ЭХ, НЯРАЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ЗАЙН ОНОШЛОГООНД
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ
2007-2019 ОН

ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН
МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС
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ЗАЙН ОНОШЛОГООНД ДЭМЖЛЭГ
ҮЗҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ТАЛААР
2007-2019
ТӨСЛИЙН НЭР

ТӨСӨЛ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН
БАЙГУУЛЛАГУУД

“Эх, нярайн тусламжид зайн оношлогооны дэмжлэг
үзүүлэх” (2007-2019 он)

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО
Монгол улсад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд орчин
үеийн шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх замаар эх,
нярайн эрүүл мэндийг сайжруулах төслийн гол зорилго
оршино .

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТ

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖСЭН НИЙТ
ХУГАЦАА

• Үндэсний хэмжээнд эх, нярайн эрүүл мэндийн зөвлөх
үйлчилгээний сүлжээ бий болгох
• Эмч, мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, мэдлэг хуваалцах,
• ЭХЭМҮТ-д төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмч
мэргэжилтнүүдийн зөвлөх баг байгуулахад дэмжлэг
үзүүлэхэд чиглэсэн.

12 жил (2007-2019 он)

ТӨСЛИЙН НИЙТ ТӨСӨВ
7,100,181 ам доллар, үүнээс

Люксембургийн Засгийн газар: 5 сая ам доллар
Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан: 1.6 сая ам доллар
Монгол Улсын Засгийн газар: 500 мянган ам доллар

(бэлэн бусаар)

ГҮЙЦЭТГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сан

• Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)
• Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв (ЭХЭМҮТ)
• Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн Газар
• Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
• Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль
• 21 аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Улаанбаатар хотын 3 төрөх
эмнэлэг, захын 2 дүүргийн амаржих газар

ТӨСЛИЙН ШУУД ҮР ШИМ
ХҮРТЭГЧИД
• Нөхөн үржихүйн насны бүх эмэгтэйчүүд
• ЭХЭМҮТ, аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгүүдийн эмч
мэргэжилтэн, сувилагчид
• Өвчтөн эмчлүүлэгчид ялангуяа жирэмсэн эмэгтэйчүүд, эх,
нярай, бага насны хүүхдүүд

ТӨСВИЙН АНГИЛАЛ
(АМ ДОЛЛАРААР)

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

ЭМЯ
• Эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээнд мөрдөж буй
өнөөгийн удирдамж,
заавар чиглэлд олон
улсын стандартын дагуу
нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
• Эх, хүүхдийн эрүүл
мэндийн чанартай
тусламж үйлчилгээ
үзүүлэхэд бодлогын
нөлөөлөл үзүүлсэн.

Гурав дахь шатлалын
тусламж үйлчилгээ

– ЭХЭМҮТ

Олон улсын шилдэг
туршлага, дэвшилтэт
технологийг эмнэл зүйн
практикд нэвтрүүлсэн эх,
хүүхдийн эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээний
үндэсний гол төв болоход
дэмжлэг үзүүлсэн.

Хоёр дахь шатлалын
тусламж үйлчилгээ

Нийт төсөв:
7.1 сая ам
доллар

– аймгийн нэгдсэн
эмнэлгүүд
Нийт 21 аймгийн нэгдсэн
эмнэлэг – эмч,
мэргэжилтнүүдийг
чадавхижуулах ажлын үр
дүнд орон нутагт гардаг
хүнрэлтэй тохиолдлуудад
үзүүлэх авах арга хэмжээ
үндсэндээ сайжирсан.

Товч тоон мэдээлэл

1923

Зайн оношлогоогоор
дамжуулан зөвлөгөө
авсан нийт тохиолдол

25

Кредит оноо
бүхий цахим
сургалтын
модулийн тоо

24

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн яаралтай
тусламжаар, дадал
олгох загвар
сургалтын нэгжүүд
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Төслийн олон
улсын
хэвлэгдсэн
материал

ШАГНАЛЫН
ЭЗЭН
НҮБ-ын Төрийн үйлчилгээний
тэргүүн (2017)
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ТӨСЛИЙН зүгээс ЭРҮҮЛ МЭНД
БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД ҮЗҮҮЛСЭН НӨЛӨӨ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХҮРЭЭНД
ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН БУУРАЛТ

БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД
Үндэсний хэмжээнд зайн оношлогооны төслийн цаашдын
тогтвортой байдлыг хангах бодлогын орчинг бүрдүүлж,
холбогдох дүрэм журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулав.

ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ
ЖУРАМ

Төслийн хүрээнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ
үзүүлэгч мэргэжлийн байгууллагуудын сургалт, зайн
оношлогооны тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэв. Энэ бүгд нь
Монгол улсын хэмжээнд эхийн эндэгдлийг бууруулахад чухал
хувь нэмэр оруулж байна.

2015 ОНД МХЗ-ЫГ ХАНГАВ

Монгол улсын суурь үзүүлэлттэй харьцуулахад 2015 онд
эхийн эндэгдлийн түвшинг 75 хувиар бууруулж, Мянганы
хөгжлийн зорилт (МХЗ)-ыг хангасан дэлхийн 9 орны нэг
болсон.

НЯРАЙН ЭНДЭГДЛИЙН БУУРАЛТ

Төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь шинэ төрсөн нярайд
чанартай үйлчилгээ үзүүлэх чадавхи бэхжүүлэхэд чиглэсэн.
Техникийн шинэ аргачлалыг нэвтрүүлж, нярайн зөвлөх эмч
нарт сургалт явуулсан нь нярайн эндэгдлийн түвшинг
бууруулахад бодит хувь нэмэр болсон.

