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ӨМНӨХ ҮГ
Хүн
амынхаа
эрүүл
мэндийг
хамгаалах, дэмжих нь улс орон
бүрийн нэн тэргүүний зорилт бөгөөд
энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд
Засгийн газар, төрийн байгууллага,
хувийн
хэвшил,
төрийн
бус
байгууллага төдийгүй иргэн бүрийн
оролцоо чухал юм.
Сүүлийн жилүүдэд нийгмийн эрүүл
мэндийн болон бусад чиглэлийн олон
арга хэмжээ, бодлого, хөтөлбөрийн
дэмжлэгтэйгээр хүн амын эрүүл
мэндийн байдал тухайлбал, дундаж наслалт, эх, хүүхдийн эрүүл мэндтэй
холбоотой олон эерэг өөрчлөлтүүд гарч байна.
Гэсэн хэдий ч хүн амын амьдралын буруу хэв маяг, таргалалт, эрүүл бус
хооллолт, агаар, хөрсний бохирдол гэх мэт олон хүчин зүйлсээс үүдсэн
халдварт болон халдварт бус өвчлөлийн тархалт нийгмийн эрүүл
мэндийн тулгамдсан асуудал болсоор байна.
17 жилийн түүхтэй Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн
мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг (цаашид нийгэмлэг) нь 2002 онд
байгуулагдсан цагаасаа хойш нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан
асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тодорхой хувь нэмрээ оруулж, Монгол
улсын Засгийн газар болон олон улсын байгууллагуудтай хамтарч
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, үнэлгээ судалгаа хийх, нийгмийн эрүүл
мэндийн мэргэжилтнүүдийн чадавхыг бэхжүүлэх, энэ чиглэлийн
хууль эрх зүйг таатай болгоход чиглэсэн ухуулга, нөлөөллийн ажлыг
идэвхтэй явуулсаар ирлээ.
Тухайлбал: Тамхины хяналтын тухай хууль болон олон нийтийн
газар тамхи татахыг хориглох нөлөөллийн ажил, Нийгмийн
эрүүл мэндийн сургуулийн “Нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын
хөтөлбөр” боловсруулах, Халдварт бус өвчний талаарх ухуулга
сурталчилгаа, нөлөөллийн кампанит ажил, Залцбургийн олон улсын
эмч нарын тэтгэлэгт хөтөлбөрийг зохион байгуулж, 500 гаруй эмч,
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мэргэжилтнүүдийг хамруулсан зэрэг томоохон ажлуудыг өнгөрөгч
17 жилд амжилттай хэрэгжүүлснийг дурдахад таатай байна.
Манай нийгэмлэг нь нийгмийн эрүүл мэндийн болон бусад
мэргэжлийн сонирхсон хүмүүсийг нэгтгэсэн нийгмийн төлөө
үйлчлэх, ашгийн төлөө бус, төрийн бус байгууллага бөгөөд нийгмийн
эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн удирдлага, нийгмийн халамж, статистик,
нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, хүний эрх болон бусад олон салбарт
ажилладаг олон жилийн туршлага бүхий гишүүдтэй.
Нийгэмлэгийн гишүүд, бусад хамтрагч байгууллагуудын үр дүнтэй
хамтын ажиллагааны дүнд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанууд,
цаашдын зорилт, стратегийн чиглэл болон нийгэмлэгийг байгуулсан
цагаас нь эхлэн сэтгэл зүрхээ зориулан идэвхтэй ажиллаж буй хүндэт
гишүүд, үе үеийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дурдатгалыг энэхүү
товхимолд эмхэтгэн оруулав.
Нийгэмлэгийн залуу гишүүд, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр
суралцаж буй оюутнууд болон хамтрагч төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудад товч тодорхой мэдээлэл өгөх, цаашдын хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэхэд энэхүү эмхэтгэл хувь нэмрээ оруулна хэмээн
найдаж байна.
Нийгэмлэгийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, гадаад, дотоод хамтын
ажиллагаа өргөжин тэлж, Монгол хүний эрүүл мэндийг дэмжих,
хамгаалахад улам их хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэлтэй байна.
Сайн үйлс бүхэн улам дэлгэрэх болтугай.
Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэгийн
Тэргүүн
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Б.Нансалмаа

МЭНДЧИЛГЭЭ
Нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал
бол зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын
бус
бүх
нийтэд
хамааралтай
ойлголт билээ. Энэ утгаараа төр,
төрийн бус байгууллага, олон улсын
байгууллагууд, иргэд олон нийт зэрэг
бүхий л талууд хамтран манлайлан
оролцох учиртай үйлс юм.
Шинэ зууны эхэнд төрөөс нийгмийн
эрүүл мэндийн талаар баримтлах
бодлого батлагдан гарч, энэ асуудалд
анхаарлаа хандуулж эхлэхтэй зэрэгцэн Монголын нийгмийн эрүүл
мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг (МНЭММН) байгуулагдсан нь
нийгмийн захиалга байсан гэж хэлж болно.
Эдүгээгээс 17 жилийн өмнө хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалан
бэхжүүлэхийн тулд мэргэжилтнүүдийн чадавхыг нэгтгэн, олон талт
хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилготой байгуулагдаж байсан
уг нийгэмлэгийнхэн эгнээндээ олон чадварлаг мэргэжилтнүүдийг
нэгтгэж, эх орондоо орчин цагийн Нийгмийн эрүүл мэндийг хөгжүүлэх
үйлсэд манлайлсаар ирсэн юм.
Тухайлбал, НЭМ-ийн талаар төрөөс баримтлах бодлого болон тамхины
хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж тамхины татварыг нэмэх, анагаахын
сургуулийн НЭМ-ийн магистрын хөтөлбөрийг шинэчлэх, халдварт бус
өвчний ухуулга сурталчилгаа, нөлөөллийн компанит ажил өрнүүлэх
гэх мэт томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг ЗГ, ОУ-ын болон дотоодын
байгууллагуудтай хамтран амжилттай хэрэгжүүлсэн. Мөн Эрүүл
мэндийн яам, Азийн хөгжлийн банктай хамтран эрүүл мэндийн
удирдлагуудад чиглэсэн “Эмнэлгийн менежмент” сургалтуудыг
тогтвортой зохион байгуулж байгаагаас гадна ОУ-ын Залцбургийн
семинарт олон зуун мэргэжилтнүүдийг өнөөг хүртэл тасралтгүй
хамруулж ирсэн нь эрүүл мэндийн салбарт оруулж буй томоохон
хөрөнгө оруулалт гэдгийг дурдах нь зүйтэй.
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Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд дуу хоолойгоо нэгтгэх нь энэ
чиглэлд тулгамдаж буй олон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чухал үүрэг
гүйцэтгэх нь дамжиггүй. Цаашид ч Та бид бүхэн үйл ажиллагаагаа
улам бүр өргөжүүлж, хамтын хүчээр бодитой, үр дүнтэй хөтөлбөр,
төслүүд хэрэгжүүлж, нийгмийн эрүүл мэндийн хөгжилд үнэтэй хувь
нэмрээ оруулсаар байх болно гэдэгт итгэлтэй байна.
Нийгэмлэгийг зөв менежментээр ханган, хөгжилд хөтөлж манлайлан
ажиллаж байсан үе үеийн удирдлагууд болон тэдний үзэл бодол,
үйл хэрэгтээ өнөөг хүртэл үнэнч байсан нийт гишүүдэд нийгэмлэг
үүсэн байгуулагдсаны 17 жилийн ойн баярын мэнд хүргэж, талархал
илэрхийлье! Та бүхэн Монгол улсын нийгмийн эрүүл мэндийн хөгжлийн
түүхийг бүтээлцэж байгаа хөдөлгөгч хүч юм.
Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих үйл ажиллагааг зөвхөн
өвчин эмгэгийг эрт илрүүлэх, төгс эмчлэх төдийгүй, эрүүл хүнд
хандуулах, эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэхэд төрийн болон төрийн
бус байгууллага, хувь хүн, гэр бүл, хамт олны идэвхтэй оролцоог
нэмэгдүүлэх нь эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын
тэргүүлэх чиглэлийн хувьд энэхүү үйлсэд бусдыгаа манлайлан
хамтран ажиллацгаая. МНЭММН-ийн үе үеийн нийт гишүүддээ эрүүл
энхийг хүсэн ерөөе.
Монгол хүний эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах ариун үйлс
үргэлж өөдөө дэвжих болтугай!
ЭМЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга,
Дэлхийн НЭМХ-үүдийн нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүн,
АУ-ны доктор
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Б.ЦОГТБААТАР

Greetings to MPHPA on the Occasion of its
7th General Meeting
I am honored and privileged to be asked
to share a few thoughts with our MPHPA
having had the honor to be associated
with the Association since its inception
as one of the founding members and
then to be honored again through being
made as an Honorary Member.
Having watched the evolution of our
Association since its inception, I am
delighted to state that much has
been achieved and because of these
achievements combined with the emerging changes in our society and the
changing perceptions about health, public health and expectation of the
population and the changing sense of personal responsibility for maintaining
one’s health. The list of projects, advocacy activities, engagement with
international and domestic partners and collaboration with international
partners and Associations from other countries is a testament to the
growth and evolution of the MPHPA.
In the response to the above shifts, I believe that in Mongolia the health
care professionals must shift their approach to the provision of health
care. It is urgent and imperative that we move toward client centered
service delivery systems making the client and community the center and
focus of the health care service delivery from its current provider centric
approach where the definition of health care services be they promotive,
preventive, public health (environment, lifestyle,) curative, palliative or
rehabilitative is dominated by the provider and the governments.
I also believe that it is time that professional associations like ours to pave
the way for a new and different way to enable the operation of a client
centered service delivery system and not a provider centric system which
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has become exploitative and money oriented; diluting the Hippocratic
principle of “doing no harm”
Another area of potential influence for our Association is engendering the
integration of planning and budgeting processes in our health institutions
so that budget estimation reflects not the line items only but also the actual
cost of carrying out the activities.
Finally, I would like to take this opportunity to urge our association to use
a competency-based approach to building capacity of its membership and
become a strong advocate of moving away from using a solely didactic
approach to training, to a more mixed if not a predominantly competency
based approach training.
I wish our Association the very best and may its development and growth
trajectory be forever upwards and beyond!!
Dr Indermohan S Narula
Team Leader, Health Sector Master Plan
Development Project Mongolia
Team Leader, Global Fund Local Fund Agent, Mongolia.
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МЭНДЧИЛГЭЭ
Хүндэт гишүүн, Др. Индермохан С Нарула
МНЭММН-ийг үүсэн байгуулагдсан
цагаас нь хамтран ажиллаж, Хүндэт
гишүүн болсон нь миний хувьд нэр
төрийн хэрэг бөгөөд энэ завшаанд Та
бүхэнтэй өөрийн бодлыг хуваалцаж,
мэндчилэх болсондоо туйлын их
баяртай байна.
Нийгэмлэг
үүсэн
байгуулагдсан
цагаасаа өнөөг хүртэл ажиллах
хугацаандаа багагүй амжилтанд хүрч
ирснийг миний бие энд дурдахдаа
таатай байна. Нийгэмд гарч буй өөрчлөлтүүдийн нэн тэргүүнд
нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал яахын аргагүй багтах бөгөөд аливаа
хүний эрүүл мэнд нь хувь хүний хариуцлагын асуудал болон хувьсан
өөрчлөгдөж байна. МНЭММН өнөөдрийг хүртэл төсөл хөтөлбөрүүд
болон нөлөөллийн ажлуудаа бие даан хэрэгжүүлэхээс гадна олон
улсын болон дотоодын байгууллагуудтай нягт уялдан амжилттайгаар
хамтран ажиллаж байгаа нь нийгэмлэгийн өсөлт, хөгжлийн замналыг
өгүүлж буй хэрэг юм.
Нийгэмд гарч буй дээрх өөрчлөлтүүдийн хүрээнд Монгол улсад
ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд/ажилтнууд эрүүл
мэндийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ өөрсдийн хандлагыг түүнд нийцүүлэн
өөрчлөх нь зүйтэй гэж би боддог. Эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт,
нийгмийн эрүүл мэнд, хөнгөвчлөх болон сэргээн засах эмчилгээнд
эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эсхүл төрийн оролцоо
давамгайлдаг өнөөгийн системээс үйлчлүүлэгч төвтэй олон нийтэд
чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээний систем рүү шилжих нь нэн
тэргүүний болоод зайлшгүй хийгдэх ёстой шилжилт юм.
Түүнчлэн хөрөнгө санхүүд чиглэсэн, “нөхцөл байдлыг муутгахгүй”
Хиппократын зарчмыг алдагдуулсан эрүүл мэндийн үйлчилгээ
үзүүлэгчдэд төвлөрсөн системээс үйлчлүүлэгч төвтэй эрүүл мэндийн
үйлчилгээний системийг ажил хэрэг болгох шинэ, өөр замыг манай
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нийгэмлэг шиг мэргэжлийн холбоод засч залруулах цаг ирсэн гэдэгт
би итгэлтэй байна.
Нийгэмлэгийн зүгээс эрүүл мэндийн салбарын төлөвлөлт болон
төсөвлөлтийн үйл явцыг уялдаатай болгоход нөлөө үзүүлэх боломжтой
бөгөөд ингэснээр төсвийг бодит зардалд тулгуурлан төлөвлөх нөхцөл
бүрдэх юм.
Энэ завшааныг ашиглан гишүүдийнхээ чадавхыг бэхжүүлэхдээ
зөвхөн сургалтад суурилсан заах аргаас хөндийрч давуу талд
суурилсан сургалтын холимог хандлагад шилжихэд хүчтэй дуу
хоолой болон ажиллахыг Нийгэмлэгтээ уриалж байна.
Нийгэмлэгт болон гишүүд дэмжигчдэдээ хамгийн сайн сайхныг хүсээд
амжилт, үйлс бүр нь үргэлж өөдөө тэмүүлж байхыг хүсэн ерөөе.
Др. Индермохан С Нарула
Эрүүл мэндийн салбарын Мастер төлөвлөгөө боловсруулах төслийн
багийн ахлагч, Глобал сангийн Монгол улс дахь орон нутгийн
агентлагийн багийн ахлагч
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БИДНИЙ ТУХАЙ
Товч танилцуулга
Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг
(МНЭММН) нь 2002 оноос эхлэн нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр
ажиллаж буй ашгийн бус төрийн бус байгууллага юм.
Нийгэмлэг нь хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалан бэхжүүлэхийн тулд
мэргэжилтнүүдийн чадавхыг нэгтгэн, олон талт хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх замаар МУ-ын нийгмийн эрүүл мэндийн тогтвортой
хөгжлийг дэмжин ажиллах эрхэм зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа
явуулж байна.
Эрх барих дээд байгууллага нь бүх гишүүдийн хурал бөгөөд хурлаас
удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийг сонгон шалгаруулдаг. Удирдах
зөвлөлийн 7 гишүүн, хяналтын зөвлөлийн 3 гишүүнтэй.

