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Үнэлгээнд хэрэглэсэн зарим нэр томъёо, тодорхойлолт 

 

Артерийн гипертензи: Хамгийн багадаа 3 удаагийн ирэлтийн үзлэгт (1 удаагийн ирэлтэд 2-

3 удаагийн хэмжилт хийх), нийт 4-6 удаагийн хэмжилтээр СД≥130 мм муб ба ДД≥80 мм муб 

байх1 

АГ-ээр оношлогдсон нийт үйлчлүүлэгчид: ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих үед хамгийн багадаа 1 

удаа ӨЭМТ-д ирж үйлчлүүлсэн АГ-тэй үйлчлүүлэгчид. Мөн ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих үед 

ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн АГ-тэй үйлчлүүлэгчид нь хөтөлбөр эхлэхээс өмнө оношлогдсон ч 

ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн АГ-ээр оношлогдсон үйлчлүүлэгчид юм.    

Эмийн эмчилгээтэй нийт үйлчлүүлэгчид: ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих үед хамгийн багадаа 1 

удаа ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдээс эмийн эмчилгээ бичүүлсэн үйлчлүүлэгчид  

Үр дүнтэй хянагдаж буй АГ-тэй үйлчлүүлэгчид: ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих үед ӨЭМТ-өөр 

хамгийн багадаа 2 удаа үйлчлүүлсэн ба сүүлийн үзлэгээр үр дүнтэй хянагдсан АГ-тэй 

үйлчлүүлэгчид 

Зорилтот түвшин: АГ-тэй бүх өвчтөнд СД-ын түвшин <130 мм муб, ДД<80 мм муб байлгахыг 

зорих1 

Эрт илрүүлэг: артерийн даралтын ердийн хэмжилт1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензийн эмнэлзүйн заавар, ЭМЯ, 2018 
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Нэг. Хөтөлбөрийн товч мэдээлэл 
 

1.1 “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөр 
 

“Эрүүл зүрх-Эрүүл хотууд” хөтөлбөрийг Новартис сангийн санаачилгаар хэрэгжүүлж эхэлсэн 

ба уг хөтөлбөр нь дэлхий нийтэд хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болсон 

зүрх судасны өвчлөл, түүн дотроо артерийн гипертенз (АГ)-ийн хяналтыг сайжруулахад 

хөгжиж буй улс орнуудад туслах зорилгоор Улаанбаатар (Монгол Улс), Дакар (Сенегал), Сан 

Паола (Бразил) хотуудад 2017-2019 онуудад хэрэгжсэн байна.  

Энэхүү хөтөлбөр нь АГ-ийн тусламж үйлчилгээ (урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлэг, 

оношлогоо, эмчилгээ, хяналт)-ний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн олон талт 

хамтын ажиллагааг хөхүүлэн дэмжсэнээр эрсдэлт бүлгийн хүн амын дундах цусны даралтыг 

бууруулах, зүрх судасны хүндрэлээс сэргийлэх зорилготой юм. 

Хөтөлбөр нь дараах 5 үндсэн зорилттой. Үүнд: 

1. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний түвшинд АГ-ийн менежментийг 

сайжруулах. Ялангуяа үйлчлүүлэгч төвтэй тусламж үйлчилгээ-эрт илрүүлгийн үзлэг, 

оношлогоо, эмчилгээ, урт хугацааны хяналт, АГ-ийн бүртгэл, тусламж үйлчилгээний 

удирдамжийг боловсруулах/шинэчлэх. 

2. АГ-тэй үйлчлүүлэгч, олон нийтийг мэдээллээр хангах. ӨЭМТ-ийн түвшинд АГ-ийн 

менежментийг сайжруулснаар АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийг чадавхжуулах. 

3. Эмч, мэргэжилтнүүдийг сургалтанд хамруулах, АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн бүртгэлийг 

сайжруулснаар анхан болон хоёр дахь шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага 

хоорондын тусламж үйлчилгээг сайжруулах. 

4. АГ-ийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.  

5. Эрүүл ажлын байрыг дэмжих. Хувь хүний эрүүл мэндээ хянах мэдлэг, ур чадварыг 

дээшлүүлснээр тэдний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийг дэмжих орчин 

бүрдүүлэн ажиллах. 

 

 1.2 Хамтрагч байгууллагууд 
 

Монгол Улсад “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” (ЭЗЭУ) хөтөлбөрийг Нийслэлийн Засаг 

даргын тамгын газар, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дэмжлэгтэйгээр Оном сан 2017-

2019 оны хооронд хэрэгжүүллээ.   

 

Хөтөлбөрийн хөндлөнгийн үнэлгээний олон улсын түншээр АНУ-ын Өвчний хяналт 

урьдчилан сэргийлэлтийн төвийн дэргэдэх сан (CDC Сан) 2017-2019 оны 3 дугаар сар 

дуустал, Америкийн зүрхний холбоо (АЗХ) 2019 оны 4 дүгээр сараас 12 дугаар сарыг дуустал 

ажиллаж, хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй улс орнуудын дотоодын үнэлгээний байгууллагуудыг 

мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөөгөөр ханган ажиллалаа. 
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Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг (МНЭММН) нь ЭЗЭУ 

хөтөлбөрийн дотоодын үнэлгээг 2017 оны 12 дугаар сараас 2019 оныг дуустал хариуцан 

ажилласан болно. 

 

ЭЗЭУ хөтөлбөрийг хоёр үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2017 оны 12 дугаар сараас 2018 

оны 7 дугаар сар хүртэл хэрэгжсэн эхний шатанд Улаанбаатар хотын 25 ӨЭМТ-д төслийг 

туршилтын журмаар хэрэгжүүлж, улмаар хоёрдугаар үе шатанд Улаанбаатар хотын бүх 

буюу 142 ӨЭМТ-ийг хамруулсан байна. Хамтрагч байгууллагуудыг Зураг 1-т харуулав.  
 

 

Зураг  1. Үнэлгээний хамтрагч байгууллагууд, үүрэг 

Олон улсын үнэлгээний зөвлөх байгууллагууд 

Новартис 
сан 

Дотоодын үнэлгээний 
байгууллага (МНЭММН):  
- Мэдээлэл цуглуулах 
- Мэдээллийн 

менежмент, чанарыг 
сайжруулах 

- Тайлан боловсруулах 
- Үнэлгээний үр дүн, 

тайланг хамтрагч  
байгууллагуудад 
мэдээлэх 

Шалгуур 
үзүүүлэлтүүдийн 

үнэлгээ 

Хөтөлбөр 
хэрэгжилтийн үр 
дүнгийн үнэлгээ 

Оном сан 

Үнэлгээний үр дүн, 
тайлангууд 

 Түлхүүр үг: 

Явц 

Хамтрагч 

байгууллагууд 

Үүрэг 

Үнэлгээний 

төрөл 

НЭМГ 

Мэдээлэл 
цуглуулах явц, 

мэдээллийн 
чанарыг мэдээлэх, 

тайлан хүргүүлэх 

Явцын тайлан 

- Үнэлгээний явц, үр дүн, 
тайланд зөвлөгөө өгөх 

- Олон улсын мэдээллийн 
менежмент 

тайлан 

Жилийн эцсийн  
тайлан 

Хамтрагч 
байгууллагууд Тайлан 

ӨЭМТ-үүд 

Мэдээлэл 
цуглуулах явц, 

мэдээллийн 
чанарыг мэдээлэх, 

тайлан хүргүүлэх 

Үнэлгээний үр дүн, 
тайлангууд 

Явцын тайлан 

Жилийн эцсийн  
тайлан 
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Зураг  2. Хөтөлбөрт хамрагдсан 25 ӨЭМТ-ийн байршил 
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Хоёр. Үнэлгээний зорилго, зорилтууд 
 

2.1 Үнэлгээний зорилго 
 

ЭЗЭУ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүн, тогтвортой байдлыг үнэлж, хэрэгжүүлэгч түнш 

болон бусад хамтрагч байгууллагуудыг төслийн хэрэгжилтийн талаар нотолгоонд 

суурилсан мэдээллээр хангана. 

 

2.2 Үнэлгээний зорилт: 
 

• “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц/гүйцэтгэлийг 

үнэлэх  

• “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр  дүн, тогтвортой 

байдлыг үнэлэх 

• Цаашид хөтөлбөрийн тогтвортой байдлыг хангах талаар зөвлөмж боловсруулах 
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Гурав. Үнэлгээний аргачлал 
 

МНЭММН нь ЭЗЭУ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, тэдгээрийг тооцох 

аргачлал, тоо мэдээ цуглуулах бүртгэлийн маягт, асуумж, хяналтын хуудас, гарын 

авлагуудыг боловсруулав. 

Хөтөлбөрийн эхэнд ЭЗЭУ хөтөлбөрийн үндсэн 5 зорилтыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд, 

тэдгээрийг тооцох аргачлалыг МНЭММН боловсруулан, зөвлөх байгууллага болон 

хэрэгжүүлэгч байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр Үнэлгээний шалгуур 

үзүүлэлтүүдийн гарын авлагыг боловсруулсан Хавсралт 1. Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг 

2018 оны 1, 2 дугаар улирлуудад ашигласан ба үүнээс хойшхи хугацаанд шалгуур 

үзүүлэлтүүд цөөрсөн.   

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэхэд шаардлагатай тоо мэдээг (1) ӨЭМТ-ийн өдөр тутмын 

үзлэгийн бүртгэл мэдээлэл, (2) ӨЭМТ-д суурилсан тусгайлсан судалгаагаар цуглуулсан.  

 

3.1 ӨЭМТ-ийн өдөр тутмын үзлэгийн бүртгэл мэдээлэл 
 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх зарим шалгуур үзүүлэлт, тодруулбал АГ-ийн эрт 

илрүүлгийн үзлэг, оношлогоо, эмчилгээний хамралт, үр дүнтэй хяналтын түвшин зэргийг 

тооцоход шаардлагатай тоо мэдээг хүн амд суурилсан судалгаа хийж цуглуулах зардал 

байгаагүй тул ӨЭМТ-ийн өдөр тутмын үзлэгийн бүртгэл мэдээллийг ЭЗЭУ хөтөлбөрийн 

хэрэгцээнд нийцүүлэн боловсронгуй болгож, mHealth хэмээх цахим бүртгэлийн систем 

нэвтрүүлэх ажлыг Оном Сан 2018 оны эхний хагас жилд багтаан хийж гүйцэтгэхээр 

төлөвлөсөн байна. mHealth систем нэвтрэх хүртэл ӨЭМТ-ийн АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн 

үзлэгийн тоо мэдээг цуглуулах экселд суурилсан бүртгэлийн маягтыг МНЭММН 2017 оны 

12 дугаар сард CDC сан, Новартис сантай зөвшилцөн боловсруулсан Хавсралт 2. Экселд 

суурилсан бүртгэлийн маягтыг Тэгшсаруул ӨЭМТ-д туршин, сайжруулалтыг хийж эцэслэн, 

түүнийг хэрхэн ашиглах талаарх гарын авлагыг монгол хэл дээр боловсруулсан. 

Хөтөлбөрийг туршилтын журмаар хэрэгжүүлэхээр сонгогдсон 25 ӨЭМТ-д экселд суурилсан 

бүртгэлийн маягтыг нэвтрүүлж, ӨЭМТ-ийн бүх эмч нарыг сургалтад хамруулж, ашиглалтын 

гарын авлагаар хангаж, 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс тоо мэдээ цуглуулах үйл 

ажиллагааг эхлүүлсэн. Энэхүү экселд суурилсан бүртгэлийн маягтыг mHealth систем нэвтрэх 

хүртэлх хугацаанд түр буюу 2018 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал ашиглахаар 

төлөвлөсөн байв.  

МНЭММН АГ-тэй үйлчлүүлэгчийн тоон мэдээлэл цуглуулах зөвшөөрөл авахаар НЭМГ-т 

албан бичиг илгээж, ӨЭМТ-өөс АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн тоо мэдээ цуглуулах зөвшөөрлийг 

НЭМГ-ийн даргын 2018 оны 2 дугаар сард 1/158 тоот албан бичгээр хүлээн авсан. 

Экселд суурилсан бүртгэлд үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг ӨЭМТ-ийн бүх эмч нар шивж, 

улирлын төгсгөлд ӨЭМТ-ийн нэг мэргэжилтэн нэгтгэж, МНЭММН-т хүргүүлж байв. Эхний 

хоёр улиралд ӨЭМТ-ийн тоо мэдээний чанар хангалтгүй байсан нь экселд суурилсан 

бүртгэлийн сул тал (буюу өмнө нь шивсэн мэдээллээ “copy, paste” хийх боломж)-тай 

холбоотой байв. Иймд төслийн бүхий л хамтрагчид төлөвлөсөн ёсоор 2018 оны 3 дугаар 

улирлаас эхлэн  Оном сангаас боловсруулсан mHealth программаар тоо мэдээ цуглуулахаар 
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шийдвэрлэж, эксэлд суурилсан бүртгэлийн үйл ажиллагааг зогсоосон. Хэдийгээр 

МНЭММН-ийн зүгээс ӨЭМТ-ийн эмч нарыг mHealth программыг ашиглах сургалтад 

хамруулсан боловч техникийн саатлын улмаас тус программ амжилттай хэрэгжээгүй тул 

2018 оны 3 дугаар улирлын тоо мэдээг цуглуулах боломжгүй болсон. 

 

Иймд 2018 оны 10 дугаар сард төслийн бүх хамтрагчид Монголд уулзаж, цаашид АГ-тэй 

үйлчлүүлэгчдийн тоо мэдээг хэрхэн цуглуулах талаар ярилцаж, нэгэнт эксэлд суурилсан 

бүртгэл өөрийн нөөц бололцоогоо бүрэн шавхсан, харин mHealth цахим бүртгэлийн систем 

доголдолтой байгаа тул ӨЭМТ-д хөтөлдөг албан ёсны бүртгэл мэдээллээс 2018 оны 11, 12 

дугаар сарын боломжит тоо мэдээг цуглуулахаар тогтсон байна. Энэ хооронд Оном Сан 

mHealth цахим бүртгэлийн системийн доголдлыг арилгаж, 2019 оны 1 дүгээр сар гэхэд 

бүрэн ажиллагаанд оруулахаар тохиролцсон болно. 

 

Түншүүдийн уулзалтаас гаргасан шийдвэрийн дагуу ӨЭМТ-д хөтөлдөг албан ёсны бүртгэл 

мэдээллийг судлахад АГ-тэй холбоотой мэдээллийг Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар 

баталсан анхан шатны 3 маягт (хяналтын карт буюу АМ11 маягт, А1 маягт, “АГ, 2 дугаар 

хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл”, “АГ-ийн эрт илрүүлгийн үзлэгийн хуудас”), 2 

цахим  бүртгэл (eHealth, цахим жор)-д бүртгэж байсан боловч эдгээрээс ЭЗЭУ хөтөлбөрийн 

зарим үндсэн шалгуур үзүүлэлтийг тооцоход шаардлагатай тоо мэдээг гаргаж авах 

боломжгүй байв. Иймд МНЭММН-ийн зүгээс хяналтын карт буюу АМ11 маягтыг 

боловсронгуй болгох талаар санаачилга гаргаж, ЭМЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 

дотоод аудитын газар, ЭМХТ-ийн Эрүүл мэндийн мэдээллийн албатай ажил хэрэгч 

уулзалтуудыг зохион байгуулж, АМ11 маягтыг боловсронгуй болгож шинэчлэх талаар 

зөвшилцөлд хүрч, шинэчилсэн маягтыг сайдын тушаалаар батлуулахаар хүргүүлсэн. Ийнхүү 

хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтийг албан ёсны бүртгэл мэдээллийн бүрэлдэхүүн хэсэг 

болгон батлуулж чадвал эрүүл мэндийн анхан шатлалын бүх байгууллага энэхүү тоо мэдээг 

заавал цуглуулах, үүнд нь мэргэжлийн хяналтын байгууллага хяналт тавих үүрэг хүлээж, 

тайлагналтын бүрэн гүйцэд, тогтвортой байдал хангагдах ач холбогдолтой юм.  

