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НЭГ. ҮНДЭСЛЭЛ 
 

Ковид-19 цар тахлын үед дэлхийн улс орнууд төдийгүй манай оронд ч эрүүл мэндийн нэн 

шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах нь тулгамдаж байгаа 

асуудлуудын нэг билээ. Эрүүл мэндийн анхан болон лавлагаа шатлалын тусламж үйлчилгээ 

үзүүлэгч байгууллагуудад Ковид-19 цар тахлын эсрэг авч буй хариу арга хэмжээ авахын 

зэрэгцээ эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг 

ханган ажиллах шийдвэр гаргахад бэрхшээлтэй байгааг олон орны туршлагууд харуулж 

байна. Гэсэн хэдий ч үр дүнтэй засаглал, зохицуулалтын механизм, тусламж үйлчилгээний 

шинэчилсэн удирдамжуудын тусламжтайгаар эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж, 

үйлчилгээний доголдлыг бууруулах боломжтой юм.1 

ДЭМБ коронавируст халдвар (Ковид-19)–ыг Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн дагуу 2020 

оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр ‘Олон улсын шинж чанартай нийгмийн эрүүл мэндийн онц 

байдал’, 2020 оны 3 дугаар сарын 11-ны өдөр ‘Цар тахал’ хэмээн зарласан. Үүнээс хойш 

дэлхийн улс орнуудад  цар тахал үргэлжлэхийн хэрээр тогтмол болон нэмэлт тусламж 

үйлчилгээнүүд хойшлогдож, зогсож байгаа тул одоогийн үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний 

арга барилыг эргэн харж, дүгнэх хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна (Монгол улсад ч мөн 

адил). ДЭМБ-ын судалгаагаар Ковид-19 цар тахал нь эрүүл мэндийн байгууллагын нэн 

шаардлагатай тусламж, үйлчилгээнээс урьдчилан сэргийлэх/эрт илрүүлгийн үзлэг, 

дархлаажуулалт, ХБӨ-ний оношилгоо, эмчилгээ, гэр бүл төлөвлөлт болон жирэмснээс 

хамгаалах, сэтгэцийн эрүүл мэнд, жирэмсний хяналт, хавдрын оношилгоонд хамгийн их 

нөлөөлж байгааг тодорхойлжээ.2 

ДЭМБ-аас улс орнуудад эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний 

(ЭМНШТҮ) тасралтгүй байдлыг үнэлж, эрүүл мэндийн тогтолцоонд тулгарч буй саад 

бэрхшээлийг тодорхойлоход туслах зорилгоор “Эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж 

үйлчилгээний тасралтгүй байдал: Байгууллагыг үнэлэх аргачлал”-ыг боловсруулан гаргасан. 

Уг аргачлалыг Ковид-19 цар тахлын үед ЭМНШТҮ-ний тасралтгүй байдлыг хангахад эрүүл 

мэндийн байгууллагуудын хүчин чадлыг хүний нөөц, санхүүгийн менежмент, тусламж 

үйлчилгээг хүргэх болон ашиглалт, халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хянах, ковид-19 анхан 

шатлалын тусламж, үйлчилгээний хүрээнд үнэлгээ хийхэд ашиглах боломжтой. 3 

Иймээс ДЭМБ-ын аргачлалд үндэслэн эрүүл мэндийн байгууллагуудад тохирсон 

түргэвчилсэн үнэлгээний аргачлалыг боловсруулж, нэн шаардлагатай тусламж 

үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангахад нотолгоонд суурилсан стратеги боловсруулах 

хэрэгцээ нь уг үнэлгээний үндэслэл болж байна.  

 

 
1 “Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context”, WHO  2020 
2 Impact on Essential Health Services, The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, 2021 
3 “Continuity of essential health services: Facility assessment tool” A module from the suite of health service capacity 

assessments in the context of the COVID-19 pandemic INTERIM GUIDANCE, WHO, 20 November 2020 
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ХОЁР. ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ 
 

Зорилго: Ковид-19 цар тахлын үед эрүүл мэндийн байгууллагууд дахь нэн шаардлагатай 

тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдлыг тодорхойлох, үйлчилгээг сайжруулах зөвлөмж 

боловсруулах 

 

Зорилт 1: Эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний гол үзүүлэлтүүд (эрүүл 

мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний ашиглалт, төсөв/санхүү, хүний нөөц)-д харьцуулсан 

дүн шинжилгээ хийх (ковидын өмнө болон ковидын үе) 

Зорилт 2: Эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний гол үзүүлэлтүүдийг 

үнэлэх түргэвчилсэн аргачлал боловсруулж, кэйс судалгааг эрүүл мэндийн байгууллагад 

зохион байгуулах 

Зорилт 3: Ковид-19 цар тахлын үед эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний 

тасралтгүй байдлыг хангах зөвлөмж боловсруулах 

 

ГУРАВ. ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ 
 

Үнэлгээг 1) эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний гол 
үзүүлэлтүүдэд харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх, 2) түргэвчилсэн үнэлгээний загвар 
боловсруулж кейс судалгаа хийх гэсэн хоёр аргачлалаар хийнэ. 

1) Эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний гол 

үзүүлэлтүүдийн харьцуулсан дүн шинжилгээ  

Эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний гол үзүүлэлтүүд болох i) эрүүл 

мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний ашиглалт, ii) хүний нөөц iii) төсөв/санхүү зэрэгт 

үндэсний хэмжээнд, ковидын өмнө болон ковидын үетэй харьцуулсан дүн шинжилгээ 

хийнэ. 

Цаг үеийг сонгохдоо Ковид-19  цар тахал эхлээгүй байх үе 2019 он, эхний халдвар гарсан 
2020 он, цар тахал эрчимтэй тархсан үе 2021 оны эхний 9  сарын тоон мэдээг улирал бүрээр 
харьцуулалт хийнэ. 

1) Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний ашиглалт:  

ДЭМБ болон НҮБ-ийн ХС-гийн Ковид-19 цар тахлын үед эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах, хяналт үнэлгээ хийх удирдамж, аргачлалууд4 дээр 
суурилан шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгосон бөгөөд аргачлалын дагуу snapshot буюу тухайн 
цаг үеийн нөхцөл байдлыг харьцуулах байдлаар дүн шинжилгээ хийнэ. 

Шалгуур үзүүлэлтийг анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага болох өрх, сумын эрүүл 
мэндийн төвийн үзүүлж буй тусламж, үйлчилгээ болон аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, 

 
4 WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2-eng, Background-paper-8-Impact-on-Essential-Health, WHO-

2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2020.1-eng, WHO-2019-nCoV-essential_health_services-monitoring-2021.1-eng 
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төрөлжсөн эмнэлгийн болон хувийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг үнэлэх 4 багц шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг боловсруулсан болно.  

Мөн үнэлгээнд анхан шатлалын нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний тасалдлыг үнэлэх 
ДЭМБ-аас гаргасан аргачлалыг ашиглан өрх, сумын эрүүл мэндийн төвд хийхээр төлөвлөсөн 
болно. Тус аргачлалаар Ковид-19 цар тахлын үед анхан шатлалын нэн шаардлагатай 
тусламж, үйлчилгээнд үйлчилгээ үзүүлэгч талаас өгсөн үнэлгээгээр тасалдлыг тусламж, 
үйлчилгээний төрөл, хувиар гаргах юм. Хэдийгээр уг үнэлгээ үйлчилгээ үзүүлэгчийн талаас 
үнэлэх субьектив үнэлгээ боловч тусламж, үйлчилгээний тасалдлын гол шалтгаан, тасалдал 
аль тусламж, үйлчилгээнд илүү тохиолдож буйг гаргаж, тусламж, үйлчилгээний төлөвлөлт, 
зохицуулалтад ашиглахад ач холбогдолтой хэмээн үзсэн болно.  

2) Хүний нөөц: 
 
Ковид-19 цар тахлын үед өндөр ач холбогдолтой эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж 
үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангахад ажиллах хүчний менежментийн байдалд гарсан  
өөрчлөлтийн байдалд харьцуулсан дүн шинжилгээ хийнэ. Үүнд:  

- Цар тахлын өмнөх ба үргэлжилж буй үеийн хүний нөөцийн байдалд гарсан гол 
өөрчлөлтүүд 

- Эрүүл мэндийн ажиллах хүчний менежментэд хийгдсэн зохицуулалтын арга хэлбэр 

ба үр дүн  

-  Өндөр ач холбогдолтой НШТҮ-г5 хүргэх хүний нөөцийн хүртээмжийн байдал  

- Цар тахлын үеийн хүний нөөцийн чадамжийг сайжруулах арга зам зэрэг үзүүлэлтийг 

харьцуулахаас гадна зарим үзүүлэлтийг хүйсийн болон ажил мэргэжлээр ангилан  

харьцуулалт хийнэ.  

 
Хүний нөөцийн байдалд гарсан өөрчлөлтийг  эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж 
үйлчилгээний ашиглалтын байдал болон санхүүжилтийн байдалтай уялдуулж үзнэ. 
Түүнчлэн  анхан ба лавлагаа шатлал хооронд харьцуулалт хийхээс гадна нийтлэг 
өөрчлөлтийг тооцоолж үзнэ.  

  

3) Төсөв/санхүү: 

 

Эрүүл мэндийн салбарын төсөв, хуваарилалт, тусламж, үйлчилгээнд харьцуулсан дүн 

шинжилгээ хийнэ. Үүнд: 

- Засгийн газраас эрүүл мэндийн салбарт хуваарилсан төсөв, гүйцэтгэл 

- Эрүүл мэндийн салбарын төсөв. Үүнд орлого, зарлагыг тооцно. Эдгээрийг  тооцохдоо 

2019, 2020, 2021 оны батлагдсан төсөв, нийт төсөв дэх зардлуудын гүйцэтгэлийн 

эзлэх хувь, харьцуулж буй жилүүдийн улирлын гүйцэтгэлийн дундаж, хувийг тооцно. 

Ингэснээр тухайн жилийн орлого, зарлагын өөрчлөлтийг тооцоолно. 

- Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төлөвлөлт, гүйцэтгэл. Энэ нь 2019, 2020, 2021 

оны ЭМДҮЗ-ийн 3 дугаар тогтоолын дагуу тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэлийг 

тохиолдлын тоо болон санхүүжилтийг улирал бүрээр цуглуулна. Үүнд хэвтүүлэн 

 
5  Үүнд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, нярай ба өндөр настан 

зэрэг эмзэг бүлгийн хүмүүст үзүүлэх суурь тусламж, үйлчилгээ, зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнөөс 
сэргийлэх, хянах, эмчилгээ, эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ, шаардлагатай онош, хурц тохиолдлууд, 
дүрс оношилгоо, лабораторийн болон цусны шинжилгээ хийх ба цус сэлбэх тусламж, үйлчилгээ багтана.  
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эмчлэх, амбулатори, оношилгоо шинжилгээ, өдрийн эмчилгээ, эмийн үнийн 

хөнгөлөлт, анхан шатлалын үзүүлдэг 4 тусламж үйлчилгээ, урьдчилан сэргийлэх эрт 

илрүүлэх оношилгоо шинжилгээний багц, гемодиалез, хорт хавдрын туяа, хими 

эмчилгээ зэрэг багтана. Ковидын тусламж, үйлчилгээнд зарцуулсан зардлыг 2021 

оны А/387/99 тушаалын дагуу тусламж, үйлчилгээний багцын үйл ажиллагаа бүрээр 

тооцно. 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудаас авах тусламж, үйлчилгээний төлөвлөлт, гүйцэтгэл: 

- Лавлагаа (аймаг, дүүргийн эрүүл мэндийн төв (ЭМТ), нэгдсэн эмнэлэг (НЭ), 

төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгүүд) болон гэрээгээр тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй 

хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн орлого, түүний эх үүсвэрүүд; ЭМДҮЗ-ийн 3 дугаар 

тогтоолын дагуу тусламж үйлчилгээний төсөвлөлт, гүйцэтгэл (тохиолдлын тоо, 

мөнгөн дүн); эрүүл мэндийн байгууллагын төсөв (орлого, зарлага) – ийн тооцоолол 

хийнэ. 

- Анхан (өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв) шатлалын эрүүл мэндийн 

байгууллагуудын орлого, түүний эх үүсвэрүүд, ЭМДҮЗ-ийн 23 дугаар тогтоолын дагуу 

гэрээр үзүүлэх; оношилгоо, шинжилгээ; өдрийн эмчилгээ; сэргээн засах тусламж, 

үйлчилгээ гэсэн 4 төрлөөр; ЭМДҮЗ-ийн 4 дүгээр тогтоолын дагуу яаралтай тусламж, 

үйлчилгээ, түргэн тусламжийн үйлчилгээ, хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, 

үйлчилгээнүүдийн төсөвлөлт, гүйцэтгэл (тохиолдлын тоо, мөнгөн дүн); эрүүл 

мэндийн байгууллагын төсөв (орлого, зарлага) – ийн тооцоолол хийнэ. 

- Ковидын тусламж, үйлчилгээнд зарцуулсан зардлыг 2021 оны А/387/99 тушаалын 

дагуу тусламж, үйлчилгээний багцын үйл ажиллагаа бүрээр тооцно.  

 

2) Түргэвчилсэн үнэлгээний дагуу кейс судалгаа зохион байгуулах 

Сонгогдсон эрүүл мэндийн байгууллагуудад тоон мэдээллийг хүснэгтээр, чанарын 
судалгааг ярилцлага хэлбэрээр зохион байгуулна. 

Тоон дүн шинжилгээ 

Үнэлгээнд сонгон авсан эрүүл мэндийн байгууллагын нэн шаардлагатай тусламж 
үйлчилгээний ашиглалт, хүний нөөц, төсөв/санхүүгийн талаарх мэдээллийг статистикийн 
алба эсвэл холбогдох албан тушаалтнаас цуглуулж авна.  

Мэдээллийн хамрах хугацааг үндэсний түвшинд авах мэдээлэлтэй адил Ковид-19 цар тахал 
эхлээгүй байх үе 2019 он, эхний халдвар гарсан 2020 он, цар тахал эрчимтэй тархсан үе 2021 
оны эхний 9  сарын мэдээллийг улирлаар тооцно. Байгууллага бүрээс авч буй мэдээллийн 
эх сурвалж, авч буй аргачлалын ижил байдалд анхаарна.  

Цуглуулсан мэдээлэлд статистикийн программ ашиглан боловсруулалт хийнэ. Эрүүл 
мэндийн байгууллага тус бүрээр хийх шинжилгээг ерөнхий төлөв, тусламж үйлчилгээний 
ашиглалтыг хүний нөөц болон санхүүгийн төлөв хоорондын хамааралтай уялдуулж хийнэ. 
Түүнчлэн шатлал хоорондын нийтлэг төлвийг гаргана.  

Чанарын дүн шинжилгээ 

Үнэлгээнд харьцуулсан дүн шинжилгээ буюу тоон судалгааны аргаар гаргах боломжгүй 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг судалгаанд хамрагдаж буй байгууллагын удирдлага, ажилтнууд, 
үйлчлүүлэгчдээс ярилцлага авах бөгөөд Ковид-19 цар тахлын үеийн тусламж үйлчилгээний 
удирдлага, зохион байгуулалт, саад бэрхшээл, цаашид анхаарах асуудлуудыг тодруулна. 
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Ганцаарчилсан болон фокус бүлгийн ярилцлагын эхэнд оролцогчдод үнэлгээ болон 
ярилцлагын талаарх мэдээллийг танилцуулан, сайн дураар оролцохыг зөвшөөрч, тусгайлан 
бэлтгэсэн маягт дээр гарын үсэг зурсны дараа эхэлнэ.  

Ярилцлага бүрийг дуу хураагуурт бичих бөгөөд, тусгайлж кодолсон бичлэгийг компьютерт 
сийрүүлэн (транскрипт) бичнэ. Фокус бүлгийн ярилцлагад тэмдэглэл хөтлөгч тэмдэглэл 
хөтлөх бөгөөд тэмдэглэл ба ярилцлагын бичлэгийг компьютерт сийрүүлэн бичнэ. Хувь 
хүний мэдээллийг нууцлах үүднээс нэр, байршлыг илэрхийлэх мэдээллийг өөрчлөн бичнэ.  
Бэлэн болсон транскриптэд үнэлгээний зөвлөхүүд дүн шинжилгээ хийнэ. Түүний дараа 
дүгнэлтийг нэгтгэх бөгөөд тоон судалгаагаар гарсан үр дүнг бататгах, өвөрмөц шийдэл, 
асуудлыг тодруулахад ашиглах болно.  

Ярилцлагыг дараах гурван сэдвийн хүрээнд явуулна. Үүнд:  

Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалт:  

- Халдварын шар, улбар шар, улаан түвшинтэй уялдуулж, үндсэн тусламж, 
үйлчилгээнийхээ зохион байгуулалтыг хэрхэн өөрчилсөн бэ? (цахимаар зөвлөгөө 
өгөх, тусламж, үйлчилгээгээг ангилах, зарим тусламжийг өдрөөр үзүүлдэг болох гэх 
мэт.) 

- Зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийснээр ямар, ямар бэрхшээл, асуудлууд тулгарсан 
бэ?  

- Хэзээнээс эхлэн тусламж үйлчилгээний хамралт, ашиглалт буурсан гэж та үзэж байна 
вэ? Тасалдсан тусламж, үйлчилгээгээ дахин тасалдуулахгүй, үргэлжлүүлэн 
үзүүлэхийн тулд тоо мэдээндээ дүн шинжилгээ хийж үзсэн үү? Үүнд, ямар хүчин 
зүйлс хамгийн их нөлөөлсөн бэ ? Иргэдийн зүгээс нөлөөлсөн хүчин зүйл бий юу? Төр 
засгийн шийдвэртэй холбоотой юу? Эсвэл дан ганц эмнэлэг талын нийлүүлэлтээс 
болж буурсан гэж та үзэж байна уу?  

- Тушаал заавар журмыг хэрэгжүүлэхэд ямар хүндрэл үүссэн, хэрхэн сайжруулах 
хэрэгтэй вэ?  

- Тусламж, үйлчилгээгээ тасалдуулахгүйн тулд дотооддоо төлөвлөгөө гаргасан уу? 
НШТҮ-гээ жагсааж гаргасан уу? 

- ЭМТ ба Эмнэлэг ямар тусламж үйлчилгээгээ эхний ээлжинд хязгаарлаж эсвэл түр 
зогсоож байгаа вэ?  Үүнийг сонгох аргачлал, удирдамж заавар байгаа юу?  

- Зарим тусламж үйлчилгээгээ хувийн эмнэлэг рүү шилжүүлсэн байгаа, тэдгээр 
тусламж, үйлчилгээний ашиглалт, чанарт ямар нэг үнэлгээ, хяналт хийж байгаа юу?  

- Ковид-19 цар тахлын үед энгийн үед үзүүлж байсан тусламж, үйлчилгээнд ямар 
өөрчлөлт гарсан бэ? 

- Ковид-19 цар тахлын үед танай байгууллага нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээгээ 
тасалдуулахгуйн тулд  ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн бэ? 

- Цаашид анхаарах ямар асуудлууд байна вэ? 
- Тусламж, үйлчилгээний тасалдаж иргэд хэрэгцээтэй тусламжаа авч чадахгүй байгааг 

ямар үзүүлэлтүүдээр хянадаг вэ? 
 

Хүний нөөц:  

- Ковид-19 цар тахлын үед танай байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой ямар гол 
асуудлууд тулгарсан бэ? Ялангуяа Ковидын халдварын тархалтын шар, улбар шар, 
улаан түвшний үеийн тусламж үйлчилгээтэй хэрхэн уялдсан талаар 

- Эдгээр асуудлыг шийдэхэд менежментийн ямар зохицуулалт хийсэн бэ? Үүнд:  
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a) хүний нөөцийн бодлого ба зохицуулалт талааас: ямар мэргэжлийн эмч, 
ажилтнуудыг эхний ээлжинд дайчилсан, тэдний үндсэн ажлын зохицуулалт, 
аюулгүй байдал, нийгмийн асуудал гм. Энэ талаар гарсан удирдамж, тушаал 
байгаа эсэх, тийм бол хэрэгжилтийн байдал, эерэг ба сөргөөр нөлөөлсөн хүчин 
зүйлс 

b) тусламж үйлчилгээг эрэмбэлэх, өөрчлөн шинэчлэх талаас: өндөр ач 
холбогдолтой ямар ЭМНШ тусламж үйлчилгээ6 үзүүлдэг, тэдгээрийг тасалдалгүй 
үзүүлэхэд  хүний нөөцийн бүтэц, орон тооны талаас хийсэн зохицуулалт хэр  үр 
дүнтэй болсон, тулгарч буй хүндрэл юу байв? 

c) хүний нөөцийн чадамж талаас: дээр дурьдсан өндөр ач холбогдолтой ЭМНШТҮ-
г хүргэх хүний нөөцийн хүртээмжийн байдал, цар тахлын үеийн хариу арга 
хэмжээ үзүүлэх хүний нөөцийн чадамжийн байдал, шаардлагатай ажиллах 
хүчин, хамгийн дутагдалтай мэргэжилтэн  

d) цар тахлын үеийн сургалт, мэргэшсэн байдал: эмнэлгийн ажилтнуудад нэмэлт 
сургалт хийх, дэмжлэг үзүүлэх ажиллагаа хэрхэн явагдаж байгаа, төлөвлөгөөтэй 
эсэх? Ажилчдын цалин, илүү цагийн урамшууллыг хугацаанд нь тавьж байгаа 
эсэх, гм. Хувийн хамгаалах хэрэгслийн хүртээмж гм 
 

- Танай байгууллага дээр цаашид ЭМНШТҮ-ний тасралтгүй байдалд хяналт тавих 

бүтэц/механизмыг цаашид сайжруулахад хүний нөөц талаас юу анхаарах вэ?:   

- цар тахлын үеийн хүний нөөцийн бодлого, ялангуяа ЭМНШТҮ-ний тасралтгүй 
байдлыг хангах бүтэц, механизм, болон ажиллах хүчний аюулгүй ажиллах 
орчин нөхцөл бүрдүүлэх  

- хүний нөөцийн чадамжийг сайжруулах, хариу арга хэмжээ үзүүлэх бэлэн 
байдал, мэргэшсэн байдал 

- хүний нөөцийн сургалтын бодлогод хийх шааардлагатай өөрчлөлтүүд 
 

Төсөв/санхүү:  

- Санхүүжилт өмнөх Ковид-19-ын өмнөх үетэй харьцуулахад хэдэн хувиар буурсан бэ? 
Ямар шалтгаанаас болсон гэж та үзэж байна вэ?  

- Ямар чиглэлээр/тусламж үйлчилгээний санхүүжилт хамгийн их буурсан гэж үзэж 
байгаа вэ? Гол шалтгаануудыг нэрлэнэ үү?  

- 2020, 21 онд нийт санхүүжилтийн хэдэн хувийг Ковид-19 тусламж үйлчилгээний 
санхүүжилтээс авч байгаа вэ? (ЭМД-аас гадна ямар эх үүсвэрээс? Орон нутгийн засаг 
захиргаа гэх мэт) 

- Нэн шаардлагатай, үндсэн тусламж үйлчилгээнд ашиглагдахаар төлөвлөсөн тоног 
төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн үү?  

- Ковид-19-той холбоотой өмнө гардаггүй байсан ямар зардлууд нэмэгдэж байна? Энэ 
нь нэн шаардлагатай, үндсэн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд нөлөөлж байна уу?  

- Эм, оношлуурын зардлын хэдэн хувийг Ковид-19 зарцуулж байгаа вэ? ЭМД-аас гадна 
ямар эх үүсвэрээс эдгээр зардлууд гарч байна вэ?     

 
6 халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээ, түүний дотор 

дархлаажуулалт, НҮЭМ, үүнд жирэмсэн ба төрөх үеийн тусламж, үйлчилгээ, нярай ба өндөр настан зэрэг эмзэг 

бүлгийн хүмүүст үзүүлэх суурь тусламж, үйлчилгээ, зонхилох халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах, эмчилгээ, 

эмнэлгийн яаралтай тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай онош, хурц тохиолдлууд гм , дүрс оношилгоо, 

лабораторийн болон цусны шинжилгээ хийх ба цус сэлбэх тусламж, үйлчилгээ 
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- Ковид-19 цар тахал эхэлснээс хойш танай байгууллагын төсөв/санхүүтэй холбоотой 
ямар асуудлууд тулгарсан бэ? хугацаа-хөл хориотой холбоотой, хүрэлцээ, 
хугацаандаа олгогдох эсэх гэх мэт 

- Үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоонд шилжсэнээр нэмэлт тусламж, 
үйлчилгээний төлбөр авах тусгай дотоодын журам гарган үйлчлүүлэгчдээс төлбөр 
авч байгаа эсэх 

- Цар тахлын үед үзүүлж буй тусламж үйлчилгээнд өөрчлөлт (бууруулах, хойшлуулах, 
зогсох) гарснаар орлогод нөлөөлсөн үү? Хэрэв тийм бол цаашид ковид үргэлжлэх 
үед санхүүжилтийг хэрхэн шийдвэл зохистой  вэ? 

- ЭМДҮЗ-ийн 3 дугаар тогтоолд тусламж үйлчилгээний төлбөрийн өөрчлөлтүүд гарсан, 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл байгаа юу? тодруулбал 

- Цар тахалтай холбогдуулан тусламж үйлчилгээг хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд 
шилжүүлснээр санхүүжилтийг хэрхэн шийдсэн бэ?, бэрхшээл байгаа эсэх 

- Төсөв, санхүүжилтийг сайжруулахтай холбоотой цаашид анхаарах зүйлс 

 

ДӨРӨВ. МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТ 
 

Үндэсний хэмжээнд болон сонгосон эрүүл мэнд байгууллагуудаас тоон болон чанарын 

мэдээлэл цуглуулсан. 

Үндэсний хэмжээнд эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалт, хүний 

нөөцийн мэдээллийг цар тахал эхлээгүй байх үе 2019, цар тахал эхэлсэн 2020 он, цар тахал 

эрчимтэй тархсан 2021 онуудыг улирал бүрээр Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв (ЭМХТ)-өөс, 

төсөв/санхүүгийн мэдээллийг ЭМЯ-ны Санхүү, эдийн засгийн газрын Санхүү, даатгалын 

хэлтсээс 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-нд хүлээн авсан. 

Сонгогдсон эрүүл мэндийн байгуулагууд (УБ хотоос Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг (УНТЭ), 

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв (СХДЭМТ), Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн 

эмнэлэг (СХДНЭ), Номун хувийн хэвшлийн эмнэлэг, Ээлтэй өрхийн эрүүл мэндийн төв 

(ӨЭМТ), Туул тосгоны ЭМТ (ТЭМТ), Архангай аймгийн НЭ (АНЭ), Мөнгөнчагнуур ӨЭМТ, 

Хотонт сумын ЭМТ)-аас эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалт, хүний 

нөөц, төсөв/санхүүгийн чиглэлээр тоон болон чанарын судалгааг 2021 оны 10 дугаар сарын 

27-ноос 11 дүгээр сарын 19-ны хооронд зохион байгуулсан. 

 

ТАВ. ҮР ДҮНГИЙН СТАТИСТИК БОЛОВСРУУЛАЛТ 
 

Цуглуулсан тоон мэдээлэлд үндэслэн эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 

ашиглалт, төсөв/санхүү, хүний нөөцийн дүн шинжилгээг боловсруулах ажлын хүрээнд 

дараах ажлуудыг гүйцэтгэв.  

1. Үндэсний болон сонгогдсон нэгжүүдээс цуглуулсан эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний ашиглалт, хүний нөөц, төсөв/санхүүгийн өгөгдлийг нэг бүрчлэн цэгцэлж, 

тодорхой форматад оруулсан.  
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2. Үндэсний хэмжээний шатлал тус бүрийн болон сонгогдсон нэгжүүдийн тусламж, 

үйлчилгээний мэдээлэлд үндэслэн өгөгдлийн төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийг дүн тус 

бүрээр улирал тус бүрийн болон нийт жилийн дундаж улирлын харьцуулалтыг 

2020/2019, 2021/2019, 2021/2020 гэсэн хувилбаруудаар, абсолют болон харьцангуй 

өөрчлөлтийг тооцож боловсруулсан. 

3. Шатлал бүрээр эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүний нөөцийн тоон мэдээллийг 2019, 

2020, 2021 оныг харьцуулан гаргахаас гадна 2021 оноос эхлэн өдөр тутмын мэдээлэлд 

үндэслэн тусламж үйлчилгээний шатлалаар хүний нөөцийн хангамжийг эмнэлгийн 

тусламж үйлчилгээний ачаалалтай харьцуулан тооцоолж гаргасан. 

