөлсийг 475 хүнд 659.166.147 төгрөг, шөний цагийн нэмэгдэл 271 хүнд 

34.193.295 төгрөг, ахмадын хорооны даргын урамшуулалд 540.000 төгрөг, 4 

тээврийн хэрэгсэл, 6 жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамтын гэрээний дагуу 

625.000 төгрөг, хоолны нэмэгдэл 526 хүнд 33.382.400 төгрөг, Засгийн газрын 90-р 

тогтоолын нэмэгдэл 558 хүнд 186.418.265 төгрөг, жижүүр эмч нарын хоолны 

нэмэгдэлд 89 хүнд 7.981.500 төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалын 10%-ийн 

хөнгөлөлтийг 10 хүнд 260.649 төгрөг тус тус зарцуулсан байна. 

Ажлын байран дахь осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс сэргийлэх 

талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн, ажиллагсдын урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт хамруулсан байдал: 

 “ Эрүүл мэнд ээлтэй орчин” аяны хүрээнд ажилтнуудаас С вирустэй 50 үүнээс 

вирус  идэвхгүй гарсан-16, эмчилгээнд хөнгөлөлтэйгээр  эм ууж байгаа нь -23, 

хариу хүлээж байгаа нь-5, шинжилгээ огт өгөөгүй -6 байна. Эмчилгээнд эм ууж 

байгаа ажилтнуудын эмчилгээний үр дүн одоогийн байдлаар 45%-тай байна. 

 Вирус илрүүлэх шинжилгээнд нийт 350 ажилтнуудыг хамруулсан байна. 

Шинжилгээгээр В вирус илэрсэн-50, С вирус илэрсэн-52 ажилтан байсан байна. 

  Сүрьеэгийн  туберкулины сорилд  432 ажилтнуудыг хамруулсанаас:  сорил   0-

5мм  гарсан-149  сорил 6-10мм гарсан-168 11-15мм гарсан  63 15-аас дээш 

сорилтой -52 байна. 

 1-11 саруудад  411 ажилтан, эмнэлгийн өндөр настан 87 нийт 498 хүнийг уушигны 

флюр зураг болон сүрьеэгийн үзлэг шинжилгээнд хамруулсан. Үзлэгээр 

ажилтнуудаас   шинэ сүрьеэ өвчин -1, өндөр настан нараас  шинэ хавдар өвчин  -

1  тус тус илэрсэн байна. Сүрьеэ өвчин оношилогдсон 1 ажилтанг  100% эмчлэн 

эрүүлжүүлэн ажилд нь оруулсан байна.  

 Тарваган тахалын вакцинд нийт 76 ажилтан хамрагдахаас  42 буюу 55,3%  

хамрагдсан байна. 

 Томуугийн  вакцинд нийт 501 ажилтан хамрагдахаас 348 буюу 69,5%   хамрагдсан 

байна. 

 Боом вакцинд нийт 76 ажилтан хамрагдахаас 35 буюу 46,1%  хамрагдсан байна.  



 Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд   403 ажилтан хамрагдсанаас остриц эерэг 

гарсан 1 буюу 0.25%  байна. Эерэг гарсан ажилтан халдвартын тасгийн эмчээс 

зөвлөгөө аван  100% эмчлэн эрүүлжсэн байна.  

 Хоолой, хамрын арчдас өгөх шинжилгээнд  201 ажилтан хамрагдсанаас 12 буюу 

5,9% эерэг гарсанаас:    Staphylococcus-8 буюу 66,6%, Candida albican-4 буюу 2%  

илэрсэн байна. Эерэг гарсан ажилчдад эрүүл мэндийн зөвөлгөө болон эмийн 

эмчилгээ 10 хоног хийж эрүүлжүүлэн эмчилсэн байна. 