 

Хүснэгт 1: ӨЭМТ-үүдэд ашиглагдаж буй бүртгэлийн программ, маягтууд 

# Бүртгэлийн 
программ/маягт 

Хэлбэр Ашиглаж буй 
хугацаа 

Санаачилсан 
байгууллага 

УБ хотын 
ӨЭМТ-үүдийн 
хамрагдалт 

ЭМЯ-ны зөвшөөрлөөр ӨЭМТ-д ашиглагдаж буй бүртгэлүүд 

1 eHealth цахим 2017 оноос ЭМЯ Сонгогдсон 
ӨЭМТ-үүд 

2 Цахим жор цахим 2019. 3 сараас ЭМЯ, ЭМДС Бүх ӨЭМТ-үүд 
3 H info цахим 2001 оноос ЭМЯ, ЭМХТ Бүх ӨЭМТ-үүд 
4 АГ, 2 дугаар 

хэвшинжийн ЧШ-ийн 
эрт илрүүлгийн 
бүртгэл 

 
 
 
цаасан 

 
 
 
ЭМСайдын 2013 
оны 450 тоот 
тушаалаар 
батлагдсан 
 

 
 
 
ЭМЯ 
 
 
 

 
 
 
Бүх ӨЭМТ-үүд 

5 АГ-ийн эрт илрүүлгийн 
үзлэгийн хуудас 

6 Хяналтын карт (АМ11 
маягт) 

ЭЗЭУ хөтөлбөрийн хүрээнд нэвтрүүлсэн  бүртгэлүүд 
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7 mHealth цахим 2018.7-8 сар Оном сан Бүх ӨЭМТ-үүд 
8 Эксел бүртгэл цахим 2018.2-2019.11 

сар 
МНЭММН Төсөлд анх 

сонгогдсон  
25 (23) ӨЭМТ 

9 АМ 11 маягтын 
хавсралт 

цаасан 2018.10-2019.12 
сар дуустал 

МНЭММН Төсөлд анх 
сонгогдсон  
25 (23) ӨЭМТ 

 

 

Гэвч шинэчилсэн маягтыг албажуулан батлах үйл явц нэлээд хугацаа шаарддаг тул тэр 

болтол шинэчилсэн маягтыг АМ11 маягтын хавсралт хэлбэрээр туршилтын журмаар 

ашиглахаар тохиролцсон. АМ11 маягтын хавсралт нь анх оношлогдсон огноо, үзлэгийн 

огноо, цусны даралтын хэмжилт, эмийн нэр, эмийн тун, эмээ эмчийн зааврын дагуу уусан 

эсэх, дараагийн үзлэгийн огноог багтаасан.  

 

МНЭММН нь АМ11 маягтын хавсралтыг хэрхэн хөтлөх талаар ӨЭМТ-ийн эмч нарт 1 өдрийн 

сургалтыг ЭМЯ, ЭМХТ-тэй хамтран зохион байгуулсан. Улмаар 2018 оны 11 дүгээр сараас 

эхлэн 5 бүртгэлийн ажилтан ажиллуулж, тэдгээр нь 25 ӨЭМТ дээр тодорхой хуваарийн дагуу 

ажиллаж, дараах мэдээллийн эх сурвалжаас шаардлагатай тоо мэдээг гараар шүүж, 

цуглуулсан. Үүнд: eHealth, цахим жор, АМ11 маягт, АМ11 маягтын хавсралт, А1 маягт, “АГ, 

2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл”, “АГ-ийн эрт илрүүлгийн үзлэгийн 

хуудас” хамаарч байна. Эдгээр эх сурвалжаас шүүсэн тоо мэдээнд тулгуурлан зөвхөн үндсэн 

4 шалгуур үзүүлэлт болох эрт илрүүлгийн үзлэгийн хамралт, оношлогоо, эмчилгээ, үр дүнтэй 

хяналтын түвшинг тооцох боломжтой байв.  

 

 

  

 

Шалгуур 
үзүүлэлтийн тоо 

22  
 
 
 
 
 
 
Оном сангийн 
боловсруулсан 

mHealth 
программын 

саатлын улмаас 
мэдээлэл 
цуглуулах 

боломжгүй 
болсон. 

 
 
 

4 4 

Мэдээлэл 
цуглуулагчид 

ӨЭМТ-ийн 
насанд хүрэгсэд 
үздэг бүх эмч нар  

Тусгайлан 
ажиллуулсан 5 
бүртгэлийн ажилтан 

- ӨЭМТ-ийн 
насанд 
хүрэгсэд үздэг 
бүх эмч  

- Томилогдсон 
мэдээлэл 
цуглуулагч 

Мэдээллийн эх 
үүсвэр 

- АМ 11 маягт 
- Цахим жор 
- А1 маягт 
- АГ, ЧШ хэв 

шинж 2 эрт 
илрүүлгийн 
бүртгэл  

- АГ-ийн эрт 
илрүүлгийн 
үзлэгийн хуудас 

- eHealth 
- цахим жор 
- АМ11 маягт 
- А1 маягт 
- АГ, ЧШ хэв шинж 

2 эрт илрүүлгийн 
бүртгэл 

- АГ-ийн эрт 
илрүүлгийн 
үзлэгийн хуудас 

АМ 11 маягтын 
хавсралт 

    
2018 

1,2 улирал 

2018 
3 улирал 

2018 
4 улирал 

2019 
1,2,3 улирал 
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Бүртгэлийн 
хэрэглэгдэхүүн 

- Эксел 
- АГ-ийн 

үнэлгээний 
хуудас 

 

Эксел - Эксел 
- ӨЭМТ-ийн 

АГ-ийн 
мэдээлэл 
баталгаажуул
ах хуудас 

Мэдээлэл хүлээн 
авагч 

МНЭММН МНЭММН - МНЭММН 
- НЭМГ 

 

Зураг  3. АГ-ийн тусламж үйлчилгээний мэдээлэл цуглуулах явц 

 

Төлөвлөсөн ёсоор mHealth-ийг бүрэн ажиллагаанд нэвтрүүлэх боломжгүй байсан тул 2018 

оны 11, 12 дугаар саруудад бүртгэлийн ажилтнууд ӨЭМТ-үүд дээр ажиллаж, шаардлагатай 

тоо мэдээг гараар шүүж, цуглуулах үйл ажиллагаа үргэлжилсэн байна. Энэ хугацаанд Оном 

Сан Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай хамтран ажиллаж, цахим жор программ 

хангамжид АГ-тэй үйлчлүүлэгчийн талаар нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээлэл цуглуулахаар 

өргөтгөл хийсэн. Энэ нь үнэлгээнд шаардлагатай тоо мэдээний олдоцыг нэмэгдүүлэхэд 

тодорхой хувь нэмэр оруулсан юм. Цахим жорын программд АГ-ийн зүрх судасны эрсдэл 

(нас, хүйс, чихрийн шижинтэй эсэх, тамхи татдаг эсэх, цус харвалтын түүх), хяналт (өндөр, 

жин, бүсэлхийн тойрог, БЖИ, зүрхний цохилт, амьсгалын тоо, температур, сатураци, сахар, 

холестрин, артерийн даралтын хэмжээ гурван удаа) гэсэн хэсэг нэмсэний дараа гацалт 

ихээр үүсч, ӨЭМТ-ийн эмч нарын ачаалал, бухимдлыг нэмсэн гэж үзсэн учраас тус 

программын зүрх судасны эрсдэл, хяналтын хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сараас хассан 

байна. Үүнийг ӨЭМТ-д мэдээллийн баталгаажуулалтыг 10 сард хийх явцад мэдсэн.  

 

Төсөл эхлэхэд туршилтын журмаар 25 ӨЭМТ сонгогдсон ч төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд 

1 ӨЭМТ мэдээллээ өгөөгүй, 2 ӨЭМТ нэгдсэн тул нийт 23 ӨЭМТ-өөс АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн 

тоо мэдээг 2018 оны 2 дугаар сараас 2019 оны 9 дүгээр сарыг дуустал, 16 сарын хугацаанд 

цуглуулсан (энэ хооронд mHealth системийн доголдолтой холбоотойгоор 2018 оны 7-10 

дугаар сарын мэдээлэл тасалдсан болно).  

 

3.2 ӨЭМТ-д суурилсан тусгайлсан судалгаа 
 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх зарим шалгуур үзүүлэлт, тодруулбал эрүүл амьдралын 

хэв маягийн талаар зөвлөгөө авсан үйлчлүүлэгчдийн хувь, цусны даралтыг зөв хэмжиж буй 

эмчийн эзлэх хувь, сурталчилгааны материалуудыг үзлэгийн болон хүлээлгийн өрөөний 

хананд байрлуулсан ӨЭМТ-ийн хувь, даралт буруулах эмийг тогтмол уухгүй байгаа шалтгаан 

(шалтгаан тус бүрээр эзлэх хувь) зэргийг тооцоход шаардлагатай тоо мэдээг тусгайлсан 

судалгаа хийж цуглуулсан Хавсралт 3, 4. 

Судалгаанд 3 төрлийн асуумж хуудас ашигласан Хавсралт 5. Асуумжийн бүтцийг зорилтот 

бүлэг тус бүрээр харуулбал; 

1. АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн асуумж: Үйлчлүүлэгчдээс авсан асуумж нь 5 бүлэг, ерөнхий 

мэдээлэл, өвчний түүх, АГ-ийн оношлогоо (тухайн өдрийн үзлэгийн талаарх 
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мэдээлэл), АГ-ийн талаарх мэдлэг (эрсдэлт хүчин зүйлс), АГ-ийн эмчилгээ, зөвлөгөө, 

сэтгэл ханамж гэсэн хэсгүүдээс бүрдсэн. 

2. Эмч нарыг ажиглалтаар үнэлэх: Энэ нь 4 бүлэг, үзлэг, оношлогоо, цусны даралт 

хэмжих техник, үйлчлүүлэгчдэд өгсөн зөвлөгөө, эмчилгээ болон техник, хэрэгсэл 

гэсэн хэсгүүдтэй бөгөөд эхний 3 бүлгийг ажиглалтын аргаар судалсан. Төсөл 

хэрэгжих хугацаанд ӨЭМТ, эмч нарт түгээсэн гарын авлага, зурагт хуудас, даралт 

хэмжих аппаратыг нэг бүрчлэн шалгаж, тоолсон. 

3. ӨЭМТ-ийн менежментийг ажиглалтаар үнэлэх: Энэ нь 2 бүлэг, ӨЭМТ-ийн орчны 

үнэлгээ (төслийн хүрээнд түгээсэн зурагт хуудас, гарын авлага, тоног төхөөрөмжийн 

хэрэглээ) болон төслийн үр өгөөжийн талаар эмч нараас асуусан асуумжийн хэсгээс 

бүрдсэн. Орчны үнэлгээг ажиглалтаар судалсан бөгөөд эмч нараас тоног төхөөрөмж, 

гарын авлага, зурагт хуудсын хэрэглээг асуусан.  

Судалгааны түүврийг олон шатлалт, зорилтот түүврийн аргаар сонгосон. Түүврийг сонгох 

шалгуур үзүүлэлтийг Хүснэгт 2-т харуулав.  

Үнэлгээнд Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 142 ӨЭМТ-өөс 7 дүүрэг (төвийн 6 дүүрэг, 

алслагдсан 1 дүүрэг) -ийн 25 ӨЭМТ хамрагдсан. Үүнээс 9 ӨЭМТ “Эрүүл зүрх-Эрүүл 

Улаанбаатар” хөтөлбөр анх эхлэхэд буюу 2017 онд хамрагдсан, үлдсэн 14 нь тус хөтөлбөрт 

2018 оноос хамрагдсан ӨЭМТ-үүд байсан. Тус ӨЭМТ-үүдийг сонгохдоо эксел программд 9 

дүүргийн 142 ӨЭМТ-үүдийн жагсаалт гарган, санамсаргүй байдлаар  25 ӨЭМТ-ийг сонгосон. 

Харин үйлчлүүлэгчдийн судалгаанд эдгээр 25 ӨЭМТ-д бүртгэлтэй, АГ оноштой,  ӨЭМТ-д 

хяналтад байдаг 412 үйлчлүүлэгчийг хамруулсан бол эмч нарыг үнэлэхэд тус 25 ӨЭМТ-д  

үнэлгээний багийн гишүүдийг очиход ажиллаж байсан 78 эмчийг хамруулсан.  

Хүснэгт 2. Түүврийн хэмжээ, оруулах шалгуур үзүүлэлтүүд, мэдээлэл цуглуулах аргачлал 

Үнэлгээний 
зорилтот 

бүлэг 

Түүврийн 
хэмжээ 

Оруулах шалгуурууд 
Мэдээлэл цуглуулах 

арга 

Үйлчлүүлэгч 380-400  18 болон түүнээс дээш настай байх 

 Сонгогдсон ӨЭМТ-д бүртгэлтэй байх 

 АГ өвчтэй эсхүл шинээр оношлогдсон байх 

 Судалгаанд оролцохыг зөвшөөрсөн байх 

 Асуумж 

Эмч нар 50-75  Сонгогдсон ӨЭМТ-д ажилладаг  

 Насанд хүрэгсдийн эмч 

Ажиглалтын хуудас 

Байгууллага 
(ӨЭМТ) 
 

25  Энгийн санамсаргүй байдлаар 
сонгогдсон 25 ӨЭМТ 

Ажиглалтын хуудас, 
асуумж 
(баталгаажуулалт) 

 

Судалгааны мэдээллийг 2019 оны 7-8 дугаар сард урьдчилан сургагдсан 5 судлаач 

цуглуулсан. Судлаачдад хэрэгжсэн хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл өгч, судалгааны асуумж 

тус бүрийг тайлбарлан, iPad дээр бөглөж дадлага хийлгэн, нэг өдрийн сургалт зохион 

байгуулсан.  Судалгааны мэдээллийн нууцлалыг хадгалах зорилгоор объект, нэгж бүрт 

дүүрэг, хорооны дугаараар кодолсон. Мэдээлэл тухайн кодоор програмд шивэгдэж, үр 

дүнгийн боловсруулалт хийгдсэн.       
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Дөрөв. Үнэлгээний үр дүн 
 

4.1 АГ-ийн тусламж үйлчилгээний үр дүн 
 

АГ-ийн тусламж үйлчилгээний үр дүнг тооцохдоо тухайн 23 ӨЭМТ-д харьяалагдах хүн амын 

тоо, үүнээс насанд хүрэгчдийн тоо, ЭЗЭУ хөтөлбөрийн зорилтуудтай харьцуулсан байдлаар 

гаргасан. Хөтөлбөрийн зорилтуудыг Оном сан, Новартис сан харилцан тохиролцсоны 

үндсэн дээр тодорхойлсон Зураг 4. 