Бүтэц, зохион байгуулалт

Бүх гишүүдийн хурал
Удирдлагын зөвлөл

Хяналтын зөвлөл

Гүйцэтгэх захирал

Гишүүд

Хөтөлбөрийн
менежер/
ажилтан

Санхүү,
захиргааны
ажилтан

Судлаачид
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Одоогоор нийгэмлэг нь 50 гаруй гишүүдтэй бөгөөд эдгээрийн талаас
дээш хувь нь гадаад улс оронд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан,
эрүүл мэндийн салбарын чиглэлээр мэргэшсэн, туршлагатай
мэргэжилтнүүд байдаг. Иймээс нийгэмлэг нь аливаа томоохон төсөл,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ гишүүд, дэмжигчдийнхээ боломжит
нөөц бололцоон дээр тулгуурладаг. Нийгэмлэг нь 2010 оноос хойш
Дэлхийн нийгмийн эрүүл мэндийн нийгэмлэгүүдийн холбооны
гишүүнээр ажиллаж байна.
Үйл ажиллагааны чиглэл:

Бодлогын нөлөөлөл

Сургалт

Судалгаа

Хяналт үнэлгээ
Олон нийтийг
идэвхжүүлэх
Нийгэмлэг нь гүйцэтгэх захирал, хөтөлбөрийн менежер, хөтөлбөрийн
ажилтан, судлаач, санхүү захиргааны ажилтан зэрэг нийт зургаан хүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн
ажиллаж байна.
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Үе үеийн удирдах зөвлөлийн гишүүд
2015-2019 он
• Б.Нансалмаа, Тэргүүн
• Н.Оюунбилэг, Гишүүн
• Д.Төмөртогоо, Гишүүн
• Б.Цогтбаатар, Гишүүн
• Л.Баттөр, Гишүүн
• Ш.Оюунбилэг Гишүүн
• Д.Болормаа, Гишүүн

2012-2014 он
• Т.Болормаа, Тэргүүн
• А.Болд, Гишүүн
• Б.Цэвэлмаа, Гишүүн
• Ц.Бүжин, Гишүүн
• Н.Оюунбилэг, Гишүүн
• Б.Машбадрах, Гишүүн
• Д.Төмөртогоо, Гишүүн

2009-2011 он
• А.Болд, Тэргүүн
• Ж.Нарантуяа, Гишүүн
• Д.Алтанчимэг, Гишүүн
• Ц.Бүжин, Гишүүн
• Л.Оюун, Гишүүн
• Б.Цэвэлмаа, Гишүүн
• Б.Цогтбаатар, Гишүүн

2007-2009 он
• С.Төгсдэлгэр, Тэргүүн
• Б.Агни, Гишүүн
• Л.Өлзий-Орших, Гишүүн
• Ж.Нарантуяа, Гишүүн
• Н.Сүмбэрзул, Гишүүн
• Д.Жаргалсайхан, Гишүүн
• Д.Алтанчимэг, Гишүүн

2005-2007 он
• Ц.Бүжин, Тэргүүн
• С.Эвлэгсүрэн, Гишүүн
• С.Төгсдэлгэр, Гишүүн
• Н.Сүмбэрзул, Гишүүн
• Т.Болормаа, Гишүүн
• Б.Энхжин, Гишүүн
• Б.Соёлтуяа, Гишүүн

2003-2005 он
• Ё.Дөнгө, Тэргүүн
• Ц.Бүжин, Гишүүн
• Б.Соёлтуяа, Гишүүн
• Т.Болормаа, Гишүүн
• Н.Сүмбэрзул, Гишүүн
• Ж.Наранчимэг, Гишүүн
• Б.Машбадрах, Гишүүн
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Удирдах зөвлөлийн гишүүд
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Б.Нансалмаа

Ш.Оюунбилэг

Б.Цогтбаатар

Азийн хөгжлийн банк,
Эрүүл мэндийн яам,
“Эмнэлгийн бие даасан
байдлыг бэхжүүлэх”
төслийн чадавх бэхжүүлэх
зөвлөх, НЭМ-ийн магистр

Азийн хөгжлийн банк,
Эрүүл мэндийн яам,
“Эрүүл мэндийн салбарын
хөгжил хөтөлбөр-4,5 төсөл”,
Хяналт шинжилгээ үнэлгээ
хариуцсан мэргэжилтэн,
АУ-ны доктор, Эрүүл
мэндийн удирдлага,
бодлого, төлөвлөлтийн
магистр

Эрүүл мэндийн яам, Төрийн
захиргааны удирдлагын
газрын дарга, АУ-ны доктор
(Удирдах зөвлөлийн
гишүүнээр 2015-2018 онд
ажиллав)

Л.Баттөр

Н.Оюунбилэг

Д.Болдмаа

Төрийн тусгай албан
хаагчдын нэгдсэн
эмнэлгийн захирал, АУ-ны
доктор, дэд профессор, дэд
хурандаа

Азийн хөгжлийн банк,
Эрүүл мэндийн яам,
“Эрүүл мэндийн салбарын
хөгжил хөтөлбөр-4” төсөл,
Эмнэлгийн хөгжлийн
асуудал хариуцсан
менежер, АУ-ны доктор

”WHA” Хөдөлмөрийн ЭА-н
зөвлөх компанийн үүсгэн
байгуулагч, захирал,
НЭМ-ийн магистр

Үе үеийн хяналтын зөвлөлийн гишүүд
2015-2018 он
• А.Болд, Гишүүн
• Ж.Наранчимэг, Гишүүн
• А.Энхжаргал, Гишүүн

2012-2014 он
• Ч.Оюун, Гишүүн
• Р.Эрдэнэтунгалаг, Гишүүн
• Д.Болдмаа, Гишүүн

2009-2011 он
• Ч.Оюун, Гишүүн
• Ө.Ганчимэг, Гишүүн
• Д.Болдмаа, Гишүүн

2007-2009 он
• Б.Машбадрах, Гишүүн
• С.Эвлэгсүрэн, Гишүүн
• Ц.Бүжин, Гишүүн

2005-2007 он
• Б.Цэвэлмаа, Гишүүн
• Г.Уранчимэг, Гишүүн
• Б.Агни, Гишүүн

2003-2005 он
• Б.Цэвэлмаа, Гишүүн
• Г.Уранчимэг, Гишүүн
• Б.Агни, Гишүүн

Хяналтын зөвлөлийн гишүүд

А.Болд

Ж.Наранчимэг

А.Энхжаргал

Азийн хөгжлийн банк,
Эрүүл мэндийн яам, “Эрүүл
мэндийн салбарын мастер
төлөвлөгөө” төсөл, Зөвлөх,
НЭМ-ийн магистр, Эрүүл
мэндийн удирдлагын
шинжлэх ухааны магистр

Дэлхийн эрүүл мэндийн
байгууллагын Монгол
дахь суурин төлөөлөгчийн
газар, Халдварт бус өвчин
хариуцсан мэргэжилтэн,
Хүний их эмч, НЭМ-ийн
магистр

НЭМҮТ-ийн Орчны эрүүл
мэндийн албаны дарга,
НЭМ/ОЭМ-ийн магистр
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Гүйцэтгэх захирлууд

С.Эвлэгсүрэн
2002-2004

Б.Машбадрах
2004-2007

Ж.Гүндэгмаа
2007-2009

П.Болормаа
2010-2012

Б.Агни
2012

Б.Машбадрах
2013-2015

Б.Энхтуяа
2015-2019
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧООН
2002-2017
Хугацаа

Үйл ажиллагаа

Санхүүжүүлэгч
байгууллага

Хамтран
хэрэгжүүлэгч
байгууллага

2003

Бодлого шийдвэр
гаргагч нарт чиглэсэн
Тамхины хуулийг
ДЭМБ, Монгол
өөрчлөх нөлөөллийн
ажил

ЭМЯ, ДЭМБ,
АДРА

2003-2004

Нөхөн үржихүйн
эрүүл мэндийн
хөтөлбөрийн
менежментийн
аргачлал
боловсруулах

НҮБХАС

НҮБХАС, ЭМЯ,
ICOMP

2003-2005

АУИС-ийн Нийгмийн
эрүүл мэндийн
сургуулийн
магистрын
хөтөлбөрийн үнэлгээ,
шинэчилсэн хөтөлбөр
боловсруулалт

Монголын
Нээлттэй
нийгмийн
хүрээлэн

Английн
Бирмингемийн
их сургууль,
Монголын
АУИС-ийн НЭМС

2003-2006

АУИС-ийн НЭМСийн багш нарын
чадавхийг бэхжүүлэх
(Израйль, Армен,
Унгар улсуудад 10аад багш магистрын
зэрэг хамгаалсан)

Монголын
Нээлттэй
нийгмийн
хүрээлэн

Израйль, Армен,
Унгарын их дээд
сургуулиуд

2004
оноос
одоог
хүртэл

"Open Medical
Institute" тэтгэлэгт
хөтөлбөрийг зохион
байгуулах
(Залцбургийн олон
улсын эмч нарын
тэтгэлэгт хөтөлбөр)

Нью Йоркын
Нээлттэй
нийгмийн
хүрээлэн (20042006)
Америк-Австрийн
сан (2007-одоог
хүртэл)

АмерикАвстрийн сан
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Хугацаа

Үйл ажиллагаа

2006-2007

Эрүүл мэндийн
салбарын шинэчлэл
болон Эрүүл
мэндийн удирдлагын
тогтвортой
санхүүжилт сэдвээр
цуврал сургалт

2007

Монгол дахь
тамхины хяналтын
хууль тогтоомжид
үнэлгээ хийх
Иодын дутагдлаас
сэргийлэх үндэсний
хөтөлбөрийн үнэлгээ
"Эрүүл Монгол"
үндэсний хөтөлбөрийг
сайжруулах зөвлөмж
боловсруулах
Тамхины хайрцаг
дээрх эрүүл мэндийн
анхааруулах зураг,
тамхигүй орчин,
тамхийг хориглох
сурталчилгаа
сэдвүүдээр нөлөөллийн
ажил

Санхүүжүүлэгч
байгууллага
Нью- Йоркын
Нээлттэй
нийгмийн
хүрээлэн, Азийн
хөгжлийн банк

Хамтран
хэрэгжүүлэгч
байгууллага

ЭМЯ

Олон улсын
судалгааны төв,
Канад
НҮБ-ын Хүүхдийн
сан

Хүнс хөдөө аж
ахуйн яам, ЭМЯ

ЭМЯ, АХБ-ны HSS2 төсөл

ДЭМБ

ЭМЯ

2009-2013

Архины хэрэглээнээс
урьдчилан сэргийлэх
болон хяналтын
арга хэмжээг
идэвхжүүлэх
нөлөөллийн ажил

IOGT International,
ДЭМБ

ЭМЯ, Сэтгэцийн
эрүүл мэндийн
үндэсний төв,
Нийслэлийн
эрүүл мэндийн
газар, Хууль зүй
дотоод хэргийн
яам, Дэлхийн
зөн Монгол

2009-2013

Халдварт бус өвчин,
осол гэмтлээс
урьдчилан сэргийлэх
төслийн Нөлөөллийн
ажил

ММСС, Эрүүл
мэндийн төсөл

ЭМЯ, аймгууд
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Хугацаа

Үйл ажиллагаа

Хар тамхи
мансууруулах
бодисыг орлуулах
эмчилгээний
удирдамж
боловсруулах
“Халдварт бус
2010
өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, зөвлөгөө
өгөх загвар
үйлчилгээг эрүүл
мэндийн анхан
шатны түвшинд бий
болгох” туршилтын
төсөл
Архи, мансууруулах
бодисоос урьдчилан
сэргийлэх үйл
ажиллагаанд
зарцуулах хөрөнгийн
эх үүсвэрийг архи
согтууруулах
ундааны импортын
татварын 1%-ийг
2009-2010
Эрүүл мэндийг
дэмжих санд,
Архидан согтуурахтай
тэмцэх санд 1%-ийг
тус тус хуримтлуулах
хуулийн заалтыг
УИХ-аар батлуулахад
бодит хувь нэмэр
оруулах
Эмнэлгийн
мэргэжилтнүүдээс
эрүүл мэндийн
2010, 2012, удирдлага, нийгмийн
2013
эрүүл мэнд,
статистик зэрэг
мэргэшлийн зэрэг
олгох шалгалт

Санхүүжүүлэгч
байгууллага

Хамтран
хэрэгжүүлэгч
байгууллага

ЭМЯ, Глобал
сангийн
дэмжлэгтэй ДОХ
ба Сүрьеэгийн
төсөл

Нийслэлийн
эрүүл мэндийн
газар

ММСС, Эрүүл
мэндийн төсөл

Эрүүл мэндийн
хөгжлийн төв,
Аймгуудын ЭМГ
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Хугацаа

2012

2013

2014

Үйл ажиллагаа
“Агаарын бохирдол
сурагчдын эрүүл
мэндэд нөлөөлөх нь”
судалгаа
“Эмзэг бүлгийн
иргэдэд үзүүлэх эрүүл
мэндийн хоёрдогч
шатлалын тусламж
үйлчилгээний
хүртээмжийг
сайжруулах”
туршилтын загвар
төсөл
“Эрүүл мэндийн
салбар дахь
гадаад, дотоодын
байгууллагуудын
тусламж,
дэмжлэгийн
түргэвчилсэн
үнэлгээ”
“Эрүүл мэндийн
даатгалын талаарх
иргэдийн мэдлэг,
хандлага, хүлээлт”
судалгаа
“Хорт хавдрын
хөнгөвчлөх тусламж
үйлчилгээний
хэрэгцээ, нөөц,
хүртээмжийн
үнэлгээ”
“Дорноговь аймгийн
хүн амын эрүүл
мэндийн байдалд
хийсэн баримт
бичгийн судалгаа”
“Орчны эрүүл
мэнд” үндэсний
хөтөлбөрийн үнэлгээ
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Санхүүжүүлэгч
байгууллага

