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ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилго 3: Эрүүл мэндийг дэмжих

✓ Хэнийг ч орхигдуулахгүй,

✓ Нийт хүн амыг эрүүл, сайн сайхан амьдрах нөхцлөөр хангах

3.1 Эхийн эндэгдлийг 100,000 амьд төрөлтөд < 70 (2030 он)

3.2 Нярай ба 5 хүртэлх насны хүүхдийн сэргийлэх боломжтой

эндэгдлийг боломжит түвшинд хүртэл буулгах (2030 он)

НҮБ-ын Эмэгтэйчүүд, хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл мэндийн дэлхийн стратеги, 2016-2030

✓ 2030 он гэхэд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, өсвөр үеийнхэн бүр хаана ч өөрсдийн

биеийн болон сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөө амьдрах эрхээ

сайтар ойлгодог, нийгэм эдийн засгийн боломжтой, хөгжиж дэвшсэн

тогтвортой нийгмийг бүтээхэд бүрэн оролцох боломжтой болно.



ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

Эрүүл мэндийн нэн шаардлагатай тусламж (Essential health service):

Бүх нийтийг хамруулах (Universal coverage)

Тусламжийн тасралтгүй байдал (Continuum of care), интеграци (Integration

Өндөр үр дүнтэй, чанартай тусламж (High quality care with high impact)

Тэгш бус байдлыг багасгах (Reducing inequity)

Бага өртгөөр өндөр үр дүнд хүрэх (Cost effectiveness)

Хүний эрхэд суурилсан хандлага (Human rights-based approach)

Өсвөр үеийн эрүүл мэнд ба хөгжил (Adolescents’ health and development)

Эх барихын шилжилт (Obstetric transition)

Нярайн тусламж, үйлчилгээ (Essential newborn care)



ДЭЛХИЙ болон МОНГОЛ УЛСАД 

ДЭЛХИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ
МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 

ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

2030 онд:

- Дэлхийн дундаж эхийн эндэгдлийн харьцааг

100,000 амьд төрөлтөд 70-аас бага болгох

- Орон бүр 1,000 амьд төрөлтөд ногдох тав

хүртлэх насны хүүхдийн эндэгдлийг хасгийн

багадаа 25 ба түүнээс доош болгон

бууруулах

- Улс бүр 1,000 амьд төрөлтөд ногдох нярайн

эндэгдлийг хамгийн багадаа 12 ба түүнээс

доош болгон бууруулах;

2030 онд:

- Эхийн эндэгдлийн түвшинг 100,000 амьд төрөлтөд

15

- Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшинг

1000 амьд төрөлтөд 9

- Нялхсын эндэгдлийн түвшинг 1000 амьд төрөлтөд

8 болгож бууруулах

- Нөхөн үржихүйн тусламж, үйлчилгээний чанар,

хүртээмжийг дэмжих замаар сэргийлж болох эх,

хүүхдийн эндэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлийг

багасгаж, эх, хүүхдийн эндэгдэл, хоол тэжээлийн

дутагдлыг тогтвортой бууруулна.



МОНГОЛ УЛСАД БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО 

“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого

• 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

• 2.2.1.Хүн амын дунд зонхилон тохиолдож байгаа өвчлөл, эндэгдэл, хөгжлийн

бэрхшээл үүсгэж байгаа шалтгааныг тодорхойлж, хувь хүний онцлогт тохируулан

урьдчилан сэргийлэх, оношлох тогтолцоог санхүүжүүлтийн аргатай нь уялдуулан

бүрдүүлж, үйл ажиллагааг хэвшүүлнэ.

• 2.2.14.Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчин, тэдгээрийн эрсдэлт хүчин зүйлийн

тархалт болон сэргийлж болох нас баралтыг хувь хүн, гэр бүл, хамт олон,

байгууллагын идэвхитэй оролцоотой нэгдмэл үйл ажиллагаанд тулгуурлан

бууруулна.

Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

арга хэмжээний төлөвлөгөө”

• 2.1.1. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, иргэн бүр урьдчилан

сэргийлэх, эрт илрүүлэх эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд тогтмол хамрагдах

нөхцөлийг олон улсын жишигт нийцүүлэн сайжруулж, эрүүл идэвхтэй амьдралын

хэв маягийг төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.