4. Тусламж үйлчилгээний санхүүжилт, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн 

хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн тоон 

мэдээллийг 2019 оны 1 дүгээр улирлаас 2021 оны 3 дугаар улирал хүртэл улирал тус 

бүрээр гүйцэтгэлийн биелэлтийг гаргасан. Мөн тоон өгөгдлийн төлөвлөгөө болон 

гүйцэтгэлийн дүн тус бүрээр улирал тус бүрийн болон нийт жилийн дундаж улирлын 

харьцуулалтыг 2020/2019, 2021/2019, 2021/2020 гэсэн хувилбаруудаар, абсолют болон 

харьцангуй өөрчлөлтийг тооцож боловсруулсан. 

 

ЗУРГАА. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 
 

Үнэлгээг эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалт, хүний нөөц, төсөв/санхүү 

гэсэн чиглэлээр дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг танилцуулж байна.  

1. ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АШИГЛАЛТ 
 

1.1 Анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээний ашиглалт 
 

Анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээг өрх ба сумын ЭМТ-ийн мэдээг тусад нь авч үзсэн 

бөгөөд нийт ӨЭМТ-ийн 14, СЭМТ-ийн 19 үзүүлэлтийг тус тус сонгон, дүн шинжилгээ хийв.  

 

Зураг 1. ӨЭМТ-ийн нийт үйлчлүүлэгчдийн тоо, 2019-2021 он 
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ӨЭМТ-ийн үйлчлүүлэгчдийн тоог харахад харьцангуй тогтвортой, 2020 оны 2 ба 3 дугаар 

улиралд буурсан ба 2020 оны 4 дүгээр улирал, 2021 оны 2 дугаар улиралд эрс нэмэгдсэн 

байна.  

 

Зураг 2. Нэг хүртэлх настай хүүхдийн идэвхтэй хяналтын хувь 

ӨЭМТ-ийн нэг хүртэлх насны хүүхдийн идэвхтэй хяналтын хувь 2019-2020 онуудад 

дунджаар 87,8%-тай байсан бол 2021 оны эхний 3 улирлын байдлаар дунджаар 82,6% болж 

буурсан байна.  

Тус үзүүлэлтийн хувьд 2021 оныг 2020 оны улирлын дундажтай харьцуулахад 7.1 хувь, 2021 

оныг 2019 онтой харьцуулахад 4.7 хувийн бууралттай байв. Эдгээрийн 2021 оныг 2020 онтой 

харьцуулсан үзүүлэлтийн Р утга 0.014 байгаа нь ач холбогдол бүхий буурсан байгааг баталж 

байна. 

 

Зураг 3.  ӨЭМТ-д тусламж, үйлчилгээ авсан тав хүртэлх настай хүүхдийн суулгалтын 
тохиолдлын тоо 

Дээрх зургаас харахад ӨЭМТ-д тусламж, үйлчилгээ авсан тав хүртэлх настай хүүхдийн 

суулгалтын тохиолдлын тоо уг өвчний оргил үе болох зун, намрын улирал буюу 3 дугаар 

улиралд 2019 онд 1137, 2020 онд 1264 байсан бол 2021 онд 540 буюу 2 дахин буурсан 

байна.   
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Зураг 4.  ӨЭМТ-д тав хүртэлх настай хүүхдийн өсөлт, хөгжлийн хяналтад хамрагдсан 
хүүхдийн тоо 

Мөн 5 хүртэлх насны хүүхдийн өсөлт, хөгжлийн хяналтад хамрагдсан хүүхдийн тоог 2019, 

2020, 2021 оныг улирал бүрээр харьцуулж үзэхэд ялангуяа 2021 оны улирал тутам буурсан 

ажиглагдсан. 2021 оныг 2020 оны улирлын дундажтай харьцуулахад 12.8 хувь, 2021 оны 

2019 онтой харьцуулахад 11 хувиар буурсан байна.  

 

Зураг 5.  ӨЭМТ-д тусламж, үйлчилгээ авсан уушгины архаг бөглөрөлт өвчин оноштой  
хүний тоо 

Зураг 5-аас харахад Уушигны архаг бөглөрөлт өвчтэй тусламж, үйлчилгээ авсан хүний тоо 

улирлын онцлогоос хамаарч жилийн 1, 2 ба 4 дүгээр улиралд эрс нэмэгддэг бөгөөд 2019 

онтой харьцуулахад 2020 онд эдгээр улирлуудад 2 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ 

үзүүлэлт эргээд 2021 онд нэмэгдсэн байна.  
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Зураг 6. СТЭМТ-ийн нийт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо 

Зураг 6-аас харахад СТЭМТ-д хэвтүүлэн эмчлүүлэгсдийн тоо 2020 онд 2019 онтой 

харьцуулахад 11 хувиар буурсан бол 2021 онд 2019 онтой харьцуулахад 15%-иар өссөн 

үзүүлэлттэй байна. 

 

Зураг 7. СТЭМТ-ийн нийт амбулаторийн үзлэгийн тоо 

Зураг 7-оос харахад СТЭМТ-ийн хувьд амбулаторийн үзлэг 2019-2020 онуудад тогтвортой 

түвшинд байгаа бол 2021 оны 2 дугаар улиралд 2019 оныхтой харьцуулахад 36 хувиар 

нэмэгдсэн байна.  
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Зураг 8. СТЭМТ-ийн шинээр бүртгэгдсэн өвчлөлийн тоо 

Зураг 8-аас харахад СЭМТ-д шинээр бүртгэгдсэн өвчлөлийн тоог улирлын дунджаар авч 

үзвэл 2021 оны үзүүлэлт 2019 оноос 34 хувиар буурсан байна. Ялангуяа 2021 оны 2 ба 3 

дугаар улиралд эрс буурсан үзүүлэлттэй байна.  

 

Зураг 9. СТЭМТ-ийн жирэмсний хяналтад хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн тоо 

Зураг 9-өөс харахад жирэмсний хяналтад хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн тоо харьцангуй 

тогтвортой байгаа бөгөөд харин 2021 оны 3 дугаар улиралд буурсан байна.  
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Зураг 10. СТЭМТ-д тусламж, үйлчилгээ авсан 5 хүртэлх насны хүүхдийн суулгалтын 
тохиолдлын тоо 

Зураг 10-аас харахад 2021 онд 5 хүртэлх насны хүүхдэд жил бүрийн 3 дугаар улирал буюу 

зун, намрын улиралд суулгалтын тохиолдлын тоо 2019 ба 2020 онтой харьцуулахад 2 дахин 

буурсан үзүүлэлттэй байна.  

 

Зураг 11. СТЭМТ-д артерийн даралт ихсэлт өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдсан  
хүний тоо 

Зураг 11-ээс харахад артерийн даралт ихсэлт өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагдсан 

хүний тоо өмнөх 2019 болон 2020 оны улирлуудын дунджаас 2021 оны 2 дугаар улиралд 

эрс нэмэгдсэн байна.  

Чанарын судалгаа 

Үнэлгээний явцад хамрагдсан өрх, сум ба тосгоны эрүүл мэндийн төвийн мэргэжилтнүүдтэй 

хийсэн ярилцлагаар, нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээ буурах зэрэг тасралтгүй байдлыг 

хангахад дараах саад бэрхшээл тохиолдсон байна. Үүнд:  

Судалгаанд хамрагдсан анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн өгүүлэмжээс: 

Судалгаанд хамрагдсан ӨЭМТ-ийн ажилтнууд: 
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“Харин гэрийн идэвхтэй эргэлт хоцорсон. Их ч өвчлөл гарсан, бид ч гэрийн идэвхтэй 

эргэлт хийхээ больсон, айлууд ч хаалгаа нээж өгөхөө больсон. Бас эрт илрүүлгийн 

үзлэгүүд хоцорсон. Ковидын үед энд ирсэн хүнээ л үзэхээс биш Доржоо, Дулмаа ирж үзүүл 

гэж хэлдэггүй байсан. Ковидын оргил үед 2021 оны 2-6 сард тусламж, үйлчилгээний 

хамралт, үзлэг буурсан” 

“Ковид гарсантай холбоотой урьдчилан сэргийлэх үзлэг унасан, эрүүлжүүлэлт унасан. 

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг сургууль, цэцэрлэгийн бүх ангиудаар яваад үздэг байсан бол 

одоо тийм зүйл байхгүй. Эхний 3 сардаа хамрагдаагүйгээр ирдэг жирэмсэн олон болсон. 

Эхний хяналтандаа ороогүй гэдэс нь томорсон 5 жирэмсэн эх орж ирсэн. Шалтгаан нь 

ковидтой болохоор гэрээс гарахгүй байсаар томруулаад ирлээ гэдэг. Өвчний үед хүмүүс 

гэртээ оруулахыг хүсэхгүй байгаа болохоор гэрийн эргэлт буурсан. Настай хүмүүс, хүнд 

өвчтэй хүмүүсээ эргэх ажил маш их буурсан” 

Судалгаанд хамрагдсан СТЭМТ-ийн ажилтнууд: 

“Тэгээд  06 сарын 15 наас ковидын гэрийн эмчилгээ авч эхэлсэн үеэс  ачаалал  маш ихсэж, 

үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ буурч ирсэн. Архаг хууч өвтэй хүмүүс, 

хөнгөвчлөх тусламж  үйлчилгээ авдаг ахмадуудын гэрийн эргэлт тасарсан. Учир нь бид 

нар өөрсдөө улаан бүсэд ажиллаж байгаа учраас, хүмүүст эрсдэл үүсгэхээс 

болгоомжилсон, нөгөө талаар настангуудын  зүгээс ч гэсэн ....Та нар улаан бүсэд байгаа 

юм чинь, бид нар өөрсдөө байгаа эмээрээ болгоод байна, та нараас халдвар авч магадгүй 

....гэж бас болгоомжилдог болсон” 

Анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээний ашиглалтын талаарх үр дүнгийн хэлэлцүүлэг 

• Анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээний ашиглалт нийт үзүүлэлтийн 70-80%-д суурь 

2019 онтой харьцуулахад мэдэгдэхүйц буюу эрс буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Тухайлбал: ӨЭМТ-ийн хувьд 1 хүртэлх насны хүүхдийн идэвхтэй хяналт, 5 хүртэлх 

насны хүүхдийн өсөлт, хөгжлийн хяналтын хувь зэрэг тогтмол хэрэгжүүлдэг тусламж 

үйлчилгээ мэдэгдэхүйц буурсан байна.  

• ӨЭМТ ба СТЭМТ-ийн хувьд амбулаторийн үзлэг, хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, 

үйлчилгээ 2021 оны 2-3 дугаар улирлын үзүүлэлт өмнөх 2 оны мөн үеийнхээс эрс 

нэмэгдсэн өөрчлөлттэй байна. Энэ үе нь Ковидын цар тахал эрчимтэй нэмэгдсэн 

үетэй давхцаж байна.  

• Мөн ӨЭМТ ба СТЭМТ-ийн хувьд алинд нь ч 2021 оны 3 дугаар улиралд 5 хүртэлх 

насны хүүхдийн суулгалтын тоо улирлын онцлогтой ихэсдэг үед буурсан байна. Энэ 

нь Ковид цар тахлын үеийн хөл хорио, ариун цэврийн дэглэм, гар угаалт зэргээс 

шалтгаалсан байж болох эсвэл өвчлөөд тусламж, үйлчилгээ авч чадаагүй байж болох 

юм.  

• СЭМТ-ийн хувьд хэдийгээр амбулаторийн үзлэгийн тоо нэмэгдсэн боловч 1000 хүн 

амд ногдох шинээр бүртгэгдсэн нийт өвчлөлийн тоо буурсан байна. Энэ нь Ковид-19 

цар тахлын үед ажлын ачааллаас хамаарч бусад өвчний илрүүлэх үзлэг буурсан байж 

болно. Анхан шатлалд зүрх судасны өвчлөл, чихрийн шижингийн илрүүлгийн тоо эрс 

нэмэгдсэн нь ярилцлагын үеэр эдгээр хёр өвчний эрт илрүүлгийн кампанит үзлэг 

анхан шатлалд хийсэнтэй холбоотой байна.  
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• СЭМТ-ийн хувьд суурь онтой харьцуулахад ӨЭМТ-тэй өдөр тутмын урьдчилан 

сэргийлэх, НЭМ-ийн тусламж, үйлчилгээ адил бууралттай байгаа бол хэвтүүлэн 

эмчлэх тусламж үйлчилгээ 2020 оныг суурь онтой харьцуулахад 11 хувиар буурсан 

бол 2021 оныг 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 14-29 хувь болтол эрс нэмэгдсэн 

байна. 

• Тухайлбал, уушигны архаг бөглөрөлт өвчтэй тусламж, үйлчилгээ авсан хүний тоо 

улирлын онцлогоос хамаарч жилийн 1, 2 ба 4 дүгээр улиралд эрс нэмэгддэг бөгөөд 

2019 онтой харьцуулахад 2020 онд эдгээр улирлуудад 2 дахин буурсан үзүүлэлттэй 

байна. Энэ нь архаг өвчний тусламж, үйлчилгээ Ковид-19 цар тахлын үед буурсан 

байж болзошгүйг харуулж байна. 

1.2 Лавлагаа шатлалын ерөнхий мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалт 
 

 

Зураг 12. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн нийт хэвтэн 
эмчлүүлэгчдийн тоо 

Зураг 12-оос харахад лавлагаа шатлалын ерөнхий мэргэжлийн тусламж үзүүлдэг 

байгууллагуудын нийт эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлүүлэгчдийн тоо суурь 2019 оны үзүүлэлттэй 

харьцуулахад 2020 ба 2021 оны эхний 2 улиралд 10-15 хувиар буурсан байна. Харин 2021 

оны 3 дугаар улиралд 2019 оны мөн адил үеээс 40 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.  
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Зураг 13. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн нийт амбулаторийн 
үзлэгийн тоо 

Зураг 13-аас харахад амбулаторийн нийт үзлэгийн тоо суурь 2019 онтой харьцуулахад 2020 

болон 2021 онд буурсан бөгөөд 2021 оны улирлын дундаж 2019 оны улирлын дунджаас 

26,5 хувийн бууралттай байна.  

 

Зураг 14. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн эмнэлгийн ор 
ашиглалтын түвшин, хувиар 

Зураг 14-өөс харахад эмнэлгийн ор ашиглалтын хувь суурь 2019 онтой харьцуулахад 2020 

болон 2021 оны эхний 2 улиралд 15-20 хувиар буурсан байна. Харин 2021 оны 3 дугаар 

улиралд 2019 оны мөн үеээс  33 хувиар огцом нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.  

 

Зураг 15. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн эмнэлгийн орны 
эргэлтийн түвшин 

Зураг 15-аас харахад эмнэлгийн орны эргэлтийн түвшин суурь 2019 онтой харьцуулахад 

2020 болон 2021 оны эхний 2 улиралд 1,4-2,8 пунктээр буурсан байна. Харин 2021 оны 3 

дугаар улиралд 2019 оны мөн үеээс 2,3 пунктээр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 

82.8 85.9

71.6

88.3

74.8 69.8 66.3 62.7
52.5

69.2

104.7

2019.I 2019.II 2019.III 2019.IV 2020.I 2020.II 2020.III 2020.IV 2021.I 2021.II 2021.III

Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн 
эмнэлгийн ор ашиглалтын түвшин, хувиар

9.5
10.2

8.7

10.7

9.0 8.3 8.2 7.8
6.3

7.6

11.0

2019.I 2019.II 2019.III 2019.IV 2020.I 2020.II 2020.III 2020.IV 2021.I 2021.II 2021.III

Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн 
эмнэлгийн орны эргэлтийн түвшин



23 
 

 

Зураг 16. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн эмнэлгийн               
дундаж ор хоног 

Зураг 16-аас харахад эмнэлгийн дундаж ор хоног 2019 болон 2020 онд адил 6,6 байсан бол 

2021 оны 2, 3 дугаар улиралд нэмэгдэж 7,4 болсон байна.  

 

Зураг 17. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвд уушгины архаг бөглөрөлт 
өвчнөөр эмчлүүлсэн хүний тоо 

Зураг 17-оос харахад уушгины архаг бөглөрөлт өвчнөөр эмчлүүлсэн хүний тоо суурь 2019 

онтой харьцуулахад 2020 онд 20 хувиар, 2021 онд 60 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  
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Зураг 18. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвд зүрхний хурц шигдээсээр 
эмчлэгдсэн хүний тоо 

Зураг 18-аас харахад зүрхний хурц шигдээсээр эмчлэгдсэн хүний тоо суурь 2019 онтой 

харьцуулахад 2020 онд 8,5 хувиар буурсан бол 2021 онд 48 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 

байна. 

 

Зураг 19. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн 1000 хүн амд ногдох 
эмнэлэгт нас баралт 

Зураг 19-өөс харахад 1000 хүн амд ногдох эмнэлэгт нас баралтын түвшин суурь 2019 онтой 

харьцуулахад 2020 онд 2,2 дахин нэмэгдсэн бол 2021 онд 2,7 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй 

байна. 
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Зураг 20. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвд хэвлийн хөндийн хурц 
үрэвслийн улмаас мэс засал хийгдсэн хүний тоо 

Зураг 20-иос харахад хэвлийн хөндийн хурц үрэвслийн улмаас мэс засал хийгдсэн хүний тоо 

суурь 2019 онтой харьцуулахад 2020 онд 8 хувиар нэмэгдсэн бол 2021 онд 4 хувиар тус тус 

нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 

Чанарын судалгаа 

Үнэлгээний явцад хамрагдсан Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн 

мэргэжилтнүүдтэй хийсэн ярилцлагаар, нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээ буурах зэрэг 

тасралтгүй байдлыг хангахад дараах саад бэрхшээл тохиолдсон байна:  

Судалгаанд хамрагдсан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн өгүүлэмжээс: 

“Иргэдэд чиглэсэн нийгмийн эрүүл мэндийн ажил хаягдсан. Хөтөлбөрүүд явагдаагүй, мөн 

сургалтууд хийх ямар ч боломжгүй байсан. Хэрэгцээ нь байгаа боловч энэ чиглэлээр үр 

дүнтэй ажлууд  хийгдээгүй” 

“Нийгмийн эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх үзлэг бас их 

тасалдсан. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хувь 2 жилийн өмнөхөөсөө  нэлээд доогуур 

орсон. Урьд нь энэ үзлэгтэ нарийн мэргэжлийн эмч нараа уриад, бүх хүмүүсээ хамруулдаг 

байсан бол больсон” 

“Ковидын үед урьдчилан сэргийлэх үзлэг буурахын зэрэгцээ эхийн эндэгдэл ихэссэн.  

Өнгөрсөн онуудад эхийн эндэгдэл жилдээ 1-2 тохиолдол  гардаг байсан бол, энэ онд эхний 

10 сарын байдлаар 8 эхийн эндэгдэл гарсан. Шалтгаан нь ковидын хүндрэл, ковидын 

улмаас эндсэн гэсэн онош гарсан.” 

“Диспансерийн хяналтын үзлэг тасарсан. Уламжлалтын эмчилгээ, хавдрын эмчилгээ, 

эрт илрүүлгийн үзлэгүүд тасалдсан. Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд, мэс засал,  яаралтай 

тусламж үйлчилгээ хамгийн гол тусламж үйлчилгээ байсан. Эдгээр тусламж үйлчилгээ 

тасалдаагүй. Эхлээд ковидтой жирэмсэн эхчүүдээ ковид авсан хүмүүстэй хамт авдаг 

байсан. Сүүлдээ салгаж,  төрөх тасаг дээрээ ковидтой ээжүүдийг эмчлэх тасаг нээсэн” 
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“Стандартаараа нэг эмч өдөрт 10-12 хүн үзэх ёстой байтал, ковид руу ороход нэг эмч 

30-35 хүнд үйлчилгээ үзүүлнэ. Амбулаторид нэг эмч өдөрт 68 хүнд үйлчилгээ үзүүлж 

байгаа. Хааяа  нэг эмч өдөрт  100 гаруй хүнд үйлчлэх тохиолдлууд гардаг. Хэт их ачаалал 

үүссэнээс үйлчилгээн дээр чанарын асуудал хаягдсан” 

“Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд, мэс засал,  яаралтай тусламж, үйлчилгээ хамгийн гол тусламж 

үйлчилгээ байсан. Эдгээр тусламж, үйлчилгээ тасалдаагүй. Эхлээд ковидтой жирэмсэн 

эхчүүдээ  ковид авсан хүмүүстэй хамт авдаг байсан. Сүүлдээ салгаж,  төрөх тасаг дээрээ 

ковидтой ээжүүдийг эмчлэх тасаг нээсэн”   

Лавлагаа шатлалын ерөнхий мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалтын талаарх үр 

дүнгийн хэлэлцүүлэг 

• Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвийн хувьд амбулаторийн 

үзлэгийн тоо суурь онтой харьцуулахад 2020 ба 2021 онд эрс буурсан, хэвтүүлэн 

эмчлэх тусламж, үйлчилгээ болон эмнэлэгт хэвтэлт мөн буурсан байна. Энэ нь Ковид 

цар тахлын үеийн хөл хорио, давлагаатай холбоотой Ковид оноштой хүмүүсийн 

үзлэг, эмчилгээг тодорхой хугацаанд тэргүүн зэрэгт тавьсантай холбоотой байж 

болно.  

• Эмнэлгийн ор ашиглалт, орны эргэлт 2019 оны суурь үзүүлэлттэй харьцуулахад 

буурсан. Дундаж ор хоног 2020 онд буурсан бол 2021 онд өссөн байна. Эдгээр нь 

мөн Ковид цар тахлын үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалт буурсныг 

харуулж байна.  

• Уушигны архаг бөглөрөлт өвчин болон зүрхний хурц шигдээс оношоор эмнэлэгт 

эмчлэгдсэн хүний тоо суурь 2019 онтой харьцуулахад эрс буурсан байна. Эдгээр 

өвчлөл нь улирлын бус, сүүлийн жилүүдэд байнга өсөн нэмэгдэх хандлагатай байгаа 

халдварт бус өвчнүүд бөгөөд Ковид цар тахлаас болж эмнэлэгт хандах, тогтмол 

эмчилгээ хийлгэхэд тасалдал үүссэн байж болзошгүй.  

• Эмнэлэгт нас баралтын тоо 2020, 2021 онд эрс нэмэгдсэн байна. Эмнэлэгт нас 

баралтын үзүүлэлтийг 2020 оны улирлын дунджийг 2019 оны улирлын дундажтай 

харьцуулахад 2.2 дахин, 2021 оныг 2019 оны улирлын дундажтай харьцуулахад 2.7 

дахин өссөн байна. Үүний Р утга 0.015 байгаа нь ач холбогдол бүхий өссөн гэдгийг 

баталж байна. Ковидын улмаас нас баралтын тоонд нөлөөлсөн хэдий ч нас баралт 

нь архаг өвчний хяналт алдагдсан, эмчилгээ оройтсон зэрэг шалтгаантай байж 

болзошгүй.  

 1.3 Лавлагаа шатлалын төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалт 
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Зураг 21. Лавлагаа шатлалын төрөлжсөн нарийн мэргэшлийн эмнэлгийн                               
нийт амбулаторийн үзлэгийн тоо 

Зураг 21-ээс харахад нийт амбулаторийн үзлэгийн тоо суурь 2019 онтой харьцуулахад 2020 

онд 3,5 хувиар, 2021 онд 13,5 хувиар тус тус буурсан байна.  

 

Зураг 22. ЛШ-ын төрөлсөн нарийн мэргэшлийн эмнэлгийн нийт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо 

Зураг 22-оос харахад эмнэлгийн нийт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо суурь 2019 онтой 

харьцуулахад 2020 онд 13 хувиар, 2021 онд 13,5 хувиар тус тус буурсан байна. 2021 оны 3 

дугаар улирлын үзүүлэлт суурь 2019 оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 12,7 хувиар 

нэмэгдсэн байна.  
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Зураг 23. ЛШ-ын төрөлжсөн нарийн мэргэшлийн эмнэлгийн 1000 хүн амд ногдох эмнэлэгт 
шинээр бүртгэгдсэн өвчлөлийн түвшин 

Зураг 23-аас харахад 1000 хүн амд ногдох эмнэлэгт шинээр бүртгэгдсэн өвчлөлийн түвшин 

суурь 2019 онтой харьцуулахад 2020 онд 3 хувиар, 2021 онд 19 хувиар тус тус буурсан байна. 

 

Зураг 24. ЛШ-ын төрөлжсөн нарийн мэргэшлийн эмнэлгийн ор ашиглалтын түвшин, 
хувиар 

Зураг 24-өөс харахад эмнэлгийн ор ашиглалтын түвшин түвшин суурь 2019 онтой 

харьцуулахад 2020 онд 7,6 хувиар, 2021 онд 12 хувиар тус тус буурсан байна. 
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Зураг 25. ЛШ-ын төрөлжсөн нарийн мэргэшлийн эмнэлэгт уушгины архаг бөглөрөлт өвчин 
оноштой эмчлүүлсэн хүний тоо 

Зураг 25-аас харахад уушгины архаг бөглөрөлт өвчин оноштой эмчлүүлсэн хүний тоо суурь 

2019 онтой харьцуулахад 2020 онд 29 хувиар, 2021 онд 72 хувиар тус тус буурсан байна. 

 

Зураг 26. ЛШ-ын төрөлжсөн нарийн мэргэшлийн эмнэлэгт зүрхний хурц шигдээс оноштой 
эмчлүүлсэн хүний тоо 

Зураг 26-аас харахад зүрхний хурц шигдээс оноштой эмчлүүлсэн хүний тоо суурь 2019 онтой 

харьцуулахад 2020 онд 2,4 хувиар нэмэгдсэн бол 2021 онд 17 хувиар буурсан байна. 

Чанарын судалгаа 

Үнэлгээний явцад хамрагдсан төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн мэргэжилтнүүдтэй хийсэн 

ярилцлагаар, нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээ буурах зэрэг тасралтгүй байдлыг 

хангахад дараах саад бэрхшээл тохиолдсон байна:  

Судалгаанд хамрагдсан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн өгүүлэмжээс: 

“Үндсэн тусламж, үйлчилгээ 50 хувь багассан, түүнийгээ дагаад эмчийн ачаалал 50 хувь 

багассан гэсэн үг. Ажиллаж байгаа эмч нар маань өвдөж эхэлсэн. Үндсэн тусламж 
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үйлчилгээ, жишээ нь зүрх, уушгины тасаг тусдаа байхдаа 1, 1 эмч жижүүрт хонож байсан 

бол дунд нь нэг эмч хонуулах гэх мэтээр зохицуулалтыг хийж байсан” 

“Тасгуудынхаа орыг шууд 50 хувиар бууруулаад дотрын тасгаа мэс заслын тасгийнхаа 

хажууд авчирсан. Урологи буюу бөөр, бөөрний мэс засал цугт нь байлгах зохион 

байгуулалтыг хийсэн. Хагалгааны тоонуудаа ч мөн адил 50 хувиар бууруулаад, 

төлөвлөгөөт хагалгааг хойшлуулж, илүү их амь тэмцсэн хагалгаа руугаа анхаарлаа 

чиглүүлсэн. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээг бол багасгаагүй” 

“Хүлээгдэл их болж байна. Хүлээж байгаад хүндэрч орж ирсэн хүмүүсийн ор хоног бүр их 

сунаад байна. I дүгээр эмнэлгийн цусны тасаг 40 ортой эргэдэг байтал өнөөдөр 18 ортой 

ажиллаж байна. Орны тоо багаас хүлээгдэл үүсээд, хүлээгдлээс хүндрэл их гарч байна. 

Манай эрхтэн шилжүүлэн суулгах хагалгаа 6, 7, 8 сард ороогүй” 

“Ковидтой тасагт ажиллаад төв тасагтаа ирэнгүүтээ цөсний хагалгаанд орчихсон 

зүрхний өвчтэй хүн байвал зүрхний эмчээ дуудахаасаа өмнө тусламж үйлчилгээгээ 

үзүүлнэ гэх мэтээр эмч нарын чадавх хамаагүй сайжирсан. Энэ нь тусламж, үйлчилгээ 

сайжраад III шатлалд хавсарсан өвчтэй хүнд хүн ирвэл нэг эмчийгээ хүлээхгүйгээр наад 

захын тусламж үйлчилгээг үзүүлэх орчноо нэхдэг болсон нь манай эмч нар ажлын байран 

дээрээ хавсарсан эмгэгтэй хүмүүст үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний чадамж нь 

сайжирсан. Харах өнцөг нь ч өөрчлөгдсөн” 

“Үндсэн тусламж, үйлчилгээнээс ор тас хаагдсан юм бол байхгүй. Тоог нь л хязгаарласан. 