ТӨРӨХИЙН ӨМНӨХ БА ТӨРСНИЙ
ДАРААХ ЭНДЭГДЛИЙН БУУРАЛТ

ЭМЯ, ЭХЭМҮТ MnObstetrics програм
хангамж, яаралтай тусламжийн цахим
зөвлөгөөний сүлжээ бий болгох шинэ
журмыг хамтран боловсруулж, хэрэгжүүлж
байна. Энэ журамд өвчтний мэдээллийг
хамгаалах, төв орон нутгийн эмч,
мэргэжилтнүүд хооронд мэдээлэл,
харилцаа хэрхэн бий болгохыг заасан
байна.
Цахим зөвлөгөө авахад хөтлөх маягтыг
Эрүүл мэндийн сайдын тушаал (A385, 2019
он)-аар батласан бөгөөд тус маягтыг
бөглөн, өвчтний түүхэнд хавсаргадаг
болсон.

ЭХ БАРИГЧИЙН АЖЛЫН
БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТОНД
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН
Олон улсын эх баригчдын нийгэмлэгийн
мөрддөг стандартын дагуу эх баригч
мэргэжилтэнийн ажлын байрны
тодорхойлолтыг шинэчлэн, эх баригчдын
бие даасан байдал, эх барих
эмэгтэйчүүдийн эмч нартай хамтран
ажиллах үүргийг онцолж өгсөн.
Эх баригчдын ажил үүргийн хамрах
хүрээнд жирэмслэхээс хамгаалах хэрэгсэл
олгох, бэлгийн замын халдварт өвчин,
умайн хүзүү болон хөхний хорт хавдрын
эрт илрүүлэлтийн үзлэг хийхийг оруулан
нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээ үзүүлэх үүргийг нэмж тусгасан.
Түүнчлэн эх барич нь өсвөр насныханд
тусламж үзүүлэх үүрэгтэйг онцлон зааж
өгсөн.

АЛСЫН ЗАЙН СУРГАЛТ

Орон нутаг, гурав дахь шатлалын нэгдсэн эмнэлгүүдэд
гардаг тохиолдлуудаар авах арга хэмжээ, оношлогооны
үйлчилгээг сайжруулсан нь нярайн төрөхийн өмнөх ба
төрсний дараах үеийн эндэгдлийн түвшинг бууруулахад
хувь нэмэр оруулж байна.
* Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

ЭХЭМҮТ эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж
үйлчилгээ, эх барихуйн зайны сургалтын
үндсэн төв болж, цахим онлайн
сургалтуудыг жигд системтэй явуулах
үүрэгтэй ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн
хөгжлийн төв эдгээр сургалтуудыг эмч,
мэргэжилтнүүдийнтасралтгүй сургалтын
тогтолцоотой нэгтгэж, онлайн сургалтанд
хамрагдсан хүмүүст онлайн сургалтын
кредит олгодог болов.
Дээрх дүрс зургуудыг Грегори, Монтигни, Криэтив Столл, Совик Баттачаржээ болон Наун төсөл
(зураг 54)-өөс авч оруулав.
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ЧАДАВХИ БЭХЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА
ШИНЭ ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ, СУРГАЛТЫН ШИНЭ АРГАЧЛАЛЫГ
НЭВТРҮҮЛЭН, ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЧИНГ САЙЖРУУЛАВ

ШИНЭ ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД
СУДАСНЫ ӨНГӨТ
ДОППЛЕР БҮХИЙ
ХЭТ АВИАН
ОНОШЛОГООНЫ
АППАРАТ
– ургийн хэвийн өсөлт,
хөгжлийг үнэлж, тогтооход
ашиглаж байна.

НЯРАЙН
ИНКУБАТОРУУД
- хугацаанаасаа өмнө буюу
дутуу төрсөн нярайн хяналт,
ажиглалтын дор амьдруулахад
тусалж байна.
НӨХӨН ҮРЖИХҮЙ, ҮРГҮЙДЛИЙН
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

– энэ нь үргүйдлийн эмчилгээ шаардлагатай
ялангуяа хувийн өндөр төлбөртэй үйлчилгээ
авч чадахгүй эмэгтэйчүүдэд тусламж үйлчилгээ
үзүүлэх орчин үеийн тоног төхөөрөмж бүхий
төрийн үйлчилгээний анхны төв болсон.
ХӨНӨӨЛ БАГАТАЙ ДУРАНГИЙН МЭС
ЗАСЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ИЖ БҮРДЭЛ

- эмч нар дурангийн тоног төхөөрөмж ашиглан
хагалгаа хийдэг болсон нь өвчтөнд өвдөлт багатай,
хурдан эдгэх боломжийг олгож байна.

Нярайд амьсгалын аппарат залгаж байгаа
сувилагч, Орхон аймгийн БОЭТ

ТӨРӨХ ҮЕИЙН УРГИЙН
ЗҮРХНИЙ БИЧЛЭГ, ЭХИЙН
ӨВДӨЛТИЙГ ХЯНАХ АППАРАТ
– эхийн төрөх үед ургийн зүрхний хэвийн
ажиллагаа, умайн базалт, агшилт, эхийн амин
үзүүлэлтүүдийг зэрэг хянах боломжтой.

