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Өмнөх үг

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүн амын 
сан, Эрүүл мэнд, спортын яамны захиалгаар 
гүйцэтгэсэн “Монгол улс дахь жирэмслэхээс 
сэргийлэх орчин үеийн эм, хэрэгсэл, эх барих, 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зайлшгүй 
шаардлагатай эмийн хүртээмжийн судалгаа”, 
"Гэр бүл төлөвлөлтийн чанарын судалгаа", 
“Монгол улс дахь гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж 
үйлчилгээний нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ” 
гэсэн гурван судалгааны дүнг танилцуулахад нэн 
таатай байна. Эдгээр судалгааг сүүлийн хоёр жилд 
тус тусад нь хийсэн хэдий ч гэр бүл төлөвлөлтийн 
тулгамдсан асуудлуудыг цогцоор нь шийдэх 
бололцоо олгох үүднээс нэгтгэн багцалсан юм.

Гэр бүл төлөвлөлт нь хүний эрх, нийгмийн 
хөгжлийн салшгүй нэг элемент бөгөөд эх, хүүхдийн 
эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн үр дүнтэй 
аргуудын нэг юм. Сүүлийн хорин жилд Монгол 
улс эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулахад гайхалтай 
амжилт гаргасан. Гэвч жирэмслэхээс сэргийлэх 
эм, хэрэгслийн чанар, хүртээмжинд сэтгэл 
хангалуун нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн 
тоо буурсаар байгаа нь ялангуяа охид, бүсгүйчүүд 
үр хөндүүлэх, бэлгийн замаар дамжих халдвар 
авах явдлыг ихэсгэж байна. Иймд бэлгийн болон 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
сайжруулах арга хэмжээг нэн даруй, ялангуяа 
залуучуудын дунд авах шаардлагатай болжээ. 

“Монгол улс дахь гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж 
үйлчилгээний нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ”-
нээс үзвэл Монгол улс эх, хүүхдийн эрүүл 
мэндийн тусламжийг сайтар хөгжүүлсэн хэдий ч 
гэр бүл төлөвлөлтийн тусламжаа орхигдуулсан 
байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бүх 
шатлалд гэр бүл төлөвлөлтийг өргөнөөр нээлттэй 
сурталчилдаггүй, чанартай тусламжийн хүрэлцээ 
хангалтгүй байна. Жирэмслэхээс сэргийлэх арга 
хэрэгсэлийн санхүүжилт хангалтгүй байгаа нь 
гэр бүл төлөвлөлттэй холбоотой бэрхшээлүүдийг 
улам даамжруулж байна.

“Монгол улс дахь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин 
үеийн эм, хэрэгсэл, эх барих, нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн 
хүртээмжийн судалгаа”-наас үзвэл жирэмслэхээс 
сэргийлэх орчин үеийн эм хэрэгслийн тасалдал эрс 
өссөн байна. 2013 оны  сүүлийн хагаст жирэмслэхээс 
сэргийлэх эм хэрэгсэл  тасалдаж байгаагүй эрүүл 
мэндийн байгууллагын хувь хөдөө орон нутагт 79, 
нийслэлд 39 байсан бол, 2015 онд эдгээрийн эзлэх 
хувь орон нутагт 10.8, нийслэлд 0 болж буурчээ. 
Залуучуудад ээлтэй клиникүүдэд эм хэрэгслийн 
хангамж хомс байгаа нь залуучуудыг бэлгийн 
замаар дамжих халдвар, хүсээгүй жирэмслэлтээс 
сэргийлэх боломжийг боомилж байна.

"Гэр бүл төлөвлөлтийн чанарын судалгаа"-гаар 
охид, эмэгтэйчүүд жирэмслэхээс сэргийлэх эм 
хэрэгслийн талаар маш их ташаа ойлголттой төдийгүй 
өнөөгийн эрүүл мэндийн тусламжийн хүрээнд үнэн 
зөв мэдээлэл түгээх, зөвлөгөө өгөх, хянах явдал 
орхигдсон нь  харагдлаа. Дээрхи судалгаанаас үзвэл 
гэр бүл төлөвлөлтийн тусламжийг эрс сайжруулах 
шаардлагатай байна. Үүний тулд жирэмслэхээс 
сэргийлэх эм хэрэгслийг худалдан авах улсын 
төсвийг нэмэгдүүлэх, эмч мэргэжилтний, ялангуяа 
эх баригч нарын ур чадварыг олон улсын жишигт 
хүртэл сайжруулах хэрэгтэй. 

Бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагч нар 
төдийгүй үндэсний болон олон улсын түнш 
байгууллагууд энэ гурван судалгааны дүнг ашиглан 
Монгол улсад гэр бүл төлөвлөлтийн тусламжийг 
сайжруулах ээлтэй орчин бүрдүүлэхийн төлөө 
ажиллахыг уриалж байна. Жирэмслэхээс сэргийлэх 
эм хэрэгслийг хүртээмжтэй байлгах нь Монголд 
жирэмслэлт бүр хүссэн, төрөлт бүр эсэн мэнд байж, 
залуу хүн бүр нөөц бололцоогоо бүрэн дайчилж, 
хөгжлийн өндөрлөгт хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд 
нэн чухал юм.   

Наоми Китахара,  
НҮБ-ын Хүн амын сангийн Суурин төлөөлөгч 
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Гэр бүл төлөвлөлтийг хүний эрх, нийгмийн 
хөгжлийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг хэмээн   
үздэг бөгөөд энэ нь эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг 
хамгаалах  өндөр үр ашигтай нийгмийн эрүүл 
мэндийн арга хэмжээний нэг юм. Монгол Улс 
сүүлийн 20 жилийн хугацаанд эх, хүүхдийн 
эндэгдлийг бууруулах талаар гаргууд ахиц 
дэвшил гаргасан. Гэсэн хэдий ч гэр бүл 
төлөвлөлтийн эрэлтийг хангах явдал буурч, 
үр хөндөлтийн түвшин болон бэлгийн замаар 
дамжих халдварын тархалт өндөр хэвээр байгаа 
тул гэр бүл төлөвлөлтийн хангагдаагүй хэрэгцээг 
бууруулах арга хэмжээг цаг алдалгүй авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)–аас 
гаргасан эрүүл мэндийн тогтолцооны үндсэн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн  хүрээнд Монгол Улс 
дахь гэр бүл төлөвлөлтийн нөхцөл байдлын 
энэхүү дүн шинжилгээг хийсэн бөгөөд үүний 
тулд баримтын тойм хийж, сонирхогч талуудын 
үндсэн мэдээлэгчдээс ярилцлага авч, эрүүл 
мэндийн байгууллагуудаас анхдагч тоо мэдээ 
цуглуулсан. Энэхүү дүн шинжилгээний зорилго нь 
гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээг хэрхэн үзүүлж 
байгаа талаар тодорхой ойлголт өгөх, боломж 
болон дутагдалтай талуудыг илрүүлэх, мөн 
гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээг сайжруулах 
зөвлөмж өгөхөд оршиж байна. 

Судалгаанаас харахад сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд Монгол Улсын нөхөн үржихүйн насны 
эмэгтэйчүүдийн дунд гэр бүл төлөвлөлтийн 
хангагдаагүй хэрэгцээ нэмэгдсээр байна. 
Хангагдаагүй хэрэгцээ нэн ялангуяа 15-19 болон 
44-49 насны эмэгтэйчүүдийн дунд, мөн хөдөөтэй 
харьцуулахад хот суурин газарт их байна. 

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 
сайжруулах чиглэлээр асар их ахиц дэвшил 
гарсан боловч гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээ 
орхигдсон  байна. Эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний гурван шатлалын аль алинд нь 

гэр бүл төлөвлөлтийг нээлттэй, өргөн хүрээнд 
сурталчилж, хөхиүлэн дэмжихгүй байхын 
зэрэгцээ гэр бүл төлөвлөлтийн чанартай 
үйлчилгээний хүртээмж хангалтгүй байна.

Жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгслийг ханган 
нийлүүлэхэд зориулсан төсвийн санхүүжилт 
хангалтгүй байгаа нь гэр бүл төлөвлөлтийн 
үйлчилгээг улам бүр дордуулж байна. 
Жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгслийн улсын 
санхүүжилт 2014 онд мэдэгдэхүйц буурсны 
улмаас эрүүл мэндийн олон байгууллагад 
жирэмслэхээс хамгаалах эм, хэрэгсэл тасалджээ. 
Хоёрдогч болон гуравдагч шатлалын зарим 
эмнэлэгт жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн 
аргуудыг үйлчлүүлэгчдэд санал болгодоггүй. 
Бэлгийн идэвхтэй насны шилжин суурьшигч, 
оюутан ихтэй хот суурин газарт жирэмслэхээс 
сэргийлэх эм, хэрэгсэл тасалдах явдал илүү 
түгээмэл байна. Жирэмслэхээс сэргийлэх 
эм, хэрэгслийн нийгмийн маркетингийн 
хөтөлбөрүүд болон хувийн ханган нийлүүлэгчид 
харьцангуй хямд үнээр эдгээр эм, хэрэгслийг зах 
зээлд нийлүүлж, Монгол Улсын хүн амын гэр 
бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээг хангахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэсээр ирсэн. Зарим тохиолдолд хямд үнэ 
бүтээгдэхүүний чанарт эргэлзэх байдлыг өдөөдөг 
ба жирэмслэхээс сэргийлэх аргын хэрэглээг 
хөхиүлэн дэмжихийн тулд бүтээгдэхүүний чанарт 
анхаарах зайлшгүй шаардлагатай юм. 

Эрүүл мэндийн байгууллагууд гэр 
бүл төлөвлөлтийн асуудлаар хандсан 
үйлчлүүлэгчдийн бүртгэлийг нарийн чанд 
баримтжуулдаггүй байна. Үнэгүй тараасан 
жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгслийн 
бүртгэлийг сайн хөтөлдөг боловч гэр бүл 
төлөвлөлттэй холбоотой бусад үйлчилгээний 
бүртгэл хангалтгүй байна. Үүний улмаас 
эрүүл мэндийн статистик мэдээг бодлого 
боловсруулалтад ашиглах боломж нэлээд 
хязгаарлагдмал байна. Түүнчлэн эрүүл мэндийн 
байгууллагуудад Өвчний олон улсын 10 дугаар 

Товчоон
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ангилал (ӨОУА-10)-ыг хэрэглэж байгаа боловч 
гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээнд уг ангиллыг 
хэрэглэх чадавхи, ухуулга нөлөөллийн ажил 
дутмаг байгаагаас гэр бүл төлөвлөлтийн 
үйлчилгээтэй  холбоотой мэдээллийг үнэн 
зөвөөр бүртгэж, шийдвэр гаргалтад бүрэн 
ашиглаж чадахгүй байна.

Монгол Улсын хүн ам, нэн ялангуяа хот 
суурин газрын өсвөр үеийнхэн, шилжин 
суурьшигчид болон залуучуудын гэр бүл 
төлөвлөлтийн хангагдаагүй хэрэгцээнд төр 
засгаас болон хөгжлийн түншүүдийн зүгээс 
анхаарах шаардлагатай байгааг тус улс 

дахь гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээний 
нөхцөл байдлын энэхүү дүн шинжилгээ тод 
томруун харууллаа. Нотолгоонд тулгуурласан 
бодлого боловсруулах, гэр бүл төлөвлөлтийн 
үйлчилгээний эрэлтийг бий болгож хангах, гэр 
бүл төлөвлөлтөд зориулсан санхүүгийн нөөцийг 
нэмэгдүүлэхийг ухуулан таниулах, эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний гурван шатлалд гэр бүл 
төлөвлөлтийн үйлчилгээг зохих байр суурьтай 
болгох замаар гэр бүл төлөвлөлттэй холбоотой 
улс төрийн чин эрмэлзэл, манлайллыг 
бэхжүүлэхэд үндсэн үйл ажиллагааг чиглүүлэх нь 
зүйтэй.

ТОВЧООН
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АНЭ Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
БГД Баянгол дүүрэг
БЗДХ Бэлгийн замаар дамжих халдвар
БНХАУ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
БОЭТ Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв
БСШУЯ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам
ГБТ Гэр бүл төлөвлөлт
ДНБ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
ДОХ Дархлалын олдмол хомсдол
ДЭМБ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
ДЭМТ Дүүргийн эрүүл мэндийн төв
ЖСЭХ Жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгсэл
МСС Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа
МХЗ Мянганы хөгжлийн зорилт
МЭИК Монгол Эм Импэкс компани
НҮБ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
НҮБ-ын ХАС Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүн амын сан
НҮЗХ Нөхөн үржихүйн замын халдвар
НҮТС Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа
НҮЭМ Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
НШНТҮБ Нэн шаардлагатай ба нэмэлт тусламж үйлчилгээний багц
НЭМГ Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар
ОХУ Оросын Холбооны Улс
ӨОУА Өвчний олон улсын ангилал
ӨҮЭМ Өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд
ӨЭМТ Өрхийн эрүүл мэндийн төв
СХД Сонгинохайрхан дүүрэг
СЭМТ Сумын эрүүл мэндийн төв
ТББ Төрийн бус байгууллага
ТХЗ Тогтвортой хөгжлийн зорилт
ТХХТ Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
ХБӨ Халдварт бус өвчин
ХДХВ Хүний дархлал хомсдолын вирус
ЭБНЯТҮ Эх барих, нярайн яаралтай тусламж үйлчилгээ
ЭМАШТ Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж 
ЭМБ Эрүүл мэндийн байгууллага
ЭМДС Эрүүл мэндийн даатгалын сан
ЭМНД Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгал
ЭМСЯ Эрүүл мэнд, спортын яам
ЭМЯ Эрүүл мэндийн яам
ЭХЭМ Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд
ЭХЭМҮТ Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв

Товчилсон үгийн жагсаалт
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Гэр бүл төлөвлөлт (ГБТ)-ийг хүний эрх, нийгмийн 
хөгжлийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг хэмээн 
өргөнөөр хүлээн зөвшөөрдөг. 1994 оны Хүн ам 
ба хөгжлийн асуудлаарх олон улсын чуулганы 
Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 8 дугаар зарчимд 
“Гэр бүлийн бүх хос, хувь хүмүүс өөрийн 
хүүхдийн тоо, төрөлт хоорондын зайг чөлөөтэй, 
хариуцлагатай тогтоох, мөн үүнд шаардлагатай 
мэдээлэл, боловсрол, арга хэрэгсэлтэй байх 
үндсэн эрхтэй” гэжээ. 2000 онд батлагдсан 
Мянганы хөгжлийн зорилт (МХЗ)-ын эрүүл 
мэндийн зорилтууд нь эх, хүүхдийн эрүүл мэнд 
(ЭХЭМ) болон хүний дархлал хомсдолын вирус 
(ХДХВ)/дархлалын олдмол хомсдол (ДОХ)-ийн 
асуудалд чиглэсэн байв. Үүнээс хойш ЭХЭМ-
ийг сайжруулахад нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд 
(НҮЭМ) буюу ГБТ чухал болохыг хүлээн зөвшөөрч, 
2015 он гэхэд НҮЭМ-ийн тусламж үйлчилгээг бүх 
нийтэд хүртээмжтэй болгох зорилтыг 2006 онд 
МХЗ-д нэмсэн байна (Canning & Schultz 2012). 
Дэлхийн улс орны тэргүүнүүд хөгжлийн шинэ 
зорилт болох Тогтвортой хөгжлийн зорилт (ТХЗ)-
уудыг 2015 онд баталсан бөгөөд “НҮЭМ-ийн 
тусламж үйлчилгээ, түүн дотор ГБТ-ийг 2030 он 
гэхэд бүх нийтэд хүртээмжтэй болгох” зорилтот 
түвшин бүхий “эрүүл амьдралыг баталгаажуулах, 
бүх насныхны сайн сайхан байдлыг дэмжих” 3 
дугаар зорилт болон “бэлгийн ба НҮЭМ, нөхөн 
үржихүйн эрхийг Хүн ам ба хөгжлийн асуудлаарх 
олон улсын чуулганы Үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
ба Бээжингийн мөрийн хөтөлбөр ёсоор бүх 
нийтэд хүртээмжтэй болгох” зорилтот түвшин 
бүхий “жендэрийн тэгш байдалд хүрэх, бүх 
эмэгтэйчүүд, охидод эрх олгох” 5 дугаар зорилтод 
ГБТ-ийн асуудлыг тус тус тусгажээ. Хүн ам ба 
ГБТ-ийн асуудлыг үндэсний хөгжлийн бодлого, 
стратегид тусгахыг Засгийн газруудад зөвлөмж 
болгосон байна. 

ГБТ нь эмэгтэйчүүдийн эрх болохын зэрэгцээ 
эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийн амь насыг аврах хамгийн 
үр ашигтай, нотолгоонд суурилсан аргуудын нэг, 
мөн эх, хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах 

Суурь мэдээлэл

тулгын гурван чулууны нэг бөгөөд үлдсэн хоёр 
нь эх барих, нярайн яаралтай тусламж үйлчилгээ 
(ЭБНЯТҮ), төрөлтийг эх баригчаар удирдуулах 
явдал юм (НҮБ-ын ХАС 2013). Дэлхийн эрүүл 
мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын тооцооллоор 
төлөвлөөгүй жирэмслэхээс хамгаалж чадвал 
эхийн эндэгдлийн 25-40 хувийг сэргийлэх 
боломжтой (Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 
2015a) бөгөөд энэ нь эдийн засгийн асар их 
үр өгөөжтэй билээ (Carvalho et al. 2013; Goldie 
et al. 2010; Stenberg et al. 2014). Сингх нарын 
тооцоолсноор дэлхийн хэмжээнд жирэмслэхээс 
сэргийлэх эм, хэрэгсэл (ЖХЭХ)-д зарцуулсан 
1 доллар тутамд жирэмсэн үеийн тусламж 
үйлчилгээтэй холбоотой зардлыг 1.47 доллараар 
бууруулах боломжтой (Singh et al. 2014). 
АНУ-д татвараас санхүүждэг ГБТ-ийн хөтөлбөрт 
зарцуулсан 1 доллар нь татвар төлөгчдөд 5-7 
долларын хэмнэлт бий болгох боломжтой (Foster 
et al. 2013; Frost et al. 2014). ГБТ нь эрүүл мэндийн 
зардлыг бууруулж хэмнэлт бий болгохоос гадна 
эмэгтэйчүүдийн эрхийг хөхиүлэн дэмжих, тэдний 
боловсрол эзэмших, ажил эрхлэх боломжийг 
нэмэгдүүлэх замаар эмэгтэйчүүд, тэдгээрийн 
гэр бүлийн эдийн засгийн хөгжил, сайн сайхан 
байдлыг дэмждэг. Мөн ГБТ нь залуучуудын 
ачааллын түвшинг бууруулж, залуу үед зориулах 
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар нэг хүнд 
ногдох орлогыг өсгөх боломжтой (Canning & 
Schultz 2012). 

МХЗ-ыг баталснаас хойш НҮЭМ-ийн тусламж 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
дэлхий нийтээр хүчин чармайлт гарган, хөрөнгө 
босгож, зарцуулсны үр дүнд нэлээдгүй ахиц 
дэвшил гарсан (Fathalla et al. 2006; FP2020 2015a). 
Дэлхийн хэмжээнд ЖCЭХ-ийн хэрэглээ 1990 онд 
54.8% байсан бол 2010 онд 63.3% болж өссөн 
байна (Alkema et al. 2013). Гэсэн хэдий ч цөөнгүй 
бэрхшээл, сорилт байсан хэвээр. Эмэгтэйчүүдийн 
ГБТ-ийн хэрэгцээг хангах хурд удаан байна. 
Тодруулбал дэлхийн хэмжээнд 1990 оноос хойш 
20 жилийн хугацаанд ГБТ-ийн хангагдаагүй 
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хэрэгцээ дөнгөж 3.1 хувиар буурчээ. 1990 онд 
15.4% байсан  хангагдаагүй хэрэгцээ  2010 онд 
12.3% болжээ (Alkema et al. 2013). Харин ГБТ-
ийн үйлчилгээний эрэлт нэн ялангуяа хөгжиж 
байгаа улс орнуудад хурдтайгаар нэмэгдэж байна 
(Singh et al. 2014).  

Монгол Улсын Засгийн газраас МХЗ-д суурилсан 
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогыг 2001 онд 
баталж, хэрэгжүүлсэн бөгөөд үүнд эрүүл мэндтэй 
холбоотой  МХЗ-уудыг харгалзан тусгажээ.  
Монгол Улсын хүн амын эрүүл мэндийн 
үзүүлэлтүүд сүүлийн хорин жилийн хугацаанд 
мэдэгдэхүйц сайжирсан. Дундаж наслалт 2000 
онд 62.9 байсан бол 2013 онд 67.5 болж өссөн 
(Дэлхийн банк 2015b). 2000-2015 оны хооронд 
100,000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн 
түвшин 199-өөс 25,6 болон эрс буурч, мөн 
хугацаанд 1,000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын 
эндэгдлийн үзүүлэлт 31.2-оос 15.3-д хүрчээ 
(Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 2015; Үндэсний 
статистикийн хороо 2014). Энэхүү ахиц дэвшил 
нь зарим талаараа жирэмсний хяналт, төрсний 
дараах тусламж үйлчилгээ, эмнэлэг дэх төрөлт, 
хүүхдийн дархлаажуулалтын хөтөлбөр зэрэг 
ЭХЭМ-ийн тусламж үйлчилгээнд анхаарсан 
төрөлтийг дэмжих бодлоготой холбоотой байж 
болзошгүй. Тухайлбал, эмнэлэг дэх төрөлтийн 
түвшин 2013 онд 98.4%-д хүрсэн байна (Үндэсний 
статистикийн хороо 2014).

ЭХЭМ ийнхүү эрс сайжирсан боловч үүнд ГБТ 
ямар хувь нэмэр оруулсан нь тодорхойгүй байна. 
МХЗ-д суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлогод МХЗ-ын зорилтот түвшин 5B буюу ГБТ-
ийн хангагдаагүй хэрэгцээ болон өсвөр үеийнхний 
төрөлтийн түвшинг бууруулах зорилтот түвшин 

тусгалаа олоогүй. Түүнчлэн ЖCЭХ-ийн хэрэглээ 
2003-2013 оны хооронд 58.4-өөс 48.2 хувь 
болтлоо буурч (Үндэсний статистикийн хороо 
2014), энэхүү үзүүлэлт хот суурин газрын хүн 
амд 43.9% буюу хөдөөгийн хүн амын үзүүлэлт 
(55.3%)-ээс нэлээд доогуур байна (Үндэсний 
статистикийн хороо 2014).

ЖХЭХ-ийн хэрэглээ ийнхүү буурч байгаа 
тул сонирхогч талуудын анхаарлыг ГБТ-ийн 
хангагдаагүй хэрэгцээг бууруулахад хандуулах 
шаардлагатай байна. Тиймээс Монгол Улс 
дахь ГБТ-ийн талаар тодорхой мэдээлэл өгөх 
зорилгоор Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүн 
амын сан (НҮБ-ын ХАС)-ийн Монгол дахь суурин 
төлөөлөгчийн газраас тус улс дахь ГБТ-ийн 
нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийхэд дэмжлэг 
үзүүллээ.  Энэхүү судалгаа нь дараах зорилттой: 
(1) Монгол дахь ГБТ-ийн бодлого, түүхэн 
хөгжлийг судалж, ГБТ-тэй холбоотой үндэсний 
бодлого, хууль тогтоомж, хөтөлбөрийн зохистой 
байдал, нийцлийг үнэлэх; (2) сонирхогч талуудын 
гүнзгийрүүлсэн дүн шинжилгээ хийж, идэвхитэй 
оролцоог нь нэмэгдүүлэх боломж, учирч буй саад 
бэрхшээлийг тодорхойлох; (3) тус улсын ГБТ-ийн 
үйлчилгээний өнөөгийн дүр төрхийг тодорхойлж, 
ГБТ-ийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хандлагад дүн 
шинжилгээ хийх; (4) ГБТ-ийн үйлчилгээний зохион 
байгуулалт, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн чадавхийг 
үнэлэх; ба (5) ГБТ-ийн хэрэгцээнд нийцсэн 
стратегийн чиглэл, үйл ажиллагааны талаар 
Эрүүл мэнд, спортын яам (ЭМСЯ) болон НҮБ-ын 
ХАС-д зөвлөмж өгөх. 

