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Нийслэлийн товч танилцуулга
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ХҮН АМЫН ӨСӨЛТ

0.3%
4,735.1 км2
Газар нутаг

(1,539,252/ 3,409,939)
Хүн ам
51.3%

89.8%
(79/88)

Нийт оюутан,
хөдөө орон нутаг

1.028.337 /66.8%/

412,527

Хөдөлмөрийн насны хүн амын
тоо, хүн амд эзлэх хувь

582860

516.906 /33.6%/

/37.9%/
Нийт хүүхдийн тоо /0-18/,
хүн амд эзлэх хувь

748.623 / 200.436
/ 48.6 % /

(277/839)
Ерөнхий боловсролын сургууль
% Улсын хэмжээний нийт дүнд эзлэх хувь
* Эх сурвалж: ҮСХ, 2021 он. www.1212.mn

(428182/ 723214)

Нийт өрхийн тоо

790.629 /
212.091
/ 51.4% /

18065

(1 хүнд ноогдох ДНБ
мян.төг)
33.0%

(147293/75567)

Их дээд сургууль,
коллеж

Орон сууцны хороолол / Гэр хороололд
амьдарч буй хүн ам, өрхийн тоо

₮

45.1%

Ажиллах хүч, хүн амд эзлэх хувь

* Эх сурвалж: НСГ, 2021 он. www.ubstat.mn

Эрүүл мэндийн салбарын өнөөгийн байдал

НЭМГ

Харьяа ЭМТ

26

40 ажилтан тутмын 1 нь
Удирдах ажилтан

Өрхийн эрүүл
мэндийн төв

155

4 ажилтан тутмын 1 нь
Их эмч

Хувийн эмнэлэг

1602

Эмийн сан

4 ажилтан тутмын 1 нь
Сувилагч

1403

8 ажилтан тутмын 1 нь
Эрэгтэй

ХҮНИЙ НӨӨЦ (ОДОО/ДУТАГДАЛТАЙ )

7 /3

27 / 17

17 / 22

4 ажилтан тутмын 1 нь
Өрх, тосгоны эмнэлэгт

9/5
1

5/6

6/5

6/0

:

1

500 гаруй
сувилагч
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Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн
бодлогын баримт бичиг
НЗД-ын 2017 оны 577 дугаар захирамж

Онцлог
хэрэгжсэн
захирамжууд

Олон салбарын
оролцоо бүхий арга
хэмжээ төлөвлөсөн

Бүтэн жилийн турш
үйл ажиллагаа
хийгдэнэ.

Өмнөх 5 жилийн өвчлөл, авсан
арга хэмжээний дүн шинжилгээ

Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн буй
бодлогын баримт бичиг
Онцлог хэрэгжсэн
захирамжууд

А/427
Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний
өдрийн “Томуу, томуу төст өвчний хариу арга хэмжээг
эрчимжүүлэх тухай” А/427 дугаар захирамж, НЭМГ-ын даргын
2022 оны А/69 дугаар тушаалын дагуу 136 өрхийн эрүүл
мэндийн төвд ТТӨ-ний хариу арга хэмжээ (эмч эмнэлгийн
мэргэжилтнүүдэд урамшуулал, шатахууны зардал)-д
71,600,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.
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Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжиж буй
бодлогын баримт бичиг
НЗД-ын 2020-2024 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөр

Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх
таван жилийн үндсэн чиглэл

Нийслэлийн 2022 оны
хөгжлийн төлөвлөгөө

Томуугийн өвчлөлийн байдал
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Томуугийн өвчлөлийн байдал
ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ДУУДЛАГАД ТТТӨ-НИЙ ДУУДЛАГЫН ЭЗЛЭХ
ДУНДАЖ ХУВЬ
2019-2020 он

2020-2021 он

42.01%

12 сар

55.90%

46.81%

36.82%
33.71%

34.19%

11 сар

50.38%

47.80%

48.68%

40.33%
39.86%
36.50%

2021-2022 он

35.49%
31.13%

34.41%

01 сар

02 сар

03 сар

Томуугийн өвчлөлийн байдал
Сүүлийн 3 жилд амьсгалын замын халдвараар хэвтэн эмчлүүлсэн хүүхдийн тоо
Хэвтэн эмчлүүлсэн хүүхэд 2021

Хэвтэн эмчлүүлсэн хүүхэд 2020

Хэвтэн эмчлүүлсэн хүүхэд 2019

11663
10763
9667
7792
6104.5

8980
7354.5
5773

6317.5

6134
3931

3855
2849
1665.5

1657.5

4472
2396
1346.5

1548
920.5
352

1857
1176
724

55.5 81 198
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Томуугийн өвчлөлийн байдал
ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЖ БУЙ ХҮҮХДИЙН ТОО, 2022 он

1660

Хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдийн тоо
Ачааллын хувь

1647
1622
1635
1613
1584
1580 1568
1559
1544
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1477
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1424
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1297
1269
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1174
1172
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1076 1105
1075 1054
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1031
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711726
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656
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644
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622
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614
614
576
553
487
481
439
402
402
393353
384
384
384
383
382365
379
379393
379
379
379
379
377
377
377
377
370
372382
369
365
367
365
364
361
361
352
349
328367370
320