ХАМРЫН ГУУРСААР
АМЬСГАЛ
ДЭМЖИХ АППАРАТ /
НАЗАЛ СИПАП/
аппаратыг ургийн амьсгалын
хэвийн ажиллагааг хангахад
ашиглаж байна.

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ХЭВИЙН АЖИЛЛАГААГ
ХАНГАХ ХЯНАЛТ,
ОНОШЛОГОО ЗАСВАР
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГАЖ
ХЭРЭГСЭЛ
- био-анагаахын инженер,
техникийн ажилтнуудад
тоног төхөөрөмжийн
хэвийн бус ажиллагааг
тогтоож, шалгаж турших
багаж хэрэгслийг хүлээлгэн
өгснөөр нэгдсэн эмнэлгүүд
эх хүүхдийн эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээний
тоног төхөөрөмжүүдийн
хэвийн ажиллагааг
өөрсдөө хангаж, хянаж
чаддаг болсон.

Ургийн хөгжлийг хэт авиан тусламжтай үнэлж
байгаа эмч, Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
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ЧАДАВХИ БЭХЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА
ШИНЭ ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ, СУРГАЛТЫН ШИНЭ АРГАЧЛАЛЫГ
НЭВТРҮҮЛЭН, ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЧИНГ САЙЖРУУЛАВ

СУРГАЛТЫН ШИНЭ АРГАЧЛАЛ
ЭМЧ МЭРЭГЖИЛТЭНҮҮДИЙН
МЭС ЗАСЛЫГ ГАРДАН
ГҮЙЦЭТГЭХ УР ЧАДВАРЫГ
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

КЛИНИК ДУУРАЙМАЛ
ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛСЭН
ЗАГВАР БҮХИЙ
СУРГАЛТ

– төслийн хүрээнд хот, хөдөө орон нутгийн эмч
нарт эх барих, эмэгтэйчүүдийн хагалгааг
гардан хийх чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг
явуулсан. Хөдөө орон нутгийн олон эмч,
мэргэжилтнүүд сургалтанд хамрагдснаар хэдий
алс хол байршилтай ч орон нутагтаа зарим
голлох хагалгааг гардан хийдэг болсон. Үүний
үр дүнд гурав дахь шатлалын клиникийн
эмнэлгүүдэд илгээх өвчтний тоо эрс буурснаас
гадна эмчлүүлэгчдийн хувьд ч орон нутагтаа
чанартай тусламж үйлчилгээг авах боломж
олгож байна.

-клиникийн бодит орчныг бүрдүүлэн
эмнэл зүйн дуураймал загварууд дээр
сургалт явуулж, яаралтай тусламжийн
үед эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын
ажиллах чадвар, эмнэл зүйн шийдвэр
гаргах, тодорхой тохиолдлуудад
гардан гүйцэтгэх ба багаар ажиллах
чадваруудыг дээшлүүлсэн. Одоогоор
байдлаар ийм сургалтыг 22 нэгжид
эмнэл зүйн сургалтын загвар
лабораторыг 2 төвд бий болгоод
байна. .

ЗАЙНЫ СУРГАЛТ
(ЦАХИМ СУРГАЛТ)-ЫН
ПЛАТФОРМ
– хөдөө орон нутгийн эмч, сувилагчид
шаардлагатай сургалтанд
хамрагдахаар хүрэлцэн ирэхгүйгээр
өөрсдийн мэдлэг боловсролоо
дээшлүүлэх боломжийг олгодог болсон.
Шинээр нэвтрүүлсэн энэ сургалтын
хүрээнд сургалт бүрийн төгсгөлд
хамрагдсан хүмүүст онлайн кредит
буюу эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын
тасралтгүй сургалтын кредит олгодог.
Энд эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч,
сувилагч нарт зориулсан нэлээд олон
сургалтын модуль гарснаас гадна “МHealth” мобайл аппликэйшныг
нэвтрүүлээд байна.

Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвд
(ЭХЭМҮТ) зохион байгуулсан хэт авиан
сургалт, 2013 он

Эх барихын яаралтай туспламжийн сургалт,
Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 2019 он

Аймгийн эмнэлгүүдэд хүлээлгэж өгсөн эх
барихын яаралтай тусламж үзүүлэх сургалтанд
ашиглах үзүүлэн хэрэгсэл

ЭХЭМҮТ-д хүлээлгэж өгсөн эх барихын
яаралтай тусламжийн сургалтын үзүүлэн
хэрэгсэл, 2019 он
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ЧАДАВХИ БЭХЖҮҮЛЭХ
ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨ, ШИНЭ
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭВ.

ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨ
MN OBSTETRICS
MnObstetrics програм хангамж нь [1] зөвлөх
эмчийн дүгнэлт авах тохиолдлын мэдээллийг
оруулах, [2] бодит цагийн цахим уулзалт [3]
тайлагнах гэсэн 3 үндсэн програм бүхий цахим
зөвөлгөөний платформ юм.

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ СҮЛЖЭЭ

Зайн оношлогооны төслийн хүрээнд цахим зөвлөгөөний
сүлжээг шинээр бий болгосон нь хөдөө орон нутгийн эмч
нар, ЭХЭМҮТ-ийн зөвлөх эмч нартай багаар ажиллах
боломж бүрдүүлж өгсөн. Өнөөдрийн байдлаар нийт 21
аймаг, нийслэл Улаанбаатар хотын нэгдсэн эмнэлгүүд зайн
буюу цахим харилцаагаар хоорондоо холбогдон,
Улаанбаатар хот дахь зөвлөх эмч алслагдсан хөдөө орон
нутаг дахь өвчтөн, эмчлүүлэгчийг шууд харж, түүний
өвчний тохиолдлоор хоёр дахь дүгнэлтийг хайж байгаа
нэгэнд мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг болсон.