  4 сард Сүрьеэгийн тасгийн 23 ажилтанд   3 нэр төрлийн  (витамин Д , шахмал, 

тималин  тарилга, витамин В денк  ) 614840 төгрөгний үнэ бүхий,  10 сард 

Хүүхдийн тасгийн 24 ажилтанд    3 нэр төрлийн  (витамин Д , шахмал, тималин  

тарилга, витамин В денк  ) 662112 төгрөгний үнэ бүхий бэлдмэлийг тус тус  

худалдан авч  дархлаажуулсан байна.  

Нотолгоонд үндэслэн, технологийн дэвшилтэй уялдуулан шаардлагатай хүний 

нөөцөөр үе шаттай хангах: 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 01 сарын 02-ны А /01тоот тушаалаар  Ажил, албан 

тушаалын жагсаалтыг баталсан. 

 2017 оны 01 сарын 02-ны А / 02 тоот тушаалаар Ажилласан жил, цалин хөлсийг 

шинэчлэн тогтоох тушаалыг гарган хэрэгжүүлж байна. 

 Ажил хүлээлцүүлэх  комисс томилох тухай тушаалыг 6 удаа гаргасан байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 04 сарын 24-ны А/ 38 тоот тушаалаар Туслах 

сувилагчийн ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 03 сарын 16-ны А /28 тоот тушаалаар зөвлөх эмч 

нарыг томилон, ажиллах журмыг хавсралтаар гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 05 сарын 31-ны  А /45 тоот тушаалаар  

Үйчилгээний соёлын журмыг батлан гарган мөрдүүлэн ажиллаж байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 10 сарын 16-ны А /72 тоот тушаалаар ажлын цаг 

тооцох аппараттай болсноор ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам, 

чөлөөний хуудасны загвар,тойрох хуудасны загвар-ыг тус тус боловсруулан 

гаргаж нийт 450  ажилтанд танилцуулан  хэрэгжүүлж байна. 



 БОЭТ-ийн захирлын Б /09 тоот тушаалаар эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийг 

томилон эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөө өгөх кабинет 3-ийг тогтмолжуулан ажиллуулж 

байна. 

 Төрөх эмэгтэйчүүдийн тасагт орон тоог зохицуулан өдрийн эх баригч, хагалгааны 

өдрийн сувилагч ажилуулж байна. 

 Эх барих эмэгтэйчүүдийн 2 эмч шилжсэн тул 11 сард мэргэшил эзэмшсэн 2 

эмчийг сонгон шалгаруулан томилон ажиллуулж байна. 

 Шүдний үзлэг хүлээгдэл чирэгдэл  ихтэй байгаа, 6 шүдний эмчилгээний суудал 

ажиллаж байгаа боловч эрүү нүүрний болон нүүр амны эмч дутагдалтай тул эрүү 

нүүрний резиденс эмчийг урьж  11 сараас  цалин, байр, хоолоор ханган 

ажиллуулж байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 02  сарын 01-ны Б / 21 тоот тушаалаар механик-

инженерд дэмжих албаны даргын ажлыг давхар хариуцуулан ажиллуулж байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 02 сарын 01-ны Б/22 тоот тушаалаар 20 сарын 01-

нээс  Эдийн засагчд үндсэн хөрөнгө, аж ахуйн материал хариуцсан тооцооны 

нягтлан бодогчийн ажлыг давхар хариуцуулан ажиллуулж байна. 

 Ажлын шаардлагаар удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулан яаралтай түргэн 

тусламжийн тасагт 2 эмч шинээр томилон ажиллуулж байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 10 сарын 09-ны Б /85 тоот тушаалаар 10 сарын 06-

наас хоол судлаачийг, 11 сараас хоол үйлдвэрлэлийн хэсэгт хоолны 

технологичийг  томилон ажиллуулж байна. 