Хамтран
хэрэгжүүлэгч
байгууллага

ММСС-ийн Цэвэр
агаар төсөл

Азийн хөгжлийн
банк

ЭМЯ

ДЭМБ

Германы олон
улсын хамтын
ажиллагааны
нийгэмлэг

ЭМЯ

Aрева ХХК

Дорноговь
аймгийн ЭМГ

ДЭМБ

ЭМЯ

Хугацаа

2014-2016

2015

2016

2017

2017-2020

2019

Үйл ажиллагаа
Гудамжинд амьдарч,
хөдөлмөр эрхэлж
байгаа хүүхдүүдийн
дундах явуулын
клиник төслийн
эцсийн үнэлгээ
“Эрүүл аюулгүй
байдлын индекс”
төслийн зөвлөх
“Эрүүл мэнд, эдийн
засагт учруулах
архины дарамтыг
судлах” судалгаа
Хүүхдийн эрүүл мэндэд
агаарын бохирдлын
үзүүлэх нөлөө,
шийдвэрлэх арга зам
Эрүүл мэндийн
салбарын шинэчлэл
уриалга боловсруулж,
ЗГ-ын мөрийн
хөтөлбөрт тусгах
Монгол улсад
нийгмийн эгэх
хариуцлагыг
бэхжүүлэх төслийн
дэд төслийг
Говьсүмбэр, Хөвсгөл
аймагт хэрэгжүүлэх
“Эрүүл зүрх-Эрүүл
Улаанбаатарт”
хөтөлбөрийн хяналт
үнэлгээ
Монгол улсад
нийгмийн эгэх
хариуцлагыг
бэхжүүлэх төслийн
дэд төслийг Ховд,
Өвөрхангай аймагт
хэрэгжүүлэх
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байгууллага
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Швейцарийн
хөгжлийн
агентлаг
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МНЭММН-ӨНӨӨДӨР
OPEN MEDICAL INSTITUTE ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР
OPEN MEDICAL INSTITUTE хөтөлбөр нь манай орны эрүүл мэндийн
салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй хөтөлбөрүүдийн
нэг юм.
Австрийн Залцбург хотноо зохиогддог залуу эмч нарт зориулсан
долоо хоногийн сургалт семинараар эмчилгээ, оношилгооны хамгийн
сүүлийн үеийн шинэ мэдээллийг өгөхөөс гадна олон улсын эмч нарын
хооронд туршлага солилцох таатай боломж олгодгоороо онцлог юм.
Залцбургийн мэдлэг дээшлүүлэх семинарын түншлэгчдэд дэлхийд
нэр хүндтэй Вейл Корнеллийн их сургууль, түүний харьяа эмнэлгүүд,
Филаделфийн Хүүхдийн эмнэлэг, Дьюкийн их сургуулийн анагаах
ухааны төв, Колумбын их сургууль, Клэвлэндийн эмнэл зүйн сан, Олон
улсын байгууллагууд (ДЭМБ, Өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийн
төв, Бөөр судлалын Европын холбоо) Австри болон Европын холбооны
орнуудын зөвлөхүүд хамтран ажилладаг тул дэлхийд өндөр чанартай
сургалтанд тооцогддог.
Семинарт манай орноос жил бүр 20-35 эмч хамрагддаг бөгөөд нийгэмлэг
нь семинарын сурталчилгаа, өргөдөл гаргасан эмч нарын материал
бүрдэлт, зөвлөгөө өгөх, хэлний шалгалтаас эхлүүлээд семинар дуусах
хүртэлх бүхий л зохицуулалтыг хийсээр ирсэн.
Залцбургийн семинарт суралцсан мэргэжилтэн дараа нь Австрийн
харьяа эмнэлэгт нэг сар хүртэлх хугацаагаар дадлага хийх эрхтэй
болдог бөгөөд энэ нь сурч мэдсэн зүйлээ газар дээр нь турших,
тэндхийн эмч нартай туршлага солилцох, тэднээс практик дээр
суралцах боломжийг олгодог. Түүгээр ч зогсохгүй энэхүү семинарт
суралцсан мэргэжилтнүүд уг сургалтыг удирдсан мэргэжилтэн
профессоруудаас өөрийн оронд урьж авчирч сургалт зохион байгуулах
боломжтой.
Тус хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 2018 оны байдлаар нийт 532
эмч семинарт хамрагдаж, 53 эмч Австрийн эмнэлгүүдэд клиникийн
нэг сарын дадлагад хамрагдсан төдийгүй Америк, Австрийн хүндэт
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профессоруудыг 2 удаа эх орондоо урьж мэргэжлийн сургалт зохион
байгуулсан юм.
Семинартай холбоотой бүхий л мэдээлэл (семинарт оролцоход
тавигдах шаардлага, семинарын чиглэлүүд, огноо, өргөдөл гаргахад
бүрдүүлэх материал, материал хүлээн авах эцсийн хугацаа) -ийг манай
байгууллагын www.mphpa.com, Америк Австрийн сангийн www.aafonline.org хаягаар орж, танилцах боломжтой.
“ЭРҮҮЛ ЗҮРХ-ЭРҮҮЛ УЛААНБААТАР” хөтөлбөрийн Хяналт
үнэлгээний төсөл
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн эрүүл мэндийн
газар, Оном сан, нийслэлийн 142 өрхийн эрүүл мэндийн төв, Швейцарь
улсын Новартис сан болон бусад олон талууд хамтран “Эрүүл зүрх-Эрүүл
Улаанбаатар” хөтөлбөрийг Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэрэгжүүлж
байна. Хөтөлбөрийн зорилго нь цусны даралтын тусламж үйлчилгээг
(урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлэг үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ,
менежмент) анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын түвшинд
сайжруулснаар эрсдэлт бүлгийн хүм амын дундах цусны даралтын
хяналтыг сайжруулах, зүрх судасны хүндрэлийг бууруулах юм.
Нийгэмлэгийн хувьд АНУ-ын Өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийн
төв (Center for Disease Control and Prevention)-ийн дэргэдэх Си Ди Си
Сантай (CDC Foundation) хамтран уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт,
үнэлгээний төслийг хэрэгжүүлж байна. Хяналт үнэлгээг хийснээрээ
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүн, үр нөлөө, тогтвортой байдлыг
үнэлж, хэрэгжүүлэгч түнш болон бусад хамтрагч байгууллагуудыг
нотолгоонд суурилсан мэдээллээр ханган ажиллаж байна.
“МОНГОЛ УЛСАД НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ”
Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтран Монгол
Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийг 2015-2019
онд 10 аймаг болон Улаанбаатар хотын 3 дүүргүүдийг хамруулан
хэрэгжүүлж байна.

23

Хөтөлбөрийн зорилго нь төрөөс олон нийтэд үзүүлдэг үйлчилгээ, бусад
шаардлагатай хэрэгцээг зохистой хэмжээнд хүргэхтэй холбоотой
асуудлаар иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс төрд
хариуцлага тооцох, мөн хариуцан тайлагнах үйл явцыг сайжруулах,
холбогдох хариу үйлдэл хийхийг төрөөс шаардах, түүнчлэн иргэний
нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээлэл, бусад нийгмийн бүлгүүдээс
энэхүү хүчин чармайлтыг дэмжиж, ороолцохыг хүсдэг нийгмийн
харилцааны механизмыг бий болгох явдал юм.1
Нийгэмлэг нь энэхүү хөтөлбөрийн дэд төслийг Ховд, Өвөрхангай
аймгуудад хэрэгжүүлэхээр болсон бөгөөд Ховд аймагт анхан шатны
тусламж үйлчилгээг сайжруулах, Өвөрхангай аймагт бэлгийн замаар
дамжих халдварыг бууруулах чиглэлээр орон нутгийн төрийн бус
байгууллагууд, Засаг даргын тамгын газар, эрүүл мэндийн байгууллагууд,
иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэн ажиллах юм.