ГБТ-ийн бодлогын өөрчлөлтөд нөхцөл байдлын 
дүн шинжилгээний гүйцэтгэх үүргийг 1-р зургаар  
харуулав. 

Зураг 1. Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ ба гэр бүл төлөвлөлтийн бодлогын өөрчлөлт
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ЭМБ дахь нөхцөл байдлын судалгаа

Баримтын тойм үнэлгээ

Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ
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Монгол Улс нь БНХАУ, ОХУ-тай хиллэн орших 
далайд гарцгүй улс юм. Газар нутгийн хэмжээгээр 
тус улс дэлхийд 19-т ордог ба нутаг дэвсгэр нь 
1.6 сая хавтгай дөрвөлжин километр хэмжээтэй. 
Тус улсын нийт хүн амын тоо 2015 оны байдлаар 
2.99 сая байв. Хүн амын нягтралын хувьд нэг 
хавтгай дөрвөлжин километрт 1.86 хүн ногдож, 
Монгол Улс дэлхийн хүн амын нягтрал хамгийн 
багатай улс орнуудын нэг болж байна. Засаг 
захиргааны хувьд Монгол Улс 21 аймаг, нийслэл 
Улаанбаатар хотоос тогтдог.

Хүн ам зүйн хувьд Монголын хүн ам харьцангуй 
залуу (Зураг 2). 2015 оны байдлаар хүн амын 
насны медиан 27.5, хүн амын 26.9%-ийг 15 
хүртэлх насны хүүхдүүд эзэлж, хүн ам зүйн 
ачаалал 47.6% байна (Үндэсний статистикийн 
хороо 2015).

Монгол Улсад хөдөө орон нутгаас хот суурин 
газрыг чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн, хотжилт 
1990-ээд оноос хойш эрчимтэй явагдаж эхэлсэн 
бөгөөд улмаар хүн ам гол төлөв хот суурин 
газарт оршин суух болжээ (2014 оны байдлаар 
хүн амын 66.4% нь хот суурин газарт, 33.6% нь 
хөдөө орон нутагт оршин сууж байв) (Үндэсний 
статистикийн хороо 2014). Хот суурин газрын 
хүн ам, шилжин суурьшигчдын тоо асар ихээр 
нэмэгдэхийн хирээр хотын шинэ оршин суугчдад 
эрүүл мэндийн чанартай тусламж үйлчилгээг 
хүргэх асуудал нэлээд тулгамдаж байна (Дэлхийн 
банк 2015a).

Улс орны нөхцөл байдал
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Зураг 2. Монгол Улсын хүн амын суварга, 2015

Эх сурвалж: ( Үндэсний статистикийн хороо 2015)

80 +

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

0.20 0.200.15 0.150.10 0.100.05 0.050.00

Н
ас

н
ы

 б
үл

эг

Хүн ам (сая)

Эр

Эм



СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ4

Дунд орлоготой цөөнгүй улсын нэгэн адил 
Монгол Улс өвчлөлийн давхар дарамтад өртөж 
байна. Нэг талаас тус улсад эх, хүүхдийн эндэгдэл, 
мөн бэлгийн замаар дамжих халдвар (БЗДХ), 
сүрьеэ зэрэг дахин сэргэж буй халдварт өвчинтэй 
холбоотой тулгамдсан асуудал хэвээр байна. Нэн 
ялангуяа БЗДХ, сүрьеэ өвчний тархалт, өвчлөл 

нэмэгдэж байгаа нь нэлээд анхаарал татаж байна 
(Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 2015). Нөгөө 
талаас, зүрх судасны өвчин, хорт хавдар зэрэг 
халдварт бус өвчин (ХБӨ) хүн амын өвчлөл, нас 
баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байна ( Эрүүл 
мэндийн хөгжлийн төв 2015). 

Дэлхийн банкны ангиллаар Монгол Улс эдийн 
засгийн хувьд их дунд орлоготой улс бөгөөд 
нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
(ДНБ)-ийн хэмжээ 2015 онд  4,129 ам.доллар 
(тухайн оны үнээр) байв. Тус улс 1990-ээд оноос 
хойш нийгэм-эдийн засгийн болон улс төрийн 
томоохон шилжилт хийж, төвлөрсөн төлөвлөгөөт 
эдийн засгаас зах зээлийн баримжаат эдийн 
засгийн хөгжүүлж байна. Монгол Улсын эдийн 
засаг ерөнхий дүнгээрээ өсч, сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд нэлээд хэлбэлзэлтэй байсан нь уул 

уурхайн үйлдвэрлэлийн хөгжил, дэлхийн зах зээл 
дэх эрдэст бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлттэй 
холбоотой байв (Зураг 3). 2008 оны дэлхийн 
санхүүгийн хямралд өртсөн Монгол Улсын нэг 
хүнд ногдох ДНБ-ийн хэмжээ 2009 онд  буурсан 
хэдий ч цаашид 2014 он хүртэл өссөөр, 2014 онд 
дахин буурсан байна. Тус улсын эдийн засгийн 
байдал 2014 онд ийнхүү муудсан нь 2013 оноос 
хойш явагдаж буй БНХАУ-ын эдийн засгийн 
уналтын сөрөг үр нөлөөтэй ихээхэн холбоотой 
(Brunner 2015). 

Зураг 3. Монгол Улсын нэг хүнд ногдох ДНБ, 2000-2014 

Эх сурвалж: (Дэлхийн банк 2015b)
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Монгол Улс дахь ГБТ-ийн байдлыг үнэлэхийн тулд энэхүү судалгааг ДЭМБ-ын эрүүл мэндийн тогтолцоог 
бэхжүүлэх хүрээнд (Зураг 4) тулгуурлан цогц байдлаар хийж гүйцэтгэлээ.

Аргачлал

Зураг 4. ДЭМБ-ын эрүүл мэндийн тогтолцооны зургаан бүрэлдэхүүн

Эх сурвалж: (Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2007)
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Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд зориулж эрүүл 
мэндийн тогтолцооны ГБТ-тэй холбоотой зургаан 
бүрэлдэхүүний талаарх мэдээг цуглуулахдаа 
баримтын тойм, сонирхогч талуудын ярилцлага, 
эрүүл мэндийн байгууллага (ЭМБ) дахь нөхцөл 
байдлын судалгаа зэрэг хэд хэдэн аргыг хослуулан 
хэрэглэсэн. Арга тус бүр нь судалгааны өөр өөр 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн болно.  

Баримтын тойм: Баримтын тоймд Монгол Улс 
дахь ГБТ-ийн үйлчилгээтэй холбоотой бодлогын 
баримт бичиг болон мэргэжлийн үнэлгээ, 
судалгааны тайланг хамруулсан. Үүнд: Хүн 
амын талаар төрөөс баримтлах бодлого, Эрүүл 
мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөө, эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээний бүх шатлалд 
үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй 
холбоотой үндэсний стандартууд, НҮЭМ-ийн 
үндэсний гурав, дөрөв дэх хөтөлбөр, Эх, хүүхдийн 
эрүүл мэндийн стратеги, Нөхөн үржихүйн эм, 

хэрэгслийн аюулгүй байдлын стратеги, 2003 
ба 2008 оны НҮЭМ-ийн үндэсний судалгааны 
тайлан, Олон үзүүлэлтийн түүвэр судалгааны 
тайлан, 2013 оны Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр 
судалгаа (НҮТС)-ны тайлан, Эрүүл мэндийн 
үндсэн үзүүлэлтүүдийн тайлан 2010-2014, НҮБ-
ын ХАС-ын ГБТ-ийн стратеги 2012-2020, НҮБ-ын 
ХАС-ын Улс орны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 2012-2016.  

Түүнчлэн “гэр бүл төлөвлөлт”, “Монгол”, 
“бодлого”, “стратеги” зэрэг түлхүүр үгнүүдийн 
хослолыг ашиглан  PubMed болон Google 
Scholar мэдээний сангаас эрдэм шинжилгээний 
өгүүллүүдийг хайж, Монгол Улс дахь ГБТ-ийн 
бодлогын өөрчлөлттэй холбоотой өгүүллүүдийг 
тойм үнэлгээнд түлхүү ашигласан болно. Бид 
хайлтыг Англи ба Монгол хэл, анх Монгол Улсад 
ГБТ-ийг нэвтрүүлсэн он болох 1990 оноос хойшхи 
үеэр хязгаарласан. 
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Монгол Улсын ГБТ-ийн шалгуур үзүүлэлтүүдтэй 
холбоотой мэдээллийн хайлтыг 2013 оны дэлхийн 
ЖCЭХ-ын мэдээ, МХЗ-ын мэдээний сан, Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-ын мэдээний сан 
зэрэг ДЭМБ, НҮБ-ын нэгтгэн гаргадаг ГБТ-ийн 
мэдээний сангуудаас эхлүүлсэн (Дэлхийн эрүүл 
мэндийн байгууллага, 2015a) (НҮБ, 2015). 
“Монгол”, “гэр бүл төлөвлөлт”, “шалгуур 
үзүүлэлт” зэрэг түлхүүр үгнүүдийн хослолыг 
ашиглан  PubMed болон Google Scholar мэдээний 
сангаас эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд болон 
тайлан, үүнд мөн Ланцет сэтгүүлийн  дэлхийн ГБТ-
ийн талаарх цувралыг хайж ашигласан (Alkema et 
al. 2013; Darroch & Singh 2013).

Үндсэн мэдээлэгчтэй хийх ярилцлага: Үндсэн 
мэдээлэгчтэй хийх ярилцлага нь ГБТ-ийн 
үйлчилгээнд оролцох боломж, бэрхшээлийн 
талаарх сонирхогч талуудын санал бодлыг сонсох, 
ГБТ-ийн үйлчилгээг бэхжүүлэх арга замын талаарх 
сонирхогч талуудын байр суурийг олж мэдэх, 
тус улсад ГБТ-ийн үйлчилгээг хэрхэн сайжруулж 
болохыг ойлгох зорилготой байв.  

Үндсэн мэдээлэгчтэй хийх ярилцлагад оролцуулах 
сонирхогч талуудыг тодорхойлохын тулд бид НҮБ-
ын ХАС-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн 
газраас зөвлөгөө авсан. Ярилцлагад ЭМСЯ-ны 
албаны хүмүүс, аймаг, дүүргийн захиргааны 
албан хаагчид, үйлчилгээ үзүүлэгчид (ө.х. эрүүл 
мэндийн төвүүд), НҮБ-ын ХАС-ийн ажилтнууд, 
болон Монгол Эм Импэкс компани (МЭИК), 
Мари Стопс олон улсын байгууллагын Монгол 
дахь салбар, хувийн эмийн сан зэрэг хувийн 
салбар болон төрийн бус байгууллага (ТББ)-
ын төлөөллийг оролцууллаа.  Ийнхүү нийт 
20 үндсэн мэдээлэгчтэй ярилцлага хийв.  
Үндсэн мэдээлэгчээс Монгол эсхүл Англи хэл 
дээр ярилцлага авч, нэг удаагийн ярилцлага 
ойролцоогоор 60 минут үргэлжилсэн байна.

ЭМБ дахь нөхцөл байдлын судалгаа: ЭМБ дахь 
нөхцөл байдлын судалгааны зорилго нь ГБТ-ийн 
үйлчилгээ үзүүлэх чадавхийг үнэлэх, үйлчилгээ 
үзүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл, сайжруулах 
боломжийг тодорхойлоход оршиж байв. 
Судалгааны явцад ЖCЭХ-ийн хүртээмж, ГБТ-ийг 
эрүүл мэндийн бусад үйлчилгээтэй нэгтгэсэн 

байдал, үйлчлүүлэгчидтэй холбоотой мэдээлэл, 
ГБТ-ийн асуудлаар үйлчилгээ үзүүлэгчдийн 
сургагдсан байдал, ЭМБ-ын дэд бүтцэд онцгой 
анхаарсан болно.

ЭМБ дахь нөхцөл байдлын судалгааг 2015 оны 11 
дүгээр сарын 8-27-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн 
бөгөөд Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Булган, 
Хэнтий аймаг болон Улаанбаатар хотын ЭМБ-
ууд дээр ажилласан.   Судалгааны баг 34 ЭМБ, 
4 агуулах/эмийн сан дээр ажилласан. 34 ЭМБ-ын 
дотор  анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 8 
өрхийн эрүүл мэндийн төв (ӨЭМТ), 3 сумын эрүүл 
мэндийн төв (СЭМТ), хоёрдогч шатлалын тусламж 
үйлчилгээ үзүүлдэг 10 жирэмсний хяналт/НҮЭМ/
ГБТ-ийн кабинет (нэгж), 2 үр хөндөлтийн кабинет, 
3 өсвөр үеийн эрүүл мэнд (ӨҮЭМ)-ийн кабинет, 
гуравдагч шатлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 1 
НҮЭМ/ГБТ-ийн кабинет, 2 үр хөндөлтийн клиник,   
мөн 3 эмэгтэйчүүдийн хувийн эмнэлэг багтсан.  
Судалгаанд хамрагдсан ЭМБ, агуулах/эмийн 
сангийн жагсаалтыг 1-р хавсралтаас  харна уу. 

Энэхүү тайлангийн дараагийн хэсэг буюу дүн 
шинжилгээний үр дүнгийн хэсэгт бодлогын 
тойм, үндсэн мэдээлэгчтэй хийсэн ярилцлага, 
ЭМБ дахь нөхцөл байдлын судалгааны үр дүнг 
нэгтгэн толилуулсан болно. Үр дүнгийн хэсэгт 
эхлээд төрөлтийн түвшин, ЖCЭХ-ийн хэрэглээтэй 
холбоотой үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
танилцуулж, улмаар ГБТ-тэй холбоотой нөхцөл 
байдлыг эрүүл мэндийн тогтолцооны зургаан 
бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд авч үзсэн байна. 
Энэхүү тайланд ГБТ-тэй холбоотой нөхцөл байдлыг 
дангаар нь авч үзсэн боловч Монгол Улсад ГБТ 
бие даасан хөтөлбөр хэлбэрээр хэрэгждэггүй, 
харин тусламж үйлчилгээний бүх шатлалд НҮЭМ-
ийн үйлчилгээнд нэгтгэгдсэн байдгийг дурьдах нь 
зүйтэй.

АРГАЧЛАЛ
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Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ба жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгслийн 
хэрэглээний байдал

Үр дүн

Хүн амын НҮЭМ-ийн байдлыг судалсан өрхөд 
суурилсан  3 удаагийн үндэсний судалгаагаар 
тодорхойлсон төрөлттэй холбоотой үндсэн 
үзүүлэлтүүдийг  Хүснэгт 1-д харуулсан байна. 
Төрөлтийн нийлбэр коэффициент 2003-2008 
оны хооронд 2.5-аас 3.2 болтол аажим өсч, 
улмаар тогтвортой түвшинд хадгалагджээ.  НҮТС-
нд мэдээлснээр 2013 оны байдлаар 3.1 байв. 
2014 оны Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтээс 
харахад төрөлтийн нийлбэр коэффициент 
мөн л 3.1 байна (Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 
2015). Үүний нэгэнд адил төрөлтийн ерөнхий 

коэффициент болон төрөлтийн түвшин сүүлийн 
10 жилийн хугацаанд өссөн үзүүлэлттэй байна. 
Доорхи хүснэгтээс харахад хугацаа өнгөрөхийн 
хирээр монгол эмэгтэйчүүдийн гэрлэх, төрөх нас 
хойшилсоор байна. 

Төрөлтийн түвшин нэмэгдэж байгаа нь хүн амын 
өсөлтийг дэмжсэн Хүн амын талаар төрөөс 
баримтлах бодлоготой нийцэж байна (Монгол 
Улсын Их Хурал 2004). Засгийн газраас хүүхдүүдэд 
бэлэн мөнгөний тэтгэлэг, олон хүүхэдтэй эхчүүдэд 
тэтгэмж олгодог (НҮБ-ын ХАС 2015).

ТӨРӨЛТИЙН ТҮВШИН

Хүснэгт 1. Төрөлттэй холбоотой үндсэн үзүүлэлтүүд, 2003, 2008 ба 2013 оны байдлаар

Шалгуур үзүүлэлт 2003 2008 2013

Төрөлтийн нийлбэр коэффициент (15-49) 2.5 3.2 3.1

Төрөлтийн ерөнхий коэффициент (15-49 насны 1000 эмэгтэйд) 87.0 113.6 98.5

Төрөлтийн түвшин (1000 хүн амд) 22.6 31.1 24.6

Эмэгтэйчүүдийн анх төрсөн насны медиан (жил) 22.1 22.3 22.4

Эмэгтэйчүүдийн анх гэрлэсэн насны медиан (жил) 21.6 22.1 22.3

Эх сурвалж: (Үндэсний статистикийн хороо ба бусад 2009; Үндэсний статистикийн хорооба бусад 2004; Үндэсний статистикийн хороо ба бусад 2014)
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Нөхөн үржихүйн нас (15-49 нас)-ны 
эмэгтэйчүүдийн дунд ЖСЭХ-ийн хэрэглээ буурч 
байна. Нийт (уламжлалт болон орчин үеийн)
ЖСЭХ-ийн хэрэглээний түвшин буюу судалгаа 
хийх үед ямар нэг ЖСЭХ хэрэглэж байсан гэр 
бүлтэй эмэгтэйчүүдийн (15-49 насны) хувь 2003 
онд 69.0% байсан бол 2013 онд 54.6% болж 
буурсан байна (Үндэсний статистикийн хороо 
ба бусад 2004; Үндэсний статистикийн хороо 
ба бусад 2014). Хэтийн тооцооллоор ЖСЭХ-ийн 
хэрэглээний түвшин Монгол улсад  ирэх 5 жилд 60 
орчим хувьтай хадгалагдана (Нэгдсэн үндэстний 
байгууллага 2015) гэж үзэж байна. 

ГБТ-ийн хангагдаагүй хэрэгцээ гэдэг нь үр 
тогтоох чадвартай бөгөөд бэлгийн идэвхитэй 
амьдралтай, дахин хүүхэд гаргах хүсэлгүй буюу 
дараагийн төрөлтөө хойшлуулах хүсэлтэй гэж 
хариулсан боловч ямар нэг ЖСЭХ хэрэглэдэггүй 
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувийг илэрхийлсэн 
үзүүлэлт юм (Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 
2015b). Энэхүү үзүүлэлт нь 2003-2013 оны 
хооронд нэлээд хэлбэлзэлтэй байсан ба ерөнхий 
дүнгээр 4.6-аас 16.0 хувь болтлоо өссөн байна 
(Үндэсний статистикийн хороо ба бусад 2014). 
Нөхөр буюу хамтран амьдрагчтай 15-49 насны 
эмэгтэйчүүдийн  6 орчим хувь нь жирэмслэхээс 
сэргийлэх зорилгоор уламжлалт ЖСЭХ хэрэглэж 
байсныг тэмдэглэх нь зүйтэй (Үндэсний 
статистикийн хороо ба бусад 2014). Иймээс 
ЖСЭХ-ийн хэрэглээний түвшинг тооцохдоо 
зөвхөн орчин үеийн ЖСЭХ-ийн хэрэглээг авч 
үзвэл хэрэглээ дөнгөж 48.6% байна.

ГБТ-ийн хангагдаагүй хэрэгцээ насны бүлгүүдэд 
нэлээд ялгаатай бөгөөд хот суурин газрын хүн 
амын дунд илүү өндөр байна. Хангагдаагүй 
хэрэгцээ 15-19 насны өсвөр үеийнхний дунд 
тогтвортой өндөр үзүүлэлттэй байна. 2013 
оны судалгаанд хамрагдсан 15-19 насны 
эмэгтэйчүүдийн тоо харьцангуй цөөн байсан 
хэдий ч тэдгээрийн дунд ГБТ-ийн хангагдаагүй 
хэрэгцээ 36.4% байсан нь (Зураг 5) улсын дундаж 
(16.0%)-аас даруй хоёр  дахин өндөр үзүүлэлт юм 

(Үндэсний статистикийн хороо ба бусад 2014). 
Үүнээс гадна 45-49 насны эмэгтэйчүүдийн ГБТ-
ийн хангагдаагүй хэрэгцээ өндөр байгаа нь энэ 
насны бүлгийн эмэгтэйчүүдэд ГБТ-ийн үйлчилгээг 
тэр бүр хандуулахгүй байгаатай холбоотой байж 
болзошгүй. Түүнчлэн хот суурин газарт ГБТ-ийн 
хангагдаагүй хэрэгцээ хөдөө орон нутгаас нэлээд 
их байна. Энэ нь дараах хүчин зүйлтэй холбоотой 
байж болзошгүй. Үүнд: (1) хөдөө орон нутгаас 
хот суурин газарт шилжин суурьшигчдын тоо 
асар хурдтай нэмэгдэж байгаа тул хот суурин 
газрын ЭМБ-ууд тэдэнд үйлчилж чадахгүй байна 
(Дэлхийн банк 2015a); (2) шилжин суурьшсан 
цөөнгүй иргэд бүртгэлгүй байгаа бөгөөд хот 
суурин газрын ЭМБ-ын талаар хангалттай 
мэдээлэлгүйн улмаас эрүүл мэндийн анхан 
шатны тусламж үйлчилгээ (ЭМАШТ)-с орхигдож 
байна (Эрүүл мэндийн яам ба НҮБ-ын ХАС 
2012); (3) хөдөө орон нутагтай харьцуулахад хот 
суурин газарт эмч, үйлчлүүлэгчдийн хоорондын 
харилцаа ойр дотно биш; (4) хөдөө орон нутгийн 
эрүүл мэндийн төвүүд багийн бага эмч болон 
эх баригчаар дамжуулж малчдад хүрч үйлчлэх 
тогтолцоотой, мөн ӨЭМТ-өөс ЖСЭХ-ийн 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор ГБТ-ийн талаар 
зорилтот хүн амд мэдээлэл хүргэх үйл ажиллагааг 
ойр ойрхон зохион байгуулдаг; (5) хот суурин 
газрын нэн ялангуяа боловсролтой эмэгтэйчүүд 
ЭМАШТ-д хандахгүйгээр эмийн сангаас ЖСЭХ-
ийг худалдан авч, эмчийн зааваргүйгээр 
хэрэглэх нь түгээмэл байна. Гаж нөлөө илэрсэн 
тохиолдолд тэд ихэнхдээ ЖСЭХ-ийг хэрэглээгээ  
зогсоож, уламжлалт арга хэрэглэхийг илүүд 
үздэг. Хот суурин газрын эмэгтэйчүүдийн ихэнх 
нь хоёрдогч шатлалын ЭМБ-аар үйлчлүүлдэг ба 
эдгээр байгууллагуудад ГБТ-ийн үйлчилгээ үзүүлж 
буй нэгжүүдийг тодорхой хаяглаагүй байдгаас 
эмэгтэйчүүд тухайн байгууллага ийм төрлийн 
үйлчилгээ үзүүлдэгийг тэр бүр мэддэггүй;  (6) хот 
суурин газрын ЭМБ-уудад хөдөө орон нутагтай 
харьцуулахад ЖСЭХ тасалдах нь илүү түгээмэл 
байдаг. Дээрх хүчин зүйлтэй холбоотой хот суурин 
газарт ГБТ-ийн хангагдаагүй хэрэгцээ их байна. 

ЖИРЭМСЛЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ЭМ, ХЭРЭГСЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ БА ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН 
ХАНГАГДААГҮЙ ХЭРЭГЦЭЭ
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Зураг 5. Гэр бүл төлөвлөлтийн хангагдаагүй хэрэгцээ, насны бүлгээр, 2014

Эх сурвалж:(Үндэсний статистикийн хороо ба бусад 2014)
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Зураг 6. Гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээ нь хангагдсан эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь,  
2003-2014

Эх сурвалж: (Үндэсний статистикийн хороо ба бусад 2009; Үндэсний статистикийн хороо ба бусад 2004; Үндэсний статистикийн хороо ба бусад 2014).

ГБТ-ийн хэрэгцээ нь хангагдсан эмэгтэйчүүдийн 
хувийг   2003, 2008, 2013 оны байдлаар Зураг 6-д 
харууллаа.  ТХЗ 3.7-ийн үндсэн шалгуур болсон 
ГБТ-ийн хангагдсан хэрэгцээ гэдэг нь дахин 
хүүхэд гаргах хүсэлгүй буюу дараагийн төрөлтөө 
хойшлуулах сонирхолтой бөгөөд орчин үеийн 
ЖСЭХ хэрэглэж буй нөхөн үржихүйн насны, нөхөр 
буюу хамтран амьдрагчтай эмэгтэйчүүдийн эзлэх 
хувийг илэрхийлсэн үзүүлэлт юм. ГБТ-ийн хэрэгцээ 
нь хангагдсан эмэгтэйчүүдийн хувь 2003-2013 
оны хооронд 93.8-аас 77.3 болтлоо 16.5 пунктээр 

буурсан байна (Үндэсний статистикийн хороо ба 
бусад 2004; Үндэсний статистикийн хороо ба 
бусад 2014). ГБТ 2020 тайланд мэдээлснээр 2015 
оны байдлаар Монгол Улс дахь орчин үеийн 
ЖСЭХ-ийн хангагдсан хэрэгцээ үүнээс ч бага буюу 
70.2% байв (ГБТ2020 2015b). ГБТ 2020 тайланд 
ГБТ-ийн хэрэгцээг тооцохдоо зөвхөн орчин үеийн 
ЖСЭХ-ийн хэрэглээг авч үзсэн бол НҮЭМ-ийн 
үндэсний судалгаануудад орчин үеийн болон 
уламжлалт ЖСЭХ-ийн хэрэглээг авч үзсэнтэй 
энэхүү ялгаа холбоотой юм. 
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Бэлгэвчийн хүртээмж, хэрэглээ нь БЗДХ-ын 
тархалтыг бууруулахад чухал үүрэгтэй (НҮБ-ын 
ХАС 2013). Иймээс  БЗДХ-ын тархалт нь зорилтот 
хүн  ам дахь бэлгэвчийн хэрэглээний хэрэгцээг 
шууд бусаар илэрхийлдэг. 2014 онд бүртгэгдсэн 
БЗДХ-ын тохиолдлын 40 гаруй хувийг 15-24 насны 
залуучууд эзэлж байна (Эрүүл мэндийн хөгжлийн 

төв 2015). Зураг 7-д дүрсэлсэн жирэмсэн 
эмэгтэйчүүдийн дундах тэмбүүгийн тархалт 2007-
2014 оны хооронд 1.7-оос 5.2 хувь болтлоо өсчээ 
(ЭМСЯ 2015). Ийнхүү БЗДХ эрс нэмэгдэж байгаа 
нь бэлгэвчийн хэрэглээг нэмэгдүүлэхийн чухлыг 
харуулж байна.

Эрсдэлд оруулах бэлгийн зан үйлтэй залуус 
түгээмэл байна. Тухайлбал, 2010-2013 оны 
хооронд олон бэлгийн хавьтагчтай 15-24 насны 
залуучуудын  бэлгэвчийн хэрэглээ эрэгтэйчүүдийн 
дунд 5 пунктээр (48.4-өөс 43.5 хувь болтол), 
харин эмэгтэйчүүдийн дунд бараг 13 пунктээр 
(43.3-аас 30.3 хувь болтол) буурчээ. (Үндэсний 

статистикийн хороо ба бусад 2014).

ГБТ-ийн хангагдаагүй хэрэгцээг дам харуулдаг 
бас нэг үзүүлэлт бол 1000 амьд төрөлтөд ногдох 
үр хөндөлтийн тоо юм. Энэхүү үзүүлэлт 2008-
2013 оны хооронд 21.3 хувиар өсч, 169-өөс 189-
д хүрсэн байна (Зураг 8). 

Зураг 7. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд тэмбүүгийн тархалтын түвшин

Эх сурвалж: (ЭМСЯ 2015)
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11МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

НҮТС 2013-ын үр дүнгээс харахад үр хөндүүлсэн 
эмэгтэйчүүдийн гуравны нэг нь дахиж төрөхийг 
хүсээгүй буюу төрөлтөө хойшлуулахыг хүссэнээс 
болж ийм шийдвэр гаргажээ (Үндэсний 
статистикийн хороо ба бусад 2014). Мөн 
жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд олон удаа үр 
хөндүүлсэн эмэгтэйчүүд цөөнгүй байна. Орхон 
аймгийн НҮЭМ-ийн төвийн мэдээгээр 2015 
онд үр хөндүүлсэн эмэгтэйчүүдийн 61.5% нь 
нэгээс олон удаа, харин 25% нь хоёроос олон 
удаа үр хөндүүлсэн байгаагаас харахад цөөнгүй 
эмэгтэйчүүд үр хөндөлтийг ГБТ-ийн арга болгон 
хэрэглэж байна.   

Үүний зэрэгцээ эмч нарын зүгээс ГБТ-ийн 
үйлчилгээ үзүүлэх хөшүүрэг, сонирхлыг бий 
болгох нь чухал байна. Үр хөндөлтийн тусламжийг  
эрүүл мэндийн нийгмийн даатгал (ЭМНД)-аас 
санхүүжүүлдэггүй, харин үр хөндөлтийн клиник 
төлбөрт үйлчилгээ хэлбэрээр үзүүлдэг. Төлбөрийн 
хэмжээ өөр өөр байгууллагад ялгавартай байдаг 
ба төлбөрийн 40 орчим хувь нь үр хөндсөн 
эмчид олгогддог байна1. Ийм нөхцөлд эмч нар 
үр хөндөх үйлчилгээ үзүүлэх сонирхолтой байж 
болзошгүй юм. Эмнэлгийн заалтаар үр хөндүүлж 
буй эмэгтэйчүүдэд үйлчилгээг үнэгүй үзүүлдэг 
байна. 

Монгол Улсын Засгийн газар ГБТ-ийг хүний 
эрх хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг. Тус улс 1968 
онд Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон 
улсын конвенци, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын 
эрхийн тухай олон улсын конвенци, 1980 онд 
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг ялгаварлан гадуурхалтын 
бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенци, 1990 онд 
Хүүхдийн эрхийн конвенци, 2009 онд Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенци 
болон түүний Сайн дурын протоколд нэгдэн 
гарын үсэг зурсан. Мөн Монгол Улсын Засгийн 
газар Хүн ам ба хөгжлийн асуудлаарх олон улсын 
чуулганы үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (1994), 
Бээжингийн мөрийн хөтөлбөр (1995), Мянганы 
хөгжлийн тунхаглал (2000) болон Тогтвортой 
хөгжлийн зорилтуудыг (2015) хэрэгжүүлэх амлалт 
авсан. 

Засгийн газрын зүгээс ийнхүү хүний эрх, тэр 
дундаа бэлгийн ба нөхөн үржихүйн эрхтэй 
холбоотой олон улсын цөөнгүй гэрээ, конвенцид 
нэгдсэн боловч 1990-ээд оны эхэн үе хүртэл ГБТ-
ийн үйлчилгээг нэвтрүүлээгүй байсан юм (НҮБ-ын 
ХАС 2004). Үүнээс өмнө ГБТ-ийг эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний бүрэлдэхүүн хэсэг болгохыг 
хөхиүлэн дэмждэггүй байсан ба ЖСЭХ-ээс зөвхөн 
умайн ерөндгийг эмч нарын зөвлөгөөний 
шийдвэрээр архаг өвчтэй буюу эмнэлгийн бусад 
заалттай эмэгтэйчүүдэд хэрэглэдэг байжээ (НҮБ-
ын ХАС 2009).

Харин 1990-ээд оноос эхлэн Монгол Улсын 
Засгийн газар НҮБ-ын ХАС-ийн аргазүйн 
дэмжлэгтэйгээр НҮЭМ-ийн үндэсний хэд хэдэн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, ГБТ-ийг нэвтрүүлсэн 
байна. 1997-2016 оны хооронд НҮЭМ-ийн 
дөрвөн удаагийн үндэсний хөтөлбөрийг тус 
бүр таван жилийн хугацаатайгаар хэрэгжүүлж 
ирсэн байна. Үндэсний нэг, хоёр дахь хөтөлбөрт 
ГБТ-ийн асуудлыг тод томруунаар тусгаж, үүнд 
улс төрийн ухуулга нөлөөллийн ажиллагаа 
явуулах, ЖСЭХ-ээр хангах, эрэлт бий болгох, 
үйлчилгээ үзүүлэгчдийн чадавхийг бэхжүүлэх 
асуудлуудыг цогцоор нь оруулсан байв. Харин 
2007 оноос хойш ЭБНЯТҮ, өсвөр үеийнхний 
НҮЭМ-ийн үйлчилгээ, бэлгийн боловсрол, 
телемедицины асуудалд түлхүү анхаарч иржээ 
(Монгол Улсын Засгийн газар ба НҮБ-ын ХАС 
2014). НҮБ-ын ХАС 2008 оноос хойш ГБТ-ийн 
үйлчилгээнээс “Гарах стратеги”-ийг НҮЭМ-
ийн эм, хэрэгслийн аюулгүй байдлын дэлхийн 
хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж эхэлсэн 
ба эм, хэрэгслийг худалдан авахад санхүүгийн 
шууд дэмжлэг үзүүлэхээс илүүтэй ЖСЭХ худалдан 
авах төсвийн хуваарилалтыг нэмэгдүүлэх 
бодлогын ухуулга нөлөөллийн ажиллагаа болон 
ханган нийлүүлэлтийн удирдлагын мэдээллийн 
тогтолцоог бэхжүүлэхэд анхаарлаа хандуулах 
болсон. Одоо хэрэгжиж буй НҮЭМ-ийн үндэсний 
дөрөв дэх хөтөлбөрт ДЭМБ-ын эрүүл мэндийн 

Гэр бүл төлөвлөлтийн талаар хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр, бодлогын түүхэн тойм

1 Үр хөндөлтийн клиникийн ажилтантай хийсэн ярилцлага
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2 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16.5 дахь заалт
3 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16.11 дэх заалт
4 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 14.3 дахь заалт
5 1998 оны Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 36.1 дэх заалт

тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсгийн  хүрээнд ГБТ-
ийн үйлчилгээг бэхжүүлэх зорилго дэвшүүлсэн 
(Эрүүл мэндийн яам ба НҮБ-ын ХАС 2012).

Засгийн газар МХЗ-д тулгуурлан эх, хүүхдийн эрүүл 
мэндийг сайжруулах чиглэлээр олон бодлого, 
стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна. 
Монгол Улсын хууль тогтоомж, үндэсний хөгжлийн 
бодлогод хүн амын өсөлтийг нэмэгдүүлэх, эх, 
хүүхдийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг 
хамгаалахыг илт хөхиүлэн дэмждэг.  Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд (1992) “хүүхэд төрүүлэх, 
асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд 
эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй”2, мөн “...
гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг 
төр хамгаална”3 гэж заасан байна. МХЗ-ыг 
хэрэгжүүлэх урт хугацааны үндэсний хөгжлийн 
бодлогод (2007-2021) “төрөлтийг дэмжих замаар 
хүн амын жилийн дундаж өсөлтийг нэмэгдүүлж, 
улмаар хүн амаа өсгөх бодлого баримтална” 
гэжээ (Монгол Улсын Их Хурал 2008). Үүнтэй 
холбогдуулаад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 
хүргэх стратегийн зорилтын хүрээнд эх, нялхсыг 
хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй болгох 
асуудалд тэргүүлэх ач холбогдол өгсөн байна 
(Монгол Улсын Их Хурал 2008). Гэсэн хэдий 
ч үндэсний эдгээр бодлогод ГБТ-ийн асуудлыг 
тусгайлан заагаагүй байна. Үүнийг залруулахын 
тулд Хүн амын талаар төрөөс баримтлах бодлогын 
шинэчилсэн төсөлд “хүн амын тогтвортой 
өсөлтийг хангах дэмжлэгт орчин бүрдүүлж, 
төрөлтийн нийлбэр коэффициентийг төрөлтийн 
орлуулалтын буюу түүнээс дээш түвшинд барих”-
аар зааж, өсвөр үеийнхний төрөлтийг бууруулах, 
төлөвлөгөөгүй жирэмслэлтээс сэргийлэхийн тулд 
ГБТ-ийг дэмжих тусгайлсан заалтуудыг оруулсан 
байна (НҮБ-ын ХАС 2015).

Монгол Улсад  ГБТ-ийг НҮЭМ-ийн тусламж 
үйлчилгээтэй нэгтгэн хөгжүүлж байгаа тул ГБТ-
ийн бодлого боловсруулах, үйлчилгээ үзүүлэх, 
хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мөн 
энэхүү цогц хандлагыг баримталж, ГБТ болон 
НҮЭМ-ийн бусад үйлчилгээг хам хөгжүүлж байна. 
Гэвч тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл 
авахын тулд ЭМБ-уудын ягштал мөрддөг эрх зүйн 
баримт бичиг болох үндэсний стандартуудад ГБТ-

ийн үйлчилгээний асуудлыг хангалттай хэмжээнд 
тусгаагүйн улмаас НҮЭМ болон эрүүл мэндийн 
бусад үйлчилгээнд ГБТ-ийн асуудлыг орхигдуулах 
нь олонтаа байна. Эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний үндэсний стандартуудад ГБТ-тэй 
холбоотой асуудал хэрхэн туссаныг судалсан тойм 
үнэлгээний дэлгэрэнгүй үр дүнг   2-р хавсралтаар  
толилуулсан болно.

Нөхөн үржихүйн эрх, нэн ялангуяа ГБТ-тэй 
холбоотой эрхийн асуудлыг ил тод тусгасан 
бодлогын баримт бичиг, эрх зүйн зохицуулалт 
цөөн байна. 2011 онд баталсан Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 14.3 дахь 
заалтад  “эхнэр, нөхөр нь хүүхдийн тоо, төрөлт 
хоорондын хугацаа зэргийг хамтран шийдвэрлэх, 
хүсээгүй жирэмслэлтээс сэргийлэх адил тэгш 
эрх, үүрэгтэй”4 гэжээ. 1998 оны Эрүүл мэндийн 
тухай хуулинд зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд үр 
хөндөхийг зөвшөөрсөн5. Үр хөндөлтийг 1989 онд 
хуулийн хүрээнд зөвшөөрснөөс хойш мэргэжлийн 
зөвшөөрөлтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн хуульд 
заасны дагуу жирэмснийг эхний гурван сартайд 
нь таслаж болно. Дээр дурьдсан Хүн амын 
талаар төрөөс баримтлах бодлогын шинэчилсэн 
төсөлд “нийт хүн амд чанартай цогц НҮЭМ 
болон ГБТ-ийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох; 
өсвөр үеийнхэн, залуучуудад НҮЭМ-ийн цогц 
боловсролыг эзэмшүүлэх замаар хүсээгүй болон 
өсвөр үеийнхний эрт үеийн жирэмслэлтийг 
бууруулах; үр хөндөлтөөс сэргийлэх” стратегийн 
үйл ажиллагааг тусгасан байна (НҮБ-ын ХАС 
2015).

Ер нь Монгол Улсад ЭХЭМ-ийн бодлоготой 
харьцуулахад ГБТ, бэлгийн ба НҮЭМ-ийн цогц 
бодлого хязгаарлагдмал байна. Гэсэн хэдий ч тус 
улсын бодлого ерөнхийдөө хүний эрх, ЭХЭМ-ийг 
дэмжихэд ээлтэй учраас төрөлтийг дэмжсэн хүн 
амын талаар баримтлах бодлогын хүрээнд ГБТ-
ийн үйлчилгээг сайжруулах боломж нэлээд их 
байна. ГБТ-ийн үйлчилгээг ЭХЭМ-ийг сайжруулах 
үндэсний стратеги, эмэгтэйчүүдийн сайн сайхан 
байдал болон эдийн засгийн хөгжлийг хангах гол 
хөшүүрэг хэмээн цаасан дээр хүлээн зөвшөөрдөг 
хэрнээ амьдрал дээр нээлттэй, шууд хөхиүлэн 
дэмжихгүй байгаа нь зарим талаараа ГБТ, 
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бэлгийн ба НҮЭМ-ийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх 
арга зам тодорхой биш байгаатай холбоотой юм 
(Монгол Улсын Засгийн газар 1994; НҮБ-ын ХАС 
2015). 

Бодлогыг өөрчлөхөд улс төрийн чин эрмэлзэл 
шаардлагатай. Иймээс засгийн газар болон 
сонирхогч талууд (олон улсын байгууллага, 

үйлчилгээ үзүүлэгчид, хувийн салбар)-ыг ГБТ-
ийн асуудлаарх бодлогын хэлэлцүүлэгт татан 
оролцуулах, мөн хүний эрхийг хамгаалах, 
ЭХЭМ-ийг сайжруулах, ядуурлыг бууруулах, 
ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн ГБТ-ийн бодлого 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх нотолгоогоор 
хангахад онцгой анхаарах шаардлагатай юм. 

Гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээ

Монгол Улсад хуучин Зөвлөлт Холбоот Улсын 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг шүтсэн загвараар 
эрүүл мэндийн тогтолцоо хөгжиж ирсэн (Tsilaajav 
et al. 2013) ба эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 
дараах гурван шатлалаар үзүүлдэг байна. Үүнд: 
(1) ЭМАШТ-ийг Улаанбаатар хотод ӨЭМТ, хөдөө 
орон нутагт СЭМТ-өөр үзүүлдэг; (2) хоёрдогч 
шатлалын тусламж үйлчилгээг хөдөө орон нутагт 
аймгийн нэгдсэн эмнэлэг (АНЭ), Улаанбаатар 
хотод дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн эрүүл 
мэндийн төв (ДЭМТ), амбулатор болон амаржих 
газруудаар үзүүлдэг; (3) гуравдагч шатлалын 
тусламж үйлчилгээг Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн 
үндэсний төв (ЭХЭМҮТ) зэрэг тусгай мэргэжлийн 
төв, төв эмнэлэг болон Бүсийн оношлогоо, 
эмчилгээний төв (БОЭТ) үзүүлдэг. 2014 оны 
байдлаар улсын хэмжээнд 218 ӨЭМТ, 271 СЭМТ, 
16 АНЭ, 12 ДЭМТ, 18 лавлагаа эмнэлэг/БОЭТ 
байна (Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 2015).  Мөн 
улсын хэмжээнд 202 ортой хувийн эмнэлэг, 969 
хувийн үүдэн эмнэлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. 
ЭМБ-ууд хоёр жил тутам магадлан итгэмжлэлд 

хамрагдаж, магадлан итгэмжлэлийг Монгол 
Улсын Стандартчилал хэмжил зүйн газраас 
баталдаг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
үндэсний стандартуудын дагуу явуулдаг. 

2004 онд Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-аас баталж, 
2015 онд хэрэгжилт нь дуусгавар болсон Эрүүл 
мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөөний Нэн 
шаардлагатай ба нэмэлт тусламж үйлчилгээний 
багц (НШНТҮБ)-д тусгасан НҮЭМ-ийн тусламж 
үйлчилгээний нэг хэсэг болох ГБТ-ийн үйлчилгээг 
бүх шатлалын ЭМБ-д үзүүлэх ёстой (2-р хүснэгт) 
(Эрүүл мэндийн яам 2004). ЭМАШТ-ийн түвшинд 
зөвлөгөө өгөх, дааврын эм, тариа, бэлгэвч түгээх 
зэрэг наад захын ГБТ-ийн үйлчилгээ үзүүлдэг. 
Суулгац, умайн ерөндөг тавих, авах зэрэг ГБТ-
ийн эмнэлзүйн тусламжийг хоёрдогч шатлалын 
ЭМБ-д үзүүлдэг. Харин гуравдагч шатлалд доод 
шатлалаас шилжүүлсэн тохиолдлуудад тусламж 
үзүүлэхийн зэрэгцээ судалгаа шинжилгээний ажил 
хийдэг.  

ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
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Үндэсний стандартад6 СЭМТ болон сум дундын 
эмнэлэг нь “…НҮЭМ-ийн үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх” нь гэж заажээ. Гэвч стандартуудад 
тусламж үйлчилгээний шатлал тус бүрт ГБТ-ийн 
үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх асуудлыг нарийвчлан 
тусгаагүй, мөн ГБТ-ийг НҮЭМ-ийн тусламж 
үйлчилгээний бусад бүрэлдэхүүн хэсэгтэй хэрхэн 
уялдах асуудлыг зохих хэмжээнд тусгаагүй байна. 
ЭМБ-ын бүтэц, үйл ажиллагааны стандарт нь бүх 
ЭМБ-ын дагаж мөрдөх ёстой албан ёсны баримт 
бичиг учраас ГБТ-ийн асуудлыг стандартад 

тодорхой тусгах нь ГБТ-ийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулахад амин чухал юм.  

1-р хавсралтад заасан үнэлгээнд хамрагдсан 
бүх ЭМБ ГБТ-ийн дор хаяж нэг үйлчилгээ (ө.х. 
зөвлөгөө өгөх, ЖСЭХ түгээх үйлчилгээ) үзүүлж 
байв. ӨЭМТ, СЭМТ дээр үзүүлж буй ЭМАШТ, 
үүн дотор ГБТ-ийн үйлчилгээ үнэгүй боловч ГБТ, 
үнэгүй ЖСЭХ түгээх үйлчилгээг гол төлөв эмзэг 
бүлгийн эмэгтэйчүүдэд чиглүүлдэг байна. 

ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТ БА НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖ

Хүснэгт 2. Гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээний бүтэц

ГБТ-ийн үйлчилгээ

Олон нийт Багийн бага эмч*
ГБТ-ийн зөвлөгөө өгөх; дааврын эм, бэлгэвч түгээх; 
үйлчлүүлэгчдийн хэрэглээнд хяналт тавьж, дээд шатлалын 
байгууллагад илгээх

ЭМАШТ

ӨЭМТ Багийн бага эмчтэй адил

СЭМТ
Багийн бага эмчтэй адил, нэмж СЭМТ-ийн зэрэглэлээс 
хамаарч дааврын тариа хийх, умайн ерөндөг тавих, авах; 
гаж нөлөөг эмчлэх

Хоёрдогч шатлал

Аймаг ба дүүргийн 
эрүүл мэндийн төв

СЭМТ-тэй адил, нэмж суулгац тавих; ноцтой гаж нөлөөний 
үед зөвлөгөө өгөх, эмчилгээ хийх

АНЭ, дүүргийн нэгдсэн 
эмнэлэг

Ноцтой гаж нөлөөний үед зөвлөгөө өгөх, эмчилгээ хийх; 
эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийг хөнгөлөх

Гуравдагч шатлал

Тусгай мэргэжлийн төв, 
төв эмнэлэг, БОЭТ

АНЭ-тэй адил, нэмж сургалт, судалгааны ажил эрхлэх; 
стандарт, протокол боловсруулах

Хувийн салбар
ӨЭМТ, аймгийн эрүүл мэндийн төвтэй адил, нэмж 
нийгмийн маркетинг, олон нийтэд суурилсан арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэх

* Анагаах ухааны боловсрол эзэмшүүлэх албан ёсны 4 жилийн сургалтад хамрагдсан, хөдөө орон нутгийн малчдад 
хүрч үйлчлэх үүрэгтэй эрүүл мэндийн ажилтан.

Эх сурвалж: Монгол Улсын Засгийн газар, Эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөө 2006-2015, Боть 1, Хавсралт C: Нэн шаардлагатай ба нэмэлт 
тусламж үйлчилгээний багц (Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 92 дугаар тушаалаар батлагдсан); Улаанбаатар, 2005

6 MNS 5081, 2013: Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа
7 Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 63 дугаар тушаал

Тохиолдлын судалгаа: “Бид ядуу, сэтгэцийн эмгэгтэй, архаг өвчтэй г.м. эмзэг болон өндөр 
эрсдэлтэй эмэгтэйчүүдэд түлхүү анхаарч, яамны удирдамжийн дагуу үнэгүй ЖСЭХ-ийг зөвхөн 
тэдгээрт түгээдэг.” Яамнаас баталсан “Гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж үйлчилгээний удирдамж” 
ёсоор Засгийн газрын хөрөнгөөр худалдан авсан НҮЭМ-ийн эм, хэрэгслийг зөвхөн эмзэг бүлгийн 
хүн амд үнэгүй түгээх ёстой7. Эмзэг бүлгийн биш үйлчлүүлэгчдэд эмийн сан болон бусад газраас 
ЖСЭХ худалдан авахыг үйлчилгээ үзүүлэгчид санал болгодог.
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Эмзэг бүлгийн хүн амд тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэхийн тулд ӨЭМТ, СЭМТ-үүд хүрч үйлчлэх 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг боловч энэ нь 
тогтмолжоогүй байна. ӨЭМТ-ийн эх баригч, их 
эмч нар хамтран олон нийтэд зориулсан ГБТ-
ийн сургалтуудыг зохион байгуулж, ГБТ-ийн 
үйлчилгээний эрэлтийг нэмэгдүүлэхийг зорьдог. 
Зарим ӨЭМТ өмнө нь ГБТ-ийн үйлчилгээнд 
хамрагдсан эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийг 
хянах тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. СЭМТ-д 
эх баригч нар ГБТ-ийн үйлчилгээ үзүүлдэг гол 
хүмүүс байдаг. СЭМТ-үүд тухайн сумын нөхөн 
үржихүйн насны бүх эмэгтэйчүүдэд ГБТ-ийн 

Тохиолдлын судалгаа: Хэнтий аймгийн А сумын эх баригч Э тус суманд 25 жилийн турш 
ажиллаж байгаа нэгэн. Сумын бараг бүх хүн түүнийг танина. Тэрээр ГБТ, жирэмсний хяналт, төрөх 
үеийн тусламж үйлчилгээ, төрсний дараах хяналт, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд тэмбүүгийн 
халдварыг эрт илрүүлэх шинжилгээ, умайн хүзүүний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх Пап шинжилгээ 
зэрэг НҮЭМ-ийн тусламж үйлчилгээний нэн шаардлагатай багцыг хүн амд хүргэж үйлчилдэг. СЭМТ 
нь хөдөөгийн 1700 хүн ам, үүнд 15-49 насны 487 эмэгтэйд үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Эдгээрээс 
53 нь кесар хагалгаа давтан хийлгэсэн, эх барихын ужиг өгүүлэмжтэй, архаг өвчтэй, сэтгэцийн 
эмгэгтэй зэрэг “өндөр эрсдэлт” эмэгтэйчүүд юм. Эх баригч Э эмэгтэйчүүдийн ЖСЭХ-ийн хэрэглээг 
хянах маш нямбай бүртгэлтэй бөгөөд мэдээллийг 6 сар тутам шинэчилж байдаг. Түүний бүртгэл 
ёсоор 2015 оны 10 дугаар сарын байдлаар 161 эмэгтэй буюу тус сумын нөхөн үржихүйн насны 
нийт эмэгтэйчүүдийн 33 хувь нь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн арга хэрэглэж байв (үүнээс 
63 нь шинэ хэрэглэгчид, 98 нь үргэлжлүүлэн хэрэглэж байгаа эмэгтэйчүүд байна).

Фото зураг: СЭМТ дэх идэвхитэй 
хяналтын самбар

үйлчилгээ үзүүлэх, олон нийтэд хүрч үйлчлэх үйл 
ажиллагааг тогтмол зохион байгуулах, багийн 
бага эмч нараар дамжуулж эмэгтэйчүүдийг 
хянах тогтолцоо бүрдүүлж, нэн ялангуяа малчин 
эмэгтэйчүүдийг ЖСЭХ-ээр тогтмол, цаг алдалгүй 
хангах үүрэгтэй. Багийн бага эмч, эх баригч нар 
үйлчлүүлэгч нартайгаа нэг сум, багт амьдардаг, 
биесээ сайн мэддэг тул үйлчлүүлэгчид тэдэнд асар 
их итгэл хүлээлгэдэг байна. Ийм ч учраас хүрч 
үйлчлэх үйл ажиллагаа хөдөө орон нутагт илүү үр 
дүнтэй байдаг.  

Засгийн газрын хөрөнгөөр ханган нийлүүлж 
буй ЖСЭХ-ийн нөөц хязгаарлагдмал байгаатай 
холбоотойгоор ЭМБ дахь ГБТ-ийн эм, хэрэгслийн 
нөөц багассан учраас тусламж үйлчилгээг 
ийнхүү зөвхөн зорилтот хүн амд чиглүүлэх 
шаардлагатай болсон. ЖСЭХ-ийг эмзэг бүлгийн 
эмэгтэйчүүдэд түгээх тухай яамны удирдамж нь 
ГБТ-ийн үнэгүй үйлчилгээ зөвхөн эмзэг бүлгийн 
эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан мэт ташаа ойлголтыг 
бий болгож болзошгүй байна. ГБТ-ийн тусламж 
үйлчилгээг зорилтот хүн амд чиглүүлэх нь 
төсөв хязгаарлагдмал байгаа нөхцөлд хэрэгцээ 
хамгийн ихтэй боловч үйлчилгээнд тэр бүр 
хамрагдаж чаддаггүй хүн амын ГБТ-ийн хэрэгцээг 
хангах боломжийн механизм байж болох талтай. 
Гэхдээ хүний эрхийн талаас нь харвал энэ нь 
бусад бүлгийн хүн амд нэмэлт санхүүгийн дарамт 
учруулж, ГБТ-ийн тусламж үйлчилгээг авахад саад 
бэрхшээл учруулж болзошгүй юм. 



ҮР ДҮН16

Хоёрдогч шатлалд ГБТ-ийн эмнэлзүйн тусламж 
үйлчилгээг эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нар 
голлон үзүүлж байна. Хоёрдогч шатлалд ГБТ-
ийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх талаар үндэсний 
стандарт байхгүй учраас дүн шинжилгээнд 
хамрагдсан хоёрдогч шатлалын ЭМБ-ууд ГБТ-
ийн тусламж үйлчилгээг өөрийн байрны боломж, 
хүний нөөцийн хүрэлцээнээс хамаарч харилцан 
адилгүй зохион байгуулсан байв. ГБТ-ийн 
үйлчилгээг үндсэнд нь дараах гурван байдлаар 
зохион байгуулжээ. Үүнд: (1) ГБТ-ийн үйлчилгээг 
эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нар жирэмсний 
хяналт, эхийн бусад тусламж үйлчилгээтэй 
нэгтгэн эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өгөх кабинетээр 
дамжуулж үзүүлэх хувилбар. Тухайлбал, Дархан-
Уул, Сэлэнгэ аймаг болон Сонгинохайрхан 
дүүрэг (СХД)-ийн нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторт 
энэхүү хувилбарыг ашигладаг ба энэ тохиолдолд 
жирэмсний хяналтын үйлчилгээнд түлхүү 
анхаарч, ГБТ-ийн үйлчилгээ үзүүлэхэд маш бага 
хугацаа үлддэг сул талтай; (2) ГБТ-ийн үйлчилгээг 
эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нар орон тооны 
эх баригчийн хамтаар тусдаа НҮЭМ-ийн нэгдсэн 
цогцолборт үзүүлэх хувилбар. Тухайлбал, Булган 
аймгийн амаржих газрын НҮЭМ-ийн хэсэгт ГБТ, 
жирэмсний хяналт, НҮЭМ-ийн бусад үйлчилгээ 
(ж.нь, үр хөндөлт)-г нэг дор үзүүлдэг байна. Ийм 
тохиолдолд үйлчлүүлэгчдэд ГБТ-ийн үйлчилгээ 
үзүүлэхэд илүү тохиромжтой байдаг; (3) үр хөндөлт 
зэрэг НҮЭМ-ийн төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлдэг 
НҮЭМ-ийн кабинетээр (орон тооны эх баригчгүй) 
ГБТ-ийн үйлчилгээг үзүүлэх хувилбар. Тухайлбал, 
Баянгол дүүрэг (БГД)-ийн эрүүл мэндийн төв, 
Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторт 
ГБТ-ийн үйлчилгээг ийм маягаар үзүүлдэг байна.   

Үр хөндөлт болон НҮЭМ-ийн бусад үйлчилгээ 
үзүүлдэг эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч зэрэг 

хоёрдогч шатлалын үйлчилгээ үзүүлэгч нар ЭМНД-
аас хөнгөлөлт үзүүлдэг ЖСЭХ-ийн жор олгох 
эрхгүй байдаг. Хэрэв үйлчлүүлэгч хөнгөлөлттэй 
үнээр ЖСЭХ авахыг хүсвэл хоёрдогч шатлалын 
эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч түүнийг эргүүлж 
ӨЭМТ рүү илгээх шаардлагатай байдаг нь ЖСЭХ 
үйлчлүүлэгчид хүндрэл учруулах эрсдэлтэй. 2015 
онд Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар эрүүл мэндийн 
даатгалтай иргэд баг, сум, өрхийн эмч нараас 
гадна аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн эмч 
нарын бичиж өгсөн жороор үнийн хөнгөлөлт 
эдлэх боломж нээгдэж байгаа боловч эцсийн 
шийдвэр хараахан гараагүй байна. Үр хөндөлт 
болон НҮЭМ-ийн бусад үйлчилгээ үзүүлдэг эх 
барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нарт ЭМНД-ын үнийн 
хөнгөлөлтөд хамрагдсан ЖСЭХ-ийн жор бичих 
эрх олгох нь зүйтэй. Энэхүү зохицуулалтыг тусгай 
журмаар хийх ёстой8.

Гуравдагч шатлалд үр хөндөлт хийлгэсэн 
эмэгтэйчүүд болон өсвөр үеийнхний эрүүл 
мэнд (ӨҮЭМ)-ийн кабинетүүдэд хүртэл ГБТ-ийн 
үйлчилгээ хязгаарлагдмал байна. ЭХЭМҮТ-нь 
лавлагаа төв бөгөөд ГБТ-ийн арга хэрэглэсэнтэй 
холбоотой ноцтой хүндрэл илэрсэн өвчтөнүүдэд 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна үр хөндөлтийн 
тусламж үзүүлдэг.   (ЭХЭМҮТ-д 2015 оны 10 дугаар 
сарын байдлаар мөн оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 
хойш нийт 2142 үр хөндөлт хийжээ). ЭХЭМҮТ-
ийн үр хөндөлтийн нэгжийн эх баригч, сувилагч 
нар үр хөндүүлсэн эмэгтэйчүүдэд үр хөндөлтийн 
дараах зөвлөгөө, ГБТ-ийн талаарх мэдээлэл 
өгдөг боловч үнэлгээ хийхээр очиход ГБТ-ийн эм, 
хэрэгсэл байхгүй байв. Хоёрдогч болон гуравдагч 
шатлалын 3 ЭМБ-ын үр хөндөлтийн нэгжид ЖСЭХ 
байсан эсэхийг Хүснэгт 3-д харуулсан болно. 

8 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 9.1.7 дахь заалт
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Хүснэгт 3. Эрүүл мэндийн гурван байгууллага дахь үр хөндөлт ба үр хөндөлтийн дараах  
гэр бүл төлөвлөлтийн үйлчилгээний хүртээмж

Үр хөндөлтийн тоо 
(он) 

ГБТ-ийн талаарх 
мэдээлэл

ЖХЭХ байсан эсэх

НҮЭМ-ийн зөвлөх клиникийн үр 
хөндөлтийн нэгж, ЭХЭМҮТ

2752 (2014) Тийм Үгүй

НҮЭМ-ийн төвийн үр хөндөлтийн 
нэгж, Орхон БОЭТ

1043 (2015) Тийм

Дааврын эм 54 мөчлөг
Умайн ерөндөг 36 ширхэг
Тарилга 141 туншил
Суулгац 0 ширхэг
Бэлгэвч 17 хайрцаг

АНЭ-ийн амбулаторийн үр 
хөндөлтийн өрөө, Хэнтий

346 (2014) Тийм Үгүй

Эх сурвалж: 2015 оны 11 дүгээр сард ЭМБ-ын үйл ажиллагаатай танилцах явцад олж авсан мэдээ.

ЭМБ-ууд дээр ажиллах явцад ГБТ-ийн 
үйлчилгээний чанарын асуудал анхаарал 
татсан бөгөөд бүлгийн болон ганцаарчилсан 
ярилцлагад оролцсон дийлэнх эрүүл мэндийн 
ажилтнууд чанар сул  байгаа талаар мэдээлсэн.  
Үйлчилгээний чанар муу байгаа шалтгааныг 
голдуу их эмч, эх баригч зэрэг хүний нөөцийн 
хомсдол, хэт их ачааллын улмаас зөвлөгөө өгөх 
цаг хангалтгүй, эрүүл мэндийн ажиллагсдын 
сургалт хангалтгүй, ЖСЭХ-ийн тасалдал зэрэгтэй 
холбон тайлбарлаж байв. ГБТ-ийн чанартай 
үйлчилгээний нэг үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг нь 
зөвлөгөө юм. НҮТС (2013)-ны үр дүнгээс харахад 
ЖСЭХ хэрэглэгчдийн тал хүрэхгүй хувь (42.4%) нь 
ЖСЭХ-ийн гаж нөлөөний талаар зөвлөгөө авсан 
бол дөнгөж гуравны нэг (30.4%) нь гаж нөлөө 
илэрсэн тохиолдолд авах арга хэмжээний талаар 
зөвлөгөө авч, мөн 31.4% нь бусад ЖСЭХ-ийн 
талаар мэдээлэл авсан байна. 

ЭМАШТ-ын түвшинд ГБТ-ийн эм, хэрэгслийн 
хүртээмж хязгаарлагдмал байна. Хөдөө орон 
нутагт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ алслагдмал 
байдаг учраас эмэгтэйчүүд умайн ерөндөг, 
суулгац зэрэг удаан үйлчилгээтэй аргыг илүүд 
үздэг байна (Gereltuya et al. 2007). Гэвч СЭМТ-д 
эдгээр ажилбарыг гүйцэтгэх эрхтэй эх барих, 
эмэгтэйчүүдийн эмч бараг байдаггүй тул СЭМТ-
үүд ГБТ-ийн эдгээр эмнэлзүйн үйлчилгээг тэр бүр 

үзүүлдэггүй. Үүний оронд бусад ЖСЭХ-ийг санал 
болгох буюу АНЭ-т илгээх арга хэмжээ авдаг. 
АНЭ-т хандах нь улирлын чанартай орлого  олдог 
хөдөөгийн үйлчлүүлэгчид  нэмэлт санхүүгийн 
болон цаг хугацааны дарамт учруулдаг байна. 

Судалгааны багийн очиж ажилласан ЭМБ-уудын 
ихэнхид нь ГБТ-ийн тусламж үйлчилгээг хаана 
үзүүлж байгааг заасан ямар нэг хаяг байхгүй байв. 
ГБТ-ийн үйлчилгээ үзүүлдэг тусдаа кабинеттэй 
газрууд  хүртэл түүнийгээ “НҮЭМ-ийн кабинет” 
гэж нэрлэсэн байна. Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн 
хэлснээр НҮЭМ-ийн кабинетэд ГБТ-ийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг гэдгийг “хүмүүс мэддэг” гэсэн хандлага 
давамгайлж байв. ЭМБ-уудад ЭХЭМ болон 
ХБӨ-өөс сэргийлэх талаар мэдээлэл, сургалт, 
сурталчилгаа (МСС)-ны олон материал байсан 
боловч ГБТ-ийн талаар материал хомс байв. 
Харин Мари Стопсын НҮЭМ-ийн клиникт  ГБТ-
ийн МСС-ны материал хангалттай хэмжээгээр 
байсан.  

Өсвөр үеийнхний хувьд ганцаарчилж үйлчилгээ 
авах, нууцлалаа хангуулах асуудал чухал байдаг. 
Зарим эмнэлэгт ГБТ-ийн тусдаа кабинет байхгүй, 
байсан ч тусдаа хүлээлгийн хэсэг байхгүйгээс 
үйлчлүүлэгчид ГБТ-ийн үйлчилгээг тухтай орчинд 
тэр бүр авч чадахгүй байна. Тусламж үйлчилгээний 
нууцлалыг хангасан байдал өсвөр үеийнхний 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР
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Бэлгийн ба НҮЭМ-ийн үйлчилгээнүүд хоорондоо 
нягт холбоотой байдаг тул ГБТ-ийг НҮЭМ-ийн 
үйлчилгээнд нэгтгэх нь олонтаа (Fathalla et al. 
2006). Тэр ч бүү хэл НҮЭМ-ийн үйлчилгээг шинээр 
нэвтрүүлэх буюу өргөжүүлэхдээ нэгэнт бүрдсэн 
үйлчилгээг бэхжүүлэх нь зүйтэй хэмээн ДЭМБ 
зөвлөдөг (Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, судалгааны 
алба2004). Гэвч ГБТ-ийн үйлчилгээний тусгайлсан 
удирдамж буюу стандарт байхгүй, мөн бодлогын 
болон тусламж үйлчилгээний орчин нь хүн амын 
төрөлтийг дэмжсэн нөхцөлд эдгээр үйлчилгээг 
нэгтгэх нь ГБТ-ийн үйлчилгээ НҮЭМ-ийн 
үйлчилгээнд уусахад хүргэх эрсдэлтэй. ӨЭМТ-үүд 
хүүхэд, насанд хүрэгчдэд өвчний үеийн тусламж 
үйлчилгээ, хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх тусламж 
үйлчилгээ, жирэмсний хяналт, төрсний дараах 
хяналт, гэрээр эргэх үйлчилгээ, БЗДХ/ХДХВ-ийн 
халдвар илрүүлэх хурдавчилсан оношлогоо зэрэг 
олон төрлийн эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай 
тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Тухайлбал, СХД-ийн 
нэг ӨЭМТ 2015 оны 10 дугаар сард л гэхэд 2,682 
хүнд үйлчилгээ үзүүлснээс 32 үйлчлүүлэгч ГБТ-ийн 
үйлчилгээ авсан нь нийт үзлэгийн 1.2 хувийг эзэлж 
байв. ГБТ-ийн үзлэгийн бүртгэл зарим талаар 
хязгаарлагдмал боловч энэхүү жишээнээс харахад 
ЭМАШТ-ийн түвшинд ГБТ-ийн үйлчилгээнд бусад 
үйлчилгээтэй харьцуулахад бага ач холбогдол 
өгдөг нь тодорхой байна.

ГБТ-ийн үйлчилгээг цөөн хүн авдаг болохыг 
үйлчилгээ үзүүлэгч нар өөрсдөө ч баталж байв: 

ЭМАШТ-ийн түвшинд ГБТ-ийн үйлчилгээ авахаар 
хандаж байгаа хүний тоо ийнхүү бага байгаа нь 
нэг талаас үйлчилгээний чанар муу байгаатай, 
нөгөө талаас хүн амд ГБТ-ийн үйлчилгээний 
талаарх мэдээлэл хангалтгүй хүрч байгаатай 
холбоотой байж болзошгүй. НҮЭМ-ийн бусад 
үйлчилгээ үзүүлж буй ЭМБ-ын тоо нэлээд их байгаа 
тул ӨЭМТ-үүд төрсний дараах хяналт, хүүхдийн 
вакцинжуулалт, умайн хүзүүний өмөнгийн эрт 
илрүүлгийн үзлэг зэргийн үеэр зорилтот хүн 
амд ГБТ-ийн аргуудыг таниулан сурталчилж, 
улмаар ГБТ болон НҮЭМ-ийн бусад үйлчилгээний 
хоорондын уялдаа холбоог бэхжүүлэх боломжтой 
юм. 

ЖХЭХ-тэй холбоотой мэдээлэл, үйлчилгээ 
авахад өсвөр үеийнхэнд олон саад бэрхшээл 
тулгардаг. 2013 оны НҮТС-аас харахад 15-19 
насны эмэгтэйчүүдийн дунд ГБТ-ийн хангагдаагүй  
хэрэгцээ бусад насны бүлгүүдтэй харьцуулахад 
хамгийн их буюу 36% байжээ (Үндэсний статистикийн 
хороо ба бусад 2014). Үйл ажиллагаатай нь газар 
дээр нь танилцсан ӨЭМТ-үүдийн бүртгэл мэдээллээс 
харахад үнэгүй ЖСЭХ авсан үйлчлүүлэгчдийн дөнгөж  
2 хүрэхгүй хувь  нь 15-19 настай байв. Залуучуудад 
ээлтэй цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр өсвөр 
үеийнхний дунд ЖСЭХ-ийн хэрэглээг мэдэгдэхүйц 
нэмэгдүүлэх боломжтой болохыг энэ чиглэлээр 
хийгдсэн судалгаануудын системт тойм нотолж 
байна (Denno et al. 2015). 

Өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийг сайжруулах 
зорилгоор ЭМСЯ-аас ӨҮЭМ-ийн кабинетүүдийг 
байгуулж, өсвөр үеийнхний насны онцлогт 
нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах 
орчныг бүрдүүлэхэд анхаарч ирсэн. ӨҮЭМ-
ийн кабинетүүд өсвөр үеийнхэнд зориулсан 
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж 
болон хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлыг үр дүнтэй 
сайжруулж байгаа нь нэгэнт тогтоогдсон (Sovd et 
al. 2006; WHO Western Pacific Region 2010a; WHO 
Western Pacific Region 2010b). 

ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

хувьд чухал байдаг тул нууцлал алдагдаж 
болзошгүй нөхцөлд тэд эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ авахаас зайлсхийх талтай байдаг 
(Ginsburg et al. 1997; Sovd et al. 2006). Иймээс 

нэн ялангуяа СЭМТ болон оршин суугчид нь нэг 
нэгнээ сайн мэддэг газрын ЭМБ-уудад ГБТ-ийн 
үйлчилгээ авсан залуучуудын тухай мэдээллийн 
нууцлалыг хангахад онцгой анхаарах нь зүйтэй. 

