
СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

БОЭТ-ийн Сувилахуйн алба 



Түүхийн товчооноос... 

 1926 оны 3-р сарын 15-ны өдөр Хан Хэнтий 

уулын аймгийн Баянтүмэн Хануулын хошуунд 

15 ортой шинжлэх ухааны эмнэлэг 

байгуулагдахад зөвлөлтөөс уригдан ирсэн их 

эмч А.И.Брожокийн хамт сувилагч 

Доржсэлэнгэ нь хэлмэрч сувилагчаар 

ажиллаж эхэлсэн үеэс сувилахуйн тусламж 

үйлчилгээний суурь тавигдсан юм.  



Түүхийн товчооноос... 

 Сувилахуйн алба нь БОЭТ-ийн захирлын 
2004 оны 2 сарын 5 нд захирлын А/25 тоот 
тушаалаар анх байгуулагдсан 

 ЭМС-ын 2012  оны 105 тоот тушаалыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор БОЭТ-ийн захирлын 
2012 оны 7 сарын 7 ны А/45 тоот тушаал 

 ЭМС-ын 2015 оны 495 тоот тушаалыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор БОЭТ-ийн захирлын 
2016 оны А/51 тоот тушаалаар бүтэц зохион 
байгуулалтын өөрчлөлтийг хийсэн... 



БОЭТ-ийн Сувилахуйн алба 

 

 

 Одоо Сувилахуйн албанд 245 сувилагч, 

тусгай мэргэжилтэн ажиллаж байгаагаас 46% 

нь төрөлжсөн мэргэжлээр мэргэшсэн, 27.4 % 

нь мэргэжлийн зэрэгтэй байна. 



Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ гэж юу вэ? 

Сувилахуйн тусламж гэдэг нь :  
 
 Флоренсе Найтенгель-Асран сувилахын тулд хамгийн 

сайхан нөхцөлд өвчтөнийг байлгах хэрэгтэй...  
 Виржина Хендерсон-Сувилахуй гэдэг бол хүч, мэдлэг, 

сэтгэлийн тэнхээ дутагдаж байгаа өвчтэй болон эрүүл хувь 
хүнд / мөн хэсэг бүлэг хүмүүст / эрүүл мэндээ хамгаалах, 
сэргээхэд нь / мөн тайван таалал төгсөхөд нь / 
нөлөөлөхүйц үйлдлийг хийхэд нь тусалж, ингэснээрээ аль 
болохоор хурдан биеэ даасан байдлаа олж авахад нь 
туслах явдал ... 

 АНУ-ын Сувилахуйн Холбооноос - Сувилахуй гэдэг нь 
тухайн хүнд бий болсон болон бий болох асуудлыг 
илрүүлэн оношилж илааршуулахыг хэлнэ... 



Монгол улсын Сувилагчийн тангараг 

Сувилагч би: 

 

Хүнлэг энэрэнгүй, эелдэг зөөлөн ариун сэтгэлтэй байж 

 

Хүн ардынхаа эрүүл мэндийг сахин хамгаалж  

 

Үйлчлүүлэгчийнхээ зовиур, шаналал, эмгэгийг 

арилгахын төлөө 

 

Эрдэм мэдлэг, авъяас чадвараа дайчлан ажиллах  

 

Өндөр чадвартай мэргэжилтэн байхаа 

 

Эх орон ард түмнийхээ өмнө андгайлан тангаргалъя 



 24 цагийн турш үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээг үзүүлдэг 

 Үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч, асуумж авах, үзлэг 
хийхэд бэлтгэх, үйлчлүүлэгчийн эмнэлгийн карт, 
эрүүл мэндийн дэвтэр, холбогдох маягт, баримт 
бичгүүдийг стандарын дагуу хөтлөх 

 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг батлагдсан 
стандарт, удирдамжийн дагуу үзүүлэх 

 Аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, эмнэлгээс шалтгаалсан 
халдварын дэглэм, зааврыг мөрдөж ажиллах 

 Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдалтай холбоотой 
мэдээллийг эмчид цаг алдалгүй мэдээлэх, арга 
хэмжээ авах 

Бие сэтгэлээ чөлөөлж инээмсэглэлээр бусдыг угтах аваас бие 

эрүүлжин ухаан саруулсаж, нөхөрлөл улам батжимой... 



 Сувилгааны 5 зарчим, 5 шатлалын дагуу үнэлгээ 
өгч, анхан шатны маягт бүртгэлийг батлагдсан 
журмын  дагуу бүрэн гүйцэд хөтлөх 

 Үйлчлүүлэгчийг шинжилгээнд бэлтгэх, авах, эмэн 
эмчилгээг зохих заавар, стандартын дагуу хийж 
гүйцэтгэх 

 Туслах сувилагчид асаргаа сувилгааны талаар 
зааварчилга өгөх, хяналт тавих 

 Үйлчлүүлэгч түүний асран хамгаалагчид түүний 
эрүүл мэндийн байдал, эмчилгээ, оношилгоо, 
сувилгааны талаар ойлгомжтой хэллэгээр 
тайлбарлан зөвлөлгөө өгөх 
 

Бие сэтгэлээ чөлөөлж инээмсэглэлээр бусдыг угтах аваас бие 

эрүүлжин ухаан саруулсаж, нөхөрлөл улам батжимой... 



Их сонсож, их харж, бага ярихыг хичээ 

Богино хугацаанд түргэн хий ... 

