
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ 
ХИЙГДСЭН ОНЦЛОГ АЖЛУУД



Онцлох ажлууд

• Нэгдсэн эмнэлгийн түргэн тусламжийн тасгийг жүжигчин
Г.Ундармаагийн тэргүүлдэг “Итгэлийн танхим” ТББ-ын
санаачлагаар MCS группийн нийт 300.0 сая төгрөгийн хөрөнгө
оруулалтаар “Би Би Балкон” ХХК засварлан тохижуулж
хүлээлгэн өглөө.

• Улсын төсвийн санхүүжилтаар 2019-2020 оны хөрөнгө
оруулалтын төсөлд тусгагдсан Баацагаан /728.0 сая/, Жинст
/776.8 сая/, Өлзийт /781.9 сая/ сумын ЭМТ-ийн өргөтгөлийн
барилгууд ашиглалтад орлоо.

• ЭМЯ, Азийн хөгжлийн банк, ЭМСХХ-5 хамтарсан төслийн
хүрээнд НЭ-н ариутгал халдваргүйтгэлийн тасгийн их засвар, 13
нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт хийгдэж
гүйцэтгэгчээр “Хангамж-Өргөө” ХХК, тоног төхөөрөмж нийлүүлж
суурилуулах ажлыг “Интерсайнс”, “Монос”, “Мед Импекс” тус тус
гүйцэтгэн ажлын байрны сургалтыг зохион байгуулан нийт 770.0
сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэн Улсын комисст
хүлээлгэн өглөө.



Нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын тасаг



Онцлох ажлууд

• Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн халдварт, сүрьеэгийн тасгийн
агааржуулалтын системийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 60.0
сая төгрөгийн санхүүжилтээр гэрээ байгуулагдан гүйцэтгэгчээр
“Бүдүма ХХК” шалгарч ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.



Онцлох ажлууд

• Баян-Өндөр сумын эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга
улсын төсвийн 2020-2021 оны төсөвт суугдаж нийт 263.3 сая
төгрөгийн санхүүжилт, гүйцэтгэгчээр “Хонгор констракшн ХХК”
ажиллаж барилгыг хугацаанаас өмнө нь хүлээлгэн өглөө.



Онцлох ажлууд

• Баянговь сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засварын
ажлын гүйцэтгэгчээр “Тэнгэрийн уул ХХК” шалгарч 149.6 сая
төгрөгийн санхүүжилтээр их засварын ажил хийгдэж дууссан
байна.



Онцлох ажлууд

• Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны А/297 дугаар тушаалын дагуу
Нэгдсэн эмнэлэг, Эрдэнэцогт, Баян-Өндөр, Хүрээмарал,
Баянбулаг сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд автомашины
шинэчлэлт хийгдсэн. 2020 оны 10 сард Жинст сумын эрүүл
мэндийн төвд автомашин хуваарилагдаж нийт 195.4 сая
төгрөгийн парк шинэчлэлт хийгдсэн.



Онцлох ажлууд

• Баацагаан сумын эрүүл мэндийн төвд ЭМЯ-аас УАЗ фургон
автомашин, төрөхийн ор, нярайн дулаацуулах ширээг гардуулан
өгч нийт 58.7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн.



Онцлох ажлууд

• Заг сумын эрүүл мэндийн төвийн дээврийн засварт орон нутгийн
сангаас 40.0 сая төг тусгаж гүйцэтгэгчээр “Тэнгэрийн уул ХХК”
гүйцэтгэгчээр шалгарч, засварын ажлыг хүлээлгэн өгсөн.



Онцлох ажлууд

• Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг ЭМС-ын тушаалаар 34.9 сая
төгрөгийн үнэ бүхий амьсгалын аппарат, 256.0 сая төгрөгийн
өртөг бүхий рентген аппарат, мөн 4 нэр төрлийн 2.2 сая
төгрөгийн тоног төхөөрөмжүүдээр хангагдсан.