9 8 ЭМБ-аас авсан мэдээнд тулгуурлан тооцсон болно

Тохиолдлын судалгаа: “ГБТ-ийн 
үйлчилгээг өдөрт 1-2 хүнд үзүүлдэг … 
гэхдээ өдөр бүр биш”. ЖСЭХ-ийг үнэгүй 
тараасан тухай бүртгэлтэй 8 ӨЭМТ-ийн 
мэдээнээс харахад ӨЭМТ-өөс ГБТ-ийн эм, 
хэрэгсэл авсан үйлчлүүлэгчийн тоо долоо 
хоногт дунджаар 4, сард 27 байв9.
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2015 оны 11-р сарын байдлаар Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй ӨҮЭМ-ийн 28 кабинетын 
тавынх нь үйл ажиллагаатэй   танилцлаа.   ӨҮЭМ-
ийн кабинетүүд гол төлөв үйлчлүүлэгчийн 
нууцлалыг хангахуйц тохиромжтой газар 
байрладаг, орон тооны зөвлөгчтэй, зөвлөгөө өгөх 
тусдаа өрөөтэй бөгөөд бэлгийн ба НҮЭМ-ийн 
асуудлаар үйлчлүүлэгчийн өвөрмөц хэрэгцээнд 
нийцсэн үйлчилгээ үзүүлж, хяналт тавьдаг 
байна. Монгол дахь ӨҮЭМ-ийн кабинетүүдийн 
түргэвчилсэн үнэлгээг 2010 онд хийсэн ба 
үнэлгээгээр эдгээрийн тогтвортой байдал, 
үйлчилгээний хамралт асуудалтай байгааг 
тогтоож, ӨҮЭМ-ийн кабинетүүдийг ЭМАШТ-
ийн тогтолцоонд нэгтгэж, үйл ажиллагааг нь 
өргөжүүлэхийг зөвлөмж болгожээ (Дэлхийн эрүүл 
мэндийн байгууллага 2010b). 

ЭХЭМҮТ-ийн ӨҮЭМ-ийн кабинетийг НҮБ-
ын ХАС, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн 
дэмжлэгтэйгээр  2014 онд байгуулсан. Хүсээгүй 
жирэмслэлт, бэлгийн хүчирхийлэл, БЗДХ/НҮЗХ 
зэрэг бэлгийн ба НҮЭМ-ийн асуудалтай тулгарсан 
өсвөр үеийнхэн энд нууцлалыг нь хангасан тусламж 
үйлчилгээ авах боломжтой юм. Тус кабинет нь 
2015 онд нийт 2,598 хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд 
үйлчилгээ үзүүлсний дотор 60 жирэмсэн өсвөр 
насны охид, хүчирхийлэлд өртсөн 44 хохирогч, 
БЗДХ/НҮЗХ-тай 700 гаруй охид байжээ. Бидний 
үйл ажиллагаатай нь танилцсан ӨҮЭМ-ийн 5 
кабинетийн нэг нь ч ЖСЭХ-ээр үйлчилдэггүй 
байна. Мөн нэг нь хүний нөөц хүрэлцээгүй, 
байргүйн улмаас үйл ажиллагаагаа түр зогсоосон 
байна.

Санхүүжилт

2013 онд Монгол Улс ДНБ-ийн 6.01 хувийг эрүүл 
мэндэд зарцуулсан ба нэг хүнд ногдох эрүүл 
мэндийн нийт зардлын хэмжээ 243.76 ам.доллар 
байв. Эрүүл мэндийн нийт зардлын 60.25 хувийг 
төрөөс дааж, үлдсэн хэсгийг хувийн салбарын 
зардал буюу үйлчлүүлэгчийн өөрөө төлөх төлбөр 
эзэлж байна. Харин хандивлагчдын санхүүжилт 
эрүүл мэндийн нийт зардлын  3.73%-ийг эзэлж 
байна (Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 
2015c).  Эрүүл мэндийн улсын төсвийн дийлэнхийг 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд зарцуулдаг. 
Тухайлбал, 2009 онд эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлэх 
тусламж үйлчилгээнд амбулаторийн тусламж 

үйлчилгээнээс хоёр дахин их зардал гаргасан 
байна (улсын эрүүл мэндийн зардлын 54.8% ба 
18.3%, Tsilaajav et al. 2013). 

ГБТ-ийн үйлчилгээний зарцуулалтын бэлэн тоо 
мэдээ байхгүй учраас бид зөвхөн ЖСЭХ-ийн 
зардлыг авч үзсэн бөгөөд ГБТ-тэй холбоотой 
хүний нөөц, барилга байгууламж, ханган 
нийлүүлэлт, хяналт, бусад хэрэгслийн зардлыг 
тооцоогүй болно. Эрүүл мэндийн тогтолцооны 
ерөнхий санхүүжилтийн нэгэн адил ГБТ-ийн эм, 
хэрэгслийн зардлыг Засгийн газар, хандивлагчид 
болон хувийн салбар хамтран санхүүжүүлдэг.

2009 оноос хойш Засгийн газар ЖСЭХ-ийн 
зардлыг тодорхой хэмжээгээр санхүүжүүлж 
эхэлсэн. НҮБ-ын ХАС НҮЭМ-ийн эм, хэрэгслийн 
үндэсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх дэлхийн 
хөтөлбөрөөр дамжуулан ухуулга нөлөөллийн 
ажиллагааг нэлээд эрчимтэй явуулсны дүнд 
Монгол Улсын Засгийн газраас  НҮЭМ-ийн 
эм, хэрэгслийн аюулгүй байдлын үндэсний 
стратеги (2008-2013)-ийг 2008 онд боловсруулан 
баталсан (Эрүүл мэндийн яам 2009) бөгөөд 
НҮЭМ-ийн эм, хэрэгслийн зардалд зориулж 85 
сая төгрөг (59,118 ам.доллар)-ийг 2009 оны 
улсын төсөвт анх удаа тусгасан байна (НҮБ-ын 

ХАС 2010). Үүнээс хойш 2015 он хүртэл ГБТ-ийн 
эм, хэрэгслийн төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн төсөв 
тасралтгүй өсч, 2014 онд 210 сая төгрөгт хүрчээ. 
Гэвч энэ нь хүн амын хэрэгцээг бүрэн хангахад 
хүрэлцэхгүй юм. ГБТ-ийн эм, хэрэгсэлд зориулсан 
2009-2015 оны улсын төсвийн хэмжээг төгрөг 
болон ам.доллараар  9-р зурагт  харуулав.  
Эдгээр онуудад ЖСЭХ-ийн зардалд 91,590 ба 
59,990 ам.доллар буюу төсөвлөсөн зардлын 79 
ба 80 хувийг тус тус зарцуулжээ (НҮБ-ын ХАС-ийн 
Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраас өгсөн 
мэдээг  5-р хүснэгтэд  харуулсан болно).

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН САНХҮҮЖИЛТ
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ЖХЭХ-ийн улсын төсөв нь Засгийн газрын эрүүл 
мэндийн нийт зардлын дөнгөж 0.02%-0.05%-ийг 
эзэлж байна (4-р хүснэгт). Эрүүл мэндийн төсвийн 
зардлын дийлэнх хувийг эмнэлэгт хэвтүүлэн 
эмчлэх тусламж үйлчилгээнд зарцуулдаг ба эм, 
хэрэгслийн зардал эрүүл мэндийн нийт зардалд 
хамгийн өндөр хувийг эзэлдэг (Lu et al. 2011) 
боловч ЖСЭХ-ийн зардал бага байна. ЭМСЯ-

аас үнэгүй ЖСЭХ-ийг зөвхөн эмзэг бүлгийн 
хүн амд улсын ЭМБ-уудаар дамжуулан түгээх 
бодлого баримталж10, 2016 он гэхэд ГБТ-ийн 
эм, хэрэгсэлтэй холбоотой зардлыг бүрэн даах 
зорилготой ажиллаж байна. Гэвч одоогийн 
төсвийн хэмжээнд энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх 
боломж хязгаарлагдмал байна. 

Зураг 9. Жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгсэлд зориулсан засгийн газрын төсөв

Эх сурвалж: ЭМСЯ, НҮБ-ын ХАС
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10 Гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж үйлчилгээний удирдамж, Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 63 дугаар тушаал

Хүснэгт 4. Засгийн газрын эрүүл мэндийн зардалд жирэмслэхээс сэргийлэх эм, 
хэрэгслийн зардлын эзлэх хувь

Он
Засгийн газрын 
эрүүл мэндийн 
зардал (сая төг)

Ханш
Засгийн газрын 
эрүүл мэндийн 

зардал (ам.доллар)

ЖХЭХ-ийн 
улсын төсөв 
(ам.доллар)

Засгийн газрын эрүүл 
мэндийн зардалд ЖСЭХ-ийн 

улсын төсвийн эзлэх хувь

(1) (2) (3) = (1)/(2) (4) (5) = (4)/(3)

2011 333,559 1,266 263,574,657 117,503 0.04%

2012 425,016 1,358 313,068,843 69,032 0.02%

2013 415,824 1,524 272,862,796 141,114 0.05%

2014 586,126 1,818 322,412,016 91,590 0.03%

Жич: Засгийн газрын эрүүл мэндийн зардал гэдэг нь улсын төсвөөс эрүүл мэндэд зарцуулж буй нийт зардал; Ханш гэдэг 
нь 1 ам.доллартай тэнцэх төгрөгийн хэмжээ.

Эх сурвалж: Засгийн газрын эрүүл мэндийн зардал (Үндэсний статистикийн хороо 2015); ханш (Дэлхийн Банк 2015b); 
ЖСЭХ-ийн улсын төсөв (НҮБ-ын ХАС-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар).
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Улс орны эдийн засгийн байдал ГБТ-ийн 
эм, хэрэгслийн төсөвт нөлөө үзүүлсэн байж 
болзошгүй. Нэгдүгээрт, 2015 онд эрүүл мэндийн 
төсөв буурсан нь улсын эдийн засгийн өсөлт 
2013 оноос саарч эхэлсэнтэй холбоотой байж 
болзошгүй юм. Улмаар, 2014 онд 210 сая төгрөг 
(115,515 ам.доллар)-т хүрч байсан ГБТ-ийн эм, 
хэрэгслийн зардал 2015 онд 150 сая төгрөг 
(75,226 ам.доллар) болтол буурчээ. Ийнхүү төсөв 
хумигдахын хирээр ГБТ-ийн үйлчилгээ НҮЭМ-
ийн бусад үйлчилгээ төдийгүй эрүүл мэндийн 
бусад үйлчилгээ, цаашилбал эрүүл мэндийн 
бус үйл ажиллагаатай төсвийн төлөө өрсөлдөх 
шаардлагатай болж байна. Хоёрдугаарт, сүүлийн 
7 жилийн хугацаанд төгрөгийн ханш доллартай 
харьцуулахад 40 орчим хувиар суларсан байна. 
Өөрөөр хэлбэл, дэлхийн зах зээл дээр ЖСЭХ-
ийн үнэ өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд 2007 онд 
худалдаж авч байсан ЖСЭХ-ийн дөнгөж 60 хувийг 
2014 онд ижил хэмжээний төгрөгөөр худалдан 
авна гэсэн үг юм. 

ГБТ-ийн эм, хэрэгслийн зардлыг санхүүжүүлэх 
Засгийн газрын бас нэг эх үүсвэр нь Эрүүл мэндийн 
даатгалын сан (ЭМДС) юм. ЭМДС-г анх 1994 онд 
байгуулсан ба нийт хүн амын 90 гаруй хувийг 
эрүүл мэндийн даатгалд хамруулдаг. Хөдөлмөр 
эрхлэгчид цалингийн 2%, ажил олгогчид үлдсэн 
2%-ийн шимтгэлийг ЭМДС-д төвлөрүүлдэг. 
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай шинэчилсэн 
хуулиар 18 хүртэлх насны хүүхдүүд, тэтгэврийн 
ахмадууд, ядуучууд, 2 хүртэлх насны хүүхэдтэй ба 
хүүхдээ асарч буй эцэг, эхчүүдийн эрүүл мэндийн 
даатгалын шимтгэлийг төрөөс бүрэн хариуцдаг. 

ЭМДС-аас зардлыг нь даах тусламж үйлчилгээний 
багц шатлал бүрээр ялгаатай байна. Тухайлбал, 
ЭМАШТ-ийн түвшинд амбулаториор олгох зарим 
эмийн зардлыг ЭМДС-аас, хэвтүүлэн эмчлэх эмийн 
зардлыг төсвөөс даадаг. Харин хоёрдогч болон 
гуравдагч шатлалд ЭМДС-аас зөвхөн  хэвтүүлэн 
эмчлэх эмийн зардлыг дааж, амбулаториор олгох 
эмийн зардлыг ЭМДС, улсын төсвийн аль алинаас 

нь ч санхүүжүүлдэггүй байна (Tsilaajav et al. 2013). 
ГБТ-ийн үйлчилгээний зардлын санхүүжилт үүнтэй 
төстэй бөгөөд ЭМДС-аас зайлшгүй шаардлагатай 
эмийн жагсаалтад орсон зөвхөн прогестерон 
агуулсан буюу хавсарсан дааврын эм (ерөнхий 
нэршлийн 6 төрлийн эм)-ийг 80 хүртэлх хувийн 
хөнгөлөлттэйгээр жороор олгодог11. Харин   
жирэмслэхээс сэргийлэх тарилга, эмнэлгийн 
хэрэгсэл (умайн ерөндөг, суулгац)-ийг ЭМДС-ийн 
хөнгөлөлтөд хамруулдаггүй байна. Жирэмслэхээс 
сэргийлэх дааврын эмийн хувьд даатгалын 
хөнгөлөлттэйгээр олгох эмийн тоо мөн 
хязгаартай байна. Өрх, сумын эмчийн жороор 
ЭМДС-ийн хөнгөлөлттэйгээр олгох жирэмслэхээс 
сэргийлэх эмийн нийт тоо 2014 онд дөнгөж 
6200 мөчлөг байв. Өөрөөр хэлбэл, ЭМДС-аас 
82 сая төгрөг (буюу нэг мөчлөгт 14,000 төгрөг 
[7.02 ам.доллар]) буюу 41,123 ам.долларын 
санхүүжилт олгож, хөнгөлөлт эдлүүлсэн байна. 
Ийм хэмжээний дааврын эм нь нөхөн үржихүйн 
нас (15-49 нас)-ны нийт эмэгтэйчүүдийн дөнгөж 
0.7%-ийн нэг удаагийн мөчлөгт хүрэлцэхүйц юм. 

Зардлын зүйл ангиар санхүүждэг бүх төсвийн 
нэгэн адил ЖСЭХ-ийн улсын төсөв улс орны 
эдийн засгийн байдлаас ихээхэн хамаардаг ба 
эрүүл мэндийн бусад үйлчилгээ болон эрүүл 
мэндийн бус үйл ажиллагаатай төсвийн төлөө 
өрсөлдөх шаардлагатай байдаг. Монгол Улсын 
эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоог 
шинэчилж, улсын төсвийг ЭМДС-тай нэгтгэн нэг 
худалдан авагчийн тогтолцоо бүрдүүлж, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээний худалдан авалтыг илүү 
оновчтой болгох санал санаачлага хэрэгжиж 
байна (Дэлхийн Банк 2014). ЭМДС-ийн хөрөнгийг 
зөвхөн эрүүл мэндэд зарцуулах ёстой ба ЭМДС-ийн 
зардал нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
орцоос илүү гарцад төвлөрч байгаа тул ГБТ-ийн 
үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хангахын тулд 
ГБТ-ийг ЭМДС-д хамруулж, өргөжүүлэх талаар 
ухуулга нөлөөллийн ажиллагааг эрчимжүүлэх нь 
чухал байна.  

11 Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 28 дугаар тогтоол
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Эх сурвалж: НҮБ-ын ХАС, 2015

Монгол Улсад ЖСЭХ-ийн ханган нийлүүлэлтэд 
НҮБ-ын ХАС 2013 он хүртэл чухал үүрэг гүйцэтгэж 
ирсэн. НҮЭМ-ийн эм, хэрэгслийн аюулгүй 
байдлын дэлхийн хөтөлбөрөөс олгодог НҮБ-
ын ХАС-ийн хөтөлбөрийн санхүүжилт дуусгавар 
болсонтой холбоотойгоор НҮБ-ын ХАС 2014 
оноос ЖСЭХ-ийн худалдан авалтыг зогсоосон 
байна. НҮБ-ын ХАС-ийн санхүүжилт 2008-
2013 оны хооронд нэлээд хэлбэлзэж байсныг  
5-р хүснэгтэд  харуулав.  Тухайлбал, 2012 онд 

ЖСЭХ худалдан авахад НҮБ-ын ХАС 319,257 
ам.долларын санхүүжилт олгосон нь 2011 онтой 
харьцуулахад хоёр дахин их байв. Харамсалтай 
нь, Монгол Улсын Засгийн газар дутагдалтай 
санхүүжилтийг нөхөж чадаагүй. ЖСЭХ худалдан 
авах НҮБ-ын ХАС, ЭМСЯ-ны хамтарсан 
санхүүжилт 2014 онд өмнөх оны санхүүжилтийн 
дөнгөж 24%-тай тэнцэж байснаас улсын цөөнгүй 
ЭМБ-д ЖСЭХ-ийн хангамж тасалдахад хүрсэн 
байна. 

ДОХ, сүрьеэ, хумхаа өвчинтэй тэмцэх Глобаль 
сангийн дэмжлэгтэй ХДХВ-ийн халдвараас 
сэргийлэх төслийн хүрээнд  бэлгэвч   ханган 
нийлүүлэгддэг. Монгол Улсад ХДХВ/ДОХ-ын 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд Глобаль сангаас 2015 
оны 12 дугаар сарын байдлаар нийт 18.5 сая 
ам.долларын санхүүжилт олгожээ (Глобаль Сан 

2015). 2008-2015 оны хооронд Глобаль сангаас 
эрэгтэй, эмэгтэй бэлгэвчийн ханган нийлүүлэлтэд 
зориулж $92,757, $91,036, $95,090, $69,004, 
$82,307, $41,040, $36,691, $51,523 ам.долларын 
санхүүжилт тус тус олгосон12 бөгөөд бэлгэвчийг 
улсын ЭМБ-уудын БЗДХ-ын кабинетээр түгээдэг 
байна. 

ХАНДИВЛАГЧДЫН САНХҮҮЖИЛТ

12 Глобаль сангийн дэмжлэгтэй төслийн нэгж, Эрүүл мэнд, спортын яам, Монгол Улс

Хүснэгт 5. 2008-2014 онд ЭМСЯ ба НҮБ-ын ХАС-аас жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгсэлд 
зарцуулсан зардал (ам.доллар)

Он НҮБ-ын ХАС ЭМСЯ Нийт

2008 304,756 0 304,756

2009 117,372 50,000 167,372

2010 172,058 79,900 251,958

2011 107,280 117,503 224,783

2012 319,257 69,032 388,289

2013 236,899 141,114 378,013

2014 0 91,590 91,590

2015 0 59,990 59,990
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2006 оноос хойш хувийн эрүүл мэндийн зардал 
эрүүл мэндийн нийт зардлын 40 орчим хувийг 
эзэлж байна (Дэлхийн Банк 2015b). 2013 онд 
энэхүү үзүүлэлт 39.75% байв. Үйлчлүүлэгч өөрөө 
төлөх төлбөр хувийн эрүүл мэндийн зардлын 
93.11% буюу эрүүл мэндийн нийт зардлын 
37.0%-ийг эзэлж байна (Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллага 2015c).  

Хувийн салбар дахь ГБТ-ийн эм, хэрэгслийн 
санхүүжилтийн томоохон эх үүсвэр нь ГБТ-ийн 
үйлчилгээнд үйлчлүүлэгч өөрөө төлөх зардал болж 
байна. Үйлчлүүлэгч улсын ЭМБ-аас үнэгүй ЖСЭХ 
аваагүй бол  хувийн эмийн сан, хувийн эмнэлэг, 
ГБТ-ийн эм, хэрэгслийн нийгмийн маркетингийн 
хөтөлбөрөөс худалдан авах шаардлагатай 
болдог. ГБТ-ийн үйлчилгээнд үйлчлүүлэгч өөрөө 
төлөх зардлын хэмжээ тодорхойгүй бөгөөд   тоо 
баримт хангалтгүй байна. 

ЖХЭХ-ийн ханган нийлүүлэлтэд эмийн 
компани зэрэг хувийн салбарын оролцоо 
аажим нэмэгдэж, Монгол Улсад ГБТ-ийн эм, 
хэрэгслийн хүртээмжийг сайжруулахад нийгмийн 
маркетингийн хөтөлбөрүүд чухал үүрэг гүйцэтгэж 

иржээ. Мари Стопс олон улсын байгууллагын 
Монгол дахь салбарын мэдээгээр Монгол 
Улсын бэлгэвчийн зах зээлийн 50 орчим хувь, 
жирэмслэхээс сэргийлэх дааврын эмийн зах 
зээлийн 70 орчим хувийг тус байгууллагын 
нийгмийн маркетингийн хөтөлбөр хангаж байна. 
Мари Стопс олон улсын байгууллагын Монгол 
дахь салбарын нийгмийн маркетингийн хөтөлбөр 
нь ТҮЦ, эмийн сан, улсын болон хувийн ЭМБ-ын 
сүлжээгээр дамжуулж 2014 онд нийт 134,000 
хэрэглэгчид 5 сая гаруй бэлгэвч, 170,000 дааврын 
эм, 20,000 умайн ерөндөг, 120,000 яаралтай 
ууж жирэмслэхээс сэргийлэх эм зэрэг ЖСЭХ-ийг 
түгээжээ (Мари Стопс  2015) (6-р хүснэгт). Гэхдээ 
нийгмийн маркетингийн хөтөлбөрүүд голдуу хот 
суурин газар, аймгийн төвүүдэд төвлөрч, хөдөө 
орон нутагт бараг хэрэгжихгүй байна. Түүнчлэн 
нийгмийн маркетингийн хөтөлбөрийн хүрээнд 
түгээж буй бүтээгдэхүүний үнэ арилжааны 
байгууллагуудтай харьцуулахад нэлээд хямд 
байдаг. Хямд үнэ бүтээгдэхүүний чанарт эргэлзэх 
байдлыг өдөөдөг тул хэрэглэгчид нийгмийн 
маркетингийн бүтээгдэхүүний чанарыг муу гэж 
үзэх явдал түгээмэл байна13.

МЭИК зэрэг эмийн хувийн компаниуд бэлгэвч, 
дааврын эм зэрэг ЖСЭХ-ийг ханган нийлүүлж, 
өөрийн сүлжээгээр борлуулдаг байна. Гэвч 
эдгээр эм, хэрэгслийн зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ 
тодорхойгүй байна. 

Хувийн салбар  үр ашгаа бодоод хүн амын 
төвлөрөл ихтэй газруудад үйл ажиллагаагаа 

явуулдаг (Measure Evaluation 2015). ГБТ-ийн 
хангагдаагүй хэрэгцээ хот суурин газарт илүү их 
байгааг харгалзан төр, хувийн хэвшлийн түншлэл 
(ТХХТ)-ийг хөгжүүлж, ГБТ-ийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулахад хувийн 
салбарын давуу талыг ашиглах шаардлагатай 
байна.   