MnObstetrics платформыг ашиглан яаралтай тусламжийн цахим зөвлөгөөний
сүлжээг ЭХЭМҮТ, орон нутгийн нэгдсэн эмнэлгүүд хооронд бий болгосон.
Өнөөдрийн байдлаар энэ сүлжээнд нийт 25 нэгдсэн эмнэлэг холбогдсон. Цахим
зөвөлгөөний өрөө бүрт харагдах байдал өндөртэй камер суурилуулж өгсөн
болохоор холбогдох өвчтөн, эмчлүүлэгчид ч хэлэлцүүлгийн явцад хамтдаа байж,
эмч нар өвчтний байдал, эмчилгээний түүхийг бүрэн харах боломж олгож байна.

БАГИЙН УУР АМЬСГАЛ
Зайн оношлогооны төслийн хүрээнд эмч, мэргэжилтнүүдийн дунд цахим
зөвлөгөөний орчинг бүрдүүлсэн нь мэргэжлийн хүмүүс хооронд хүчтэй сүлжээг
бий болгож байна. Энд зөвлөх эмч нарын баг, хөдөө орон нутгийн нэгдсэн
эмнэлгүүдтэй шууд харилцан, багаар ажиллах нөхцөл илүү сайжирч байна. Өмнө
өвчтнүүдийн мэдээлэл, өвчний түүхийг хоорондоо хуваалцаж, ярилцсан болохоор
орон нутгаас тэднийг ЭХЭМҮТ-д хүргүүлэх үед эмч нар хэдий хүлээн авахад
бэлтгэлтэй байж, арга хэмжээг шуурхай авч чаддаг болж байна.

Зайн оношлогооны төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн нь НҮБ-ын Төрийн
үйлчилгээний нэр хүндтэй шагналын 1 дүгээр байрыг “Эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн инноваци, тэргүүн туршлага” ангилалаар хүлээн
авсан. Энэ нь сүүлийн 15 жилд НҮБ-ын Хүн амын сангийн хувьд НҮБ-ын Төрийн
үйлчилгээний энэ хүндтэй шагналыг авсан анхны тохиолдол болсон.

ШИНЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ЭХ, УРГИЙН
ОНОШЛОГОО

ДУРАНГИЙН
МЭС ЗАСАЛ

Зайн оношлогооны төслийн
хүрээнд Монголын 8 эмчийг
олон улсад хүлээн зөвшөөрдөг
сургалтын хөтөлбөрт хамруулж,
эх, ургийн оношлогооны
асуудлаар зөвлөх эмч нарыг
бэлтгэж, ургийн оношлогооны
чанарыг сайжруулахад хувь
нэмэр оруулж байна.

– бүсийн оношлогооны төвийн
эмч нар дурангийн хагалгаа
хийдэг болсон. Ийм хагалгаа нь
өвчтний өвдөлт, эмчлүүлэх
хугацаа болон гарч болох
хүндрэлүүдийг бууруулж, тэдэнд
хурдан эдгэрэх боломж олгодог
болохоор эмчлүүлэгчдийн сэтгэл
хангамж дээшилж байна.

Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн
эмэгтэйчүүдийн
ойролцоогоор 40% нь
ургийн гажиг илрүүлэх
шинжилгээнд хамруулөөд
байна.

Нийт хагалгааны 30% нь
дурангийн аргаар хийгдэж
байна.

НӨХӨН ҮРЖИХҮЙ,
ҮРГҮЙДЛИЙН
ЭМЧИЛГЭЭ
- үргүйдлийн эмчилгээ
шаардлагатай ялангуяа хувийн
өндөр төлбөртэй үйлчилгээ авч
чадахгүй эмэгтэйчүүдэд тусламж
үйлчилгээ үзүүлдэг орчин үеийн
тоног төхөөрөмж бүхий төрийн
үйлчилгээний анхны төв болоод
байна.
Жилд тусламж үйлчилгээ
авахаар ирдэг хүний тоо: 8000
Үр шилжүүлэн суулгах
эмчилгээийсэн нийт циклийн
тоо г: 250
Биохимийн жирэмслэлтийн
хувь: 26.5%
Хүүхдийн амьд төрөлтийн
хувь: 21.06%

ХУГАЦААНААС ӨМНӨ
БУЮУ ДУТУУ ТӨРСӨН
НЯРАЙН ТУСЛАМЖ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
САЙЖИРСАН
Эрчимт эмчилгээний тасагт
үзүүлдэг тусламж үйлчилгээг
сайжруулснаар хугацаанаас
өмнө ба дутуу төрсөн нярай
хүүхдүүдийн эсэн мэнд үлдэх
боломж нэлээд нэмэгдэж байна.