1

http://www.irgen-tur.mn/mn/what-is-sa, 2018 оны 5 сарын 21
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ДУРСАМЖ, ДУРДАТГАЛ
ХАМТДАА ХӨГЖСӨН ОН ЖИЛҮҮД
Б.МАШБАДРАХ
(Нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал асан)
Эхлэл бүхэн түүх бүтээдэг
Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн
мэргэжилтнүүдийн
нийгэмлэг
маань
амьдралын маань нэгэн үетэй салшгүй
холбоотой гэдэг утгаараа энэ үйлсийн
төлөө чин сэтгэл, хөдөлмөр зүтгэлээ
зориулж байсан цаг үеэ эргэн дурсахад
сайхан санагдаж байна. Энэ нийгэмлэгт
би 2004‑2007, 2013-2015 онуудад гүйцэтгэх
захирлаар ажилласан юм.
Би Соросын санд Нийгмийн эрүүл
мэндийн хөтөлбөрийн зохицуулагчаар
2000-2004 онд ажиллаж байлаа. Тус сангийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр
нь нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр болон өөрчлөгдсөн тул уг
хөтөлбөрийг Монгол улсад хэрэгжүүлэх хариуцлагатай үүрэг хүлээж
авч билээ. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд эхлээд стратеги
боловсруулж түүнийхээ дагуу ажлаа төлөвлөж, санхүүжилт авах
боломжтой байсан. Тодруулбал Монголдоо орчин цагийн нийгмийн
эрүүл мэндийн хөгжлийн суурийг тавихад өндөр хөгжилтэй орнуудын
мэргэжилтний мэдлэг туршлага, санхүүгийн дэмжлэг авах улмаар
хөтөлбөр болгон хэрэгжүүлэх таатай боломж бүрдсэн гэж хэлж
болно. Тухайн үед манай улсад барууны өндөр хөгжилтэй оронд энэ
чиглэлээр сурч туршлагажсан мэргэжилтэн цөөн байсан.
Гэсэн хэдий ч тэр үед Монголд ажиллаж байсан WHO, GTZ, UNFPA,
UNICEF зэрэг байгууллагуудын мэргэжилтнүүд болох Rejo Salmela,
Wolf Wagner, Andrea Irving болон гадаадад нийгмийн эрүүл мэндээр
магистрын сургалтыг дүүргэсэн С.Төгсдэлгэр, Ё.Дөнгө нарыг
хөтөлбөрийн шинжээчдийн багт авч ажиллуулж байлаа.
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Ингээд Монгол улсад нийгмийн эрүүл мэндийн бодлого хөтөлбөр,
мэргэжлийн сургалт, олон нийтийн НЭМ-ийн чадавхыг дээшлүүлэхэд
салбар хоорондын хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх, нийгмийн эмзэг
хэсгийн гадуурхалтыг бууруулж, нийгмийн амьдралд тэгш оролцуулах
зорилготой стратегийг эдгээр хүмүүсийн дэмжлэгтэйгээр хамтран
боловсруулж батлуулан хэрэгжүүлж билээ.
Уг стратегийг бодитоор хэрэгжүүлэхэд орчин цагийн НЭМ-ийн
чиглэлээр сурч, ажиллаж байгаа хүмүүстэй холбогдож хамтран
ажиллах хэрэгцээ шаардлага үүссэн. Тиймээс тухайн үеийн Соросын
сангийн тэтгэлгээр АНУ-д НЭМ-ээр суралцаж төгссөн мэргэжилтнүүд
болон тэднээр дамжуулан бусад улс орнуудад суралцсан, одоо
салбартаа ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүдийг цуглуулан 2002 оноос
эхлэн мэдээлэл, туршлага солилцох уулзалтуудыг сар бүр тогтмол
хийж эхэлсэн.
Энэ уулзалтанд мэргэжилтнүүд маань ч тун уриалгахан оролцдог
байлаа. Хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд мэргэжилтнүүдийн
оролцоо шаардлагатайн дээр тэд ч үйл ажиллагаандаа идэвхтэй,
санаачилгатай оролцон тэр хэрээрээ чадавхжин туршлагажиж байсан
юм.
Бид хамтран НЭМ-ийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, тамхины
хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж тамхины татварыг нэмэх, анагаахын
сургуулийн НЭМ-ийн магистрын хөтөлбөрийг шинэчлэх гэх мэт ач
холбогдолтой, томоохон ажлуудыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн.
Энэ бүх ажлууд маань эдгээр чадварлаг, санаачлагатай, эрч хүчтэй
залуучуудын хичээл зүтгэл, мэдлэг чадварын үр дүнд бий болсон гэж
бардам хэлмээр байна. Ийм чадварлаг залуучуудыг олж харж, нэгэн
зорилгод нэгтгэж чадсандаа их баяртай байдаг.
Нийгэмлэгээ албан ёсоор байгуулсан нь
НЭМ-ийн мэргэжилтнүүдтэй уулзаж байхдаа бид ер нь зохион
байгуулалттай, албан ёсны байж болох талаар удаа дараа ярилцдаг
байлаа. Тэгж байтал тамхины хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх
ухуулга, нөлөөллийн ажлыг улс төрийн түвшинд хийлгэх саналыг
ЭМЯ‑наас бидэнд тавихад бид ч урам зоригтойгоор ажлаа эхлүүлэхээр
шийдсэн. Гэхдээ албан ёсны байгууллага болоогүй байсан болохоор хүч,
нөлөө хомсдох тул тэр дор нь нийгэмлэгийн дүрэм, журам боловсруулж,
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хууль зүйн яаманд бүртгүүлж албан ёсоор төрийн бус байгууллагын
статустай болсон.
Анхандаа бид Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн нийгэмлэг гэж
бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргатал нэр давхцаж байсан тул мэргэжлийн
нийгэмлэг байх нь зөв юм байна гэж шийдээд МНЭММН гэдэг
нэртэй болж байлаа. Нийгэмлэгийг ийнхүү анх үүсгэн байгуулах,
бичиг баримт бүрдүүлэх, улсын бүртгэлд бүртгүүлэх зэрэг ажилд
С.Төгсдэлгэр, С.Эвлэгсүрэн, Ё.Дөнгө, Б.Соёлтуяа, Ц.Бүжин, Т.Болормаа,
Э.Уранчимэг нарын мэргэжилтнүүд манлайлж байсныг санаж байна.
Нийгэмлэгийнхээ гол зорилгодоо мэргэжилтнүүдийг нэгтгэх, тэдний
хүчээр улс орондоо орчин цагийн НЭМ-ийг хөгжүүлэхэд тус дэм болохыг
тодорхойлсон. Эдгээр залуучуудтай хамтран нийгэмлэгээ гадаад
орнуудын мэргэжлийн нийгэмлэгийн ажилладаг журмаар ажиллахад
их анхаарч байлаа. Биднийг ийнхүү анх нийгэмлэгээ байгуулаад үйл
ажиллагаагаа эхлүүлж, өрнүүлж байх явцад НЭМ-ийн чиглэлээр
Монголд ажиллаж байсан гадаадын, ОУ-ын байгууллагууд их дэмждэг
байсан нь бидэнд ихээхэн итгэл, урам зориг өгдөг байсныг онцлон
дурдах нь зүйтэй болов уу.
Хамтдаа хөгжсөн он жилүүд
2004 онд Соросын сан хаагдаж, зарим хөтөлбөрүүдийг тодорхой
дэмжлэгтэйгээр төрийн бус байгууллага болгож хөл дээр нь босгох
үйл явц явагдсан билээ. Манай хөтөлбөр энэ чиглэлд хамрагдаагүй
боловч Соросын сан хаагдахад хараахан дуусаагүй байсан төслүүдийг
Монголын талын байгууллагад шилжүүлэхэд удирлагууд маань миний
санал болон нийгэмлэгийн хүсэлтийг дэмжиж, манай нийгэмлэгийг
сонгож, улмаар би МНЭММН-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллах
болсон. Өмнө нь Соросын санд байхад батлагдсан стратегийн дагуу
бэлэн санхүүжилтээр төслүүдээ хэрэгжүүлдэг байсан бол төрийн
бус байгууллагын хувьд санхүүгийн, орон байрны, боловсон хүчний
дутагдлаас эхлүүлээд олон хүндрэл, бэрхшээл их тулгарч байлаа.
Нийгэмлэгийн үндсэн зорилгын дагуу хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлэхээс
гадна аж ахуй, санхүү, хүний нөөцийн гээд бүхий л ажлыг нэг туслахын
хамт амжуулахаас өөр аргагүйд хүрч байв. Ингээд л байгууллагынхаа
өмнө тулгамдсан олон хэрэгцээ, шаардлагыг хангахын тулд төсөл
бичиж санхүүжилт олох, нийгэмлэгийн нүүр царай болж явах гээд өмнө
нь надад огт хамааралгүй, чухал биш мэт санагддаг байсан ажлуудаас
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хийж эхэлсэн дээ. Гэвч бидний өмнө тулгарсан саад, бэрхшээл
бүрийг даван туулахын хэрээр юм сурч, мэдэж нийгэмлэгийн гишүүд,
удирдлагаасаа санаа, зөвлөгөө авч хамтдаа хөгжсөн гэж боддог.
Эргээд бодоход, нийгэмлэгт ажилласан он жилүүд маань миний хувьд
хамгийн үр бүтээлтэй, урам зоригтой, хамаг хүчин чармайлтаа дайчлан
ажиллаж, гишүүдээсээ суралцаж, хамтдаа хөгжсөн он жилүүд байсан
юм.
Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар дахь зоримог өөрчлөлт
Нийгэмлэгт ажиллах хугацаандаа багагүй ажлуудын ард гарсан. Тэр
дотроо 2003 онд анх удаа тамхины татварыг нэмэх хуулийн өөрчлөлтийн
ухуулга, нөлөөллийн ажил маань Монголдоо анхны бас томоохон
шинэлэг хэлбэрийн ажил болсон гэж боддог. Энэ ажилдаа бид үнэхээр
их санаа тавьж, хүчин чармайлт гарган ажиллаж билээ. Бид тусгай
стратеги боловсруулж, хэлэх үг бүрийн утга найрлагад анхаарч, тэр
бүү хэл илтгэгчийг урдаа гаргаж яриулаад, биеэ яаж авч явах, дууны
өнгө, нүдний харц хүртэл ямар байх талаар саналаа хэлж засч залруулж
байлаа. Ажлын маань үр дүнг ЭМЯ, НҮБ-ын байгууллагууд ч их сайнаар
үнэлсэн.
Д.Уранчимэгийн маань хэрэгжүүлж ажилласан “Үр хөндөлтийн стандарт
боловсруулах” төсөл холбогдох байгууллагууд болон мэргэжилтнүүд,
олон нийтээс бас их сайн үнэлгээ авч байсан юм. НҮБ-уудын дэмжлэг
ч сайн байсан. Соросын сангийн төслийн үргэлжлэл гэж хэлж болох
энэ төсөл дээр нийгэмлэг бараг хоёр жил орчим уйгагүй ажиллаж
стандартаа батлуулж чадсан. 2006 онд Харвардын их сургууль, Дэлхийн
банктай хамтран эрүүл мэндийн салбарын удирдлагын курсыг Соросын
сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлсэн нь мөн л амжилттай
хэрэгжсэн бөгөөд номыг нь өөрсдөө орчуулж, бүр синхрон орчуулга
хүртэл хийж явснаа одоо бодоход сэтгэл хөдөлж сууна.
Тодруулбал, нийгэмлэг маань хуучнаар АУИС-ийн НЭМ-ийн сургуулийн
магистрын хөтөлбөрийг шинэчлэх төсөлд зөвлөхөөр ажилласан.
Хөтөлбөрийг нь бүрэн шинэчилж 10 гаруй багшийг гадаадад магистрын
сургалтад, бараг бүх багш нарыг нь богино хугацааны сургалтуудад
явуулж, орчин цагийн НЭМ, түүний сургалтын талаар бэлтгэсэн.
Үндсэн 4 хичээлийн сурах бичгийг англи хэлнээс орчуулан бэлтгэж
гаргасан юм. Энэ төслийг хэрэгжүүлэх ажлын бэлтгэл болгож НЭМ‑ийн
сургуулийн магистрын хөтөлбөрт нь үнэлгээг Т.Болормаа, Ц.Бүжин
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нар хийсэн нь тус сургуулийн багш нарт их тус болсон гэж боддог. Уг
төслийн хүрээнд суралцаж ирсэн багш нараас нэлээдгүй нь одоо олон
улсын байгууллагуудад, зарим нь одоог хүртэл сургуульдаа ажиллаж
байгааг харахад таатай байдаг.

Түүнчлэн 2006 онд ЗГ-аас “Эрүүл монгол хүн” гэж нэг их сонин
хөтөлбөрийг батлаад, хэрэгжилтэнд нь асар их хөрөнгийг үр ашиггүй
зарцуулахаар төлөвлөснийг бид мэргэжлийн нийгэмлэгийн хувьд
зохисгүй гэдгийг нь ухуулж, шийдвэр гаргагчдад нөлөөлөх гэж
оролдсон боловч зохистой шийдэлд хүрч чадаагүй. Эцэст нь тэр
хөтөлбөрт зарцуулах хөрөнгийг нь аль болох үр ашигтай, үйл ажиллагаа
нь аль болох үр өгөөжтэй байх тал дээр нь зөвлөж ажиллахаар болж
билээ. Гэвч хөтөлбөрийн анхны зорилго, төлөвлөлт нь буруу байсан
болохоор тийм ч үр өгөөжтэй хөтөлбөр болж чадаагүй нь харамсалтай
санагддаг.
Нийгэмлэг мэргэжлийн гэсэн статусаа хадгалж явах шаардлагатай.
Манай нийгэмлэг салбартаа мэргэжлийн нийгэмлэгийн үйл
ажиллагааны үлгэр жишээ байдаг юм. Бид мэргэжлийн нийгэмлэг
яаж ажиллах ёстой, тэр журмаар л ажиллах ёстой. Харамсалтай нь
сүүлийн үед бодлогын түвшинд мэргэжлийн нийгэмлэгтэй хамтарч
ажиллах талаар их суларсан санагдсан. Бодлогыг мэргэжлийн түвшинд,
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нотолгоонд тулгуурлаж гаргах ёстой гэдгийг ухуулж хэлсээр л байх
хэрэгтэй. Хамтрагч байгууллагууд маань зарим үед бидний өрсөлдөгч
болж, мэргэжлийн нийгэмлэгийн хийх ажлыг улсын байгууллагууд нь
авч хийж байгаа (тэд ч бас үндсэн үйл ажиллагаанаасаа хазайж байгаа
хэрэг) нь зарим талаар нийгэмлэгийн үндсэн зорилгоосоо хазайсан
ажил хийхэд хүргэж байгаа нь сэтгэл эмзэглүүлдэг. Хэрэв бид энэ
бэрхшээлийг сөрж, өөрсдийн чадвар туршлагаа харуулж чадахгүй бол
эцэстээ энэ нь нийгэмлэгийн оршин тогтноход нөлөөлөх вий гэж санаа
зовниж явна даа.
Нийгэмлэгийн үндсэн бахархал нь манай гишүүд
Сүүлийн үед нийгэмлэгийн гишүүн болж байгаа хүмүүс зөвхөн надад
ямар ашигтай юм гэсэн байдлаар хандаж байгаа нь ажиглагддаг.
Гишүүд нь сайн дураар нэгдэж, өөрийн хүчин чармайлтыг чадлын
хэрээр гаргах ёстойг ухамсарлаж чадвал нийгэмлэг маань урьдынх
шигээ хүчтэй, нөлөөтэй, нэр хүндтэй байж чадна. Уг нь гадаадын
зөвлөхүүд манай нийгэмлэгийн чадвар, хандлагыг Монголын ижил
төст үйл ажиллагаатай бусад байгууллагуудаас өөр гэдгийг миний
хувьд удаа дараа сонсож байсан нь манай нийгэмлэгийн гол бахархал
юм. Үйл ажиллагааны маань гол цөм болсон гишүүд мэргэжлийн бас ур
чадвартай тул нийгэмлэгийн маань нэр хүнд тэр хэрээр өсч, өндийж буй
хэрэг л дээ. Иймд дор бүрнээ хичээж, эв нэгдэл хамтын ажиллагаагаар
хөгжлийг бүтээх нь чухал юм.
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БИДНИЙ ЗОРИМОГ, ХҮЧТЭЙ ДУУ ХООЛОЙ
ҮГҮЙЛЭГДЭЖ БАЙНА
С.ТӨГСДЭЛГЭР
(ДЭМБ-ын Химийн аюулгүй байдлын төслийн зөвлөх, НЭМ-ийн магистр)
Одоогоос яг хорин жилийн өмнө буюу
1998 оны зургаадугаар сард Соросын
сангийн тэтгэлгээр анхны 8 Монгол
залуу хээрийн галуу нисэн үл хүрэх
газраас эрдэм өвөртөлж ирэхээр
АНУ-ыг зорьж билээ. Энэ дундаас
Б.Соёлтуяа, Ц.Болдцэцэг бид гурав
нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын
хөтөлбөрт хамрагдахаар Олбани дахь
Нью-Иорк мужийн их сургууль руу
хүлгийн жолоо залсан юм.
Тухайн үед манай улс ардчиллын замыг сонгоод удаагүй, мэдээллийн
технологи өнөөгийнхтэй адил хөгжөөгүй байсан үе тул алс холын
Америкт анх удаа хөл тавьсан бидний хувьд бүх зүйл нь сонин содон,
гайхам байлаа. Ялангуяа нийгмийн эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны
ойлголт нь цоо шинэ, асар сонирхолтой байсан тул хоёр жил нүд
ирмэхийн зуур өнгөрч, нэг л мэдэхэд Соёлоо бид хоёр сургуулийнхаа
шилдэг төгсөгчид болж, Дельта Омега Нийгмийн эрүүл мэндийн
хүндэт нийгэмлэгийн шагналыг хүртэж эрдэмтэн багш, гэр бүл, найз
нөхөдтэйгээ баяраа хуваалцаж, улмаар 2000 оны зун үгүйлэн санасан
эх орондоо эргэн ирсэнсэн. Тэр жилдээ Соёлоо маань НҮБ-ын Хүн амын
санд нөхөн үржихүйн мэргэжилтнээр, харин би ЭМЯ-нд нийгмийн эрүүл
мэндийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
болж, ажлын гараагаа эхлүүлж байлаа. Соросын сангийн тэтгэлгээр
суралцсан анхны төгсөгчдийн хувиар бид сангийнхаа үйл ажиллагаанд
идэвхтэй оролцдог байсан бөгөөд 2001-2004 онд Соросын сангийн
Нийгмийн эрүүл мэндийн шинжээчдийн зөвлөлд доктор Б.Оргил
(ЭМСХ төслийн зөвлөх), доктор Х.Энхжаргал (ДОХ-той тэмцэх үндэсний
сангийн гүйцэтгэх захирал), доктор Вольф Вагнер (ГТХАХ-ийн ахлах
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зөвлөх), Б.Машбадрах (Соросын сангийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн
зохицуулагч) нартай хамтран ажиллах аз завшаан надад тохиосон юм.
Энэ хугацаанд Соросын сангийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг үр дүнтэй
хэрэгжүүлэхэд нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэг
ихээр үгүйлэгдэж байсан тул шинжээчдийн зөвлөлийн зүгээс think
tank байгуулах санаачлага гарч, 2002 оноос эхлэн нийгмийн эрүүл
мэндийн чиглэлээр үр бүтээлтэй ажиллаж буй залуучуудын албан бус
цугларалтуудыг зохион байгуулж эхэлсэн юм.