Төлөвлөгөөт хэвтэлт, хагалгаа л багассан. Элэг шилжүүлэн суулгах гэж байсан хүмүүс 

хүндэрсэн. Манай ковид аваагүй байсан бол тэр хагалгаанууд орох боломж байсан. Нас 

барсан ч тохиолдол байгаа. Ганцхан манай дээр хийгддэг хагалгаа учраас илүү их 

мэдрэгдсэн. Бөөр, үүдэл эс шилжүүлэх гээд ганцхан манай дээр үзүүлдэг тусламж, 

үйлчилгээнүүд олон байгаа” 

Лавлагаа шатлалын төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалтын талаарх 

үр дүнгийн хэлэлцүүлэг 

• Төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж, үйлчилгээний хувьд аймаг, дүүргийн түвшний 

тусламж, үйлчилгээтэй харьцуулбал ашиглалтын үзүүлэлт харьцангуй бага 

өөрчлөлттэй байсан бөгөөд 2021 оны сүүлийн 2 улиралд ачаалал эрс нэмэгдсэн нь 

Ковид-19 болон бусад өвчний хүндрэл нэмэгдсэнтэй холбоотой байж болох юм. 

• Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээний хувьд ашиглалтын ерөнхий 

үзүүлэлтүүд амбулаторийн үзлэг, эмнэлэгт хэвтэлт, ор ашиглалт зэрэг үзүүлэлт 

ерөнхий мэргэжлийн буюу аймаг дүүргийн түвшний адил 2019 оныхоос 2020 болон 

2021 онд бууралттай байна.  

• Нэг ялгаатай нь 2021 оны 3 дугаар улиралд тусламж, үйлчилгээний ашиглалтын ихэнх 

үзүүлэлт огцом нэмэгдсэн байна. Энэ нь Ковидын хүндрэлийн тохиолдлууд 

төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгүүдэд шилжсэнтэй холбоотой байж болно. 

• Эмнэлэгт нас баралт аймаг, дүүргийг бодвол адилхан бууралттай ч харьцангуй 

тогтвортой байсан бол 2021 оны 2, 3 дугаар улиралд бараг 2-3 дахин нэмэгдсэн 

байна. Энэ нь дээрхийн адил Ковид болон бусад шалтгаантай өвчний хүндэрсэн 
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тохиолдлууд төрөлжсөн нарийн мэргэшлийн эмнэлгүүд дээр ирсэнтэй холбоотой 

байж болно. 

• Уушигны архаг бөглөрөлт өвчин оноштой өвчтний тоо суурь 2019 онтой 

харьцуулахад төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэгт 2020 болон 2021 онуудад эрс 

буурсан байна. Лавлагаа шатлалын ерөнхий мэргэжлийн тусламжийн адил энэхүү 

өвчний сэдрэлт, хүндрэл нь төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж шаарддаг. Энэ нь 

ялангуяа 2021 оны 2, 3 дугаар улиралд Ковид-19 шалтгаантай хүндрэл огцом 

нэмэгдсэнтэй холбоотой байж болно.    

Үндэсний хэмжээний нийт эмнэлгийн нас баралт 

Эмнэлгийн нийт нас баралтыг тусгайлан авч үзье.  

 

Зураг 27. Үндэсний хэмжээний эмнэлгийн нийт нас баралт 10,000 хүн амд 

Зураг 27-оос харахад эмнэлгийн нийт нас баралт суурь 2019 оны үзүүлэлттэй харьцуулахад 

2020 онд 7,4 хувиар буурсан бол 2021 онд 5,4 хувиар нэмэгдсэн байна.  

 

Зураг 28. Үндэсний хэмжээний Ковид-19 бус шалтгаантай эмнэлгийн нийт нас баралт 
10,000 хүн амд 
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Зураг 28-аас харахад Ковид-19 бус шалтгаантай эмнэлгийн нийт нас баралт суурь 2019 оны 

үзүүлэлттэй харьцуулахад 2020 онд 7,4 хувиар 2021 онд 7,7 хувиар тус тус буурсан байна. 

Харин 2021 оны 3 дугаар улиралд энэ үзүүлэлт суурь 2019 оны 3 дугаар улиралтай 

харьцуулахад 11,5 хувиар нэмэгдсэн байна.  

 

2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ  
 

Үнэлгээний аргачлалын дагуу Ковид-19 цар тахлын үед өндөр ач холбогдолтой эрүүл 

мэндийн нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангахад ажиллах 

хүчний менежментийн байдалд гарсан өөрчлөлтийг дараах асуудлын хүрээнд судалсан. 

Үүнд:  

- Цар тахлын өмнөх ба үргэлжилж буй үеийн хүний нөөцийн байдалд гарсан гол 

өөрчлөлтүүд, 

- Эрүүл мэндийн ажиллах хүчний менежментэд хийгдсэн зохицуулалтын арга 

хэлбэр ба үр дүн, өндөр ач холбогдолтой НШТҮ-г7 хүргэх хүний нөөцийн 

хүртээмжийн байдал, болон  

- Цар тахлын үеийн хүний нөөцийн чадамжийг цаашид сайжруулах арга зам.  

 

Дээрх хүрээнд анхан ба лавлагаа шатлал хооронд харьцуулалт хийж, нийтлэг өөрчлөлтийг 

тооцоолж үзсэн.  

 

2.1 Анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагын хүний нөөцийн 

менежмент  

 

2020 оны Эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтээр өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд нийт 

2206 хүний их эмч, 2908 сувилагч орон тоогоор ажиллажээ. Эмчийн үзлэгийн тоо тухайн 

хугацаанд /амралтын өдрийг оруулж тооцсон/ өдөрт дунджаар 10,200 бөгөөд хамгийн 

өндөр ачаалалтай өдөр 31,350 үзлэг хийгдсэн нь өрх, сумын бүх эмч ажилласнаар 

тооцоолоход 1 эмч 15 хүнд үзлэг, зөвлөгөө өгч ажиллажээ.  

 

 
7  Үүнд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх,  нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, нярай ба өндөр настан зэрэг эмзэг бүлгийн 

хүмүүст үзүүлэх суурь тусламж, үйлчилгээ, зонхилох халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах, эмчилгээ, эмнэлгийн яаралтай тусламж, 
үйлчилгээ шаардлагатай онош, хурц тохиолдлууд, дүрс оношилгоо, лабораторийн болон цусны шинжилгээ ба цус сэлбэх тусламж, 
үйлчилгээ багтана.  
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Зураг 29. Өрх, Сумын ЭМТ-д бүртгэгдсэн эмчийн үзлэгийн тоо, өдрөөр 2021.01.01-

2021.12.31 

Анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээний байгууллагууд нь Ковидын цар тахлын үеийн 

үйлчилгээг нэмэлтээр үзүүлж эхэлсэнтэй холбоотой хүний нөөцийн хуваарилалт хийх 

шаардлага гарчээ. Тухайлбал, сүүлийн нэг жилийн хугацаанд (2021 оны 1 дүгээр сараас 12 

дугаар сар хүртэл) өдөрт дунджаар 527 эмч, 717 сувилагч, 40 орчим тархвар зүйч, 1360 

орчим эрүүл мэндийн бусад ажилтнууд нийт 2643 орчим эрүүл мэндийн ажилтнууд 

Коронавирусийн халдварын сэргийлэлт, хяналт, оношилгоо, эмчилгээнд ажиллажээ. Нийт 

ажиллагчдын хэлбэлзэл нь 1420-оос 3980 хооронд буюу өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн 

нийт ажиллагчдын 40 хувийг эзэлж байна. 2021 оны 9 дүгээр сарын сүүл, 10 дугаар саруудад 

ажиллагчдын тоо хамгийн өндөр байжээ.  

 

 
Зураг 30. Өрх, Сумын ЭМТ-ийн Коронавирусийн халдварын сэргийлэлт, хяналт, 

оношилгоо, эмчилгээнд ажиллаж буй эмч, мэргэжилтний тоо, өдрөөр 

Нийт ажиллагчдын тал хүртэлх хувийг их эмч эзэлж, дээрх хугацаанд хамгийн багадаа 248 

их эмч, хамгийн олон нь 718 их эмч ажилласан байна.  
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Зураг 31. Өрх, Сумын ЭМТ-ийн Коронавирусийн халдварын сэргийлэлт, хяналт, 

оношилгоо, эмчилгээнд ажиллаж буй их эмчийн тоо, өдрөөр 

Түүнчлэн коронавирусийн халдварын тандалтанд 2021 оны 6-12 сарын 20-ны өдрийн 

байдлаар  өдөрт дунджаар 130 баг, 395 эрүүл мэндийн ажилтан ажилласан байна.8 

 

Судалгаанд хамрагдсан өрх, сум ба тосгоны эрүүл мэндийн төвийн мэргэжилтнүүдтэй 

хийсэн ярилцлагаар, нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээ буурах зэрэг тасралтгүй байдлыг 

хангахад хүний нөөцтэй холбоотой дараах асуудал тулгарч байсан гэжээ. Үүнд:  

• хүний нөөц дутмаг байх. Үүнд эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, ялангуяа ӨЭМТ-ийн эмч, 

сувилагчдын дийлэнх нь халдвар авах, үндсэн хүн амаас гадна, түр оршин суугчдад 

үйлчилгээ үзүүлж давхар ачаалалтай байх, тандалтын баг, пост зэрэгт шаардлага 

хангасан9 эмч, сувилагч нар дайчлагдах, “Халшрах хам шинж"-ийн улмаас ажлаасаа 

гарах зэрэг олон хүчин зүйлс нөлөөлөх; 

• бүртгэл мэдээллийн хэт олон программ, маягт бөглөх. Ковид-19-ын тохиолдлын 

оношилгоо, эмчилгээний зардлыг ЭМДС-гаас нэхэмжлэхдээ 59 асуулт бүхий Эксел файл 

дээр өвчний түүхийн шивэлт хийх шаардлагатай болсон нь эмч нарт нэмэлт ачаалал 

болж ажлын цаг дууссаны дараа хийхээс өөр аргагүйд хүргэж байжээ. Иймд зарим ӨЭМТ 

бүртгэл хариуцах тусгай эмч томилсон гэжээ; 

• дотоод нөөц бололцооны хязгаарлагдмал байдал. Ковидын гэрийн эмчилгээ авч 

эхэлсэн үеэс ачаалал огцом ихсэж, ялангуяа архаг хууч өвчтэй хүмүүс, нярай, хөнгөвчлөх 

тусламж, үйлчилгээ авдаг ахмадуудын гэрийн эргэлтийг хийхэд хүндрэлтэй болох;  

Тухайлбал, гэрийн тусгаарлалтад эмчлэх, хянах түр заавар анх 2020 оны 4 дүгээр сарын 

17-ны өдрийн А/247 тоот тушаалаар гарч, үүний дагуу бүх тохиолдлыг эмнэлэгт 

тусгаарлан эмчилж байсан ч 2021 оны 3 дугаар сараас халдварын тохиолдлын тоо огцом 

нэмэгдсэнтэй холбоотой эмнэлгийн ор хүрэлцээгүй болж,  шинэчлэн батлагдсан түр 

журмаар ӨЭМТ-үүд хөнгөн, шинж тэмдэггүй тохиолдлуудыг гэрээр эмчлэх болсон нь 

 
8 Эх үүсвэр: “Коронавируст халдварын цар тахлын үеийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний мэдээг” өрх, сумын эрүүл 
мэндийн төв, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, нийгмийн эрүүл мэндийн төв, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай 
мэргэжлийн төв, тусгай эмнэлгүүд зэрэг 473 эрүүл мэндийн байгууллагаас burtgel.mohs.mn программ хангамжийн дагуу 
хүлээн авч нэгтгэн өдөр тутмын мэдээ. ЭМХТ 
9 Жирэмсэн, бага насны хүүхэдтэй, архаг суурь өвчтэй эмнэлгийн мэргэжилтнээс бусад 
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эргээд гэрийн эргэлтийг хуваарийн дагуу хийхэд хүндрэлтэй болгожээ. Жишээ нь: Ээлтэй 

ӨЭМТ нийт 1391 батлагдсан тохиолдлын 1086-г гэрээр эмчилсэн байна. Уг төвийн нийт 

үйлчлэх хүрээний хүн амын хорь гаруй хувь нь халдвар авчээ.  

 

Түүнчлэн иргэдийн зүгээс, халдварын талаар үнэн зөв мэдээлэл дутмаг байдлаас ирж 

үйлчлүүлэх сонирхолгүй байх, төрөх үедээ халдвар авснаас төрсний дараа хяналтанд 

орохгүй байх, гэр бүлийн гишүүд халдвар авснаас хүүхэд хавьтал болох зэрэг дам хүчин 

зүйлс үйлчилгээний  бууралтанд нөлөөлсөн гэжээ.  

 

Ковид-19 цар тахлын үед тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангахад дараах 

зохицуулалтыг хийж ажилласан байна. Үүнд:  

 

хүний нөөцийн бодлого ба зохицуулалт талааас:  

• Ковидын тусламж, үйлчилгээг ердийн үйлчилгээний горимд оруулж ажилчдынхаа 

ачааллыг тохируулж эхэлсэн. Жнь: сувилагч товлолын болон ковидын вакциныг өрх дээр 

тусгайлсан өдрөөр хийх, төрөх насны эмэгтэйчүүдийг сар, улирал, жилийн үзлэгт ирэх 

үед эсвэл ковидын вакцинд хамрагдахаар ирэх үед эрт илрүүлгийн үзлэг хийх, сувилагч 

нар “пост” буюу орон нутгийн замын хяналтын цэгт 24 цаг ажиллаад, өглөө нь бууж, 

гэртээ өдрийн 14.00 цаг хүртэл амраад, ажил дээрээ ирж үндсэн ажлаа хийх;  

• үйлчилгээг шилжүүлэх, жнь: эмч улаан бүсэд ажиллах үед нярайн эргэлтийг сувилагч 

очиж хийх;  

 

тусламж үйлчилгээг эрэмбэлэх, өөрчлөн шинэчлэх талаас: 

• цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх, жнь: 21 эсвэл 28 хоногтой нярайнуудаа  утсаар асуугаад, 

зовиуртай бол очиж үзнэ, зовиургүй бол утсаар зөвлөгөө өгөх; 

• нөхөж үзэх, жнь: 2 сартай вакцинд ирэх үеэр жин өндрийг нь хэмжих, эрт илрүүлгийн 

үзлэгт орох хүмүүсээ дуудаж үзэх; 

• Ковидын тусламж, үйлчилгээг ердийн үйлчилгээний горимд оруулах: товлолын болон 

ковидын вакциныг өрх дээр тусгайлсан өдрөөр хийх, төрөх насны эмэгтэйчүүдийг сар, 

улирал, жилийн үзлэгт ирэх үед эсвэл ковидын вакцинд хамрагдахаар ирэх үед эрт 

илрүүлгийн үзлэг хийх;  

• Хувийн эмнэлэгтэй гэрээ хийх: ковидтой хөнгөн хүмүүсийг хувийн эмнэлгүүд рүү 

шилжүүлж гэрийн хяналтын тоог цөөлөх.  

 

хүний нөөцийн чадамж, дэмжлэгийг сайжруулах талаас: 

• Ажилчдын цалин, илүү цагийн урамшууллыг цаг хугацаанд нь олгох (үүнд халдвар авсан 

эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд ЭМЯ-наас 1 сая төгрөг, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд нэг 

удаагийн мөнгөн дэмжлэг ороод); 

• Халдвар авсан ар гэрийнхэнд эмчилгээ сайтай эмнэлэгт хэвтүүлэх, багц олгох; эмч, 

мэргэжилтнүүддээ витаминжуулалт хийх;  

• Хувийн хамгаалах хэрэгслийн хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр ажилласан байна. 
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цар тахлын үеийн сургалт, мэргэшүүлэх талаас:  

• Цар тахлын үеийн хүний нөөцийг бэлтгэх хөгжүүлэх талаарх ЭМЯ, ЭМХТ, НЭМГ, мөн 

дотооддоо зохион байгуулсан сургалтанд ажилтнуудаа хамруулах 10.  

 

Анхан шатлалын хүний нөөцийн талаарх хэлэлцүүлэг 

 

• Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн нийт ажиллагчдын 40 орчим хувь нь сүүлийн нэг 

жилийн хугацаанд коронавирусийн халдварын сэргийлэлт, хяналт, оношилгоо, 

эмчилгээнд ажиллажээ. Түүнчлэн коронавирусийн халдварын тандалтанд 2021 оны 

6 дугаар сараас 12 сарын 20-ны өдрийн байдлаар өдөрт дунджаар 130 баг, 395 эрүүл 

мэндийн ажилтан ажилласан байна. 

• Анхан шатлалын тусламж үйлчилгээ, ялангуяа архаг хууч өвчтэй хүмүүс, жирэмсэн, 

нярай, хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ авдаг ахмадуудын гэрийн эргэлт хийхэд 

хүндрэлтэй болж ирсэн нь хүний нөөцийн дутагдал, дотоод нөөц бололцооны 

хязгаарлагдмал байдал төдийгүй цар тахлын үеийн хөл хорио зэрэг дам хүчин 

зүйлстэй холбоотой байжээ. 

• Өрх ба сумын ЭМТ-ийн хувьд Ковид-19 цар тахлын үеийн тусламж, үйлчилгээг 

өөрийн үндсэн үйлчилгээний хажуугаар хүргэх болсон нь хүний нөөцийн хувьд 

давхар ачааллыг бий болгожээ. Түүнчлэн давхар тандалтын багт ажиллах, ээлжийн 

пост болон ковидын дархлаажуулалтын цэгт ажиллах, халдвар авсан хүний ажлыг 

давхар хийх зэрэг нөхцөл байдлын улмаас нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээг 

тасралтгүй үзүүлэхэд сөрөг нөлөө үзүүлсэн байх талтай.   

• Дээрх байдалд бусад дам хүчин зүйлс тухайлбал, халдвартай үйлчлүүлэгч үзэх 

тусгайлсан өрөөний хангалт, бүртгэлгүй нэмэлт хүн амын ачаалал, нөөц 

мэргэжилтний эх үүсвэр хангалтгүй байдал нөлөөлсөн байна.  

• Түүнчлэн иргэдийн зүгээс, халдварын талаар үнэн зөв мэдээлэл дутмаг байдлаас ирж 

үйлчлүүлэх сонирхолгүй байх, төрөх үедээ халдвар авснаас эрт хяналтанд орохгүй 

байх, гэр бүлийн гишүүд халдвар авснаас хүүхэд хавьтал болох зэрэг дам хүчин зүйлс 

үйлчилгээний  бууралтанд нөлөөлсөн гэжээ.  

 

2.2 Лавлагаа шатлалын ерөнхий мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй 

байгууллагын хүний нөөцийн менежмент 
 

2020 оны байдлаар 16 аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 1,213 их эмч, 1,865 сувилагч, нийтдээ 5,199 

эмч, ажиллагчид, Улаанбаатар хотын дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, нийгмийн эрүүл мэндийн 

төвүүдэд 945 их эмч, 1,011 сувилагч, нийтдээ 3,578 эмч, эмнэлгийн ажиллагчид байна. 

Улсын хэмжээнд Орхон, Дорнод, Өвөрхангай, Ховд, Өмнөговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд 

 
10 сургалтын хүрээ: Ковид-19 халдварын сэргийлэлт, хяналт ба эмнэлзүйн менежмент; Эрчимт эмчилгээ; 

Дархлаажуулалт; Ариутгагч; Яаралтай тусламж; Тархвар судлаач; Тандалт шинжилгээний сорьц авах, тээвэрлэх 

хүний нөөц бэлтгэх;  Хамгаалах хувцас хэрэгслийг өмсөж тайлах дараалал; Халдвар, хамгааллын дэглэм баримтлах, 

сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 
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БОЭТ-ийн статусаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба 514 их эмч, 766 сувилагч, 293 

эмнэлгийн мэргэжлийн болон техникийн боловсролтой ажилтан, нийтдээ 2112 эмч, 

эмнэлгийн мэргэжилтнүүд ажиллаж байна.11 

 

Үнэлгээнд аймаг, дүүргээс нэг нэг нэгдсэн эмнэлгийг сонгон ганцаарчилсан ба бүлгийн 

ярилцлага, хүний нөөцийн хөдөлгөөний мэдээлэл дээр дүн шинжилгээ хийсэн.  

 

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдтэй хийсэн ярилцлагаар, нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээ 

буурах зэрэг тасралтгүй байдлыг хангахад хүний нөөцтэй холбоотой дараах асуудал тулгарч 

байсан гэжээ. Үүнд:  

• ЭМЯ-аас ерөнхий бодлогын хүрээнд чиглэлийн дагуу дотооддоо зохицуулалт хийж 

ажилласан хэдий ч Ковидын үеийн түр зааврууд нь богино хугацаанд маш их 

шинэчлэгдэж, бас нөхцөл байдалд тохиромж муу зэргээс цаг алдалгүй хэрэгжүүлэхэд 

хэцүү байх  

“Улаан бүс зохион байгуулах тухай 229-р заавар нь бодит амьдралаас тасархай,  

хэрэгжүүлэхэд үнэхээр хэцүү заавар байсан” 

• Гол мэргэжлийн, дотрын гм, эмч нараа улаан бүсэд удаан хугацаанд ажиллуулснаас 

амбулатори, тасагт ажиллаж буй бусад эмч нарын ачаалал нэмэгдэх, түүнчлэн улаан 

бүсэд ажиллаж буй эмч нар ядарч туйлдах, халшрах  

• ЭМДЕГ-аас гүйцэтгэлийн санхүүжилт, хэрхэн зөв бөглөх сургалт, заавар хангалтгүй 

байсан тул цалингаа бүрэн авч чадахгүйд хүрч, ажлаа сэтгэл хангалуун хийх урам 

зориггүй болох  

“Энэ хүнд үед гүйцэтгэлээр санхүүждэг болгосон нь эмнэлгийн санхүүжилтийг их 

доголдуудсан. Жишээ нь: 7-8 сарын гүйцэтгэлдээ хүрээгүй учраас, 8-9 саруудад 

цалингаа тавьж чадаагүй. Эмч нар анхан шатлалын маягт болон exсel-ийн 

хүснэгтийг бүгдийг бөглөөд явуулахад, ЭМД-ын газраас  манай санхүүжилтийг дандаа 

хасдаг. Энэ нь маш их дарамт болж байгаа.”  

• Хүний нөөцийн дутагдалтай байдал олон шалтгаантай байх. Ковидын цар тахлын үеийн 

тусламж, үйлчилгээг нэмж үзүүлэх, нэн шаардлагатай үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг 

ялангуяа чанарын асуудлыг хангахад хүндрэлтэй байх, ялангуяа дотрын эмч, лаборант, 

сувилагч нарын хэрэгцээ ихэссэн. 

"Манайх дотрын үндсэн тусламжийг А эмч үзүүлдэг. Гэтэл дотрын кабинет дээр 103-

ийн эмч тавьсан... арьс харшлын эмч дотрын кабинетад үзлэг хийж байгаа.. 

..хүүхдийн больницод нээсэн улаан бүсэд том хүний дотрын эмч орж ажиллахад, 

хүүхэд ирэхээр асуудал үүсдэг. Сувилагчийн хувьд ч бас адилхан хүндрэл гардаг”  

• Одоогоор мөрдөж буй зарим стандартын хэрэгжилт хангалтгүй байх, ялангуяа нэг 

сувилагчид оногдох өвчтөний тоо гм.  

“...Нэг сувилагчид оногдох хүний тоо хагалгаатай  тасагт 6-7 хүн, хэвтэн эмчлүүлж 

буй  эмийн эмчилгээтэй дотор, мэдрэлийн тасагт 10 хүн байдаг. 2017 онд гарсан 5095 

/2017 дугаартай  тушаал нь гарснаасаа хойш ердөө мөрдөгдөөгүй... стандартаар 

хангах гэхээр, хүний нөөцийн цалингийн сан нь хүрэхгүй...   Стандартаараа 52 ортой 

 
11 ЭМХТ-ийн статистикийн мэдээлэл 
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дотрын тасагт 5 эмч ажиллах ёстой. Гэтэл манайд 3 эмч ажиллаж байгаа, дахин 1 

эмч нэмж өгөөч гэхэд олдохгүй байгаа гэсэн хариулт өгдөг.”  

• Цар тахлын үеийн хариу арга хэмжээнд хүний нөөцийн төлөвлөлт байхгүй байх.  

"...өнөөдөр нэг эмч ковид руу орсон шүү гээд л хэлдэг. Тэгэхээр ард нь үлдсэн нэг эмч нь 

2-3 газар бүх ажлыг нь хийх болдог. "  

 

Ковидын цар тахлын үед тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангахад дараах 

зохицуулалтыг хийж ажилласан байна. Үүнд:  

 

хүний нөөцийн бодлого ба зохицуулалт талааас:  

• Дотооддоо зохицуулалт хийж, байгаа нөөц бололцоогоо ашиглах,  

"... ахмадын кабинет дээр тэтгэвэрт гарсан халдвартын эмч ажиллуулах”  

• Ажилтнуудыг амрах цагийг ачаалалд тааруулж зохицуулах.  

“Улаан бүсэд орсон эмч, сувилагч нар 17 хоног ажиллаад 7 хоног амардаг байсан. Одоо 

10 хоног ажиллаад 3 хоног амардаг болсон”  

 

тусламж үйлчилгээг эрэмбэлэх, өөрчлөн шинэчлэх талаас: 

• Дэмжлэгт хяналтын баг ажиллуулж, нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээг, жнь : 

сүрьеэ өвчний илрүүлэг гм, эрчимжүүлэх техник арга зүйн дэмжлэг үзүүүлэх,  

• Статистик мэдээлэл байнга гаргаж асуудлыг шийдэх 

• Шуурхай хариу арга хэмжээний багийнхан хүмүүсээ эрэмбэлээд, эрсдэл үүсэхээс 

сэргийлэх арга хэмжээ авах, тухайлбал халдварын тархалттай уялдуулж, ор гаргах 

“9 сард халдварын тархалт өндөр болж, орны хүрэлцээ муудахад ЭМГ-аас 

зохицуулалт хийж, хувийн 2 эмнэлэг, 1 сувиллыг ковидын эмнэлэг болгосон”  

 

цар тахлын үеийн сургалт, мэргэшсэн байдал: 

• Аймгийн хүүхэд хөгжил, Залуучууд гэр бүлийн газраас хамтарч сэтгэл зүйчдийн 

багаас сэтгэл зүйн сургалт хийх 

“Аюулгүй байдал, ёс зүй, хэвтэж буй хүнээ хэрхэн хүндэтгэх, халдвар хамгааллаа 

яаж баримтлах сэдвээр сургалт явагдаж, холбогдох материалуудыг нь өгч 

байсан.“ 

• Багийн зохион байгуулалтад оруулж, туршлагатай хүнээр ахлуулах, хуваарийн дагуу 

ажиллуулах, ур чадварыг сайжруулах, жнь түргэвчилсэн оношилгооны цэгийг 

байгуулах, харуулдан тандалтын баг бүрдүүлэх гм. 

“...хүмүүсээ нас, архаг хууч өвчинтэй, нялх хүүхэдтэй хүмүүсээ түргэвчилсэн 

оношилгооны нэг цэгтээ ажиллуулахгүйгээр...цаанаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу баг 

бэлдсэн..сэргийлэх хяналтын албанаас нэг удаагийн хамгаалах хувцас хэрэгслийг 

хэрхэн зөв өмсөж, тайлах  талаар заасан. Харьцангуй туршлагатай хүмүүсээ 

сургалтанд хамруулсан.”  

 

хүний нөөцийн чадамж, дэмжлэгийг сайжруулах талаас 
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• Эмнэлгийн ажилтнуудад урамшуулал, улаан бүсийн дайчилгаа, өвдсөн хүмүүсийн 

цалинг бүтэн олгох 

• Өвлийн хувцас бэлтгэх зэргээр аюулгүй байдлыг хангах 

“..товчоонуудад бас баг ажилласан. Тэндээ шинээр авсан мэс заслын эмч зэрэг 

дандаа эрэгтэй ажилчдаа ажиллуулсан. Өвлийн улирал эхлээд хүйтэн байсан 

учраас, 13 хүндээ зориулж өвлийн шинэ хувцас бэлдэж өгсөн.. Мөн шүдний төвтэй 

хамтарч байсан.”  

• Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах  

“дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлаад бусад хувийн хэвшлийн байгууллагаас 

нийгмийн хариуцлагын хүрээнд дархлаажуулалтын сүү, аарц, маск өгөхөөр нь 

ажилчдадаа тарааж өгч байсан. Хамгаалах хувцас хэрэгсэл, малгай, маскаар  

хангадаг” .  

 

Лавлагаа шатлалын ерөнхий мэргэжлийн байгууллагын хүний нөөцийн хэлэлцүүлэг 

• Цар тахлын үед хүний нөөцийн төлөвлөлтийн урьдчилсан төлөвлөлт хийсэн эмнэлэг 

байхгүй байна. Зарим эмнэлгийн туршлагаас харахад хамгийн үр ашигтай байж 

болох  хуваарилалт хийж, багийн тогтолцоонд оруулж ажилласан нь үр дүнд хүрчээ. 

Тухайлбал, СХДНЭ нь  хариу арга хэмжээг багийн зохион байгуулалтанд оруулж, 

удирдлагын манлайллыг анхаарч ажилласан нь үр дүнд хүрсэн байна. Үүнд багийн 

сэтгэл зүйн бэлтгэл, багийн ахлагч ба гишүүүдийн сонголт, шаардлагатай хувцас 

хэрэгсэл зэрэг асуудлыг удирдлагын багаар хэлэлцэн шийддэг байсан нь үр дүнтэй 

байсан байна.  

• Хүний нөөцтэй холбоотой анхаарах чухал асуудал нь чадавхыг                                                                                                                                                                             

бүрдүүлэх асуудал бөгөөд хэрэгцээнд суурилсан, богино хугацааны, хосолмол 

мэргэжил олгох боломжтой, хугацааны хувьд бүх улиралд хамрагдаж болохоор байх 

нь зүйтэй гэж судалгаанд оролцогчид үзэж байна. Түүнчлэн эмнэлэг, цагдаа, онцгой, 

мэргэжлийн хяналт /тагнуул/ гээд 4 төрлийн байгууллагын мэргэжилтнүүдэд 

зориулсан нэгдсэн, тусгай хөтөлбөр байх нь зүйтэй.  

• Дараагийн анхаарах асуудал нь цар тахлын үед нэмэлт хүний нөөцийн журам 

боловсруулах, үүнд цагийн ажилтны (анагаахын сургуулийн төгсөх ангийн оюутан, 

тэтгэвэрт гарсан эсвэл ажилгүй байгаа эмнэлгийн мэргэжилтэн гм) ажил үүргийн 

хүрээг тодорхой болгох  

• Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, сэтгэл зүйн 

дэмжлэг үзүүлэх орчин бүрдүүлэхэд анхаарах.  

• Хэдийгээр судалгааны зорилготой шууд холбоогүй боловч, цалингийн шатлалын 

зөрүү, ялангуяа энгийн ба нарийн шатлалын тогтолцоо нь эргээд ажлын байран дээр 

тогтвортой ажиллахад нөлөөтэй байдаг байна. Түүнчлэн, асрагч нарыг үнэмлэхтэй 

болгож, хэвийн бус нөхцөлд оруулж өгөх шаардлагатай санал байгааг цаашид 

анхаарах нь зүйтэй.  

 



40 
 

2.3 Лавлагаа шатлалын төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй 

байгууллагын хүний нөөцийн менежмент  

 

2020 оны байдлаар төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвүүдэд 1437 их 

эмч, 2210 сувилагч, 725 эмнэлгийн мэргэжлийн болон техникийн боловсролтой бусад 

ажилтан, нийтдээ 7010 ажиллагчид ажиллаж байна. 

 

Судалгаанд хамрагдсан мэргэжилтнүүдтэй хийсэн ярилцлагаар нэн шаардлагатай тусламж, 

үйлчилгээ буурах зэрэг тасралтгүй байдлыг хангахад хүний нөөцтэй холбоотой дараах 

асуудал тулгарч байсан гэжээ. Үүнд:  

• “Улаан бүс” бий болгон багаар ажиллаж эхэлсэнтэй холбоотой эмч, сувилагч, 

үйлчлүүлэгч нар өндөр эрсдэлтэй нөхцөл байдалд ажиллаж, халдвар хамгааллын 

горимоо сахиж байсан ч халдвар авах, улмаар гэр бүлийн гишүүддээ халдвар тараах 

асуудал ихээхэн тохиолдож байжээ.  

• Хүний нөөцийн хомсдол ба ажлын ачааллын ихсэлт: амбулаторийн эмч нар бүрэн 

тоогоор ажиллахгүй, хэвтэж байгаа орны тоо цөөхөн (орны хүлээгдэл үүсэх) болохоор 

амбулаторийн үзлэг нэмэгдэж  эмч нарт ачаалал ихсэх, нөгөө талаас улаан бүсэд  багаар 

орж ажиллаж буй эмч, сувилагчийн ажлыг давхар хийх гм голлох шалтгаан болсон гэжээ.  

“Эмч, ажиллагчдын хувьд зарим нь өвдөнө, зарим нь улаан бүс рүү дайчлагдана. Аль ч 

тасаг дээр энэ хүмүүсийн ачаалал үлдэж байгаа хүмүүс дээрээ нэмэгдсэн. Ямар ч тасаг 

дээр ийм ачаалал нэмэгдэж гарч байгаа”  

“200 хүн дээр ((Ковидын халдвартай)) 74 хүн ажиллана гэдэг уг нь стандартын хувьд 

болохгүй юм. Оргил ачааллын үедээ 1 эмч дээр 20-25 гаруй хүн оногдож байсан нь эмч, 

сувилагч нарт маш их ачаалал ирж байсан.” 

• Эмч, эмнэлгийн ажиллагчид ажлын байран дээрээ халдвар авах эрсдэл өндөр байх 

“Ковидын үед эмч нар маш их туссан шдээ. Ажилтнуудын 60-70 хувь нь бараг ковидоор 

өвдсөн, маш өндөр хувь шдээ.. “...амбулаторийн эмч нь үзээд манайхан эрэмбэлээд  

((хагалгаанд)) оруулна. Тэр хүмүүсийн биеийн байдал тогтвортой, шинжилгээ нь 

сөрөг гарна. Тэгээд 3 хоногийн дараа гэхэд ковид илэрдэг.. маргааш өглөө нь яг тэр 

эмчээс ((хагалгаа хийсэн)) нь ковид илэрдэг.” 

• Хамгаалах хувцас хэрэгслийн нөөц бусад хүчин зүйлийн нөлөөнөөс болж хомсдолд орох 

эрсдэлтэй байх 

• УОК-оос гаргаж байсан зарим оновчгүй шийдвэр хэвийн ажиллахад бэрхшээл үүсгэх  

“Бид нарыг ажиллахад хамгийн их саад тотгор болж байсан шийдвэрүүд УОК-оос гарч 

байсан...жишээ нь, бид нар ажилдаа ирэх гэж бөөн юм болно, цагдаа нартай хэрэлдэнэ, 

гуйна, махаа цайдаг.. бар код өгнө, тэрийгээ бүх хүнд өгөхгүй.”  

• Халдвар аваад эргэж ажилдаа орсон хүмүүсийн цалинг эхэн үедээ бүтэн олгохгүй байсан 

нь бухимдал, эдийн засгийн бэрхшээлд оруулж байсан. 

“Бөөн юм болж байж ((цалин)) бүтэн ордог болсон... сарын цалин гээд 20,0 мянга 

хүрэхгүй төгрөг авч байсан... 2021 оны 6 дугаар сарын 30-нд ЭМСайдын тушаал гарч 

байж, тэрнээс хойш өвдсөн хүмүүс цалингаа бүтэн авсан.  Тэрнээс өмнөх нь сүүлд нэг 

юм цөөхнийг нөхөж авсан.”  
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Ковидын цар тахлын үед тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангахад дараах 

зохицуулалтыг хийж ажилласан байна. Үүнд:  

хүний нөөцийн бодлого ба зохицуулалт талааас:  

 

• Одоо байгаа  хүний нөөцийн менежментийг сайжруулах. Үүнд: резидент, дагалдан, 

олгох курс хийж буй эмч нарыг дайчлан ажиллуулах 

Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын 

тусламж, үйлчилгээнд резидент эмч, бусад эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг дайчлан 

ажиллуулах чиглэлээр Эрүүл мэндийн сайдын12 хэд хэдэн тушаал батлагдаж, 

хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд төгсөлтийн дараах сургалт эрхлэх байгууллагуудтай 

хамтран тусгаарлан ажиглах байр, дархлаажуулалтын цэг, шинжилгээний цэгт 5,521 

резидент эмчийг дайчлан ажиллуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавьж 

ажилласан байна.13 Судалгаанд оролцсон УНТЭ-ийн резидент эмч нарын 70-аас дээш 

хувийг Ковидын дайчилгаанд ажилласан гэжээ.  

• Гамшгийн үеийн төлөвлөгөө боловсруулж, үзүүлэх сургалт хийж байсан туршлага нэмэр 

болох.  

• Дуудлагаар очиж тусламж үзүүлэх, тусгаарлагдаж ажиллах, багаараа очиж ажиллах 

“Манайх экмо аппарат, бөөрний мэс засалч, бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засалч 

байдаг. Энэ чиглэлийн өвчтэй ковид туссан өвчтөнүүд бусад эмнэлгүүдэд эмчлүүлж 

байгаа тохиолдолд дуудлагаар очиж тусламж үзүүлж ажилласан. Мөнгөн гүүр, 

Ачтан эмнэлгүүдэд яаралтай дуудагддаг. Экмо аппарат шаардлагатай бол ХӨСҮТ 

рүү очиж 14 хоног тусгаарлагдаж ажилласан. Бусад эмнэлгүүдэд эмч, ажилтнууд 

 
12 2021 оны А/47, А/131, А/168, А/180, А/200, А/217, А/223, А/338, А/366, А/461 дүгээр 
13 ЭМХТ-ийн мэдээлэл  

ЭМЯ-наас цар тахлын үед гарах хорогдол, дутагдлыг эмч эмнэлгийн ажилчид өөрсдөө 

өвдөх, ойрын хавьтал болох тохиолдлоор тооцоолж, нэмэлтээр дайчлах хүний нөөц 

дараах байдлаар нөхөж ажиллуулахаар төлөвлөсөн байна. 

 Үүнд:  

- Эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламж, дотрын анагаах ухаан, эмнэл зүйн эмгэг судлалын 

үндсэн мэргэшлийн сургалт (120 эмч) 

- Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага (30 хувь  1275 эмч, 805 сувилагч, бусад 

1488, нийт 3568) 

- Улаанбаатар хотод (эмч 1039, сувилагч -613)  

- Орон нутагт (эмч 236, сувилагч -191) 

- Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага 

• Эрчимт эмчилгээний эмч 9, сувилагч 19,  

• Яаралтай тусламжийн эмч 11, сувилагч 32,  

• Хүүхдийн эмч 188, эх барих эмэгтэйчүүдийн 313 эмч (нийт 572 эмч, сувилагч) 

• Улаанбаатар хотод: 259 эмч, сувилагч, Орон нутагт : 316 эмч, сувилагч 
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маань багаараа очиж мэргэжил, арга зүйн тусламж үйлчилгээг үзүүлсэн. Шууд 

томилоод явуулж байсан.”  

• Эмнэлгийн удирдлагаас чиглэл гаргаж, тасаг бүр өөрийн онцлогт тохирсон жижиг 

төлөвлөгөө гаргах; халдварын тархалтын байдалд тохируулж уян хатан зохицуулалт хийх  

“7 хоногт нэг өдөр үдээс өмнө, нэг өдөр үдээс хойно ч юмуу суулгадаг байснаа болиод 

халдвар хамгааллын дэглэмээ бариад амбулатори, тасгийн эмчээ холихоо больё гээд 1, 

1 сараар суудаг болгосон.... байдал харьцангуй гайгүй болоод ирэхэд дахин ярилцаад 

14, 14 хоногоор суудаг болгоё гэх мэтээр..”  

• Яаралтай, эрчимт эмчилгээний тасгийн эмч нарыг орон тоог хэвээр хадгалах.  

“Резидентүүдийг яалт ч үгүй яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээн дээр үлдээх 

..өдөрт 60-70 хүн ирж байсан. Тэр дотор маш эрсдэлтэй зүрх зогсох аюултай, эсвэл 

зүрх зогссон хүн ирэх юм бол нэг эмч тэнд ерөөсөө хүрдэггүй байхгүй юу” 

• Сувилагч нарыг хөрвүүлж ажиллуулах: “Нийт 300 гаруй сувилагчаа хөрвүүлж        

ажиллуулаад байгаа” 

 

тусламж үйлчилгээг эрэмбэлэх, өөрчлөн шинэчлэх талаас: 

• Орны тоо багасаж ирсэн тул хүнд хүмүүс, жишээ нь: хавдартай хүмүүсээ эхэлж авах 

эрэмбэ тогтоох, төлөвлөгөөт хагалгааг багасгасан, яаралтай хагалгааг цаг тухайд нь авах  

• Ковидын цар тахлын халдварын тархалтын үе шат, явцтай тусламж үйлчилгээг 

нийцүүлэх. Жишээ нь: хөл хорионы үед эмч нарыг 24/72, сувилагч нарыг 8/16 горимоор 

ажиллуулах гм.  

• Улаан бүс рүү багаар ээлжлэн ажиллуулах. Жишээ нь: сувилахуйн  болон эмч нарын  гээд 

2 тусдаа багийг эхлээд сараар, дараа нь 14 хоногоор оруулах.  

 

цар тахлын үеийн сургалт, мэргэшсэн байдал: 

• Хариу арга хэмжээний  буюу гамшгийн үеийн төлөвлөгөөтэй байх, үзүүлэх сургалт хийх  

“Дотооддоо хоёр ч удаа гамшгийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу үзүүлэх сургууль 

хийсэн...халдвараас сэргийлэх хяналтын албаныхан тасаг нэгж дээр сургалт хийсэн, 

тасгийн эрхлэгч, ахлах сувилагч нар тасаг дотроо халдвар хамгааллын хувцсаа 

өмсөж, тайлах сургалтыг хийгээд явж ирсэн.” 

• Ачааллыг тэнцүүлж хөрвүүлэн ажиллуулах.  

“Сувилахуйн алба гэхэд тухайн тасагт сувилагчгүй боллоо гэхэд өөр тасгаас сувилагч 

авчраад хөрвүүлэн ажиллаж, тухайн тасгийн ажлыг цалгардуулахгүй явуулдаг 

байсан... Ковидын хэсэгт мэс заслынхан очоод дотрын эмчийн хийх бүх юмыг хийгээд 

явж байгаа.”  

 

хүний нөөцийн чадамж, дэмжлэгийг сайжруулах талаас 

• Эмнэлгээс ажилчдын унаа гаргах  

• Хувийн халдвар хамгааллын хэрэгслээр хангах, сургалт хийх  

• ПГУ шинжилгээнд бүх ажилтнаа хамруулж дотоод халдвараас сэргийлэх   

• Сувилахуйн багаас улаан бүсэд ажиллах сувилагч нарт өвөрмөц ажилбар гм давтан 

сургалт хийж, зөвлөгөө өгөх. Ковидын удирдамжийг тухай бүрт нь танилцуулах, ялангуяа 
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улаан бүсэд ажиллах мэргэжилтнүүдэд шинэчилсэн зааврыг танилцуулах болон үндсэн 

сургалт хийх 

• Үндсэн цалинг хугацаанд нь олгох,  дээр үр дүнгийн урамшуулал олгох  

“Манайх бусад эмнэлгээс ялгаатай нь харьцаа, хандлагын урамшуулал гэж үндсэн 

цалингийн 10% сар бүр өгдөг байж байгаад 2 сарын өмнөөс 30% болгосон... бусад 

эмнэлгүүдэд байдаггүй урамшуулал. Эмч 100 хувийн онооны шалгууртай. ..Сувилагч 

бас тусдаа шалгууртай.”  

• Мэргэжлийн эмч нарын сургалт явуулах 

• Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх.   

 

Лавлагаа шатлалын төрөлжсөн мэргэжлийн байгууллагын хүний нөөцийн талаарх 

хэлэлцүүлэг 

 

• Лавлагаа шатлалын эмнэлгүүдийн хувьд цар тахлын үед хөл хорио тогтоосон үе болон 

хөл хорио цуцалж Ковидын халдвартай өвчтөнийг хэвтүүлж эмчлэх үед тааруулж хүний 

нөөцийн зохицуулалтаа хийж байжээ.  

• Цар тахлын үеийн халдварын сэргийлэлт, хяналт ба эмнэлзүйн менежмент, эрчимт 

эмчилгээ, дархлаажуулалт, ариутгагч, яаралтай тусламж, тархвар судлаач, тандалт 

шинжилгээний сорьц авах, тээвэрлэх хүний нөөц бэлтгэх, хамгаалах хувцас хэрэгслийг 

өмсөж тайлах дараалал, халдвар, хамгааллын дэглэм баримтлах, сэтгэцийн эрүүл 

мэндийн тусламж үйлчилгээ зэрэг чиглэлээр  ЭМЯ, ЭМХТ, НЭМГ-аас зохион байгуулсан 

сургалтууд хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулахад сайн нөлөө үзүүлжээ.  

• Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулж, зөв дадал эзэмшүүлэхэд, нийгмийн 

эрүүл мэндийн үйл ажиллагааг өргөн хүрээтэй хийхэд анхаарах талаар мэргэжилтнүүд 

хэлж байв.  

• Лавлагаа шатлалын ерөнхий тусламж үйлчилгээний эмнэлгүүд ба төрөлжсөн нарийн 

мэргэшлийн эмнэлгийн хоорондын ачааллыг тэнцвэржүүлж, шилжүүлгийн тогтолцоонд 

анхаарах.  

• Анхан ба лавлагаа шатлалын ерөнхий тусламж үйлчилгээний дотрын, шүдний, чих 

хамар хоолойн эмч нарын тоог нэмэгдүүлэх. 

• Цар тахлын үед улаан бүсэд ажиллаж буй эмч, сувилагч эмнэлгийн ажилтнуудад 

нэмэгдэл урамшуулал олгодог, харин тэдний ажлыг давхар хийж буй ажилтнуудад 

урамшуулал эсвэл нэмэгдэл олгох зохицуулалт байдаггүй. Энэ асуудлыг анхаарч 

зохицуулалт хийх боломжийг судлах.  

• Цалингийн тогтолцоог эргэн харах, ялангуяа гүйцэтгэлд суурилсан үнэлгээнд ур 

чадварыг тусгах талаар судлах.  
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3. ТӨСӨВ/САНХҮҮ 
 

Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг 2019-2021 оны тусламж, 

үйлчилгээний гүйцэтгэлд үндэслэн салбарын нийт дүнгээр, анхан болон лавлагаат шатлал, 

сонгогдсон эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж, үйлчилгээгээр тооцон гаргалаа.  

3.1 Эрүүл мэндийн салбарын тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн гүйцэтгэл 
 

Монгол улсын ЗГ-аас Эрүүл мэндийн салбарын тусламж, үйлчилгээний зардлыг 

батлахдаа 2020 онд ДНБ-ийг 2.37 хувиар, 2021 онд 3.45 хувиар тооцон төлөвлөсөн байна.  

 

Зураг 32. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд Эрүүл мэндийн салбарын зардлын эзлэх хувь 

2021 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ЭМДҮЗ-ийн 03 дугаар тогтоол хэрэгжиж 

эхэлсэнтэй холбоотойгоор Эрүүл мэндийн байгууллагууд гүйцэтгэлээр санхүүжих тогтолцоо 

хэрэгжиж эхэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэлээр санхүүжилт авдаг эрүүл мэндийн 

байгууллагуудын жагсаалтыг баталж, үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээг нэр төрлөөр нь өртгийн 

дүнгээр санхүүжүүлж эхэлсэн байна. 2021 онд эхний 1-2 дугаар сарын хувьд өмнөх 2019-

2020 оны санхүүжилтийн тогтолцоотой ижил буюу төсөвлөсөн орлого, зардлаар 

санхүүжүүлж байсан бол 03 дугаар сараас эхлэн тусламж, үйлчилгээний тоо, өртгийн 

жингээр санхүүжүүлж эхэлсэн байна.    

2021 онд Ковид-19 цар тахлаас үүдэн хэвийн үед үзүүлж байсан эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээнд доголдол үүсч Ковид-19 цар тахлын тандалт, эмнэл зүй, хэвтэн эмчлүүлэх 

тусламж, үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах шаардлага шинээр үүсэн бий болсон байна. 

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын дүнгээс харахад 3 дугаар сараас эхлэн 

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зардал өмнөх улирлын дүнгүүдээс өндөр хувиар 

нэмэгджээ.  
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Зураг 33. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний нийт зардал 

2019-2021 оны эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлыг 11 улирлын дүнгээр тооцож 

үзэхэд 2020 онд өмнөх 2019 оноос 15.5 тэрбум төгрөгийн тусламж, үйлчилгээний зардал, 

2021 онд 2020 оноос 134.2 тэрбум, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 149.8 тэрбум 

төгрөгийн санхүүжилтээр нэмэгдэж, эрүүл мэндийн байгууллагуудад олгосон байна.  

Эрүүл мэндийн нийт зардалд эзлэх хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйлчилгээ, амбулаторийн 

тусламж, үйлчилгээ, оношилгоо шинжилгээ, эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардлууд хамгийн 

өндөр хувийг эзэлж байна.    

Хэвтэн эмчлүүлэх тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт 2019-2020 онд улиралд дунджаар 30-

45 тэрбумын санхүүжилтийг авдаг байсан бол Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр 2021 оны 3-

6 дугаар сард 118.2 тэрбум, 7-9 дүгээр сард 126.8 тэрбум болж нэмэгдсэн нь Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний нийт зардалд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 

2021 оны 3 дугаар сараас эхлэн Ковид-19 халдварын хэвтэн эмчлүүлэх тусламж, үйлчилгээ 

нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор өмнөх улирлуудад авч байсан санхүүжилт 5-6 дахин өссөн нь 

ЭМДС-д мэдэгдэхүйц нөлөөлөл үзүүлсэн байна. 

 

Зураг 34. Хэвтэн эмчлүүлэх тусламж, үйлчилгээний зардал 
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Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээнд зарцуулсан мөнгөн дүнг он тус бүрийн улирлын 

дундажтай харьцуулбал 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 3.3 тэрбум буюу 30 хувиар, 

2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 12 тэрбум буюу 88 хувиар, 2021 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 16 тэрбум буюу 2.5 дахин өссөн байна.  

 

Зураг 35. Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний нийт зардал 

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний нийт зардлын оношилгоо, шинжилгээний зардлыг 

2019-2021 оны 11 улиралд зарцуулсан мөнгөн дүнг авч үзвэл (Зураг 36.) 2019 онд 9.7-13.0 

тэрбум төгрөг, 2020 онд 11.5-15.3 тэрбум төгрөг, 2021 онд 4.1-8.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан 

байна. Эндээс үзэхэд 2020 ны 3 дугаар улиралд 15 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол 2021 оны 

2 дугаар улиралд 4 тэрбум болтлоо буурсан байна. Зардлын бууралтыг 2021 оны 2  болон 3 

дугаар улиралд Ковид-19 цар тахлын тоо нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор тайлбарлаж 

болохоор байна.    

 

Зураг 36. Оношилгоо, шинжилгээний нийт зардал 

Өдрөөр үйлчлэх тусламж, үйлчилгээний зардлыг (Зураг 37) харахад 2019, 2020 онуудад 

тогтвортой байсан бол ЭМДҮЗ-ийн 3 дугаар тогтоолтой холбогдуулан зардал огцом өссөн 
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байна. Он тус бүрийн улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 

11.7 хувь өссөн бол 2021 оныг 2019, 2020 онтой харьцуулахад 4-4.4 дахин нэмэгдсэн байна.  

 

Зураг 37. Өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээний нийт зардал 

Иймээс өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд хамрагдсан хүний тоог авч үзэхэд мөн 

ялгаагүй 2019, 2020 онуудад тогтвортой байснаа 2021 онд огцом өссөн. Мөн онуудын 

улирлын дунджийн өөрчлөлтүүдийг авч үзэхэд тусламж, үйлчилгээнд зарцуулсантай яг 

ижил байсан бөгөөд 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 11.7 хувь өссөн бол 2021 оныг 

2019, 2020 онтой харьцуулахад 4-4.4 хувьтай байлаа.  

 

Зураг 38. Өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд хамрагдсан хүний тоо 

Энэ нь ковидын хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээтэй холбоотойгоор өдрөөр эмчлэх 

тусламж, үйлчилгээ нэмэгдсэн байж болно. 

Эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардал нь 2019, 2020 онуудад онцын өөрчлөлтгүй буюу 8.2-10.9 

тэрбумын хооронд хэлбэлзэж байсан бол 2021 онд 21.4 тэрбум болтлоо өссөн байна. 2021 

оны улирлын дунджийг 2019 оны улирлын дундаж харьцуулахад 75 хувь, 2020 оны улирлын 

дундажтай 75 хувиар нэмэгдсэн байна. 
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Зураг 39. Эмийн үнийн хөнгөлөлтийн нийт зардал 

Харин тус эмийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан хүний тоог 2019, 2020, 2021 он улирлын 

дундажтай харьцуулахад 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 48.6 хувиар, 2020 онтой 

харьцуулахад 50 хувиар ихэсч, харин 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад онцын ялгаа (0.73) 

байсангүй. 

 

Зураг 40. Эмийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан хүний тоо 

Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний хувьд (Зураг 41.) гурван оныг харьцуулан харахад 2020 

онд хамгийн их санхүүжилт буюу улиралд 730.4-927.5 сая төгрөг зарцуулсан байна. Он тус 

бүрийн улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 257 сая төгрөг 

буюу 47.1 хувиар өссөн, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 276 сая төгрөг буюу 34.4 

хувиар, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 19 сая төгрөг буюу 3.6 хувиар тус тус буурсан 

үзүүлэлттэй байна. 
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Зураг 41. Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний нийт зардал 

Гемодиалезийн эмчилгээнд хамрагдсан хүний тоо, санхүүжилтийг авч үзэхэд 2019 оны 

сүүлийн улирал огцом багасаад, 2020 онд тогтвортой байсан бол 2021 онд илт өссөн 

харагдаж байна. (Зураг 42, 43.) Онуудын улирлын дунджийг харьцуулж үзэхэд 2020 оныг 

2019 онтой харьцуулахад 26 хувиар, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 4 дахин, 2021 оныг 

2019 онтой харьцуулахад 5 дахин ихэссэн байна. 

 

Зураг 42. Гемодиализ эмчилгээнд хамрагдсан хүний тоо 

Гемодиалезид хамрагдсан үйлчлүүлэгчдийн эмчилгээний зардлыг авч үзэн гурван онуудын 

улирлын дунджийг харьцуулж үзэхэд 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 32 хувиар, 2021 

оныг 2020 онтой харьцуулахад 3.6 дахин, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 4.7 дахин 

ихэссэн байна. (Зураг 43.) 
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Зураг 43. Гемодиалез эмчилгээний нийт зардал 

Эрүүл мэндийн сайдын багцын эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 2020 оны 4 

дүгээр улиралд хамгийн өндөр хувиар өссөн байна. 

 

Зураг 44. Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардал 

Улирлын дунджаар тооцож 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 21 хувиар өссөн бол 2021 

оныг 2020 онтой харьцуулж үзэхэд 32.6 хувиар, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулж үзэхэд 18.5 

хувиар буурсан байна. 2019 онд эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал Эрүүл мэндийн сайдын 

багцын нийт зардлын 12.3 хувийг эзэлж байсан бол 2020 онд 15.8 хувь, 2021 оны 3 дугаар 

улирлын байдлаар 8.3 хувийг эзэлж байна.  