ЭХЭМҮТ-д 5 жилийн өмнө
жин багатай (1.4 кг-аас
бага) төрсөн нярайн эсэн
мэнд үлдэлтийн хувь 30%
байсан бол өнөөдрийн
байдлаар 47.1% болж
өссөн байна.
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Эх баригч бэлдэх СУРГУУЛЬ
СУВИЛАХУЙН УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ГОЛ ТӨВ СУРГУУЛЬ БОЛОХ

Эх барихуйн сургуулийн сургалтын
хөтөлбөрийг шинэчилсэн
Эх барихуйн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг Олон улсын Эх
баригчдын нийгэмлэг, ДЭМБ-ын удирдамж аргачлалын дагуу
шинэчлэх ажлыг олон улсын Зөвлөхийн тусламжтай хийж гүйцэтгэсэн.
Сургалтын өмнөх хөтөлбөрт онол, практикийн цагийн харьцаа 85:15
гэж тэнцвэртэй бус байсныг 60:40 болгож, онолын хичээлийн зэрэгцээ
практик- гардан сургалтын ажлыг хөтөлбөрт онцлов.

Зураг:
Эх барихуйн сургуулийн оюутнууд

Төслийн хүрээнд Мичиганы их сургуультай
хамтын ажиллагааны Санамж бичиг байгуулсан
Эх барихуйн сургалт, боловсролын асуудлаар цаашид хамтран ажиллах
зорилгоор Монгол улсын Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их
сургууль (АШУҮИС) АНУ-ын Мичиганы их сургуультай хамтран ажиллах
хамтын ажиллагааны Санамж бичигт гарын үсэг зурж, ирэх 5 жилийн
хугацаанд хоёр сургууль оюутан солилцоо, эх барихуйн ухаан,
үйлчилгээний чанарын талаар судалгааны төслүүдийг хэрэгжүүлэх юм.

Олон улсын зөвлөхүүдийн оролцоотой Эх
барихуйн сургуулийн багш нарт зориулсан
сургалтын хөтөлбөрийг эхлүүлсэн
Эх барихуйн сургуулийн багш нарт зориулсан сургалтын шинэ
хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбоотой олон улсын солилцооны
хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. Энэ хүрээнд олон улсын зөвлөхийн удирдлага
дор Мичиганы их сургуулийн Сувилахуйн сургууль, ДЭМБ-ын хамтын
ажиллагааны төв сувилахуйн сургалтыг сайжруулахад хамтран
ажиллахаар болсон.

Зураг: Монгол улсын АШУҮИС-ийн
Захирал Ж. Цолмон Мичиганы их
сургуулийн профессор Рутц нар
Санамж бичигт гарын үсэг зурсан

Эх барихуйн ухааны шинэ сурах
бичгүүдийг сургагч багш нарын хөтөлбөрт
нэвтүүлсэн
Багшийн нэмэлт гарын авлага бүхий Вэрнэйн сувилахуйн ухааны шинэ
сурах бичгийг тус сургуулийн багш нарын сургалтын үндсэн материал
болгохоор батласан. Түүнчлэн “Эрүүл мэндийн үнэлгээ”, “Эмэгтэйчүүдийн
эрүүл ахуйн үндсэн ойлголт” гэсэн хоёр сурах бичгийг сургалтын шинэ
хөтөлбөрт зайлшгүй шаардлагатай сургалтын материал болгосон .
Монгол улсын төрөх эмнэлэг эсвэл ЭХЭМҮТ-өөс сонгогдсон сургагч багш
нар Эх барихуйн сургуулийн баклаврын сургалтын оюутнуудын
суралцах хугацаанд дадлага удирдах багшаар туслан ажиллана.

Зураг: Сувилахуйн ухааны “Вэрнэйн
сувилахуйн ухааны сурах бичиг”.
Зохиогчид: Кинг, Брукер, Осборне,
Жэвитт

Эх барихуйн ухааны дадал олгох
клиник ур чадварын лаборатори
Сургалтын зориулалтын загвар, дуураймал хийц бүхий лаборатори
төвийг бий болгосон. Энэ нь эх барихуйд суралцаж буй оюутнуудад
загвар хийцүүд дээр эх барих, төрсөн эх, нярайд үзүүлэх тусламж
үйлчилгээг гардан хийж, дадал, ур чадвараа хөгжүүлэх боломж олгодог.
Лаборатори нь өмнө төдийлөн хангалттай бус цаг олгогдож баклаврын
сургалтын оюутнуудад клиник дадлын бодит орчныг бүрдүүлж
байгаараа сургалтын чухал бааз болж байгаа юм.

Зураг: Сувилагчдад дадал олгоход
ашигладаг сургалтын загвар, хийцүүд
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ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ СҮЛЖЭЭ
ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛТНУУД ХООРОНД МЭДЭЭЛЭЛ ХУВААЛЦАХААС
ЭХЛЭЭД ЦАХИМААР ШУУД ЗӨВЛӨХ ХҮРТЭЛХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Үндэсний хэмжээнд цахим зөвлөгөөний сүлжээ бий болсон
Зайн оношлогооны төсөл хэрэгжих хугацаанд техник технологийг ашиглан зайнаас буюу цахимаар зөвлөх
сүлжээг дараах үе шаттайгаар бий болгов. Үүнд:
(1) Үе шат 1 (2007-2011)
Швейцарийн мэс засалчдын багаас санал болгосон нээлттэй програм iPath платформыг нэвтрүүлсэн.
(2) Үе шат 2 (2012-2016)
Кампус Медикус (Campus Medicus) платформыг худалдан авч нэвтрүүлсэн.
(3) Төгсгөлийн үе шат (2017-2019)
MnObstetrics програмыг үндэсний хэмжээнд боловсруулан, яаралтай тусламжийн зөвлөгөөний сүлжээнд
ашиглах ажил хийгдсэн.

