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ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН



“ Ковид 19” тусламж үйлчилгээ

Байгууллагын танилцуулга
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2021 оны тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт

Үндсэн тусламж үйлчилгээ



ТАНИЛЦУУЛГА

Хан-Уул дүүргийн 21 хорооны 215439 гаруй хүн амд нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл

мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг 16 өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр,

амбулаторийн тусламж үйлчилгээг Төв болон Яармаг салбараар, дотор, мэдрэлийн

чиглэлээр 90 ортой xэвтүүлэн эмчлүүлэх тасаг, гемодиалез, хөнгөвчлөх тусламж

үйлчилгээг 484 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн үзүүлж байна.

 Хан-Уул эрүүл мэндийн төв - 224

 Хан-Уул дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд - 260

ХУЭМТ ЯАРМАГ САЛБАР (1990) ХУЭМТ НИСЭХ САЛБАР (1964)ХАН-УУЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ (1989)



ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 

Хан-Уул эрүүл мэндийн төв нь 2021 онд нийт 224 ажилтантай ажиллаж байгаагаас
удирдах ажилтан 11, Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн 1, мэдээлэл технологийн
мэргэжилтэн 2, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер 1, их эмч 76, бага эмч 10,
сувилагч 53, тусгай мэргэжил 24, эмнэлгийн бусад ажилтан 46, гэрээт ажилтан 5 тус тус
ажиллаж байна. Нийт эмч мэргэжилтний 204 нь эмэгтэй, 20 нь эрэгтэй ажилтан байна.

Удирдах 

Их эмч

Эм зүйч

Бусад дээдБага эмчТусгай мэргэжилтэн

Сувилагч

Үйлчилгээний ажилтан

АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ



ТУШААЛ,ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Ирсэн захирамжлалын баримт бичгүүд нийт – 48, Хэрэгжилтийн хувь - 98%.

 МУ-ын ЗГ-ын тогтоол – 1

 УОК-ын даргын тушаал – 2

 Шадар сайдын тушаал – 1

 ЭМС-ын албан даалгавар – 2

 ЭМС-ын сайдын тушаал – 19

 НЭМГ-ын даргын албан даалгавар – 1

 НЭМГ-ын даргын тушаал – 15

 НЗД-ын захирамж – 2

 ХУД-ийн засаг даргын захирамж – 7



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

 Улсын төсвөөс 39 нэр төрлийн 1,591.171.440 төгрөгийн багаж, тоног төхөөрөмж

 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 18 нэр төрлийн 179.835.700 төгрөгийн тоног төхөөрөмж

o Биохимийн бүрэн автомат анализатор

o 4D болон зөөврийн ЭХО

o Зөөврийн болон дижитал рентген

o Амьсгалын аппарат

o Ходоодны дуран

o 24 цагийн холтер,Зүрхний цахилгаан бичлэг, ачаалалтай бичлэг

o Нүдний оношилгооны аппарат

o Чих хамар хоолойн иж бүрэн аппарат

o Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч

o Хяналтын монитор

o Компьютер 30 ширхэг

 НЭМГ-аас дархлаажуулалтын хүйтэн хэлхээнд 116 ширхэг хөлдөөгч, хөргөгч, вакцины хүйтэн сав,

вакцин зөөвөрлөх савыг тус тус нийлүүлсэн.

 УЗН-ээс Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, Хяналтын монитор зэрэг тоног төхөөрөмжийг хандивласан.



2021 ОНД ШИНЭЭР ХИЙГДСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

 “Эрүүл мэндийг дэмжих төв”-ийг байгуулсан. 2021

оны 8, 9 дүгээр сард сургууль цэцэрлэгийн багш,

ажилчдын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг зохион

байгуулж нийт 10 сургууль, 11 цэцэрлэг, хувийн 2

цэцэрлэг, Этүгэн их сургуулийн 1879 багш,

ажилчдыг цээжний рентген, сүрьеэгийн үзлэгт

хамруулсан, үүнээс сүрьеэгийн 2 тохиолдлыг

илрүүлж эмчилгээнд хамруулсан.

 Яармаг салбар амбулаторит молекул биологийн

лабораторийг нээсэн. 2021 оны 11 сарын

байдлаар нийт 96833 сорьц хүлээн авч

шинжилгээ хийж 11699 эерэг тохиолдлыг

илрүүлсэн.

 Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын өвчлөл

нэмэгдсэнтэй холбогдуулан Туул-100 ортой

тусгаарлах эмнэлгийг 6-р сард нээж 1536 хүнийг
хэвтүүлэн эмчилсэн.



2021 ОНД ШИНЭЭР ХИЙГДСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

 “Тайвань улсын хүүхэд гэр бүлийг дэмжих санг ”-аас

60 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар “Шүдний

гажиг заслын кабинет”-ийг Нийслэлийн хэмжээнд

анх удаа нээж дүүргийн иргэдэд шүдний гажиг

заслын эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх бүрэн

боломжтой болсон.