ЭМЯ-наас эрүүл мэндийн байгууллагуудад олгосон вирусийн эсрэг эм, хамгаалах хувцас 

хэрэгсэл 

ЭМЯ-наас 2021 оны эхний гурван улирлын байдлаар ЭМСайдын 17 удаагийн тушаалаар 

нийт 28.2 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий вирусийн эсрэг эм, хамгаалах хувцас хэрэгслийг бүхий 

л эрүүл мэндийн байгууллагуудад тараасан байна. Үүнийг тушаал бүрээр үнийн дүн, 

вирусийн эсрэг эм, хамгаалах хувцас хэрэгслүүдийг харуулбал:   

1.5 
2.0 

0.2 
0.1 

1.5 
1.3 
1.3 

1.1 
1.9 

5.9 
6.3 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

 2019.I
 2019.II

 2019.III
 2019.IV

 2020.I
 2020.II

 2020.III
 2020.IV

2021.1-2 сар 
2021.3-6 сар 

 2021.III

Гемодиализ эмчилгээний нийт зардал 
(2019, 2020, 2021, улирлаар, тэрбум төгрөгөөр)

23.0

32.7 29.5
36.1

21.3

35.2

25.9

64.4

3.4

23.2 20.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2019.I 2019.II 2019.III 2019.IV 2020.I 2020.II 2020.III 2020.IV 2021.I 2021.II 2021.III

2019 2020 2021

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн нийт зардал 
(2019, 2020, 2021 он улирлаар, тэрбум төгрөгөөр)



51 
 

− 2021 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн А/102 тоот тушаалаар 10.7 тэрбум төгрөг 

бүхий нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл (халад, нүүрний хаалт, нэг удаагийн маск, 

малгай, конбинзон, N95, улавч, хормогч, бээлий, нүдний шил),  

− 2021 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/112 тоот тушаалаар нэг удаагийн хамгаалах 

хэрэгсэл (нэг удаагийн халад, бээлий, гутлын уут, хормогч),  

− 2021 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн А/172 тоот тушаалаар 1,06 тэрбум төгрөг 

бүхий нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл (гутлын улавч, комбинзон, нарийн шүүлтүүр, 

нүүрний хаалт, нэг удаагийн малгай, үзлэгийн бээлий, нэг удаагийн амны хаалт, N95)  

− 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/258 тоот тушаалаар 308.5 сая төгрөг бүхий 

вирусийн эсрэг умифеновир, фавипиравир, ремдисивир эмүүд (130.4 сая), хамгаалах 

хэрэгслүүд болох гутлын улавч, комбинзон, нарийн шүүлтүүр, нүдний шил, нүүрний 

хаалт, нэг удаагийн малгай, нэг удаагийн халад, үзлэгийн бээлий, мэс заслын бээлий, 

ахуйн бээлий, нэг удаагийн амны хаалт, N95 (178 сая), 

− 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/269 тоот тушаалаар 27.6 сая төгрөг бүхий 

вирусийн эсрэг умифеновир эм, 

− 2021 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/274 тоот тушаалаар 221.7 сая төгрөгийн 

вирусийн эсрэг умифеновир эм (83.1 сая), нэг удаагийн амны хаалт (138.6 сая),   

− 2021 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/281 тоот тушаалаар нийт 501.3 сая 

төгрөгийн үнэ бүхий вирусийн эсрэг умифеновир, фавипиравир, ремдисивир эмнүүд 

(375.9 сая), нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслүүд болох гутлын улавч, конбинзон, 

нарийн шүүлтүүр, нүдний шил, нэг удаагийн малгай, халад, үзлэгийн бээлий, нэг 

удаагийн амны хаалт (125.3 сая),  

− 2021 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/284 тоот тушаалаар 3.9 тэрбум төгрөг бүхий 

нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл (нүдний шил, нүүрний хамгаалалт, нэг удаагийн 

үзлэгийн бээлий, амны хаалт, халад, автомат гутлын улавч өмсөгч, N95, конбинзон, 

нэг удаагийн улавч),  

− 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/321 тоот тушаалаар 41.5 сая төгрөгийн 

үнэ бүхий вирусийн эсрэг умифеновир эм, 

− 2021 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/350 тоот тушаалаар 63 сая төгрөгийн үнэ 

бүхий вирусийн эсрэг умифеновир эм, 

− 2021 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн А/358 тоот тушаалаар 429.8 сая төгрөгийн үнэ 

бүхий вирусийн эсрэг умифеновир, фавипиравир, ремдисивир эмнүүд (313.5 сая), 

нэг удаагийн хамгаалах хэрэгслүүд болох гутлын улавч, конбинзон, нүдний шил, 

нүүрний хаалт, нэг удаагийн малгай, халад, үзлэгийн бээлий, нэг удаагийн амны 

хаалт, N95 (116.3 сая),  

− 2021 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/332 тоот тушаалаар 391.5 сая төгрөгийн 

вирусийн эсрэг умифеновир, фавипиравир, ремдисивир эмнүүд (373.3 сая), нэг 

удаагийн хамгаалах хэрэгслүүд болох гутлын улавч, конбинзон, нүүрний хаалт, нэг 

удаагийн малгай, халад, үзлэгийн бээлий, нэг удаагийн амны хаалт, N95 (18.1 сая),  

− 2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/403 тоот тушаалаар 5.4 тэрбум төгрөгийн 

үнэ бүхий нэг удаагийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл (нэг удаагийн хамгаалах өмсгөл, 

нэг удаагийн халад, амны хаалт, бээлий),  
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− 2021 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/495 тоот тушаалаар 1.08 тэрбум төгрөгийн 

үнэ бүхий вирусийн эсрэг умифеновир, фавипиравир, ремдисивир эмнүүд, 

− 2021 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/500 тоот тушаалаар 879.2 сая төгрөгийн 

үнэ бүхий вирусийн эсрэг умифеновир, фавипиравир, ремдисивир эмнүүд, 

− 2021 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/520 тоот тушаалаар 1.9 тэрбум төгрөг бүхий 

нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл (нэг удаагийн хамгаалах өмсгөл, нэг удаагийн амны 

хаалт, N95),  

− 2021 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн А/554 тоот тушаалаар 1.04 тэрбум төгрөг бүхий  

вирусийн эсрэг умифеновир, ремдисивир эмнүүд (995.7 сая), нэг удаагийн хамгаалах 

хэрэгслүүд болох гутлын улавч, конбинзон, нүүрний хаалт, нэг удаагийн малгай, 

халад, бээлий, нэг удаагийн амны хаалт, N95 (50.3 сая) болно. 

Эрүүл мэндийн салбарын тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн талаарх 

үр дүнгийн хэлэлцүүлэг 

− Эрүүл мэндийн салбарын тусламж, үйлчилгээний нийт зардал жил ирэх тусам өссөн 

үзүүлэлттэй ч 2020 оны 4 дүгээр улирлаас эхлэн буурч, 2021 оны 1 дүгээр улиралд 

бусад улирлуудтай харьцуулахад хамгийн бага санхүүжилтийг зарцуулсан байна. 

Харин 2, 3 дугаар улирлаас эхлэн санхүүжилт өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэ үзүүлэлт 

мөн амбулатори, үүнд дотроо өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх, 

хөнгөвчлөх, гемодиалезийн тусламж, үйлчилгээн дээр мөн ижил байв. 2020 оны 4 

дүгээр улирлаас тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт буурсан нь коронавирусийн 

халдвар (Ковид-19)-ын хөл хорионы хугацаатай таарч байна.  

− Оношилгоо, шинжилгээний нийт зардал 2021 онд бусад тусламж, үйлчилгээтэй 

харьцуулахад эсрэгээрээ хамгийн бага санхүүжилтийг зарцуулсан байна. Ялангуяа 2 

дугаар улиралд бусад улирлуудтай харьцуулахад 2 дахин бага санхүүжилтийг 

зарцуулжээ. 

− Эмийн үнийн хөнгөлөлтөд зарцуулсан санхүүжилт 2021 онд өмнөх жилүүдтэй 

харьцуулахад 48-50 хувиар нэмэгдсэн байна.  

− Харин эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэлд зарцуулсан санхүүжилт 2021 онд өмнөх 

хоёр жилээсээ буурсан байна. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 2019 онд Эрүүл 

мэндийн сайдын багцын нийт зардлын 12.3 хувийг эзэлж байсан бол 2020 онд 15.8 

хувь, 2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 8.3 хувийг эзэлж байна. Энэ нь 

коронавирусийн халдварын эсрэг тусламж, үйлчилгээнд зарцуулснаас байж болох 

юм. 

− ЭМДС-гаас коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ (дархлаажуулалт, сорьц цуглуулах, зөөвөрлөх, шинжлэх, гэрээр, хэвтэн 

эмчлүүлэх)-нд 2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт  199.2 тэрбум төгрөг 

зарцуулжээ. 

− ЭМЯ-наас 2021 оны эхний гурван улирлын байдлаар ЭМСайдын 17 удаагийн 

тушаалаар нийт 28.2 тэрбум төгрөгийн үнэ бүхий вирусийн эсрэг эм, хамгаалах 

хувцас хэрэгслийг бүхий л эрүүл мэндийн байгууллагуудад тараасан байна. 
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3.2 Анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн 

гүйцэтгэл 
 

ЭМДС-гаас анхан шатлал буюу өрх, сум, тосгоны ЭМТ-үүдэд 4 төрлийн тусламж үйлчилгээ 

(гэрээр үзүүлэх, оношилгоо, шинжилгээ, өдрийн эмчилгээ, сэргээн засах)-гээр 2019 онд 1.2 

тэрбумаас 3.6 тэрбум хүртэл тасралтгүй өссөн, 2020 онд 3.2 тэрбумаас 2.9 тэрбумын 

хооронд хэлбэлзэж, 2021 оны 1, 2 дугаар сард 2.0 тэрбум, 3-6 сард 3.8 тэрбум болж өссөн 

боловч дахин 3 дугаар улиралд 2.5 тэрбум болтлоо огцом буурсан байна. 

 

Зураг 45. Анхан шатлалын 4 тусламж, үйлчилгээний зардал 

2019, 2020, 2021 оны гүйцэтгэлийн улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 30.9 хувь өссөн, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад онцын өөрчлөлтгүй буюу 

6.4 хувь буурсан бол 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 22.5 хувь нэмэгджээ. 

Эрүүл мэндийн сайдын багцын ЗГ-ын дотоод шилжүүлгийн зардал 2019 онд 31.6-33.6 

тэрбум төгрөгийн хооронд, 2020 онд 39.1-42.1 тэрбум төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж байсан 

бол 2021 онд улирал бүр ижил 124.1 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байсан байна. Өөрөөр 

хэлбэл жил бүр засгийн газрын дотоод шилжүүлгийн зардал нэмэгдсэн байна. 

 

Зураг 46. Засгийн газрын дотоод шилжүүлгийн зардал 
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ЭМДС-гаас анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудын Ковид-19 цар тахлын эрүүл 

мэндийн тусламж, үйлчилгээнд 66.2 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Үүнийг тусламж, үйлчилгээ 

бүрээр задалж харуулбал, дархлаажуулалтад 10.4 тэрбум, гэрээр үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээнд 28.1 тэрбум, сорьц зөөвөрлөх үйлчилгээнд 9.7 сая төгрөг, хэвтэн эмчлүүлэх 

тусламж, үйлчилгээнд 22.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна.  

Хүснэгт 1. ЭМДС-гаас анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудад коронавируст 
халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

 

 

Чанарын судалгаа 

Анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудын төлөөллүүдтэй уулзаж ярилцлахад, нэн 

шаардлагатай тусламж үйлчилгээ, ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний санхүүжилттэй холбоотой  дараах асуудлууд тулгарч байгааг дурдлаа. Үүнд:  

 

− Тандалтын ПГУ шинжилгээний сорьц цуглуулсан санхүүжилт олгогдоогүй: Эрүүл 

мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 

67/A/268 тоот “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг эрүүл мэндийн цогц 

тусламж, үйлчилгээг санхүүжүүлэх журам, тусламж, үйлчилгээний багц, төлбөрийн 

хэмжээг батлах тухай” тушаал, мөн сайдуудын 2021 оны 6 дугаар сарын 21-ний 

өдрийн A/387/99 тоот “Журамд нэмэлт оруулах, төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн 

Аймаг, нийслэл
"Ковид-19" 

дархлаажуулалт

"Ковид-19" 

өрхийн хяналт

Сорьц 

зөөвөрлөх

"Ковид-19" 

хэвтэн эмчлүүлэх
НИЙТ

Архангай 595,487,000 244,576,000 0 1,035,793,000 2,232,572,000.00

Баян-Өлгий 624,009,000 874,324,000 0 504,520,000 2,218,259,450.00

Баянхонгор 609,482,500 436,506,000 0 2,268,930,000 3,661,329,846.00

Булган 382,550,000 20,000,000 0 2,295,841,000 2,921,191,934.00

Говь-Алтай 351,501,500 208,356,000 0 1,258,510,000 1,907,660,790.00

Говьсүмбэр 66,786,500 53,980,000 1,340,500 183,260,000 314,843,480.00

Дархан-Уул 664,492,000 855,224,000 0 976,566,500 2,598,652,621.00

Дорноговь 482,868,389 174,160,000 0 166,620,000 1,013,387,365.00

Дорнод 500,317,500 788,304,000 864,500 935,660,000 2,358,310,690.00

Дундговь 269,659,500 107,386,000 0 1,151,300,000 1,681,407,188.00

Завхан 445,989,500 132,944,000 0 659,070,000 1,402,719,798.00

Орхон 615,392,000 1,194,436,000 7,472,500 0 1,839,631,780.00

Сэлэнгэ 448,683,000 312,512,000 0 1,629,360,000 2,681,467,136.00

Сүхбаатар 418,350,500 136,976,000 0 846,674,000 1,586,885,470.00

Төв 568,871,500 237,765,000 0 2,610,883,000 3,813,310,280.00

Увс 501,959,000 374,774,000 0 1,347,099,000 2,488,206,579.00

Улаанбаатар                           -     20,098,722,000         63,000                              -   20,137,763,550.00

Ховд 491,982,500 1,146,862,000 0 833,296,000 2,752,029,072.00

Хэнтий 501,040,000 174,325,000 0 973,969,000 1,917,408,150.00

Хөвсгөл 774,610,500 368,634,000 0 1,451,060,000 3,083,401,070.00

Өвөрхангай 611,705,500 76,127,000 0 1,175,045,000 2,347,122,380.00

Өмнөговь 524,852,500 119,020,000 0 529,918,000 1,315,743,103.00

Аймаг, нийслэл:  

Улсын нийт дүн
10,450,590,389 28,135,913,000 9,740,500 22,833,374,500 66,273,303,732.00
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батлах тухай” тушаалын 2.314, 3.3.115 заалтын дагуу үнэлгээнд хамрагдсан анхан 

шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудаас тандалтын зорилгоор ПГУ 

шинжилгээний сорьц цуглуулсан боловч санхүүжилт авсан байгууллага байсангүй. 

Ярилцлагаас үзэхэд ЭМД-ын байгууллагаас анхан шатлалын эрүүл мэндийн 

байгууллагуудад мэдээлэл дутуу хүргэсэн нь ажиглагдсан. Жишээ нь: 

www.tandalt.mn вебсайтад мэдээллээ оруулахыг хоцорч мэдсэн, оруулахад пос 

машин худалдан авах хэрэгцээ гарсан ч санхүүжилт тусгагдаагүй зэрэг шалтгаанаар 

зарим нь санхүүжилт аваагүй байна. 

“Манайх сорьц цуглуулсан ч нэхэмжлэх хүсч чадаагүй. Яагаад гэвэл эрүүл мэндийн даатгалаас эрх 

аваад тандалтын дүнгээ шивэх ёстой байсан юм байна лээ. Сорьцоо цуглуулаад нэгдсэн 

эмнэлэгтээ өгчихдөг, нэгдсэн эмнэлэг манай цуглуулсан сорьцоор нэхэмжлэхээ үүсгээд аваад 

явчихсан байсан. Ойлголтын зөрүүтэй байдлаас болсон. Мэдээллээ л дутуу авсан юм шиг байна 

лээ. Сорьцон дээр ерөөсөө санхүүжилт аваагүй.” 

− Ковид халдварын гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт хасагдах, 

олгогдохгүй байх: Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2021 оны 4 

дүгээр сарын 30-ны өдрийн 67/A/268 тоот “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын 

эсрэг эрүүл мэндийн цогц тусламж, үйлчилгээг санхүүжүүлэх журам, тусламж, 

үйлчилгээний багц, төлбөрийн хэмжээг батлах тухай” тушаал, мөн сайдуудын 2021 

оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн A/387/99 тоот “Журамд нэмэлт оруулах, 

төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” тушаалын 2.416, 3.4.117 дэх заалтуудын 

дагуу коронавирусийн халдвартай иргэнд гэрээр үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээний 

санхүүжилтийг үнэлгээнд хамрагдсан байгууллага бүр нэхэмжилсэн дүнгээр бус 

хасагдсан дүнгээр авсан байна. Санхүүжилт хасагдсан шалтгааныг тодруулахад 

гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ авсан иргэн хүндрээд дээд шатлалын эмнэлэгт 

хэвтэхэд ӨЭМТ-д олгогдохгүй, иргэд 2 ӨЭМТ-өөс багцаа давхар авснаас эхний 

үйлчилгээ авсан эмнэлэг санхүүжилтийг аваад дараагийн ӨЭМТ-ийнх хасагдана, 

даатгалгүй иргэдийн санхүүжилт нь ордоггүй зэрэг шалтгаануудыг дурдаж байсан. 

“9 сард ЭМД-аас манайд 50 сая 400 мянган төгрөг орсон байхад, манайхаас бодитоор 68 

сая төгрөг зарцуулагдсан. Гэтэл энэ 18 сая төгрөгөө бид нар авч чадахгүй. Тэр нь манай 

жилийн төсвөөс нөхөгдөөд ороод ирнэ гэсэн үг.” 

 
14 “Шинжилгээний сорьц авах” гэдэгт эмнэлзүйн удирдамжийн дагуу тандалтын шугамаар явуулын баг 
иргэдээс сорьц цуглуулахад гарах зардлыг хамруулна. 
15 Эмнэлзүйн удирдамжийн дагуу Ковид-19 халдварын сэжигтэй тохиолдлоос явуулын баг ажиллуулж 
тандалтын шугамаар сорьц авсныг нэг тохиолдол гэж үзэж тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн жагсаалтын 1 
дүгээр багц (5.000 төгрөг)-ын дагуу харгалзах тарифаар тооцон тандалт хийсэн байгууллагад санхүүжилт 
олгоно. 
16 “гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ” гэдэгт иргэн Ковид-19-ийн халдвар авсан нь шинжилгээгээр батлагдсан 
боловч өвчлөл нь эрсдэл багатай, хөнгөн, шинж тэмдэггүй байгаа бол халдвартай хүнийг өрх, сум, тосгоны 
ЭМТ-өөс гэрт нь ажиглаж, урьдчилан сэргийлэхэд гарах зардлыг хамруулна. 
17 Эмнэлзүйн удирдамжийн дагуу эрсдэлгүй хөнгөн тохиолдлыг гэрт нь тусгаарлаж, өрх, сум, тосгоны ЭМТ-өөс 
тусламж, үйлчигээ үзүүлснийг нэг тохиолдол гэж үзэж тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн жагсаалтын 2 дугаар 
багцын  (70,000, 160,000) дагуу харгалзах тарифаар тооцон тусламж, үйлчилгээг үзүүлсэн байгууллагад 
санхүүжилт олгоно. 
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“Сая 9 сарын 500 хүний санхүүжилтээс 21 хүн хасагдсан байсан. 21 хүний 160.000 гэхээр 

нэг сарын санхүүжилтээс л 3,0 сая гаран төгрөг хасагдчихаж байгаа юм.” 

“Бид багцаа бэлдээд тусламж, үйлчилгээгээ үзүүлээд явсан ч гэрээ хийгдээгүй тул гэрээ 

хийснээс хойших багцын санхүүжилтийг өгнө гэсэн.” 

− Эдгээр эмийн багцуудыг бүрдүүлэхэд анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага 

бүр тендерт шалгарсан эмийн сангуудаас зээлээр авдаг. Хэрэв тус эмийн санд 

байхгүй бол бусад эмийн сангуудаас дахин зээлээр авч эмийн багцуудаа бүрдүүлдэг. 

Мөн тэдэнд эмийн багцуудыг хэд хоногоор нөөцөлж бэлдэх боломж байдаггүй 

байна.  

“Багцаа нөөцөлж авч чаддаггүй. Их өндөр үнэ гарна. Арбидол гэхэд нэг хайрцаг нь хамгийн 

бага үнэтэй нь 30,000 төгрөг, 10 хайрцаг авахад 300,000 төгрөг, 20 хайрцаг авахад 

600,000 төгрөг. Нэг удаа 20 гаруй хүний багц бэлдэхэд 1,0 сая гаран төгрөг болчихдог. Нэг 

газраас авах гэхээр 20 хайрцаг арбидол хүрдэггүй, дуусчихдаг, эсвэл манайх амралтын 

өдөр онгойхгүй гэдэг шалтгаан гардаг. Хагас, бүтэн сайнд амарсан газраас гуйж байж 

авдаг, эсвэл би амралтын өдөр сум руу явсан байна гээд олдоггүй. Тэгэхээр хувийн эмийн 

сангаас очиж авдаг. Нэг өдөр 4 өөр газар луу явж багц бүрдүүлж байсан.” 

“Биднийг нөөцөө бүрдүүл гэдэг. Нөөцөө бүрдүүлэх гэхээр баахан эм, тариа авч энд 

нөөцлөх болдог. Манайх хадгалалт, хамгаалалтын зориулалтын байр биш, бид энд эм 

барих зөвшөөрөлгүй, эмийн сангаас л авах ёстой. Тэгэхээр бид нар ковидын эмийг 20 

хүнээс илүүгүй авмаар байна. Хэрэв нөөцлөх хоног заах юм бол санхүүжилт орж ирээгүй 

байхад бид нар юугаараа авах юм, зээл авч нөөцлөх юмуу. Санхүүжилт нь орж ирэхгүй 

маш удсан. Бид нар 6 сарын 15-наас гэрийн ковидын эмчилгээнд явсан. 6 сарынх нь 8 сард 

орж ирсэн. 7 сарынх нь 9 сард орж ирж байна. Гэх мэтчилэн хойшоо сунаад байх тусам 

юун нөөцлөх, өнөөдөр гарч байгаа хүндээ эмээ хүргэхийг бодож байна.” 

− Энэхүү гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний 160.000 төгрөгийг зөвхөн эмийн 

багцын мөнгө гэж иргэд буруу ойлгосноос анхан шатлалын эрүүл мэндийн 

байгууллагуудад хүндрэл учирсан.  

“Ковидын 160.000 төгрөгийн багц гэж байгаа ч, энэ мөнгөндөө зөвхөн багц орохгүй, үзлэг, 

хамгаалах хувцас хэрэглэл, гэрээр очиж үзсэн бол жолоочийн цалин орно. 160.000 төгрөг 

гэдэг бол зөвхөн эм авах мөнгө биш юм. Хүмүүс энэ мөнгийг нэхээд байдаг.”   

− Хамгаалах хувцас, хэрэгсэл бэлдэхтэй холбогдуулан үнийн өсөлт нь анхан 

шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүд хүндээр туссан байна.  

“Хил гааль хаасантай холбоотой зарим нэг хамгаалах хувцасны  олдоц бага байсан. Үнийн 

хувьд өндөр байсан учраас, үнийн хөөрөгдөл маш их гарсан. Маск анх маш их үнэтэй, 

олдоц нь муу байсан. Комбинзон 7,000 төгрөг байдаг байсан бол 30,000  хүртлээ өссөн.” 

“Ер нь халдвар хамгааллын хувцас маш их ордог. Норм, нормативаар нь бодвол бүр 

өрхийн эмнэлгийн бараг жилийн төсөвтэй тэнцэхээр тооцоо гардаг. Зөвхөн ковидын 

халдвар хамгааллын хувцас хэрэгсэлд энэ жил 19 сая 188 мянган төгрөг зарцуулсан.” 
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Анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүний нөөцтэй холбоотой цалин, 

нэмэгдэл, урамшлын зардал 2020 оны 4 дүгээр улирлаас нэмэгдсэн, энэ нь ковид-19 цар 

тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаатай холбоотой нэмэгдүүлсэн 

байна. Цалингийн хувьд үнэлгээнд хамрагдсан анхан шатлалын байгууллагууд цалингаа 

хугацаанд нь олгодог. Харин Туул ТЭМТ-ийн хувьд сар бүрийн 17-ноос хойш санхүүжилт 

хийгддэг тул зарим сар цалингаа нэг удаа авдаг байна. Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 7 

дугаар сарын 26-ны өдрийн “Мөнгөн тэтгэмж олгох тухай” A/496 тоот тушаалын дагуу 

Коронавируст халдварын цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээнд ажиллаж байгаа эрүүл 

мэндийн ажилтнуудад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж болох 1 сая төгрөг,  2021 оны 9 сарын 

17-ны өдрийн A/585 тоот тушаалын дагуу 400.000 төгрөгийн мөнгөн тэтгэмжийг анхан 

шатлалын байгууллага тус бүр хүлээн авсан байна. Короновирусийн халдвараар өвдсөн 

эрүүл мэндийн ажилтнуудад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийг анхан шатны байгууллага бүр 

харилцан адилгүй олгосон ба зарим байгууллагууд 1 хүртэлх сарын тэтгэмжийг 

ажилтнууддаа олгон ажилласан байна. Харин эдгээр анхан шатлалын байгууллагуудын 

хувьд сар бүрийн нэмэгдэл болон урамшууллын хувь нь өөр өөр байв. Нэмэгдэл нь үндсэн 

цалингийн 20-60 хувь, урамшил 45-60 хувь, илүү цагийг 1.5, 2 дахин олгосон байна. Энэ нь 

хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу улсын болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд өөр өөр 

байх боломжтой. Жишээ нь: Хотонт СЭМТ 45 хувийн урамшуулал олгодог бол Туул ТЭМТ 

цалингийн 60 хүртэл хувийн урамшуулал олгодог байв. 

Эдгээр байгууллагуудын хувьд төсөв, санхүүтэй холбоотой цаашид сайжруулах зүйлүүдийг 

анхаарах санал тавилаа. 

1. Урсгал засварын санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх. Жилд 1 сая төгрөг төсөвлөгддөг, энэ нь 

байгууллагын урсгал зарим засвар, машины засварт хүрдэггүй. 

2. Гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй зааварчилгааг сайн өгөх 

3. 1 иргэнд тооцсон санхүүжилтийг нэмэх эсвэл суурин бус хүнд үйлчилсэн иргэнд 

санхүүжилт олгодог болох.  

Анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн талаарх үр 

дүнгийн хэлэлцүүлэг 

 

− ЭМДС-гаас анхан шатлалын байгууллагуудад хуваарилдаг 4 тусламж, үйлчилгээний 

гүйцэтгэл 2019 оноос 14.2 хувиар нэмэгдсэн нь магадлан итгэмжлэлд орж буй анхан 

шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын тоо, тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй 

үйлчилгээний тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой. 

− ЗГ-ын дотоод шилжүүлэг 4 дахин нэмэгдсэн байна.  

− Ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд 2021 оны эхний 3 

улиралд дархлаажуулалтад 10.4 тэрбум, гэрээр үйлчлэх тусламж, үйлчилгээнд 28.1 

тэрбум, сорьц зөөвөрлөхөд 9.7 сая, хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд 22.8 

тэрбум, нийт 66.2 тэрбум төгрөгийг анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудад 

хуваарилсан байна.  
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− Анхан шатлалын байгууллагууд коронавирусийн халдвартай иргэнд гэрээр үзүүлсэн 

тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийг үнэлгээнд хамрагдсан байгууллага бүр 

нэхэмжилсэн дүнгээр бус хасагдсан дүнгээр авсан байна. Санхүүжилт хасагдах нь 

гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ авсан иргэн хүндрээд дээд шатлалын эмнэлэгт 

хэвтэх, иргэд 2 ӨЭМТ-өөс багцаа давхар авах, даатгалгүй иргэдээс шалтгаалан 

санхүүжилт нь ордоггүйгээс гадна программын хөгжүүлэлт, мэдээлл дутуу орох, 

ЭМДС болон харьяа дээд байгууллагаас мэдээлэл бүрэн зөв хүрээгүйтэй холбоотой 

байна. 

− ЭМДС-гаас анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудад Ковид-19 цар тахлын 

эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тандалтын ПГУ шинжилгээний сорьц 

цуглуулах багц багтаагүй юм байна. ЭМСайд, Сангийн сайдын 2021 ны 67/А/268 

тушаалд энэхүү тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх этгээд нь шинжилгээний явуулын баг 

гэж заасан ч санхүүжилт нь лавлагаат шатлалд шилжсэн байсан ба анхан шатлалын 

байгууллагуудад олгогдохгүй талаарх мэдээлэл дутуу хүрсэн байна. 