Яаралтай тусламжийн цахим зөвлөгөөний сүлжээ

Яаралтай тусламжийн цахим сүлжээний гол хэсэг болох камеруудыг 21 аймаг, Улаанбаатар хотын захын 2
дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдэд суурилуулж, захын алслагдсан төвүүдийн эмч, мэргэжилтэн, өвчтөнд яаралтай
тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх боломжийг бүрдүүлсэн. Зайн сүлжээг цаг алдалгүй, зөв зохистой
ашигласнаар ХҮНДРЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БОЛОМЖ бүрдэнэ.

Зураг: Аймгийн эмч ЭХЭМҮТ-тэй яаралтай тусламжийн
цахим зөвлөгөөний сүлжээгээр холбогдон мэдээлэл
хуваалцаж байна.

Зураг: Харагдах байдал өндөртэй камер, яаралтай
тусламжийн цахим зөвлөгөөний сүлжээгээр эмч
мэргэжилтнүүд өвчтний биеийн байдлын хяналтын
бичлэг, мэдээллийг шууд ажиглан зөвлөж байна.

Зураг: ЭХЭМҮТ-ийн зөвлөх эмч нар алслагдсан аймгийн
эмнэлгийн өвчтөнг шууд харж эмч мэргэжилтэнтэй
холбогдож байна.

Зураг: Эмч өвчтний харагдах байдлыг цахим зөвлөгөөний
сүлжээний камерт оруулан, тохируулга хийж байна.
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"Телемедициний
хүмүүс"
ЗАЙН ОНОШЛОГООНЫ ТӨСЛИЙН ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭГЧ ИРГЭД, ЭМЧ,
ЭХ БАРИГЧ НАРЫН ТАЛААРХ ЦУВРАЛ ӨГҮҮЛЛЭГ

ОТГОНБАЯР ЭМЧ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЭХ
БАРИХ, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭМЧ
Хөвсгөл аймгийн Нэгдсэн Эмнэлгийн хамгийн
туршлагатай эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмчийн
хувиар Отгонбаяр эмч Зайн оношлогооны төслийн
бий болгосон бүхий л шинэлэг зүйлийг өөрийн биеэр
туулсан юм. Тэрээр, “Бид аймгийнхаа түвшинд хүнд
тохиолдлуудад хүртэл цаг алдалгүй, чанартай
үйлчилгээ үзүүлж чаддаг болсон. Энэ нь
[Телемедицин Төслийн] хамгийн чухал ололт” гэж
хэлсэн байдаг. Одоо алсын зайнаас зөвлөлдөх
сүлжээг суурилуулснаар өвчтөнүүд болон эмч нар
Улаанбаатар хот дахь мэргэжилтнүүдтэй шууд
холбогдох боломжтой болсон юм.
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний өөр өөр
шатны эмнэлэг хоорондын хамтын ажиллагаа
сайжирсан нь Телемедицин Төслөөр бий болгосон
бас нэгэн чухал ололт юм.
“ЭХЭМҮТ, хоёрдогч шатны эмнэлэг болон анхан
шатны эмнэлгүүд дэх лавлагаа төвүүд хоорондоо
сүлжээ үүсгэж, харилцаа холбоотой ажиллаж байна.
Энэ нь бидэнд нэг нэгэндээ мэдлэгээ дамжуулж,
мэргэжлийн сүлжээ болж ажиллахад их тус боллоо”.

ПҮРЭВСҮРЭН,

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
Анхны хүүхдээ кесар хагалгаагаар төрүүлсний дараа
Пүрэвсүрэнгийн бие маш сул байсан ба тэрээр халдвар
авсан нь тогтоогдсон юм.
Одончимэг эмч Пүрэвсүрэнг халдвар авсныг мэдсэн
дариуд төслөөр нэвтрүүлсэн зайн оношлогооны
төхөөрөмжөөр дамжуулан ЭХЭМҮТ-тэй шууд холбогджээ.
Ингээд Пүрэвсүрэнг эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн нийт 16
хоногийн хугацаанд Сэлэнгэ аймгийн эмч нар ЭХЭМҮТийн эмч нартай харилцан зөвлөлдөж Пүрэвсүрэнгийн
биеийн байдал болон эмчилгээнийх нь талаар зөвлөгөө
тогтмол авч байлаа. Хоёр эмнэлгийн эмч
мэргэжилтнүүдийн хамтын ажиллагааны үр дүнд
эмнэлэгт хэвтсэн 13 дахь өдрөөс эхлэн Пүрэвсүрэнгийн
биеийн байдал нь сайжирч эхэлжээ.
Одончимэг эмчийн өгүүлж байгаагаар Пүрэвсүрэнгийн
хатуу, тэвчээртэй зан чанар нь түүнийг эмнэлэгт хэвтэх
хугацаанд тайван, эмчилгээний үр дүнд бүрэн
итгэлтэйгээр эмчлүүлэхэд нь нөлөөлсөн гэв. Пүрэвсүрэн
хэлэхдээ “Би эмч нарынхаа ур чадварт бүрэн итгэлтэй
байсан, тийм болохоор тэгж их санаа зовоогүй ээ” гэв.
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"Телемедициний
хүмүүс"
ЗАЙН ОНОШЛОГООНЫ ТӨСЛИЙН ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭГЧ ИРГЭД, ЭМЧ,
ЭХ БАРИГЧ НАРЫН ТАЛААРХ ЦУВРАЛ ӨГҮҮЛЛЭГ

