АЙМГИЙН “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТ, МЭДЛЭГ
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Үйл ажиллагаа
Эрүүл
мэндийн
газрын
албан
хаагчдаас төрийн сангийн зардлаас
үндсэн, мэргэжил олгох, дээшлүүлэх
сургалтын захиалгыг авч, ЭМХТөв-д
хүргүүлэх
Эрүүл
мэндийн
газрын
албан
хаагчдыг
үндсэн
мэргэжлийн
сургалтанд хамруулах
Эрүүл
мэндийн
газрын
албан
хаагчдыг
төрөлжсөн
мэргэжлийн
сургалтанд хамруулах
Эрүүл
мэндийн
газрын
албан
хаагчдыг
мэргэжил
дээшлүүлэх
сургалтанд хамруулах

Хэрэгжилт

Хувь

Төрийн сангийн зардлаар удирдлага зохион байгуулалт, эмийн удирдлага,
зохион байгуулалтын төрөлжсөн, эмэгтэйчүүдийн ЭХО-ийн дээшлүүлэх нийт 3
чиглэлээр сургалтын захиралгыг хэлтсүүдээс авч ЭМХТөвд хүргүүлсэн. Үр дүн:
Захиалын дагуу ЭМГазарт 2 хуваарь батлагдаж ирсэн.

100

Улсын төвсийн санхүүжилтээр 2018 онд хүүхдийн үндсэн мэргэжлээр
Б.Энхсайхан, Лабораторийн үндсэн мэргэжлээр Ц.Энхсайхан нар 2 дахь жилдээ
суралцаж байна.
Батлагдаж ирсэн хуваарийн дагуу эмийн удирдлага, зохион байгуулалт 6
сарын төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтанд эмийн чанар аюулгүй байдал хариуцсан
мэргэжилтэн Б.Уранбайгаль суралцаж төгссөн.

100
100

Батлагдаж ирсэн хуваарийн дагуу эмэгтэйчүүдийн ЭХО-ийн мэргэжил
дээшлүүлэх 4 сарын сургалтанд ЭТХ-ийн мэргэжилтэн Д.Нямтогтох хамрагдсан.

100

Аймгийн Засаг дарга 2018 оныг “Эрүүл мэндийг дэмжих жил” болгон
зарласантай холбогдуулан “Эрүүл амьдралын үндэс-Эрүүл зан үйлээс” гэсэн
уриаг дэвшүүлэн аймгийн эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны
зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд Аймгийн засаг дарга О.Бат-Эрдэнэ,
Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга
А.Нарантуяа, Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн
Эрүүл мэндийн салбарын удирдах Эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Р.Лхавгадорж, Эрүүл мэндийн
ажилтаны
зөвлөгөөнийг жил бүр газрын дарга Г.Бат-Орших, хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, харъяа эрүүл
мэндийн байгууллагуудын дарга нар Хулд, Говь-Угтаал, Сайхан-Овоо, Луус,
зохион байгуулах
Сайнцагаан сумдын Засаг дарга, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага
зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудын удирдлагууд оролцлоо.
Зөвлөгөөнөөр харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2017 онд хийж
гүйцэтгэсэн ажил, ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудлууд, алдаа оноо, хамтын
ажиллагааг хэлэлцүүлэн, танилцууллаа. Мөн 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн
хяналт, үнэлгээний дүнг илтгэлээр танилцуулж үнэлгээний явцад гарсан ололт
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амжилт, цаашид анхаарах асуудал, зөвлөмж зэргийг тусгаж танилцуулж, 2017 оны
жилийн ажлаа дүгнэлээ. Үр дүн: 2017 оны ажлаа дүгнэж, 2018 оны зорилт,
бодлогоо тодорхойлсон.
6
7