− Эрүүл мэндийн байгууллагууд гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний эмийн багц 

бэлтгэхтэй холбоотойгоор эмийн бэлдмэлүүдээ худалдан авахад эмийн хомсдол, 

үнэ өндөр байх нь тэдэнд бэрхшээлтэй ч эмийн багцаа бэлтгэн иргэддээ тусламж, 

үйлчилгээг хүргэсээр байна. Харин эмийн бэлдмэлүүдээ нөөцлөх боломж хомс 

байна.  

 

3.3 Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний 

санхүүжилтийн гүйцэтгэл 
 

ЭМДС-гаас лавлагаа шатлалын төрийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллага (ТӨЭМБ)-ууд 

болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага (ХХЭМБ)-уудад зарим тусламж, 

үйлчилгээнд олгосон санхүүжилтийг доорх байдлаар харуулж байна. 

3.3.1 Төрийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллага (ТӨЭМБ)-ын тусламж, үйлчилгээнд олгосон 

санхүүжилт: 
 

ЭМДС-гаас лавлагаа шатлалын ТӨЭМБ-ын амбулаторийн тусламж, үйлчилгээнд 2019 оны 3, 

4 дүгээр улиралд 11-12.2 тэрбум төгрөг, 2020 онд 11.9-15.4 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол 

2021 онд энэхүү үйлчилгээний зардал 31.2 тэрбум төгрөг болтлоо огцом өссөн байна.   
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Зураг 47. ЛШ-ын ТӨЭМБ-ын амбулаторийн тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

Үүний 2019, 2020, 2021 оны улирлын дунджийг тооцон харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 17 хувиар, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 2 дахин, 2021 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 2.3 дахин нэмэгдсэн байна. 

Өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээний хувьд 2019 оны 3, 4 дүгээр улиралд 0.7 тэрбум 

төгрөг, 2020 онд харьцангуй тогтвортой буюу 0.82-1 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол 2021 онд 

улирал бүрийн зардал өмнөх онуудын улирлуудтай харьцуулахад огцом өссөн буюу 1.9 

тэрбум төгрөгөөс 6.4 тэрбум болтлоо өссөн байна.  

 

Зураг 48. ЛШ-ын ТӨЭМБ-ын өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

Он тус бүрийн улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 18.6 

хувиар, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 4.7 дахин, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 

5.6 дахин нэмэгдсэн байна. 

Харин ЭМДС-гаас зарцуулсан оношилгоо, шинжилгээний зардлыг авч үзэхэд 2019 онд 9.7-

10.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол 2020 онд 11.5-15.3 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Харин 2021 

оны 1 дүгээр улиралд 9.1 тэрбум байснаа 2 дугаар улиралд өмнөх онуудаас 3-4 дахин буурч 

2.8 тэрбум төгрөгт хүрч, 3 дугаар улиралд бага зэрэг өгч 4.2 тэрбумд төгрөгт хүрсэн байна. 
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Зураг 49. ЛШ-ын ТӨЭМБ-ын оношилгоо, шинжилгээнд олгосон санхүүжилт 

Эдгээр гурван оны улирлын дунджаар харьцуулж үзэхэд 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 32.6 хувиар өссөн бол 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 59.4 хувиар, 2021 

оныг 2019 онтой харьцуулахад 46 хувиар санхүүжилт буурсан байна. 

Лавлагаа шатлалын ТӨЭМБ-ын хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд 2019 оны сүүлийн 

хоёр улиралд 46.2-48.6 тэрбум төгрөг, 2020 онд 48.6-64 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан бол 

2021 оны 1 дүгээр улиралд өмнөх хоёр оноос их буюу 67.6 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол 

энэ тоо 3 дугаар улиралд 135.9 тэрбум төгрөг болтлоо өссөн байна. 

 

Зураг 50. ЛШ-ын ТӨЭМБ-ын хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

 

Үнэлгээний гурван оны улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 19.2 хувиар, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 83.4 хувиар, 2021 оныг 2019 

онтой харьцуулахад 2.2 дахин ихэссэн байна. 

Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний зардал 2019 оны 3 дугаар улирлаас 2020 оны 3 дугаар 

улирал хүртэл тасралтгүй өссөн буюу 489.3 саяас 811.1 саяд хүрч, энэ зардал 2021 оны З 

дугаар улирал хүртэл тасралтгүй буурч 438.8 сая төгрөгт хүрснээ 4 дүгээр улирлаас бага зэрэг 

нэмэгдэж 453.5 сая төгрөгт хүрсэн байна. 
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Зураг 51. ЛШ-ын ТӨЭМБ-ын хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

Эдгээр гурван оны улирлын дунджийг харьцуулбал 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 43.8 

хувиар нэмэгдсэн бол 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 31.6 хувиар, 2021 оныг 2019 

онтой харьцуулахад 1.6 хувь буюу бараг ижил байна. 

Лавлагаа шатлалын ТӨЭМБ-ын гемодиализийн тусламж, үйлчилгээнд 2019 оны 3 дугаар 

улиралд 70.1 сая, 4 дүгээр улиралд 16.8 сая төгрөг зарцуулсан, 2020 оны 51.3-60.9 сая төгрөг 

зарцуулсан бол 2021 онд 2-4.8 тэрбум төгрөг болтлоо өссөн байна.   

 

 

Зураг 52. ЛШ-ын ТӨЭМБ-ын гемодиализ тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

2019, 2020, 2021 оны санхүүжилтийн улирлын дунджийг тооцон, харьцуулахад 2020 оныг 

2019 онтой харьцуулахад 32.1 хувиар, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 58.6 дахин, 2021 

оныг 2019 онтой харьцуулахад 77.4 дахин өссөн байна. 

Лавлагаа шатлалын ТӨЭМБ-ын коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээнд ЭМДС-гаас 2021 оны 9 сарын байдлаар нийт 132.9 тэрбум төгрөг 

зарцуулжээ. Үүнд: хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд 117.4 тэрбум, дархлаажуулалтад 

10.8 тэрбум, сорьц цуглуулахад 345.2 сая, сорьц шинжлэхэд 4.3 тэрбум төгрөг тус тус 

зарцуулсан байна. 
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Хүснэгт 2. ЭМДС-гаас ТӨЭМБ-уудад коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг эрүүл 
мэндийн тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

 

 

3.3.2 Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага (ХХЭМБ)-ын тусламж, үйлчилгээнд 

олгосон санхүүжилт: 
 

Лавлагаа шатлалын ХХЭМБ-ын эрт илрүүлгийн тусламж, үйлчилгээнд 2019 онд 173- 508 сая 

төгрөгийн санхүүжилт олгосон бол, 2020 онд улирал ирэх тусам тасралтгүй нэмэгдэж 170.6 

саяас 1 тэрбум төгрөгт хүрч, 2021 онд 300.7-626.8 сая төгрөгийн санхүүжилт олгожээ.  

 

Зураг 53. ЛШ-ын ХХЭМБ-ын эрт илрүүлгийн тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

2019, 2020, 2021 оны санхүүжилтийн улирлын дунджийг тооцон, харьцуулахад 2020 оныг 

2019 онтой харьцуулахад 47.2 хувиар өссөн, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 7.2 хувиар 

буурсан бол 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 36.6 хувиар нэмэгджээ. 

Лавлагаа шатлалын хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, 

үйлчилгээний зардал 2019 оны 1 дүгээр улиралд 173 сая төгрөг байсан бол 2020 оны 3 

дугаар улиралд 14.8 тэрбум төгрөг хүртэл тасралтгүй өссөн бол 2021 оны 1 дүгээр улиралд 

7.5 тэрбум төгрөг болж буурсан ч 3 дугаар улиралд 37 тэрбум болтлоо өссөн байна. 

Лавлагаа шатлалын ТӨЭМБ
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Нийт

ЭМЯ-ны харъяа эмнэлэг 37,394,205,000 560,065,000 77,521,500 1,022,070,000 39,053,861,500.00

НЭМГ-ын харъяа эмнэлэг 38,113,610,400 9,643,900,000 108,843,000 989,730,000 48,856,083,400.00

Орон нутгийн нэгдсэн эмнэлэг 41,963,706,000 605,966,000 158,875,500 2,315,320,000 45,043,867,500.00

НИЙТ ДҮН 117,471,521,400 10,809,931,000 345,240,000 4,327,120,000 132,953,812,400.00
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Зураг 54. ЛШ-ын ХХЭМБ-ын хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

Эдгээр онуудын санхүүжилтийн улирлын дунджийг тооцон, харьцуулахад 2020 оныг 2019 

онтой харьцуулахад 4 дахин, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 2 дахин, 2021 оныг 2019 

онтой харьцуулахад 7.9 дахин нэмэгджээ. 

Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн хувьд 2019 онд 30.8-36.2 

сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон бол 2020 оны эхний гурван улиралд энэ тоо 116.4 сая 

болтлоо өсч, 4 дүгээр улирал бага зэрэг буурч 100.3 сая төгрөг зарцуулсан бол 2021 оны 1 

дүгээр улиралд огцом буурч 34.8 сая төгрөг байсан бол 3 дугаар улиралд 50.5 сая хүрч 

нэмэгдсэн байна. 

 

 

Зураг 55. ЛШ-ын ХХЭМБ-ын хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

Эдгээр гурван оны санхүүжилтийн улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 2.8 дахин нэмэгдсэн, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 56.5 хувь буурсан 

бол 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 22.4 хувиар өссөн байна. 

Лавлагаат шатлалын ХХЭМБ-д гемодиализийн тусламж, үйлчилгээнд 2019 оны сүүлийн 2 

улиралд хамгийн бага буюу 284 сая төгрөг олгосон бол 2020 онд нийт 5 тэрбум төгрөг 

олгосон ба 1 дүгээр улирлаас (1.4 тэрбум) 2021 оны 1 дүгээр улирал хүртэл 0.9 тэрбум хүртэл 

буурсан ч дахин 3 дугаар улирал хүртэл 1.4 тэрбум болж өссөн байна. 
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Зураг 56. ЛШ-ын ХХЭМБ-ын гемодиализ тусламж, үйлчилгээнд олгосон санхүүжилт 

Эдгээр он тус бүрийн санхүүжилтийн улирлын дунджийг харьцуулж үзэхэд 2020 оныг 2019 

онтой харьцуулахад 8.8 дахин, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад бага зэрэг буюу 4.7 

хувиар, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 9.2 дахин нэмэгдсэн байна. 

 

Чанарын судалгаа 

Үнэлгээнд сонгогдсон эрүүл мэндийн байгууллагууд ЭМДС-гийн санхүүжилттэй холбоотой 

дараах бэрхшээлүүд тулгарч байгааг дурдлаа. 

− Хэвтүүлэн эмчилсэн үйлчлүүлэгчдийн санхүүжилт хасагдах 

Үйлчлүүлж байсан үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал хүндэрч дээд шатлал руу шилжихэд 

эдгээр шилжсэн үйлчлүүлэгчдийн санхүүжилт бүрэн хасагдаж, дээд шатлалын эмнэлэгт 

санхүүжилт нь ордог байна.  

“Манайх ковидын хэвтэн авч эхэлснээс хойш өвчтөн шилжүүлэхэд санхүүжилт орохгүй 

асуудлууд байна. Жишээ нь: 5-6 хоног эмчлээд үнэхээр хүндрэх тохиолдолд 3 дугаар 

шатлалын эмнэлэг рүү шилжүүлнэ. Гэтэл манай дээр 5-6 хоног хийсэн эмчилгээний мөнгө 

даатгалаас олгодоггүй. Шилжүүлсэн бүх хүмүүс дээр ийм тохиолдол гардаг.” 

− Эмийн зардлын хэрэглээ өссөн, олдоц муу болж, үнэ өндөр болох  

Ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан эмийн хэрэглээ өссөн, хэрэглэж буй эмнүүдийн үнэ 

өндөр бөгөөд цар тахлын улмаас БНХАУ, ОХУ-ын хил тодорхой хугацаагаар хаасантай 

холбогдуулан эмийн олдоц муудаж, үүнээс улбаалан үнийн өсөлт нэмэгдэж, энэ нь эрүүл 

мэндийн байгууллагууд, иргэдэд хүндээр тусч байна.    

“Эмийн зардал маш өндөр гарч байгаа. Манайх 159 сая төгрөгийн төсөвтэй боловч, 1 

сард 300-400 сая төгрөгийн татан авалтууд хийж байгаа. Эдгээр татан авч байгаа 

эмний 60-70% нь ковидын эмчилгээнд зарцуулагдаж байгаа.” 

“Бид нарт эм тариа олдохгүй зовлон үүсч байна. Манай эмнэлэг тендерээр шалгарсан эм 

ханган нийлүүлэх компаниас эм, эмнэлгийн хэрэгслээ авах ёстой байдаг. Гэтэл хэтрэлт 
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үүсээд тэр компани өгөх ёстой эмээ өгөөд дуусчихсан, яагаад гэвэл хэрэглээ маш өндөр 

байсан. Тэдэн ширхэг юм авна гээд манайх гэрээ хийчихсэн байдаг, гэрээ дууссан учраас 

тендерийн бусаар өгөх, эсвэл тэр компанид нь эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хомсдол үүссэн 

учраас өөр компаниас авах нь алдагдалд оруулдаг.” 

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад эмийн олдоц буурснаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй 

үйлчлүүлэгчээр эм, эмнэлгийн хэрэгсэл авахуулсан тохиолдолд ЭМДҮЗ-ийн 03 дугаар 

тогтоолын гуравдугаар хавсралтын 1.3 заалт18-ын дагуу тус үйлчлүүлэгчдэд эмийн зардлыг 

буцаан олгодог. Гэвч үүнийг хэрэгжүүлэхэд эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүндрэл үүссээр 

байна.   

“Хэрэв манайд шардлагатай эм, тариа байхгүй тохиолдолд, өвчтөн гаднаас эм, 

тариагаа авчирч хэрэглэдэг. Жишээ нь: манай  200,000 төгрөгөөр авсан эмийг гаднаас 

260,000 төгрөгөөр авчраад хэрэглэсэн байвал, энэ тохирох үнийн дүнг тооцон иргэнд 

буцаан төлөх шаардлагатай байдаг. Энэ заалтыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг.” 

“Эмчийн бичсэн эмчилгээнд шаардлагатай 3 тариа нь байхгүй тасарсан байсныг 4 дэхь 

хоног дээр сувилагч нь надад хэлсэн. Иймд гаднаас өөрөө эм тариагаа авсан.” 

− Программын асуудал 

E-Health болон ЭМД-ын эксел программуудаас шалтгаалан эрүүл мэндийн байгууллагуудад 

хүндрэл учирч санхүүжилт хасагдах нэг шалтгаан нь болж байна.  Учир нь тус программ 

удаан уншдаг, тус эксел программ руу хөрвөхдөө мэдээлэл дутуу ордог, кодын зөрчил 

үүсдэг, үзлэг бүрт шивдэг болсноор өмнө нь бүртгэгдээгүй мэдээллийг нөхөн оруулах 

боломжгүй, мэдээллүүд нь дутуу гарч ирдэг зэрэг шалтгаануудыг ярилцлагыны үеэр 

дурдсан. 

“Одоо тулгамдаж байгаа бас нэг асуудал бол ЭМД-ийн exсel программ. Сая 11 сарын 6 нд 

нээгдсэн. Нээгдэхэд нь эхний историо шивсэн боловч, одоо болтол ороогүй. Программ нь 

маш удаан уншдаг учраас, статистик, даатгалын албан дээр историуд их бөөгнөрч 

байгаа.” 

“Энэ real time программ нь заримдаа exсel рүү хөрвөхдөө дутуу уншигддаг. Жишээ нь: 

манай дээр 400 уламжлалтын амбулаторийн үзлэг бүртгэгдсэн байхад, 115 болоод 

бүртгэгдсэн байдаг. Гэтэл бид нар 400 хүнд үйлчилсэн мөнгөө нэхэмжлээд явуулахад, 

дунд нь алдагдсан 295 үзлэгийн мөнгийг дахин нэхэмжлэн авах ямар ч боломжгүй болдог 

байсан.” 

“Exсel программаа буруу хийсэн юм уу, эсвэл хийж байх явцдаа гарсан алдаануудаас 

болоод эргэж буцсан ажлууд олон байсан. Одоо л real time руу орж байгаа. Тэгэхээр аль 

өнгөрсөн мэдээллүүдийг нөхөж оруулах нь маш хүндрэлтэй байгаа.” 

 
18 Эрүүл мэндийн байгууллага нь тусламж, үйлчилгээний удирдамжид зааж өвчний түүх болон холбогдох 
бүртгэлд бичигдсэн Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, мэс заслын хэрэгсэл, 
протез, ортопедийг зайлшгүй шаардлагаар иргэнээр авахуулсан тохиолдолд тухайн эрүүл мэндийн 
байгууллагаас сонгон шалгаруулалт зохион байгуулж худалдан авсан үнээр, хэрэв тийм биш бол худалдан 
авсан нь холбогдох баримтаар нотлогдох үнээр тус тус тооцож иргэнд заавал буцаан олгоно. 
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“Хамгийн хүндрэлтэй асуудал нь e-heаlth программ. Энэ программ нь өөрөө төгс болоогүй 

учраас энэ программын алдаанаас болоод бид нар санхүүжилтээ алдаж байгаа. Иймд 

дээд бодлого, шийдвэр гаргагч нар энэ программаа төгс болгож өгөх хэрэгтэй байна.” 

“Манайхан гүйцэтгэлээ гүйцэд авч чадаагүй нэлээд олон сая төгрөгийн хасалт хийгдсэн. 

Энэ нь цахимын төгс төгөлдөр болоогүйтэй холбоотой. Жишээлбэл, шинжилгээнүүд нь 

өвчтөний түүхтэйгээ бүрэн гарч ирэхгүй, эрчимт эмчилгээний карт дутуу гарч ирдэг. 

Үүнээсээ болоод нөхөж өгөх боломжгүй гэсэн.” 

Эрүүл мэндийн ажилтнуудын цалин, нэмэгдэл, урамшуулал 

Цалин: Байгууллага бүр цалингаа хугацаанд нь олгодог. Цалингийн хувьд СХДНЭ эмч, 

мэргэжилтнүүдийнхээ цалинг 20 хувиар, бусад слесар, харуул, жолооч зэрэг бусад 

ажилчдынхаа цалинг 15% нэмсэн байна. 

Мөнгөн тэтгэмж: Бүх сонгогдсон төрийн байгууллагууд 1,400,000 төгрөгийн мөнгөн 

тэтгэмжийг хүлээн авсан байна. Харин СХДНЭ 400,000 төгрөгийг аваагүй байлаа. 

Ковидоор өвдсөн ЭМА: Коронавируст өвчнөөр өвдсөн эрүүл мэндийн ажилтнууд өвдсөн 

хугацаандаа цалингаа хүлээн авсан байна.  

Нэмэгдэл, урамшил: СХДЭМТ улаан бүсэд ажилласан ажилчдадаа цалингийн 40 хувийн 

нэмэгдэл олгосон бол улаан бүсэд ажиллаж байгаа ажилтны ажлыг хавсран хийж байгаа 

ажилтанд ачааллаас нь хамаарч 20-40 хувийн цалингийн нэмэгдэл олгосон. Улирлын 

урамшууллыг 20-60 хувь олгодог ч энэ жил ковидтой холбогдуулан бүтэн олгосон. 

Ажилтнуудын илүү цагийг тооцож олгохдоо баяр ёслолын үед 2 дахин, шөнийн цагийг 1.5 

хувиар бодож олгож байна.  

СХДНЭ улаан бүсэд ажиллаж байгаа ажилтнууддаа 15 хувийн нэмэгдэл олгосон, вакцины 

хатгалтын мөнгөнөөс бүх ажилчиддаа 468,000 төгрөгийн урамшуулал олгосон байна. 

Улирлын урамшуулал 60 хүртэл хувиар олгодог. Илүү цагийн мөнгийг 1.8 хувиар бодож 

олгосон байна. 

АНЭ нь улаан бүсэд ажиллаж байгаа эмч, ажилтнуудын ажлын өдрийн 8 цагийг хасаад 16 

цагаар, амралтын өдрийг 24 цагаар тооцож илүү цагийг 1.6 хувиар бодож олгож байна. 

Эхний улирлын урамшуулал 15-45 хувиар олгосон, харин сүүлийн 2 улирлыг гүйцэтгэлийн 

мөнгө орж ирэхээр өгөхөөр төлөвлөсөн.  

Төсөв, санхүүтэй холбоотой цаашид сайжруулах дараах зүйлүүдийг уламжилсан. Үүнд: 

1. Тоног төхөөрөмжийн тендерт хяналтыг сайжруулах, тоног төхөөрөмжийн худалдан 

авалт хийхэд өмчийн харилцааны газраас зөвшөөрөл авдаг байдлыг эргэн харах. 

Гүйцэтгэлийн санхүүжилтэд шилжиж байгаатай холбогдуулан өөрсдөд нь худалдан 

авах эрхийг өгөх, тендерийн босгыг 20 сая төгрөгөөс нэмэгдүүлэх 

2. Эмнэлгийн орчинг сайжруулах. Учир нь гүйцэтгэлээр санхүүжилт хийгдэж буй тул 

үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай орчинг бүрдүүлж үйлчлүүлэгчдийг татах.   

3. Гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, сургалтаар 

хангах 



67 
 

4. ЭМЯ-наас эсвэл хандиваар тоног төхөөрөмжүүд ирдэг, эвдэрсэн тохиолдолд засах 

газар байдаггүй, авсан тухайн газартайгаа холбогдохоор мэдэхгүй гэдэг. Шинийг авах 

санхүүжилт байдаггүй. 

Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн 

гүйцэтгэлийн талаарх хэлэлцүүлэг 

 

− Лавлагаа шатлалын зарим тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэлийн санхүүжилт 2021 

онд өмнөх хоёр оноос ихэссэн байна. Үүнд: амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ 

ойролцоогоор 2 дахин, өдрөөр эмчлэх тусламж, үйлчилгээ 4 дахин, хэвтүүлэн эмчлэх 

тусламж, үйлчилгээ 2 дахин, гемодиализийн тусламж, үйлчилгээ 3-4 дахин 

нэмэгдсэн байна. Гэсэн хэдий ч манай улсад Ковид-19 цар тахлын хөл хорионоос 

шалтгаалж амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ, түүний санхүүжилт 2020 оны 4 дүгээр 

улиралд тухайн онд хамгийн их буурсан ба хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ 

эсрэгээрээ өмнөх улирлуудаас хамгийн өндөр нэмэгдсэн байна.  

− 2021 оны эхний 3 улирлын байдлаар Ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээнд нийт 132.9 тэрбум төгрөг зарцуулсан ба хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, 

үйлчилгээнд нийт санхүүжилтийн 88.3 хувь (117.4 тэрбум), дархлаажуулалтад 8.1 

хувь (10.8 тэрбум), сорьц цуглуулахад 0.4 хувь (345.2 сая), сорьц шинжлэхэд 3.2 хувь 

(4.3 тэрбум) зарцуулжээ.      

− Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэлийг нэхэмжлэх 

даатгалын программ хангамж харилцан адилгүй, программын хөгжүүлэлтийн 

түвшин өөр байгааг сайжруулах, серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн 

хөрвүүлэлтийн чанарыг сайжруулах, тусламж, үйлчилгээг бодит дүнгээр нэхэмжлэх 

асуудал тэдний өмнө гол бэрхшээл болж байна.   

− Ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан эмийн хэрэглээ өссөн, Ковид-19 цар тахлын 

улмаас БНХАУ, ОХУ-ын хил тодорхой хугацаагаар хаасантай холбогдуулан эмийн үнэ 

өндөр, олдоц муудаж, үүнээс улбаалан эрүүл мэндийн байгууллагууд, иргэдэд 

хүндээр тусч байна.    

 

ДОЛОО. НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ 
 

7.1 Тусламж, үйлчилгээний ашиглалтын талаарх ерөнхий дүгнэлт 
 

1. Ковид-19 цар тахал нь эрүүл мэндийн байгууллагын үзүүлэх нэн шаардлагатай 

тусламж, үйлчилгээнд сөргөөр нөлөөлж, ялангуяа эх, нярай, ахмад настанд үзүүлэх 

тусламж, үйлчилгээний үзүүлэлт буурсан байна. 

2. Хүн амын нас баралт хэдийгээр 2019 оны суурь түвшинтэй ойролцоо байгаа боловч 

2021 оны сүүлийн улирлаас нэмэгдэх хандлагатай байна. Ковидын үед архаг 

өвчинтэй, ковидын бус өвчний хүндрэлийн улмаас тусламж, үйлчилгээ цаг тухайд 

нь авч чадаагүйгээс хүндрэх, улмаар нас барах эрсдэл үүссэн байж болзошгүй тул 
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цаашид нас баралтыг өвчний оношоор нарийвчлан гаргаж, дүгнэлт өгөх 

шаардлагатай.  

3. Тусламж, үйлчилгээний бүх шатлалд халдварт бус архаг өвчний хяналтад сөргөөр 

нөлөөлж, тусламж, үйлчилгээний хүртээмж, чанар буурсан байна.  

4. Ковид-19 цар тахлын эхний үед тусламж, үйлчилгээний зохицуулалтад тодорхойгүй 

байдал үүсэх, давхардсан богино хугацаатай тушаал, шийдвэрүүд гарч байсан нь 

тусламж, үйлчилгээг орон нутаг нутаг, нэгжийн түвшинд үр дүнтэй зохион 

байгуулахад бэрхшээл учруулсан байна.  

7.2 Тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй хүний нөөцийн талаарх ерөнхий дүгнэлт 
 

1. Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүд, лавлагаа шатлалын ерөнхий болон төрөлжсөн 

нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй ЭМБ-ын хувьд цар тахлын үед 

НШТҮ-г үзүүлэхэд хүний нөөцийн дутмаг байдал нь нийтлэг бэрхшээл байжээ. Энэ 

байдалд олон зүйлийн хүчин зүйлс нөлөөлсөн гэжээ. Жишээ нь: судалгаанд 

оролцсон өрх, сумын эмнэлгийн мэргэжилтнүүд Ковидын гэрийн эмчилгээг хийж 

эхэлсэн үе, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, ялангуяа ӨЭМТ-ийн эмч, сувилагч нарын 

дийлэнх төдийгүй гэр бүлийн гишүүд нь халдвар авах, үндсэн хүн амаас гадна, түр 

оршин суугчдад үйлчилгээ үзүүлж давхар ачаалалтай байх, тандалтын баг, пост 

зэрэгт эмч, сувилагч нар дайчлагдах, “Халшрах хам шинж" -ийн улмаас ажлаасаа 

гарах зэрэг хүчин зүйлсийг дурджээ. Түүнчлэн, цар тахлын үед хүний нөөцийн 

хүртээмжийг сайжруулахад “хөрвүүлэн ажиллуулах” аргыг ашиглаж байгаа нь үр 

дүнтэй байна.  

2. Бүх шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн хувьд халдвар авах өндөр эрсдэлтэй 

нөхцөлд байгаа нь судалгаанд хамрагдсан нэгжийн 60-80 хувь нь халдвар авснаас 

харагдаж байна.   

3. Шаардлагатай нарийн мэргэжлийн экмо аппарат ажиллуулах, бөөрний эсвэл 

бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засал зэрэг тусламж, үйлчилгээг дуудлагаар, 

тусгаарлагдаж эсвэл багаараа очиж ажиллах зэрэг олон хэлбэрээр үзүүлж байсан нь 

үр дүнтэй байжээ.  

4. Судалгаанд оролцсон эмнэлгүүдийн дунд цар тахлын үеийн хүний нөөцийн 

төлөвлөлт урьдчилсан хийсэн эмнэлэг байхгүй байна. Зарим эмнэлэг хамгийн үр 

ашигтай байж болох хуваарилалт хийж багийн тогтолцоонд оруулж ажилласан нь 

үр дүнд хүрчээ.  

 

7.3 Тусламж, үйлчилгээний санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн талаарх ерөнхий дүгнэлт 
 

1. Эрүүл мэндийн салбарын тусламж, үйлчилгээний нийт зардал жил ирэх тусам өссөн 

үзүүлэлттэй буюу 2019 онд 354.6 тэрбум, 2020 онд 417.0 тэрбум, 2021 оны эхний 

гурван улирал 715.5 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Үүн дотроо 2020 оны 4 дүгээр 

улирал (96.3 тэрбум), 2021 оны 1-2 дугаар сард (63.1 тэрбум) хамгийн бага 

санхүүжилтийг зарцуулсан. Харин лавлагаа шатлалын төрийн өмчийн эрүүл мэндийн 
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байгууллагын хэвтэн эмчлүүлэх тусламж, үйлчилгээний зардал 2020 оны 4 дүгээр 

улирлаас эхлэн ихэссэн (50.4 тэрбумаас 2021 оны 3 дугаар улиралд 135.9 тэрбум 

хүрч) байна. Энэ нь манай улсад коронавирусийн халдвар (Ковид-19)-ын хөл 

хорионы хугацаатай давхцаж байна.   