 

Зураг  4. ЭЗЭУ хөтөлбөрийн оношлогоо, эмчилгээ, үр дүнтэй хяналтын зорилтууд 

 

Нийт харьяалагдах хүн амд тооцсон АГ-ийн тусламж үйлчилгээний үзүүлэлтүүд: 

23 ӨЭМТ-д харьяалагдах нийт хүн амын тоо 197860 (Хавсралт 6), үүнээс АГ-тэй байж 

болзошгүй хүн амын тоо 53422 байв. Үүнийг ХБӨ-ний нийтлэг эрсдэлт хүчин зүйлсийн 

тархалт 2013 оны судалгаагаар хүн амны дундах АГ-ийн тархалт 27 хувьтай харьцуулан 

гаргасан.  

Үнэлгээнд хамрагдсан 23 ӨЭМТ-д 2018 оны 2 дугаар сарын 1-нээс 2018 оны 6 дугаар сарын 

30, 2018 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс 2019 оны 9 дүгээр сарын 30 хүртэлх хугацаанд, нийт 16 

сарын хугацаанд АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн 13997 үзлэгийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, 

АГ-ийн тусламж үйлчилгээний эрт илрүүлгийн үзлэг, оношлогоо, эмчилгээ, үр дүнтэй 

хяналтын түвшинг тооцсон. 

Тус 23 ӨЭМТ-д АГ гэж оношлогдсон, ӨЭМТ-өөс АГ-ийн тусламж үйлчилгээ авсан 

үйлчлүүлэгчдийн тоо 8570 байсан ба энэ нь АГ-тэй байж болзошгүй хүн амын хувийг 16 

хувийг эзэлж байна. Эдгээр үйлчлүүлсэн АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн 97 хувь (8278) нь эмийн 

эмчилгээ бичүүлсэн. Мөн 2 буюу түүнээс дээш удаа ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн АГ-тэй 

үйлчлүүлэгчдийн тоо 4889 ба энэ нь АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн 57 хувийг эзэлж байна. Харин 

эдгээр 4889 АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн ердөө 20 хувь (990) нь цусны даралтаа үр дүнтэй 

хянасан байна Зураг 5,6.  
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Зураг  5. 23 ӨЭМТ-ийн хүн амд суурилсан АГ-ийн тусламж үйлчилгээний үзүүлэлт 

 

ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхэд АГ-ийн үр дүнтэй хяналт СД≥140 мм муб ба ДД≥90 мм муб, 

2018 оны 7 дугаар сарын 17-ноос Эрүүл мэндийн сайдын А/286 тоот тушаалаар  СД≥130 мм 

муб ба ДД≥80 мм муб болж өөрчлөгдсөн. Иймээс АГ-ийн үр дүнтэй хяналтыг хоёр 

хувилбараар тооцсон. Нийт 2 буюу түүнээс дээш удаа ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн АГ-тэй 4889 

үйлчлүүлэгчдийн 20 хувь (990) нь цусны даралтаа СД≥130 мм муб, ДД≥80 мм муб-аас доош, 

58 хувь (2822) нь цусны даралтаа СД≥140 мм муб, ДД≥90 мм муб-аас доош буюу зорилтот 

түвшинд хүргэж үр дүнтэй хянасан байна.  

 

 

Зураг  6. АГ-ийн оношлогоо, эмийн эмчилгээ, үр дүнтэй хяналтын тоо, хувь 

 

Эрт илрүүлгийн үзлэг: 

Эрт илрүүлгийн хувийг тооцохдоо тухайн сард цусны даралтаа хэмжүүлсэн хүний тоог 

ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн нийт үйлчлүүлэгчдийн тоонд харьцуулан гаргасан. Жишээ нь: Зураг 
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7-д 2019 оны 1 дүгээр сард ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн хүмүүсийн 13 хувь нь эрт илрүүлгийн 

үзлэгт хамрагдсан. ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн хүмүүсийн тоо, эрт илрүүлэгт хамрагдсан 

хүмүүсийн тоог үнэлгээний ажилтнууд газар дээр нь очиж баталгаажуулсан. 

 

 

                  Зураг  7. АГ-ийн эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдсан хувь (2019 он сараар) 

 

ӨЭМТ-ийн НЭМГ болон МНЭММН-т хүргүүлсэн эрт илрүүлгийн үзлэгийн тоон мэдээллийг 

ӨЭМТ-д очиж баталгаажуулахад нийт 23 ӨЭМТ-ийн 79 хувь нь зөрүүтэй байсан Хавсралт 7.     

2019 оны АГ-ийн эрт илрүүлгийн үзлэгийн хувийг гаргахдаа энэхүү баталгаажуулсан эрт 

илрүүлгийн үзлэгийн тоог ашигласан. ӨЭМТ-ийн эрт илрүүлгийн үзлэгийн бүртгэлийг сар 

сараар баталгаажуулахад энэ тоо давхардсан байсан бөгөөд үүнийг хүн нэг бүрчлэн тулгах 

боломжгүй байсныг дурдах нь зүйтэй. (цаасан бүртгэл) Өөрөөр хэлбэл эрт илрүүлэгт нэг хүн 

жилд нэг л удаа хамрагдах ёстой бөгөөд цаасан бүртгэл хөтлөхөд давхардуулж бүртгэсэн 

байсан. Гэсэн хэдий ч 2019 оны эрт илрүүлгийн үзлэгийн хувийг ЭЗЭУ хөтөлбөрийн 

зорилттой харьцуулахад 22 хувьтай байв Зураг 8.   
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 Зураг  8. Эрт илрүүлгийн үзлэгийн хувь 

 

Оношлогооны үзүүлэлт: 

АГ-ээр оношлогдсон нийт АГ-тэй үйлчлүүлэгчид нь ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих үед хамгийн 

багадаа 1 удаа ӨЭМТ-д ирж үйлчлүүлсэн АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн тоо юм.  

 

 

Зураг  9. АГ-ийн оношлогооны үзүүлэлт (улирлаар, өссөн дүнгээр) 

 

Зураг 9-т 23 ӨЭМТ-д ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхээс өмнө АГ-ээр оношлогдсон 

үйлчлүүлэгчдийн тоо 6506 байсан бол хөтөлбөр хэрэгжсэнээр 2019 оны 3 дугаар улиралд 

8570 хүрсэн. Энэ нь нийт насанд хүрсэн АГ-тай байж болзошгүй хүн амын (ХБӨ-ний нийтлэг 

эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалт 2013 оны судалгаагаар хүн амны дундах АГ-ийн тархалт 27 

хувь) 16 хувийг эзэлж байна.  

158.288 (23 ӨЭМТ-ийн 
харьяалагдах хүн 
амын 80%) 

35.139 
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2018 оны 4 дүгээр улиралд огцом өссөн шалтгаан нь 2018 оны гуравдугаар улирлын 

үзүүлэлт орсонтой холбоотой. Оношлогооны үзүүлэлт нь ЭЗЭУ хөтөлбөрийн оношлогооны 

зорилтод аль ч улиралд хүрсэнгүй.  

Эмийн эмчилгээний хувь: 

Эмийн эмчилгээний хувийг тооцохдоо ЭЗЭУ хөтөлбөр хөтөлбөр хэрэгжих үед ӨЭМТ-өөр 

хамгийн багадаа нэг удаа үйлчлүүлж, эмийн эмчилгээ бичүүлсэн АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн 

тоог ЭЗЭУ хөтөлбөр хөтөлбөр хэрэгжих үед ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн нийт АГ-тэй 

үйлчлүүлэгчийн тоонд харьцуулж тооцсон Зураг 10. 

 

      Зураг  10. Эмийн эмчилгээний хувь 

 

ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих бүхий л үед 23 ӨЭМТ-ийн АГ-тэй үйлчлүүлэгчийн эмийн 

эмчилгээний хувь ЭЗЭУ хөтөлбөрийн зорилтыг давсан байна.  

Үр дүнтэй хяналтын хувь: 

АГ-ийн үр дүнтэй хяналтыг ЦД130/80 мм муб-аас доош байхаар тооцоолсон. АГ-ийн үр 

дүнтэй хяналтын хувийг тооцохдоо сүүлийн үзлэгээр цусны даралтаа зорилтот түвшинд 

хүргэсэн АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн тоог ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих үед 2 буюу түүнээс дээш 

ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн тоонд харьцуулж гаргасан.  
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Зураг  11. ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих үеийн АГ-ийн үр дүнтэй хяналтын хувь 

Зураг 11-т ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих үед ӨЭМТ-өөр 2 буюу түүнээс дээш удаа үйлчлүүлсэн АГ-

тэй үйлчлүүлэгчдийн тоонд суурилсан хувийг харуулсан ба энэ нь ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих 

үед хамгийн багадаа 2 удаа ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлж,  сүүлийн үзлэгээр цусны даралт зорилтот 

түвшинд хүрсэн үйлчлүүлэгчид багтсан.  

Мөн АГ-ийн үр дүнтэй хяналтын хувь ЭЗЭУ хөтөлбөрийн зорилтод зөвхөн нэг улиралд (2018 

оны 2 дугаар улиралд) хүрсэн. Гэсэн хэдий ч ЭЗЭУ хөтөлбөр эхлэхэд 5 хувь байсан бол 2019 

оны 3 дугаар улиралд 4 дахин буюу 22 хувь болтлоо өссөн байна.   

СД-ын дундаж: 

ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих үед 2 буюу түүнээс дээш удаа ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн АГ-тэй 

үйлчлүүлэгчдийн эхний болон сүүлийн СД-ын дундажийг тооцсон Хүснэгт 3.  

Хүснэгт 3. СД-ын дундаж 

  СД-ын дундаж (мм муб) Стандарт хазайлт 

Эхний үзлэг 143.31 17.02 

Сүүлийн үзлэг 135.10 14.29 

СД-ын зөрүү -8.21 18.43 
  

ЭЗЭУ хөтөлбөр хэрэгжих үед хамгийн багадаа 2 удаа ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчид 

4889, эдгээр АГ-ийн үйлчлүүлэгчдийн 990 (20 хувь) нь сүүлийн үзлэгээр үр дүнтэй хянагдсан 

(цусны даралт 130/80 мм муб-аас доош) байв. Тэдний СД дундаж 8.21 мм муб-аар буурсан 

үзүүлэлттэй байв. 
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                                            Зураг  12. Эхний үзлэгийн СД 

 

АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн эхний болон сүүлийн үзлэгийн СД-ыг харьцуулахад эхний үзлэгийн 

СД их байсан. Эдгээрийн хооронд хамаарлын коэффициент 0.6774 байгаа нь дундаас хүчтэй 

хамааралтай байна. 

Дээрхтэй ижил үзлэгийн тоо нэмэгдэх тусам СД-ын дундаж буурч байна Зураг 13. 

 

Зураг  13. Дундаж СД-ын өөрчлөлт (үзлэгийн давтамжаар) 

 

Мөн эхний үзлэгүүдийн СД-ын дундаж ойролцоо байсан ба дараагийн үзлэг бүрүүдийн 

сүүлийн үзлэгээр СД-ын дундаж буурсан буюу үзлэгийн давтамж нэмэгдэх тусам СД буурч 

байв Зураг 14, 15.  

Систолийн даралт 
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Зураг  14. Эхний болон сүүлийн үзлэг хоорондын СД-ын дундаж (үзлэгийн давтамжаар) 

 

 

               Зураг  15. Эхний болон сүүлийн үзлэг хоорондын СД-ын дундаж бууралт 
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4.2 ӨЭМТ-д суурилсан тусгайлсан судалгаа 
 

ӨЭМТ-ийн менежментийн үнэлгээний үр дүн  

 

Судалгаанд хамрагдсан 25 ӨЭМТ-ийн 9 нь МНЭММН-ийн судалгаанд хамрагдсан нэгж 

байсан ба үлдсэн 16 нь санамсаргүй аргаар сонгогдсон. Байгууллагыг үнэлсэн үнэлгээ нь 

ажиглалт болон асуултын хэсэг (өрхийн ахлагчаас асуусан)-ээс бүрдсэн.  

Үзүүлэн ашиглалт: Ажиглалтаар эрүүл амьдралын хэв маягийг сурталчилсан үзүүлэн, 

артерийн даралт хэмжих техник бүхий үзүүлэнг үйлчлүүлэгчийн хүлээх хэсэг, үзлэгийн өрөө, 

оношлогоо эмчилгээний удирдамж эмчийн ширээн дээр байрлуулсан эсэхийг судалсан үр 

дүнг Хүснэгт 4-д харууллаа. Асуумжийн хэсэгт тухайн ӨЭМТ-д хяналтанд байгаа артерийн 

даралт ихтэй хүмүүсийн статистик бүртгэл, Оном сангийн сургалтанд хамрагдсан хүний их 

эмч, сувилагч, нийгмийн ажилтны тоо, хөтөлбөр хэрэгжих үед хүлээн авсан багаж, зурагт 

хуудас, календарь, артерийн даралт ихдэх өвчний үеийн оношлогоо, эмчилгээний 

удирдамжийн тоо зэргийг баталгаажуулж авсан. Судалгаанд хамрагдсан ӨЭМТ-үүдийн 

нийт 77 өрөөнд ажиглалт хийлээ.     

Хүснэгт 4. ӨЭМТ-д хийсэн ажиглалт судалгааны үр дүн (1-р хэсэг) 

Асуултууд 
Хариулт (n, %) 

Тийм Үгүй 

Хүлээлгийн хэсэгт эрүүл амьдралын хэв маягийг сурталчилсан 

зурагт хуудас байрлуулсан байдал 

19 (76) 6 (24) 

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд артерийн даралт хэмжих техник 

бүхий гарын авлагыг ширээн дээрээ байрлуулсан байдал  

15 (60) 10 (40) 

Хүлээлгийн хэсэгт артерийн даралт хэмжих техниктэй зурагт 

хуудас байрлуулсан байдал  

17 (68) 8 (32) 

Насанд хүрэгсдийн үзлэгийн өрөөнд артерийн даралт хэмжих 

техниктэй зурагт хуудас байрлуулсан төвийн тоо  

15 (60) 

 

 

 

Ажиглалт судалгаанд хамрагдсан 25 ӨЭМТ-ийн 19 нь эрүүл амьдралын хэв маягийг 

сурталчилсан зурагт хуудсыг, 17 нь артерийн даралт хэмжих техник бүхий зурагт хуудсыг 

үйлчлүүлэгчийн хүлээлгийн өрөөнд байрлуулсан байлаа. Харин 15 ӨЭМТ-ийн эмч артерийн 

даралт ихсэх өвчний оношлогоо, эмчилгээний удирдамжийг ширээн дээрээ байрлуулсан 

бөгөөд мөн 15 ӨЭМТ-ийн насанд хүрэгчдийн үзлэгийн өрөөнд артерийн даралт хэмжих 

техник бүхий зурагт хуудас байсан.  
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Зураг  16. Ширээн дээрээ оношлогоо, эмчилгээний удирдамж байрлуулсан эмчийн тоо  

Зураг 16-д ширээн дээрээ оношлогоо, эмчилгээний удирдамж байрлуулсан эмч нарыг 

дүүрэг тус бүрээр харууллаа. Багануур дүүргээс судалгаанд хамрагдсан ӨЭМТ-өөс 4 эмч 

судалгаанд хамрагдсанаас бүгдийнх нь ширээн дээр удирдамж байсан бол СХД-ийн 8 

ӨЭМТ-өөс хамрагдсан 31 эмчийн 24 нь, БЗД-ийн 3 ӨЭМТ-өөс хамрагдсан 16 эмчийн 10 нь 

ширээн дээрээ удирдамж байрлуулсан байлаа. БГД-ийн 6 ӨЭМТ-ийн 29 эмчийн ширээн 

дээр үнэлгээг хийх үед удирдамж байрлуулаагүй байсан.  