“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ 
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО (2021-2050)

Үзүүлэлтүүд

Хүрэх зорилт

I үе шат

2021-2030

II үе шат

2031-2040

III үе шат

2041-2050

Зорилт 2: Чанартай амьдралын баталгаа бүхий нийгмийн хамгаалалтай, аз

жаргалтай амьдралын ээлтэй орчинд, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, улс орны

хөгжлийн суурь болсон чанартай боловсролыг хүн бүр эзэмших боломжийг
бүрдүүлэн нийгмийн идэвхтэй, эрүүл монгол хүнийг хөгжүүлнэ.

Хүрэх үр дүн: 

• Товлолт дархлаажуулалтын хамралтыг нэмэгдүүлж, вируст гепатитын өвчлөл, 

сүрьеэгийн тохиолдлыг бууруулсан байна.

• Сэргийлж болох эх, хүүхдийн эндэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлийг багасгаж, эх, 

нялхсын болон 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин буурсан байна.

Тухайн жилийн товлолт 

дархлаажуулалтад хамрагдсан 

хүүхдийн эзлэх хувь

99 99 99.8

Нялхсын эндэгдлийн түвшин (1000 

амьд төрөлтөд)
9 8 2.3



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН А/760 ТООТ ТУШААЛ

“ЭХ, ХҮҮХЭД НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хугацаа: 2021-2024 он

Хөрөнгийн эх үүсвэр: Улсын төсөв, гадаадын зээл тусламж

- Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: 

2021 онд:  Арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж батлуулсан 

2022 онд:  Арга хэмжээний хэрэгжилт 40%-д хүрнэ

2022 онд:  Арга хэмжээний хэрэгжилт 50%-д хүрнэ

2024 онд:  Арга хэмжээний хэрэгжилт 70%-д хүрнэ

- Арга хэмжээг хэрэгжүүлэгч байгууллага: 

Үндсэн хариуцагч: ЭМЯ

Хамтрагч: Аймаг, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар

Оролцогч: Эрүүл мэндийн байгууллагууд, ТББ, ААН, хувийн хэвшил



ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ 
ЧИГЛЭЛЭЭР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО

Нярайн тандалт шинжилгээ буюу скринингээр илэрхий шинж тэмдэггүй төрөлхийн ба удамшлын

өвчнийг энгийн, хурдан, аюулгүй аргаар баталгаатай технологи ашиглан, нярайн эрт үед илрүүлэн

оношилж, эмчилгээнд хамруулна.

Шинээр төрсөн нярай бүрийг 4 төрлийн скрининг шинжилгээнд үе шаттайгаар хамруулахаар

заасан.

Нярайн скрининг шинжилгээ: 

- Түнхний мултрал, дисплази; 

- Нярайн бодисын солилцооны төрөлхийн эмгэг; 

- Сонсгол бууралт; 

- Дутуу нярайн ретинопати



ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТУШААЛ ЗААВАР

• ЭМС-ын 2020 оны А/318 “Жирэмсэн, төрөх, төрсний дараах үед үзүүлэх тусламж , үйлчилгээний 

журам”                                                                                                                       

ЭМС-ын 2021 оны А/182 “Гамшгийн үед иргэдэд үзүүлэх нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээг сайжруулах заавар батлах тухай”

• ЭМС-ын 2021 оны А/133 “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын үед жирэмснийг хянах цахим 

үзлэгийн түр журам”

• ЭМС-ын 2021 оны А/337 “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын эсрэг “Комирнэти” (BNT162b2) 

вакцинаар дархлаажуулах тухай

• ЭМС-ын 2022 оны А/33 “Шинэ коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын оношилгоо, эмчилгээний түр 

зааврыг шинэчлэн батлах тухай”

• ЭМС-ын 2019 оны А/614 “Эхээс хүүхдэд ХДХВ, гепатитийн В вирус болон тэмбүүгийн халдвар 

дамжихыг зогсоох журам батлах тухай”

• ЭМС-ын 2020 оны А/103 “Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 2020-2026 онд 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай”



• ЭМС-ын 2018 оны А/281 дугаар тушаал: Нярайн сурфактант эмчилгээний заавар 

• ЭМС-ын 2018 оны А/546: “Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс 1 хүртэлх насны хүүхдэд үзүүлэх 
гэрийн эргэлтийн журам” 