2. ЭМДС-гаас коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ (дархлаажуулалт, сорьц цуглуулах, зөөвөрлөх, шинжлэх, гэрээр үйлчлэх, 

хэвтэн эмчлүүлэх)-нд 2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 199.2 тэрбум төгрөг 

зарцуулсан байна. Мөн эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар вирусийн эсрэг эм, 

хамгаалах хувцас хэрэгсэлд нийт 28.2 тэрбум төгрөг зарцуулж, эрүүл мэндийн бүхий 

л шатлалын байгууллагуудад хуваарилсан байна. 

3. ЭМДҮЗ-ийн 03-р тогтоол хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан эрүүл мэндийн 

байгууллагууд тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн санхүүжилтийг нэхэмжилсэн дүнгээр бус 

хасагдсан дүнгээр авч байна. Энэхүү хасагдалтын гол шалтгаан нь i) мэдээллийн 

технологи, программ хангамжийн хүчин чадал, үүнд программ нь хөрвүүлэлт хийхэд 

гүйцэд мэдээллээ уншдаггүй, хурд удаан, кодын алдаа  ii) санхүүжилттэй холбоотой 

мэдээлэл, зааварчилгаа бүрэн гүйцэд нэгжид хүргэгдээгүйгээс iii) бусад буюу иргэд 

хүндрээд дээд шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад шилжих, хоёр байгууллагад 

давхар бүртгүүлэн тусламж, үйлчилгээ авах, даатгалгүй иргэдэд үйлчилсэн, эмч нар 

зааврын дагуу бичээгүй зэрэг байв.  

 

НАЙМ. ЗӨВЛӨМЖ 

 

Ковид-19 цар тахлын үед үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалт, хүний 

нөөц, санхүүжилтийг сайжруулахтай холбоотой дараах зөвлөмжийг санал болгож байна. 

 

8.1 Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний ашиглалтыг сайжруулах: 
 

Бодлогын түвшинд 

• Цаашид аливаа цар тахлын үед эрүүл мэндийн салбар давхардсан олон бүтэцгүй, 

салбарын хэмжээнд манлайллаар хангаж, бусад салбарын оролцоог хангахын тулд 

бодлогын түвшний шуурхай, оновчтой зохицуулалт хийх эрх зүйн орчинг бий болгох 

нь зүйтэй 

• Энгийн үед цар тахал, байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюул ослын үед салбарын бэлэн 

байдлыг хангаж, бодлогын болон хэрэгжүүлэх түвшний зохицуулалтыг бий болгон 

байнгын ажиллагаатай байх 

Орон нутгийн түвшинд 

• Ковид-19 цар тахлын сургамжид үндэслэн орон нутгийн шуурхай штаб бүхий нэгдсэн 

зохицуулалтыг цаашид байнгын ажиллагаатай болгож, тогтмол дадлага, сургуулалт 

хийдэг болох 
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• Ковид-19 цар тахлын хэрэгжилтийн үнэлгээг орон нутгийн түвшинд хийж, туршлага 

солилцох, нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээг тасалдуулахгүй байх, хувийн 

хэвшил болон бусад салбартай шуурхай хамтран ажиллах эрсдлийн харилцаа, 

холбооны удирдлагын чиглэлээр чадавхыг бэхжүүлэх шаардлагатай  

Эрүүл мэндийн байгууллагын түвшинд 

• Байгууллагын түвшний цар тахлын болон гамшгийн үеийн бэлэн байдлын 

төлөвлөгөөг боловсруулж, тогтмол шинэчлэх, сургуулалт тогтмол хийдэг болох 

• Аливаа цар тахлын үед нөөцийн бэлэн байдлыг тооцох, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

бусад хангамжийн зохицуулалт хийх чадавхыг байгууллагын түвшинд бэхжүүлэх 

• Ковид-19 цар тахлын үеийн сургамжид түшиглэн хүний нөөц, санхүү, бусад нөөцийг 

шуурхай зохицуулалт хийх цахим харилцааг хөгжүүлэх 

• Цар тахлын үед нэн шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмж, 

чанарыг шуурхай үнэлж, зохицуулалт хийдэг болох энэ чиглэлээр хувийн хэвшил, 

мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоодтой хамтран ажиллах 

 

8.2 Хүний нөөцийн менежментийг сайжруулах: 

 

Бодлогын түвшинд 

 

• Цар тахлын үед эмнэлгийн түвшинд  хүний нөөцийн урьдчилсан төлөвлөлт хийх олон 

улсын аргачлалыг судалж, нутагшуулах. Үүнд  сүүлийн хоёр жилд лавлагаа шатлалын 

эмнэлгүүдээс сурсан сургамж, тэргүүн туршлагыг тусгах.  

 

Байгууллагын түвшинд  

• Хязгаарлагдмал хүний нөөцийг хэрхэн үр дүнтэй, үр ашигтай зохицуулалт хийж буй 

туршлагыг сурталчлах. Үүнд “хөрвүүлэн ажиллуулах” нэн шаардлагатай чадамж, 

хосолмол мэргэшил эзэмших, ялангуяа цар тахлын үед нэн шаардлагатай 

мэргэжилтний хэрэгцээг хэрхэн ханган ажиллах, богино хугацааны мэргэшүүлэх гм 

олон хэлбэрийн талаар судлах.  

• Эмнэлгийн мэргэжилтнийг эрсдэлийн даатгалд хамруулах боломжийг судлах, энэ 

талаар удирдамж, заавар боловсруулах.  

 

8.3 Тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийг сайжруулах: 

 

Бодлогын түвшинд: 

1. ЭМДС-гийн санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг сар бүр тогтсон хугацаанд эрүүл мэндийн 

байгууллагуудад олгох, авлагын тооцоог тухайн сардаа багтаан барагдуулах ажлыг 

зохион байгуулж эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах  
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2. Бүх шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэдээллийн технологи, программ 

хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх замаар үзүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний зардлыг бодит дүнгээр тооцон санхүүжилт авах боломжийг бүрдүүлэх  

3. Үндэсний түвшинд Ковид-19 халдварын үеийн хандив тусламж, хөрөнгө оруулалтын 

дүн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах   

 

Орон нутгийн түвшинд: 

1. ЭМЯ, ЭМДЕГ-аас санхүүжилттэй холбоотой гарсан тушаал, зааврыг харьяа 

байгууллагуудад цаг алдалгүй мэдээллээр хангах, шаардлагатай бол дээрх 

байгууллагын тусламжтайгаар онлайн уулзалтыг зохион байгуулах 

Эрүүл мэндийн байгууллагын түвшинд: 

1. Эрүүл мэндийн байгууллага бүр үндсэн тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт, 

коронавируст халдварын эсрэг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний 

санхүүжилтийн тусгайлсан төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах 

2. Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтэд хяналт тавин, сайжруулалтыг тогтмол хийх 

 

ЕС. ХАВСРАЛТ (кейсүүд) 
 

Анхан шатлалын ЭМБ-уудаас сонгогдсон нэгжүүд:  

Анхан шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын ӨЭМТ-өөс Улаанбаатар хотоос Ээлтэй ӨЭМТ, 

аймгуудаас Архангай аймгийн Ар-Мөнгөнчагнуур ӨЭМТ, СЭМТ-өөс Архангай аймгийн 

Хотонт СЭМТ, тосгоны ЭМТ-өөс Туул ТЭМТ-ийг сонгон авсан. 

Улаанбаатар хотын Ээлтэй ӨЭМТ: Ээлтэй ӨЭМТ-ийн хувьд 2020 оны 8 сард магадлан 

итгэмжлэгдэж, тус оны 3 дугаар улирлаас 4 тусламж, үйлчилгээнд ЭМДС-гаас санхүүжилт 

авах эрх үүссэн тул харьцуулалт хийх боломжгүй байлаа.  

Тус ӨЭМТ нь 2020 оны 4 сард сэргээн засах, оношилгоо шинжилгээний тусламж, үйлчилгээ 

үзүүлж 1,059,340,00 төгрөгийн санхүүжилт, 2021 онд 4 тусламж, үйлчилгээнд 1 дүгээр 

улиралд 7,840,440 төгрөг, 2 дугаар улиралд 7,378,130 төгрөг, 3 дугаар улиралд 7,192,140 

төгрөгийн санхүүжилт ЭМДС-гаас авчээ. 
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Зураг 58. Ээлтэй ӨЭМТ-ийн 4 тусламж, үйлчилгээний зардал 

Эдгээрийг дотор нь задалж харуулбал, сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт 

улирал бүр өсөж 250,000-аас 3,465,000 төгрөгт хүрсэн бол оношилгоо, шинжилгээ 2021 онд 

2,692,900 төгрөгөөс 1,738,700 төгрөгт, өдрийн эмчилгээ 3,207,540 төгрөгөөс 1,938,440 

төгрөг болж буурсан, гэрийн үйлчилгээ 2021 оны 1 дүгээр улиралд 50.000 төгрөг, 2 дугаар 

улиралд 250,000 төгрөг, 3 дугаар улиралд 50,000 төгрөгийн санхүүжилт авсан бөгөөд энэ нь 

ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний ачааллаас болж буурсан байх 

боломжтой.   

НШТҮ-нд ашиглагдах тоног төхөөрөмжүүдийг хандиваар болон өөрсдийн санхүүжилтээр 

худалдан авалтуудыг хийсэн байна.  

“Энэ жил СХД-ийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөөс СХД-ийн ӨЭМТ тус бүрт 1 ширхэг, 3 

литрийн багтаамжтай хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч өгсөн. Сая ковидоор гаднаас вакцины 

1 ширхэг хөргөгч өгсөн. Ковид дөнгөж эхлэхэд манай эмнэлэг өөрөө 5 литрийн 

багтаамжтай өтгөрүүлэгч авсан. Мөн өөрийнхөө хөрөнгөөр 2 ширхэг хүчилтөрөгчийн 

зөөврийн дэр авсан. Ихэнх шаардлагатай тоног төхөөрөмжөө бид нар өөрсдөө авсан.” 

Ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотойгоор ӨЭМТ-ийн 

өөрийн санхүүжилтээс 2021 онд халдвар хамгааллын хувцас хэрэглэлд 19,118,000 төгрөг, 

эмнэлгийн хэрэгсэлд 8,965,850 төгрөг, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид 3,265,260 төгрөг, 

сорьц цуглуулахад 4374 хүнд 4,250,289 төгрөг зарцуулсан.  

Харин гэрээр үзүүлэх анхан шатлалын тусламж, үйлчилгээнд 789 иргэнийг хамруулж, 

50,400,000,000 төгрөгийн санхүүжилтийг ЭМДС-аас авчээ. Зураг 59, 60. 
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Архангай аймгийн Ар-Мөнгөнчагнуур ӨЭМТ: Тус ӨЭМТ-ийн 4 тусламж үйлчилгээний  

сэргээн засах, өдрийн эмчилгээ, гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээнд 2019 онд 27,916,700 

төгрөг, 2020 онд 33,760,700 төгрөг, 2021 оны эхний 3 улиралд 14,225,700 төгрөгийн 

санхүүжилтийг ЭМДС-аас авсан байна.  

 

Зураг 61. Ар-Мөнгөнчагнуур ӨЭМТ-ийн 4 тусламж, үйлчилгээнд зарцуулсан зардал 

Харин оношилгоо, шинжилгээ хийх боломжгүй тул ЭМДС-гаас санхүүжилт авдаггүй юм 

байна.   

“Эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой 4 тусламж, үйлчилгээнээс манайх гурвыг нь л 

авдаг. Яагаад гэвэл лабораторийн тусламж, үйлчилгээний зөвшөөрлийг манай аймгийн 

3 өрхөд өгөөгүй. Лабораторийн тусгай өрөөтэй, лаборанттай байх ёстой. Манайх дээр 

үед баригдсан барилгатай, одоо өөрсдөө багтахгүй шахуу өрөөтэй байж лабораторийн 

өрөө гарах боломж алга. Манайх шинжилгээ, оношилгооны багц авдаггүй, үлдсэн 3 

багцаа авдаг.” 

Он тус бүрийн 4 тусламж, үйлчилгээнд зарцуулсан санхүүжилтийн улирлын дунджийг авч 

үзэхэд 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 63 хувиар ихэсч, 2021 оныг 2020 онтой 

харьцуулахад 43 хувиар, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 8 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 

байна.  
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“ЭМДС-гаас авдаг 3 тусламж, үйлчилгээний санхүүжилт багассан. Ковид гэж явсаар 

үндсэн 4 үйлчилгээ 60-70 хувиар багассан. Ковидоос өмнө гэрийн тусламж үйлчилгээ гэхэд 

нэг сувилагч 7 хоногт 2 удаа гэрээр нь тойроод үйлчилгээгээ үзүүлээд санхүүжилтээ 

аваад явдаг байсан. Одоо бол нэн шаардлагатай хүн дээрээ цаг заваа гаргахаас биш хүний 

нөөц дутагдалтай байгаагаас ийм байдалд хүрсэн.” 

Ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд 2021 оны 3 дугаар улирлын 

байдлаар нийт 9,749 хүнд үйлчилж, 152,330,000 төгрөгийн санхүүжилтийг ЭМДС-гаас хүлээн 

авсан байна. 2021 оны 2 дугаар улиралд Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын 2021 оны 4 

дүгээр сарын 30-ны өдрийн 67A/268 тоот тушаалын дагуу гэрээр үйлчлэх тусламж, 

үйлчилгээнд 85 иргэнийг хамруулан 5,959,000 төгрөгийг санхүүжилтийг хүлээн авсан бол, 

тус оны 3 дугаар улиралд 2021 оны A/387/99 тоот тушаалын дагуу 774 иргэнд үйлчилсэн 

101,930,000 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авчээ. Харин 2021 оны 2 дугаар улиралд Эрүүл 

мэндийн сайд, Сангийн сайдын 2021 оны 67A/268, A/387/99 тоот тушаалын дагуу 6333 

иргэнийг дархлаажуулалтад хамруулж, 31,665,000 төгрөгийг, 3 дугаар улиралд 2557 

иргэнийг дархлаажуулж, 12,785,000 төгрөгийн санхүүжилтийг хүлээн авсан байна.  

Хүснэгт 3. Ар-Мөнгөнчагнуур ӨЭМТ-ийн 2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаарх Ковид-19 

цар тахлын тусламж, үйлчилгээний зардал 

 

Анхан шатны байгууллагын хувьд 2021 оны 2 дугаар улирлаас эхлэн Ковид-19 халдварын 

хөнгөн хэлбэрийн оноштой иргэдэд гэрийн хяналтын ажлыг зохион байгуулах, харьяа нутаг 

дэвсгэрийн хүн амыг дархлаажуулалтанд хамруулах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэн ЭМДЕГ-ын 

санхүүжилтээр хамгаалах хувцас хэрэгсэл авах, вирусийн эсрэг эмийн багцаар иргэдийг 

хангах ажлуудыг дотооддоо зохион байгуулсан байна.  

Архангай аймгийн Хотонт сумын ЭМТ: 

Хотонт СЭМТ-ийн хэвтэн эмчлүүлэх тусламж, үйлчилгээний зардлыг харахад жил бүрийн 

улирлуудад тогтвортой бус буюу 2019 онд 5,365,000-13,531,670 төгрөгийн хооронд, 2020 

онд 7,453,300-12,991,990 төгрөгийн хооронд, 2021 онд 2,247,580-9,602,130 төгрөгийн 

хооронд санхүүжилтийг хүлээн авсан буюу 2021 онд хамгийн бага санхүүжилтийг авчээ.    

Хүний 

тоо

Мөнгөн дүн 

(санхүүжсэн)

Хүний 

тоо

Мөнгөн дүн 

(санхүүжсэн)

Хүний 

тоо

Мөнгөн дүн 

(санхүүжсэн)

Хүний 

тоо

Мөнгөн дүн 

(санхүүжсэн)

Анхан шатны гэрээр 

үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээ

85 5,950,000 774 101,930,000 859 107,880,000

Дархлаажуулалт 6,333 31,665,000 2,557 12,785,000 8,890 44,450,000

Нийт 6,418 37,615,000 3,331 114,715,000 9,749 152,330,000

НИЙТ 

2021 он
Ар-Мөнгөнчагнуур 

ӨЭМТ-ийн Ковид-19 

цар тахлын тусламж, 

үйлчилгээ

1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал
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Зураг 62. Хотонт СЭМТ-ийн хэвтэн эмчлүүлэх зардал 

Он тус бүрийн улирлын дунджийг авч үзэхэд 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 2.2 хувиар 

(220,406.67 төгрөгөөр), 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 42.5 хувиар (4,084,098 

төгрөгөөр), 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 43.8 хувиар (4,304,506 төгрөгөөр) буурсан 

байна. 

ӨЭМТ-ийн 4 тусламж, үйлчилгээ болох сэргээн засах, оношилгоо шинжилгээ, өдрийн 

эмчилгээ, гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээг авч үзэхэд 2021 онд хамгийн бага 

санхүүжилтийг хүлээн авсан байна.  

 

Зураг 63. Хотонт СЭМТ-ийн 4 тусламж, үйлчилгээний зардал 

Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний он тус бүрийн улирлын дунджийг үзэхэд 2020 оныг 

2019 онтой харьцуулахад 9 хувь, 2021 оныг 2020 онтой харьцууахад 54 хувь, 2021 оныг 2019 

онтой харьцуулахад 58 хувь буурсан. Оношилгоо, шинжилгээний хувьд 2020 оныг 2019 

онтой харьцуулахад 22 хувь, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 42 хувь, 2021 оныг 2019 

онтой харьцуулахад 55 хувь буурсан. Харин өдрийн эмчилгээ, гэрээр үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээний он тус бүрийн улирлын дунджийг үзэхэд 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 

7-10 хувь өссөн бол 2021 оныг 2020 онтой харьцууахад 27-55 хувь, 2021 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 19-51 хувь буурсан байна.  
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Тус суманд коронавирусийн халдвартай иргэн анх 2021 оны 4 дүгээр сард бүртгэгдэж, 

үүнтэй холбоотойгоор 4 тусламж, үйлчилгээ буурч, санхүүжилт өмнөх хоёр жилтэй 

харьцуулахад хамгийн доод түвшинд хүрсэн байна.  

“Бид нар өөрсдөө ковидын ачааллаас болоод авч чадаагүй. Зарим нь гэрээр яваад үздэг 

сувилахуйн тусламж үйлчилгээ байна. Нэг хэсэг халдвар их байхад болж өгвөл эмнэлэг рүү 

битгий ир гэдэг болчихсон. Утсаар зөвлөгөө өгдөг байсан. Үүнтэй холбоотойгоор үндсэн 

тусламж үйлчилгээнийхээ ЭМДС-гаас авдаг санхүүжилтыг энэ жил муу авсан.” 

“Өдрийн эмчилгээ, гэрээр үзүүлэх тусламж үйлчилгээ, сэргээн засах эмчилгээнүүд 7-9 

саруудад тасарсан. Гэтэл эдгээр үйлчилгээнүүд тасарснаас санхүүжилт орж ирэх нь маш 

багассан.” 

2021 онд коронавирусийн халдвар гарсантай холбогдуулан халдвар хамгааллын хувцас 

хэрэгсэлд 22,283,088 төгрөг, тоног төхөөрөмжид 2,810,000 төгрөг, сорьц цуглуулахад 

8,375,000 төгрөг, гэрээр үйлчлэх тусламж, үйлчилгээнд 5,120,000 төгрөг, хөнгөн оноштой 

хэвтүүлэн эмчлэхэд 171,270,000 төгрөг, хүндэвтэр оноштой хэвтүүлэн эмчлэхэд  3,920,000 

төгрөг, дархлаажуулалтад 25,460,000 төгрөг зарцуулсан байна.  

Хотонт СЭМТ-ийн эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн гүйцэтгэлийг авч үзэхэд он тус бүр 

хэлбэлзэл ихтэй байна. Жишээ нь: 2019 оны 1 дүгээр улиралд 0.3 сая төгрөг зарцуулсан бол 

2, 3, 4 дүгээр улирлуудад 6.5-8 сая төгрөгийн хооронд, 2020 онд 3.2-8.2 сая төгрөгийн 

хооронд, 2021 онд 0.5 -10.1 сая төгрөгийн хооронд хэлбэлзжээ.  

 

Зураг 64. Хотонт СЭМТ-ийн эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 

2019, 2020, 2021 он тус бүрийн улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 3.7 хувиар, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 12.8 хувиар, 2021 оны 2019 

онтой харьцуулахад 16 хувиар тус тус буурчээ. 

НШТҮ-нд ашиглагдах цусны шинжилгээний аппарат, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч хандиваар 

хүлээн авсан байна.  

“Цусны шинжилгээний аппарат дутагдалтай байж байгаад хандиваар авсан. 

Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч 3-ыг ч манай сумын иргэд авч өгсөн.” 
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Хотонт СЭМТ нь ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд 18628 хүнийг 

хамруулж, 239,238,088 төгрөг зарцуулсан байна. Үүнд: халдвар хамгааллын хэрэгсэлд 

22,283,088 төгрөг, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид 2,810,000 төгрөг, явуулын сорьц 

цуглуулахад 8,375,000 төгрөг, гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээнд 5,120,000 төгрөг, 

хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд 175,190,000 төгрөг, дархлаажуулалтад 25,460,000 

төгрөг байна. 

Хүснэгт 4. Хотонт СЭМТ-ийн ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн                                        

тусламж, үйлчилгээний зардал 

 

Хамгаалах хувцас хэрэгслийг мөн орон нутгийн байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр бэлдсэн 

байна.  

“Сумын онцгой, байгууллагуудаас тусламж авч маск, бээлий, комбинзоноор нэлээн сайн 

ажилтнуудаа хангасан гэж бодож байна. ЭМГ-аас хувцас хэрэгсэл хуваарилж өгдөг.” 

Хүний нөөцөд: 

Хотонт СЭМТ-ийн ажилтнуудын цалин хөлс, нэмэгдэл урамшлын зардлыг харахад жил бүр 

нэмэгдсэн байна. Жишээ нь: 2019 онд 65,767,940 төгрөгөөс 77,550,945 төгрөг хүртэл, 2020 

онд 73,779,115 төгрөгөөс 84,681,441 төгрөг хүртэл, 2021 онд 83,279,866 төгрөгөөс 

96,779,817 төгрөг хүртэл нэмэгдсэн байна.  
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Зураг 65. Хотонт СЭМТ-ийн цалин хөлс, нэмэгдэл урамшлын зардал 

Хотонт СЭМТ-ийн цалин хөлс, нэмэгдэл урамшлын он тус бүрийн улирлын дунджийг 

харьцуулж үзэхэд 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 7.2 хувиар, 2021 оныг 2020 онтой 

харьцуулахад 15.5 хувиар, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 22.8 хувиар нэмэгдсэн байна.  

Туул тосгоны ЭМТ:  

Туул ТЭМТ нь тусгай шилжүүлгийн дагуу санхүүжилт авч, иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлдэг. Тусгай шилжүүлгийн зардлыг авч үзэхэд жил бүр тогтмол болон маш 

бага хэлбэлзэлтэй 2019 онд 92.5-101.3 саяын хооронд байсан бол 2020 оны улирал бүр 

тогтмол 99.8 сая, 2021 ны эхний 3 улиралд тогтмол 123 сая төгрөг зарцуулсан байна. 

 

Зураг 66. Тусгай шилжүүлгийн зардал 

ЭМДС-гаас санхүүждэг 4 тусламж, үйлчилгээний өдрийн эмчилгээг иргэдэд үзүүлэхээр 

НЭМГ-тай 7 дугаар сард гэрээ хийсэн боловч 3 дугаар улирлын байдлаар санхүүжилт орж 

ирээгүй байв.  

Харин эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 2019 оны тогтмол өссөн буюу 3.1-9 сая 

болтлоо өссөн, 2020 оны эхний гурван улирал харьцангуй тогтвортой буюу 6.1-6.4 сая 

байснаа 4 дүгээр улиралд 4 саяд хүрч буурсан, 2021 онд өндөр хэлбэлзэлтэй буюу 1 дүгээр 
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улиралд 17.5 сая гүйцэтгэлтэй байсан бол 2 дугаар улиралд 5.7 сая бол буурснаа 3 дугаар 

улиралд 10.2 сая болж нэмэгджээ.    

 

Зураг 67. Туул ТЭМТ-ийн эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 

Эдгээр онуудын улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 6.9 

хувиар буурсан, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 2 дахин, 2021 оны 2019 онтой 

харьцуулахад 1.8 дахин нэмэгдсэн байна. 

Ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хувьд: халдвар хамгааллын 

хувцас хэрэгсэл, нэг удаагийн иж бүрдэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг Нийслэлийн эрүүл 

мэндийн газар (НЭМГ), ЭМЯ-наас хуваарилагдсан. Харин гэрээр үзүүлэх тусламж 

үйлчилгээний 100 хүний эмийн багцад 5,890,400 төгрөг зарцуулсан ба үүнийг ЭМДС-гаас бус 

дээр тусгай шилжүүлгийн төсвөөсөө зарцуулсан байна. Хамгаалах хувцас хэрэгслийн хувьд 

НЭМГ, хороо, ард иргэдээс хандив тусламж авсан байна.  

“Манайх эхлээд малгай маскгүй байсан. Өөрсдөө эхлээд хорооноос, ард иргэдээсээ 

хандиваар маск авсан. Сүүл сүүлдээ короно их болсон, Засгийн газар ч харж үзэх, бид нарыг 

ч харж үзэх хүн олонтой болсон.” 

ТЭМТ-ийн ажилтнуудын цалин хөлс, нэмэгдэл урамшлын зардал 2019 оноос 2021 оны 3 

дугаар улирал хүртэл тасралтгүй өссөн бөгөөд 2019 онд 62,7 саяас 72.4 сая хүртэл, 2020 онд 

72.6 саяас 93,6 сая хүртэл, ялангуяа 4 дүгээр улиралд бусад улирлуудыг бодвол огцом өссөн, 

2021 онд 79.1 саяас 96 сая болтлоо өссөн байна. 
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Зураг 68. Туул ТЭМТ-ийн цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшлын зардал 

Дээрх он тус бүрийн улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 

17.2 хувиар, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 12.1 хувиар, 2021 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 31.4 хувиар нэмэгдсэн байна. 

Лавлагаат шатлалын ерөнхий мэргэжлийн байгууллагуудаас сонгогдсон нэгжүүд: 

Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв (СХДЭМТ): 

Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний зардал 2019 онд 450.1-516.9 саяын хооронд 

харьцангуй тогтвортой, 2020 онд энэхүү зардал 3 дугаар улиралд 736.6 саяд хүрсэн ч 2021 

оны 2 дугаар улиралд энэ тоо 321.8 сая болсон ч 3 дугаар улиралд дахин 572.1 саяд хүрч, 

өссөн үзүүлэлттэй байна.  

 

Зураг 69. СХДЭМТ-ийн амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний зардал 

Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэлийг он тус бүрийн улирлын дундажтай 

харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 33.5 хувиар ихэссэн, 2021 оныг 2020 

онтой харьцуулахад 34 хувиар 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 12 хувиар буурсан байна. 

“Хорио цэртэй холбоотой эмнэлэгт үзүүлэх хүмүүсийн тоо буурсан. Нийт хүмүүсийн 1/3 

нь ирж үзүүлсэн. Үүнтэй холбоотой үндсэн тусламж үйлчилгээний санхүүжилт 

багассан.” 

Өдрийн эмчилгээнээс хорт хавдрын химийн эмчилгээг авч үзэхэд 2019, 2020 оны 2 дугаар 

улиралд 121.5-125.6 сая төгрөг буюу улирлуудаас хамгийн өндөр буюу 2 дахин өндөр 

байгаа бол 2021 оны 2 дугаар улиралд бусад улирлуудаас хамгийн бага буюу 45 сая төгрөг 

буюу өмнөх 2 дугаар улирлуудаас 3 дахин бага санхүүжилт зарцуулжээ (Зураг 70). Мөн он 

тус бүрийн улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 3.2 сая 

буюу 3.5 хувиар өссөн, харин 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 7.3 сая буюу 9.5 хувиар, 

2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 5 сая буюу 6.7 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
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Зураг 70. СХДЭМТ-ийн хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээний зардал 

Тус ЭМТ-ийн өдрийн эмчилгээний эмийн зардлыг авч үзэхэд 2019, 2020 оны улирлууд 

хоорондын зардал харьцангуй ойролцоо дүнтэй байсан бол 2021 оны 1, 2 дугаар улирлын 

зардал хамгийн бага буюу 1 дүгээр улиралд 27.2 сая, 2 дугаар улиралд 36.7 сая төгрөг 

байсан бол 3 дугаар улиралд бусад улирлуудаас хамгийн их буюу 103.2 сая төгрөг болж 

өссөн байна.  