8

9

10

11

Эрүүл мэндийн албан хаагчдыг
Глобаль удирдагч дээд сургуультай хамтран Тайвань улсад ЭМГ-ын дарга
гадаадад туршлага судлуулах болон
хамтын хэлэлцээрт гарын үсэг зурах чиглэлээр 7 хоног туршлага судалсан.
сургалтанд хамруулах
Сум, өрхийн ЭМТөв, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгуулагуудын
Эрүүл мэндийн албан хаагчдыг
чанарын багийн гишүүд Дархан хотод 3 хоногийн туршлага судлах үйл ажиллагаа
дотоодод туршлага судлуулах
удирдан ЭТХ-ийн дарга Л.Ганбат явсан.
“Угийн бичиг хөтлөх арга зүй”-ийн сургагч багшийн сургалтанд аймгийн төвд
чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Загдсүрэнг хамруулсан.
“Угийн бичиг хөтлөх хэрэгцээ шаардлага, хэрхэн хөтлөх хялбарчилсан
Угийн бичгийн сургалтанд албан зөвлөмж” сэдэвт сургалтыг Музейн арга зүйч “Угийн бичиг хөтлөлт”-ийн сургагч
багш С.Намжилмаатай хамтран 2018 оны 11 сарын 02-ны өдөр зохион байгуулж
хаагчдыг хамруулах
явууллаа. Сургалтаар “Угийн бичиг хөтлөлт”-ийн ач холбогдлыг таниулж, хэрхэн
хөтөлж сурах аргыг сургасан. Сургалтанд байгууллагын 20 ажилтан албан хаагч
хамрагдсан
НДЕГ-ын захиалгаар аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал-эрүүл “Нийгмийн даатгалд даатгуулагчийг үйлдвэрлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан
ахуйн сургалтанд албан хаагчдыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй”-н
хамруулах
сургагч багш бэлтгэх сургалтанд мэргэжилтэн Б.Ширчмааг хамруулсан. Үр дүн:
Сургагч багш бэлтгэсэн.
ЭМЯ, ЭМХТөвтэй хамтран зохион байгуулсан “Хууль эрх зүй, хүний эрх”
зайн сургалтанд 5 албан хаагч хамрагдсан.
“Цахим эрүүл мэнд” төслийн богино хугацаааны сургалтанд Улаанбаатар
Ажлын байр болон зайны сургалтанд
хотод мэргэжилтэн О.Энхцэцэгийг хамрагдсан.
албан хаагчдыг хамруулах
НҮБ,ХАС, ЭХЭМҮТөвтэй хамтран Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан
“Зайн сургалтын үндэсний зөвлөгөөн”-д хүний нөөцийн мэргэжилтэн
Р.Мөнхбаясгаланг хамруулсан.
Хүний эрхийн үндэсний комиссоос зохион байгуулсан “Жендэр ба хүний эрх”,
“Жендерийн тэгш байдлыг хангах нь” сургагч багш бэлтгэх бүсийн сургалтанд
Өмнөговь аймагт ЭТХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Нямтогтох, Р.Мөнхбаясгалан нар
хамрагдсан.
Албан
хаагчдыг
жендерийн
“Жендэр ба хүний эрх”-ийн сургалтыг Эрүүл мэндийн газрын хүний
сургалтанд хамруулах
нөөцийн мэргэжилтэн Р.Мөнхбаясгалан 2018 оны 12 сарын 07, 12-ны өдөр 2 удаа
тус тус зохион байгуулж явууллаа. Сургалтаар хүний эрхийн үндэсний комиссын
танилцуулга, хүний эрхийн ерөнхий ойлголт, хүний эрхэд суурилсан хандлага,
жендэрийн үндсэн ойлголт, онол, хандлага, жендэрийн тэгш байдлын үзэл
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баримтлал, жендэрийн тэгш байдлын талаарх олон улсын эрх зүйн зохицуулалт,
жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, жендэрийн
асуудлаарх гомдол шийдвэрлэх процесс, жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай
хууль, байгууллага дахь жендэрийн тэгш байдын талаар ажилтнуудад мэдлэг
олголоо. Сургалтанд байгууллагын 20 ажилтан албан хаагч хамрагдсан.
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Албан
хаагчдыг
авлига
ашиг
Албан хаагчдыг авлига ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан
сургалтанд ЭМГ-ын ЭБАТ суусан.
сэргийлэх сургалтанд хамруулах
ЭМХТөвөөс Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан "Эх нярайн тусламж,
үйлчилгээнд үзүүлэх-Удирдлагын манлайлал" сургалтанд ЭМГ-ын дарга
хамрагдсан.
Эмийн удирдлага, зохион байгуулалт 6 сарын төрөлжсөн мэргэжлийн
Албан
хаагчдыг
удирдлагын
сургалтанд эмийн чанар аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Уранбайгаль
сургалтанд хамруулах
суралцаж төгссөн.
ЭМЯ, АХБ, ЭМХТөвтэй хамтран зохион байгуулсан “Эмнэлгийн удирдлага”
сургалтанд ЭХТ-ийн дарга Л.Ганбат Улаанбаатар хотод хамрагдсан.
Албан хаагчдыг архивын сургалтанд Дундговь аймагт Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 2 өдрийн сургалтанд Архив,
хамруулах
бияиг хэргийн ажилтан И.Ариунааг хамруулсан.
Улаанбаатар хотод “Төсөв, хамгаалалт, тайлан тушаах” сэдэвт 2 өдрийн
сургалтанд Нягтлан бодогч Ч.Бямба, эдийн засагч Б.Буяннэмэх нарыг
Албан хаагчдыг төсвийн сургалтанд хамруулсан.
Сангийн яамнаас зохион байгуулсан “Төсвийн төлөвлөлтийн мэдээллийн
хамруулах
сиситем”-ийн 5 өдрийн сургалтанд Улаанбаатар хотод эдийн засагч
Б.Буяннэмэхийг хамруулсан.
Улсын төсвийн сахүүжилтээр эмийн удирдлага зохион байгуулалтын
мэргэжил олгох 4 сарын сургалтанд 2017 онд О.Урансоёл, 2018 онд
Б.Уранбайгаль нарыг суралцуулж мэргэшүүлсэн.
“Гедеон рихтер”, эм холбоотой хамтран зохион байгуулсан “Шинэ эмийн
Албан хаагчдыг эмийн сургалтанд мэдээлэл” 2 өдрийн орон нутагт болон сургалтанд эмийн мэргэжилтэн
хамруулах
О.Урансоёл, Б.Уранбайгаль нарыг суралцуулсан.
ЭМЯам, АХБ-тай хамтран Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан “Эмийн
хүртээмжийг сайжруулах нь” сэдэвт олон улсын хуралд эмийн мэргэжилтэн
О.Урансоёлыг хамруулсан. Үр дүн: 2 эмийн мэргэжилтэн мэргэжсэн. Багц цагийн
биелэлт 100%-д хүрсэн.
Эрүүл мэндийн яаман дээр “Статистик тайлан хамгаалах, программ”-ын 1
Албан
хаагчдыг
компьютерийн
өдрийн сургалтанд ЭМГ-ын мэргэжилтэн О.Энхцэцэг, бүртгэл мэдээллийн
сургалтанд хамруулах
ажилтан Ё.Цэцэг-Өлзий нар хамрагдсан байна.
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Албан хаагчдыг ёс зүйн хэм хэмжээ,
харилцаа
хандлагыг
сайжруулах
сургалтанд хамруулах