2022.02.07
2022.02.09
2022.02.11
2022.02.15
2022.02.17
2022.02.21
2022.02.23
2022.02.25
2022.03.01
2022.03.03
2022.03.07
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2022.03.18
2022.03.22
2022.03.24
2022.03.28
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2022.04.05
2022.04.07
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2022.04.13
2022.04.15
2022.04.19
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2022.04.25
2022.04.28
2022.05.03
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2022.08.19
2022.08.22
2022.08.24
2022.08.26
2022.08.30
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2022.09.06
2022.09.08
2022.09.19
2022.09.21
2022.09.23
2022.09.27
2022.09.29

64.1%
57.8%
72.8%
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81.6%
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87.4%
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Томуугийн өвчлөлийн байдал
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Томуугийн өвчлөлийн байдал
Хүүхдийн орны хэвтэлтийн оргил ачааллын тоо, дүүргээр
2021-2022

Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
эмнэлгийн тусламжийн хариу арга хэмжээ
АМБУЛАТОРИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ
№

Байгууллага

1.

Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн
төв

2.

Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төв

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн
төв
Багахангай дүүргийн эрүүл мэндийн
төв

ДЭМТ-ийн хүүхдийн
кабинет

Зөвлөгөө өгөх
утас

Ажил, амралтын
өдөр: 24 цаг
Ажлын өдөр
08.30-22.00

Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв
Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн
төв
Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн
төв
Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл
мэндийн төв

ӨЭМТ

Ням гарагт
10.00-17.00

Бямба гарагт
10.00-17.00

Ажил, амралтын өдөр:
09.00-20.00

Ажлын өдөр:
09.00-22.00
Бямба гаригт:
10.00-16.00

Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв
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Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
эмнэлгийн тусламжийн хариу арга хэмжээ
ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭМНЭЛГҮҮДТЭЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА
№

Үйлчлэх
хүрээ

Хүүхдийн
эмнэлгийн нэр

1

БГД /бүх
хороо/

Долоон бурхан

БГД

15-р хороо, Хасбаатарын гудамж,32А байр
3-р давхарт 1,2 тоот

Долмалин

БЗД

14-р хороо Зүүн хүрээ хотхон 207-04 тоот

БЗД

16-р хороолол Дандарын 2-р гудамж 31
тоот

Энэрэлт Авиа

БЗД

26-р хороо, Баянмонгол хороолол, 408-р
байр 63 тоот

Жаргалан

БЗД

26-р хороо, Саруул хороолол 120-р байр 1
тоот

Тод-Эйч

ХУД

15-р хороо, Их Монгол
Хансвилл хотхон 110 тоот

Эрдэнэ Медика

ХУД

17-р хороо Зайсан гудамж Гурван оргил
хотхон 62-р байр 29 тоот

2
3

Шүр медикал

БЗД /бүх
хороо/

4
5
6

ХУД /бүх
хороо/

7

Хаяг

Ажиллах хуваарь

улс

гудамж,

Ажлын өдөр 09:00-17:00
Ажлын өдөр 09:00-17:00
Бямба, Ням ажиллахгүй
Ажлын өдөр 08:00-17:00
Бямба, Ням ажиллахгүй
Ажлын өдөр 08:00-17:00
Бямба, Ням ажиллахгүй
Ажлын өдөр 08:00-17:00
Бямба, Ням ажиллахгүй
Ажлын өдөр 09:00-18:00 Бямба гарагт
10:00-17:00 Ням ажиллахгүй
Ажлын өдөр 11:00-20:00 Бямба, Ням
ажиллахгүй

Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
эмнэлгийн тусламжийн хариу арга хэмжээ
ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ, НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ХҮҮХДИЙН ОРНЫ ХҮЧИН ЧАДАЛ

№

Дүүргүүд

2018

2019

2020

2021

2022

120

200

230

230

200

105

125

120

80

110

1

Баянгол дүүрэг

200

2

Баянзүрх дүүрэг

230

3

Сонгинохайрхан дүүрэг

165

4

Сүхбаатар дүүрэг

125

5

Хан-Уул дүүрэг

80

6

Чингэлтэй дүүрэг

80

80

80

7

Багануур дүүрэг

42

39

34

8

Налайх дүүрэг

50

46

50

9

Багахангай дүүрэг
Нийт

26
50

30

40

5
977

1033

1123

5

6

925

935
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Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
эмнэлгийн тусламжийн хариу арга хэмжээ
2022-2023 оны улирлын томуугийн хариу арга хэмжээний тактик
1.Амбулаторийн болон хэвтэн эмчлүүлэх тусламж, үйлчилгээний урсгал зохион байгуулалт, орны зохицуулалтыг төлөвлөх
2.Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оношлуур, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн бэлэн байдлыг хангах
3.Томуугийн дархлаажуулалтад эрсдэлт бүлгийн хүн амыг хамруулах, эрсдлийн үеийн харилцаа холбоог бэхжүүлэх
4.Томуу томуу төст өвчний үүсгэгч тогтоох, эмчилгээний чанарыг сайжруулах
5.Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад эрүүл мэндийн боловсрол олгох төлөвлөлт хийж ажиллах
Opны ор зохицуулалтыг хийхдээ
1. ДЭМТ, НЭ дотооддоо орны зохицуулалт хийх
2.Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад ор дэлгэх
3. Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад тусламж үйлчилгээг шилжүүлэх, ор дэлгэх гэсэн зохион байгуулалтыг
тус тус хийж ажиллаж байна.

Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
эмнэлгийн тусламжийн хариу арга хэмжээ
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Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
эмнэлгийн тусламжийн хариу арга хэмжээ
Хүүхдийн тусламж үйлчилгээг шилжүүлэх
ТТТӨ-ний орны нэгдсэн төлөвлөлтийн дагуу зарим
дүүргийн хүүхдийн тусламж, үйлчилгээг Эрүүл
мэндийн яамны болон Харьяа Эрүүл мэндийн
байгууллагад шилжүүлсэн.

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг болон
ЭНЭҮТөвд БЗД-ийн 8, 13, 14, 16, 23 дугаар
хорооны хүүхдийн тусламж үйлчилгээг,

ЭНЭҮТ-II-д ХУД-ийн 9, 10, 12, 14, 16, 21 дүгээр
хороо, СХД-ийн 1, 2, 3, 20, 22, 32, 34 дүгээр
хороо, ЧД-ийн 7,8,9-р хорооны хүүхдийн тусламж
үйлчилгээг,

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн
эмнэлэгт ЧД-ийн 1-6 дугаар хорооны хүүхдийн
хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээг 2022 оны
04 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх
хугацаанд шилжүүлсэн.

Насанд хүрэгчдийн үндсэн тусламж
үйлчилгээг шилжүүлэх
Зарим дүүргийн насанд хүрэгчдийн үндсэн тусламж,
үйлчилгээг 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ыг хүртэлх
хугацаанд түр шилжүүлсэн. Үүнд:
- ЧД-ийн 7-12 дугаар хорооны насанд хүрэгчдийн
дотрын эмгэгийн хэвтүүлэх эмчилгээг Номуун
эмнэлэгт
- ЧД-ийн насанд хүрэгчдийн мэдрэлийн эмгэг,
мэдрэлийн эмгэгийн яаралтай тусламжийг УНТЭ-т
- ХУД-ийн 4, 5, 8 дугаар хорооны насанд хүрэгчдийн
тусламж, үйлчилгээг ХУДЭМТ-д
- БЗД-ийн 8, 13, 14, 16, 23 дугаар хорооны насанд
хүрэгчдийн тусламж, үйлчилгээг Энэрэл эмнэлэгт
тус тус шилжүүлэв.

Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
эмнэлгийн тусламжийн хариу арга хэмжээ
Хүний нөөцийн хангалт






Өрхийн эмч нар хүүхдийн эмнэлгийн хүлээн
авах тасагт нэмэлтээр ажиллаж байна.
АШУҮИС-ийн 3, 4 курсын 43 оюутан, Хүүхдийн
төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад сурч буй 6
эмчийг БЗНЭ, ХУНЭ, СБНЭ, СХНЭ, БГЭМТ,
ЧЭМТ, ЭНЭҮТ-д хувиарлан ажиллуулж байна.
Этүгэн сургуулийн төгсөх 4р курсийн 129
сувилахуйн оюутан ажилласан.
Хүүхдийн
өвчний
цогц
менежментийн
эмнэлзүйн 20 сургагч багш бэлтгэсэн.

Чадавхжуулах сургалт
 ӨЭМТ болон дүүргийн хүүхдийн тасгуудад дэмжлэгт хяналт
хийсэн.
 ДЭМТ болон өрхийн ЭМТ эмч нар оролцсон эмгэг судлалын 2021
оны тайлангийн хурал хийж түүнээс гарсан санал болон
дүгнэлтийг үндэслэн Яаралтай тусламж үзүүлэх тохиолдол
хэлэлцүүлгийг 7 хоног бүр хйиж байна.
 Хүүхдийн яаралтай тусламж, Хүүхдийн таталт амьсгаадалт 2
сэдвээр 100 цэгээс ЭМБ –аас 500 эмч мэргэжилтэнд,
 Зүрх судасны яаралтай тусламж 7 сэдвээр
4 удаагийн
хэлэлцүүлэг тус бүр 100 цэгээс 400 гаруй
 Эх барихын тусламж 1 сэдвээр нийт давхардсан тоогоор 2500
эмч, мэргэжилтэн оролцсон.
 “Коронавируст (ковид-19) халдварын үед хүүхдэд үзүүлэх
тусламж, үйлчилгээг сайжруулах нь” сэдэвт сургалтад
нийслэлийн 9 дүүргийн 33 тандалтын багийн 102 эмч,
мэргэжилтэн, ӨЭМТ-ийн 400 гаруй эмч, мэргэжилтэн хамрагдсан.
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Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
эмнэлгийн тусламжийн хариу арга хэмжээ
Хяналт-үнэлгээний чиглэлээр