ХУВИЙН САЛБАРЫН САНХҮҮЖИЛТ БА ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ӨӨРӨӨ ТӨЛӨХ ЗАРДАЛ

Хүснэгт 6. 2014 онд Мари Стопс Олон улсын байгууллагын Монгол дахь салбараар 
түгээсэн жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгсэл

Эх сурвалж: Мари Стопс олон улсын байгууллагын Монгол дахь салбар, 2015 оны 11 дүгээр сар.

Эм, хэрэгсэл Нэгж Тоо

Бэлгэвч Ширхэг 5,136,583

Дааврын эм Мөчлөг 170,000

Умайн ерөндөг Ширхэг 20,000

Яаралтай ууж жирэмслэхээс хамгаалах эм Хайрцаг 120,000

13 Хувийн эмийн сангийн ажилтантай хийсэн ярилцлага
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Хүний нөөц

2014 онд Монгол Улсад 46,000 орчим эмч, 
сувилагч, эх баригч, эрүүл мэндийн бусад 
мэргэжилтэн байснаас 23.4% нь ЭМАШТ-ийн 
түвшинд ажиллаж байв (Эрүүл мэндийн хөгжлийн 
төв 2015). ГБТ-ийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгайлсан 
мэргэжлийн ангилал байхгүй. ЭМАШТ-ийн 
түвшинд ГБТ-ийн үйлчилгээг голдуу сувилагч, эх 
баригчид  үзүүлдэг ба их эмч нарын оролцоо 
бага.  Харин хоёрдогч, гуравдагч шатлалд ГБТ-ийн 
үйлчилгээг голдуу эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч 
нар үзүүлдэг ба тэд гол нь суулгац, умайн ерөндөг 
тавих, авах ажилбарыг гүйцэтгэдэг. Бэлгэвч 
түгээх зэрэг эмнэлзүйн бус ГБТ-ийн үйлчилгээг эх 
баригчид  үзүүлдэг. 

Монгол Улсад нэн ялангуяа хөдөө, алслагдмал  
орон нутагт эрүүл мэндийн чадварлаг 
мэргэжилтний хомсдол их байгааг эртнээс 
хүлээн зөвшөөрч ирсэн (Азийн хөгжлийн 
банк 2008; Tsilaajav et al. 2013). Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээ, эдийн засгийн өсөлтийг  
шүтсэн уламжлалт тогтолцоо нь эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд, нэн ялангуяа их эмч нарыг хот 
суурин газарт төвлөрөхөд хүргэсэн. Улаанбаатарт 

10000 хүн амд ногдох их эмчийн тоо 42.4, 
сувилагчийн тоо 40.9 байгаа бол хөдөө орон 
нутагт их эмч 22.0, сувилагч 33.6 байна (Эрүүл 
мэндийн хөгжлийн төв 2015). Хөдөөгийн эрүүл 
мэндийн мэргэжилтнүүдийн дунд ГБТ-ийн 
талаар тусгайлсан сургалтад хамрагдаагүй хүн 
олон байхын зэрэгцээ эрүүл мэндийн чадварлаг 
мэргэжилтний тоо ерөнхийдөө хязгаарлагдмал 
байна. Тэр ч бүү хэл их эмчгүй сум байсаар байна.

Хөдөө орон нутагт чадварлаг эмч, эмнэлгийн 
ажилтны тоо хомсдолтой байдаг тул ямар тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэхэд илүү цаг зарцуулахаас 
эхсүүлээд “өрсөлдөөн” их байдаг. Их эмч, эх 
баригч нар тусламж үйлчилгээ шаардсан олон 
үйлчлүүлэгчтэй үед тэдгээрийг ач холбогдлоор нь 
эрэмбэлэх шаардлагатай болдог. Тиймээс тэд ГБТ-
ийн үйлчилгээ авахаар хандсан үйлчлүүлэгчдэд 
нарийвчилсан зөвлөгөө өгөх цаг бараг байдаггүй, 
үүний оронд жирэмсний хяналтад хамрагдах, 
төрөхөөр ирсэн яаралтай тусламж шаардсан 
үйлчлүүлэгчдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэхийг илүүд үздэг.

Эмч, эмнэлгийн ажилчдын тогтвор суурьшил 
нэн ялангуяа ЭМАШТ-ийн түвшинд муу байна. 
ӨЭМТ нь хүн амд ЭМАШТ-ийг үзүүлэхээр Засгийн 
газартай гэрээлсэн үндсэндээ хувийн байгууллага 
бөгөөд улсын төсвөөс нэг иргэнээр тооцсон 
санхүүжилт авч үйл ажиллагаа явуулдаг (Эрүүл 
мэндийн яам 2004). ӨЭМТ-ийн удирдлагууд 
ашгаа нэмэгдүүлэхийн тулд ажиллагсдаа сургалтад 
хамруулах зэрэг нэмэлт зардал шаардсан үйл 
ажиллагаа явуулах сонирхолгүй байдаг. Дэд бүтэц 
муу, тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгслийн 
хангамж дутмаг, цалин бага, урамшуулал байхгүй, 

хотын эмч нартай харьцуулахад нийгмийн зүгээс 
хүндлэл бага, хурдацтай явагдаж буй хотжилт 
зэрэг шалтгааны улмаас эмч, эмнэлгийн ажилчид 
илүү боломж эрэлхийлэхээр хот руу нүүн шилжих 
явдал түгээмэл байна (Spiegel et al. 2011; Tsilaajav 
et al. 2013). Засгийн газраас хүний нөөцийн 
асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хөдөө орон 
нутагт ажиллаж буй эмч, эмнэлгийн ажилчдад 
урамшуулал олгох, орон сууцжуулах, цалин нэмэх 
зэрэг арга хэмжээ авч байна (Азийн хөгжлийн 
банк 2008; Tsilaajav et al. 2013).

ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧДИЙН МЭРГЭШСЭН БАЙДАЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТОГТВОР СУУРЬШИЛ
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Монгол Улсад анагаахын улсын нэг, хувийн 
хэд хэдэн сургууль үйл ажиллагаа явуулж, 
эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж 
байна. Сургалтын бүх байгууллага Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухааны яам (БСШУЯ)-ны тусгай 
зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн шалгалтад тэнцсэн анагаахын 
сургуулийн төгсөгчдөд ЭМАШТ-ийн түвшинд 
ажиллах эрх бүхий хоёр жилийн лиценз олгодог. 
Төгсөлтийн өмнөх сургалтын хөтөлбөрт ГБТ-
ийн тухай суурь ойлголт олгох хичээл ордог. Эх 
барих, эмэгтэйчүүдийн эмчийн тусгай мэргэжил 
эзэмшихийн тулд хоёр жилийн резидентурын 
сургалтыг дүүргэх шаардлагатай бөгөөд үүнд мөн 
ГБТ-ийн асуудлыг тусгасан байдаг. Төгсөлтийн 
дараах сургалтын асуудлыг ЭМСЯ хариуцдаг.

Ярилцлагад оролцсон эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдийн дөнгөж тал хувь нь л сүүлийн 5 
жилийн хугацаанд ГБТ-ийн сургалтад хамрагдсан 
гэжээ. ГБТ-ийн асуудлаарх 2-3 хоногийн ажлын 
байран дээрх тусгайлсан сургалтад цөөн хүн 
хамрагдсан байна.  Харин бусад нь эхийн эрүүл 

мэнд, ЭМАШТ г.м. бусад сэдвийн зэрэгцээ ГБТ-
ийг тусгасан хөтөлбөрөөр сургагджээ. 

Үнэлгээний явцад эмч, эх баригчид  ГБТ-ийн 
аргын талаар харьцангуй сайн суурь мэдлэгтэй 
болох нь тогтоогдсон. Ганц бие залуу эмэгтэй, 
дараагийн төрөлтөө хойшлуулахыг хүсч байгаа 
эмэгтэй буюу дахин хүүхэд төрүүлэхийг хүсэхгүй 
байгаа эмэгтэйд ГБТ-ийн ямар аргыг санал болгох 
талаар шийдвэр гаргах тухай асуултад ихэнх нь 
зөв хариулт өгч байв. Гэхдээ эмч, эх баригч нар 
ДЭМБ-ын шинэчилсэн эмнэлзүйн протоколуудын 
талаар тэр бүр мэдэхгүй байсан. 

Ажлын байран дээрх сургалтын жишиг хөтөлбөр 
ерөнхийдөө хуучирсан, хөтөлбөрт ГБТ-ийн 
асуудлыг системтэй тусгаагүй байна. ЭМСЯ-аас 
их эмч, эх баригч нарын сургалтын хөтөлбөрийг 
шинэчлэх ажлыг эхлүүлжээ. Төгсөлтийн өмнөх 
сургалтын агуулгыг шинэчлэх асуудлыг БСШУЯ 
хариуцдаг. Иймээс ЭМСЯ, БСШУЯ-ны хоорондын 
зохицуулалтыг бэхжүүлэх нь ГБТ-ийн сургалтын 
чанарыг сайжруулахад ач холбогдолтой юм.

ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН СУРГАЛТ

Эм хэрэгсэл

2013 оноос өмнө НҮБ-ын ХАС, Монгол Улсын 
Засгийн газар хамтарч НҮЭМ-ийн эм, хэрэгслийг 
НҮБ-ын ХАС-ийн Копенгаген дахь салбараар 
дамжуулж худалдан авч, хувийн компани болох 
МЭИК-ийн түгээлтийн сүлжээгээр дамжуулан 
ЭМБ-уудад түгээж ирсэн. 

ЭМСЯ-тай гэрээ байгуулж НҮЭМ-ийн эм, 
хэрэгслийг хадгалах, аймаг, нийслэлийн ЭМБ-
уудад түгээх үйлчилгээ үзүүлдэг МЭИК-ийн 
төв агуулахын мэдээнээс харахад 2012 онтой 
харьцуулахад 2013-2015 онд худалдан авсан 
болон нөөцлөсөн ГБТ-ийн эм, хэрэгслийн тоо 
50 буюу түүнээс их хувиар буурчээ. 2015 оны 11 

дүгээр сард газар дээр нь очиж судлахад МЭИК-
ийн төв агуулахад ЖСЭХ-ийн нөөц бага, харин 
Сэлэнгэ аймаг дахь салбар агуулахад огт байхгүй 
байв.  

Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар (НЭМГ)-т 
хуваарилсан ЖСЭХ-ийн тоо хэмжээ 2013 оноос 
хойш нэлээд буурсан. НЭМГ-т 2014-2015 онд 
цөөн тооны ЖСЭХ хуваарилсан байна.7-р 
хүснэгтээс харахад 2014 онтой харьцуулахад 2015 
онд хуваарилсан умайн ерөндөг ба суулгацын 
тоо хэмжээ гуравны хоёроор, тарилга гуравны 
нэгээр, дааврын эм тавны нэгээр багасчээ.

ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЭМ, ХЭРЭГСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТ



ҮР ДҮН26

ЭМБ-уудад ЖCЭХ тасалдах нь 2013 оноос 
түгээмэл болсон ба тасалдал хот суурин газарт 
илүү их бүртгэгджээ. ЭМБ дахь ЖCЭХ, эх, 
хүүхдийн эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай эмийн 
хангамжийг хянах зорилгоор НҮБ-ын ХАС-аас 2 
жил тутам үндэсний судалгаа хийдэг. 2015 онд 
ЭМАШТ-ийн байгууллагуудын 33.1%, хоёрдогч 
шатлалын байгууллагуудын 28.9%-д нь дор хаяж 
гурван төрлийн орчин үеийн ЖСЭХ байхгүй 
байв. Энэ үзүүлэлт гуравдагч шатлалын ЭМБ-
уудад арай бага буюу 16.7% байна. Гэхдээ энэхүү 
үзүүлэлт Улаанбаатар хотод маш өндөр буюу 
43% байгаа нь хөдөө орон нутгийн ЭМБ-уудын 
дундаж болох 27.5%-тай харьцуулахад нэлээд 
өндөр юм. Сүүлийн 6 сарын хугацаан дахь ЖCЭХ-
ийн тасалдлын мэдээг сүүлийн судалгаанаас 
харахад хөдөө орон нутгийн ЭМБ-уудын 89.8%, 

харин нийслэлийн ЭМБ-уудын 100%-д нь ийнхүү 
тасалдсан байна (Эрүүл мэнд, спортын яам ба 
бусад 2015). Үүнтэй харьцуулахад 2013 онд ЭМБ-
уудын 40 хувьд нь ЖCЭХ тасалдаж байжээ. 

ГБТ-ийн энэхүү дүн шинжилгээнд  хамрагдсан 
34 ЭМБ-ын 25 (71.4%)-д нь үнэлгээ хийх үед 
ЖCЭХ тасалдсан байсан бол 9 (28.4%)-д ЖСЭХ 
огт байхгүй байв. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд 
аливаа ЖСЭХ тасалдсан 18 (52.9%) байгууллага 
байсан (10-р зураг). ЭМБ-ууд яаралтай захиалга 
өгөх боломж байдаггүй бөгөөд ЭМСЯ буюу 
аймгийн Эрүүл мэндийн газраас хуваарилалтын 
тушаал гарахыг хүлээхээс өөр аргагүй байдаг. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  3-р хавсралтаас  харна 
уу. 

ЖИРЭМСЛЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ЭМ, ХЭРЭГСЛИЙН ХҮРТЭЭМЖ

Хүснэгт 7. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын хүлээн авсан жирэмслэхээс сэргийлэх эм, 
хэрэгслийн мэдээ, 2014-2015

Эх сурвалж: НЭМГ, 2015 оны 11 дүгээр сар

Эх сурвалж: ЭМБ-уудын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах 
үеэр авсан мэдээ, 2015 оны 11 дүгээр сар

ЖСЭХ Нэгж
2014 онд 

хүлээн авсан
2015 онд 

хүлээн авсан
Харьцаа 

(2015/2014)

Эрэгтэй бэлгэвч Хайрцаг 1,850 0 0.0%

Эмэгтэй бэлгэвч Ширхэг 500 0 0.0%

Умайн ерөндөг Ширхэг 3,500 1,200 34.3%

Тарилга Туншил 9,000 6,353 70.6%

Микрогинон эм Мөчлөг 38,000 30,000 78.9%

Суулгац Ширхэг 3,200 900 28.1%

Яаралтай ууж жирэмслэхээс хамгаалах эм Хайрцаг 0 0 -

Зураг 10. Дүн шинжилгээнд хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагуудаас сүүлийн 6 сард 
жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгсэл тасалдсан байгууллагын эзлэх хувь

53% 47%
ЖСЭХ тасалдаагүй

ЖСЭХ тасалдсан



27МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Харин Улаанбаатар, Орхон, Сэлэнгэ дэх 
эмэгтэйчүүд, НҮЭМ-ийн хувийн гурван 
эмнэлэгт сүүлийн 6 сарын хугацаанд тасалдал 
гараагүй байна. Энд ГБТ-ийн маш олон аргыг 
үйлчлүүлэгчдэд санал болгож байв. Тухайлбал, 
Орхоны хувийн эмнэлэг дотроо эмийн сантай 
бөгөөд тэнд нь Новенет, Джесс, Ярина, Диана 
35, Бенатекс, Феминал, Депопровера, насанд 
хүрсэн болон өсвөр үеийнхний умайн ерөндөг 
зэрэг олон төрлийн ЖСЭХ байсан. Хавсарсан 
дааврын эм 4,500-35,000 төгрөг буюу 2.2-17.5 
ам.долларын үнэтэй байв.

Улсын ЭМБ-ууд орчин үеийн ЖСЭХ-ээр 
үйлчлүүлэхгүй байгаа гол шалтгаан нь төвөөс 
ханган нийлүүлэлт удаашралтай байдагтай 
холбоотой байна. ЭМБ-уудын талаас илүү хувь 
нь ЖСЭХ-ийн захиалга өгснөөс хойш сар гаруйн 
дараа захиалга нь ирдэг гэв (Эрүүл мэнд, спортын 
яам ба бусад 2015). Ийнхүү улсын салбарт ЖСЭХ-
ийн хангамж сүүлийн жилүүдэд буурч байгаа нь 
ГБТ-ийн эм, хэрэгслийн хүртээмжид сөргөөр 
нөлөөлж, яваандаа үйлчлүүлэгчдийн ГБТ-ийн 
үйлчилгээ авах сонирхлыг бууруулах эрсдэлтэй 
байна. 

ЖСЭХ-ийн тасалдал, ханган нийлүүлэлтийн 
удаашралтай байдлыг шийдвэрлэхийн тулд 
эм, хэрэгслийн худалдан авалт, хадгалалтын 
мэдээллийн тогтолцоо, ханган нийлүүлэлтийн 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, ГБТ-ийн 
бүтээгдэхүүний санхүүжүүлэгч, худалдан авагч 
болон түгээгч нарын хоорондын зохицуулалтыг 
бэхжүүлэх замаар ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг 
сайжруулах шаардлагатай юм. НҮБ-ын ХАС-аас 
ханган нийлүүлэлтийн удирдлагын мэдээллийн 
тогтолцоо бүрдүүлж, хөгжүүлэх зорилгоор 1992 
оноос хойш ЭМСЯ болон МЭИК-д дэмжлэг 
үзүүлж ирсэн бөгөөд вэбд суурилсан CHANNEL 
програм хангамжийг нэвтрүүлсэн байна. Энэхүү 
судалгааны хүрээнд МЭИК-ийн төв агуулах болон 
Сэлэнгэ аймаг дахь салбар дээр нь очиж үйл 
ажиллагаатай нь танилцахад CHANNEL програм 
хангамжийн ажиллагаа сайн байсан. НЭМГ ч гэсэн 
CHANNEL програм хангамжийг ашиглан тайлан 
гаргаж байв. Гэвч CHANNEL програм хангамжийг 
голдуу бүртгэл, тайлагналтад ашиглаж байгаа 
ба ЖСЭХ-ийн тасалдлаас сэргийлэх хяналтын үр 
дүнтэй арга хэрэгсэл болгон тэр бүр ашиглахгүй 
байна.

Анхан болон хоёрдогч шатлалын ЭМБ-уудад 
зөвхөн үнэгүй ЖСЭХ-ээр үйлчлүүлсэн хүмүүсийн 
мэдээллийг бүртгэдэг байна. Харин ГБТ-ийн 
талаар зөвлөгөө авч, эмийн сангаас ЖСЭХ 
худалдан авах жор бичүүлсэн үйлчлүүлэгчдийг 
“урьдчилан сэргийлэх үзлэг”-ийн бүртгэлд 
бүртгэдэг. Хоёрдогч шатлалын ЭМБ-д умайн 
ерөндөг буюу суулгац тавих, авах үйлчилгээнд 
хамрагдагсдыг “эмэгтэйчүүдийн үзлэг”-ийн 
бүртгэлд бүртгэдэг байна. Үүний улмаас улсын 
ЭМБ-уудад ГБТ-ийн үйлчилгээний хэрэглээг 
хянахад бэрхшээлтэй байдаг. 

ЖСЭХ хэрэглэж буй эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
нь ӨЭМТ, СЭМТ-ийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний 

нэг шалгуур болдог тул энд ЖСЭХ-ийн хэрэглээг 
хянах харьцангуй сайн тогтолцоо бүрджээ. 
Тухайлбал, Улаанбаатар хотын нэг ӨЭМТ 14,660 
хүнд ЭМАШТ үзүүлдэг бөгөөд үүнээс 4,227 нь 
нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд байна. 2015 
оны 6 дугаар сарын байдлаар 2,236 эмэгтэй 
орчин үеийн ЖСЭХ хэрэглэж байсан ба эдгээрийн 
192 нь шинэ, бусад нь өмнө нь ЖСЭХ хэрэглэж 
байсан үйлчлүүлэгчид байв ( 11-р зураг). Энэхүү 
мэдээнд тулгуурлан үйлчилгээний нөхөгдөөгүй 
орон зай, үйлчлүүлэгчдийн илүүд үздэг ГБТ-
ийн аргууд, тусламж үйлчилгээний сайжруулах 
шаардлагатай бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлох 
боломжтой юм.

МЭДЭЭЛЛИЙН ТОГТОЛЦОО
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Удирдамж ёсоор үнэгүй ЖСЭХ-ийн хэрэглээний 
тухай мэдээг баримтжуулж, сар бүр шинэчлэн, 
орон нутгийн эрүүл мэндийн газарт илгээдэг 
(Эрүүл мэндийн хэмжилзүйн сүлжээ ба Эрүүл 
мэндийн яам 2008; Дэлхийн Банк 2014). Орон 
нутгийн эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд 
ЭМБ-уудын бүртгэл мэдээлэлд хяналт тавьж, 
мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх ёстой. Гэвч 
энэ нь тэр бүр хэрэгждэггүй байна (үйлчилгээ 
үзүүлэгч нартай хийсэн ярилцлагаас харахад). 
ЭМБ-ууд зөвхөн үнэгүй ЖСЭХ-ээр үйлчлүүлсэн 
хүмүүсийг бүртгэдэг тул ГБТ-ийн үйлчилгээ авсан 
үйлчлүүлэгчдийн тоо дутуу бүртгэгддэг байх 
талтай. Хэдий ийм дутагдалтай боловч албан ёсны 
бүртгэл мэдээлэл нь ГБТ-ийн аргын хэрэглээний 
хандлагыг хянахад ач холбогдолтой юм.

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бүхий л 
шатлалд өвчлөл, нас баралтын бүртгэлд Өвчний 
олон улсын 10 дугаар ангилал (ӨОУА-10)-ыг 
хэрэглэдэг. ГБТ-ийн үйлчилгээтэй холбоотой 
оношийн код энэхүү ангилалд байдаг, мөн 

аймгийн түвшинд эрүүл мэндийн мэдээллийн 
чиглэлээр дор хаяж 2 жилийн сургалтад 
хамрагдсан орон тооны статистикч ажилладаг 
(Эрүүл мэндийн хэмжилзүйн сүлжээ ба Эрүүл 
мэндийн яам 2008) боловч сургалт, ухуулга 
нөлөөллийн ажил дутмаг байгаагаас мэдээллийг 
зохих ёсоор бүртгэж, шийдвэр гаргалтад ашиглах 
явдал хангалтгүй байна. 

Монгол Улсад эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээлэлд 
өөр өөр төслийн хүрээнд боловсруулсан олон 
төрлийн програм хангамж ашиглаж, тэдгээр нь 
хоорондоо мэдээллийг харилцан хөрвүүлдэггүйн 
улмаас эрүүл мэндийн мэдээллийн тогтолцооны 
бүрэн бүтэн байдал алдагдаж байна (Дэлхийн Банк 
2014). Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
үр ашиг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
Дэлхийн банкнаас Монгол Улсын Засгийн газарт 
дэмжлэг үзүүлж, цахим засаглалын стратеги, нэг 
худалдан авагчийн тогтолцоо бүрдүүлэх цаашдын 
зорилгод нийцүүлэн цахим эрүүл мэндийн 
төслийг хэрэгжүүлэхээр болоод байна.

Зураг 11. Улаанбаатар хотын нэг ӨЭМТ-д бүртгэлтэй 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн  
жирэмслэхээс сэргийлэх эм, хэрэгслийн хэрэглээ, 2015
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ГБТ-ийг дэмжигч орчин: Монгол Улсад ГБТ-
ийн хангагдаагүй хэрэгцээ өндөр хэвээр байна. 
Дээр дурьдсанчлан сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 
хангагдаагүй хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа ба 
ялангуяа өсвөр үеийнхэн болон 45-49 насны 
эмэгтэйчүүдийн дунд өндөр байна.  Хөдөө орон 
нутгаас хот суурин газрыг чиглэсэн хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөн хурдацтай нэмэгдсэнээс 
хотын хүн амын тоо ихээхэн өсч, тэдэнд ГБТ-ийн 
эм, хэрэгсэл, үйлчилгээг хүртээмжтэй болгоход 
бэрхшээл тулгарч байна. Шилжин суурьшигчдын 
дунд бүртгэлгүй, эрүүл мэндийн даатгалгүй, хот 
суурин газар дахь ГБТ-ийн үйлчилгээний талаар 
мэдээлэлгүй хүн олон байна. Үүний улмаас ГБТ-
ийн үйлчилгээ авч чадахгүй байгаа хотын хүн ам 
эрсдэлд ихээхэн өртөж байна. 