 

Зураг 71. СХДЭМТ-ийн өдрийн эмийн эмчилгээний зардал 

СХДЭМТ-ийн 2019, 2020, 2021 оны хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний зардал 2019, 

2020 онд ойролцоо байсан бол 2020 оны 4 дүгээр улирлаас 2021 оны 2 дугаар улиралд 

хамгийн доод цэгтээ буюу 327,7 сая төгрөгт хүрч, 3 дугаар улирлаас огцом өсөж хамгийн 

дээд цэг буюу 914.5 сая төгрөгт хүрсэн.  
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Зураг 72. СХДЭМТ-ийн хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний зардал 

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний  2019, 2020, 2021 онуудын улирлын дунджийг авч 

үзвэл 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 10 хувиар (64.7 сая) нэмэгдсэн бол 2021 оныг 2020 

онтой харьцуулахад буюу 26 хувиар (188.1 сая), 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад буюу 

19 хувиар (123.4 сая) буурсан байна.  

СХДЭМТ-ийн хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний зардлыг авч үзэхэд өмнөх тусламж 

үйлчилгээтэй ялгаагүй 2020 оны 4 дүгээр улирлаас эхлэн (109.1 саяас) буурч 2021 оны 2 

дугаар улиралд өмнөх онуудад байгаагүйгээр хамгийн доод цэгтээ (15,0 сая) хүрч 2021 оны 

3 дугаар улиралд дахин өссөн (47,1 сая) үзүүлэлттэй байна. 

 

Зураг 73. СХДЭМТ-ийн хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний зардал 

Үнэлгээнд хамрагдсан онуудын улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад онцын өөрчлөлтгүй (5 хувь), 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 77 хувиар 

(102.6 сая), 2021 оныг 2019 онтой хаоьцуулахад 76 хувиар (96.2 сая) буурсан байна. 

2019 онд 320.2-398.2 сая төгрөгийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал гарсан бол 2020 онд 

356-376 сая төгрөгийн зардал гарсан байна. 2021 оны 1 дүгээр улиралд өмнөх онтой 

харьцуулахад хамгийн бага буюу 101.7 сая төгрөг, 2 дугаар улиралд хамгийн дээд цэг буюу 

710.3 сая төгрөгт хүрч, 3 дугаар улиралд 530 сая төгрөгт хүрч бага зэрэг буурсан ч өмнөх хоёр 

оноос өндөр байна.  
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Зураг 74. СХДЭМТ-ийн эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 

Үнэлгээнд хамрагдсан онуудын улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 5 хувиар (17.7 сая), 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 22 хувиар (80.8 сая), 

2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 28.2 хувиар (98.6 сая) нэмэгдсэн байна. 

Ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардалд 2021 оны 3 дугаар 

улирлын байдлаар 353,196 хүнд үйлчилж, 2,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг ЭМД-гаас 

авчээ. Үүнийг задлан харуулбал, тандалтын шинжилгээнд 14,5 сая төгрөг, тусгаарлах 

байранд 206,3 сая төгрөг, хэвтүүлэх эмчлэхэд 438,4 сая төгрөг, дархлаажуулалтад 1,7 тэрбум 

төгрөг, ПГУ шинжилгээнд 137,3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авсан байна. 

Хүснэгт 5. СХДЭМТ-ийн Ковид-19 цар тахлын тусламж, үйлчилгээнд зарцуулсан зардал 

 

Ковид-19 цар тахал гарсантой холбогдуулан шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийн хөрөнгө 

оруулалтыг ЭМЯ, СХД-ээс хийсэн байна.  

“ЭМЯ-ны дэмжлэгтэйгээр молекул биологийн лаборатори байгуулж өгсөн.” 
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“Спутник вакцин хадгалах хөлдөөгч өгсөн. Мөн вакцины суурин болон гар хөргөгч тус бүр 

29 ширхэг ирсэн. Баян-хошуунд хүчилтөрөгчийн аппарат 30-аад ширхэг өгсөн. 

Хүчилтөрөгчийн аппарат хангалттай байсан ба ор болгонд тавьсан. Мөн агаар 

цэвэршүүлэгч, агаар шүүгч 10-аад ширхэг, шарлагын аппарат, зөөврийн рентген, 

хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч зэрэг тоног төхөөрөмжүүд ирсэн. ” 

“ЭМЯ-наас пульсоксиметр, амьсгалын аппаратын хангалт хийгдсэн. Мөн хүчилтөрөгч 

өтгөрүүлэгч 5-6 ширхэг ирсэн. Дүүргээс 20 ширхэг хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч өгсөн. Мөн 

улаан бүсийн Баян-хошуу 3 дугаар амбулаторийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн 

асуудлыг шийдэж өгсөн.” 

Хүний нөөц: 

 

Зураг 75. СХДЭМТ-ийн цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшлын зардал 

2019, 2020, 2021 онуудын улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 16.7 хувиар, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 6.9 хувиар, 2021 оныг 2019 

онтой харьцуулахад 24.9 хувиар өссөн байна.  

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг (СХДНЭ): 

СХДНЭ-ийн 2021 оноос өмнө хүүхдийн хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээ үзүүлж 

байсантай холбогдуулан НШТҮ-г 2019, 2020 онтой харьцуулах боломжгүй байлаа. Зөвхөн 

хүүхдийн хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний зардлыг 2019, 2020, 2021 оноор 

гаргалаа. Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний санхүүгийн гүйцэтгэлийг авч үзэхэд 2021 

оны зардал 2019, 2020 онтой харьцуулахад 2-10 дахин бага байв. Мөн он тус бүрийн 

улирлын дунджийг харьцуулахад  2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 37.3 хувиар өссөн 

бол 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 83 хувиар, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 76.5 

хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Зураг 76.  
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Зураг 76. СХДНЭ-ийн хүүхдийн хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний зардал 

“Жилийн эцэс гэхэд хүүхдийн хэвтэлт бүр багасаж, бид нарт гүйцэтгэл байхгүй болсноор 

санхүүжилтийн урьдчилгаагаа нөхөж төлөх ямар ч боломжгүй байдалд орсон. 2020 оны 

жилийн эцэст манайх 722 сая төгрөгийн санхүүжилтийн өртэй                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

болсон.”  

СХДНЭ-ийн эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 2019 оны 116.9-173.2 саяын 

хооронд, 2020 онд 130.4-288.7 саяын хооронд хэлбэлзэлтэй байсан бол 2021 оны 1 дүгээр 

улиралд 17.8 сая төгрөг зарцуулсан бол 2 дугаар улиралд огцом өсөж 831.1 саяд хүрч, 3 

дугаар улиралд бага зэрэг бууж 744.4 сая төгрөг зарцуулсан байна. 

 

Зураг 77. СХДНЭ-ийн эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 

2019, 2020, 2021 онуудын улирлын дунджийг авч үзвэл 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 

43 хувиар (63.7 саяар), 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад буюу 2.5 дахин (320.4 саяар), 

2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 3.6 дахин (384.2 саяар) нэмэгдсэн байна. 

Ковид-19 цар тахлын тусламж, үйлчилгээний зардалд 2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 

1803 хүнд үйлчилж, 4,3 тэрбумын санхүүжилтийг ЭМД-аас авчээ. Энэхүү хэвтүүлэн эмчлэх 

тусламж, үйлчилгээний зардлыг задлан харуулбал хөнгөн зэрэгт 439,5 сая төгрөг, хүндэвтэр 
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зэрэгт 2,2 тэрбум төгрөг, хүнд зэрэгт 968,1 сая төгрөг, маш хүнд зэрэгт 739 сая төгрөгийн 

үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 

Хүснэгт 6. СХДНЭ-ийн Ковид-19 цар тахлын тусламж, үйлчилгээний зардал 

 

Ковид-19 цар тахал гарсантой холбогдуулан шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийн хөрөнгө 

оруулалтыг ЭМЯ, НЭМГ-аас хийсэн байна.  

“НЭМГ, ЭМЯ-наас хүчилтөрөгчийн зөөврийн аппарат 15 ширхэг, пульсоксиметр, 

даралтны аппарат ирсэн. Манайд бас хүчилтөрөгчийн жижиг үйлдвэр барьж өгсөн.” 

Архангай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг (АНЭ): 

Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний санхүүгийн гүйцэтгэлийг харахад 2019 оны улирал 

бүр тогтмол 163 сая, 2020 онд улирал бүрт буурсан үзүүлэлттэй буюу 253.6 саяас 140.1 сая 

хүртлээ буурсан бол 2021 оны эхний улиралд 174.3 сая байснаа 2 дугаар улиралд 80.1 сая 

хүртэл буурч, 3 дугаар улиралд 110.3 сая болж нэмэгдсэн байна. Энэхүү гүйцэтгэлд 2019, 

2020 оны улсын төсвийн санхүүжилт нэмэгдэж ороогүй гэдгийг дурдах нь зүйтэй.  

 

Зураг 78. АНЭ-ийн амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний зардал 

Гэсэн хэдий ч он тус бүрийн улирлын дундажтай харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 24.7 хувиар нэмэгдсэн бол 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 40.2 хувиар, 

2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 25.4 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  
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“Ковидтой холбоотой хөл хорионы дэглэм тогтсоноос бүх тусламж, үйлчилгээний 

гүйцэтгэл муудсан. Эмнэлэг рүү үнэхээр бие нь өвдсөн хүн л зорьж ирж байна.” 

“Ковидоос санхүүжилт авч байгаа ч, үндсэн тусламж үйлчилгээнээс санхүүжилт бага 

гүйцэтгэлтэй байгаа учраас гүйцэтгэлээ бүрэн байлгах гэж чармайлт гарган ажиллаж 

байна.” 

Хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээний зардлын хувьд 2019 онд тогтмол 1.4 сая, 2020 

онд 1.8 саяас 10.4 сая болтлоо 5 дахин огцом өссөн бол, 2021 оны 1 дүгээр улиралд 18 сая 

хүртэл өссөн ч 3 дугаар улиралд 2.7 сая хүртэл буурсан байна.  

 

Зураг 79. АНЭ-ийн хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээний зардал 

Энэхүү хорт хавдрын химийн өдрийн эмчилгээний зардлын он тус бүрийн улирлын 

дундажтай харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 5 дахин, 2021 оныг 2020 онтой 

харьцуулахад 35 хувиар, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 6.7 дахин нэмэгдсэн байна. 

АНЭ-ийн өдрийн эмийн эмчилгээний зардал 2019 онд 13.7-20.8 саяын хооронд, 2020 онд  

12.6-64.8 саяын хооронд өндөр хэлбэлзэлтэй байсан бол 2021 онд 8.8 саяас 52.4 сая болтлоо 

улирал ирэх тусам огцом өссөн байна. Зураг Х. 2019, 2020, 2021 оны улирлын дунджийг 

харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 50.2 хувиар буурсан бол 2021 оныг 2020 

онтой харьцуулахад 23.1 хувиар, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 85 хувиар өссөн байна. 

 

Зураг 80. АНЭ-ийн өдрийн эмийн эмчилгээний зардал 
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АНЭ-ийн хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний зардал 2019 оны улирал бүр тогтмол 

369.3 сая, 2020 онд 354.9-456.6 саяын хооронд хэлбэлзсэн бол 2021 оны эхний 3 улиралд 

591.8 саяас 1 тэрбум болтлоо өсжээ. Гэхдээ энэхүү тусламж, үйлчилгээний гүйцэтгэлд улсын 

төсвийн санхүүжилт нэмэгдэж ороогүй тул харьцуулалт хийх боломжгүй гэж үзэв.  

 

Зураг 81. АНЭ-ийн хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний зардал 

Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний зардал 2019 он харьцангуй тогвортой буюу 6.9-7.2 сая 

төгрөгийн хооронд байсан бол 2020 оны 1 дүгээр улиралд 5.5 сая байсан бол 3 дугаар 

улирал хүртэл 3.2 сая хүртлээ нэлээд буурч, харин 4 дүгээр улиралд хамгийн өндөр буюу 8.4 

саяд хүрсэн бол 2021 онд тогтмол 5.3 сая төгрөгийн үйлчилгээг үзүүлсэн байна. Энэхүү 

тусламж, үйлчилгээнд мөн ялгаагүй улсын төсвийн санхүүжилт нэмэгдэж ороогүй бөгөөд 

харьцуулалт хийхэд учир дутагдалтай гэж үзэв. Гэсэн хэдий ч 2021 оны гүйцэтгэл өмнөх хоёр 

оны улирлын дунджаас 0.7-23.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байв.  

 

Зураг 82. АНЭ-ийн хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээний зардал 

АНЭ-ийн эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал тус гурван онд жил ирэх тусам өссөн 

байна. 2019 онд 230.8 саяас 526.9 сая, 2020 онд 226.8 саяас 613.3 сая, 2021 онд 22.7 саяас 

605.4 сая хүртэл өссөн байна. 
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Зураг 83. АНЭ-ийн эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 

Үнэлгээний он тус бүрийн улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой 

харьцуулахад 12.7 хувиар (41.6 саяар), 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 16 хувиар (59.2 

саяар), 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 30.8 хувиар (100.8 саяар) нэмэгдсэн байна. 

Харин Ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд 2021 оны 3 дугаар 

улирлын байдлаар нийт 54.569 хүнд үйлчилж, 4.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг ЭМДС-

гаас хүлээн авсан байна. Үүнд тандалтын шинжилгээнд 56.1 сая, хэвтүүлэн эмчлэхэд 5.3 

тэрбум, дархлаажуулалтд 23.2 сая, ПГУ шинжилгэнд 1.8 тэрбум төгрөг багтжээ. 

Хүснэгт 7. АНЭ-ийн Ковид-19 цар тахлын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд            

зарцуулсан зардал 

 

Ковид-19 цар тахал гарсантой холбогдуулан шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийн хөрөнгө 

оруулалтыг ЭМЯ, АХБ-аас хийсэн байна.   

“2021 онд 1,2 тэрбум төгрөгийн компьютер томографийн аппараттай болсон. Хүмүүс 

компьютер хийлгэнэ гээд 500 км-т УБ явдаг байсан. Бид нар эмч, техникчээ сургасан. Мөн 

558,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий хүчилтөрөгчийн үйлдвэртэй болсон. Энэ жил 
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ариутгалын тасагт Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 1,2 тэрбум төгрөгийн 

засвар хийгээд тоног төхөөрөмжүүд суурилуулж өгсөн. Молекул биологийн 350,0 сая 

төгрөгийн лабораторитой болсон. Ийм 4 том ажил хийгдсэн.” 

Номун эмнэлэг: Тус эмнэлгийн хувьд хувийн хэвшлийн байгууллага учраас санхүүгийн 

мэдээллээ үнэлгээний багт өгөхөөс татгалзсан. 

Лавлагаат шатлалын төрөлжсөн мэргэжлийн байгууллагуудаас сонгогдсон нэгж:   

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг (УНТЭ): 

УНТЭ-ийн амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний 2019, 2020, 2021 онуудын зардлыг 

улирлаар авч үзэхэд 2019 онд 0.9-1.1 тэрбум төгрөг, 2020 онд 0.8-1.3 тэрбум, 2021 онд 0.8-

1.2 тэрбум төгрөгийн хооронд буюу харьцангуй бага өөрчлөлт ажиглагдаж байна. Гэсэн 

хэдий ч 2020 оны 4 дүгээр улирал, 2021 оны 2 дугаар улиралд хамгийн бага буюу 0.8 тэрбум 

төгрөгт хүрч буурсан байна.  

 

Зураг 84. УНТЭ-ийн амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний зардал 

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний зардлыг 2019, 2020, 2021 оны улирлын 

санхүүжилтийг авч үзэхэд 2019 онд харьцангуй тогтвортой буюу 2.7-3.2 тэрбумын хооронд, 

2020 онд 2.6-4.8 тэрбумын хооронд нэлээд хэлбэлсэн бол 2021 онд санхүүжилт 6.1 тэрбум 

хүрч нэмэгдсэн.   

 

Зураг 85. УНТЭ-ийн хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний зардал 
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Мөн энэхүү гүйцэтгэлийг гурван оны улирлын дундажтай харьцуулахад 2021 оныг 2019 

онтой харьцуулахад 1.3 тэрбум буюу 46.4 хувиар, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 651 

сая буюу 17.7 хувиар 2020 оныг 2019 онтой харьцуулж үзэхэд 720 сая төгрөгөөр буюу 24.3 

хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  

УНТЭ-ийн хувьд эмнэлгийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 2019-2020 онд 3-4.3 тэрбум 

төгрөгийн бодит зардлаар тайлагнасан бол 2021 оны 2-3 дугаар улиралд Ковид-19 цар 

тахлын халдварын дэгдэлттэй холбоотойгоор 7.6-9.9 тэрбум төгрөг болж дээшилсэн байна. 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 2019 онд 42.6 хувийг эзэлж байсан бол 2020 онд 41.8 хувь, 

2021 онд 51.9 болж нэмэгдсэн байна.   

 

Зураг 86. УНТЭ-ийн эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн зардал 

Тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй ажилтнуудын нийт цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшлын 

зардлыг 2019, 2020, 2021 он эхний 3 улирлыг харьцуулахад 2019 оноос 2021 оны 3 дугаар 

улирал хүртэл тогтмол өссөн үзүүлэлттэй байна. Ялангуяа 2020 оны эхний улиралд 2.8 

тэрбум, хоёр дахь улиралд 3 тэрбум, гурав дахь улиралд 3.4 тэрбум болж өссөн бол 2021 

онд 1 дүгээр улиралд 3.1 тэрбумаас 2, 3 дугаар улирал 4.5 тэрбум болтлоо өссөн байна. 

 

Зураг 87. УНТЭ-ийн ажилтнуудын цалин хөлс, нэмэгдэл урамшлын зардал 
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Онуудын гурван улирлын дунджийг харьцуулахад 2020 оныг 2019 онтой харьцуулахад 25 

хувиар, 2021 оныг 2020 онтой харьцуулахад 32 хувиар, 2021 оныг 2019 онтой харьцуулахад 

65 хувиар нэмэгдсэн байна.  

УНТЭ нь 2021 онд Ковид-19 цар тахлын үеэр 2085 хүнийг хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, 

үйлчилгээнд хамруулж, ЭМДС-гаас 4.2 тэрум төгрөгөөр санхүүжсэн байна. Хүснэгт 8. 

Хэдийгээр тандалтын ПГУ-ын шинжилгээ, дархлаажуулалт, ПГУ шинжилгээгээр иргэдэд 

үйлчилсэн бөгөөд мөнгөн дүн ЭМДС-гаас эцэслэгдээгүй тул энэхүү тайланд оруулсангүй. 

Хүснэгт 8. УНТЭ-ийн Ковид-19 цар тахлын хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээнд            

зарцуулсан зардал 

 

Чанарын судалгаа 

Чанарын ярилцлага хийхэд УНТЭ-т ЭМДС-гийн санхүүжилттэй холбоотой дараах 

бэрхшээлүүдийг дурдлаа. Үүнд: 

− Эм тарианы хомсдол үүссэнээс, нийлүүлж байгаа компаниуд үнэтэй нийлүүлж, 

үйлчлүүлэгчдээс гаднаас эм авах нөхцөл үүссэн.  

“Эм тариа, зарим нэг боолт, өвчин намдаах эм тариа хомс болж уу гэж санагдсан шүү. 

Гаднаас олуулах жишээ байна. Ховордоод байгааг бид ч бас өөр хоорондоо ковидоос 

болоод хомсдоод байна гэж ярьж байлаа.” 

“Эмнэлгүүдэд дусал, эм тариа хуваарилж байгаа ч нэг хүнд хангалттай хэмжээгээр 

хийхээр ирэхгүй байна. Тэгэхээр өөрсдөөр нь худалдан авахуулах хэрэгтэй болж байна. 

Эмнэлэг компанитай гэрээ хийж байж худалдан авалт хийдэг, хувь хүнээс авах эрх зүйн 

үндэс байхгүй. “Мөнгө нь байгаад нийлүүлэх компани байхгүй болчихоор хувь хүн, хувь 

эмийн сангуудад байдаг. Монгол улсад үнэхээр байхгүй юмуу гэхээр өвчтөний ар гэр яваад 

олоод ирдэг, хувь хүмүүс дээр байдаг. Бид нар өөрсдөө хувь хүмүүс аваад хийх боломжгүй 

учраас ар гэрээс нь авахуулах болдог.” 

− ЭМДС-гийн хариуцах хос эрхтэний тусламж, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ нэг 

эрхтэний төлбөрөөр батлагдсан. Жишээ нь: хамрын дайвар хөндийн архаг үрэвслийн 

хагалгаа, үений, болорын хагалгаа гэх мэт. Хамрын 1 хөндийд хийсэн ч, 8 хөндийд 

хийсэн ч адилхан үнэлгээтэй. 

“Нүдний болорын хагалгаа гэхэд настай хүнд хоёуланд нь зэрэг орчмоор байдаг, тэгвэл 

хүндээ ашигтай. Настай хүнийг олон дахин явуулахгүй, хүндээ ээлтэй. Гэтэл нэг 

эрхтэний үнээр санхүүжилт ирдэг.” 

Хүний 

тоо

Мөнгөн дүн 

(санхүүжсэн)

Хүний 

тоо

Мөнгөн дүн 

(санхүүжсэн)

Хүний 

тоо

Мөнгөн дүн 

(санхүүжсэн)

Хүний 

тоо

Мөнгөн дүн 

(санхүүжсэн)

Хэвтүүлэн эмчлэх /хөнгөн 634      621,320,000       634      621,320,000        

Хэвтүүлэн эмчлэх 404     424,200,000       544      1,034,070,000   948      1,458,270,000     

Хэвтүүлэн эмчлэх /хүнд 164     574,000,000       179      730,800,000       343      1,304,800,000     

Хэвтүүлэн эмчлэх /маш хүнд 108     464,400,000       52        356,530,000       160      820,930,000        

Нийт 676     1,462,600,000   1,409  2,742,720,000   2,085  4,205,320,000     

УНТЭ-ийн Ковид-19 цар 

тахлын хэвтүүлэн эмчлэх 

тусламж, үйлчилгээ

2021 он

1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал НИЙТ 
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− Эмнэлэг үнэлгээ их, орлого түлхүү олох үйлчилгээ рүү явах хандага гарч ирэх.  

“Эмнэлгийн удирдлагын зүгээс үнэлгээ өндөр, орлого их олох хагалгаа хийхийг зориьж 

байна. Энэ нь манай захиргааны буруу биш байхгүй юу, яагаад гэвэл мөнгө олохын тулд 

тэгэхээс өөр аргагүй.” 

“Манай дээр өмнө нэг өвчтөний цусны химийн тарианд эмнэлгээс үсрээд л 10 хувийг нь 

өгдөг, үлдсэн хувийн ар гэрийнхэн нь гаргадаг байсан. Сая үнэлгээ гаргахдаа ар гэрээс нь 

авахуулсан эм тарианы үнэ ороогүй байгаа. Манайх хамгийн их хүн хэвтдэг, хамгийн их 

ачаалалтай, тэгсэн мөртлөө хамгийн их зарлага гаргадаг. Тэгэхээр энэ өөрөө улсын 

хэмжээнд ганц байдаг тасаг, энэний үнэлгээг нь зөв хийчихвэл бид нар стрессгүйгээр 

дуртай ажлаа хийгээд, өвчтөндөө шаардлагатай тусламж үйлчилгээг нь үзүүлэх 

боломжтой. Манайх яаж ч бодсон хийх ёстой эмчилгээг хийчингүүт дандаа 

үнэлгээнээсээ даваад явчихдаг.”   

“Тэгэхээр манай тасаг эдний үнэлгээний дутууг нөхөж байгаа байхгүй юу. Манай тасгийг 

болорын хагалгаагаа 6-аас дээш хий гэдэг. Болорын хагалгааны үнэ тендерээсээ нэг хүний 

2.7 сая. Болорын хагалгаанд 2-хон дусаалга л хэрэглэдэг. Хагалгааны дараа ч бараг эм 

тариа хэрэглэхгүй. Яахав даралт нь ихэсвэл ганц нэг дусал энэ тэр хийдэг.” 

− ЭМДС-гийн программын ачаалал ихэссэнээс гацалт үүсдэг.  

“Хурууны хээгээр бодит цаг хугацаанд илгээхэд нилээд ачаалал үүсч эхэлсэн. Зарим үед 

хагас өдрөөр даатгалын программ ажиллахгүй байх тохиолдол гарсан. Манай программ 

тэднийхтэй холбогдчихоор истори нээж болохгүй, хүнээ үзэхэд бүртгэл хийж болохгүй, 

хурууны хээ орохгүй бүр зогсож байсан.” 

− Үйлчлүүлэгч 2 эмнэлгээр зэрэг үйлчлүүлэх тохиолдолд сүүлийн эмнэлэг дээр бүртгэл 

хийх боламжгүй. Өөрөөр хэлбэл, нэг тусламж үйлчилгээ дуусч байж нөгөө тусламж 

үйлчилгээ эхэлж байгаа. 

“I дүгээр эмнэлэгт сэргээн засахын өдрийн эмчилгээний истори нээлгэчихнэ. Бариа 

хийлгэх, хөдөлгөөнт засалд яваад эхэлнэ. Шөнө гэнэт мухар олгой болоод харъяаллынхаа 

дүүргийн эмнэлэгт очоод хэвтэх гэхээр истори нээгдэхгүй. Тэр нь амьдрал дээр их хэцүү. 

Ялангуяа ажлын бус цагаар, шөнө оройн цагаар битүүмж арилгаж өгөөчээ, эсвэл бид нар 

өөр бусад эмнэлгийнхнийг арилгаад өгөөчээ гэдэг асуудал маш их гарч байна. Ёстой хэцүү. 

Бид нар бие биен рүүгээ шөнө, оройгүй утасдаж байгаа. Гэрээсээ ч засч байна, зарим нь 

историйг нь нээхгүй түр хүлээж байгаад ажлын цаг цуглахаар истори нээгдэж байгаа. 

Эсвэл нөгөө хүнийг тэр эмнэлэгтээ очоод историо хурдан хаалга гэж хэлдэг.”  

Тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт: 

“Амьсгалын аппаратуудыг ЭМЯ-наас нийлүүлсэн, ер нь бол нөөцөндөө манайхыг бэлдсэн. 

2021 оны 5 сарын 1-нээс ковидын хэвтэн эмчилгээг авсан. Тоног төхөөрөмжийн худалдан 

авалтыг 2020 онд хийсэн. 2021 он тоног төхөөрөмж аваагүй. 2020 оны жилийн эцсийн 

дунд орчим уушги орлуулагч экмo аппаратыг улсын хэмжээнд ашиглахаар ЭМЯ-ны 

хөрөнгө оруулалтаар авсан. Өөрийн хөрөнгөөр амьсгалын аппаратууд, үүнийгээ дагаад 
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жижиг хэрэгслүүд авсан. 2021 онд хагалгааны нэгдсэн төсөл шинэчлэгдсэнтэй 

холбогдуулаад унтуулгын аппарат ч юмуу, сэлбэг хэрэгсэл ч юмуу сайжруулалттай 

холбоотой юмнууд хийгдсэн. Засгийн газрын 43 дугаар тогтоолоор үндсэн тусламж 

үйлчилгээнээс бусад худалдан авалтуудыг хориглочихсон байгаа. Ковидтой холбоотой 

хөргөлтийн төхөөрөмж ч юмуу тиймэрхүү жижиг худалдан авалтууд хийгдсэн” 

Урамшил: УНТЭ-ийн хувьд сар бүр харьцаа хандлагын урамшууллыг 10 хувиар олгож 

байгаад 8 сараас 30 хувь болгож нэмсэн байна.  

“Манайх бусад эмнэлгээс ялгаатай нь харьцаа, хандлагын урамшуулал гэж үндсэн 

цалингийн 10% сар бүр өгдөг байж байгаад 2 сарын өмнөөс 30% болгосон. 8 сард юм байна. 

Энэ нь бусад эмнэлгүүдэд байдаггүй урамшуулал.” 
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