• ЭМС-ын 2018 оны А/545: “Нярайд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний заавар”

• ЭМС-ын 2019 оны А/503:”5 хүртэлх насны хүүхдийн эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус нөхцөлд эндсэн 
эндэгдэл, амьгүй төрөлтийг магадлан хэлэлцэх тухай”

• ЭМС-ын 2020 оны А/98: “Нярайн түнх, сонсгол, дутуу нярайн ретинопатийн оношилгоо, эмчилгээний 
заавар батлах тухай” 

• ЭМС-ын 2020 оны А/128: “Хүүхдэд элэг шилжүүлэн суулгах заавар”

• ЭМС-ын 2020 оны А/222 “Коронавируст халдвар (Covid19)-ын үед жирэмсэн эмэгтэй, хүүхдэд үзүүлэх 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ”-г зохицуулах түр журам 

• ЭМС-ын 2020 оны А/128: “Хүүхдэд элэг шилжүүлэн суулгах заавар”

• ЭМС-ын 2021 оны А/379: “Хүүхдийн хоол тэжээлийн цочмог дутлын эмчилгээний эмнэлзүйн заавар 
батлах тухай” 

• ЭМС-ын 2021 оны А/501: “Хүүхдийн хорт хавдрын тусламж, үйлчилгээ, бүртгэл хяналтыг сайжруулах 
тухай” 



ЭМАШТҮ-нд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний жагсаалт (ЭМС-ын 
2017 оны А/129, 2019 оны А/52 тоот тушаал)

Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх 

тусламж, үйлчилгээ

Хүүхдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ

1 Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээ

Хүүхдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ

• Жирэмсэн үеийн тусламж, үйлчилгээ
Эрүүл жирэмсний хяналт, эрсдэлтэй жирэмсний хяналт,

илүү тээлт, эрт ба хожуу цус алдалт, манас таталт, манас

таталтын урьдал, жирэмсний үеийн эмгэгүүд

• Төрсний дараах тусламж, үйлчилгээ
Эхийн хяналт, төрсний дараах хяналт, тусламж, төрсний

дараах цус алдалтын тусламж, ихэс үлдэлтийн үеийн

тусламж, гэр бүл төлөвлөлт

• Нярай хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ
Эрүүл нярай хүүхдэд үзүүлэх,өвчтэй болон эрхтэн

тогтолцооны эмгэгтэй хүүхдэд үзүүлэх тусламж,

үйлчилгээ

• 2 сартайгаас 5 хүртэлх насны хүүхдэд үзүүлэх

тусламж, үйлчилгээ
Эрүүл хүүхдэд үзүүлэх, өвчтэй хүүхдэд үзүүлэх тусламж

үйлчилгээ

2 Эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ Өсвөр насны хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ

• Нөхөн үржихүйн тусламж, үйлчилгээ
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, гэр бүл төлөвлөлтөд

хамруулах, умайн хүзүүний өмөн, хөхний өмөнг эрт

илрүүлэх, эмэгтэйчүүдийн бусад өвчин эмгэг

• Өсвөр насны эрүүл хүүхдэд үзүүлэх тусламж,

үйлчилгээ
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн, бэлгийн замын

халдварын үеийн, хорт зуршлаас сэргийлэх, сэтгэл зүйн

тусламж үйлчилгээ, дархлаажуулалтад хамруулах



ЭХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ, (2017-2021 он) 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 2018 2019 2020 2021
2021

2020 

Амаржсан эх 73884 77058 77601 75694 71166
4528 тохиолдлоор 

буурсан

Амьд төрөлт 74328 77528 78223 76261 71659
4602 тохиолдлоор 

буурсан

Амьгүй төрөлт 471 455 415 416 401
15 тохиолдлоор 

буурсан

Амьгүй төрөлтийн түвшин 6.3 5.8 5.3 5.4 5.6 0.2 промилоор өссөн

Эхийн эндэгдэл 20 21 18 23 68
45 тохиолдлоор 

өссөн

Эхийн эндэгдлийн харьцаа 26.9 27.1 23.0 30.2 94.9
64.7 просантимилээр 

өссөн

Эхийн ноцтой хүндрэл 296 239 224 208 161
47 тохиолдлоор 

буурсан

Эхийн ноцтой хүндрэлийн 

харьцаа
4.0 3.1 2.9 2.7 2.2

0.5 промилоор 

буурсан



ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ (2017-2021 он)