Энэхүү Think tank-ийн үйл ажиллагаанд Б.Соёлтуяа, С.Эвлэгсүрэн,
Т.Болормаа, Ё.Дөнгө, Ж.Дэмбэрэлсүрэн нар анхнаас нь идэвхийлэн
оролцож ирсэн бөгөөд бид Машаа эгчийн удирдлаганд эвлэлдэн
нэгдэж, эгнээгээ улам бүр өргөжүүлж, өнөөгийн МНЭММН буюу
нийгэмлэгийн эх суурийг тавих ажлыг эхлүүлж байлаа.
Улмаар нийгэмлэгээ 2002 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр ХЗДХЯ‑нд
албан ёсоор бүртгүүлж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлж анхны тэргүүн,
удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн гишүүдээ бүх гишүүдийн
хурлаасаа сонгож байсан. Тухайн үед миний бие Соросын сангийн
НЭМ-ийн шинжээчдийн зөвлөлийн гишүүн байсан тул тус сангийн
ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх журмын дагуу нийгэмлэгийн
удирдлагын бүтцэд орж ажиллаагүй юм. Харин 2005 оноос Удирдах
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зөвлөлийн гишүүнээр, 2007-2009 онд нийгэмлэгийн тэргүүнээр ажиллах
үүрэг хүлээн, нийгмийн эрүүл мэндийн хөгжлийн төлөө өөрийн мэдлэг,
чадвараа зориулах хувь тохиосон юм.
Нийгэмлэгийн тэргүүнээр ажиллаж байхад гүйцэтгэх захирал
Ж.Гүндэгмаа, туслах ажилтан Б.Булган нар арын албыг найдвартай
дааж, дайчин бүсгүйчүүдийн уйгагүй хөдөлмөрөөр нийгэмлэг маань
хотын төвд өөрийн гэсэн байртай болж, айлаар бол өрх тусгаарласан
сайхан он жилүүд байжээ.
Манай нийгэмлэг 2009 онд Тамхины хяналтын тухай хуулийг шинэчлэн
найруулах ажлыг эхлүүлэхийн тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдэд
ухуулга нөлөөллийн ажиллагааг үе шаттайгаар зохион байгуулсан нь
нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах үйлсэд оруулсан томоохон хувь
нэмэр яахын аргагүй мөн. Бидний эхлүүлсэн энэ нүсэр ажил олон
саад бэрхшээл, тамхи үйлдвэрлэгчдийн хүчтэй эсэргүүцлийг даван
туулсны эцэст 2012 онд Тамхины хяналтын тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулга УИХ-аар батлагдан, Монгол Улс анх удаа олон нийтийн газар
тамхи татахыг бүрэн хориглож, тамхины бүх төрлийн зар сурталчилгааг
хориглож, хууль зөрчигчдөд ногдуулах торгуулийн хэмжээг нэмэгдүүлж,
хуулийн биелэлтийг зохион байгуулах, хяналт тавих байгууллагын чиг
үүргийг тодорхой болгосон юм.
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Энэ хууль хүн болгоны амьдралд шууд мэдрэгдэж, олон нийтийн зүгээс
талархал хүлээсэн хууль болсон ба нийгэмлэг маань үүнд томоохон
үүрэг гүйцэтгэсэн гэдгээрээ бид бахархах бүрэн эрхтэй гэж үздэг.
Харамсалтай нь, 2015 онд ухвар мөчид бодолтой түшээдийн харалган
бодлогын уршгаар Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулж, нийтийн хоол, худалдаа, баар, цэнгээний газар, аж ахуйн
нэгж, байгууллагад утаат тамхи татах зөвшөөрөгдсөн цэг байгуулахыг
зөвшөөрсөн нь нийгмийн эрүүл мэндийн хувьд асар том ухралт болсон
юм.
Нийгмийн эрүүл мэндэд аюул заналхийлэл учруулсан, бидний ололт
амжилтыг үгүйсгэсэн энэ мэт дайралтууд цаашид багасахгүй, улам бүр
эрчимжиж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хэт арилжаалах, улмаар
хамралтыг бууруулж, үнийн өсөлтийг хяналтгүй болгох бодит эрсдэл
нүүрлэсэн цаг үед бид ажиллаж, амьдарч байна. Иймээс нийгмийн эрүүл
мэндийн мэргэжилтнүүд бидний нотолгоонд тулгуурласан, зоримог,
хүчтэй дуу хоолой Монголын эрүүл мэндийн салбарт хэзээ хэзээнээс
илүү үгүйлэгдэж байна.
Иймээс нийгэмлэгийнхээ 17 жилийн ойг угтан хийсэн бүтээснээ эргэн
дурсахын сацуу цаашдын зорилтуудаа тодорхойлж, жирийн иргэдийн
дуу хоолойг шийдвэр гаргагчдад хүргэх, нийгэмд үйлчлэх чиг үүргээ
хэрэгжүүлэх арга замаа тодорхойлоход анхаарцгаая хэмээн уриалмаар
байна.
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НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ ЭНХИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА
Т. БОЛОРМАА
(Интермед эмнэлгийн ерөнхийлөгч, М-Си-Эс Холдинг ХХК-ийн Эрүүл
мэндийн бизнес хариуцсан захирал, НЭШУ-ны магистр)
Эгнээндээ 80 гаруй гишүүн нэгтгэсэн
Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн
мэргэжилтнүүдийн
нийгэмлэгийг
байгуулагдсан цагаас нь хойш эрхэм
зорилтуудыг нь биелүүлэхийн төлөө
тасралтгүй зүтгэж ирсэн гишүүд болон
үе үеийн удирдлагууддаа чин сэтгэлээсээ
талархал илэрхийлье.
Одоогоос 17 жилийн өмнө манай нийгэмлэг
байгуулагдах нөхцлийг хэд хэдэн хүчин
зүйлс бүрдүүлсэн гэж боддог. 2001 онд
төрөөс нийгмийн эрүүл мэндийн талаар
баримтлах бодлого батлагдсан. 1990
оны дунд үеэс эхлэн бидэнд өрнийн болон дорнын өндөр хөгжилттэй
улс орнуудад тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаж сурах боломж нээгдэж,
улмаар орчин цагийн нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр нэлээн
олон мэргэжилтнүүд бэлтгэгдэж эхэлсэн. Түүнчлэн Эрүүл мэндийн
хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны хүрээнд нийгмийн эрүүл мэндийн
сургалтууд тогтмол зохион байгуулагдаж байсны сацуу нийгмийн эрүүл
мэндийн олон талт үйл ажиллагааг “learning by doing” хэлбэрээр ажлын
байран дээрээ эрчимтэй сурах боломж залуу мэргэжилтнүүдийн хувьд
нээгдсэн байв. Мөн олон улсын хөгжлийн байгууллагуудын нийгмийн
эрүүл мэндийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд ч олон залуучууд мэдлэг
ур чадвараа дээшлүүлсэн. Олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байсны
дотроос Соросын сангийн Нийгмийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн
хүрээнд нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх,
чадавхжуулах, иргэний нийгмийн оролцоог төлөвшүүлэх асуудалд
онцгой ач холбогдол өгч ажилласан нь илүү бодитой, тогтвортой үр
өгөөжтэй байсны тод илрэл нь өнөөг хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаа
явуулж ирсэн манай нийгэмлэг гэж боддог.
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Энэ
амжилтанд
хүрэхэд
Б.Машбадрах
эмч (Машаа эгч) чин
сэтгэлээсээ, мэргэжлийн
өндөр түвшинд ажиллаж,
гадны нөөц бололцоог
дайчилж,
биднийг
нэгтгэн удирдан зохион
байгуулж гол үүргийг
гүйцэтгэсэн.
Бид
ч
өөдрөг сэтгэлтэй сурч мэдсэнээ бусадтайгаа хуваалцах, ажил хэрэг
болгох замаар боломжийнхоо хэрээр нийгмийн эрүүл мэндийн эерэг
өөрчлөлтийг бий болгохыг зорин ажиллаж ирсэн.
Бид хамтдаа нийгэмд тустай, олон ажлуудыг санаачлан хэрэгжүүлж,
санал бодлоо уралдуулж, бие биенээсээ суралцаж, хамтдаа хөгжиж
ирсэн. Тухайлбал, 2009 онд Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт
өөрчлөлт оруулахад амжилттай нөлөөлсний үр дүнд хүн амын эрүүл
мэндийг хамгаалахад бодлогын түвшинд зөв шийдвэр гарсан. Зохион
байгуулж байсан сургалтууд дундаас Эрүүл мэндийн яам, Дэлхийн
Банк, Харвардын их сургуультай хамтран эрүүл мэндийн удирдлагын
ажилтнуудад чиглэсэн Эрүүл мэндийн өөрчлөлт шинэчлэл болон
тогтвортой санхүүжилт сургалт, Залцбургийн сургалтын хөтөлбөрт
салбарын мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй хамруулж ирсэн нь өнөөг
хүртэл амжилттай хэрэгжиж байна.
Мөн “Шинэ нийгмийн эрүүл мэнд” номыг
орчуулснаар оюутан сурагч, эрүүл
мэндийн салбарын болон нийгмийн эрүүл
мэндийн ажилтнуудад орчин цагийн
нийгмийн эрүүл мэндийн тухай ойлголт,
онол практикийн гарын авлага бүхий
номтой болсон. 2007 онд бид судалгаа
шинжилгээний ажлын хүрээнд анх удаа
олон улсад англи хэл дээр Монголын эрүүл
мэндийн тогтолцооны тухай хураангуйг нийтлүүлсэн. Энэхүү ажлыг
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаралтай European Observatory
on Health Systems & Policies байгууллагын шилжилтийн улс орнуудын
эрүүл мэндийн тогтолцооны судалгааны төслийн хүрээнд хийсэн юм.
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Үүнээс гадна олон улсын хөгжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны
хүрээнд судалгаа шинжилгээ, сургалт, ухуулга сурталчилгааны олон
ажлуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн.
Нийгмийн эрүүл мэндийн
үйл ажиллагааны үр
дүн нь салбар дундын
идэвхтэй
хамтын
ажиллагаан
дээр
суурилдаг. Гэтэл төр
засгийн
тогтворгүй
бодлого,
мэргэжлийн
байгууллагууд
дахь
бодлогогүй
халаа
сэлгээнээс болж байгууллагын ой санамж алдагдах, нөөцийн үрэлгэн
зарцуулалт зэрэг салбарын тогтвортой хөгжилд тулгарч буй олон
бэрхшээлтэй бид нүүр тулж ирсэн. Өнөөдөр ч гэсэн энэ нөхцөл байдал
байсаар байна. Иймд эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд бид эв нэгдэл,
нэгдмэл дуу хоолойтой байх нь эрүүл мэндийн салбарын, ялангуяа
нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлд тулгамдаж буй олон асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Хийсэн ажлууд нь чанартай, үр
дүнтэй байж л мэргэжлийн дуу хоолой хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдөх тул
нийгэмлэгийн гишүүд бид өөрсдийн мэргэжлийн мэдлэг ур чадвараа
тасралтгүй сайжруулан хөгжүүлэх, олон улсын практик ололт амжилт,
ноу-хауг байнга судлан суралцаж байх шаардлагатай байна. Үүний тулд
олон улсын мэргэжлийн хурал зөвлөлгөөнд илтгэл тавих, мэргэжлийн
сэтгүүлд нийтлэл хэвлүүлэх замаар олон улсын түвшинд өөрсдийгөө
сорьж байж л бид тэдэнтэй эн зэрэгцэн хөгжинө.
Бид нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн хувьд нэг зүйлийг
анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Дэлхийн хэмжээнд улс орнуудын
эрүүл мэндийн зардал жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байна. Өнөөгийн
глобалчлагдсан ертөнцөд халдварт өвчин эмгэг бол дэлхийн хэмжээний
асуудал болж хувираад байгаа тул дэлхий нийтээрээ нөөц бололцоогоо
дайчлан хамтран тэмцэх болно. Харин халдварт бус өвчний тархалт,
урьдчилан сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээний асуудал бол тухайн улс
орны үндэсний асуудал хэмээн тооцогдож, улс орнууд дотоодын нөөц
бололцоондоо л түшиглэн эдгээр өвчин эмгэгтэй тэмцэх шаардлагатай
тулгарч байна. Иймд манай нийгэмлэгт эдгээр асуудлуудыг
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шийдвэрлэхэд
нотолгоонд
тулгуурласан
мэргэжлийн
дэмжлэг
үзүүлэх
хэрэгцээ
шаардлага байна. Нөгөөтэйгүүр
мэдээллийн технологийн эрин
зууны
гайхамшигтай
арга
хэрэгслүүд бидэнд өөрсдийн үйл
ажиллагааг үндэсний хэмжээнд
хүртээмжтэй явуулах боломж бололцоог бүрдүүлж байна.
Бид хамтын хүчээр бодитой, үр өгөөжтэй үйл ажиллагаанууд
хэрэгжүүлж, улс орныхоо нийгмийн эрүүл мэндийн хөгжилд хувь
нэмрээ үргэлжлүүлэн оруулсаар байх болно гэдэгт итгэлтэй байна.
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МАНАЙ АНХДАГЧИД ЧИН СЭТГЭЛ, ЭРМЭЛЗЛЭЭР
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮРИЙГ СУУЛГАСАН
Ж.НАРАНЧИМЭГ
(Их эмч , НЭМ-ийн магистр)
Миний хувьд хүүхдийн эмчээс
нийгмийн
эрүүл
мэндийн
мэргэжилтэн болсон түүх маань
нийгэмлэгтэй холбоотой юм.
АУДС төгссөний дараа Дорнод
аймгийн хүүхдийн эмнэлгээс ажлын
анхны гараагаа эхлүүлж байлаа.
Улмаар
бага
насны
хүүхдийн
боловсрол, гэр бүл төлөвлөлт,
бэлгийн боловсрол гэх мэт урьдчилан
сэргийлэх чиглэлийг түлхүү сонирхож байсан надад Нээлттэй
нийгмийн хүрээлэнгээс зарласан нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын
тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах сайхан боломж олдсон юм. Ийнхүү
2002 онд уг хөтөлбөрөө дүүргэснээс хойш нийгмийн эрүүл мэндийн
чиглэлээр өнөөдрийг хүртэл нийгэмлэгтэйгээ холбогдон, хамтран
ажилласаар ирлээ.
Анх нийгэмлэгийн гишүүн болж байсан үеэ эргэн санахад, ЭМЯ-наас
УИХ-ын гишүүдийн дунд тамхины онцгой албан татварыг 25 хувиар
нэмэгдүүлэх лобби хийх хүсэлтийг ярилцаж байхдаа энэ хувь нь
мөнгөн дүнгээр маш бага хэмжээтэй байсан тул 75 хүртэл нэмэхээр
оруулсан нь зөв юм байна гэж зоригтойгоор шийдэж байж билээ.
Монголд нийгмийн эрүүл мэндийг хөгжүүлэх чин хүсэлтэй тэрсхэн,
олон сайхан шижигнэсэн залуучууд энэ нийгэмлэгийн анхдагчид байж,
баттай үндэс суурийг нь тавьсан даа гэж боддог. Бид чин сэтгэл, гүн
хүсэл эрмэлзлээр нэгдсэн болохоор өдийг хүртэл холбоотой байж, өөр
өөрийн боломж, зүтгэлээр нийгмийн эрүүл мэндийн хөгжилд зохих
хувь нэмрээ оруулсаар явж байна.
Миний хувьд 2010-2013 онуудад МСС-гийн эрүүл мэндийн төслийн
нийгмийн маркетингийн багийн ахлагчаар ажиллаж байхад нийгэмлэг
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маань 200 гаруй ухуулга сурталчилгаа, туршлага солилцох уулзалт,
семинаруудыг хамтран зохион байгуулж уг төслийг амжилттай
хэрэгжүүлж дуусгахад ихээхэн тус дэм, үр нөлөө үзүүлсэн юм. Тухайн
үед, мах, махан болон гурилан бүтээгдэхүүний давсны агууламжийг
бууруулж, мөн чихэргүй сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх санаачлагууд
биелэлээ олсон нь нэн сайшаалтай ажил байлаа. Зөвхөн гол эрсдэлт
хүчин зүйлсийн хэрэглээг бууруулах төдийгүй зам тээврийн осол
гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхэд замын аюулгүй байдал, жолоочийн
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх талаар дорвитой санаачилга, салбар
хоорондын уялдаа сайжирч ирсэн гэж бид үздэг. Уг төслийн дараа ч
бид хамтран хэд хэдэн судалгаа, үнэлгээн дээр ажилласан билээ.
Аливаа байгууллагын удирдлага, манлайлал их чухал байдаг.
Нийгэмлэгийг зөв удирдлагаар ханган, хөгжлийн жилүүдэд манлайлан
гүйцэтгэх захирлуудаар ажиллаж байсан Эвлэгээ, Машаа, Гүндэгээ,
Болормаа, Агни нартаа болон одоогийн захирал Энхтуяадаа талархлаа
илэрхийлж байна.
Монгол улсад нийгмийн эрүүл мэндийн хөгжлийн түүхийг бүтээлцэж
байгаа нийт нөхдөдөө ойн баярын мэнд хүргэн, ажлын амжилт хүсэн
ерөөж, энэхүү дурсамжаа өндөрлөе!
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ ШИНЭ ДУУ ХООЛОЙ, ШИНЭ ҮЗЭГДЭЛ
БОЛОХЫГ ЗОРЬСОН
Ц.БҮЖИН
(“Оюу Толгой” ХХК-ийн Ур чадвар, манлайллын хөгжлийн ерөнхий
зөвлөх, НЭМ-ийн магистр)
Миний хувьд нийгэмлэгийг анх үүсгэн
байгуулагдахаас нь эхлүүлээд өнөөдрийг
хүртэл өөрийн ажил, амьдралынхаа
багагүй цаг хугацааг энэ байгууллагатай
холбон өнгөрүүлжээ. Анхнаасаа бидэнд
"Нийгэмлэг"
гэсэн
нэг
байгууллага
үүсгэчихээд зөвхөн өөрсдийн нэрийг
гаргах өчүүхэн бөгөөд аминчхан бодол,
хүсэл байгаагүй гэдгийг хэлэх нь
зүйтэй болов уу. Тухайн үедээ гадаадад
тодруулбал гуравдагч аль нэг оронд
нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн
удирдлага,
санхүүжилт,
судалгааны
аргачлалын талаар номын дуу сонссон
хэсэг залуусын улс эх орноо, эрүүл мэндийн салбараа шинэ түвшинд
гаргах гэсэн оргилуун хүсэл тэмүүллийн биелэл болон хэлбэржсэн зүйл
бол манай нийгэмлэг байсан гэж боддог. Ихэнх байгууллагууд чухам
ямар бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргаж зах зээлд өрсөлдөх тухайд
хамаг эрч хүч, хөрөнгө мөнгөө зарцуулдаг бол бидэнд юу хийх тухай
тодорхой төсөөлөл муутай ч чухам яагаад, юуны төлөө нэгдээд байгаа
вэ гэдгээ анхнаасаа мэддэг, тэр нь маш тодорхой байсан нь том давуу
тал байжээ хэмээн эргэн дурсахад таатай байна. Ямартай ч өнөөгийн
нийгэмд, ялангуяа энэ олон ТББ-ууд дотроос манай нийгэмлэгийн
ялгарах гурван онцлог байдаг гэж би хувьдаа бодож явдаг. Тодруулбал:
1. Яагаад, юуны төлөө явж байгаа гэх алсын хараа маш тодорхой
2. Үнэт зүйлс, баримтлах зарчимтай – мэргэжлийн ур чадвар, ёс
зүй, чанар, эв нэгдэл хамтын ажиллагаа
3. Аливааг хийхдээ сэтгэл зүрхээ шингээж, баяр баясгалантайгаар
хийж гүйцэтгэх
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Иймд би дурсамжаа дээрх гурван хэсэгт хуваан илэрхийлэхийг хичээе.
Нэн тэргүүнд яагаад, юуны төлөө нэгдсэн тухай эргэн санахын тулд
Машаа эгчийн (Б.Машбадрах) санаачлан зохион байгуулж байсан
санаачилгыг дурдах хэрэгтэй. Соросын санд ажиллаж байхдаа Машаа
эгч маань бараг жил гаруйн хугацаанд залуус биднийг сар тутам
цуглуулж, санал бодол, мэдээллээ чөлөөтэй солилцох, хүсэл зоригоо
нэгтгэх алтан боломжийг олгож өгсөн.
Энэ хугацаанд бид хилийн чанадаас сонсож, сурсан жаахан мэдлэг,
мэдээллээ зөвхөн өөрийн өдөр тутмын ажлаасаа гадна арай өргөн
хүрээнд ашиглах боломж байж болох, хүн бүрийн тээж яваа хүсэл
тэмүүлэл тийм ч ялгаатай биш бөгөөд бүгд нэг том, сайхан зүйлд зорьж
байна гэдгээ олж мэдсэн юм. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт
шинэ дуу хоолой, шинэ гэрэл гэгээ болохыг зорьж байсан учраас бид
хийж буй ажил, үйлдэл бүрээ зөв, шинэлэг байлгахыг хичээж ирсэн
байдаг.
Жишээлбэл, нийгэмлэгийнхээ алсын хараа, эрхэм зорилгыг
тодорхойлох, үндсэн стратегийн чиглэлүүдээ гаргах гэж хэд хэдэн удаа
хэлэлцүүлэг, семинар хийсэн. Хамгийн эхнийх нь 2004 онд Удирдлагын
академийн менежментийн багш, профессор Р.Бадралмааг урьж
нийгэмлэгийн эрхэм зорилго, алсын хараагаа тодорхойлохийн тулд
нэг өдрийн семинар хийн НЭМҮТ-ийн хурлын зааланд цуглаж байсан
бөгөөд өнөөдрийг хүртэл энэхүү алсын хараа, зорилгод нийгэмлэг
чиглэн ажиллаж байна. Дараа нь байгууллагынхаа үйл ажиллагааны
стратеги төлөвлөгөөг мөн оролцооны аргаар тодорхойлох семинарыг
2006 онд Найрамдал зусланд нийгэмлэгийн гишүүд, дэмжигчдийнхээ
оролцоотой хийж байлаа. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр орчны нөхцөл
байдал, гишүүнчлэлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөж байгаатай
холбоотойгоор алсын хараа, эрхэм зорилгоо эргэн харах, тодотгох
шаардлага зайлшгүй гардаг. Нийгэмлэгийн үйл хэрэгт оролцогч залуус
бид дэврүүн хүсэл тэмүүллээр дүүрэн байсан гэдэг нь манай эрхэм
зорилго, алсын хараанаас харагддаг. Учир нь мэргэжлийн хэдэн хүний
нэгдэл гэж хэлж болохуйц нийгэмлэг Эрүүл мэндийн яамны хэмжээний
эрхэм зорилготой байгаагаас түүнийг харж болно.
Хоёрдугаарт, манай нийгэмлэгийн бусдаас ялгарах зүйл бол аливаад
бидний баримталдаг зарчим, үнэт зүйлс маань юм.
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МНЭММН-ийн стратегийг тодорхойлох семинар, Найрамдал зуслан, 2006 он
Зүүн гар талаас: Р.Отгонбаяр, И.Нарула, В.Вагнер, А.Ирвин, А.Болд, Р.Баяан,
Т.Болормаа ба Ц.Бүжин