Бодлогын түвшинд Монгол Улсын Засгийн газар 
бэлгийн ба нөхөн үржихүйн эрх зэрэг хүний 
эрхийг хамгаалах тухай олон улсын цөөнгүй гэрээ, 
конвенцид нэгдсэн боловч ГБТ-ийн үйлчилгээтэй 
холбоотой тусгайлсан бодлого хязгаарлагдмал 
хэвээр байна. ГБТ-ийн үйлчилгээний асуудлыг 
ЭМБ-ын бүтэц, үйл ажиллагааны стандарт, 
эрүүл мэндийн тогтолцооны бүхий л шатлалд 
үзүүлэх тусламж үйлчилгээний багцад цогц, ил 
тод байдлаар тусгаагүй байна (  2-р хавсралтаас  
дэлгэрүүлнэ үү). Бодлогын эдгээр дутагдалтай 
талууд нь НҮЭМ-ийн тусламж үйлчилгээний дотор 
ГБТ-ийн үйлчилгээ орхигдоход зарим талаар 
нөлөөлж байна.

Зөвлөмж: 

• Нотолгоонд тулгуурласан ухуулга нөлөөллийн 
ажиллагаагаар дамжуулж ГБТ-ийн ач 
холбогдлыг нэмэгдүүлэх улс төрийн чин 
эрмэлзлийг бий болгох

• ГБТ-ийг НҮЭМ-ийн тусламж үйлчилгээнд 
нэгтгэх явдлыг бэхжүүлэх зорилгоор бусад 
стратегийн бичиг баримттай нийцсэн ГБТ-
ийн талаарх тусгайлсан үндэсний стратегийг 
боловсруулах

• ЭМБ-ын бүтэц, үйл ажиллагааны үндэсний 
стандартуудад ГБТ-ийн асуудлыг тусгах талаар 
ухуулга нөлөөллийн ажиллагаа явуулах

ГБТ-ийн үйлчилгээний хүртээмж ба чанар: Эрүүл 
мэндийн салбарын бүхий л шатлалд ГБТ-ийн 
үйлчилгээг НҮЭМ-ийн үйлчилгээтэй нэгтгэсэн 
байна. Гэсэн хэдий ч ийнхүү нэгтгэх асуудал болон 
ГБТ-ийн үйлчилгээний чанар ихээхэн доголдож 
байна. ГБТ-ийн талаар сургалт, сурталчилгааны 
мэдээлэл ЭМБ-уудад ховор байгаагаас харахад 
ГБТ-ийн үйлчилгээг хөхиүлэн сурталчлах явдал 
хангалтгүй байна. Нууцлалыг хангах асуудлыг 
орхигдуулах явдал, хүний нөөцийн хомсдол, 
ажлын хэт ачааллаас улбаалсан цагийн 
хомсдол, ЖСЭХ-ийн тасалдал зэрэг нь ГБТ-ийн 
үйлчилгээний чанар муу байхад нөлөөлж, энэ 
нь эргээд ГБТ-ийн үйлчилгээ авахаар хандах 
үйлчлүүлэгчдийн сонирхлыг бууруулж байна. 
Хоёрдогч ба гуравдагч шатлалын эмч нар 
ЭМДС-ийн хөнгөлөлттэй олгох ЖСЭХ-ийн жор 
бичих эрхгүй байгаа нь ГБТ-ийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг хязгаарлаж байна. Үр хөндөлтийг 
үйлчлүүлэгчээс төлбөр авч хийдэг нь эмч нарт 
энэхүү ажилбарыг хийх санхүүгийн хөшүүрэг 
бий болгож болзошгүй.  Гуравдагч шатлалын 
эмнэлгүүд  үр хөндөлтийн дараах зөвлөгөө өгдөг 
боловч ГБТ-ийн эм хэрэгсэлийн тасалдалтай  
байна. Өсвөр үеийнхэнд тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэхэд илүү их саад бэрхшээл тулгардаг байна.

Зөвлөмж: 

• ГБТ-ийг сурталчилж, ЭМБ-уудад ГБТ-ийн 
талаарх мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

• Хот суурин газрын шилжин суурьшигчид 
болон оюутан сурагчдад мэдээлэл, боловсрол 
олгох хүрч үйлчлэх үйл ажиллагааг тогтмол 
зохион байгуулах

• ГБТ-ийн чанартай тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх, тэр дундаа үйлчлүүлэгчийн нууцлал, 
ганцаарчилсан байдлыг хангах тухай 

Дүгнэлт ба зөвлөмж
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сургалтыг үйлчилгээ үзүүлэгч нарт явуулах, 
сургалтын чанарыг сайжруулах

• Зохих сургалтад хамрагдсан хөдөө орон 
нутгийн их эмч, эх баригч нарт ГБТ-ийн мэс 
заслын зарим тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 
эрхийг олгох

• Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нарт ЭМДС-
ийн хөнгөлөлттэй олгох ЖСЭХ-ийн жор бичих 
эрхийг олгох

• ГБТ-ийн үйлчилгээний зохистой хэрэглээг 
хөхиүлэн дэмжих зорилгоор эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын  урамшуулал,  санхүүгийн 
хөшүүргийг оновчтой болгох

• Хоёрдогч ба гуравдагч шатлалд үр хөндөлтийн 
дараах ГБТ-ийн үйлчилгээг хүртээмжтэй 
болгож, бэхжүүлэх

• ӨҮЭМ-ийн кабинетүүдэд ГБТ-ийн эм, хэрэгсэл, 
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах

ГБТ-ийн хүний нөөц: Монгол Улсын эрүүл 
мэндийн хүний нөөц хот суурин газруудад хэт 
төвлөрч, их эмчийн тоо ерөнхийдөө илүүдэлтэй, 
харин сувилагч, эх баригч нар хомсдолтой байна. 
ЭМАШТ-ийн түвшинд болон хөдөө орон нутагт 
чадварлаг боловсон хүчнийг тогтвор суурьшилтай 
ажиллуулах асуудал бэрхшээлтэй хэвээр байна. 
Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд мэргэжлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэхийн тулд тусгай зөвшөөрөл авах 
нарийн шалгуурыг даван туулдаг. Гэсэн хэдий ч 
эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн ГБТ-ийн талаарх 
мэдлэг, ур чадвар орчин үеийн шаардлагад тэр 
бүр нийцэхгүй байгаа нь ГБТ-ийн асуудлыг ажлын 
байран дээрх сургалтын хөтөлбөрт системтэйгээр 
оруулахгүй байгаатай холбоотой юм. Ярилцлага 
өгсөн үйлчилгээ үзүүлэгч нарын тал хувь нь 
сүүлийн 5 жилийн хугацаанд ГБТ-ийн талаар 
ямар нэгэн сургалтад хамрагдаагүй байна. 
Ажиллагсдын тогтвор суурьшил муу, үйлчилгээ 
үзүүлэгч нарын чадавхийг бэхжүүлэх хөшүүрэг 
байхгүй, ГБТ-ийн талаарх сургалт дутмаг байгаа 
нь ГБТ-ийн үйлчилгээний чанар, тогтвортой 
байдалд сөргөөр нөлөөлж, 2030 он гэхэд бүх 
нийтэд НҮЭМ-ийн үйлчилгээг хүртээмжтэй 
болгож, жендэрийн тэгш байдлыг хангах ТХЗ-
уудыг хэрэгжүүлэхэд бэрхшээл учруулахаар байна. 

Зөвлөмж: 

• Газар зүйн болон хүн ам зүйн мэдээллийг 
ашиглаж эрүүл мэндийн хүний нөөцийн 
хэрэгцээг илүү оновчтой урьдчилан тооцох

• ЭМСЯ, БСШУЯ-ны хоорондын зохицуулалтыг 
бэхжүүлж, эрүүл мэндийн хүний нөөцийн 
төлөвлөлтийг сайжруулж, анагаахын 
сургуулиудын ГБТ-ийн талаарх сургалтын 
хөтөлбөрийг шинэчлэх

• Их эмч, эх баригч болон эрүүл мэндийн 
бусад холбогдох мэргэжилтнүүдэд зориулсан 
ГБТ-ийн төгсөлтийн өмнөх болон дараах 
сургалтын хөтөлбөр, сургалтын материалыг 
шинэчилж, ДЭМБ-ын ЖСЭХ-ийн хэрэглээний 
эмнэлзүйн шинэчилсэн шалгуур зэрэг ГБТ-ийн 
талаарх сүүлийн үеийн мэдээллийг тусгах

• ЭМАШТ-ийн түвшинд болон хөдөө орон нутагт 
чадварлаг эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийг 
татах урамшууллын багц бий болгох

ГБТ-ийн үйлчилгээний санхүүжилт: Санхүүгийн 
мэдээ дутмаг байгаагаас ГБТ-ийн үйлчилгээний 
зарцуулалт тодорхойгүй байна. Монгол Улс их 
дунд орлоготой улсын ангилалд шилжсэнтэй 
холбоотойгоор ГБТ-ийн эм, хэрэгсэл, үйлчилгээг 
дотоодын эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх талаар илүү их 
үүрэг хүлээх шаардлагатай болж байна.  Сүүлийн 
жилүүдэд ЖСЭХ худалдан авахад зориулсан 
улсын төсвийн хэмжээ нэмэгдэж байгаа боловч 
хүн амын хэрэгцээг хангахад хүрэлцэхгүй хэвээр 
байна. Улсын эрүүл мэндийн төсвийн дийлэнх 
хувийг эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлэх тусламж 
үйлчилгээнд зарцуулж байна. ЭМДС-аас зарим 
төрлийн дааврын эмийн санхүүжилтийг дааж, 
харин бэлгэвч, жирэмслэхээс сэргийлэх тарилга, 
суулгац зэргийг даатгалд хамруулдаггүй. ГБТ-
ийн үйлчилгээнд зарцуулж буй хувийн эрүүл 
мэндийн зардлын дийлэнх хувийг үйлчлүүлэгчийн 
өөрөө төлөх төлбөр эзэлж байна. Санхүүгийн 
хязгаарлагдмал байдлаас болж үнэгүй ЖСЭХ-
ийг зөвхөн эмзэг бүлгийн хүн амд түгээж, ГБТ-
ийн эм, хэрэгслийн хомсдолыг хувийн зах зээл 
нөхөж байна. ГБТ-ийн эм, хэрэгсэл, үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулахад нийгмийн 
маркетингийн хөтөлбөрүүд чухал үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа боловч эдгээрийн хамралт нь хот, суурин 
газруудаар хязгаарлагдаж байна. Иймээс Засгийн 
газрын зүгээс ГБТ-ийн санхүүжилтийн нэмэлт эх 

ДҮГНЭЛТ БА ЗӨВЛӨМЖ
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үүсвэр дайчлахад анхаарах нь чухал байна. ГБТ 
нь нийгмийн баялаг учраас нийгмийн гадаад 
дам нөлөө бий болгодог, өөрөөр хэлбэл тухайн 
үйлчилгээг авч буй хувь хүнд үзүүлэх үр өгөөжөөс 
илүү нийгмийн үр өгөөж бий болгодог. Иймээс 
ГБТ-ийн үйлчилгээний хэрэглээг цэвэр зах 
зээлийн зүй тогтлоор эдийн засгийн хамгийн 
үр ашигтай түвшин буюу Паретогийн үр ашигт 
хүргэх боломжгүй. Ер нь, ГБТ-ийн үйлчилгээ 
мэтийн нийгмийн баялаг болсон бүтээгдэхүүний 
хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд Засгийн газраас татаас 
өгөх нь зүйтэй гэж үздэг. 

Зөвлөмж: 

• Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоонд тулгуурлан 
НҮЭМ, тэр дундаа ГБТ-ийн зарцуулалтыг 
хянах ажлыг эхлүүлэх

• Улсын төсвөөс ГБТ, урьдчилан сэргийлэх 
болон нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 
зарцуулах санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, улсын 
төсвийг ЭМАШТ-ийг бэхжүүлэхэд дахин 
хуваарилах талаар нотолгоонд тулгуурласан 
ухуулга нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах

• Умайн ерөндөг, тарилга, суулгац зэргийг 
ЭМНД-д хамруулж, хоёрдогч ба гуравдагч 
шатлалын бүх ЭМБ-д хүртээмжтэй болгох

• ЭМСЯ болон Нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газрын хоорондын зохицуулалтыг сайжруулж, 
ГБТ-ийн үйлчилгээг хамтран санхүүжүүлэх, 
улмаар ГБТ-ийн эм, хэрэгсэл, үйлчилгээний 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах

• ГБТ-ийн эм, хэрэгсэл, үйлчилгээнд 
үйлчлүүлэгчийн өөрөө төлөх төлбөрийн 
хэмжээг бууруулах зорилгоор ЭМДС-аас 
олгож буй дааврын эмийн хөнгөлөлтийн хувь 
хэмжээнд тойм үнэлгээ хийж, хувь хэмжээг 
нэмэгдүүлэх

• ЖСЭХ-ийн санхүүжилтийг сайжруулах 
зорилгоор ТХХТ-ийг хөхиүлэн дэмжих

ЖХЭХ-ийн хангамж: ЖСЭХ-ийн санхүүжилт 
буурч, төвөөс ханган нийлүүлэлт удааширсантай 
холбоотойгоор 2013 оноос хойш ЭМБ-уудад  
ЖСЭХ нэлээд тасалдах болсон. ЭМБ-уудын тал 
гаруй хувьд нь захиалга өгснөөс хойш нэг сараас 
дээш хугацааны дараа ЖСЭХ-ийг ханган нийлүүлдэг 
байна. ЖСЭХ-ийн ханган нийлүүлэлтийг 
сайжруулахын тулд ханган нийлүүлэлтэд 
оролцогч талуудын хоорондын зохицуулалтыг 
бэхжүүлж, ханган нийлүүлэлтийн удирдлагын 

мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох 
шаардлагатай. ЖСЭХ-ийг ханган нийлүүлэхэд 
эмийн компани зэрэг хувийн салбарын оролцоо 
аажмаар нэмэгдэж, Монгол Улсад ГБТ-ийн эм, 
хэрэгслийн хангамжийг сайжруулахад нийгмийн 
маркетингийн хөтөлбөрүүд чухал үүрэг гүйцэтгэж 
байна. 

Зөвлөмж:

• Аймаг, дүүрэг, ЭМБ-уудын ЖСЭХ-ийн бодит 
хэрэгцээг илүү нарийн тодорхойлохын тулд 
хувийн салбарын ханган нийлүүлэлтийн 
сүлжээтэй хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх

• ГБТ-ийн эм, хэрэгслийг санхүүжүүлдэг, 
худалдан авдаг, түгээдэг этгээдүүдийн үйл 
ажиллагааг зохицуулах механизм бүрдүүлэх

• ЖСЭХ-ийн нөөцийн бүртгэлийн байнгын 
хяналтыг бэхжүүлэх

• ЭМСЯ, аймаг ба нийслэлийн Эрүүл мэндийн 
газар, МЭИК-ийн хооронд мэдээлэл солилцох 
явдлыг сайжруулж, ГБТ-ийн эм, хэрэгслийн 
удирдлагыг үр дүнтэй болгох зорилгоор 
CHANNEL-ийн хэрэглээг хялбаршуулах

• Ханган нийлүүлэлтийн удирдлагын мэдээлэлд 
дүн шинжилгээ хийх үндэсний чадавхийг 
бүрдүүлэх

• ГБТ-ийн эм, хэрэгсэл, үйлчилгээг хэрэгцээ 
ихтэй хүн амд илүү хүртээмжтэй болгохын 
тулд  ТХХТ-ийг бэхжүүлэх

ГБТ-ийн үйлчилгээний бүртгэл ба мэдээллийн 
удирдлага: ЭМБ-уудад ГБТ-ийн тусламж 
үйлчилгээний бүртгэл учир дутагдалтай байна. 
ЭМБ-ууд зөвхөн үнэгүй ЖСЭХ-ийн хэрэглээний 
тухай мэдээг нарийн бүртгэж, ГБТ-ийн бусад 
үйлчилгээний бүртгэл дутмаг байгаа нь  
мэдээллийн чанарт сөргөөр нөлөөлж байна. 
ЭМАШТ-ийн түвшинд үнэгүй ЖСЭХ-ийн 
хэрэглээний тухай мэдээг баримтжуулж, сар 
бүр шинэчлэн, орон нутгийн эрүүл мэндийн 
газарт илгээдэг. Гэвч эргэн мэдээлэл, дэмжлэгт 
хяналт, зохицуулалт учир дутагдалтай байна. 
Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт эрүүл 
мэндийн мэдээллийн олон төрлийн систем 
ашигладаг боловч эдгээр нь хоорондоо мэдээлэл 
солилцдоггүй, эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
үзүүлэгчид мэдээнд дүн шинжилгээ хийх чадавхи 
сул байна. Эрүүл мэндийн мэдээллийн тогтолцоо 
нэгдмэл бус, бүртгэл мэдээлэл дутуу дулимаг, 
хүний нөөцийн сургалт хангалтгүйн улмаас 
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ухуулга нөлөөлөл, бодлого боловсруулалтад 
шаардлагатай нотолгоо бүрдүүлж тэр бүр 
чадахгүй байна.

Зөвлөмж:

• Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн 
ЖСЭХ-ийн хэрэглээтэй холбоотой тоо мэдээг 
ЭМАШТ-ийн түвшинд хэрхэн цуглуулж, 
тайлагнаж байгааг үнэлэх 

• ГБТ-ийн бүх төрлийн үйлчилгээг эрүүл 
мэндийн албан ёсны бүртгэл мэдээлэлд 
хамруулж, улмаар ЖСЭХ-ийн хэрэглээний 
хувиас гадна ГБТ-ийн үйлчилгээний хамралтыг 
тодорхойлдог болох 

• Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн талаар 
төвөөс ЭМБ-уудад тавих хяналт, дэмжлэгийг 
бэхжүүлэх

• Эрүүл мэндийн мэдээллийн системүүдийг 
нэгтгэх, уялдуулах, стандартчилах

• Эрүүл мэндийн мэдээллийг ухуулга нөлөөлөл, 
бодлого боловсруулалтад ашиглах дүн 
шинжилгээний ур чадварыг нэмэгдүүлэх

ГБТ-ийг сайжруулах боломж: Монгол Улсад 
ГБТ-ийн үйлчилгээг сайжруулахад олон саад 
бэрхшээл учирч байгаагийн зэрэгцээ  цөөнгүй 
боломж байна. Үүнд: (1) тус улсад хүний 

эрхийг хөхиүлэн дэмждэг, ГБТ-ийн үйлчилгээг 
сайжруулах Засгийн газрын чин эрмэлзэл 
нэмэгдэж, ГБТ-тэй холбоотой хүн амын талаар 
төрөөс баримтлах бодлогыг шинэчилж байна 
(хүн амын талаар төрөөс баримтлах бодлогын 
төсөл боловсрогдож байна). Энэ нь бодлогын 
орчинг  цаашид сайжруулах бодит суурь бүрдүүлж 
байна; (2) хязгаарлагдмал тал байгаа хэдий ч ГБТ-
ийг эрүүл мэндийн тогтолцооны бүхий л шатлалд 
НҮЭМ-ийн бусад үйлчилгээ (ж.нь жирэмсний 
хяналт, төрсний дараах тусламж үйлчилгээ)-тэй 
ерөнхийд нь нэгтгэж чадсан. ЭМБ-д суурилсан 
ЭХЭМ-ийн тусламж үйлчилгээний хэрэглээ 
харьцангуй сайн бөгөөд үүгээр дамжуулж ГБТ-
ийн талаар хүн амын мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэх боломжтой; (3) Засгийн газар болон 
хандивлагчид нийгмийн эрүүл мэндийн олон 
хөтөлбөр (ж.нь, дархлаажуулалтын хөтөлбөр, 
БЗДХ/ХДХВ-ийн халдвараас сэргийлэх хөтөлбөр, 
умайн хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэлтийн 
хөтөлбөр) хэрэгжүүлдэг ба эдгээртэй ГБТ-
ийн үйлчилгээг нэгтгэх замаар хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, эрэлтийг бий болгох боломжтой; 
(4) Дэлхийн банкны санхүүжилттэй цахим эрүүл 
мэндийн төсөл нь эрүүл мэндийн мэдээллийн 
тогтолцоог сайжруулах, мэдээ мэдээллийг ухуулга 
нөлөөлөл, бодлого боловсруулалтад ашиглах 
чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой байна.  

ДҮГНЭЛТ БА ЗӨВЛӨМЖ
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1-р хавсралт. Үйл ажиллагаатай нь танилцсан эрүүл 
мэндийн байгууллагуудын жагсаалт

Хавсралтууд

Тусламж 
үйлчилгээний 
шатлал

Д/д Төрөл ЭМБ, тасгийн нэр Дүүрэг буюу аймгийн нэр

Анхдагч 
шатлал

1 ӨЭМТ Зөвлөх Сэлэнгэ

2 ӨЭМТ Эмнэх Сэлэнгэ

3 ӨЭМТ Медктоб Дархан-Уул

4 ӨЭМТ Эмийн цэцэглэн Орхон

5 ӨЭМТ Мэнд цэцэн Булган

6 ӨЭМТ Оюуны шим Хэнтий

7 ӨЭМТ Баян Бигэр СХД, Улаанбаатар

8 ӨЭМТ Мичид асар СХД, Улаанбаатар

9 СЭМТ СЭМТ Ерөө сум Сэлэнгэ

10 СЭМТ СЭМТ Хонгор сум Дархан-Уул

11 СЭМТ СЭМТ Мөрөн сум Хэнтий

Хоёрдогч 
шатлал

12 АНЭ Жирэмсний хяналт/НҮЭМ-ийн кабинет Сэлэнгэ

13 АНЭ Жирэмсний хяналт/НҮЭМ-ийн кабинет 1 Дархан-Уул

14 АНЭ Жирэмсний хяналт/НҮЭМ-ийн кабинет 2 Дархан-Уул

15 АНЭ Жирэмсний хяналт/НҮЭМ-ийн кабинет 4 Дархан-Уул

16 АНЭ Жирэмсний хяналт/НҮЭМ-ийн кабинет 5 Дархан-Уул

17 АНЭ Жирэмсний хяналт/НҮЭМ-ийн кабинет Булган

18 Дүүргийн эмнэлэг Жирэмсний хяналт/НҮЭМ-ийн кабинет СХД, Улаанбаатар

19 АНЭ ГБТ(НҮЭМ)-ийн кабинет Булган

20 АНЭ НҮЭМ/Чанд авиан оношлогооны кабинет Хэнтий

21 Дүүргийн эмнэлэг НҮЭМ-ийн кабинет БГД, Улаанбаатар

22 АНЭ Үр хөндөлтийн клиник Булган

23 АНЭ Үр хөндөлтийн клиник Хэнтий

24 АНЭ ӨҮЭМ-ийн кабинет Сэлэнгэ

25 АНЭ ӨҮЭМ-ийн кабинет Дархан-Уул

26 Дүүргийн эмнэлэг ӨҮЭМ-ийн кабинет СХД, Улаанбаатар

Гуравдагч 
шатлал

27 ЭХЭМҮТ Үр хөндөлтийн клиник Улаанбаатар

28 ЭХЭМҮТ ӨҮЭМ-ийн кабинет Улаанбаатар

29 БОЭТ ӨҮЭМ-ийн кабинет Орхон

30 БОЭТ Үр хөндөлтийн клиник Орхон

31 БОЭТ ГБТ(НҮЭМ)-ийн кабинет Орхон

Хувийн 
эмнэлэг

32 - Хар од Сэлэнгэ

33 - Мишээл Орхон

34 - Мари Стопсын НҮЭМ-ийн клиник Улаанбаатар

Агуулах ба 
хувийн эмийн 
сан

35 - МонголЭмИмпекс концерн (МЭИК)-ийн төв Улаанбаатар

36 - МЭИК-ийн салбар Сэлэнгэ

37 - МЭИК-ийн хувийн эмийн сан Улаанбаатар

38 - "МОНОС"-ын хувийн эмийн сан Улаанбаатар
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2-р хавсралт. Гэр бүл төлөвлөлттэй холбоотой эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний үндэсний стандартын тойм үнэлгээ

Одоогийн заалт Сайжруулах санал

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ14

MNS 5292: 2011 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

6.  Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж, үйлчилгээ

6.1   Тусламж, үйлчилгээг нэн шаардлагатай багцын дагуу дараах төрлөөр үзүүлнэ: 

6.1.1. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
төрөл: үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн 
байдлын үнэлгээ, оношлогоо, эмчилгээ, 
яаралтай тусламж үйлчилгээ, хөнгөвчлөх 
тусламж үйлчилгээ, сэргээн засах тусламж 
үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ ба хяналт

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний төрлийг 
тодорхойлохдоо үйлчилгээний төрлөөр бус, харин үйл 
ажиллагааны чиглэлээр тогтоосон тул ГБТ-ийг тусгаагүй 
байна. Гэсэн хэдий ч ГБТ-ийг нэн шаардлагатай тусламж 
үйлчилгээний багцад оруулж, ГБТ-тэй холбоотой хэсгийг 
нь бэлгийн ба НҮЭМ-ийн нэн шаардлагатай тусламж 
үйлчилгээний багц (НҮБ-ын ХАС ба Хүн амын зөвлөл, 2012) 
болон бусад шилдэг туршлагатай нийцүүлэн сайжруулах 
шаардлагатай.