Үзүүлэлт 2017 2018 2019 2020 2021
2021

2020 

Нярайн эндэгдэл 647 672 647 596 591
5  тохиолдлоор 

буурсан

Нярайн эндэгдлийн түвшин 8.7 8.7 8.3 7.8 8.2 0.4 промилоор өссөн

Нярайн эрт үеийн эндэгдэл 475 486 462 439 452 13 тохиолдлоор өссөн

Нярайн эрт үеийн эндэгдлийн түвшин 6.4 6.3 5.9 5.8 6.3 0.5 промилоор өссөн

Нярайн хожуу үеийн эндэгдэл 172 186 185 157 139
18 тохиолдлоор 

буурсан

Нярайн хожуу үеийн эндэгдлийн түвшин 2.3 2.4 2.4 2.1 1.9
0.2 промилоор 

буурсан

Нялхсын эндэгдэл 1009 1037 1041 878 829
49 тохиолдлоор 

буурсан

Нялхсын эндэгдлийн түвшин 13.6 13.4 13.3 11.5 11.6 0.1 промилоор өссөн

Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 1244 1310 1263 1065 993
72 тохиолдлоор 

буурсан

Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 

түвшин
16.7 16.9 16.1 14.0 13.9

0.1 промилоор 

буурсан



ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА АРГА ХЭМЖЭЭ

5 хүртлэх 
насны 

хүүхдийн 
эндэгдлийг 
бууруулах

Нялхсын 
эндэгдлийг 
бууруулах

Нярайн 
эндэгдлийг 
бууруулах

Эхийн 
эндэгдлийг 
бууруулах

ТХЗ 

• Хүүхдийн өвчний цогц 

менежмент (ХӨЦМ)

• Гэр бүл төлөвлөлт (ГБТ)

• ЭМБ олгох (осол гэмтлээс 

сэргийлэх)

• Дархлаажуулалт

• Гэрийн эргэлт

• Имж эх асаргаа

• Нярайн эрт үеийн нэн 

шаардлагатай тусламж 

үйлчилгээ

• Сурфактант эмчилгээ 

• ГБТ-ийн тусламж, үйлчилгээ

• Жирэмсний хяналт

• Хавсарсан эмгэг эмчлэх

• Гэрийн эргэлт

• ХӨЦМ

• Нярайн скрийнинг

• Дархлаажуулалт



ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ (2017-2021 он)

Өвчлөлийн бүтэц
1-4  

нас

5-9  

нас

10-14  

нас

15-19 

нас

Амьсгалын тогтолцооны 2923.5 1952.2 1964.4 1431.6

Хоол боловсруулах тогтолцоо 1081.2 2204.3 2390.7 2340.2

Халдварт ба шимэгчээр үүсгэгдсэн 230.9 156.3 133.6 264.4

Гэмтэл, хордлого ба гаднын шалтгаант 564.7 631.2 866.0 887.5

Чих ба хөхлөг сэртэнгийн 229.6 370.9 386.2 259.3

Арьс ба арьсан дорх эслэгийн 711.0 860.1 1188.4 1265.0

Шээс бэлгийн тогтолцооны өвчин 155.9 168.9 230.7 495.1

2011-2020 ОНЫ БАЙДЛААР ХҮН АМЫН НИЙТ ӨВЧЛӨЛД ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛ ДУНДАЖААР 29.1%-ИЙГ ЭЗЭЛЖ БАЙНА.

15 ХҮРТЭЛХ НАС:

✓ Амьсгалын тогтолцооны өвчин

✓ Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин

✓ Арьсны өвчин

✓ Шээс бэлгийн тогтолцооны өвчин

✓ Мэдрэлийн тогтолцооны өвчин

15-19 НАС:

✓ Хоол боловсруулах тогтолцооны өвчин,

✓ Амьсгалын тогтолцооны өвчин

✓ Арьсны өвчин

✓ Гэмтэл хордлого

✓ Шээс бэлгийн тогтолцооны өвчин

ХҮҮХДИЙН ӨВЧЛӨЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ШАЛТГААН



ЭХ, ХҮҮХДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВҮҮД, АМАРЖИХ ГАЗРУУДЫН 
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