 

Артерийн гипертензийн менежментийг 

бэхжүүлэх сургалтын гарын авлага 
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Зураг  17. Эрүүл амьдралын хэв маягийг сурталчилсан зурагт хуудас байрлуулаагүй 
шалтгаан 

Үйлчлүүлэгчийн хүлээлгийн өрөөнд эрүүл амьдралын хэв маягийн зурагт хуудас 

байрлуулаагүй байгаа шалтгааныг тайлбарласан хариултын 54 хувь нь хүрэлцээгүй, өмнөх 

багаас хүлээн аваагүй  гэсэн бол 18 хувь нь байрлуулахаа мартсан гэж хариулсан. Бусад нь 

бид самбараа сольсон, манай эмч нар мэддэг тул үүнийг тавих шаардлагагүй, зурагт 

хуудсыг байрлуулах самбар байхгүй гэсэн тайлбарыг хэлсэн. Судалгаанд хамрагдсан нэг 

ӨЭМТ нь 2019 оны нэгдүгээр улирлаас шинээр зохион байгуулагдсан байсан бөгөөд тус 

төвийн хувьд Оном сангийн зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдаагүй төдийгүй төслийн 

хүрээнд тараагдсан оношлогоо, эмчилгээний удирдамж, зурагт хуудас өмнөх багаас хүлээн 

аваагүй гэсэн хариултыг өгсөн.       

Судалгаанд хамрагдсан ӨЭМТ-ийн үзлэгийн өрөөний 60 хувьд оношлогоо, эмчилгээний 

удирдамжийг эмч нар нь ширээн дээрээ байрлуулсан байсан боловч байрлуулаагүй байсан 

шалтгааныг Зураг 18-т харуулав.  
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Зураг  18. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ширээн дээр оношлогоо, эмчилгээний 
удирдамж байхгүй байсан шалтгаан  

ӨЭМТ-ийн хүний нөөцийн тогтворгүй байдал нь судалгааны явцад ажиглагдаж байлаа. 

Тухайлбал, шинээр ажилд ороод удаагүй байгаа эмч нар өмнө нь ажиллаж байсан эмч 

нараасаа артерийн даралтын оношлогоо, эмчилгээний удирдамж (ө.х, Оном сангийн 

хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн үед тараагдсан удирдамж)-ийг хүлээн аваагүй гэсэн хариулт 

хамгийн их байснаас харж болно. Мөн удирдамж нь хөтөлбөр хэрэгжих явцад тухайн үед 

байсан эмч нарын тоогоор тараагдсан тул зарим эмч нар түүнийг өөрийн ажлын хавтаст 

хадгалсан байсан ба судлаачдыг асуухад гаргаж үзүүлж байсан. Нөгөө талаар, 7-8 сард 

Монголчуудын хувьд зуны амралтын үе байдаг бөгөөд судалгаа хийх үед шинээр ажилд 

орсон эмч нар байсан нь судалгааны үр дүнд нөлөөлсөн байж болно.   

Зураг 19-т артерийн даралт хэмжих техник бүхий зурагт хуудсыг үйлчлүүлэгчийн 

хүлээлгийн өрөөнд байрлуулаагүй шалтгааныг харууллаа. 
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Зураг  19. Хүлээлгийн хэсэгт артерийн даралт хэмжих техник бүхий зурагт хуудас 
байрлуулаагүй шалтгаан  

Судалгаанд хамрагдсан эмч нар хөтөлбөр хэрэгжүүлж дууссаны дараа зурагт хуудсыг авсан, 

үйлчлүүлэгчдэд өгсөн, улирлын чанартай байршуулдаг, эмч нарын хавтаст байдаг гэсэн 

хариултыг өгсөн. 

Үйлчлүүлэгчийн хүлээлгийн хэсэгт байрлуулсан 

зурагт хуудас 
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Эмч, мэргэжилтнүүдийн сургалт ба хэрэгслүүд: Хөтөлбөр хэрэгжилтийн явцад сургалтанд 

хамрагдсан эмч, сувилагч, сайн дурын ажилтны талаарх мэдээллийг ӨЭМТ-үүдээс авсан 

бөгөөд дунджаар 67 эмч, 60 сувилагч, 61 нийгмийн ажилтан артерийн даралтын 

оношлогоо, эмчилгээний удирдамж, эрүүл амьдралын хэв маяг, зөвлөгөө өгөх, 

манлайллын сургалтанд тус тус хамрагдсан байна. (Хүснэгт 5а, 5б, 5с) 

 

Сургалтын материалууд, артерийн 

гипертензийн оношлогооны алгоритм, 

M.A.P аргын заавар, календарь 

 

 

Артерийн гипертензийн менежмент, эрүүл амьдралын зөвлөгөө, манлайллын сургалтан 

ӨЭМТ тус бүрээс дунджаар 4 эмч, 3 сувилагч, 1 нийгмийн ажилтан сургагдсан гэсэн 

хариултыг судалгаанд хамрагдсан байгууллагууд өгсөн. Хөтөлбөрийн үнэлгээг хийх үед 

сургалтанд хамрагдсан зарим эмч, мэргэжилтнүүд ажлаасаа гарсан тул шинээр ажилд 

орсонтой холбоотойгоор Хүснэгт 3-т өгөгдсөн сургалтанд хамрагдсан эмч, мэргэжилтний 

тоо одоо ажиллаж байгаа эмч, мэргэжилтний тооноос бага байгаа. Энэ нь нөгөө талаар 

эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг хүргэж байгаа хүний нөөцийн тогтвор 

суурьшилгүй ажилладгийн нэг жишээ юм.  
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Үнэлгээний үед артерийн даралт хэмжих багаж болон удирдамж, гарын авлага, 

календарийн хэрэглээ, ашиглалтын байдлыг Хүснэгт 4-т харуулсан. Оном сан хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үед сургалтанд хамрагдсан бүх эмч, сувилагч, мэргэжилтнүүдэд цусны даралт 

хэмжих багаж, удирдамж тараасан гэсэн тайлан байгаа. Судалгаанд хамрагдсан ӨЭМТ, 

тэдгээрийн эмч, сувилагч нарын хэрэглэж байгаа багаж, удирдамжийн хэрэглээг судалсан. 

Гэтэл зарим эмч нар хөтөлбөрийн үед тараасан багажийг хэрэглэхгүй байсан бөгөөд 

“хэрэглэхэд төвөгтэй”, “хэмжилтээ буруу заадаг” гэсэн шалтгаанаар хэрэглэдэггүй гэсэн 

хариултыг өгч байсан. Гэхдээ эдгээр эмч нар нь хөтөлбөрийн сургалтанд хамрагдсан эмч 

нар байлаа. Судалгаанд хамрагдсан нэг ӨЭМТ нь бүх багажаа хэрэглэлгүй хайрцагтай нь 

хураасан байснаа гаргаж үзүүлсэн.  

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад цусны даралт хэмжих багаж, артерийн гипертензийн 

оношлогооны удирдамж, цусны даралт хэмжих дараалал, календарь, зурагт хуудсыг 

холбогдох дүүргийн эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн байгууллагаар дамжуулан тараагдсан 

боловч хэд хичнээн тооны зүйлсийг ямар байгууллагад тараасан тэмдэглэл, мэдээлэл 

тухайн ӨЭМТ-д ч, нийслэлийн ЭМГ-т ч байхгүй байсан тул судалгаанд хамрагдсан ӨЭМТ-дэд 

өгсөн, одоо ажиллаж байгаа багаж, материал бусад зүйлсийг харьцуулах боломжгүй 

байлаа.    
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Хүснэгт 5. Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо 

a. Эмч 

Дүүрэг (судалгаанд 

хамрагдсан төвийн 

тоо) 

Одоо 

ажиллаж 

байгаа2 

Оном 

сангийн 

сургалтанд 

хамрагдсан3 

 ӨЭМТ-ийн мэдээлсэн одоо ажиллаж байгаа, сургалтанд 

хамрагдсан хүний тоо 

 ӨЭМТ-ийн мэдээлсэн одоо ажиллаж байгаа, сургалтанд 

хамрагдаагүй хүний тоо 
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Багануур (n=1) 4 0  4 4 4 1 100%  1 1 1 0 25% 

Баянгол (n=6) 26 18  19 19 18 9 73%  7 7 8 6 27% 

Баянзүрх (n=3) 16 6  8 8 7 4 50%  8 8 9 12 50% 

Чингэлтэй (n=2) 11 9  10 10 10 8 91%  2 1 1 2 18% 

Хан-Уул (n=2) 12 7  8 8 8 2 67%  3 3 3 3 25% 

Сүхбаатар (n=3) 12 14  10 9 10 3 83%  2 3 2 5 17% 

Сонгинохайрхан (n=8) 36 19  24 24 24 19 67%  8 8 8 9 22% 

b. Сувилагч  

Дүүрэг (судалгаанд 

хамрагдсан төвийн 

тоо) 

Одоо 

ажиллаж 

байгаа1 

Оном сангийн 

сургалтанд 

хамрагдсан2 

 ӨЭМТ-ийн мэдээлсэн одоо ажиллаж байгаа, сургалтанд 

хамрагдсан хүний тоо 

 ӨЭМТ-ийн мэдээлсэн одоо ажиллаж байгаа, сургалтанд 

хамрагдаагүй хүний тоо 
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2 НЭМГ-аас авсан мэдээлэл 
3 Оном сангаас авсан мэдээлэл 
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Багануур (n=1) 4 4  4 4 4 4 4 100%  1 - - - - 25% 

Баянгол (n=6) 22 18  19 19 19 7 - 86%  3 3 3 2 - 14% 

Баянзүрх (n=3) 14 10  8 8 8 - - 57%  8 8 8 13 3 57% 

Чингэлтэй (n=2) 11 7  4 4 4 4 - 36%  2 2 2 2 - 18% 

Хан-Уул (n=2) 8 8  4 4 4 1 1 50%  5 5 5 3 - 63% 

Сүхбаатар (n=3) 9 9  8 7 7 - - 89%  - 1 1 5 - 11% 

Сонгинохайрхан (n=8) 33 21  27 27 27 24 4 82%  2 2 2 5 - 6% 

 

c. Нийгмийн ажилтан 

Дүүрэг (судалгаанд 

хамрагдсан төвийн тоо) 

Одоо ажиллаж 

байгаа ЭМНА-ы тоо 

Сургалтанд хамрагдсан  Сургалтанд хамрагдаагүй 
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Багануур (n=1) 1 - - - - -  - - - - - 

Баянгол (n=6) 2 3 3 4 3 -  1 1 - 1 - 

Баянзүрх (n=3) 3 1 1 1 1 -  2 2 2 2 - 

Чингэлтэй (n=2) 2 2 2 2 2 1  - - - - - 

Хан-Уул (n=2) 2 1 1 - - -  4 2 2 2 - 

Сүхбаатар (n=3) 1 1 - 1 - -  1 2 1 2 - 

Сонгинохайрхан (n=8) 5 9 9 9 8 -  3 3 3 3 1 



33 
 

Судалгаагаар хөтөлбөр хэрэгжих үед тараасан багаж, гарын авлага, календарийн хэрэглээг 

судалсан Хүснэгт 6-д хөтөлбөр хэрэгжих үед тараагдсан багаж, гарын авлага, календарь дүүрэг 

тус бүрээр харууллаа.  

Хүснэгт 6. Хөтөлбөрийн хүрээнд тараасан багаж, бусад зүйлс  

Дүүрэг 
Даралтын аппарат 

(N8/n9) 
Гарын авлага Календарь 

Багануур (n=1) 4/4 8 9 

Баянгол (n=6) 36/6 8 5 

Баянзүрх (n=3) 18/5 3 0 

Чингэлтэй (n=2) 13/7 3 4 

Хан-Уул (n=2) 13/4 4 0 

Сүхбаатар (n=3) 16/7 2 6 

Сонгинохайрхан (n=8) 58/5 4 4 

8Тараасан багажийн тоо 
9Судалгааны явцад шалгасан багажийн тоо 

Судалгааг хийх явцад бүх багажийг тоолж шалгах боломж байгаагүй тул зөвхөн тухайн 

судалгаанд хамрагдсан эмчийн хэрэглэж байгаа багажийг харсан.  

Өрхийн эмч нарын судалгааны үр дүн  

Бид сонгогдсон ӨЭМТ-үүдээс тус бүр 3 эмч, нийт 78 эмчийг судалгаанд хамрууллаа. Асуумж нь 

2 үндсэн хэсгээс бүрдсэн. Нэгдүгээр хэсэгт эмч үйлчлүүлэгчийн цусны даралтыг хэмжиж байгаа 

техник, үйлчүүлэгчтэй харьцаж байгаа байдал, үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг бүртгэж байгаа 

байдлыг ажигласан. Хүснэгт 7-д ажиглалтын үр дүнг 2017 онд МНЭММН-ийн хөтөлбөрт 

хамрагдсан 9 ӨЭМТ болон 2018 онд Оном сангийн хөтөлбөрт хамрагдсан төвүүдээс 

санамсаргүйгээр сонгогдсон 16 ӨЭМТ-ийн хооронд ялгаатай байгаа эсэхийг харьцуулсан үр 

дүнг харууллаа.  

Судалгаанд санамсаргүйгээр сонгогдсон 16 ӨЭМТ-ийн 7 эмч (13.2%) үйлчлүүлэгч орж ирэхэд 

мэндлээгүй боловч бүгд цусны даралтыг нь хэмжиж хэмжилтийн үр дүнг үйлчлүүлэгчдээ 

хэлсэн. Эмч үйлчлүүлэгчийн цусны даралтыг хяналтын карт (86.7-88.0%)-д тэмдэглэсэн. Зарим 

ӨЭМТ-үүдэд eHealth програмыг хэрэглэдэггүй боловч шалтгааныг нь судалгаанд хамрагдсан 

нэгжүүдээс тодруулж асуугаагүй.  
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Хүснэгт 7. Эмчийн үйл ажиллагааг ажигласан үр дүн 

Асуулт 
ӨЭМТМНЭМНН (n=9) ӨЭМТОНОМ САН (n=16) 

Тийм Үгүй Тийм Үгүй 

Эмч үйлчлүүлэгчтэй мэндэлсэн үү? 25 (100.0%) 0 46 (86.7%) 7 (13.2%) 

Эмч үйлчлүүлэгчийн артерийн 

даралтыг хэмжсэн үү? 
25 (100%) 0 53 (100%) 0 

Эмч үйлчлүүлэгчид артерийн 

даралтын хэмжээг нь хэлсэн үү? 
23 (92%) 0 50 (94.3%) 0 

Эмч үйлчлүүлэгчийн артерийн даралтын хэмжээг хаана тэмдэглэсэн бэ? 