Онцлох ажлууд

• ЭМС-ын 2020 оны А/108 дугаар тушаалын дагуу 16.3 сая
төгрөгийн вакцины хөргөгч, хэм хяналтын хэрэгслийн хамт
ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасаг, Баян-Овоо сумын эрүүл
мэндийн төвүүдэд ЗӨСТ, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд
хэм хяналтын хэрэгслүүд хуваарилагдсан.



Онцлох ажлууд

• Олон нийт иргэдэд түшиглэсэн уур амьсгалын өөрчлөлтөд
тэсвэртэй ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үйлчилгээ хөтөлбөрийн
хүрээнд ЭМГ, НЭ, ЗӨСТ, өрхийн ЭМТ-д нийт 14.0 сая төгрөгийн
өртөг бүхий гарын эрүүл ахуй, халдвартгүйтгэл ариутгалын
бодис, саван зэргээр ханган ажилласан.

• Аймгийн онцгой комисс коронавирусын бэлэн байдлыг хангах
ажлын хүрээнд Нэгдсэн эмнэлэгт нийт 16.0 сая төгрөгийн үнэ
бүхий 4 нэр төрлийн 27 ширхэг тоног төхөөрөмжийг олгосон.

• “Баруун бүсийн сувилагч мэргэжилтний удирдлага, манлайлал”
хоёрдугаар чуулганыг аймагтаа зохион байгуулсан.



НҮБ-н Хүүхдийн сангаас

• 15.6 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, хамгаалах хувцас хэрэгсэл,
ариутгал, халдвартгүйтгэлийн бодисыг 25 эрүүл мэндийн
байгууллагад хуваарилсан.

• 5 хүртэлх насны хүүхдийн амьсгалын замын халдварын эмчилгээнд
хэрэглэх нийт 68.9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, эм, эмнэлгийн
хэрэгсэлийг харьяа эрүүл мэндийн байгууллагадад хүлээлгэн өгсөн.

• 49.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн
тасагт хүчилтөрөгчийн ханын систем суурилуулалтын ажлыг Мед
Буян ХХК хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.

• Өрхийн ЭМТ-ийн 18-36 сартай хүүхдийн өсөлт хөгжилтийг
тодорхойлох, коронавирусын бэлэн байдлыг хангах хүрээнд нийт
4.3 сая төгрөгийн 5 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж, бараа
материалыг 4 өрхийн ЭМТ-үүдэд хүлээлгэн өглөө.



НЭМТ

• 18 ба 36 сартай хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжлийн цогц үзлэгийг зохион
байгуулж эхлэсэн.

• НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр хүүхдийн нэмэгдэл хооллолтын
чиглэлээр НЭ, СЭМТ-ийн тогооч нарыг чадавхжуулах сургалтад
хамруулсан.

• АШУИС-ийн Уушги харшил судлалын тэнхимтэй хамтран Баян-Овоо сумын
Цагаан цахиртын бичил уурхайчдын дунд “Уушигны сүрьеэ болон уушги
тоосжих өвчин”-г эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээг хийгдсэн.

• НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр хооллолтын бэрхшээл, жингийн
алдагдалтай, өвчлөмтгий хүүхдүүдийг эрүүлжүүлэх, жингийн алдагдлаас
гаргах “Түр сувилал”-ыг 19 сум, өрхийн ЭМТ-үүд 7-10 хоногийн хугацаатай
зохион байгууллаа. /6.5 сая/

• Осол гэмтлээс сэргийлэх “Хором бүрээ анхааръя” 2 дугаар аяныг зохион
байгуулж, унаж бэртэхээс сэргийлэх талаар зарын 32 пэйжэд мэдээллийг
тогтмол, байршуулан 36210 хандалт авч ажиллалаа

• Байгууллагын гэрээт ТВ-тэй хамтран “Сүүн ээж” телевизийн нэвтрүүлгийг 4
жилдээ бэлтгэж, ТВ-ээр нэвтрүүлсэн



НЭМТ

Үндэсний хөтөлбөрүүд Биелэлт

1 “Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх” үндэсний хөтөлбөр 82. 25 хувь