Т.САРАНТУЯА ЭМЧ,

ЭХЭМҮТ-ИЙН ЗӨВЛӨХ ЭМЧ
“Бид олон улсад нэр хүнд бүхий олон мэргэжилтнээс
нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг эх орондоо
нэвтрүүлсэн. Иймд бид одоо үргэлж “Ямар нотолгоо
байгаа вэ? Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн ямар
арга байгаа вэ?” гэж ярилцдаг болсон. Энэ нь өмнөх
жилүүдтэй харьцуулахад эмч нарын мэдлэг,
хандалгад гарсан бас нэгэн өөрчлөлт юм” гэж
Сарантуяа эмч ярьсан юм. Эмч нар олон жилийн
өмнө хэвлэгдсэн сурах бичгээс суралцдаг байв.
Гэхдээ одоо тэд үргэлж олон улсын сайн туршлага
болон судалгааны материалаас суралцдаг болсон.
Сарантуяа эмч “Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжсэн
олон төслийг би мэднэ. Телемедицины төсөл эмч
нарын ойлголт хийгээд тусламж үйлчилгээний
чанарыг бодитоор өөрчилж чадлаа. Үүнийг л
төслийн жинхэнэ тогтвортой байдал гэж хэлэх
болов уу” гэсэн юм.
Тэрээр сурч мэдсэн хамгийн сүүлийн үеийн
мэдлэгээ хойч үеийнхээ эмч нарт зааж сургах ажлыг
үргэлжлүүлэн хувь нэмрээ оруулахыг зорьж байна.

С. ХАЖИДМАА,

ОРХОН АЙМГИЙН БҮСИЙН ОНОШЛОГОО,
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН ЭХ БАРИГЧ
Зайн оношлогооны сургалт бусад сургалтын арга
барилаас ялгарч чадсан хамгийн гол зүйл нь
сургалтын тоног төхөөрөмж ашиглах боломж байсан
бөгөөд “Гардан хийж үзэх боломжтой байлаа” гэж
Хажидмаа санал бодлоо хуваалцсан юм. Өнгөрсөн үед
онолын мэдлэгийг лекци, гарын авлага, ном товхимол
зэргээр дамжуулан онолын мэдлэг олгодог байсан нь
шинэ ажилтнуудад анагаах ухааны аргазүйг төсөөлөн
ойлгох, дадлагажин суралцахад бэрхшээлтэй байсан.
НҮБХАС-ын зайн оношлогооны төслөөр нэвтрүүлсэн
дэвшилтэт сургалтын хэрэгсэл болон симуляцын арга
барилын тусламжтай эмнэлгийн ажилтнууд
төрөлтийн эрсдэлийг үнэлэх, зохих арга хэмжээ авах
дадлагыг үр дүнтэй хийж чаддаг боллоо.
Тус эмнэлгийн ахлах зэрэгтэй эх баригчдын нэг болох
Хажидмаа уг хэрэгслүүдийг ашиглан шинэ эх
баригчдын ирээдүйн сургалтуудыг хариуцах болно.
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ТӨСӨЛД ХУВЬ
НЭМЭР ОРУУЛСАН
ОЛОН УЛСЫН БА
ДОТООДЫН ИРГЭД

“Эх нярайн эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээнд шинэ,
технологийг нутагшуулах нь”
төслийн Удирдах хорооны гишүүд

Ксавье Беттел

Люксембургийн Ерөнхий сайд

Жан Клод Юнкер

Люксембургийн Ерөнхий сайд асан,1995-2013

Клауде Жентген

Люксембург, Гадаад болон Европын хэргийн яам

Маннивэйл Тоннар

Люксембург, Гадаад болон Европын хэргийн яам

Карло Крэйгер

Хятад, Бээжинд суугаа Люксембургийн Элчин сайд

Пеги Францен

Люксембург, Гадаад болон Европын хэргийн яамны
ажилтан

Кристина Омес

Люксембург, Хөгжлийн хамтын ажиллагааны
агентлагийн ажилтан

Катерин Висэлэр

Люксембургийн Гадаад болон Европын хэргийн яам,

Аника Брүк

Люксембургийн Гадаад болон Европын хэргийн яам

Роналд Рэйланд

Хятад, Бээжин дэх Люксембургийн Элчин сайдын
яам, айлчлалын багийн ахлагч

Петер Стоун, профессор

Аукландын их сургууль, Анагаахын сургууль, Эхийн
ургийн оношлогоо

Эрнест Н, профессор

Хонгконг, Нөхөн үржихүйн оношлогоо

Дидиер Патте

“MONOO5”

төсөл, олон улсын зөвлөх

ВСБ Үенг, профессор

Хонгконг, Квин Мэри Хоспитал их сургууль, Нөхөн
үржихүй, ембрологийн төв, ембрологич

Др. Сунеета Миттал

Шинэ Дэли, Фортис Мемориалын судалгааны
хүрээлэнгийн захирал, Эх барих, эмэгтэйчүүдийн
эмнэлзүйн тэнхимийн эрхлэгч

Др. Майкл Дугалдрий

Бельги, Дурангийн мэс засалч, зөвлөх

Рутц Зилинский, профессор

АНУ, Мичиганы их сургууль, Сувилахуйн ухааны
хөтөлбөрийн зохицуулагч

Кэти Нелсон,
клиникийн дэд профессор

АНУ, Мичиганы их сургууль, Сувилахуйн сургууль,
Сувилахуйн хөтөлбөр

Пандора Т. Хардтман

Сувилахуйн ухааны олон улсын зөвлөх

Др. Нарендиран Кришнасаму

Малайз, Тэйлорын их сургууль, ахлах багш,
клиникийн дадал олгох хөтөлбөрийн зохицуулагч