 БОЭТ-ийн 2017 оны 10 сарын 16-ны Б / 88 тоот тушаалаар насжилт судлал, 

байгууллагын ажилтнуудын эрүүл мэнд хариуцсан эмчийг томилон 10 сараас 

ажиллуулж байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 10 сарын 19-ны А /74 тоот тушаалаар шинэ 

ажилтнуудад байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдлэг олгох сургалтын 

удирдамж, хөтөлбөрийг боловсруулан гаргасан. 11 сард сургалт зохион байгуулан 

нийт 32 ажилтанг хамруулсан байна. 

 Ариутгал халдваргүйтэлийн тасагт хагалгааны нэгдсэн багаж угаах зохион 

байгуулалтанд орсон тул мэс заслын тасгийн орон тоог зохицуулан  ариутгагч 1-

ийг нэмж ажиллуулж байна. 



 Төрөх эмэгтэйчүүдийн тасагт 7 сараас эхлэн орон тоог зохицуулан өдрийн эх 

баригчийг ажилуулж байна. 

 Төрөх эмэгтэйчүүдийн тасагт 11 сараас орон тоог зохицуулан өдрийн хагалгааны 

сувилагчийг ажиллуулж байна. 

 Аймгийн Хөгжлийн сангаас  шүдний 2 бор машин 27.506.665 төгрөгөөр  авч өгч, 

өөрсдийн бололцоогоор  засвар хийж хүүхдийн кабинетыг 7 сараас нээж эмч, 

мэргэжилтнээр ханган ажилуулж , шүдний өрөөний засварт 1.054.200 төгрөг 

зарцуулсан байна.  

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 03 сарын 10-ны А /23 тоот тушаалаар шүдний 

эмчилгээний хүлээгдлийг бууруулах, тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор шүдний кабинетын 2 эмчийг ажлын өдрүүдэд өдөр бүр 1 

цагаар сунган нийт 22 цаг ажиллуулсан байна. 

 БОЭТ-ийн захирлын 2017 оны 01 сарын 18-ны А /04 тоот тушаалаар яаралтай, 

түргэн тусламжийн тасгийн ажиллах журмыг гарган, 4 эмч, дуудлагын сувилагч, 

бага эмч 4, сувилагч 4 асрагч 4 нийт 16 хүний орон тоотой  яаралтай тусламжийн 

тасгийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн шинээр зохион байгуулалтанд оруулан 

ажиллаж байна. 

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах талаар 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн: 

 Ёс  салбар хороо 4 удаа хуралдсан, хуралдаанаар 9 асуудлыг шийдвэрлэсэн 

байна. 

 Сургалтыг “ Эмнэлгийн мэргэжилтний харьцаа хандлага ба ёс зүй “  АШУҮИС-ийн 

75 жилийн ойг тохиолдуулан “ Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ “ УБ 

хотоос багш урин “ Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй харьцаа хандлага “ 

сэдвүүдээр тус тус  сургалт зохион байгуулан  эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн-179 

сувилагч, тусгай мэргэжилтэн-155 бусад эмнэлгийн туслах ажилтнууд-50 иргэд-50 

нийт 434 хүн хамрагдсан байна. 

 Байгууллагын цахим сайтаар шинээр гарсан ЭМС-ын 2017 оны А/256 дугаар 

тушаал, журмыг байршуулан нээлттэй танилцуулж байна. 

 ЭМЯ-ны дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын  хорооноос БОЭТ-

ийн дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг 



баталсан тогтоол, багийн зураг, нээлттэй утасны дугаарийг / 94222767 / цахим 

сайтд байршуулан ажиллуулж байна. 

 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо эмч, сувилагч, дэмжих албаны 

үйлчилгээний ажилтнуудад тус бүр 2 удаа “ Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 

салбар хорооны дүрэм, “ Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хороонд ирүүлсэн 

өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх журам” сэдвээр танилцуулга хийсэн байна. 

 Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний тасагт “ Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн 

хэм хэмжээ “ сэдвээр сургалтыг 20 хүнд зохион байгуулав. 