№ Мэргэшил ЭХЭМҮТ ЭНЭҮТ-II Өргөө Хүрээ Амгалан 

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээний төрөл
1. Эх-ургийн анагаах ухаан +

2. Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл ба үргүйдэл + + +

3. Эмэгтэйчүүдийн хавдар +

4. Эмэгтэйчүүдийн нөхөн сэргээх мэс засал урогинекологи +

5. Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал + + +

6. Цэвэршилт + +

7. Гэр бүл төлөвлөлт + + +

8. Хэвийн ба эмгэг төрөлт + + + + +

9. Төрсний дараах + + + + +

9. Дутуу тээлт + + + + +

10. Жирэмсний эмгэг + + + + +

Нярайн тусламж үйлчилгээний төрөл

11. Дутуу ба бага жинтэй нярай + + + +

12. Гүйцэд нярай + + + + +

13. Эмгэг нярай + + + +



ХҮҮХДИЙН ХАВДРЫН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дэлхийд Монголд

• Хорт хавдар нь хүүхдийн нас баралтын 

тэргүүлэх шалтгаан болдог

• 0-19 насныхүүхдүүдийн дунд жилд 400,000

oрчим хорт хавдрын шинэ тохиолдол 

бүртгэгдэж байна.

• Хамгийн элбэг тохиолддог хавдрууд: 

Цусны хорт хавдар, Тархины хорт хавдар, 

Лимфома, хатуу хавдар, Нейробластома 

болон Вильмсийн хавдар

• Өндөр хөгжилтэй оронд эдгэрэлтийн хувь 

80 гаруй байдаг бол ядуу буурай болон 

хөгжиж буй оронд 20 орчим хувь эдгэдэг 

байна.

• Манай улсад мөн адил хүүхдийн нас баралтын 

тэргүүлэх шалтгаануудын нэг байна.

• 0-19 насны хүүхдүүдийн дунд жилд 130 орчим хорт 

хавдрын шинэ тохиолдол бүртгэгдэж байна.

• Цусны хорт хавдар, Тархины хорт хавдар, 

Лимфома, нейробластома, Ретинобластома зэрэг 

хорт хавдрууд зонхилон тохиолдож байгаа нь бусад 

улс оронтой харьцуулахад өвчлөлийн бүтэц 

тохиолдол тоо ойролцоо байна.

• Манай оронд хүүхдийн хорт хавдрын эдгэрэлтын 

хувь харилцан адилгүй байна. Жишээ нь: Цусны 

цагаан эсийн хорт хавдрын эдгэрэлтийн 69,7 хувь 

байгаа бол тархины хорт хавдрын тохиолдлын нас 

баралт өндөр байна.



ХҮҮХДИЙН ХОРТ ХАВДРЫН ӨВЧЛӨЛ, НАС БАРАЛТ, ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ   

Хүлээгдэл

(ЭМАШТ сул) 

5-15%

~425,000 хүүхэд (0-19 нас)

5 жил амьдрах хугацаа
Хөгжиж  байгаа 

оронд <20% 

Өвчлөл Нас баралт 

Хөгжингүй оронд

>80%

85% not preventable  in LMIC ~100,000 amenable deaths per year

Эмчилгээ үйлчилгээ 

хүртэх боломжгүй 

55%

Чанаргүй 

тусламж 

30%

Оношлох чадамж  

хангалтгүй 

5-15%



ХҮҮХДИЙН ХОРТ ХАВДРЫН ТУСЛАМЖИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ НЬ

Хүүхдийн хорт хавдрын тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

сайжруулж, хорт хавдартай хүүхдийн амьдрах чадварыг 

нэмэгдүүлэх 

ХОРТ ХАВДАРТАЙ БҮХ ХҮҮХДИЙГ ЭМЧЛЭХ

(CURE ALL CHILDREN WITH CANCER)

ДЭМБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын Монгол улсыг глобаль санаачлагад нэгдэхийг 

хүссэн албан захидал:

✓Энэхүү санаачлагыг Монгол Улсын Засгийн газар, Эрүүл мэндийн яам дэмжиж нэгдэн орсон.

✓“Хавдаргүй үрс” үндэсний анхдугаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан.

✓Хүүхдийн хорт хавдрын хими эмчилгээний чанар, хүртээмжийн үнэлгээ хийн, сайжруулах

арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулахаар ажиллаж байна.



ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх аргачлал, 

маягт шинэчлэг батлах тухай 2021 оны А/220, А/475, А/812

Боловсрол, соёл 

шинжлэх ухааны салбар
Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын салбар

Эрүүл мэндийн 

салбар

Хөгжлийн хоцрогдол, 

бэрхшээлийг эрт 

илрүүлэх, 

Хөгжлийн хоцрогдол, 

бэрхшээлийг оношлох, 

үнэлэх

Хөгжлийн дэмжлэгийн 

үнэлгээг төлөвлөж, 

шийдвэрлэх,

Хөгжлийн дэмжлэг 

оролцоо, үйлчилгээнд 

хамруулах

БҮХ ШАТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. 

Сэргээн засахын тусламж, 

үйлчилгээ

Урт хугацааны тусламж, 

үйлчилгээ

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ 

ТОО /2021 ОНЫ БАЙДЛААР/

106.169 (3.1%)

ЭМС-ын 2021 оны А/749 дүгээр 

тушаалаар “Сэргээн засах тусламж, 

үйлчилгээг 2022-2026 онд хөгжүүлэх 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” 

баталсан

ICF үе шаттай нэвтрүүлэх

“Урт хугацааны тусламж, 

үйлчилгээний загвар гаргах”

Урт хугацааны тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх төв 

байгаалах



ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
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Хөгжлийн эрхшээлтэй иргэд, насны бүлэг, төрлөөр, 2019 он 

107075        1976          3727           3794     672            688    749   870    1085          21668        65487          6359      



НЭН ТЭРГҮҮНД АНХААРАХ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ 

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг дэмжих бодлогын чиглэлээр

- Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах

- “Эх, хүүхдийн нэн шаардлагатай тусламжийг бүх эх, хүүхэд тэгш, хүртээмжтэй авах эрхийг

хангах, тэгш бус байдлыг багасгах” арга хэмжээ, тусламж, үйлчилгээг хөгжүүлэх,

хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээг идэвхижүүлэх

- Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, тогтвортой санхүүжилтийн баталгааг нь хангах, нотолгоонд

суурилсан бодлого, санхүүжилтийг дэмжих

Зохион байгуулалт, удирдлагыг чадавхижуулах

- Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, зохион байгуулалтыг жигд сайжруулах,

төвлөрлийг сааруулах

- Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлуудын суурь шалтгааныг

тодорхойлох, судалгаа, эрдэм шинжилгээ, үр дүнтэй үйл ажиллагаа, инновацийг

дэлгэрүүлэх, дэмжих



НЭН ТЭРГҮҮНД АНХААРАХ ТУЛГАМДСАНАСУУДАЛ, АЖИЛЛАХ ЧИГЛЭЛ 

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламжний чанар, аюулгүй байдлын чиглэлээр

- Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн чадавхийг сайжруулах

- Сэргийлэх боломжтой эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах.

- Тусламж, үйлчилгээний стандарт, удирдамжийг мөрдүүлэх

- Тусламж, үйлчилгээний олон улсын удирдамж, нотолгоонд суурилсан платформыг

хэрэглээг дэмжих (UpToDate болон бусад)

- Хүүхдийг төрсөн цагаас нь насанд хүрэх хүртлэх хугацаанд үзүүлэх илрүүлэг, урьдчилан

сэргийлэх тусламж, үйлчилгээг олон улсын жишигт ойртуулах

- Эх, хүүхдийн эндэгдлийг бүртгэж мэдээлэх эрхзүйн орчныг шинэчлэх

Нийтийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлэх, дэмжих

- Зорилтот бүлэгт эрүүл мэндийн боловсрол олгох сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлуудыг

өргөн хүрээтэй зохион байгуулах, НҮЭМ-ийн цогц боловсрол олгох

- Нийгмийн өөрчлөлт болон зан үйлийн өөрчлөлтийн төлөө ажиллах

- Эрүүл гэр бүл, аав, ээж, өсвөр үе, охидын эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа

- Гэр бүл төлөвлөлт: Жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн арга хэрэгслийн хангагдаагүй

хэрэгцээг үнэлж, судалгаа хийх

- Эрүүл хүүхдийн бойжилт, бие бялдрын хөгжилд анхаарах, төсөл хөтөлбөр боловсруулах



АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТАНД БАЯРЛАЛАА