   Үйлчлүүлэгчийн карт (АМ11) 22 (88%) 3 (12.8%) 46 (86.7%) 7 (13.2%) 

   eHealth программ 7 (28%) 18 (72%) 10 (18.9%) 43 (81.1%) 

   Жорын программ 6 (24%) 19 (76%) 11 (20.8%) 42 (79.2%) 

   mHealth программ 0 25 (100%) 0 53 (100%) 

   AM11 маягтын хавсралт 8 (32%) 17 (68%) 8 (15.1%) 45 (84.9%) 

   A1 маягт 6 (24%) 19 (76%) 8 (15.1%) 45 (84.9%) 

   Excel программ 6 (24%) 19 (76%) 3 (5.7%) 50 (94.3%) 

   Бусад 1 (4%) 24 (96%) 1 (1.9%) 52 (98.1%) 

Судалгаанд хамрагдсан эмч нар үйлчлүүлэгчийн цусны даралтыг үйлчлүүлэгчийн өөрийн 

картанд тэмдэглэсэн боловч ажиглалтын үед ихэнх эмч нар АМ11, А1 маягтад үйлчлүүлэгчийн 

мэдээллийг бүртгээгүй. А1 болон АМ11 хуудсанд зөвхөн 22 нь л давтан бүртгэсэн. Ажиглалт 

судалгааны явцад эмч нар үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг mHealth программаас бусад бүх баримт 

бичиг, программ дээр давхар бүртгэл хийсэн.  

       

Зураг  20. Хяналтын карт (АМ11 маягт) (зүүн талд) and түүний хавсралт (AM11 маягтын 
хавсралт) (баруун талд) 
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Нийт 50 эмч буюу судалгаанд хамрагдсан эмч нарын 30 нь үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг зөвхөн 

нэг бүртгэлийн маягтад бүртгэсэн бол 20 нь 2-3 маягт, програмд давхар бүртгэж байна. (Зураг 

6) 

 

Зураг  21. Үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийн бүртгэл 

Зураг 21-т үзүүлснээр эмч нарын 60 хувь үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг нэг бүртгэлд, 22 хувь 2 

бүртгэлд, 14 хувь 3 бүртгэлд, 4 хувь 4 бүртгэлд бүртгэсэн байна.   Судалгааг ихэвчлэн өглөө 

хийсэн тул үйлчлүүлэгч олон байгаа үед эмч нэмэлт хуудас, цахим програмд үйлчлүүлэгчийн 

мэдээллийг тэр дор нь бүртгэж чадахгүй байх тохиолдол гарч байсан. Мөн судалгаанд 

хамрагдсан эмч нарын дөнгөж 33 хувь нь л үйлчлүүлэгчээс зүрх-судасны эрхтэн тогтолцооны 

эрсдэлт хүчин зүйлсийн талаар асууж хяналтын картанд тэмдэглэсэн. Артерийн даралт ихсэх 

өвчтэй үйлчлүүлэгчид эмч зөвлөгөө өгсөн байдлыг Зураг 22-т харуулав.  

 

Зураг  22. Үйлчлүүлэгчид өгсөн зөвлөгөө  
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Ажиглалт судалгаанд хамрагдсан эмч нарын ихэнх (96%) нь даралт бууруулах эм бичиж өгсөн 

бол 44.8% нь эрүүл амьдралын хэв маягийг санал болгосон, 37.2% нь дараагийн үзлэгийн товыг 

тогтоосон. Харин үйлчлүүлэгчдээсээ санал болгосон эрүүл амьдралын хэв маягийг дагаж 

мөрдөөгүй шалтгааныг ихэнх эмч нар асуусан.  

 

Үзлэгийн өрөө 

 

  

Хүснэгт 8-д үйлчлүүлэгчийн цусны даралт хэмжих техникийг гарын авлага, М.А.Р аргачлалд4 

зааснаар судалсан үр дүнг нэгтгэн харууллаа.   

 

                                                             
4 Egan BM, Sutherland SE, Rakotz M, Yang J, Hanlin RB, Davis RA and Wozniak G. Improving Hypertension Control in 

Primary Care with the Measure Accurately, Act Rapidly, and Partner with Patients Protocol. Hypertension. 2018; 

72:1320-1327 
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Хүснэгт 8. Үйлчлүүлэгчийн артерийн даралт хэмжиж байгаа эмчийн дадал 

Дадал Тийм Үгүй 

Үйлчлүүлэгчийн давсаг хоосон байгааг асуусан эсэх 31 (39.7%) 47 (60.2%) 

Үйлчлүүлэгч цусны даралтаа хэмжүүлэхээс өмнө 5 минут 

тайван суусан уу 
58 (74.4%) 20 (25.6%) 

Үйлчлүүлэгчийг нуруугаараа сандал түшиж суухыг 

сануулсан уу 
41 (52.6%) 37 (47.4%) 

Үйлчлүүлэгч 2 хөлөө зэрэгцүүлэн хөлийн улаа бүтэн тавьж 

суухыг анхааруулсан уу 
63 (80.7%) 15 (19.2%) 

Үйлчлүүлэгч ханцуйгаа хойшлуулсан уу? 73 (93.6%) 5 (6.4%) 

Даралтыг нь хэмжих үед юм ярихгүй байхыг 

үйлчлүүлэгчид сануулсан уу? 
57 (73.1%) 21 (26.9%) 

Үйлчлүүлэгч гараа зүрхний түвшинд байрлуулсан уу? 67 (85.9%) 11 (14.1%) 

Үйлчлүүлэгчийн цусны даралтыг 3 удаа хэмжсэн үү? 25 (32.1%) 53 (67.9%) 

Артерийн даралт хэмжих техникийн дагуу даралт 

хэмжсэн эмч 
13 (16.7%) 65 (83.3%) 

Үйлчлүүлэгчийн өмнөх үзлэг Тийм Үгүй 

Өмнөх үзлэгээр цусны даралтаа хэмжүүлсэн эсэхийг 

асуусан уу? 
56 (71.8%) 22 (28.2%) 

Сүүлийн үзлэгээр бичүүлж авсан эмээ уусан эсэхийг 

асуусан уу? 
73 (93.6%) 5 (6.4%) 

Бичүүлж авсан эмээ яагаад уугаагүйг асуусан уу? 2 (40%) 3 (60%) 

Эмч үйлчлүүлэгчээс хамгийн сүүлийн үзлэгээр эрүүл 

амьдралын хэв маягийн зөвлөгөө авсан эсэхийг асуусан 

уу? 

2 (40%) 3 (60%) 

Эмч үйлчлүүлэгчээс эрүүл амьдралын хэв маягийг 

дагасан эсэхийг асуусан уу? 
28 (35.9%) 50 (64.1%) 

Эмч үйлчлүүлэгчээс эрүүл амьдралын хэв маягийг яагаад 

дагаагүй талаар асуусан уу? 
26 (92.6%) 2 (7.1%) 

 

Судалгаанд хамрагдсан ихэнх эмч (60.2%) цусны даралт хэмжихээс өмнө үйлчлүүлэгчийн 

давсаг хоосон эсэхийг асуугаагүй боловч даралтаа хэмжүүлэхээс өмнө 5 минут тайван (74.4%), 

зөв байрлалтай суухыг сануулсан (52.6%). Эмч нарын 72 хувь өмнөх үзлэгээр үйлчлүүлэгчийн 
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цусны даралт хэд байсан, 94 хувь нь бичиж өгсөн эмийг зааврын дагуу хэрэглэсэн эсэхийг 

асуусан. Гэвч ихэнх эмч нар үйлчлүүлэгчээс тэдний өгсөн эрүүл амьдралын хэв маягийг дагасан 

эсэхийг асуугаагүй (64.1%) ч 93 хувь нь яагаад зөвлөгөө дагаж мөрдөөгүй шалтгааныг асуусан. 

Эмч нарын 92.4 хувь үйлчлүүлэгчийн цусны даралтын хэмжээг хэлсэн бол үлдсэн нь 

үйлчлүүлэгчид өөрсдийн даралтын хэмжээг мэддэг тул заавал хэлэх шаардлагагүй хэмээн 

тайлбарласан. Судалгаанд хамрагдсан эмч нарын 67.9 хувь нь үйлчлүүлэгчийн цусны даралтыг 

удирдамжийн дагуу 3 удаа хэмжээгүй. Ажиглалтад хамрагдсан эмч нарын 20 хүрэхгүй хувь нь 

л техникийн дагуу үйлчлүүлэгчийн цусны даралтыг зөв хэмжсэн. Үнэлгээ хийх үед судалгаанд 

хамрагдсан үйлчлүүлэгчийн цусны диастол, систол даралтын хэмжээг дүүрэг тус бүрээр Зураг 

23-т харууллаа.  

 

Зураг  23. Үйлчлүүлэгчийн артерийн даралтын хэмжээ, дүүрэг тус бүрээр  

Судалгаа авах үед үзлэгт хамрагдсан үйлчлүүлэгчдийн систолийн дундаж даралтын хамгийн 

өндөр нь (141 мм муб) СБД-ийн ӨЭМТ-д бүртгэгдсэн бол хамгийн бага даралт (79 мм муб) БНД-

ийн ӨЭМТ-д бүртгэгдлээ. Эмч нар нийт 10 төрлийн эм, тухайлбал, ангиотензины 

нийлэгжилтийг дарангуйлдаг эм, ангиотензины II рецепторт хориг үүсгэх эм, Са сувагт хориг 

үүсгэх эм, судасны булчинд нөлөөлж даралт буулгах эм, бетта адреноблокатор, зүрхний хэм 

алдагдлын эсрэг хэрэглэх эм, бетта I адреноблокатор, цусны липид бууруулах HMG-CoA 

бүлгийн эм, наркозын бус үйлдэлтэй өвдөлт намдаах эмийг эхний үзлэгийн үед үйлчлүүлэгчид 

бичсэн (санал болгосон) байна. Зураг 24-т сүүлийн 2 үзлэгээр бүртгэгдсэн үйлчлүүлэгчийн 

систолийн даралтын үзүүлэлтийг дүүргээр харууллаа. Энэ асуултыг асуухад эмч нар 

үйлчлүүлэгчийн хяналтын картыг харж хэлсэн.  
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Зураг  24. Үйлчлүүлэгчийн сүүлийн 2 үзлэгийн артерийн даралтын дундаж хэмжээ, дүүрэг 
тус бүрээр  

Цусны даралт ихдэх өвчтэй үйлчлүүлэгч эмчийн хяналтанд орж, эмчилгээ хийснээр цусны 

даралт сүүлийн 2 үзлэгийн үзүүлэлтээс харахад 2-13 mmHg-аар буурсан байгааг Зураг 9-өөс 

харж болно. Судалгаанд хамрагдсан эмч нар 10 бүлэгт хамаарах эмээс сонгож бичсэн бөгөөд 

59 эмч (83.1%) сүүлийн хоёр үзлэгээр бичсэн эмээ өөрчлөөгүй байна. Эмч нараас ажиглалт 

судалгаанд хамрагдсан өвчтөний тухайн өдрийн болон өмнөх 2 удаагийн үзлэгийн үеийн 

цусны даралтын хэмжээ, бичсэн эмийн нэр, тунг асуухад эмч нар хяналтын картаас харж хэлж 

байсан ба 8 үйлчлүүлэгчийн артерийн даралт буурахгүй байсан тул эмчилгээний алгоритмын 

дагуу эмийн тунг нэмэгдүүлж, дараагийн сонголтын эмийг санал болгосон.  

Эмч нарын 56 хувь нь цусны даралтын оношлогоо, эмчилгээний удирдамжийг ширээн дээрээ 

байрлуулсан бол 63 хувь нь цусны даралт хэмжих техник бүхий зурагт хуудсыг үзлэгийн 

өрөөний хананд өлгөсөн байсан.  

Үйлчлүүлэгчийн судалгааны үр дүн  

Үйлчлүүлэгчийн судалгааны асуумж нь 4 хэсэгтэй. Үүнд, үйлчлүүлэгчийн ерөнхий мэдээлэл, 

үзлэгийн талаарх мэдээлэл, цусны даралт ихдэх болон зүрх-судасны эрхтэн тогтолцооны 

эрсдэлт хүчин зүйлсийг тодорхойлох 32 асуулт хамрагдсан. Судалгааг авахаас өмнө 

үйлчлүүлэгчдэд судалгааны зорилго, учрах эрсдэл, авах үр ашгийг тайлбарлаж, танилцуулах 

зөвшөөрөлд гарын үсэг зуруулсан.  

ЭМД-ын сангаас зарим эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх болсонтой холбоотойгоор 

үйлчлүүлэгчид эмээ бичүүлж авахаар сарын эхний 7 хоногт ирсэнээр ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлж, 

эмээ бичүүлж авдаг тул энэ өдрүүдэд төвийн ачаалал нэмэгддэг. Бусад үед эрүүл мэндийн 
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зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагатай, эсвэл товлосон хугацаат үзлэгүүд хийгддэг тул бид 

судалгаанд хамруулах цусны даралт ихтэй үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэл цуглуулахын тулд сарын 

эхний 7 хоногт мэдээллээ цуглуулсан.    

Судалгаанд нийт 408 артерийн гипертензитэй үйлчлүүлэгчдийг сайн дурын үндсэн дээр 

хамруулсан. Ихэнх нь буюу 64.6 хувь нь (n=263) дунджаар 61.7 (СХ 11.4) настай эмэгтэйчүүд 

байв. Эрэгтэйчүүдийн дундаж нас 60 (СХ 12.9). Судалгаанд хамрагдагсад дунджаар 61.1 (СХ 

11.9, хүрээ 19-89, голч 62) настай бөгөөд 82.8 хувь нь 50-аас дээш насны хүмүүс байлаа. Зураг 

25-д судалгаанд хамрагдсан хүн амын насны бүтцийг хүйсээр харуулав. 

 

Зураг  25. Судалгаанд хамрагдсан хүн амын суварга 

Хүснэгт 9-д судалгаанд хамрагдагсдын хүн ам зүйн үзүүлэлт (ө.х., нас, боловсролын түвшин, 

ажил эрхлэлт)-ийг хүйсээр ангилан харууллаа.  