Бидэнд аливаа ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийх, шинэ мэдлэг
мэдээллийг түүчээлэгч байх, өндөр ёс зүйтэй байх, чанарыг эрхэмлэх,
хамтын ажиллагааг эрхэмлэх хамгийн гол нь ямар ч зүйл дээр
мэргэжлийн байх хүсэл зориг дүүрэн байдаг. Хэдийгээр өнөөдрийг
хүртэлх 17 жилийн хугацаанд амжилт, ололтоос гадна хүндрэл
бэрхшээлтэй, хэцүү үе тулгарч байсан ч бид үнэт зүйлсээсээ ухарч
байгаагүй. Мэдээж энэ бүхэнд манлайлагчийн хувь нэмэр, үлгэр
дуурайл маш их байсныг онцлох хэрэгтэй. Биднийг нэгтгэж, үлгэр
дуурайл үзүүлж, урам зоригоор тэтгэж, заримдаа гашуун боловч үнэн
үгийг хэлж, ухааруулдаг манлайлагч маань “бидний Машаа эгч” маань
билээ. Өнөөг хүртэл бидний туулсан зам, гишгэсэн мөр, хийсэн ажил
бүрээс баримталдаг зарчим, үнэт зүйлс маань “ханхалсаар байгаа” гэж
хэлж болно. Мэргэжлийн өндөр түвшинд дор бүрнээ хичээн, аливаа
ажилд тодорхой үр дүн гаргахын төлөө зүтгэн ажиллаж байсны нэг
жишээ бол 2003 онд Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах УИХ болон бодлогын шийдвэр гаргагчдад нөлөө үзүүлэх ажил
байлаа. Магадгүй энэ ажил бидний хувьд хамгийн анхны бодлогын
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түвшний нөлөөллийн ажил байсан ч өнөөг хүртэл миний хувьд хамгийн
сайн төлөвлөсөн, нотолгоонд тулгуурласан, багаар ажиллаж чадсан
даалгавар байсан гэж бодож явдаг.
Эцэст нь бас нэг онцлох зүйл
бол бид алсын хараа, хэтийн
зорилго, үнэт зүйлсээрээ
нэгдсэн байдаг болоод ч тэр
үү “ажлаа аз жаргалтай хийх”
гэдэг урианд нэгэн дуугаар
нэгдсэн мэт аливаа ажилд
хандан, үр дүн гаргахыг
хамтдаа зорьж ирсэн явдал.
Бид бие биеэ харилцан
хүндэтгэн ойлгохоос гадна нэгнээ алдаа оноо, амжилт бүтээлтэй нь
хүлээн зөвшөөрч чаддаг учир биетэйгээ уулзах мөч бүрийг амьдралын
хамгийн сайхан мөчүүдийн нэг болохыг мэдэрч, гар нийлэн ажилладаг
эгэл мөртөө эгэлгүй сайхан анд нөхөд, хамт олон бий болжээ.
Амьдралыг минь гэгээлэг, утга учир дүүрэн болгож, оюун ухааныг минь
хурцалж, урам зоригийг минь бадрааж байдаг Нийгэмлэгийнхэндээ
маш их баярлалаа!
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НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДСЭНЭЭР ХҮН АМЫН
ӨВЧЛӨЛ, ЭНДЭГДЭЛ БУУРАХ БОЛОМЖТОЙ
Н.СҮМБЭРЗУЛ
(АШУҮИС-ийн Боловсролын асуудал эрхэлсэн Тэргүүн дэд захирал,
МАУА-ийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор)
Анагаахын дээд сургуулийг хүүхдийн
эмч мэргэжлээр төгсөөд Сэлэнгэ
аймагт очиж ажиллав. Хүдэр сумын
хүн эмнэлгийн салбарыг толгойлон
хэсэг ажиллах үед зөвхөн өвчтөн
үзээд эмнэлгээ авч явахаас илүүтэй
сумын хүн амын эрүүл мэндийн
асуудал толгой дээр бууж ирж билээ.
Сумын төвийн ариун цэвэр, бүр
цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдийн хоолны
эрүүл ахуй, тэр ч бүү хэл тэмцээнд оролцох залуучуудыг өглөөд гүйлгээд
ачаалал тохирч байгаа эсэхийг хянах гээд оролцохгүй юмгүй болсон.
Энэ бүхнээс л нийтийн эрүүл мэндийн өргөн хүрээтэй асуудлыг шийдэж
байж л үйлчлэх хүрээний хүн амын өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах юм
байна гэсэн баттай ойлголт анх тогтож билээ.
Дараа нь ЭМШУИС-ийн НЭМС-ийн захирлаар томилогдон очоод тэнд
ажиллаж байсан эвсэг, чадварлаг, бүтээлч хамт олноос нийгмийн эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээний онол аргазүйн талаар суралцаж, энэ
чиглэлээр хийгдсэн судалгааны арвин сантай танилцаж, нийгмийн эрүүл
мэндийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж буй гадаадын их дээд сургуулийн
сургалтын явцтай газар дээр нь очиж танилцан, эрдэмтэн мэргэдтэй
уулзаж туршлагаас нь хуваалцаж байсан нь энэ том салбарын талаар
бага ч атугай мэдлэг, туршлага хуримтлуулахад минь их дэм тус болсон
юм.
Төрөөс нийгмийн эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого батлагдан
гарч, гадна дотны дэмжлэг туслалцаа нэмэгдэж байсан энэ үед
Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг
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(МНЭММН) байгуулагдаж үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж
эхэлсэн нь цагаа олсон үйл явдал байсныг тэмдэглэн хэлэх нь зүйтэй
байх. Нийгэмлэг маань 2002 оны сүүлээр Хууль зүйн яаманд албан
ёсоор бүртгүүлээд үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн 2003 оны 10 сард анхны
хурлаа хийж байлаа. Нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагааг
нь жигдрүүлэхэд Б.Машбадрах, Ё.Дөнгө, С.Төгсдэлгэр, Б.Соёлтуяа,
Ц.Бүжин, Ц.Эвлэгсүрэн, Ж.Наранчимэг, Б.Энхжин, В.Дэлгэрмаа,
Б.Алтанзагас, Б.Цогзолмаа, Т.Болормаа, Ж.Гүндэгмаа зэрэг олон
залуучууд идэвхийлэн оролцож байсан юм.

Тус нийгэмлэгийн 2005 оны 3-р сарын 19-ны бүх гишүүдийн хуралд анх
оролцож байснаа тод санадаг юм. Уг хурлаас нийгэмлэгийн тэргүүнээр
Ц.Бүжин сонгогдон ажилласан. Бид ч чадах чинээгээрээ л оролцож
байсан бөгөөд улсдаа ганцхан НЭМ-ийн сургууль гэх утгаараа бидний
оролцоо бас чухал байсан.
Тэр үеийн ЭМШУИС (АШУҮИС)-ийн НЭМС-ийн сургалтын хөтөлбөрийг
олон улсын жишгээр шинэчлэн хөгжүүлэх, багш нарыг чадавхжуулах
чиглэлээр Монголын нээлттэй нийгэм (Соросын сан) байгууллагатай
хамтран ажиллаж төсөл хэрэгжүүлж байсан бөгөөд энэхүү төслийг
үргэлжлүүлэн амжилттай дуусгахад нийгэмлэг маань бидэнд
үнэлж баршгүй туслалцаа дэмжлэг үзүүлснийг энд зориуд цохон
тэмдэглэхийг хүсч байна. Одоо ч гэсэн АШУҮИС‑ийн эрдэмтэн багш
нар, судлаачид нийгэмлэгийн гишүүд бөгөөд сургалт, судалгаа,
нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд тус нийгэмлэгтэйгээ
хамтран ажиллаж байна.
Эцэст нь нийгэмлэгийнхээ бүх гишүүддээ аз жаргал сайн сайхан
бүхнийг хүсэн ерөөж, Та бүхний минь юу санасан есөн цагаан хүсэл нь
сэтгэлчлэн бүтэж байхын өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.
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Г.ДАВАА
(АШУҮИС, НЭМС-ийн Эпидемиологи биостатистикийн тэнхимийн багш)
Соросын
сангийн
дэмжлэгтэйгээр
Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн
(НЭМС)
багш
нарыг
чадавхжуулах
төслийн хүрээнд 2003 онд Нийгмийн
эрүүл мэндийн чиглэлээр магистрын
сургалтанд хамрагдсан нь миний хувьд
томоохон оюуны хөрөнгө оруулалт
болсон. Би суралцаж ирснийхээ дараа
судалгааны төсөл бичээд мөн Соросын
сан, нийгэмлэгийн дэмжлэгээр төслөө
хэрэгжүүлээд үр дүнгээр нь докторын
зэрэг хамгаалсан. Ер нь бол уг хөтөлбөрийн
бодит үр дүн надад бол том боломж
олгосон гэж хэлж болно.
Израйлын Брауны НЭМС-д манай сургуулийн олон багш нар олон улсын
магистрын эрчимжүүлсэн нэг жилийн сургалтанд хамрагдсанаас гадна
зочин багшаар айлчлан үйл ажиллагаатай танилцсан. Энэ сургалтаас
бид сургах аргачлалд суралцсан, хамгийн гол нь хичээл заах аргазүйг
олон улсын түвшинд яаж заах вэ гэдгийг сурч мэдсэн.
Сургалтанд хамрагдсан багш нар Монголдоо ирээд сурч ирсэн
чиглэлүүдээрээ бүгд хөтөлбөрүүдээ шинэчилснээр хичээлийн
багтаамж буюу кредит олон улсын түвшинд дөхөж очсон гэж хэлж
болно. Эдүгээ бидний сургасан магистрын оюутнууд бүгд эрүүл
мэндийн салбартаа энэ чиглэлээрээ амжилттай ажиллаж буй. Үүнийг
сургалтын гол үр дүн гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл бид Соросын сан,
нийгэмлэгийн дэмжлэгээр гадаад улс оронд магистрын сургалтанд
хамрагдаж ирээд оюутнууддаа сурч мэдсэнээ уламжилсны үр дүнд
манай нийгмийн эрүүл мэндийн магистрын хөтөлбөр олон улсын
жишигт хүрэхэд томоохон дэмжлэг болсон юм. Суралцаж төгссөн
багш нарын ихэнх нь одоог хүртэл сургуульдаа ажиллаж байгаа бөгөөд
НЭМ-ийн магистрын хөтөлбөрийг үе шаттайгаар боловсронгуй болгож,
цаашид орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн удирдлага, тархвар судлал
гэсэн чиглэлээр нарийсан улмаар элсэгчдийн тоо, эрэлт хэрэгцээ жил
бүр нэмэгдсэн нь төсөл үр ашгаа өгсөөр байгааг илтгэн харуулж байна.
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БИ АЗТАЙ МЕНТИ
Б.НЯМДУЛАМ
(ХӨСҮТ, Сүрьеэгийн тандалт судалгааны алба, тархвар судлаач)
Одоогоос яг гурван жилийн өмнө буюу охиноо төрүүлээд сар ч болоогүй
байсан юм даг. 2015 оны 3-р сарын 30-ны өдөр МНЭММН-ээс нэгэн
сайхан боломж бүхий цахим захидал ирсэн нь анхны менторшипын
хөтөлбөрийн талаар байлаа. Нэг талаасаа өөрийгөө хөгжүүлэхэд алхам
урагшлах нь гэж баярласан ч нөгөө талаасаа нялх хүүхэдтэй болохоор
хэрхэн оролцохоо мэдэхгүй, шийдэл гаргаж чадахгүй хэсэг бодлоо.

Нэлээд бодсоны эцэст нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын
шилдгүүдээс суралцахыг, үлгэр авахыг хүсч буй тухайгаа эсээндээ
бичиж, хүсэлтээ илгээлээ. Мэдээж одоо энэ талаар дурсан бичиж
суугаа тул миний захидалд нааштай хариу ирсэн гэсэн үг. Хэд хоног
баяр хөөр, догдлолтойгоор эхний уулзалтандаа очлоо. Нийгмийн
эрүүл мэндийн салбарын мундагууд цугласан байв. Дотны найз
Г.Гантунгалаг маань бас ментигээр оролцох болсонд дотроо баярлаж
суув. Хөтөлбөрийн зохицуулагч Линетт гэж нүдээрээ инээмсэглэсэн
Австралиас ирсэн цоглог бүсгүй байв. Бүх зүйл англи хэл дээр. Шууд
шок. Тэнд би л ганцаараа юу ч ойлгохгүй суусан тул дотроо “Би юу
хийчихвээ” гэсээр уулзалтын уур амьсгалыг ч мэдрэхгүй, цаг бүр
явахгүй, хором бүр маш урт удаан, хэцүү санагдаж байлаа.
48

Дараагийн гайхамшигт тохиол бол миний ментор “Оюу Толгой” ХХКийн Ур чадвар, манлайллын хөгжлийн ерөнхий зөвлөх, НЭМ-ийн
магистр Ц.Бүжин. Яасан гоё, ямар мундаг эмэгтэй вэ гээд л баяртай
байв. Ядахнаа ментортойгоо Монголоор ярьж болох нь гээд дотор
уужрав. Анхны уулзалтандаа би өлгийтэй хүүхдээ тэврээд очсоноо
тодхон санаж байна. Өөртөө гурван том зорилт тавьж гэрээ хийв. Нялх
хүүхэдтэй гэсэн шалтгаанаар ментортойгоо уулзах хангалттай цаг зав
гаргаж чадсангүй. Одоо энэ дурсамжаараа дамжуулан “Бүжин эмч ээ
таньд баярлалаа, та надад үнэхээр их эрч хүч өгч, урам зориг нэмдэг
байсан шүү, эрдэмтэй хүн даруу гэдгийг уулзах бүртээ мэдэрч, би илүү
их хичээх ёстой гэж өөртөө хэлдэг байсан, одоо ч гэсэн хичээсээр
байгаа” гэж хэлмээр санагдаж байна. Хөтөлбөрийн уулзалт бүрт олон
мундаг хүмүүстэй уулзаж, тэднээр бахархдаг байлаа. Цэцгээ багшийн
хичээл дээрээ хэлсэн “Өглөө бүр, орой унтахын өмнө мөрөөдлийнхөө
тухай бодож залбирч байгаарай” гэсэн захиасыг тэр өдөр ханандаа
наагаад өдөр бүр уншсаар сууна.
Ийнхүү хөгтэй, дурсамжтай явсаар өгөөж дүүрэн жилийн хөтөлбөрөө
амжилттай дүүргэж, ажилдаа ч оров. Хөтөлбөрийн үр шимээр олон
сайхан хаалга нээгдэж, 2016 онд Япон улсын Канагава мужийн
Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнд мэргэжил дээшлүүлэх курс, 2017
онд АНУ-ын Бостон хотын Харвардын анагаахын сургуулийн “Агаар
дуслаар дамжих халдварт өвчний халдвар хяналт” богино хугацааны
сургалт, мөн оны намар Монголд анх удаа хэрэгжиж буй Харвардын
анагаахын сургуулийн “Анагаахын багш нарыг чадавхжуулах Т2Т”
хөтөлбөрт амжилттай хамрагдсан билээ. Бас нэгэн мөрөөдөл маань
Залцбургийн “Халдварт өвчний семинар”-т хамрагдсан явдал. Намайг
байнга дэмжиж тусалдаг МНЭММН-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Энхтуяадаа
баярлалаа.
Миний амьдралд маш сайхан олон боломжуудыг нээж өгсөн,
өөрийгөө хөгжүүлэхэд минь үнэтэй хувь нэмэр оруулсан “Менторшип
хөтөлбөр”‑ийг санаачлан хэрэгжүүлсэн МНЭММН-ийнхээ хамт олонд
үнэхээр их талархаж явдаг. Мөн гайхамшигтай ментор Ц.Бүжин эмч,
Мохан гуай, Ж.Наранчимэг багш, А.Болд, мундаг менти Харвардын Zero
TB хөтөлбөрийн мэргэжилтэн Г.Гантунгалаг, ЭМЯ-ны мэргэжилтэн
Т.Байгаль, тухайн үед шинэхэн магистр хамгаалж байсан С.Цэцэгээ эгч
нартаа маш их баярлалаа. Улам их амжилт хүсье. Тиймээ, би өөрийгөө
илүү их хичээж, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр та нартайгаа
хамтран ихийг хийж бүтээх ёстойгоо ойлгосон азтай менти.
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СУРСАН, МЭДСЭН БҮХНЭЭ САЛБАРЫНХАА ХӨГЖИЛД
ЗОРИУЛЖ ЯВНА
Л.БЯМБАСҮРЭН
(Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн ЧХХС тасгийн эрхлэгч, Сонгдо
клиникийн эмнэлэгт Чих хамар хоолойн зөвлөх эмч)
Би 2002, 2009 онд Австрийн Залцбургийн
олон улсын чих хамар хоолойн семинарт
хамрагдаж, мөн 2005, 2010 онд клиникийн
дадлага хийж байсан. Дээрх арга
хэмжээнүүдэд хамрагдсанаар мэдлэг
мэргэжлээ дээшлүүлж, Австрийн анагаах
ухааны ололт, амжилтаас сурч мэдсэнээ
өөрийн улс орны чих хамар, хоолойн
салбарын хөгжилд зориулж яваадаа
баяртай байдаг.
Австри улсын Залцбург хотын нэгдсэн
эмнэлгийн Чих хамар хоолойн клиникийн
эрхлэгч, доктор, профессор Gerhard Rasp багш маань, тус семинарт
хамрагдаж байсан АУ-ны доктор, клиникийн профессор А.Өлзийбаяр
агсан бид хоёрыг сонсголын төхөөрөмж үйлдвэрлэгч MED-EL
компанитай холбож өгснөөр дунгийн суулгац хийх эрхийг авч, улмаар
багшийнхаа удирдлаган дор Монголд анх удаа дүлий хүнд сонсгол
оруулах дунгийн суулгацын мэс заслыг 2009 оны 8 сард 2 хүүхдэд хийж
байсан.
Мөн 2010 онд клиникийн дадлагад хамрагдах явцдаа дуу авианы гүүрний
суулгац (soundbridge), ясан суулгац (bonebridge)-ын хагалгаануудыг
сурснаараа 2011 онд дуу авианы гүүрний суулгац, 2014 онд ясан
суулгацын мэс заслуудыг Монгол улсад анх удаа хийж, одоогоор нийт
120 орчим мэс засал амжилттай хийгээд байна.
Энэ хагалгаануудыг хийж эхэлснээр Монгол улсын чихний мэс
заслын салбарыг дэлхийн түвшинд ойртуулахад гол түлхэц болсон
төдийгүй Монголын сонсголын бэрхшээлтэй дүлий иргэдийн асуудлыг
шийдвэрлэхэд энэхүү семинараас сурч мэдсэн бүхэн маань үр өгөөж,
ач буянаа өгч байгааг онцлон хэлэхэд таатай байна.
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ХАМТЫН ХҮЧ

Аймгуудын
Эрүүл мэндийн Газар
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БИДНИЙ БҮТЭЭЛҮҮД
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ГЭРЭЛ ЗУРАГ ТҮҮХ ӨГҮҮЛНЭ

Эрүүл мэндийн салбар дахь манлайлал сургалт, Өмнөговь аймаг, 2015 он

Нийгмийн эрүүл мэндийн онол практикийн
бага хурал, 2012 он

Дорноговь аймгийн хүн амын эрүүл мэндийн
байдлын тархвар зүйн тойм үнэлгээний тайлан
танилцуулах уулзалт, 2014 он

Менторийн хөтөлбөр, 2016 он
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Нийгмийн эрүүл мэндийн онол практикийн
бага хурал, 2012 он

Эрүүл мэнд, эдийн засагт учруулах архины
дарамтыг судлах нь судалгааны ажлын үр дүнг
танилцуулах уулзалт 2015 он

Залцбургийн хөтөлбөрийн хүрээн дэх Халдварт өвчний сургалт, 2013 он

Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг сайжруулах хөтөлбөрийн сургалт, 2014 он
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Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн дэд төслийн нээлт Говьсүмбэр аймагт, 2017 он

Сонгууль 2016: Эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл
ЗГ-ын мөрийн хөтөлбөрт оруулах уулзалт

Бүх гишүүдийн хурал, 2015 он

Нийгмийн эрүүл мэндийн онол практикийн анхдугаар бага хурал, 2012 он
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Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төсөл Хөвсгөл аймагт, 2017 он
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Зөвлөгөө өгөх, ХБӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх сургалт Сүхбаатар аймагт, 2014 он
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МНЭММН-ийн СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2018-2022)
2018 оны 6-р сар
Танилцуулга
Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг
(МНЭММН) нь нийгмийн эрүүл мэндийн болон бусад мэргэжлийн
сонирхсон хүмүүсийг нэгтгэсэн нийгмийн төлөө үйлчлэх, ашгийн төлөө
бус төрийн бус байгууллага юм. Нийгэмлэгийн гишүүд нь нийгмийн эрүүл
мэнд, эрүүл мэндийн удирдлага, нийгмийн халамж, статистик, нөхөн
үржихүйн эрүүл мэнд, хүний эрх болон бусад чиглэлээр мэргэшсэн
бөгөөд олон салбарт ажиллаж байна.
Нийгэмлэг нь 2002 онд байгуулагдсан цагаасаа хойш нийгмийн эрүүл
мэндийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тодорхой хувь нэмрээ
оруулж, Монгол улсын засгийн газар болон олон улсын байгууллагуудтай
хамтарч төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, үнэлгээ судалгаа хийх, нийгмийн
эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн чадавхыг бэхжүүлэх, энэ чиглэлээрх
хууль эрх зүйг таатай болгоход чиглэсэн ухуулга, нөлөөллийн ажлыг
идэвхтэй явуулж байна.
МНЭММН нь 2010-2015 онд хэрэгжүүлсэн Стратегийн төлөвлөгөөндөө
байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийн зорилтуудыг
тодорхойлсон бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн үйл
ажиллагаагаанууд эдгээр зорилго зорилтод хүрэхэд чиглэсэн.
Дараагийн 5 жилийн стартегийн төлөвлөгөөг боловсруулахын өмнө
энэхүү стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлгээ хийсэн.
Үнэлгээгээр дараах дүгнэлтүүд гарсан. Үүнд:
• Өнгөрсөн хугацаанд нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд
тулгуурласан бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
үнэлэх ба эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг,
чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх стратегийн зорилтын хүрээнд
түлхүү ажилласан байна.
• Нийгэмлэгийн санхүүжилтын 95.5%-г гадаад, дотоодын донор
байгууллагын санхүүгийн дэмжлэг бүрдүүлж байгаа нь байгууллагын
санхүүгийн эх үүсвэр донороос бүрэн хамааралтай байгааг харуулж
байна.
• Нийгэмлэгийн байнга хамтарч ажиллаж буй байгууллагууд нь
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цөөн тооны төрийн байгууллагууд болон олон улсын төрийн бус
байгууллагуудаар хязгаарлагдаж, ихэнх хамтарч ажилласан
байгууллагуудтай тухайн төслийн хүрээнд нэг л удаа хамтарч
ажилласан байсан.
• Нийгэмлэгээс зохион байгуулж буй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний
мэргэжлийн зэргийн шалгалт, төлбөртэй сургалт тогтмолжиж
байгаагаас харахад цаашдаа үйл ажиллагааны энэ чиглэлээр
хөрөнгө босгох боломж байгааг харуулж байна.
• Бүх гишүүдийн хурлаар стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг
хэлэлцэх, өөрчлөх, шинэчлэн батлах тухай дүрмийн заалт хэрэгжихгүй
байна. Гишүүдийн идэвх сул, ирц бүрдэхгүй бол нийгэмлэгийн
стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэх, өөрчлөн шинэчлэх,
батлах ажил хийгдэхгүй байх нөхцөл үүссэн байна.
Нийгэмлэгийн дараагийн 5 жилийн стратегийн төлөвлөгөөг
боловсруулахдаа дээр дурьдсан үнэлгээний дүгнэлт зөвлөмж,
Нийгмийн эрүүл мэндийн дэлхийн нийгэмлэг болон Дэлхийн эрүүл
мэндийн байгууллагаас гаргаж буй нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогын
зөвлөмж болон нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс гаргасан
санал зэрэгт үндэслэсэн.
Алсын хараа:
Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалахад мэргэжилтний чадавхыг
нэгтгэн дайчилж, олон талт хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар
Монгол Улсад нийгмийн эрүүл мэндийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих
Эрхэм зорилго:
МНЭММН-ийн төсөл хөтөлбөрийн удирдлага, хяналт үнэлгээ,
судалгааны ажлын чадавхыг бэхжүүлснээр Монгол улсын нийгмийн
эрүүл мэндийн бодлого тодорхойлоход хувь нэмрээ оруулдаг
манлайлагч байгууллагуудын нэг болох
Стратегийн зорилтууд
1. Нотолгоонд тулгуурласан нийгмийн эрүүл мэндийн бодлого,
хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй
оролцох/нөлөөлөх
2. Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг тасралтгүй
дээшлүүлэх
3. Гадаад, дотоодын байгууллагуудтай олон талт түншлэлийг
хөгжүүлэх
4. Байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах
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Стратеги

1.1Төрөөс эрүүл мэндийн талаар
баримтлах бодлогын нийгмийн
эрүүл мэндийн чиглэлийг
хэрэгжүүлэхэд оролцох
1.2 Нийгмийн эрүүл мэнд,
эрүүл мэндийн тогтолцооны
чиглэлээрх бодлого, төсөл
Зорилго 1. Нотолгоонд
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд
тулгуурласан
үнэлгээ хийж, зөвлөмж гаргах
нийгмийн эрүүл
1.3 Нээлттэй засгийн түншлэл
мэндийн бодлого,
дэхь иргэний нийгмийн
хөтөлбөрийг
байгууллагын эвсэлд нэгдэж,
боловсруулах,
үйл ажиллагаанд идэвхтэй
хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд
оролцох
идэвхтэй оролцох/
1.4 Нийгмийн эрүүл мэндийн
нөлөөлөх
тулгамдсан асуудлыг иргэдийн
оролцоотойгоор тодорхойлж,
ил тод, хариуцлагатай байдлыг
нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх
1.5 Эрүүл мэндийн салбарт
хэрэгцээт судалгаа хийх/
оролцох

Зорилго

Стратеги төлөвлөгөөний матриц
Гол түншлэгч
байгууллага

1. Жил бүр нэгээс доошгүй
нийгмийн эрүүл мэндийн төсөл,
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
2. Нийгмийн эрүүл мэндийн
хоёроос доошгүй хууль,
бодлогын баримт бичигт
саналаа тусгана.
3. Хамгийн багадаа нэгээс хоёр
тогтолцооны чиглэлээрх
ЭМЯ
бодлого, төсөл хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэд үнэлгээ хийнэ.
НЭМҮТ
4. Нээлттэй засгийн түншлэл
дэхь иргэний нийгмийн
ОУБ
байгууллагуудын эвсэлд элсэнэ.
5. Ухуулга нөлөөллийн үр дүнд
нэгээс доошгүй хууль, бодлого
шийдвэрт өөрчлөлт оруулна.
6. Судалгаа, үнэлгээний
зөвлөмжүүдээс хамгийн багадаа
25% нь цаашдын төлөвлөгөөнд
тусгагдана.

Хүрэх үр дүн
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Зорилго 2.
Эрүүл мэндийн
мэргэжилтнүүдийн
мэдлэг, ур чадварыг
тасралтгүй
дээшлүүлэх

2.1 Нийгмийн эрүүл мэндийн
ажилтнуудын сургалтын
хэрэгцээг үнэлж, зорилтот
бүлгүүдийн хэрэгцээнд
нийцсэн сургалтын төлөвлөгөө,
хөтөлбөр боловсруулах
2.2 Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл
мэндийн болон эмнэлгийн
удирдлагын чиглэлээр сургалт
зохион байгуулах
2.3 Залцбургийн олон улсын
семинарын эмч нарыг
тэтгэлэгт хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
2.4 Эрдэм шинжилгээний хурал
хамтран зохион байгуулах
2.5 Ментор, коучинг хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх
1. Жил бүр хоёроос доошгүй
кредиттэй сургалтын эрхийг
авна.
2. Батлагдсан төлөвлөгөөний жилд
хоёроос дээш сургалт зохион
байгуулна.
3. Хамгийн багадаа хоёр жилд нэг
удаа эрдэм шинжилгээний хурал
мэргэжлийн байгууллагатай
хамтран зохион байгуулна.
4. Залцбургийн хөтөлбөрт жил
бүр хамгийн багадаа 20 эмчийг
хамруулна.
5. Залцбургийн хөтөлбөрт
хамрагдсан эмч нарын дунд
жилд нэгээс доошгүй томоохон
үйл ажилллагаа зохион
байгуулна.
6. Ментор коучинг хөтөлбөрт
жил бүр 5-аас доошгүй
мэргэжилтнүүдийг хамруулна.
ОУБ

Аймаг,
нийслэлийн ЭМГ

ЭМХТ

АШУҮИС

ЭМЯ
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Зорилго 3.
Гадаад, дотоодын
байгууллагуудтай
олон талт түншлэлийг
хөгжүүлэх

3.1Дэлхийн нийгмийн эрүүл
мэндийн нийгэмлэгүүдийн
холбооны (ДНЭМНХ) үйл
ажиллагаанд идэвхтэй оролцох
3.2Дэлхийн нийгмийн эрүүл
мэндийн нийгэмлэгүүдийн
холбооноос гаргасан бодлого
(Global Charter)-ыг хэрэгжүүлэх
3.3Эрүүл мэндийн салбарын
төрийн болон төрийн бус
байгууллагууд, академик болон
мэргэжлийн нийгэмлэгүүдтэй
нийгмийн эрүүл мэндийн
асуудлаар хамтран ажиллах
3.4Эрүүл мэндийг дэмжих болон
эрүүл мэндийн бус чиглэлээр
(тогтвортой болон ногоон
хөгжил, аюулгүй ажлын байр
г.м) ажиллаж буй бусад салбар,
төсөл хөтөлбөр, ОУБ-ын үйл
ажиллагааны эрүүл мэндийн
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн
хэрэгжилтэд хамтран ажиллах,
харилцаагаа бэхжүүлэх
3.5Бизнесийн байгууллагуудтай
хамтран ажиллах боломжийг
эрэлхийлэх, хамтран ажиллах
1. Аливаа үйл ажиллагааг
ДНЭМНХ-ны бодлого, үйл
ажиллагаатай уялдуулж хийнэ.
2. ДНЭМНХ-оос ирсэн бүхий л
бодлогын төсөлд санал өгч
оролцоно.
3. Жил бүр эрүүл мэндийн
багууллагуудтай хамтран
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны
тоо нэмэгдэнэ.
4. Эрүүл мэндийн бус салбарт
хамтарч ажилласан байдал жил
бүр нэмэгдэнэ.
5. Бизнесийн байгууллагуудтай
хамтарч ажиллах эхлэл
тавигдана.
6. Салбарын томоохон хурал,
уулзалт, зөвлөгөөнд жилд
гурваас доошгүй удаа оролцоно.
Бизнесийн
байгууллага

Эрүүл мэндийн
болон бусад
салбарын
төрийн бус
байгууллагууд

Мэргэжлийн
нийгэмлэгүүд

Академик
байгууллагууд

ОУБ

ЭМЯ

ДНЭМНХ
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Зорилго 4.
Байгууллагын
тогтвортой хөгжлийг
хангах

4.1Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл
мэндийн мэндийн удирдлагын
чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд
болон ажиллаж буй хүмүүст
нийгэмлэгийн талаар мэдээлэл
өгч, гишүүнчлэлийг нэмэгдүүлэх
4.2Нийгэмлэгийн гишүүдийг
мэргэшил, сонирхлын дагуу
ажлын хэсэг, багуудад хуваах
4.3Нийгэмлэгийн гишүүдийн дунд
менторийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж,
залуу гишүүдийн чадавхыг
бэхжүүлэх
4.4Нийгэмлэгийн гишүүдийг
хамруулсан үйл ажиллагаа зохион
байгуулах
4.5Байгууллагын хөтөлбөрийн
мэргэжилтнүүдийн тоог
нэмэгдүүлж, чадавхжуулах
4.6Байгууллагын дотоод нөөц
бололцоо, шинээр төсөл хөтөлбөр
боловсруулах замаар санхүүгийн
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
4.7Байгууллагын брэнд, хийгдэж буй
үйл ажиллагааг олон нийтийн
сүлжээ, харилцааны сувгуудаар
тогтмол сурталчлах
4.8Вебсайтыг монгол, англи хэл дээр
шинэчлэх
4.9Хяналт үнэлгээний загварыг бий
болгох

1. Нийгэмлэгийн гишүүдийн тоо жил
бүр 10-20% нэмэгдэнэ.
2. Жил бүр гишүүдийн дунд нэгээс
доошгүй үйл ажиллагаа зохион
байгуулна.
3. Менторийн хөтөлбөрт жил бүр 10аас доошгүй гишүүдийг хамруулна.
4. Нийгэмлэгийн үндсэн ажилтны
тоог жил бүр тогтвортой
ажиллуулна.
5. Нийгэмлэгүүдийн ажилтан бүр
жилд хоёроос доошгүй хөгжүүлэх
сургалтад хамруулна.
6. Ажилтан бүр гадаад, дотоодын
хурал, зөвлөгөөнд хамгийн багадаа
хоёр удаа оролцоно.
7. Хяналт үнэлгээний загвартай
болно.
Эрүүл мэндийн
байгууллага

Их сургуулиуд

Нийгэмлэгийн
гишүүд

IT байгууллага

Дотоодын болон
ОУБ

Нийгэмлэгийн хаяг:
Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо
Бага тойруу, 3-р байр 46 тоот
Шуудангийн салбар 46А, ШХ-229
976-11-325190
mongolia@mphpa.com
www.mphpa.com
MPHPA