 Зөрчлийн тухай хуулиар эмнэлгийн ажилтнууд болон иргэдэд хамааралтай 

чиглэлээр 54 эмч нарт мэдээлэл хийв. 

Эмнэлгийн ажилтны ҮЭ-ийн нэгдсэн хороотой хамтран ажилласан ажлууд: 

 Монгол улсад ҮЭ-ийн хөдөлгөөн үүсч хөгжсөний 100, үндэсний төв 

байгуулагдсаны 90 жилийн ойг угтаж “Хөдөлмөрийн хүний төлөө-100” нэрэмжит 

тугийг байгууллага, тасаг нэгжийн дунд хуваарийн дагуу аялуулж аяны 

удирдамжийн дагуу ажлуудыг байгууллага, тасаг нэгж дээрээ зохион байгууллаа.  

 2017 оныг ҮЭ-ийн хорооноос “Амьдралын зөв хэвшилд алхам алхмаар” жил 

болгон, аян зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд ажилтнуудыг дасгал хөдөлгөөнөөр 

хичээллэх боломжийг бүрдүүлэх, судалгаа авах, зөв зохистой хооллох талаар 

зөвлөгөө өгөх зэрэг ажлуудыг хийж байна. Энэхүү аяныг дүгнэж хамт олныг 

шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгуулна. 

 БОЭТ-ийн дэргэдэх фитнесс клуб Үүлэн балет аэробек бүжгийн клубтэй хамтран 

ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна 

 Фитнесс клубын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор ТВ реклам бэлтгэн МИЖИ 

телевизээр цацсан.  

 Амьдралын зөв хэвшилд алхам алхмаар жилийн аяны хүрээнд ширээний 

теннисны мэргэжлийн багшаар удирдуулсан сургалтыг зохион байгууллаа. 

Сургалтанд нийт 10 ажилтан хамрагдав.  

 Амьдралын зөв хэвшилд алхам алхмаар жилийн аяны хүрээнд бүжгийн 

аэробекын  мэргэжлийн багшаар удирдуулсан сургалтыг зохион байгууллаа. 

Сургалтанд нийт 20 ажилтан хамрагдав.  



 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 тоот зарлигаар жил бүрийн 4-р сарын 

1-ээс Монгол улсын хүн      амын 06-64 насны хүмүүсийн бие бялдрын хөгжил, 

чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилыг улс  орон даяар хэрэгжүүлэх  “Хүн амын 

бие бялдрын хөгжилт чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ын сарын аяны 

хүрээнд 2017.04.12,13,14-ны өдрүүдэд БОЭТ-ийн хамт олон сорилдоо идэвхтэй 

хамрагдлаа. Манай байгууллагаас нийт 300 ажилтан хамрагджээ. Энэхүү сорилын 

үйл ажиллагааг ҮЭ-ийн хороо аймгийн биеийн тамир спортын газартай хамтран 

зохион байгууллаа.  

 Олон улсын сувилагчийн өдрийг тохиолдуулан “Сувилагч чамдаа баярлалаа 

хүндэтгэлийн арга хэмжээ 2017.05.12-ний өдөр БОЭТ-ийн сургалтын танхимд 

зохион байгууллаа. БОЭТ-д нийт 237 сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд ажилладаг. 

“Сувилагч чамдаа баярлалаа хүндэтгэлийн арга хэмжээнд БОЭТ-ийн удирдлага, 

эмч, ажилтнуудын төлөөлөл нийт сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүддээ баяр хүргэж 

оролцлоо. Хүндэтгэлийн арга хэмжээнд Сувилагчийн тангараг өргөх үйл 

ажиллагаа, шинэ залуу сувилагч нарт захиа даалгаварыг гардуулах ёслол, төрийн 

одон медальтай сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх, ая дууны 

мэндчилгээ дэвшүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа боллоо.Энэхүү хүндэтгэлийн арга 

хэмжээг БОЭТ-ийн захиргаа, эмнэлгийн ажилтны хамтран зохион байгууллаа. 