2 “Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 92.5 хувь

3 “Хотжилт ба эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 91 хувь

4 “Хүн амын хоол тэжээл” үндэсний хөтөлбөр 87.9 хувь

5 “Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 88.3 хувь

6
“Эх, хүүхдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний 
хөтөлбөр

87.6 хувь

7 “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөр 80.6 хувь

8 “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөр 78.6 хувь

9 “Эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр 91.6 хувь

10 “Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөлбөр 92.5 хувь

11 “Осол гэмтлээс сэргийлэх” үндэсний хөтөлбөр 90 хувь

Хэрэгжилт 87.5 хувь



НЭМТ

Дэд хөтөлбөрүүд Биелэлт

1
“Баянхонгорчууд бидний эрүүл мэндийн боловсрол”  
дэд хөтөлбөр

96.1 хувь

2 “Агаар, хөрс, усны бохирдлыг бууруулах”  дэд хөтөлбөр 91 хувь

3
“Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 
хэрэгжүүлэх ”дэд хөтөлбөр

90 хувь

4 “Элэг бүтэн Баянхонгор” дэд хөтөлбөр 80.4 хувь

5 “Эрүүл мэндийн ажилтны хөгжил” дэд хөтөлбөр 90 хувь

6 “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах” дэд хөтөлбөр 82.5 хувь

7 “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” дэд хөтөлбөр 94.5 хувь

Хэрэгжилт 89.3 хувь



НЭМТ /онцлох ажил/

• Баяхонгор аймгийн ГХУСАЗЗөвлөл, аймгийн Засаг даргын
санаачлага, дэмжлэгээр Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран архины
хамаарал бүхий /донтогч/ иргэдэд эмнэлгийн болон нийгэм,
сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх “Жаргалтай амьдрал
төв”-ийг Цагдаагийн газрын хуучин байрыг түшиглэн
байгууллаа.



НЭМТ /онцлох ажил/

• “Жаргалтай амьдрал төв”-д сэтгэцийн эмч, сэтгэл зүйч, гэр
бүл судлаач, нийгмийн ажилтан зэрэг мэргэжлийн баг үйл
ажиллагаа явуулж, нийт 120 архины хамаарал бүхий /донтогч-
хамгийн хүнд/ иргэд болон тэдний гэр бүлд чиглэсэн цогц
эмчилгээ, нийгэм сэтгэл зүйн үйлчилгээг үзүүлж, сэтгэцийн
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж байна.

Эмчилгээний үр дүн:

• 120 хүнээс 75.0 хувь нь дахин архи огт хэрэглээгүй.

• Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд ахиц гарч, гэр
бүл, үр хүүхэд нь /иргэд/ амар тайван, аюулгүй орчинд амьдрах
нөхцөл бүрдэж, гэр бүлийн хүчирхийлэл буурахад ахиц гарч
байна.



НЭМТ /онцлох ажил/
• Аймгийн Засаг даргын санаачилгаар Нэгдсэн эмнэлгийн эхийн

амрах байрны засвар, тохижилтыг 75.3 сая төгрөгийн төсвөөр
хийж, стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан зориулалтын
тавилга суурилуулснаар сум, хөдөөгийн алслагдсан багаас
амаржихаар ирсэн ээжүүд ая тухтай орчин нөхцөлд, сэтгэл
хангалуун амрах боломж бүрдлээ.



НЭМТ /онцлох ажил/
• Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс Нэгдсэн эмнэлгийн

төрөх эмэгтэйчүүд, арьс хөнгөвчлөх, уламжлалт эмчилгээний
тасгуудад эмнэлгийн зориулалтын 14.0 сая төг-н өртөг бүхий 31
функциональ ороор хангаснаар эмчлүүлэгч нарын тав тухтай
орчин бүрдэж, эмчилгээг стандартын түвшинд явуулах боломж
бүрдлээ.

• Нэгдсэн эмнэлгийн алсын дуудлагад яваа эмч, эмнэлгийн
мэргэжилтний аюулгүй зорчих боломж, нөхцөлийг хангаж 06-р
сарын 01-ний дотор Ланд-200 маркын шинэ автомашиныг
олгохоор шийдвэрлэсэн байна.