19

Албан хаагчдыг хууль
сургалтанд хамруулах

20

Албан хаагчдыг богино хугацааны
сургалтуудад тогтмол хамруулж, багц
цагаа биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

эрх

зүй

ЭМГ-ын ажилтнууд 23 хүн компьютерийн болон Able программын сургалтын
мэдээллийн мэргэжилтэн 2 удаа хийсэн.
ЭМХТөв, Этүгэн дээд сургуультай хамтран “Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний
ёс зүйг хэм хэмжээ болон харилцааны ур чадвар” сэдэвт орон нутагт болсон 1
өдрийн сургалтанд Л.Ганбат, О.Урансоёл нарыг хамруулсан.
ЭМЯамнаас Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан “ЭМТусламж,
үйлчилгээний чанар, өвчтөний аюулгүй байдал, ёс зүй” сэдэвт улсын зөвлөгөөнд
ЭТХ-ийн дарга Л.Ганбат, ЭМГ-ын дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн
салбар хорооны дарга П.Оюунчимэг нарыг хамруулсан.
ЭМХТөвтэй хамтран орон нутагт зохион байгуулсан “Харилцаа хандлага,
эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй” сэдэвт 2 өдрийн сургалтанд НЭМХ-ийн дарга
Б.Саруулцэцэг, мэргэжилтэн С.Долгорсүрэн, Г.Улааннаран нарыг хамруулсан. Үр
дүн: Албан хаагчдын ёс зүйн мэдлэг дээшилсэн.
ЭМЯамнаас зохион байгуулсан ЭМГ-ын хүний нөөцийн мэргэжилтний хуулийн
сургалт Улаанбаатар хотод мэргэжилтэн Р.Мөнхбаясгаланг хамруулсан.
ЭМЯ, ЭМХТөвтэй хамтран зохион байгуулсан “Хууль эрх зүй, хүний эрх” зайн
сургалтанд 5 албан хаагч хамрагдсан.
Аймгийн төвд зохион байгуулагдсан “Анагаах ухааны эрх зүй” 1 өдрийн
сургалтанд ЭТХ-ийн дарга Л.Ганбат хамрагдсан байна. Үр дүн: Албан хаагчдын
хууль эрх зүйн мэдлэг дээшилсэн.
Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр:
“НЭМ-ийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах-Судалгааны арга зүй” сэдэвт 2
өдрийн сургалтанд орон нутагт НЭМХ-ийн 3 мэргэжилтэнг хамруулсан.
“Сэргээн засах, нийгмийн эрүүл мэндийн сургалт” сэдэвт 3 өдрийн
сургалтанд аймгийн төвд мэргэжилтэн С.Долгорсүрэнг хамруулсан.
“Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн вируст хепатетийн илрүүлэг
шинжилгээ хийх арга зүй эзэмшүүлэх сургагч багш бэлтгэх” 3 өдрийн сургалтанд
Улаанбаатар хотод НЭМХ-ийн дарга Б.Саруулцэцэг, мэргэжилтэн Б.Ширчмаа
нарыг хамруулсан.
“Хүн амын хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал,
сайржуулах арга зам” сэдэвт 2 өдрийн сургалтанд улаанбаатар хотод эрүүл
мэндийг дамжих сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Г.Содномдаржааг
хамруулсан.
Этүгэн дээд сургуультай хамтран “Халдварын сэргийлэлт, хяналт” сэдэвт
1 өдрийн сургалтанд Б.Саруулцэцэг, Г.Улааннаран нарыг аймгийн төвд
хамруулсан.
“Хог хаягдлын менежмент” 1 өдрийн сургалтанд аймгийн төвд
Г.Улааннаранг хамруулсан.
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“НЭМ, Тархвар зүй” сэдэвт 10 хоногийн сургалтанд улаанбаатар хотод
Ц.Загдсүрэнг хамруулсан.
“Дархлаажуулалтын дараах урвал хүндрэлийн тандалт” сэдэвт 1 өдрийн
сургалтанд Өмнөговь аймагт Б.Саруулцэцэг, С.Долгорсүрэн, Г.Улааннаран нар
хамрагдсан.
Эмнэлгийн тусламжийн чиглэлээр:
“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд олон талт хамтын ажиллагаа" сэдэвт
улсын зөвлөгөөнд ЭМГ-ын дарга Улаанбаатар хотод оролцсон.
“Үйлчлүүлэгчдийн биеийн үнэлэх нь” аймгийн төвд болсон 1 өдрийн багц
цагийн сургалтанд 5 албан хаагч хамрагдсан байна.
ЭМХТөв, УНТЭ, Гедеон рехтер хамтран зохион байгуулсан “Үрэвслийн
эсрэг дааврын бус бэлдмэлийн клиникийн зохистой хэрэглээ” сэдэвт 1 өдрийн
сургалтанд улаанбаатар хотод Л.ганбатыг хамруулсан.
“Хүүхдийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага”
сэдэвт бүсийн зөвлөгөөнд Дорноговь аймагт ЭТХ-ийн ахлах мэргэжилтэн
Д.Нямтогтохыг хамруулсан.
Улаанбаатар хотод “Эх нярайн эрүүл мэнд, яаралтай эх барих тусламж”
сэдэвт 5 хоногийн сургалтанд ЭТХ-ийн дарга Л.Ганбатыг хамруулсан
“Бэлгийн болон НҮЭМ, гэр бүл төлөвлөлт, жирэмсний хяналтын чанар”
сэдэвт 2 өдрийн сургалтанд улаанбаатар хотод ЭТХ-ийн дарга Л.Ганбатыг
хамруулсан.
“Эмнэлгийн бие даасан байдал” сэдэвт 2 өдрийн сургалтанд улаанбаатар
хотод Л.Ганбатыг хамруулсан.
“Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний өнөөгийн байдал цаашдын чиг
хандлага” сэдэвт бүсийн зөвлөгөөнд Дорноговь аймагт П.Оюунчимэгийг
хамруулсан.
“Цэвэршилтийн үеийн тусламж, үйчилгээг хувь хүний эрүүл мэндийн
онцлогт тохируулах нь” 2 өдрийн сургалтанд улаанбаатар хотод ЭТХ-ийн дарга
Л.Ганбат хамрагдсан.
“Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусгамдсан асуудал-2018” 2 өдрийн улсын
зөвлөгөөнд улаанбаатар хотод Ахлах мэргэжилтэн Д.Нямтогтох хамрагдсан.
“Эх орны ирээдүй-эрүүл хүүхэд онол практикийн хурал” улаанбаатар
хотод эрүүл мэндийн газрын дарга Г.Бат-Орших хамрагдсан.
“Монголын яаралтай тусламжийн мэргэжилтнүүдийн үндэсний чуулган2018” чуулганд улаанбаатар хотод мэргэжилтэн Г.Улааннаран хамрагдав.
“Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэндийн үндэсний чуулган”-д
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