6.1.3 Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

6.1.3.6 Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ

ГБТ-ийн хангагдаагүй хэрэгцээ их, үр хөндөлтийн түвшин 
өндөр, түүнчлэн ГБТ-ийн арга хэрэгсэл, үйлчилгээний 
хүртээмж муудаж байгааг харгалзан дараагийн буюу 5 
дахь НҮЭМ-ийн үндэсний хөтөлбөрт ГБТ-ийг сайжруулах 
асуудалд илүү анхаарал хандуулах. ГБТ-ийн арга хэрэгсэл, 
үйлчилгээний хүртээмж шатлал тус бүрт ямар байхыг 
тодорхой заах шаардлагатай.

7. Үнэлгээ өгөх зарчим ба аргачлал

7.3  Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар

7.3.3 Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн 
гэр бүл төлөвлөлтийн арга хэмжээнд 
хамрагдсан хувь 60%-иас доошгүй байж, 
жил бүр өссөн байна

Санал болгох: (a) шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолтыг 
нарийвчлан гаргах; (b) ЭМБ-ууд энэхүү шалгуур үзүүлэлтийг 
өөр өөр аргачлалаар тооцож байгааг харгалзан харьяа 
нутаг дэвсгэрийн нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн 
ГБТ-ийн арга хэмжээний хамралтыг тооцох стандарт 
аргачлал боловсруулах. 

11. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж, ашиглалт

11.1 Эм хэрэгслийн хангамж

11.1.1 Яаралтай тусламжийн эм, хэрэгслийг 
жагсаалтын дагуу хангасан байна

Энэхүү заалт нь яаралтай тусламжийн эм, хэрэгслээр 
хязгаарлагдсан ба ГБТ-ийн эм, хэрэгслийг оруулаагүй 
байна. Иймээс ӨЭМТ-д бэлгэвч, дааврын эм, тариа, умайн 
ерөндөг, яаралтай ууж хэрэглэх дааврын эм зэрэг орчин 
үеийн 5 төрлийн ЖСЭХ хангагдсан байх шаардлагыг нэмэх 
нь зүйтэй

11.2 Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж

14 Монгол Улсын стандарт, MNS5221:2002; MNS 5488:2005; MNS 6188:2010; MNS 5292:2011; MNS 6330-4:2012;  MNS 5081: 2013; 
MNS 5083:2013; MNS 5095:2013; Стандартчилал хэмжил зүйн газар, Улаанбаатар, 2002, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013

ХАВСРАЛТУУД
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11.2.4  Оношлогоо, эмчилгээний доор 
дурдсан багаж, хэрэгслээр хангагдсан байна

• 1.37 ерөндөг тавих багажны цуглуулга

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

MNS 5081: 2013 Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа

7. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

7.1 Эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа

7.1.2 Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл мэндийг 
дэмжих үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь 
…нөхөн үржихүйн … эрүүл зан үйлийг 
төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол 
олгоход чиглэсэн байна

ӨЭМТ ба СЭМТ-д ашиглах НҮЭМ/ГБТ-ийн сургалт/зан 
үйлийг өөрчлөх модуль боловсруулах нь зүйтэй

8. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

8. 2 Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ

8.2.1 Амбулаториор үйлчлүүлэгчдийн үзлэг, 
оношлогоо, эмчилгээг Монгол Улсад хүчин 
төгөлдөр мөрдөж буй стандарт, эмнэлзүйн 
удирдамжийн дагуу хийнэ

Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй ГБТ-ийн удирдамж (2012)-
ийг ДЭМБ-ын сүүлийн үеийн шалгуур (2014), бэлгийн ба 
НҮЭМ-ийн зайлшгүй шаардлагатай тусламж үйлчилгээний 
багц (НҮБ-ын ХАС ба Хүн амын зөвлөл, 2012) болон бусад 
шилдэг туршлагад нийцүүлэн шинэчлэн сайжруулах

8.8 Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ

8.8.1 Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үр дүнг 
тооцож ажиллана

ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын 6.1.3.6 дахь 
заалтыг сайжруулах саналыг харна уу.

8.8.8  Гэр бүл төлөвлөлтийн сургалтад 
нөхөн үржихүйн насны иргэд болон залуу 
гэр бүлийг хамруулан, зөвлөгөө өгч, 
төрөлт хоорондын хугацааг зохицуулах 
мэдлэг олгож, гарын авлага, жирэмслэхээс  
сэргийлэх эм, хэрэгсэл түгээнэ

Энэ нь НҮЭМ-ийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой нэлээд 
олон заалтаас ГБТ-тэй холбоотой цорын ганц заалт боловч 
ГБТ-ийн үйлчилгээний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүрэн 
хамарч чадаагүй байна. Стандартыг шинэчлэх үед энэхүү 
заалтыг сайжруулах хэрэгтэй.  СЭМТ үйлчлүүлэгчиддээ 
санал болгох ГБТ-ийн арга болон зөвлөгөөг тодорхой зааж 
өгөх шаардлагатай. 

8.8.10 Эмнэлгийн мэргэжилтэн нь үр 
хөндөлтийн өмнөх болон дараах зөвлөгөөг 
өгч, үр хөндүүлсэн эмэгтэйд илэрч болох 
хүндрэлийг эрт илрүүлэн, холбогдох 
тусламжийг үзүүлнэ

Үр хөндөлтийн дараах ГБТ-ийг оруулаагүй байна. Иймд 
стандартыг шинэчлэх үед уг асуудлыг тусгайлан зааж өгөх 
хэрэгтэй.  

10. Үнэлгээний үр дүнгийн шалгуур

10. 7  Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний үр дүн

10.7.3 Гэр бүл төлөвлөлтийн сургалт, арга 
хэмжээнд хамрагдсан залуу гэр бүлийн 
хувь жил бүр 60 хувиас доошгүй, нэмэгдсэн 
байна

Санал болгох: (a) ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагааны 
стандартын 7.3.3 дахь заалттай ижил хамралтын шалгуурыг 
ашиглах, (b) ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын 
7.3.3 дахь заалтад өгсөнтэй ижил санал

С хавсралт. Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж

C 4. Эх, хүүхдийн иж бүрдэл багаж, хэрэгсэл
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C 4.5 ерөндөг тавих, авах багажны иж 
бүрдэл 

ГБТ-ийн арга хэрэгслийг жагсаалтад оруулаагүй тул бэлгэвч, 
дааврын эм, тариа, умайн ерөндөг, суулгац зэрэг ГБТ-ийн 
арга хэрэгслийг нэмэх

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ  

MNS 5095: 2013 Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа

10. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ

10.1 Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ

10.1.1 Амбулаториор үйлчлүүлэгчдэд үзлэг, 
оношлогоо, эмчилгээг MNS 4621:2008 
стандарт болон бусад батлагдсан стандарт 
технологи, эмнэлзүйн удирдамжийн дагуу 
хийж, оношийг тодруулан эмчилж, эмчигээ, 
үйлчилгээ үзүүлэх алгоритм, журмын дагуу 
хэвтүүлэн эмчлэх бол эмнэлэгт хэвтүүлнэ

11. Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ

11.4. Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж 
үйлчилгээ

ГБТ-ийн үйлчилгээг тусгаагүй тул “хүний эрхэд суурилсан 
сайн дурын ГБТ-ийн үйлчилгээг үндэсний удирдамжийн 
дагуу үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх” гэж нэмэх 

11.4.2 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн болон 
нярайн тусламж, үйлчилгээг MNS4621:2008 
стандарт болон бусад батлагдсан стандарт 
технологи, эмнэлзүйн удирдамжийн дагуу 
чанартай үзүүлнэ

MNS4621:2008 стандартад ГБТ-ийн асуудлыг тусгах

СЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын 8.2.1 дэх 
заалтад өгсөнтэй ижил санал

11.4.8. Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолбор 
ажиллуулан, үндэсний бодлого, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг тооцож, Эрүүл 
мэндийн газарт мэдээлж, ажиллана

Хэт ерөнхий заалт учраас (a) НҮЭМ-ийн нэг цэгийн 
үйлчилгээний цогцолборын бүтцийг тодорхой болгох 
(кабинетүүдийн нэг нь ГБТ-ийн кабинет байх ёстой); (b) үр 
хөндөлтийн кабинет байх эсэхийг тодруулах, хэрэв байхаар 
бол үр хөндөлтийн дараах ГБТ-ийн асуудлыг тодорхой 
тусгах.

12. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

12.3 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, 
хамгаалах үйл ажиллагаа

12.3.2 Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл мэндийг 
дэмжих үйл ажиллагаа нь …нөхөн үржихүйн 
… эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл 
мэндийн боловсрол олгоход чиглэнэ

Хэт ерөнхий заалт; НҮЭМ болон бусад чиглэлээр сургалтын 
модуль ашиглах асуудлыг тодотгож өгч болно, мөн 
үйлчлүүлэгчдэд зориулсан чанартай МСС-ны материал 
хүртээмжтэй байлгах асуудлыг тусгаж болно

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

MNS 6330-4: 2012 Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа. 4-р хэсэг Төв эмнэлэг 
Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв

11. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

11.1 Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ

11.1.1 Амбулаториор үйлчлүүлэгчдэд үзлэг, 
оношлогоо, эмчилгээг MNS 4621:2008 
стандарт болон батлагдсан бусад стандарт, 
эмнэлзүйн удирдамжийн дагуу хийж 
гүйцэтгэнэ

MNS4621:2008 стандартад ГБТ-ийн асуудлыг тусгах

СЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандартын 8.2.1 дэх 
заалтад өгсөнтэй ижил санал

ХАВСРАЛТУУД
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МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

MNS 5221: 2002 Эрүүлийг хамгаалах технологи. Кесар хагалгааны мэс засал

11. Анхаарах зүйл, хүндрэл

11.9 Кесар хагалгааны мэс засал хийх 
явцад умайн гуурсан хоолойнуудыг тасалж 
үргүйдүүлэх асуудлыг гагцхүү жирэмсэн 
эмэгтэй шийднэ. Эмэгтэй тухайн асуудлын 
баталгааг бичгээр бичиж, өргөдөл өгнө

11.13 Умайд сорвитой эмэгтэйчүүд 
байнгын хяналтад байхын зэрэгцээ эхний 
жил жирэмслэхээс сэргийлэх дааврыг, 
дараачийн 2 жилээс эхлэн умайн хөндийн 
ерөндөг хэрэглэнэ

Энэхүү шаардлагыг Нэгдсэн эмнэлгийн стандартын 11.4 
дэх заалт болон ӨЭМТ, СЭМТ-ийн стандартын нийгмийн 
эрүүл мэнд/НҮЭМ-ийн үйлчилгээнд оруулах шаардлагатай. 
Учир нь, энэхүү дүрэм тэр бүр хэрэгжихгүй, давтан кесар 
хагалгаанд орох явдал түгээмэл хэвээр байна.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

MNS 5488: 2005 Эрүүлийг хамгаалах технологи - Үр хөндөлтийн тусламж үйлчилгээ

8. Үр хөндөлтийн бүртгэл мэдээлэл

8.3 Үр хөндөлтийн түүхийг батлагдсан 
маягтын дагуу хөтөлнө

Уг маягтад зөвхөн өмнө нь ЖСЭХ хэрэглэж байсан эсэхтэй 
холбоотой асуулт байгаа тул нэмж үр хөндөлтийн дараах 
ГБТ-ийн зөвлөгөө өгсөн эсэх, ГБТ-ийн ямар аргыг сонгосон 
талаар асуулт оруулах.

9. Зөвлөгөө өгөх

9.4 Үр хөндөлтийн дараах зөвлөгөөнд доорх зүйлс багтана

9.4.2 Жирэмслэхээс хамгаалах аргуудын 
талаар мэдээлэл өгч, сонголт хийхэд нь 
тусална

9.4.3  Сонгосон аргаа хэрэглэхэд нь тусална

Үр хөндөлтийн кабинетэд ГБТ-ийн орчин үеийн дор хаяж 5 
арга хэрэгслийг хүртээмжтэй байлгах асуудлыг тусгах

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

MNS 6188: 2010 Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа

6. Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа

6.3  Амбулаторийн хэсэгт дараах мэргэжлийн 
үзлэгийн кабинет ажиллана

6.3.3 Эмэгтэйчүүд Үйлчлүүлэгчийн хувьд кабинетийн нэрнээс ямар үйлчилгээ 
үзүүлдэг нь тодорхой байх ёстой. Тухайлбал, ГБТ-ийн 
үйлчилгээг ямар кабинетэд үзүүлдэг нь тодорхойгүй байна.

12. Эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ

12.1 Эмийн болон мэс заслын тусламж 
үйлчилгээ үзүүлнэ.

Зөвхөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд анхаарсан

12.2 Оношлогоо, эмчилгээг зохих стандарт, 
удирдамжийн дагуу бүрэн хийж, анхан 
шатны маягтанд тэмдэглэнэ

Зөвхөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд анхаарсан
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17. Нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ

17.1 Жирэмсэн болон төрсөн эхчүүдэд …
ГБТ… сэдвээр сургалтыг хийж, тэмдэглэл 
хөтөлнө

Энэхүү заалт нь зөвхөн сургалтаар хязгаарлагдсан байна. 
Үүнд ГБТ-ийн бусад үйлчилгээ, эм хэрэгслийг хамруулах 
нь зүйтэй, тухайлбал зөвлөгөө, үзлэг, ГБТ-ийн зохих арга 
хэрэгслээр хангах буюу жор олгох, бэлгэвч, дааврын эм, 
тариа, умайн ерөндөг, суулгац зэрэг ГБТ-ийн орчин үеийн 
дор хаяж 5 арга хэрэгслийг хүртээмжтэй байлгах асуудлыг 
тусгах

17.3 Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар 
сургалт сурталчилгааг эмэгтэйчүүд, түүний 
гэр бүлийн гишүүдэд явуулна

НҮЭМ, ГБТ-ийн талаар үйлчлүүлэгчдэд зориулсан чанартай 
МСС-ны материал хүртээмжтэй байлгах асуудлыг тусгаж 
болно

В хавсралт Нэн шаардлагатай багаж, тоног 
төхөөрөмжийн жагсаалт

Ерөндөг тавих, авах багажийн цомгийг жагсаалтад оруулсан 
боловч ГБТ-ийн эм хэрэгслийг оруулаагүй байна.

• Үндэсний стандарт нь ЭМБ-ын үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээний наад захын заавал 
биелүүлэх шаардлагыг тогтоодог. Энэ нь 
нэн ялангуяа хүний нөөцийн хэрэгцээг 
тогтоох, төсөв хуваарилах, эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг зохион байгуулах, нэн 
шаардлагатай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр 
хангах асуудлыг зохицуулахад чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн ЭМБ-ыг магадлан 
итгэмжлэх, гүйцэтгэлийг нь үнэлэхэд энэхүү 
стандартыг баримталдаг байна. 

• Гэхдээ ЭМБ-д үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээг стандартад ерөнхий утгаар нь 
тусгасан байх ба үйлчилгээг өвөрмөц байдлаар 
тодорхойлоогүй байна. Зарим үйлчилгээг 
илүү тодорхой зааж оруулсан боловч НҮЭМ-

ийн тусламж үйлчилгээг ерөнхий байдлаар 
тусгажээ. ГБТ-ийн үйлчилгээг бараг дурьдаагүй 
орхигдуулсан байна.

• Үндэсний стратегид ГБТ-ийн үйлчилгээг 
тусгахын тулд: (a) ГБТ-ийн үйлчилгээний 
тусгай стандарт боловсруулж, батлуулах 
талаар ухуулга нөлөөллийн үйл ажиллагаа 
явуулах; (b) энэ боломжгүй бол ГБТ-ийн 
үндэсний удирдамжийг шинэчлэх талаар 
ухуулга нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах; 
(c) дараагийн НҮЭМ-ийн үндэсний хөтөлбөрт 
ГБТ-ийг тэргүүлэх чиглэл болгох, мөн хүний 
эрхэд суурилсан, чанартай, сайн дурын ГБТ-
ийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах 
ГБТ-ийн стратегийг боловсруулахыг зөвлөмж 
болгож байна. 

ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ БА ЗӨВЛӨМЖ: 

ХАВСРАЛТУУД
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ЭМБ

Сүүлийн 
6 сард 
ЖСЭХ 
тасалдсан 
эсэх

Үнэлгээ 
хийхээр 
очиход ЖСЭХ 
тасалдсан 
байсан

Үнэлгээ хийхээр очиход байсан нөөцийн хэмжээ

Бэлгэвч
(хайрцаг)

Эм
(мөчлөг)

Умайн 
ерөндөг
(ширхэг)

Тариа
(туншил) 

Суулгац
(ширхэг)

Яаралтай 
уух эм

(ширхэг)

1
ӨЭМТ, 
Сэлэнгэ 1 

Үгүй Үгүй 15 529 71 226 N/A15 15

2
ӨЭМТ, 
Сэлэнгэ 2 

Үгүй Үгүй 19 509 35 263 N/A 11

3 ӨЭМТ, Дархан Тийм Тийм 0 0 N/A 0 N/A 0

4 ӨЭМТ, Орхон Үгүй Үгүй 90 85 35 16 N/A 0

5 ӨЭМТ, Булган Үгүй Үгүй 15 709 40 150 20 0

6 ӨЭМТ, Хэнтий Тийм Тийм 0 440 N/A 99 N/A 0

7
ӨЭМТ, СХД 
1 УБ

Тийм Тийм 10 0 N/A 0 N/A 0

8
ӨЭМТ, СХД 
2 УБ

Тийм Тийм 18 342 N/A 0 N/A 0

9
СЭМТ, Ерөө, 
Сэлэнгэ

Үгүй Үгүй 14 147 36 25 N/A 0

10
СЭМТ, 
Хонгор, 
Дархан

Үгүй Үгүй 15 195 50 210 N/A 0

11
СЭМТ, Мөрөн, 
Хэнтий

Үгүй Үгүй 16 19 12 15 N/A 0

12
Жирэмсний 
хяналт/НҮЭМ 
Сэлэнгэ

Үгүй Үгүй 3 5 73 14 18 4

13

Жирэмсний 
хяналт/
НҮЭМДархан 
1

Үгүй Үгүй 360 51 33 36 7 0

14
Жирэмсний 
хяналт/НҮЭМ 
Дархан 2

Үгүй Үгүй 950 400 73 144 11 0

15
Жирэмсний 
хяналт/НҮЭМ 
Дархан 4

Үгүй Үгүй 10 350 170 120 120 60

16
Жирэмсний 
хяналт/НҮЭМ 
Дархан 5

Тийм Тийм 720 121 0 130 15 32

17
Жирэмсний 
хяналт/НҮЭМ 
Булган

Үгүй Үгүй 3 30 5 3 12 0

18
Жирэмсний 
хяналт/НҮЭМ 
СХД УБ

Тийм Тийм 0 0 0 0 0 0

3-р хавсралт. Эрүүл мэндийн нэгж байгууллагууд дахь жирэмслэхээс сэргийлэх эм, 
хэрэгслийн хүртээмж

15 Хамаарахгүй
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19
ГБТ (НҮЭМ) 
БОЭТ Орхон

Тийм Тийм 17 54 36 141 0 0

20
ГБТ (НҮЭМ) 
Булган

Үгүй Үгүй 9 600 460 50 147 0

21
НҮЭМ/чанд 
авиа Хэнтий

Тийм Тийм 0 240 30 3 99 5

22
НҮЭМ-ийн 
кабинет БГД, 
УБ

Тийм Тийм 5 166 249 73 0 0

23
Үр 
хөндөлтийн 
клиник Орхон

Тийм Тийм +16 + + + 0 0

24
Үр 
хөндөлтийн 
клиник Булган

Үгүй Үгүй + + + + 0 0

25
Үр 
хөндөлтийн 
нэгж Хэнтий

Тийм Тийм 0 0 0 0 0 0

26
Үр 
хөндөлтийн 
нэгж ЭХЭМҮТ

Тийм Тийм 0 0 0 0 0 0

27
ӨҮЭМ-ийн 
кабинет 
Сэлэнгэ

Тийм Тийм 0 0 0 0 0 0

28
ӨҮЭМ-ийн 
кабинет 
Дархан

Тийм Тийм 0 0 0 0 0 0

29
ӨҮЭМ-ийн 
кабинет 
Орхон

Тийм Тийм 0 0 0 0 0 0

30
ӨҮЭМ-ийн 
кабинет СХД 
УБ

Тийм Тийм 0 0 0 0 0 0

31
ӨҮЭМ-ийн 
кабинет 
ЭХЭМҮТ

Тийм Тийм 0 0 0 0 0 0

32
Хар од, 
Сэлэнгэ

Тийм Тийм 1 12 15 0 0 0

33
Мишээл, 
Орхон

Үгүй Үгүй 970 184 19 42 5 9

34

Мари 
Стопсын 
НҮЭМ-ийн 
клиник, УБ

Үгүй Үгүй 31 26 5 20 12 6

Эх сурвалж: Газар дээр үнэлгээ хийх явцад ЭМБ-аас цуглуулсан мэдээ, 2015 оны 11 дүгээр сар

16 Үр хөндөлтийн кабинетэд ЖСЭХ байхгүй боловч ГБТ-ийн кабинетэд нөөц байсан

ХАВСРАЛТУУД
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