 Сувилгааны 5 зарчим: 
◦ Орчин 

◦ Хувцаслалт 

◦ Хооллолт 

◦ Сэтгэл зүй 

◦ Шинж тэмдэгийн асаргаа 

 Сувилгааны 5 шатлал: 
◦ Үнэлгээ 

◦ Оношлох 

◦ Төлөвлөх 

◦ Хэрэгжүүлэх 

◦ Дүгнэх 



Үгийн сайныг хэлэлцэж  

Үйлсийн сайхныг бүтээж 

Сайн тавиланг хүсэж яв... 

 “Сувилагч Судлаач-ХХ“ Эрдэм шинжилгээний хуралд 
бид өөрчлөн сайжруулах олон асуудлыг хөндсөн 
судалгаануудыг хийсэн: 
 
◦ Ариутгал, халдваргүйтгэлийн тухай 
◦ Төрөлжсөн сувилахуйн тусламж 
◦ Аман болон аман бус харилцаа 
◦ Үйлчүүлэгчийн ор 
◦ Ажлын байран дахь гар утасны хэрэглээ 
◦ Жирэмсэн ээжүүдийн асуудал 
◦ Сувилагч мэргэжилтний эрүүл мэндийн асуудал 
◦ Сэргээн засах эмчилгээ 
◦ Эмийн зохистой хэрэглээ... 

 



Бидний хэрэгцээ бага ч хүсэл дэндүү их ... 

1. Үйлчлүүлэгчийн тав тухтай орчинг бүрдүүлэх 
(функционал ор, матраци, зөөлөн болон хатуу 
эдлэл, дуудлагын хонх ... гэх мэт) 

 Жишээ нь: 5 тасгийн 117 орноос функциональ ор 29 буюу 24,7% 

 80 үйлчлүүлэгчээс орны тухай сэтгэл ханамжийн судалгаа 
авахад 75% нь сэтгэл ханамжгүй гэж хариулсан байна. Үүнд: 

◦ 1 өрөөнд байх орны тоо их 

◦ саруул бус бүгчим халуун 55% 

◦ хатуу, доороос нухдаг 60% 

◦ хэвтрийн үйлчлүүлэгч бие засахад хүндрэлтэй 

◦ орны хооронд хаалт байхгүй 45% 

◦ толгой өндөрлөх боломжгүй 40%  

◦ ор эвдрэлтэй, хяхтнах чимээ гардаг 15% 

 



Бидний хэрэгцээ бага ч хүсэл дэндүү их ... 

 Үйлчлүүлэгчийн амин үзүүлэлтийг үзэх 

багажны хангалт (пульсоксиметр, халуун 

хэмжигч, даралтын аппарат, чагнуур) 

 Яаралтай тусламжийн тэргэнцэр  

 Монитор, автомат даралтын аппарат, 

тарилгын памп, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, 

утлагын аппарат, отсос... гэх мэт 

 



Бидний хэрэгцээ бага ч хүсэл дэндүү их ... 

 Өргөгч кран (Хэвтрийн үйлчүүлэгчийг өргөх, 

зөөвөрлөх) 
 

Жишээ нь : БОЭТ-ийн 180  эмнэлгийн ажиллагсадыг санамсаргүй 

түүврийн аргаар сонгон авч судалгаанд хамруулахад судалгаанд 

хамрагдсан: 

 32 эмчийн  84,3% (n=27) 

 97 сувилагч тусгай мэргэжилтний 84,5% (n=82) 

 51 туслах ажилтны 92,1% (n=47) нь нуруу өвддөг өгүүлэмжтэй 

байсан ... 

 



 Бидний мөрөөдлийн жагсаалт: 

Бидний хэрэгцээ бага ч хүсэл дэндүү их ... 



Дахин амьсгалах орон зай байгаа л бол  

Хязгааргүй хүсэл мөрөөдөл бий 

Энэ бол хамгийн том баялаг... 

 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг сэтгэл 

ханамжтай, чанартай, хүртээмжтэй 

үзүүлэхийн тулд бидний мөрөөдлийн 

жагсаалтыг минь дэмжээрэй. 

 Бид сувилахуйн 5 зарчим, 5 шатлалыг сэтгэл 

ханамжтай үзүүлснээрээ эх баригч, сувилагч, 

тусгай мэргэжилтэн бидний сэтгэл ханамж ч 

мөн адил дээшлэх юм. 



... Буянтай хүн адислагдаж 

Өгөөмөр хүн жаргадаг ... 

 Бидний өдий зэрэгтэй ажиллаж,  мэргэжлээрээ өсөн 
дэвшиж,  шинийг санаачилах, бүтээн байгуулах ажлын 
эхлэл бүрийг үе үеийн ахмад сувилагч, тусгай 
мэргэжилтэн та нар минь эхлүүлсэн гэдэгтэй хэн ч санал 
зөрөхгүй бизээ. 

 Хайраар дэлхийг өөрчилсөн Сувилахуйн шинжлэх 
ухааныг үндэслэгч  Ф.Найтенгелийн  үлдээсэн сургаалыг 
өдгөө олон орон хэрэгжүүлж өөр өөрийн улс орондоо 
тохирсон сувилахуйн онолыг бий болгосонтой адил 
Монгол улсад тэр дундаа Дорнод аймгийн 93 жилийн 
түүхтэй БОЭТ-ийн сувилагч, тусгай мэргэжилтэн БИД нар 
өөрсдийн сувилахуйн онолоо дэвшүүлэн,  түүнийгээ 
хэрэгжүүлэх ариун үйлсэд амжилт бүтээл арвинтай 
ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. 
 



 

 

АНХААРАН СОНССОНД БАЯРЛАЛАА 