Марк Блюниер

Швейцарийн тропикал, нийгмийг эрүүл мэндийн их
сургуулийн био-анагаахын инженер, эрүүл мэндийн
технологи, компьютер, техгологийн мэргэжилтэн

Др. Геро Драк

Зүүн Швейцар, Сэйнт Галлены Кантонал эмнэлэгийн
тэнхимийн эрхлэгчээр 1987-2014 онд ажиллаж байсан,
Швейцарийн мэс засалчдын баг

Мартин Оберхолцер,
профессор

Базелийн их сургуулийн нэгдсэн эмнэлэг,
Швейцарийн мэс засалчдын баг

Ерөнхийлөгч Филип Жийнти,
түүний баг

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмнэлзүйн хэт авиан
оношлогооны эмч мэргэжилтнүүдийн олон улсын
нийгэмлэг (ISUOG)

Зөвлөх Др.
Амелиа ПВ PW Хуй

Хонгконг, Квин Мэри Хоспитал их сургууль, Эх
барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлзүйн тэнхим

Ц.Алтантуяа

ЭХЭМҮТ-ийн Хүүхдийн эмнэлгийн дарга

С.Амармандах

ЭХЭМҮТ-ийн Эрчимт эмчилгээний тасгийн зөвлөх,
сургагч багш

Г.Байгал

Төслийн баг (Зүүн талаас)
С.Нармандах,
төслийн ажилтан
А.Илиза, НҮБХАС Шадар
суурин төлөөлөгч
Б.Цэдмаа, төслийн менежер
Б.Шинэтөгс, Төслийн зөвлөх

2012-2018

NCC –

ийн Шинжлэх ухааны зөвлөх

Г.Баттулга

ЭХЭМҮТ-ийн Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн
захирал

Я.Буянжаргал

ЭМЯ-ны Эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга

Л.Бямбасүрэн

ЭМЯ-ны Дэд сайд Төслийн Удирдах Хорооны Дарга

И.Даваадорж

Монголын Эх барих эмэгтэйчүүдийн нийгэмлэгийн
техникийн зөвлөх

Ш.Энхтөр

ЭХЭМҮТ-ийн Ерөнхий захирал

С.Энхтуяа

ЭХЭМҮТ-ийн нярайн зөвлөх эмч, сургагч багш

С.Хишгээ

ЭХЭМҮТ-ийн Эх ургийн анагаах ухааны багийн ахлагч,
Төслийн шинжлэх ухааны зөвлөх

Д.Мөнхцэцэг

АШУҮИС-ийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн тэнхимийн
эрхлэгч, Эх барихын яаралтай тусламжийн сургагч
багш

Г.Сансар

ЭХЭМҮТ-ийн эх барихын яаралтай тусламжийн
сургагч багш

Т.Сарантуяа

Эх барихын яаралтай тусламжийн сургагч багш,
ЭХЭМҮТ

Проф.Ц.Үржиндэлгэр

Хэт авиан сургалтын координатор, ЭХЭМҮТ

Г.Ганболор

ЭХЭМҮТ-ийн Компьюторын инженер

Д.Ган-Эрдэнэ

ЭХЭМҮТ-ийн мэдээлэл, харилцааны технологийн
инженер
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ГҮЙЦЭТГЭХ
УДИРДЛАГА
Каори
Ишикава

зүүн талд, Люксембургийн ГХЯ-ны
Ази хариуцсан ажилтан Аника
Брүкийн хамт)
(

Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын
сангийн тэргүүн
(2018 оноос одоог хүртэл)

Наоми
Китахара

зүүн талд, Люксембургийн Ерөнхий
сайд Ксавье Беттелийн хамт)
(

онд Монгол дахь НҮБын Хүн амын сангийн Суурин
төлөөлөгч байсан.
2013-2018

Одоо Вьетнам дахь НҮБ-ын Хүн
амын сангийн Суурин
төлөөлөгч

Аржентина
Матавел Пичин
зүүн талаас 2 дахь,
НҮЭМ/Телемедицин төслийн
багийн хамт)
(

онд НҮБ-ын Хүн амын
сангийн Суурин төлөөлөгч байсан.
2009-2013

Одоо Энэтхэг дэхь НҮБ-ын Хүн
амын сангийн Суурин төлөөлөгч

Делия
Барселона

Зүүн талд, Люксембургийн Ерөнхий
сайд асан (1995-2013) Жан Клод
Юнкерийн хамт)
(

онд НҮБ-ын Хүн амын
сангийн Суурин төлөөлөгч байсан
2005-2009

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САН
Монгол улс, Улаанбаатар хот 14201,
Сүхбаатар дүүрэг, НҮБ-ын гудамж-12,
Монгол дахь НҮБ-ын байр,
НҮБ-ын Хүн амын сан,
http://mongolia.unfpa.org
Утас: 976-11-353503
Факс: 976-11-353502
Цахим шуудан: contact@unfpa.org.mn

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР
Монгол улс, Улаанбаатар хот 14210,
Сүхбаатар дүүрэг, Олимпийн гудамж-2
Засгийн газрын 8 дугаар байр
Эрүүл мэндийн яам

http://www.mohs.mn
Утас: 976-51-263913
Факс: 976-11-320916