Хүснэгт 9. Судалгаанд хамрагдсан хүн амын ерөнхий шинж байдал 

Хувьсагч 
Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй 

p утга 
Тоо % тоо % тоо % 

Нас 407 100.0 144 35.4 263 64.6 0.262 

   19-29 6 1.5 3 2.08 3 1.14  

   30-39 11 2.7 4 2.78 7 2.65  

   40-49 53 13.0 23 15.97 30 11.36  
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   50-59 99 24.3 43 29.86 56 21.21  

   60+ 238 58.5 71 49.31 168 63.64  

Боловсролын түвшин 407 100.0 144 35.4 263 64.6 0.085 

   Боловсролгүй 2 0.5 1 0.69 1 0.38  

   Бага 11 2.7 3 2.08 8 3.03  

   Бүрэн бус дундl 24 5.9 12 8.33 12 4.55  

   Бүрэн дунд 204 50.1 75 52.08 132 50.00  

   Тусгай дунд 39 9.6 8 5.56 31 11.74  

   Дээд 127 31.2 45 31.25 82 31.06  

Ажил эрхлэлт 407 100.0 144 35.4 263 64.6 0.353 

   Ажилтай-тогтмол 76 18.7 30 20.83 46 17.42  

   Ажилтай-улирлын 22 5.4 16 11.11 6 2.27  

   Оюутан 4 1.0 3 2.08 1 0.38  

   Тэтгэвэрт гарсан 273 67.1 80 55.56 193 73.11  

   Ажилгүй 32 7.9 15 10.42 17 6.44  

Ажил эрхлэлт (нөхцөл) 76 100.0 30 39.5 46 60.5 0.454 

   Тогтмол суугаа ажил 35 46.1 10 33.3 25 54.3  

   Биеийн хүчний ажил 13 17.1 9 30.0 4 8.7  

   Холимог 28 36.8 11 36.7 17 37.0  

Судалгаанд хамрагдсан эрэгтэйчүүдийн 79.2%, эмэгтэйчүүдийн 84.8% нь 50 ба түүнээс дээш 

насныхан байна. Боловсролын хувьд, талаас илүү хувь нь тусгай мэргэжлийн, мэргэшсэн 

бөгөөд эрэгтэйчүүдийн 55.6%, эмэгтэйчүүдийн 73.1% өндөр насны тэтгэвэрт байдаг гэж 

хариулсан. Судалгаанд хамрагдсан хүн амын 20 орчим хувь нь тогтмол ажил эрхэлдэг бол 2-11 

хувь нь улирлын чанартай ажил эрхэлдэг гэжээ. Эмэгтэйчүүдийн 6.4%, эрэгтэйчүүдийн 10.4% 

эрхэлсэн тодорхой ажилгүй байна. Судалгаанд хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн ихэнх нь (54.3%) 

суугаа ажил эрхэлдэг бол эрэгтэйчүүдийн 1/3 нь л энэ төрлийн ажил эрхэлдэг байна. 

Судалгаанд хамрагдсан эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс нас, боловсролын түвшин, ажил эрхлэлтийн 

байдал, ажлын төрөл нь хоорондоо статистик магадлал бүхий ялгаагүй байлаа.  

Хүснэгт 10-т цусны даралт ихдэх өвчтэй байсан эсэх, онош тогтоогдсон хугацаа зэргийг 

харууллаа.  
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Хүснэгт 10. Цусны даралтын түүх 

Хувьсагч 
Нийт  Эрэгтэй Эмэгтэй 

р утга 
тоо % тоо % тоо % 

Цусны даралтын түүх       0.157 

Тийм 321 78.9 108 75.00 213 80.99  

Үгүй 86 21.1 36 25.00 50 19.01  

Өмнө үзүүлж байсан эсэх     0.013 

Тийм 401 98.5 139 96.53 262 99.62  

Үгүй 6 1.5 5 3.47 1 0.38  

Анх оношлогдсон өдөр     0.300 

2017 оноос өмнө 152 37.3 61 42.36 91 34.60  

2017-2019 оны үед 50 12.3 16 11.11 34 12.93  

Тодорхой өдөр хэлсэн 205 50.4 67 46.53 138 52.47  

Судалгаанд хамрагдсан хүмүүс өөрийн цусны даралтын хэмжээг мэддэг байсан ба 1/3 нь 2017 

оноос өмнө оношлогдсон гэж хариулсан. Үйлчлүүлэгчдэд цусны даралт ихдэх онош батлагдсан 

тохиолдолд эмч нар даралт бууруулах эм бичиж (93%), эмийг тогтмол зааврын дагуу уух (82%)-

аас гадна эрүүл амьдралын хэв маягийг зөвлөсөн (42%) гэжээ.  Эрүүл амьдралын хэв маягийн 

бусад зөвлөгөөгөөр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчийг сэтгэл санаагаар тайван байх, 

даралтаа тогтмол хэмжиж байх, биеийн жингээ бууруулах, хэвлийн таргалалтыг бууруулах 

зэрэг зөвлөгөөг өгсөн гэж судалгаанд хамрагдсан үйлчлүүлэгчид хариулсан. 

Нийт 163 хүнээс 18 (4.4%) нь эмчийн бичиж өгсөн эмийг аваагүй шалтгаанаа мөнгөгүй (11%) 

хэмээн тайлбарласан. Гэхдээ үйлчлүүлэгчдийн 40% цусны даралтаа ихсэхэд эмээ авч уудаг 

гэсэн бол 20% нь бичсэн эм нь даралт бууруулдаггүй, эм уухаар ходоод өвддөг тул эмээ 

уудаггүй гэж 10% нь хариулсан.  Харин 10% нь цусны даралт бол хэвийн үзэгдэл болохоор эм 

уух шаардлагагүй гэж хариулжээ Зураг 26. 
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Зураг  26. Эмчийн бичиж өгсөн эм аваагүй шалтгаан 

Үйлчлүүлэгчдээс сүүлийн 2 үзлэгээр цусны даралтын хэмжээ, бичүүлж авсан эмийн нэрийг 

асуухад өөрсдийн цусны даралтын хэмжээг бүгд мэдэж байсан боловч хамгийн сүүлийн 

үзлэгээр эмчийн бичиж өгсөн эмийн нэр, тунг тодорхой санахгүй байсан (33.3%, 62.7%) боловч 

хамгийн сүүлийн өмнөх үзлэгээр эмчийн бичсэн эмийн нэр, тунг санахгүй байгаа (95.1%, 66.4%) 

хүний тоо 3 дахин нэмэгдсэн. Судалгаанд хамрагдагсад эмээ санахгүй үедээ эмийн хэлбэр, 

өнгийг хэлж байсан төдийгүй 48% (n=199) нь дараагийн үзлэгт ирэх хугацааг эмч товлож 

хэлээгүй хэмээн хариулсан.  

 Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн эрсдэлт зан үйл (давс, өөх тос, тамхи, архины хэрэглээ, 

давтамж), эрүүл амьдралын дадал (хөдөлгөөний идэвх, давтамж)-ийн талаарх үр дүнг Хүснэгт 

11-т нэгтгэн харууллаа. Архи, согтууруулах ундааны нэг удаагийн стандарт уулт гэдэг нь шар 

айраг 250 мл, цагаан архи 25 мл, дарс 100 мл байхаар тооцож асуусан. Харин дунд зэргийн 

хөдөлгөөн гэдэгт амьсгал, зүрхний хэмийг алгуурхан нэмэгдүүлэх дасгал хөдөлгөөн, алхах, 

эсвэл хөнгөн дасгалыг оруулсан бол эрчимтэй хөдөлгөөнд амьсгал, зүрхний хэмийг эрчимтэй 

нэмэгдүүлэх гүйх, үсрэх гэх мэт дасгалыг оруулсан.  

Хүснэгт 11. Судалгаанд хамрагдагсдын зан үйл 

Асуултууд 
Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй р утга 

тоо % тоо % Тоо %  

Өдөрт хэрэглэх давсны 

хэрэглээг бууруулж байгаа 
305 74.9 93 82.3 149 74.1 0.098 

Өдөрт хэрэглэх өөх тосны 

хэрэглээг бууруулж байгаа 
272 66.8 80 70.2 136 67.0 0.560 

Өмнө нь тамхи татдаг байсан 133 32.7 33 28.9 53 26.1 0.585 
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Одоо тамхи татаж байгаа 96 23.4 25 21.9 36 17.7 0.363 

Архи уудаг 87 21.4 66 75.9 21 24.1 0.828 

   Өдөрт 0-2 стандарт уулт 5 5.7 4 80.0 1 20.0  

   Өдөрт 3-4 стандарт уулт 0 0.0 0 0.0 0 0.0  

   Өдөрт 5 ба түүнээс дээш 

стандарт уулт 
2 2.3 2 100.0 0 0.0  

   Сард 1-3 удаа 27 31.0 21 77.8 6 22.2  

   Улиралд 1-3 удаа 53 60.9 39 73.6 14 26.4  

Дунд зэргийн дасгал хөдөлгөөн (7 хоногт)  

   Хийдэггүй 87 21.3 39 44.8 48 55.2 0.109 

   1-2 өдөр 95 23.3 38 40.0 57 60.0  

   3-4 өдөр 55 13.5 19 34.5 36 65.5  

   5-6 өдөр 22 5.4 7 31.8 15 68.2  

   Өдөр бүр 149 36.5 42 28.2 107 71.8  

Нэг удаагийн дасгалд зарцуулагдах хугацаа 

   1-15 мин 149 36.8 43 28.9 106 71.1 0.225 

   16-30 мин 90 22.2 32 35.6 58 64.4  

   31-45 мин 45 11.1 17 37.8 28 62.2  

   46-60 мин 33 8.1 14 42.4 19 57.6  

   60-аас дээш мин 22 5.4 9 36.0 16 64.0  

   Мэдэхгүй 66 16.3 30 45.5 36 54.5  

Эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн (7 хоногт) 

   Хийдэггүй 349 85.5 125 35.8 224 64.2 0.120 

   1-2 өдөр 30 7.4 14 46.7 16 53.3  

   3-4 өдөр 6 1.5 0 0.0 6 100.0  

   5-6 өдөр 0 0.0 0 0.0 0 0.0  

   Өдөр бүр 23 5.6 6 26.1 17 73.9  

Эрчимтэй дасгал хөдөлгөөнд зарцуулагдах хугацаа 

   1-15 мин 96 23.5 34 35.4 62 64.6 0.929 

   16-30 мин 21 5.1 7 33.3 14 66.7  
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   31-45 мин 3 0.7 1 33.3 2 66.7  

   46-60 мин 6 1.5 1 16.7 5 83.3  

   60-аас дээш мин 4 1.0 2 50.0 2 50.0  

   Мэдэхгүй 278 68.1 100 36.0 178 64.0  

Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 77.1 хувь нь давс, 68.1 хувь нь өөх тосны хэрэглээгээ 

бууруулж байгаа гэж хариулсан бөгөөд эдгээр зан үйлийн өөрчлөлт судалгаанд хамрагдсан 

эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн хооронд статистик ач холбогдол бүхий ялгаагүй байна. Харин 

тамхины хэрэглээ нь 7.9 хувиар буурсан байна. Архины хэрэглээний хувьд эрэгтэйчүүдийн 73.6 

хувь, эмэгтэйчүүдийн 26.4 хувь улиралдаа 1-3 удаа стандарт хэмжээгээр уудаг гэж хариулсан.  

Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн хөдөлгөөний идэвхийг 2 хэлбэрээр асуусан. Үүнд, дунд 

зэргийн дасгал хөдөлгөөн хийдэг давтамж, хугацаа болон эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн хийдэг 

давтамж, хугацаа. Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 36.5 хувь нь өдөр бүр тогтмол дунд 

зэргийн хөдөлгөөнтэй дасгал хийдэг бөгөөд эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 2.5 дахин их хийдэг 

байна. Дунд зэргийн хөдөлгөөнтэй дасгал хөдөлгөөнийг огт хийдэггүй нь 21.3 хувьтай байсан 

бол эрчимтэй хөдөлгөөнтэй дасгалыг судалгаанд хамрагдсан нийт хүмүүсийн 85.5 хувь нь 

хийдэггүй гэж хариулсан. Зураг 27-д дасгал хөдөлгөөнд зарцуулах хугацааг дунд зэргийн болон 

эрчимтэй дасгалаар ангилан харууллаа.  

 

Зураг  27. Өдөрт дасгал хөдөлгөөнд зарцуулагддаг хугацаа 

Өдөрт дунд зэргийн эрчимтэй, эрчимтэй дасгал хөдөлгөөнд зарцуулах хугацаа нь хоорондоо 

статистик хамаарал бүхий ялгаатай байлаа. Судалгаанд хамрагдсан 291 хүн (71.3%) нь цусны 

даралт ихдэх өвчнөөс өөр өвчтэй гэж хариулсан. Үүнд, зүрх судасны өвчин (n=114, 39.2%), 
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бөөрний архаг өвчин (n=81, 27.8%), чихрийн шижин (n=46, 15.8%), холестериний хэмжээ их 

(n=19, 6.5%), нойрсох үед амьсгал зогсох хам шинж (n=5, 2.3%) гэж хариулсанаас гадна багтраа, 

тархины судасны нарийсал, бамбай булчирхайн үрэвсэл, захын судасны өргөсөл, элэгний архаг 

үрэвсэл, ходоодны архаг үрэвсэл, үе мөчний үрэвсэл, бронхит, элэг хатуурсан, бөөрний хавдар 

зэрэг өвчтэй хэмээн 41.2 хувь (n=120) нь хариулсан.  

Гэр бүлийн гишүүний хэн нэг нь зүрх судасны өвчтэй, эсвэл цусны даралт ихдэх өвчтэй эсэх 

талаарх асуултанд 50.2 хувь (n=205) нь байхгүй гэж хариулсан бол цусны даралт ихдэх өвчтэй 

хүн байдаг гэж 41.9 хувь нь хариулсан. Мөн зүрхний титэм судасны өвчтэй (n=16, 4%), зүрхний 

шигдээстэй (n=18, 4%), цус харвалттай (n=27, 7%) хүн байдаг гэж хариулсан байна.  

 

  



47 
 

Тав. Бусад үйл ажиллагаа 
 

5.1 Хүний нөөцийг чадавхжуулах 
 

МНЭММН нь төслийн хугацаанд АГ-ийн тайлагналт, мэдээллийн чанарыг сайжруулах 

зорилгоор НЭМГ болон ӨЭМТ-үүдтэй нягт хамтран ажиллаж, олон төрлийн уулзалтуудыг 

зохион байгуулсан.  

 2018 оны 1 дүгээр сард: АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн үзлэгийн мэдээллийг бүртгэх экселд 

суурилсан бүртгэлийн маягтыг хэрхэн ашиглах талаар сургалт зохион байгуулж, бүх ӨЭМТ-

ийн дарга нарыг хамруулж, ашиглалтын гарын авлагыг тараав. Мөн МНЭММН-ийн 

үнэлгээний баг 25 ӨЭМТ тус бүрт очиж, ӨЭМТ-ийн нийт 58 эмч, сувилагч, нийгмийн 

ажилтнуудад эксел бүртгэл хэрхэн хөтлөх сургалт зохион байгуулсан. 

 2018 оны 4 дүгээр сард: МНЭММН-ийн үнэлгээний баг НЭМГ-тэй хамтран 6 дүүргийн 

нийгмийн эрүүл мэндийн орлогч дарга нар, өрхийн менежерүүдэд хөтөлбөр хэрэгжсэн 25 

ӨЭМТ-ийн АГ-ийн тусламж үйлчилгээний 2018 оны 1 дүгээр улирлын үр дүнг танилцуулах, 

мэдээллийн чанарыг сайжруулах уулзалтыг зохион байгуулсан. Мөн үнэлгээний багийн 

гишүүд 2018 оны 2 дугаар улирлын үр дүнг ӨЭМТ тус бүрээр гаргаж, ӨЭМТ тус бүрт очиж үр 

дүнгээ танилцуулж, үнэлгээний үр дүнд экселээр цуглуулж буй тоон үзүүлэлт хэрхэн 

нөлөөлж байгааг тайлбарласан.  