 Эрүүл мэндийн төвийн 3 давхарын Б, В корпусын

коридорт иж бүрэн засвар хийж 20 кабинетийн

хаалга сольж, шалны хулдаасыг бүрэн шинэчилсэн.

 Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасагт их засвар

хийж,ханыг ламинатороор бүрж, хаалга,шалны

хулдаасыг сольж гадна хаалганд халуу шат хийсэн.



ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН БАЙДЛААР

Үндсэн тусламж үйлчилгээний үзүүлэлтийг 9 дүүрэгтэй харьцуулсан харьцуулалт.



ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН БАЙДЛААР



ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 10 САРЫН БАЙДЛААР



КОРОНАВИРУС /COVID-19/ ХАЛДВАРЫН ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ

Коронавирус /COVID-19/-ын халдварын сэргийлэлт хяналт,тусламж үйлчилгээний бэлэн байдал,

дэгдэлтийн үед ажиллах хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд гамшгийн

төлөвлөгөөнд 8 удаа тодотгол хийж ажилласан.

65%

30%

5%

Эмнэлгийн тусламж 448 ажилтан

Үндсэн тусламж үйлчилгээ Шуурхай хариу арга хэмжээ Чөлөөтэй
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Тандалт 
шинжилгээ

Дархлаажуулалт

Шуурхай штаб

Туул 100

Шуурхай хариу арга …



КОРОНАВИРУС /COVID-19/ ХАЛДВАРЫН ҮЕИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1. “Өлзийт нэг Айдсын даваа” пост дээр ЭМТ, 16 хорооны ӨЭМТ, сургууль, цэцэрлэгүүдээс 24

цагаар хуваарийн дагуу хяналт тандалтыг 97340 тээврийн хэрэгсэл,196366 иргэнд хийсэн

байна.

2. Дотоодод коронавируст халдварын тохиолдол бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан УОК,ЭМЯ,

НОК,ДОК –ын шийдвэрийн дагуу COVID-19-ын халдварын илрүүлэг шинжилгээний

цэгүүдийг шинээр нээх ажлыг зохион байгуулан дүүргийн хэмжээнд ӨЭМТ –үүдийн 10 цэг,

Яармаг салбар амбулатори, 7,18,34 сургууль дээр тус тус цэг нээж нийт 14 цэг дээр

шинжилгээг хийх бэлтгэл ажлыг ханган шинжилгээний цэгүүд дээр ажиллах эмч ажилчдын

судалгааг гарган сургалт хийж явуулын болох суурин цэгээр хавьтал, тандалтын

шинжилгээнд 348484 хүнийг хамруулан, зөвлөгөө өгсөн.

3. “Нэг хаалга, Нэг шинжилгээ” арга хэмжээг 14 блок хэлбэрээр бүсчлэн 123 баг, 921 албан

хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж тандалт, шинжилгээнд 41256 өрхийг хамруулсан.

Тандалт, шуурхай хариу арга хэмжээний баг



КОРОНАВИРУС /COVID-19/ ХАЛДВАРЫН ҮЕИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

4. ДОК-той хамтран 2021 оны 4-р сард 41-р сургууль дээр Ковид-19 халдварын эсрэг шуурхай

хариу арга хэмжээний багийг байрлуулан эмнэл зүйн16 баг, тандалтын 4 баг 24 цагаар

эмнэлзүйн тандалт, хариу арга хэмжээг авч тусламж үйлчилгээг үзүүлэх% хавьталын

шинжилгээнд хамруулах, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр ажилласан. 9-р сараас Мотобуудлагын

спортын төвд шилжин ажиллаж байна. ДЗД-ын А/489 захирамжаар 45 төрийн албан хаагч,

Нийслэлээс томилогдсон 32 төрийн албан хаагч ӨЭМТөвд хуваарилагдан ажиллаж байна.

Төрийн албан хаагчдад 2 удаагийн сургалт хийж мэргэжил, арга зүйн зөвлөмж өгсөн байна.



КОРОНАВИРУС /COVID-19/ ХАЛДВАРЫН ҮЕИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 Батлагдсан тохиолдолын 11644 хүнийг эмнэлэгт хэвтүүлсэн ба
одоо 1645 иргэн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байна.

 Гэрээр 57055 хүнийг хяналтад авч эмчилсэн ба одоо 3675 хүн
гэрийн хяналтанд эмчлэгдэж байна.

 Туул 100 ортой ковидын эмнэлэг нээн ажиллуулж нийт 1536
хүнийг хэвтүүлэн эмчилж ,хүндэрсэн 23 хүнийг дараагийн
шатлалын эмнэлэгт шилжүүлэн эмчлүүллээ.

 Коронавирүсийн батлагдсан тохиолдол ихтэй 4х,15х,16х,19
хороонд “Ковид -19 амбулатори”-ийг 09 сарын 25-аас үе шаттай
нээж ажиллуулсан

 Коронавирусын халдвараар өвлөөд эдгэрсний дараах хяналтын
рентген шинжилгээг хороо бүрээр хувиар гарган ЭМТ-ийн
дэмжих төвийн рентгений кабинетад рентгенд харах ажлыг
зохион байгуулан 357 хүнийг рентгенд харж зөвлөгөө өгсөн ба
Яармаг салбар амбулаторийн дэргэд ковидын амбулаторийг
нээн рентген аппарат шинээр суурилуулан үйл ажиллагаа
явуулж байна.



КОРОНАВИРУС /COVID-19/ ХАЛДВАРЫН ҮЕИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хамгаалах хэрэгсэл, эм, урвалж оношлуурын зарцуулалт:

Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төв нь 2021 оны 11-р сарын байдлаар:

 1165902.15 мян.төгрөгний үнэ бүхий хамгаалах хэрэгсэл

 160079.26 мян.төгрөгний түргэвчилсэн тест , ПГУ оношлуур,

 29633.4 мян.төгрөгний эм болон тангийн багц,

 360477 мян.төгрөгний оношлуурын хангалтыг молекул микробиологийн

лабораторит тус тус хийсэн.



КОРОНАВИРУС /COVID-19/ ХАЛДВАРЫН ҮЕИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дархлаажуулалт:

Дүүргийн хэмжээнд Ковидын эсрэг дархлаажуулалтын үйл

ажиллагааг суурин-23, түр-3, явуулын-5 цэгээр зохион

байгуулж ,ӨЭМТ болон ЭМТ-ийн эмч ажилтан, резидэнт эмч

нараас бүрдсэн 166 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг,

дархлаажуулалтын төлөвлөлт хангалтын 9 хүний

бүрэлдэхүүнтэй баг, явуулын 3 автобусны 24 хүний

бүрэлдэхүүнтэй баг нийт 199 эмнэлгийн эмч, ажилтнууд

ажилласан . Дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш

2021.02.23-аас давхардсан тоогоор 420646 хүнийг 1,2,3-р

тунгаар дархлаажуулаад байна. Үүнээс

• 1-р тунд-177875 /133,2%

• 2-р тунд-176457/ 132,1%/

• 3-р тунд-66314/ 50%/-ийг хүнийг тус тус дархлаажуулаад

байна.



КОВИД-19 ҮЕИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 Нэг хаалга – Нэг шинжилгээ үйл ажиллагаанд ПОС

төхөөрөмж ашиглан сорьцын бүртгэл хийх сургалтад

ЕБС-ийн 83 багшийг бүртгэгч ажилтнаар сургасан.

 Дүүргийн боловсролын хэлтэстэй хамтран төрийн 29

цэцэрлэг, 19 сургууль, төрийн бус 92 цэцэрлэг, 28

сургууль нийт 168 хүүхдийн байгууллагын

удирдлагуудтай тандалт программд нэвтэрч батлагдсан

толхиолдолын ойрын хавьталыг бүртгэх үйл

ажиллагаатай холбоотой нууцын гэрээг байгуулж

мэргэжил арга зүйн зөвлөмжийг өгч ажилласан.

 Үйлчлүүлэгчдэд ковидтой холбоотой 56 төрлийн

сэдвээр 97 удаагийн мэдээлэл зөвлөгөөг цахимаар

иргэдэд хүргэж ажилласан ба нийт 47325 иргэн хандалт

хийж үзсэн байна.

Сургалт сурталчилгааны үйл ажиллагаа:



КоллПро ухаалаг 
дугаарын үйлчилгээ

CALLCENTER

Ehealth цахим 
програм

Сүлжээний 
хамгаалтын ситем

FIREWALL

Дүрс оношлогооны 
PACS сервер

Нийслэлийн 
нэгдсэн сүлжээ

Эрүүл мэндийн 

даатгалыг систем 

Цахим төлбөрийн 

баримтын системд 

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖИЛ - 2020

Хан-Уул эрүүл мэндийн төв

Хэвтэн эмчлүүлэх 

хэсгийн модуль



МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖИЛ 2022-2025

Хур төрийн 

мэдээлэл, 

солилцооны 

систем

Үйлчлүүлэгч 

шинжилгээний 

хариуг киоск 

машинаас хэвлэх

Дүрсийг дамжуулан 

хадгалах төвлөрсөн

систем

Хан-Уул эрүүл мэндийн төв

Цаг товлох, 
цуцлах, 

шинжилгээний 
хариу



ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

Хүний нөөцийн хомсдол:

 Хүн амын өсөлт /Барилгажилт, орон сууцны хороолол/

 Тусламж үйлчилгээний нэр төрөл, хамрах хүрээ нэмэгдсэн

 Батлагдсан орон тоо нэмэгдээгүй



ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 Дүүргийн хүн амд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх 

 Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарах 

 Ажилчид болон үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчинг бүрдүүлэх



БАЯРЛАЛАА

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 

3-р хороо, Хан-Уул эрүүл мэндийн төв

Хан-Уул эрүүл мэндийн төв

албан ёсны сошиал хуудас

11341003 huemt.ub.gov.mn info@huemt.ub.gov.mn