Үнэлгээнд 2021 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн
үнэлгээр хамгийн сайн ба тааруу үнэлгээ авсан өрхийн
эрүүл мэндийн төвийг сонгон хамруулсан
1.
Коронавируст (КОВИД-19) халдвар, хүүхдийн
томуу, томуу төст өвчний үеийн өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн урсгал зохион байгуулалтын
өнөөгийн байдал,
2.
Хүний
нөөц,
ажлын
ачаалал,
тусламж
үйлчилгээний зохицуулалт,
3.
Бага насны хүүхдэд үзүүлж буй тусламж
үйлчилгээ, эмчилгээ, оношилгооны стандартын
хэрэгжилт,
4.
Гэрийн хяналт, чанар, аюулгүй байдал,
5.
Үйлчүүлэгчид мэдээлэл өгч буй
байдалд
үнэлгээ хийж,
Өрхийн төвийн дарга, 60 гаруй эмч, эмнэлгийн
мэргэжилтний мэргэжил арга зүйгээр ханган зөвлөгөө
өгч ажиллаласан.

Коронавируст халдвартай зэрэгцэн бага насны хүүхдийн дунд
томуу, томуу төст өвчний гаралт нэмэгдэж буй үед өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зохицуулалт,
чанар аюулгүй байдал, хүүхдийн эмчилгээний удирдамжийн
хэрэгжилтийг үнэлж, мэргэжил арга зүйгээр хангах, зааварчилгаа,
зөвлөмж өгөх зорилгоор дэмжлэгт хяналт үнэлгээг НЭМГ-ын
даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2022 оны 01 дүгээр сарын
07-08-ны өдөр төвийн 6 дүүргийн 12 өрхийн эрүүл мэндийн
төвүүдэд хийж гүйцэтгэсэн.
Шийдвэрлэх асуудал
1.
Хүн ам цөөн өрхийн ЭМТ-ийн асуудал
2.
-Зонхилон тохиолдох өвчний онош, эмчилгээны дадлага
сургалт, тохиолдол хэлэлцүүлэг/ цуврал/ ХӨЦМ
3.
ДЭМТ-ийн чанар, сувилахуй, өрх , эх барих, хүүхэд
зохицуулагч зэрэг менежерийн удирдах хянах ур
чадваржуулах
4.
Өрхийн ЭМТийг гүйцэтгэлийг бодитоор үнэлэх
5.
Автомашины хүрэлцээ хангамж

Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ
2021 оны томуугийн дархлаажуулалтын төлөвлөгөө, хамрагдалт

Томуугийн дархлаажуулалтын хамрагдалт,
тоогоор
351960

165535
108645
2017 он

79176
2018 он

104140
2019 он

2020 он

2021 он
（2-11 нас,
жирэмсэн）
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Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ
Агааржуулалтын системийн бэлэн байдлыг хангах

Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага
MNS 6392:2013 стандарт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн
байгууллагуудын агааржуулалтын системийн өнөөгийн
байдал, хэрэгцээ шаардлагын судалгааг
- 9 дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
Нэгдсэн эмнэлэг 4
Тусгай мэргэжлийн 6 төв
Тосгоны эрүүл мэндийн төв 4
Хүүхдийн клиник сувилал 3 дээр 2022 оны 09 дүгээр
сарын 01-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд
хийж байна.

Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ
Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа
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Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ
Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа

39,235
follows
https://www.facebook.com/ubemgazar/community/?ref=page_internal

Томуугийн дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлсэн
нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ
Мэдээлэл сургалт сурталчилгаа, цуврал шторкууд

https://www.facebook.com/ubemgazar/community/?ref=page_internal
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Томуугийн дэгдэлтийн үед шаардагдах
зардлын тооцоолол
САНХҮҮГИЙН ТООЦООЛОЛ
Томуу, томуу төст өвчлөлийн эсрэг
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний
санал

№

Үзүүлэх үйлчилгээ

Санхүүжилтын эх
үүсвэр

Шаардлагатай
хөрөнгө
/төгрөгөөр/

Тайлбар

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

1

Нийгмийн
эрүүл мэнд

Өдөрт 46 хүнд томуугийн вирус
илрүүлэх шинжилгээ хийх /сард 22
хоног*6ар/

ЭМДЕГ

2

Томуугийн өвчлөлийн “өндөр”, “маш
ЭМС СС-ын хамтарсан 2021 оны
Эмнэлгийн
өндөр” түвшний үед эмзэг бүлгийн болон
А/389/99 тушаалын жишгээр
тусламж
орон гэргүй иргэдийг эмчлэх, сувилах зориулалтын ор бүхий түр эмнэлэг,
үйлчилгээ
байрыг байгуулан ажиллуулах
тусгаарлан эмчлэх байр /780.0₮/

ЭМДЕГ

Эмнэлгийн
3 тусламж
үйлчилгээ

Тандалт, лаборатори

Ор хоног

709 насанд хүрэгчдийн орыг
хүүхдийн оронд шилжүүлэн дэлгэх
Улсын төсөв /ЭМЯ/
/2022 оны 3.4 сард дэлгэсэн орны
тоо/
ДҮН

ЭМС-ын тушаалаар харуулдан тандалтын
нэг нэгжээс 7 хоногт 2-10 сорьц
цуглуулахаар заагдсан. Тиймээс нийслэлийн
төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд 23 цэг байдаг. 1
долоо хоногт нэг цэгээс 10 сорьц ирнэ гэж
тооцохоор нэг долоо хоногт 230 сорьц буюу
өдөрт нийт 46 хүнээс шинжилгээ авахаар
342,649,560.00
тооцсон. Дүүргийн ЭМТ-үүд нь нэг нэг
өдрөөр шинжилгээг хариуцан хийнэ. 1 хүнд
шинжилгээ хийхэд урвалж оношлуур
55.905₮, хамгаалах хувцас хэрэгсэл
12.600₮-өдөрт 2 удаа солих /1 өдөрт
шинжилгээ хийх зардал-2,595,830₮/ 1 сар 22
хоног*57.108.260₮*6сар=342.649.560
374,400,000

1,618,801,562

1 сард дунджаар 80 хүн тусгаарлагдахаар
тооцож 1хүний төлбөр 780.000₮ , 480
хүн*780 000=374400000
Насанд хүрэгчдийн 1орны ор хоногийн
дундаж санхүүжилт 576,174₮,
Хүүхдийн ор хоног 250,000₮ Зөрүү
326,174₮*45хоног /оргил ачаалалтай /-т 1
орон дээр дунджаар 7 хүн хэвтэх/
709*7*326174=1 618 801 562

2,335,851,122.00

Томуугийн дэгдэлтийн үед шаардагдах
зардлын тооцоолол
САНХҮҮГИЙН ТООЦООЛОЛ

ТТТӨ-ны дэгдэлтийн үед нэмэлтээр
Зохион
ажиллах эмч, эмнэлгийн ажилчид
4 байгуулалт
/сургалтанд хамрагдсан/
ын ажил
Цалин урамшуулал

УЛСЫН ТӨСӨВ /ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ/
Тусгаарлан эмчлэх байр болон
хүүхдийн тасагт нэмэлтээр дайчлагдан
Улсын төсөв
ажиллах эмч, ажиллагсадын цалин
/ЭМЯ/
урамшуулал /сар бүр 15% нэмэгдэл
олгох/

Нэмэлтээр дотооддоо бусад тасаг нэгжээс
ажиллах хүний нөөцийн тоо /дотор, мэдрэл,
уламжлалт тасаг, амбулатори/ / Эмч-52,
300,606,704
сувилагч-94, Асрагч-49 нийт 195 хүн/ Бүтэн
жилийн турш 15%-ийн урамшуулал олгох
Гаднаас нэмэлтээр авч ажиллуулах
шаардлагатай хүний нөөцийн тоо, цалин
урамшуулал ХАЯТТ /нэмэлтээр
1,751,140,349
ажиллуулах//сард 303 хүн ажиллах
278.492.255 төгрөг*4 сар/

ТТТӨ-ны дэгдэлтийн үед нэмэлтээр
Зохион
ажиллах эмч, эмнэлгийн ажилчид
5 байгуулалт
/сургалтанд хамрагдсан/
ын ажил
Цалин урамшуулал

Тусгаарлан эмчлэх байр болон
хүүхдийн тасагт нэмэлтээр дайчлагдан
ажиллах эмч, ажиллагсадын цалин
урамшуулал

Улсын төсөв
/ЭМЯ/

ТТТӨ-ны дэгдэлтийн үед нэмэлтээр
Зохион
ажиллах эмч, эмнэлгийн ажилчид
6 байгуулалт
/сургалтанд хамрагдсан/
ын ажил
Цалин урамшуулал

Бүх тусламжаа шилжүүлсэн үед
/НЭМЭЛТ/

Улсын төсөв
/ЭМЯ/

43,763,373

Улсын төсөв
/ЭМЯ/

158,745,232

Улсын төсөв
/ЭМЯ/

677,600,000

Төвийн 6 дүүрэгт 3 ээлжээр ажиллуулах
Нийгмийн Иргэдэд зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ дүүрэг
ажилчдын цалингийн зардал / 18
эрүүл мэнд бүрт ажиллуулах /Call center/
резиденс, тэтгэвэрт байгаа эмч*24*48/
Томуугийн өвчлөлийн “өндөр”, “маш
Эмнэлгийн
өндөр” түвшний үед дайчлагдах сайн
Сайн дурын автомашинтай жолоочийн
8 тусламж
дурын ажилтан, автомашин, шатахууны цалин
үйлчилгээ
нөөцийг бүрдүүлэх
7

ДҮН

Бүх тусламжаа шилжүүлсэн үед гарах
нэмэлт цалингийн зардал /Оргил ачаалалтай
үед 45 хоногоор тооцсон/ 217 хүн
Төвийн 6 дүүрэгт 3 ээлжээр ажиллуулах
ажилчдын цалингийн зардал. 18 хүн 6 сар
24/48-аар ажиллана.
ӨЭМТ-ийн гэрийн хяналтад ажиллах сайн
дурын 154 автомашинтай жолооч өдөрт
50.000₮ цалинтай сард ажлын 22 хоног /4
сар/

2,931,855,658
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Томуугийн дэгдэлтийн үед шаардагдах
зардлын тооцоолол
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ

Томуугийн өвчлөлийн “өндөр”, “маш өндөр” түвшний үед
Эмнэлгийн тусламж
дайчлагдах сайн дурын ажилтан, автомашин, шатахууны нөөцийг
үйлчилгээ
бүрдүүлэх
Томуугийн өвчлөлийн “өндөр”, “маш өндөр” түвшний үед
Эмнэлгийн тусламж
дайчлагдах сайн дурын ажилтан, автомашин, шатахууны нөөцийг
10
үйлчилгээ
бүрдүүлэх

9

Шаардлагатай шатахууны нөөц /өдөрт 25.000₮/

Нийслэлийн төсөв

338,800,000

Бусад зардал

Нийслэлийн төсөв

1,385,000

11 Ухуулга, таниулга ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх иргэдэд зориулсан шторк

Шторк зохиол бичиж, эх бэлтгэх /30 сек/

Нийслэлийн төсөв

3,000,000

12 Ухуулга, таниулга ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх иргэдэд зориулсан шторк

Телевизээр цацах/секундын үнэ-6000/

Нийслэлийн төсөв

108,000,000

13 Ухуулга, таниулга ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх иргэдэд зориулсан шторк

ӨЭМТ-ийн гэрийн хяналтад ажиллах сайн дурын 154 автомашин өдөрт
25.000₮ шатахуун талон, сард ажлын 22 хоног /4 сар/
Машинд наах стикер 1 машинд 3 ширхэгийг наах, Бусад зардал
1сек шторк бэлэн болох зардал 100.000₮
30 сек*6000=180.000 нэг удаагийн цацалтын зардал. 6 сар буюу 25
д/х* 7 хоногт 4 удаа* 1 өдөрт 6 удаагийн давтамжтай*180 000=
108.000.000 . Нийт 600 удаа шторк цацагдана.

Олон нийтийн цахим сүлжээгээр түгээх, бүүстлэх

Нийслэлийн төсөв

1,400,000

Олон нийтийн цахим сүлжээгээр 6 сарын турш 20 удаа бүүстлэх
/1удаа бүүст хийх зардал 70.000₮/

14 Ухуулга, таниулга /постер А4/

Эх бэлтгэх

Нийслэлийн төсөв

1,500,000

5 төрлийн эх бэлтгэл хийлгэх нэгж үнэ 300.000₮

ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх иргэдэд зориулсан зөвлөмж
15 Ухуулга, таниулга /постер А4/

Хэвлүүлэх A4

Нийслэлийн төсөв

5,000,000

Нэгж үнэ 500₮*10.000 ширхэг хэвлүүлэх

Олон нийтийн цахим сүлжээгээр түгээх, бүүстлэх

Нийслэлийн төсөв

1,400,000

Олон нийтийн цахим сүлжээгээр 6 сарын турш 20 удаа бүүстлэх /1удаа
бүүст хийх зардал 70.000₮/

ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх иргэдэд зориулсан зөвлөмж

ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх иргэдэд зориулсан зөвлөмж

16 Ухуулга, таниулга /постер А4/
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Нийгмийн эрүүл
мэнд

Нийслэлийн хэмжээнд иргэд, ААНБ-ын дунд улирлын томуугаас
сэргийлэх зорилгоор Чийрэг, дархлаатай монгол хүн” аяныг зохион Сурталчилгааны постер бэлтгэх
байгуулж, дүгнэх

Нийслэлийн төсөв

900,000

18

Нийгмийн эрүүл
мэнд

Нийслэлийн хэмжээнд иргэд, ААНБ-ын дунд улирлын томуугаас
сэргийлэх зорилгоор Чийрэг, дархлаатай монгол хүн” аяныг зохион Олон нийтийн цахим сүлжээгээр түгээх, бүүстлэх
байгуулж, дүгнэх

Нийслэлийн төсөв

1,400,000

Нийгмийн эрүүл
мэнд

Нийслэлийн хэмжээнд иргэд, ААНБ-ын дунд улирлын томуугаас
сэргийлэх зорилгоор Чийрэг, дархлаатай монгол хүн” аяныг зохион Аяныг дүгнэх ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны зардал
байгуулж, дүгнэх

Нийслэлийн төсөв

500,000

20

Нийгмийн эрүүл
мэнд

Нийслэлийн хэмжээнд иргэд, ААНБ-ын дунд улирлын томуугаас
Оролцогч байгууллагуудаас шилдэг байгууллагыг шалгаруулж,
сэргийлэх зорилгоор Чийрэг, дархлаатай монгол хүн” аяныг зохион
байр эзлүүлэх, өргөмжлөл
байгуулж, дүгнэх

Нийслэлийн төсөв

10,500,000

1.Өргөмжлөл хэвлэл-500.000₮
2.Тэргүүн байр -1 /3 сая/
3.Дэд байр-2 / тус бүр 2 сая, нийт 4 сая/
4.Гутгаар байр-3 / Тус бүр 1 сая, нийт 3 сая/
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Нийгмийн эрүүл
мэнд

Иргэдэд зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ дүүрэг бүрт ажиллуулах /Call
center/

Нийслэлийн төсөв

66,180,000

Компьютер, Чихэвч /1удаа/
Call pro үйлчилгээ /сар бүр1 толгой, 6 ширхэг дагалдах дугаар,
дуудлагын тайлан, ярианы бичлэг/
Интернет, байрны түрээсийн зардал/ 6 сар/

19

Нийслэлийн 6 дүүргийн ковидын үеийн лавлах үйлчилгээний
зардал

3 төрлийн эх бэлтгэл хийлгэх нэгж үнэ 300.000₮

Олон нийтийн цахим сүлжээгээр 6 сарын турш 20 удаа бүүстлэх /1удаа
бүүст хийх зардал 70.000₮/
Аяныг дүгнэх ажлын хэсэг болон шагнал гардуулах үйл ажиллагааны
зардал

22

Эмнэлгийн тусламж ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх талаар хүүхдийн байгууллагад
үйлчилгээ
зориулсан зөвлөмж /Плакат А3/

Эх бэлтгэх

Нийслэлийн төсөв

300,000
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Эмнэлгийн тусламж ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх талаар хүүхдийн байгууллагад
үйлчилгээ
зориулсан зөвлөмж /Плакат А3/

Хэвлүүлэх А3

Нийслэлийн төсөв

3,000,000

А3 хэмжээтэй плакат нэгж үнэ 3000₮*1.000 ширхэг хэвлүүлэх

24

Эмнэлгийн тусламж ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх талаар хүүхдийн байгууллагад
үйлчилгээ
зориулсан зөвлөмж /Плакат А3/

Олон нийтийн цахим сүлжээгээр түгээх, бүүстлэх

Нийслэлийн төсөв

1,400,000

Олон нийтийн цахим сүлжээгээр 6 сарын турш 20 удаа бүүстлэх /1удаа
бүүст хийх зардал 70.000₮/

Эх бэлтгэл хийлгэх нэгж үнэ 300.000₮

544,665,000

ДҮН

Томуугийн дэгдэлтийн үед шаардагдах
зардлын тооцоолол
25

Эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээ

26

Сургалт

27

Сургалт

28

Сургалт

НЭМГ, ХАРЬЯА ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА
Томуугийн өвчлөлийн “өндөр”, “маш
НЭМГ,
өндөр” түвшний үед дайчлагдах сайн Дайчлагдах сайн дурын ажилтныг
Харьяа Эрүүл
сургалтад хамруулах
дурын ажилтан, автомашин,
мэндийн
шатахууны нөөцийг бүрдүүлэх
байгууллага
Эмч, мэргэжилтнүүдэд оношилгоо,
эмчилгээ, тандалт, хариу арга
НЭМГ,
хэмжээ, халдварын хяналт,
Зүүмээр зохион байгуулна. Багшийн
Харьяа Эрүүл
сэргийлэлт, эрсдэлийн үеийн
зардал /5 багш 2 хоног/
мэндийн
харилцаа холбооны чиглэлээр
байгууллага
сургалт зохион байгуулж
чадавхижуулах
Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн
НЭМГ,
байгууллагуудын ТТТӨ-ний үеийн
Ажлын байрны гардан үйлдлийн дадлага Харьяа Эрүүл
хүний нөөцийг чадавхижуулах
сургалт /ДЭМТ, НЭ-ийн сувилагч нар/
мэндийн
сургалт
байгууллага
Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн
НЭМГ,
байгууллагуудын ТТТӨ-ний үеийн
Хүүхдийн эрэмбэлэн ангилалт, яаралтай Харьяа Эрүүл
тусламж /НТТТ/
хүний нөөцийг чадавхижуулах
мэндийн
сургалт
байгууллага
ДҮН

Дүүргийн эрүүл мэндийн төв хариуцна

-

1,000,000

6,240,000

8,640,000

5 багш 2 өдрийн сургалт
/1 цаг*20,000*5 цаг/

1 цагийн хөлс 20000₮*24цаг*13 байгууллага

20000₮*2багш*8цаг*9хоног*3ээлж

15,880,000
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

29

Сургалт

Нийслэлийн харьяа эрүүл мэндийн
байгууллагуудын ТТТӨ-ний үеийн хүний
нөөцийг чадавхижуулах сургалт

Хүүхдийн сувилахуйгаар мэргэшүүлэх

ЭМХТ/төрийн
сангийн зардал/

5,400,000

Мэрэгшүүлэх сургалт суралцагчийн төлбөр
/18хүн*300.000₮=5,400,000₮/

15

10/17/2022

Томуугийн дэгдэлтийн үед шаардагдах
зардлын тооцоолол
№
1
2
3
4
5

Санхүүжилтын эх үүсвэр
ЭМДЕГ
Улсын төсөв /ЭМЯ/
Нийслэлийн төсөв
НЭМГ, Харьяа Эрүүл мэндийн байгууллага
ЭМХТ
Дүн

2,335,851,122
2,931,855,658
544,665,000
15,880,000
5,400,000
5,833,651,780

Тулгамдаж буй асуудал
• ТТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдэд чиглэсэн (МСС)-ны материал, гарын
авлага дутагдалтай, төсөв байхгүй
• Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хэт нэг талыг барьж, эрүүл мэндийн салбарын хийж байгаа
ажлыг дэмжихээс илүүтэйгээр үгүйсгэх хандлага давамгайлсан
• ЭМЯ, ХӨСҮТ-өөс зохион байгуулсан томуугийн эсрэг дархлаажуулалт шаардлагатай цаг
хугацаанаас хоцордог
• Дүүргийн ЭМТ, ӨЭМТ-ийн амбулатори, НЭ-ийн орны ачаалал хэтэрч, хэвийн үйл
ажиллагаа явуулах нөхцөл, боломжгүй болдог
• Хүний нөөц дутагдсан (нийслэлийн НЭ-ийн хүүхдийн тасгийн орны ачаалал хэтэрсэн үед
ажиллах эмч, сувилагчийн нөөц 1.5- 3 дахин дутагдаж байна)
• Хувийн эмнэлэгт ор дэлгэхэд хүндрэл учирч байна (Зарим томоохон хувийн эмнэлэг 100120 хүүхдийн ор дэлгэх боломжтой ч санхүүжилтийг олгох боломжгүй, хүүхдийн эмч,
сэхээн амьдруулах тасаг, амьсгалын аппарат байхгүй байна) НЭ-ийн эмийн төсөв
хүрэлцэхгүй, зардал хэтэрч, өр үүсдэг
• ТТТӨ-ний дэгдэлтийн үед ажилласан эмч, эмнэлгийн ажилчдад олгох илүү цагийн зардал
шаардлагатай хэмжээнд шийдвэрлэгддэггүй
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Цаашид хийж хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа
--

Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, насны онцлогт тохирсон мэдээлэл сургалт
сурталчилгаа явуулах, МСС-ын цахим программыг нэвтрүүлэх
Нийслэлийн харуулдан тандалтын нэмэлт цэгүүдээр идэвхтэй тандалтыг явуулах
Нийслэл, дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах аж ахуйн нэгж, албан байгууллагын ажилчдын ТТӨ-ний
өвчлөлийн байдалд тандалт судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, хариу арга хэмжээ авах ажлыг ажил
олгогч нартай хамтран зохион байгуулах
Эрсдэлт бүлгийн хүн амын судалгааг шинэчлэн, томуугийн эсрэг дархлаажуулалтыг зохион
байгуулах, сайн дурын дархлаажуулалтад аж ахуйн нэгж,албан байгууллага, иргэдийг татан
оролцуулах
Томуугийн дэгдэлтийн үед ажиллах хүний нөөцийн зохицуулалтыг хийх, богино хугацааны
чадавхжуулах сургалтыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах
Томуугийн дэгдэлтийн үед амьсгалын замын халдварын шинж тэмдэгтэй үйлчлүүлэгсдэд зориулсан
“Томуугийн амбулатори”-ийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж, төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нарыг
ажиллуулах

Цаашид хийж хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа
---

Эмзэг бүлгийн иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх тусгаарлах байрыг байгуулах
Томуу, томуу төст өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэх заалттай боловч орны хүрэлцээгүйгээс хүндэрч
болзошгүй хүүхдийг тусгайлан хяналтад авч, эмчлэх нэгжийг байгуулах
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудын нөөцийн санг бүрдүүлэх
ТТӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, идэвхжил, дэгдэлтийн үед хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаанд салбар хоорондын байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг
сайжруулах, санхүүгийн дэмжлэг авах
Бага насны хүүхэд нь өвчилсөн эцэг эхэд цалинтай чөлөө олгох, цахимаар ажиллахыг дэмжих
талаар нийслэлийн харьяа төрийн байгууллагуудад чиглэл өгөх, НЗД-ын захирамж гаргах,
Томуугийн өвчлөлийн мэдээ тайлангийн урсгал, үзүүлэлтийг улам тодорхой болгон цахимжуулах
асуудлыг шийдвэрлэх,
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний илүү цагийн хөлсийг тооцон олгох асуудлаар холбогдох
байгууллагуудад хандах
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнг тогтмол арга зүйн, чадавхижуулах сургалтыг зохион байгуулан,
мэдээллийг тогтмол өгөх
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АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
77990101, 11-320981
https://mn.emg.ub.gov.mn/
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