 2018 оны 8 дугаар сард: МНЭММН-ийн үнэлгээний багийн гишүүд ӨЭМТ тус бүрт очиж, 2 

дугаар улирлын үнэлгээний үр дүнг танилцуулж, “mHealth программ ашиглах нь” сургалтыг 

тухайн үед ажиллаж байсан бүх эмч, сувилагч, нийгмийн ажилтнуудад зохион байгуулсан. 

Сургалтанд нийт 100 гаруй эмч, мэргэжилтэн хамрагдсан. 

 2018 оны 10 дугаар сард: МНЭММН-ийн үнэлгээний баг Оном сангаас хуваарилсан 5 

бүртгэлийн ажилтанд сургалт зохион байгуулсан. Сургалтаар мэдээлэл цуглуулах экселд 

суурилсан бүртгэлийн маягтыг танилцуулж, тоо мэдээг ӨЭМТ-ийн ямар эх сурвалжаас 

хэрхэн шүүж, цуглуулах талаар тайлбарласан.  

 2018 оны 10 дугаар сард: ЭМЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар, ЭМХТ, 

НЭМГ, МНЭММН-ийн үнэлгээний баг хамтран 24 ӨЭМТ-ийн дарга нарт АГ-тэй 

үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг АМ11 маягтын хавсралтад хэрхэн бүртгэх, түүнийг хэрхэн 

ашиглах талаар зааварчилгаа өгч тайлбарласан. АМ11 маягтын хавсралтыг нэвтрүүлснээр 

бүртгэлийн ажлыг хөнгөвчилсөн. 

 2019 оны 6 дугаар сард: НЭМГ-тэй хамтран 24 ӨЭМТ-ийн дарга, зарим бүртгэлийн ажилтан, 

нийт 35 хүнийг хамруулж уулзалт зохион байгуулсан. Уулзалтаар тус 24 ӨЭМТ-ийн АГ-ийн 

тусламж үйлчилгээний үр дүн, АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийг АМ11 маягтын хавсралтын дагуу 

экселд хэрхэн бүртгэх талаар тайлбарлаж, сарын мэдээг МНЭММН-т хүргэх өдрийг 

тохиролцсоноос гадна ӨЭМТ бүр дотроосоо 1 бүртгэл хариуцсан ажилтан сонгохыг санал 

болгосон.  

 2019 оны 6 дугаар сард: ӨЭМТ-өөс сонгогдсон 21 бүртгэл хариуцсан ажилтанд хагас өдрийн 

сургалт зохион байгуулсан. Сургалтаар 24 ӨЭМТ-ийн АГ-ийн тусламж үйлчилгээний үр дүн, 
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МНЭММН-т ирүүлсэн мэдээний чанар (дутуу бөглөх, буруу бөглөх, өмнөх бүртгэсэн 

мэдээллийг хуулбарлах, үйлчлүүлэгчдийн давхардал гэх мэт), хөтөлыөрийн хүрээнд 

цуглуулж буй тоо мэдээний ач холбогдол, хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан. 

 2019 оны 10 дугаар сард: үнэлгээний баг НЭМГ-тай хамтран 24 ӨЭМТ-ийн дарга, бүртгэл 

хариуцсан ажилтан, 3 дүүргийн нийгмийн эрүүл мэндийн орлогч дарга, 6 дүүргийн өрхийн 

менежерүүдэд 2019 оны эхний хоёр улирлын үр дүн, мэдээний чанар, цаашид анхаарах 

зүйлүүдийг танилцуулсан.  

       

Зураг  28. ӨЭМТ-ийн дарга нарт зориулсан сургалт, ӨЭМТ-д зохион байгуулсан сургалт 

 

5.2 Хөтөлбөрийн тогтвортой байдлыг хангах 
 

Хөтөлбөр хэрэгжих явцад НЭМГ, дүүргийн НЭМО, өрхийн менежерүүдтэй байнга хамтран 

ажиллаж мэдээлэл цуглуулах явц, мэдээний чанарыг сайжруулах зорилгоор уулзалт зохион 

байгуулж, мэдээллээр тогтмол хангаж хамтран ажиллаж ирсэн.  

  

Зураг  29. Дүүргийн НЭМО, өрхийн менежерүүдийн оролцсон уулзалтууд 
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ӨЭМТ-д бүртгэгдэж байгаа АГ-тэй холбоотой бүртгэлүүдийг цөөлөх, эмч нарын ачааллыг 

багасгах, нэг маягтаар шаардлагатай тоо мэдээг цуглуулах үүднээс үнэлгээний баг 2018 оны 10 

дугаар сараас эхлэн ЭМЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар, ЭМХТ, НЭМГ-

тай хамтран ажилласан.   

“АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл”-ийн шинэчлэлт, ашиглалт 

ӨЭМТ-ийн эмч бүр АГ-тэй үйлчлүүлэгчийг үзэхэд нэгэн зэрэг дээр дурдсан 5-6 цахим болон 

цаасан бүртгэлийг ашигладаг байсан. АГ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл хөтлөхдөө ЭМСайдын 

2013 оны 450 тоот тушаалаар батлагдсан i) “АГ-ийн эрт илрүүлэг үзлэгийн хуудас”-т хүн бүрийн 

үзлэгийн мэдээллийг, ii)“АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл”-д үзлэгт 

хамрагдсан бүх хүний мэдээллийг заавал бүртгэх ёстой. Үүний дээр зарим ӨЭМТ-үүд ЭМЯ-аар 

батлагдсан eHealth программ, зарим нь өөрсдийн санаачилсан цаасан бүртгэл хөтөлдөг. 

Өөрөөр хэлбэл ӨЭМТ-д АГ-ийн эрт илрүүлэгт хамрагдсан 1 үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг 2-4 

бүртгэлд бүртгэх шаардлагатай болдог.  

Хамтын ажиллагааны үр дүнд “АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл”-ийг 

сайжруулж, үүнийг сонгогдсон 25 ӨЭМТ-д хөтөлж, бусад хоёр цаасан бүртгэлийг ашиглахгүй 

байхыг ЭМЯ-наас зөвшөөрсөн.  

 

Зураг  30. “АГ, ЧШ хэв шинж 2 эрт илрүүлгийн бүртгэл”-ийн шинэчилсэн хувилбар 

АМ11 маягтын хавсралт, ашиглалт  

АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг бүртгэхэд А1 маягт, eHealth, цахим жор, үйлчлүүлэгчийн 

хяналт зэрэг 4 бүртгэл ашигладаг. Нэгэнт ЭМСайдын тушаалаар батлагдсан “Хяналтын карт” 

(АМ11 маягт)-нд эмч үйлчлүүлэгчийн үзлэгийн бүх мэдээллийг бүрэн бичиж тэмдэглэдэг. 
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Иймээс эмчийн ачааллыг хөнгөвчлөх, нэгэн зэрэг мэдээлэл авах  зорилгоор АМ11 маягтын 

хавсралтыг санаачлан үүнийг 25 ӨЭМТ-д 2018 оны 10 дугаар сараас туршилтын журмаар 

ашигласан.  

АМ11 маягтын хавсралтыг хэрхэн бүртгэх, түүнийг хэрхэн ашиглах сургалтыг МНЭММН, ЭМЯ 

хамтран бүх ӨЭМТ-ийн дарга нарт 2018 оны 10 дугаар сард зохион байгуулсан. 

  

“АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл”, АМ11 маягтын хавсралтыг 

цаашид анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад ашиглах нөлөөллийн ажлууд 

ЭМЯ-ны харъяа ЭМХТ нь үндэсний “Эрүүл мэндийн үзүүлэлт”-ийг боловсруулж, хэвлэдэг 

байгууллага ба дээрх хоёр бүртгэлийн маягтыг анхан шатны байгууллагуудад ашиглах 

зорилгоор ЭМХТ-ийн Эрүүл мэндийн мэдээллийн албаны багтай уулзаж, маягтуудын ач 

холбогдлыг тайлбарлаж, 2020 онд ЭМЯ-аар батлуулах “Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягтын 

эмхэтгэл”-ийн төсөлд 2019 оны 3 дугаар сард оруулсан. 

Үнэлгээний баг дахин 2019 оны 9 дүгээр сард ЭМХТ-тэй дээрх эрт илрүүлгийн шинэчилсэн 

маягт, АМ11 маягтын хавсралтын талаар лавлахад, тушаалын төслөөс хасагдсан байсан. Учир 

нь, ЭМЯ-ны зүгээс ХБӨ-ний эрт илрүүлгийн үзлэгийг бүртгэхдээ зөвхөн нэг маягт ашиглахаар 

тогтсон байв. Тус эрт илрүүлгийн маягтад ХБӨ-ний эрсдэл, АГ, ЧШ, хөх, умайн хүзүүний хавдар, 

зүрхний цахилгаан бичлэг, хэт авиан оношлогооны мэдээлэл багтсан байв. Гэхдээ энэ маягтыг 

ашигласнаар АГ-ийн бүртгэл мэдээлэлтэй холбоотой нэлээд доголдол гарахаар байсан тул 

дараах тайлбарыг өгсөн. Үүнд: 

1. Тус маягт нь зөвхөн 40-аас дээш насны хүнийг бүртгэхэд зориулагдсан байна. Иймээс 

18-40 насны хүн АГ-ийн эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдахыг хязгаарласан. 

2. Маягтыг хүн бүрт хөтөлнө. Эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдсан тоог гаргахдаа тус маягтыг 

нэг бүрчлэн тоолж гаргах шаардлага тулгарна. 

3. Зарим анхан шатны эрүүл мэндийн төвд зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, хэт 

авиан оношлогоо хийх тоног төхөөрөмж байхгүй бол энэ маягт бүрэн бөглөгдөх 

боломжгүй. Ингэснээр АГ-ийн эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдсан хүний тоо тоног 

төхөөрөмжийн дутагдалтай байдлаас шалтгаалан  бүртгэлд орохгүй орхигдох 

эрсдэлтэй.  

Иймээс “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийн үнэлгээний хүрээнд шинэчилсэн “АГ, 2 

дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл”-ийг цаашид ашигласнаар дараах давуу 

талтай болохыг тайлбарласан. Үүнд: 

a) Өмнө нь сайдын тушаалаар батлагдсан тул анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд 

ашиглаад хэвшсэн. 

b) Шинэчилсэн маягтад эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдсан бүх хүн багтдаг. 

c) Оношлогооны алгоритмын дагуу 3 удаагийн ирэлтийг бүртгэж, оношлогооны алгоритм 

дагасан эсэхийг үнэлэх боломжтой болж сайжирсан давуу талуудтай. 

АМ11 маягтын хавсралтыг ашигласнаар дараах давуу талтай болохыг мөн тайлбарласан. Үүнд: 
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a) АМ11 маягтад үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй бичиж, цаг алдах 

шаардлагагүй. 

b) Үйлчлүүлэгчийн өмнөх үзлэгийн мэдээллийг харахад хялбар. 

c) Үйлчлүүлэгч хугацаандаа ирж үзүүлж байгаа эсэхийг хянах боломжтой. 

d) Оношлогоо, эмчилгээ, үр дүнтэй хяналтын үзүүлэлтийг тооцох боломжтой. 

e) Эмч эмчилгээний удирдамжийг дагаж байгаа эсэхийг үнэлэх ач холбогдолтой. 

Ийнхүү уулзаж, ач холбогдлыг дахин тайлбарласны үр дүнд “АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн 

эрт илрүүлгийн бүртгэл”, АМ11 маягтын хавсралт 2020 онд ЭМЯ-аар батлуулах “Эрүүл мэндийн 

бүртгэлийн маягтын эмхэтгэл”-д оруулж чадсан.  

ЭМЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний 

бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн, Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний газрын Анхан 

шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй 2019 оны 10 дугаар сард уулзаж, 

“Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийн үнэлгээний үр дүн, дээрх 2 маягтын ашиглалт, ач 

холбогдлын талаар танилцуулж, цаашид хамтран ажиллах талаар санал солилцон, тэдний 

зүгээс дэмжиж ажиллахаа илэрхийлж, нийгэмлэгийн зүгээс хөтөлбөрийн үнэлгээний үр дүн, 

тайлангуудыг эцэслэсний дараа 12 дугаар сард хүргүүлэхээр тохиролцсон. 

ЭМЯ-ны Нийгмийн эрүүл мэндийн газрын дарга, ахлах мэргэжилтнүүдтэй 2019 оны 11 дүгээр 

сард уулзаж “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийн үнэлгээний үр дүн, дээрх 2 маягтын 

ашиглалт, ач холбогдлын талаар танилцуулж, нийгэмлэгийн зүгээс хөтөлбөрийн үнэлгээний үр 

дүн, тайлангуудыг эцэслэсний дараа 12 дугаар сард хүргүүлэхээр тохиролцсон.  
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Зургаа. Сургамж , зөвлөмж 
 

6.1 Амжилт 
 

- АГ-ийн бүртгэлийг боловсронгуй болгосноор оношлогоо, эмчилгээ, үр дүнтэй хяналтын 

үзүүлэлтийг анх удаа тооцдог болсон. Эдгээр үзүүлэлт нь АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн цусны 

даралтыг хянахад ӨЭМТ-ийн тусламж үйлчилгээний үр дүнтэй байдлыг мэдээлдэг чухал 

үзүүлэлтүүд юм. Энэхүү үзүүлэлтүүдийг сар бүр, эсвэл улирал бүр гаргах боломжтой 

бөгөөд эдгээр нь ӨЭМТ-ийн АГ-ийн тусламж үйлчилгээний төлөвлөлт, хэрэгжилтийг 

харьцуулан, АГ-ийн тусламж үйлчилгээг тодорхойлж, үйлчлүүлэгчдэдээ үйлчилгээгээ 

илүү сайжруулах боломжийг олгодог. 

- АГ-ийн бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулах үйл ажиллагааны хүрээнд  АМ11 маягтын 

хавсралтыг нэвтрүүлснээр оношлогоо, эмчилгээ, үр дүнтэй хяналтын мэдээллийг нэг 

дороос авах боломжтой болсон. МНЭММН нь ЭМЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 

дотоод аудитын газар, ЭМХТ, НЭМГ-тай ЭЗЭУ хөтөлбөрийн АГ-ийн мэдээллийг АМ11 

маягтын хавсралтаар цуглуулах талаар зөвшилцөж, зөвшөөрөл аван мэдээллээ 

цуглуулсан нь уг хавсралт чухал болохыг харуулж байна. Энэ нь ӨЭМТ-ийн АГ-ийн 

тусламж үйлчилгээний менежментийг тасралтгүй сайжруулахад ач холбогдолтой юм. 

- Үнэлгээний мэдээлэл, үр дүнгийн талаар нотолгоонд суурилсан мэдээллийг НЭМГ, 

ЭМХТ, ЭМЯ-нд танилцуулснаар ӨЭМТ-д АГ-ийн бүртгэлтэй холбоотой тохиолдож буй 

бэрхшээл, тус бүртгэлийг сайжруулах талаар нөлөөлж чадсан. АГ-ийн тусламж 

үйлчилгээний үр дүнг ӨЭМТ-д тогтмол хуваалцсанаар ӨЭМТ-ийн ажилтнууд хяналт, 

үнэлгээний ач холбогдлыг ойлгож, тэд өөрсдийнхөө АГ-тэй холбоотой мэдээллээ хянах 

боломжтой гэдгийг олж харсан.   