 Сувилахуйн алба нь Олон улсын сувилагчийн өдрийг тохиолдуулан сувилагч, 

эмнэлгийн  тусгай мэргэжилтний онол практикийн бага хурлыг 1999 онд анх бие 

даасан байдлаар зохион байгуулснаас хойш 18 дахь жилдээ СУВИЛАГЧ 

СУДЛААЧ-18 эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2017 оны 5 сарын 09 ны өдөр 

зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа сувилагч, эмнэлгийн 

тусгай мэргэжилтнүүдийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр судалгаа явуулах, 

эмчилгээ үйлчилгээний шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх, тусламж үйлчилгээний 

ололт амжилтыг салбарын мэргэжилтнүүдэд танилцуулах, үйл ажиллагаандаа 

нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэх зорилготой зохион байгуулсан уг хуралдаанд 20 илтгэл 

хэлэлцэгдлээ. Энэхүү СУВИЛАГЧ СУДЛААЧ-18 эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 

хамтран зохион байгууллаа. 



 Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Эмнэлгийн ажилтны ҮЭ-ийн 

нэгдсэн хорооны нэрэмжит шилжин явах цомын төлөөх спортын тэмцээн 2017 

оны 05 сарын 06,07-ны өдрүүдэд аймгийн биеийн тамир спортын газар болж 

өнгөрлөө.  

Тэмцээнд  байгууллага, тасаг нэгжийн 11 баг, эрэгтэй тамирчдын 5 баг нийт 360 

ажилтнууд оролцлоо. Нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр  шинээр ажилд орсон 

ажилтнуудын танилцуулга, ҮЭ-д шинээр элсэж байгаа ажилтнуудад батлах 

гардуулах зэрэг үйл ажиллагаа явагдлаа.  

Тэмцээн байгууллага тасаг нэгжүүдийн дунд волейбол, дартс, теннис, буухиа 

гэсэн төрлүүдээр, эрэгтэй ажилтнуудын дунд волейбол, сагсан бөмбөг гэсэн 

төрлүүдээр тус тус явагдлаа.  

Волейболын төрлөөр: 

1-р байр сүрьеэ, амбулатори, СЗЭ-ний тасгууд 

2-р байр төрөх тасаг 

3-р байр дүрс оношилгоо, МЭЭТ, мэдрэлийн тасгууд 

Дартсын төрлөөр: 

1-р байр төрөх тасаг 

2-р байр БОЭТ захиргаа, ДҮА 

3-р байр ЭМГ 

 Эмнэлгийн ажилтны ҮЭ-ийн нэгдсэн хороо, БОЭТ-ийн сүрьеэгийн тасагтай 

хамтран  “ЭНД АСУУДАЛ БАЙНА” хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт 

АЗДТГ, ЭМГ, БОЭТ-ийн удирдлагууд оролцов. Хэлэлцүүлэгт Дорнод аймгийн 

сүрьеэгийн өвчлөлийн өнөөгийн байдал, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй, Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос “ХӨДӨЛМӨРЛӨХ 

ЭРХ-ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ” сэдэвт сүрьеэгийн эмч мэргэжилтний улсын 

анхдугаар зөвлөгөөнд оролцсон мэдээлэл, БОЭТ-ийн сүрьеэ тасгийн нийт 

ажилтнуудын эрүүл мэндийн сүрьеэгээс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан 

байдал, тулгамдаж буй асуудал зэрэг илтгэл хэлэлцүүлж, нийт ажилтнуудын 

төлөөлөл үг хэлж  санал бодлоо нэгтгэлээ.  



Шагнал урамшуулал:  2017 онд шагнуулсан ажилтнуудын дагалдах урамшуулалд нь 

5.830.000   төгрөг зарцуулсан байна.  
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