- Хамтын ажиллагааны үр дүнд мэдээллийн цэгцлэлт, дүн шинжилгээнд зарцуулах цаг 

багассан. 2018 онд мэдээллийн цэгцлэлтэд ойролцоогоор 30 хоног зарцуулдаг байсан 

бол 2019 онд дунджаар 4-7 хоног зарцуулдаг болсон.   
 

6.2 Сургамж  
 

- АГ-ийн бүртгэлийн нэгдсэн цахим болон цаасан бүртгэл байгаагүй, үнэлгээний явцад 

сайжруулалтыг хийсэн. Энэхүү сайжруулалтыг хийхэд ЭМЯ, ЭМХТ, НЭМГ хамтарч 

ажилласнаар мэдээллийн чанар сайжирсан. 

- ӨЭМТ-д мэдээлэл баталгажуулах хяналт тогтмол хийж, үр дүнгээ ӨЭМТ, дүүргийн 

НЭМО, өрхийн менежерүүдэд мэдээлж, хамтран ажилласан нь бүртгэл, мэдээллийн 

чанар сайжрахад нөлөөлсөн. 

- ӨЭМТ-үүдээс ирж буй мэдээллийн формат, гарсан алдаа, алдаанаас шалтгаалсан 

мэдээллийн хасагдалт, энэ нь үр дүнгийн үзүүлэлтэд хэрхэн нөлөөлөх зэргийг хүн бүрт 

утсаар, биечлэн маш сайн тайлбарлаж, ойлгуулахад нэг өрхөд доод тал нь 10-14 хоног 

зарцуулдаг болох нь харагдсан.  
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6.3 Зөвлөмж 
 

 A. Эрүүл мэндийн яам, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт  

1. АГ-ийн тусламж үйлчилгээнд ашиглагдаж буй цаасан бүртгэлийн маягтуудын тоог 

цөөлөх, хялбаршуулах  

ӨЭМТ-ийн эмч нар АГ-ийн тусламж үйлчилгээнд ЭМЯ-аар батлагдсан 4-6 цаасан 

болон цахим бүртгэл, төслийн хүрээнд 2-3 бүртгэл ашиглагдаж байна. Энэ нь 

ӨЭМТ-ийн эмч нарын ачааллыг нэмэгдүүлж, тайлан мэдээллийн чанарт сөргөөр 

нөлөөлж байна. Иймээс АГ-тэй үйлчлүүлэгчдийн хяналтын карт (АМ11 маягт)-ын  

хавсралтыг албажуулан бүрэн нэвтрүүлэх. 

2. ӨЭМТ-д хөтөлж буй цахим бүртгэлийг нэгтгэж, давхардлыг арилгах 

ӨЭМТ-д АГ-тэй үйлчлүүлэгчдэд хэрэглэгдэж байгаа цахим бүртгэл (ehealth, 

цахим жор, mHealth, эксел) –үүдийг нэг бүртгэл болгож нэгтгэх эсвэл тухайн 

программ дээрх мэдээллүүд нэг нэг рүүгээ хөрвөдөг байх 

3. ӨЭМТ-тэй байгуулах гүйцэтгэлийн гэрээнд АГ-ийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах 

зорилгоор оношлогоо, эмчилгээ, хяналтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг харьяалах хүн амд 

тулгуурлан хувиар оруулах 

АГ нь хүн амын өвчлөл, эндэгдлийн тэргүүлэх шалтгаан бөгөөд үүний хянаснаар 

ЭМЯ хүн амынхаа эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулахад чухал хувь нэмэр 

оруулах юм. Иймээс эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагын түвшинд АГ-ийн 

үр дүнтэй хяналтыг эрүүл мэндийн тогтолцооны эн тэргүүний шийдвэрлэх 

асуудал гэж үзэн хуулийн хүчин төгөлдөр баримт бичиг болох ӨЭМТ-ийн 

гүйцэтгэлийн гэрээнд оруулах 

4. ӨЭМТ-ийн АГ-ийн өгч буй үзүүлэлтүүдийн үнэн зөв байдлыг нягтлах, баталгаажуулах 

Төрийн байгууллагуудын хүний нөөц хомс байгаа тул мэдээллийн чанарын 

хяналт, үнэлгээг бие даасан хөндлөнгийн хяналтын байгууллагаар (академик 

болон ТББ) гүйцэтгүүлэх  

5. Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын АГ-ийн менежментийн сургалтыг төгсөлтийн 

өмнөх болон дараах сургалтын хөтөлбөрт оруулах  

Төслийн хүрээнд зохион байгуулсан сургалтууд нь ӨЭМТ-ийн хүний нөөцийн 

тогтворгүй байдлын улмаас үр дүнтэй болж чадахгүй байна. Иймээс ЭЗЭУ 

хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулсан АГ-ийн сургалтын агуулгыг төгсөлтийн 

өмнөх болон дараах сургалтын хөтөлбөрт оруулах нь тогтвортой байдлыг 

хангахад чухал ач холбогдолтой болно. 

B. ӨЭМТ-д 
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1. АГ-ийн менежментийг сайжруулах зорилгоор ажил үүргийн хуваарийг гаргаж, түүний 

дагуу мөрдөж ажиллах 

2. Насанд хүрэгсдийн АГ-ийн эмнэлзүйн заавар мөрдөж ажиллаж байгаад хяналт тавих 

3. Шинээр ажилд орсон эмч, сувилагчийг дотоод сургалтанд заавал хамруулдаг байх, 

мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэдэг байх 

4. Үйлчлүүлэгчдэд нэн шаардлагатай зурагт хуудсуудыг хүлээлгийн өрөөнд тогтмол 

байршуулах 

5. АГ-тэй үйлчлүүлэгчид даралт бууруулах эмийн зөвлөгөө (эмийн тун, эмийн гаж нөлөө, 

эмийн үйлчлэл, эм уухын ач холбогдол, эмийг тогтмол ууснаар даралтыг үр дүнтэй 

хянах)-г өгөхдөө тайлбарлах 

6. Үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг тогтмол бүртгэдэг байх, бүртгэлийг чанартай гүйцэтгэх 

7. АГ-ийн эрт илрүүлгийн үзлэгийн тоог нэмэгдүүлэх. ӨЭМТ-өөр үйлчлүүлж буй насанд 

хүрсэн хүмүүсийн цусны даралтыг хэмжээд жилд нэг удаа бүртгэхийг анхаарах. 

 

C. Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад 

1. Насанд хүрэгсдийн АГ-ийн эмнэлзүйн заавар, цусны даралт хэмжих техникийг чанд 

мөрдөн ажиллах 

2. Үйлчлүүлэгчдэд эрүүл амьдралын хэв маяг, эмийн тогтвортой хэрэглээний талаарх 

зөвлөгөөг тогтмол өгдөг байх 

3. Үйлчлүүлэгчийн үр дүнтэй хянахын тулд дараагийн үзлэгийн цаг товлох  

4. Эрүүл мэндийн үзүүлэлтийн бүртгэлийн үнэн зөв, бүрэн байдлыг сайжруулах 

 

 

Эх сурвалж:  

1. Нийслэлийн эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2018, НЭМГ 

2. Эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2018, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, ЭМЯ 

3. Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензийн эмнэлзүйн заавар, ЭМСайдын 2018 оны 7 

сарын 17-ны А/286 тоот тушаал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Хавсралтууд:  
 

Хавсралт 1: Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн гарын авлага 
 

02052019_Evaluatio

n indicator manual_MPHPA_updated.docx
 

 

Хавсралт 2: Экселд суурилсан бүртгэлгэлийн маягт 

 

FINAL-mon-Cascade 

indicators_data points -June 24, 2019-updated.xlsx
 

 

 

Хавсралт 3: АГ-ийн үнэлгээний хуудас 
 

FINAL-Supervision-c

hecklist-mon-20_Jul, 2018 (with CDCF).docx
 

 

 

Хавсралт 4: ӨЭМТ-ийн АГ-ийн мэдээлэл баталгажуулах хуудас 
 

FINAL-mon-Data 

Validation Checklist at Family Clinic-July 19th, 2019.docx
 

 

Хавсралт 5. Судалгаанд ашиглагдсан хэрэглэгдэхүүнүүд 

        

4. FINAL Clinician 

Observation in mon_July 5, 2019.docx
  

5. FINAL Facility 

Assessment in mon_July 5, 2019.docx
  

3. FINAL Patient 

survey in mon-July 5, 2019.docx
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Хавсралт 6. 23 ӨЭМТ-д харьяалах хүн ам, насанд хүрэгсдийн тоо 

 

 

 

 

 

 

нийт 

харьяалагдах 

хүн амын тоо

насанд хүрсэн 

хүн амын тоо 

+18

нийт 

харьяалагдах 

хүн амын тоо

насанд хүрсэн 

хүн амын тоо 

+18

1 Учрахуй 17597 11880 17478 12458

2 Илаарших 8467 5780 8284 6003

3 Ангирмаа 13546 8858 15831 10501

4 Дэшигдун 10540 6963 10922 7633

50150 33481 52515 36595

5 Хүн төвт 7953 5354 8081 5900

6 Миний зөвлөгч 12218 8017 12553 8811

7 Эмнэхүй 6941 4588 7109 5023

8 Ачлахуй 17310 11620 18753 13398

44422 29579 46496 33132

9 Тэгшмэнд 7641 5112 8677 6331

Aчит гар (нэгдсэн) 3787 2499 3706 2803

Tэгшсаруул (нэгдсэн) 6739 4388 8274 5810

11 Санколл 8968 5928 9223 6559

27135 17927 29880 21503

12 Буянтманал 15159 9770 14179 10090

13 Анан 13589 8776 14491 10142

14 Мичид-Ундарга 11395 7908 10171 7486

15 Ээлтэй 9474 6150 8504 6198

49617 32604 47345 33916

16 Мэндцолмон 13391 8689 14412 10085

17 Энэрэнгүй үйлс 10130 7163 10347 7749

18 Ижилсанаа 7523 4933 7987 5583

19 Гүсүдэвү 4535 3188 4354 3291

35579 23973 37100 26708

20 Мөнхбадрах 10286 6778 10400 7282

21 Тэрмэстий 12120 8067 13981 9576

22 Энхтитэм 16904 10612 18623 12344

23 Мэндсаруул 23864 14800 25406 16804

63174 40257 68410 46006

НИЙТ: 270077 177821 281746 197860

Чингэлтэй

Нийт 

Хан-Уул

Нийт 

Баянзүрх

Нийт 

Сүхбаатар
10

Нийт 

Сонгинохайрхан

Нийт 

Дүүрэг # ӨЭМТ-үүдийн нэрс

2017 2018

Баянгол

Нийт 
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Хавсралт 7. ӨЭМТ-ийн эрт илрүүлгийн үзлэгийн мэдээлэл 

 

Мэдээллийн эх сурвалж

х б х б х б х б х б х б х б х б х б

1 Анан 678 678 695 695 701 701 689 689 635 635 564 564 425 378 512 322 585 152
АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт 

илрүүлгийн бүртгэл

2 Ангирмаа 96 370 106 66 114 11 112 126 102 74 97 101 33 18 31 30 41 93

Ehealth программ, өдөрлөгийн тайлан, 

бүртгэл, АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн 

эрт илрүүлгийн бүртгэл

3 Ачит гар 125 125 12 12 138 141 218 413 395 670 189 244 395 15 103 158 106 191 Ehealth программ

4 Ачлахуй 805 805 514 514 371 371 215 215 138 138 121 121 128 128 201 201 512 512
Өдөрлөгийн тайлан, бүртгэл, АГ, 2 дугаар 

хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл

5 Буянтманал 165 102 238 168 215 150 248 288 245 246 96 221 151 151 56 56 23 23
АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт 

илрүүлгийн бүртгэл

6 Гүсүдэвү 49 49 74 74 62 62 74 74 64 64 42 42 38 31 40 78 35 36
Ehealth программ, АГ, 2 дугаар хэвшинжийн 

ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл

7 Дэшигдун 348 351 274 276 305 307 322 321 182 183 173 174 89 112 87 84 24 25 Ehealth программ

8 Ижилсанаа 178 192 93 93 181 181 143 143 140 140 160 160 96 96 124 124 116 116
АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт 

илрүүлгийн бүртгэл

9 Илаарших 4 150 5 14 4 62 3 132 5 126 12 214 103 105 97 97 139 138 Ehealth программ

10 Миний зөвлөгч 211 121 164 100 167 126 180 116 137 50 132 67 124 10 163 59 85 48 Ehealth программ

11 Мичид-Ундарга 97 146 86 133 94 142 78 228 57 91 35 76 55 55 31 31 44 44
АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт 

илрүүлгийн бүртгэл

12 Мөнхбадрах 271 271 280 280 312 344 360 416 381 409 328 366 325 325 301 362 224 224
Өдөрлөгийн тайлан, бүртгэл, АГ, 2 дугаар 

хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл

13 Мэндсаруул 140 177 96 107 520 322 368 368 317 317 297 297 185 195 162 173 285 293
Өдөрлөгийн тайлан, бүртгэл, АГ, 2 дугаар 

хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл

14 Мэндцолмон 202 58 197 85 189 16 230 10 290 19 63 39 17 17 76 76 115 115
АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт 

илрүүлгийн бүртгэл

15 Санколл 75 75 26 26 29 88 129 282 436 463 64 756 669 669 154 154 125 149
Ehealth, АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт 

илрүүлгийн бүртгэл

16 Тэгшмэнд 34 62 80 80 80 75 121 140 521 621 256 110 101 99 46 37 33 38 Ehealth программ

17 Тэрмэстий 64 64 155 185 107 162 79 126 83 158 78 78 274 274 228 228 161 325
Өдөрлөгийн тайлан, бүртгэл, АГ, 2 дугаар 

хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт илрүүлгийн бүртгэл

18 Хүн төвт 21 10 43 47 23 21 16 24 36 0 26 0 7 14 21 0 27 0 Ehealth программ

19 Эмнэхүй 103 103 99 99 116 116 102 102 117 117 50 60 51 59 6 6 32 42 Ehealth программ

20 Энхтитэм 32 32 92 92 103 103 58 58 57 57 57 58 502 206 595 24 498 0
АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт 

илрүүлгийн бүртгэл

21 Энэрэнгүй үйлс 140 140 134 270 80 80 103 103 66 66 101 101 50 50 96 96 100 100
АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт 

илрүүлгийн бүртгэл

22 Ээлтэй 341 341 224 224 446 488 422 422 293 326 389 407 192 192 120 120 104 104
АГ, 2 дугаар хэвшинжийн ЧШ-ийн эрт 

илрүүлгийн бүртгэл

23 Учрахуй 25 28 20 88 8 95 4 314 3 1056 60 296 78 78 195 195 85 85 Ehealth программ

TOTAL 4204 4450 3550 3728 3941 4164 4177 5110 4592 6026 3086 4552 4088 3277 3445 2711 3499 2853

х-МНЭММН-т хүргүүлсэн АГ-ийн эрт илрүүлэгт хамрагдсан хүмүүсийн тоо

б-МНЭММН-ээс ӨЭМТ-д очиж АГ-ийн эрт илрүүлэгт хамрагдсан хүмүүсийн баталгаажуулсан тоо

8-р сар 9-р сар#
ӨЭМТ-үүдийн 

нэрс

АГ-ийн эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдалт

1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар


