
ЭМ ЗҮЙН АЛБАНЫ ЧИГ ХАНДЛАГА, 

САЙН ТУРШЛАГА

УНТЭ-ийн Эм зүйн албаны дарга С.Уянга



АГУУЛГА 

• Хүний нөөц, бүтэц, үйл ажиллагаа

• Хийж буй ажлын туршлага



ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

№ Мэргэжлийн

зэрэг

2017 

он

2018 

он

2019 

он

2020 

он

2021 

он

Нийт 2022

1 Эм зүйч ахлах 4 1 4 1 15

2 Эм зүйч 

тэргүүлэх

2 2

3 Эм 

найруулагч 

ахлах

2 2 1 1 9

4 Эм зүйн 

ухааны

магистр

1 1 2

5 Эм зүйн 

ухааны 

магистрант

1 2 3 6 3

6 Эм зүйн 

ухааны 

докторантур

1 1 1

7 Удирдлагын

магистр

1 2

8 Эмнэлзүйн эм 

зүйч

1 2 2 2 2 10 2

9 Эм зүйн 

албаны 

зохион

байгуулалт, 

менежмент

2 2 100%

ДЭЛХИЙН НИЙТИЙН ЧИГ 

ХАНДЛАГА

Эмийн эмчилгээг үр дүнтэй
явуулах, эмийн эмчилгээний
аюулгүй байдлыг хангах, эмийг
үр ашигтай хэрэглэх зорилгоор
“Эмийн хангамжид чиглэсэн”
уламжлалт тусламж үйлчилгээг
өргөжүүлж “Үйлчлүүлэгчид
чиглэсэн” буюу “Эмнэлзүйн эм
зүйн” тусламж үйлчилгээг буй
болгож төлөвшүүлэн хөгжүүлэх
нь зайлшгүй чухал болсон.

Бидний харилцаа 

олон талт

Ажлын дүрэм:

• Илтгэх-тайлагнах,

• Мэдэгдэх-мэдээлэх,

• Холбоо барих,

• Зөвлөлдөх

Таны юу хэлсэн нь биш, 

харин яаж хэлсэн нь 

их чухал байдаг



ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



ЭМНЭЛЗҮЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ-ЭМИЙН ХАНГАЛТ
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ЗШЭмийн хангалт 2021 он
МОНГОЛ УЛСЫН ГАРАЛ ҮҮСЭЛТЭЙ БАРААНД ДАВУУ ЭРХ ОЛГОХ

Нэр төрөл Импорты

н бараа

Эзлэх 

хувь

Дотоодын 

бүтээгдэхүүн

Эзлэх 

хувь

2019 он 372 322 86% 52 14%

2020 он 426 365 85.70% 61 14.30%

2021 он 836 719 86 % 117 14 %

Эмнэлгийн хэрэгсэл Тоогоор Хувиар

Нийт нэр төрөл 323 100%

Импортийн эзлэх хувь 311 96.3%

Монголын  эзлэх хувь  12 3.7%

Эм, тариа Тоогоор Хувиар

Нийт нэр төрөл 513 100%

Импортийн эзлэх хувь 408 79 %

Монголын  эзлэх хувь  108 21%

1

1 

7 7 
4 

7 
4 

1 

Үйлдвэрлэгч Улс

Нидерланд орос Улс Монгол Улс
Хятад Улс Энэтхэг Улс Словени



Зөвхөн эмийн эмчилгээ 

биш бусад

Өвчний түүхийн хяналт: 16*4 = 64 түүх

Эмийн эмчилгээ болон шинжилгээ, 

оношилгоог даатгалаас олгодог 

дүнтэй харьцуулсан 

БӨӨРНИЙ ТӨВ

Хавсарсан оноштой 93.75% 15

Лабораторийн шинжилгээтэй 100% 16

Багажийн шинжилгээтэй 75% 12

ЭМД мөнгөн дүн хэтэрсэн 25% 4

НСМЗТ

Хавсарсан оноштой 50% 8

Лабораторийн шинжилгээтэй 12,5% 2

Багажийн шинжилгээтэй 0% 0

ЭМД мөнгөн дүн хэтэрсэн 0% 0

ЭНМЗТ
12%

70%

12%

6%

Хавсарсан оноштой  

Лабораторийн 
шинжилгээтэй 
Багажийн шинжилгээтэй  

ЭМД мөнгөн дүн хэтэрсэн 

УАТ

Хавсарсан оноштой 16 100%

Лабораторийн шинжилгээтэй 13 81,25%

Багажийн шинжилгээтэй 4 25%

ЭМД мөнгөн дүн хэтэрсэн 1 6,25%

Цахим өвчний түүхэнд

• багажийн шинжилгээний үнэ

• лабораторийн шинжилгээний үнэ

• мэс заслын зардлын үнэ оруулах

шаардлагатай байна.

• Хагалгааны нэгдсэн зардал гүйцэд

байна уу? Мэс заслын тасгууд

дээр анхаарах

Дүгнэлт: БТ-д хавсарсан оноштой

эмчлүүлэгч ирдэг тул даатгалын

мөнгөн дүнг нэмэгдүүлэх

УАТ лабораторийн шинжилгээ

цөөлөх

ЭНМЗТ, НСМЗТ хавсарсан

оноштой эмчлүүлэгч 50%-г эзэлж

байгаа боловч эмийн үнэ хэтрээгүй,

багажийн шинжилгээ болон

лабораторийн шинжилгээ цөөн

байна.

4,555,558  

5,799,938  

1,450,134  547,200 

4,974,711  

8,046,700  

3,656,701  

680,168 

БЭСТ УАТ ЭНМЗТ НСМЗТ

2021 онд УНТЭ-т хэвтэн эмчлүүлсэн 
үйлчлүүлэгчдийн 7,8 сарын эмийн хэрэглээг 

харьцуулсан дүн

7сар 8сар

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, УРВАЛЖ БОДИС ХАНГАЛТ 



Данс Ангилал
9 сарын 

орлого

10 сарын 

орлого

10 сарын эцсийн  

Агуулахын 

үлдэгдэл

11 сарын 

төлөвлөгөө

11 сарын 

төлөвлөгөөний 

биелэлт

12 сарын 

төлөвлөгөө
12.14

О94 Эм 

200

Эмнэлгийн 

хэрэгсэл+ хувийн 

хамгаалах 

хэрэгсэл

204 Тарилгын шингэн 

199 Урвалж 

Нийт 

О90 Цус

092 Изотоп
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9 сарын 
орлого

10 сарын 
орлого

11 сарын 
орлого

12 сарын 
орлого

Эмийн орлого

Ням Даваа Мягмар Лхавга Пүрэв Баасан Бямба

1 2 3 3 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

11 сар

10
АМЖИЛТ ГЭЖ АМЖИХЫГ ХЭЛНЭ

ХҮМҮҮС ЮУГ ЧУХАЛЧИЛЖ БАЙГААГ МЭД. 

МАШ ОЙЛГОМЖТОЙ ЗААВАР ХЭРЭГТЭЙ

ТӨЛӨВЛӨХ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, БАГААР АЖИЛЛАХ 

ЦААШИД -63 ХОНОГ



ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ-ХИМИ ЭМЧИЛГЭЭ

Цочмог лимфойд лейкеми, цочмог

миелойд лейкеми, Хожкины

лимфом, хожкины бус лимфомын
эмчилгээний удирдамжийн дагуу:

Эм зүйн 

ухааны 

магистр 

100%
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ЭМИЙН НЭГЖ ТУНГИЙН САВЛАГАА



КОВИД-19 УЛААН БҮС – САЙН ТУРШЛАГА 

Мэдээлэлийн урсгал

1.Цаасаар

2. Хайрцган дээр шууд 

харахад амар

3. Өндөр үнэтэй, 

эрсдэлтэй эмийн 

тэмдэглэл
Энэ цаг үед Хэрхэн бие 

биедээ ойлголмжтой 

хурдан байх? 



ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ 6 ЗАРЧИМ

1. Үйлчлүүлэгчийг зөв таних

2. Үр дүнтэй харилцааг бий болгох

3. ӨНДӨР ЭРСДЭЛТ ЭМИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ 

САЙЖРУУЛАХ

4. Буруу талбай, буруу ажилбар, буруу мэс 

ажилбар хийхээс сэргийлэх

5. Эмнэлгээс гаралтай халдварын эрсдэлийг 

бууруулах

6. Явганаас унахаас сэргийлэх

ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ-

ХАДГАЛАЛТЫН ОНЦГОЙ 

НӨХЦӨЛ ШААРДАХ ЭМ



Чанарын баг Халдвар судлаач эмч

Микробиологич эмч
Эмнэлзүйн эм 

зүйч

Мэс заслын ба 
дотрын салбар 

зөвлөл

Сувилахуйн баг Мэдээлэлийн ажилтан

Эмнэлгийн удирдлагын гишүүдээс 
бүрдсэн байна. Мөн түүнчлэн бусад 

хамааралтай хороо болон багын 
гишүүдээс бүрдсэн байж болно.

Бүгдийг биш чухлыг нь хийе!

НЯНГИЙН ТЭСВЭРЖИЛТЭЭС СЭРГИЙЛЭХ

Бичил биетний эсрэг эмийн боловсролд 

үнэлгээ хийсэн, сургалт явуулсан

Боловсруулсан тест асуумжийн үр 

дүнд дүн шинжилгээ хийх, 

ББЭЭмийн боловсролын түвшин 

тогтоох, сургалтыг тэр чиглэлээр 

явуулах

Бичил биетний эсрэг эмийг хэрэглэх

заавар”-ыг мөрдүүлэх, эмийн сонголтыг

тухайн эмнэлгийн антибиограмд үндэслэн

сонгож хэрэглэх

Эмнэлэг болон өвчтний бүлэгт 

тохирсон антибиограмм гарын 

авлагатай болсон байна. 

Нянгийн эсрэг эмийн шилдэг жор бичилттэй

төв, тасгийг шалгаруулах.
ББЭЭТ тандалт хийх 

Хэвтэн эмчлүүлэгчид нянгийн эсрэг эмийг

жоронд бичихээс өмнө сайтар нягталж

баталгаажуулж хэвших, нянгийн эсрэг эмийн

хэрэглээг хязгаарлаж 7 Дахь Өдрөөс Зогсоох

Журмыг хэвшүүлэх

Нянгийн эсрэг эмийн зохистой 

хэрэглээг төлөвшүүлж гаж нөлөө 

үүсэх, эмийн зардал нэмэгдэх 

эрсдэлээс сэргийлнэ

Тарилгын хэлбэрээс уух хэлбэрт шилжүүлэх

журмыг сайтар хэвшүүлсэн байна.
Гаж нөлөө үүсэх, эмийн зардал 

нэмэгдэх эрсдэлээс сэргийлнэ



НЯНГИЙН ТЭСВЭРЖИЛТЭЭС СЭРГИЙЛЭХ



1

Бичил биетний 

тэсвэржилттэй тэмцэх 

хөтөлбөрийг эмнэлэгт 

хэрэгжүүлэх нь 

ДЭМБ, 

ЭЭХХЗГ
Цахим 

Дүүрэг болон Аймгуудын 

нэгдсэн эмнэлгийн эмч, 

мэргэжилтнүүдэд

140

2 Гарын авлага ДЭМБ, УНТЭ УНТЭ-ийн хэмжээнд

Эмзүйн алба, ЭЭСНЛ, ХСХА-наас дараах                      

сэдвийн дагуу бэлтгэв. 

Антибиограмм ашиглах

Таамаг эмчилгээний зарчим

Эмийн хэрэглээг хязгаарлах аргууд

Эмийн тунг тохируулах 

Эмийн харшлын сорил тавих

Гар угаах заавар 

Тусгаарлан сэргийлэлтийн арга хэмжээ 

Өндөр эрсдэлт эмийн журам

НЯНГИЙН ТЭСВЭРЖИЛТЭЭС СЭРГИЙЛЭХ



МАНСУУРУУЛАХ СЭТГЭЦ НӨЛӨӨТ ЭМ

• НҮБ 2010 онд Монгол улсыг хар тамхи,
мансууруулах бодис дамжин өнгөрөгч улс
гэж дүгнэж байсан бол гуравхан жилийн
дараа буюу 2014 онд тайланд Монгол Улсыг
хар тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглэгч
улс орон болсон гэж дүгнэсэн байна. Хар
тамхины уршигаар айл гэрийн амьдрал
сүйрээд зогсохгүй нийгмийн тэнцвэрт байдал
алдагдаж гэмт хэргийн сэдэл, үүр уурхай
болсон бүхий л сөрөг зүйлсийн учир
шалтгаан, гол эх үүсвэр болдог.

• Хар тамхи, мансууруулах бодисын гэмт
хэрэгт холбогдогчдын 80 хувь нь 18-34, 40
хувь нь 19-25 насныхан байгаа нь цагаан
тахал залуу үеийг заналхийлж байгаагийн
тод жишээ юм.

➢ Засгийн газрын 2003 оны 196 дугаар 
тогтоол

➢ ЭМСС 2015 оны 68 тоот тушаал

Юуг ч бүү хойш тавь. Хийх ёстой 
ажлаа, / бичиж, тэмдэглэх/ цаг 

тухайд нь хийх хэрэгтэй. 

Зөв цагийг хүлээх хэрэггүй,  харин яг 
энэ цагийг зөв цаг болго.



ЭМНЭЛЭГ ХАГАС БИЕ ДААСАН БАЙДАЛ

• Монголд анх удаа “Хоёр талт буюу Амбулаторийн
эмийн сан” –гийн үйл ажиллагаа нээгдэн ашиглалтанд
орлоо.

• Амбулатороор өдөртөө дундажаар 2500 гаруй хүн
үйлчлүүлдэг. Энэ үйлчлүүлж буй хүмүүсийн 80-90 хувь
нь эмийн жор бичүүлж авдаг. Эмчийн бичсэн жорын
дагуу эмийн сангуудаар эмээ хайж авдаг байсан бол
одоо “Хоёр талт буюу Амбулаторын эмийн сан”-гаас
цаг алдалгүй, хурдан шуурхай, хүлээгдэл чирэгдэлгүй
Эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлттэй үнээр эм
авах боломж бүрдэж байна.

• Өнөөгийн байдлаар эрүүл мэндийн салбарт Эм зүйн
тусламж үйлчилгээг зөвхөн хэвтэн эмчлүүлэгчдэд
үзүүлж байгаа бол одоо бид Амбулаторийн эмийн
сангаар Эм зүйн тусламж үйлчилгээг амбулатороор
үйлчлүүлсэн иргэддээ үзүүлэх болно.

• УНТЭ-т ирээд цагаа аваад, эмчлэгч эмчдээ үзүүлээд,
эмчийн бичсэн жорын дагуу “Хоёр талт буюу
Амбулаторын эмийн сан”-гаас хөнгөлөлттөй үнээр эм
олгох бөгөөд үйлчлүүлэгч төвтөй, иргэдэд ээлтэй олон
улсын жишигт хүрсэн Амбулаторын цогц тусламж
үйлчилгээ, шинэ зохион байгуулалт бүхий үйл
ажиллагаа юм.

ЗОРИЛГО

Эмнэлгийн амбулаторийн
эмийн сан нь амбулаторийн
үйлчлүүлэгчид үйлчлэх
нэгжийн бүтэц зохион
байгуулалт, үйл ажиллагааг
тодорхойлох, эмчилгээний үр
нөлөөтөй, эдийн засгийн үр
ашигтай эм зүйн тусламж
үйлчилгээг үзүүлэхэд энэхүү
журмын зорилго оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  

Монгол улсын эмийн бүртгэлд 

бүртгэгдсэн, зайлшгүй 

шаардлагатай эмийн жагсаалт, 

эмчилгээ оношилгооны  

стандарт, удирдамж, зааварт 

орсон олон улсын нэршлээр 

бичигдсэн эмийг эрүүл мэндийн 

даатгалын хөнгөлөлтөөр, УНТЭ-

ээр үйлчлүүлсэн иргэдэд 

үйлчилнэ.

• Эмнээс шалтгаалах гол эрсдлүүд /эмийн алдаа, эмийн гаж нөлөө г.м/ болон
эмнэлгийн хэмжээнд эмийн хэрэглээний байдлыг тодорхойлон
үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг сайжруулахад анхаарч ажиллах
шаардлагатай асуудлуудыг тодорхойлон, түүнд чиглэсэн үйл ажиллагаа
явуулахад чиглэнэ.

• Эмийн хэрэглээг судлан эмийн сонголт хийхдээ дараах шалгууруудаас 1
болон түүнээс дээш шалгуур үзүүлэлтэд тохирч буй эмийг сонгох

• Эм хэрэглэсэн нийт үйлчлүүлэгчийн тоо

• Эмийн ач холбогдол, ялангуяа үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх эрсдлийн зэрэг

• Эмийн аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал үүсгэх эрсдэл өндөр болох нь
тогтоогдсон



ДАРХЛАА ДАРАНГУЙЛАХ ЭМИЙН ОЛГОЛТ

№ Эмийн нэр Тун
2021 оны 

хүний тоо

нас 

барсан

Эм 

шилжих

Эмэнд 

шинээр  

орох

2022 оны

Хагалгааны 

тоо 
2022 оны 

хүн тоо

1 Сандимуннеорол  25мг  50мг 31 4 33

2 Панграф 1мг, 0.5мг 50 0 49

3 Адваграф 1мг, 0.5мг 191 48 30 268

4 Програф  /Элэг/ 1мг, 0.5мг 268 17 16 30 303

5 Програф /Бөөр/ 1мг, 0.5мг 242 68 1 242

6 Програф  /ХСҮТ/ 1мг, 0.5мг 34 2 2 10 40

Нийт 816 87 935

№ Эмийн нэр

Тасаг болон ЭШС Сарууд
Дүн

Нэгжийн 

үнэ 
Нийт үнэ  Нөөц үлдэгдэл

01-сар 02-р сар 03-р сар 04-р сар 05-р сар
06-р 

сар
07-р сар 08-р сар

09-р 

сар
10-р сар 11-р сар

1 Програф  1мг 37531 32737 36320 56857 33928 22471 29360 25453 36553 30777 29192 371,179 5629 2,089,366,591 2.5 сар

2 Програф  0.5мг 6443 13554 10883 16498 11439 6098 8977 8631 13554 9389 10465 115,931 2814 326,229,834 2.5 сар

3 Програф 5мг/1мл 6 3 15 11 8 6 0 0 6 11 3 69 137500 9,487,500 2 сар

4 Адваграф 1 мг 10851 13616 13453 23872 15877 9394 13971 11672 14745 14796 21038 163,285 4856 792,956,047 2 сар

5 Адваграф 0.5мг 2658 1606 1865 2711 2085 1500 1727 1475 2475 2068 3524 23,694 2428 57,532,112 2 сар

6 Панграф 1 мг 2711 2578 2715 4650 3792 541 2492 2010 4192 1159 4128 30,968 4250 131,614,000 1 сар

7 Панграф 0.5 мг 1024 1266 1065 1860 1855 271 1387 840 2131 424 1886 14,009 2,500 35,022,500 1 сар

8 Сандиммун 25 мг 1626 1316 1477 1370 1040 960 2072 276 1635 1648 1797 15,217 1960 29,825,320 1 сар

9 Сандиммун 50 мг 960 958 1761 1590 1324 1320 912 882 932 1563 1727 13,929 3915 54,532,035 1 сар

3,526,565,939 



ТУРШЛАГА

• Эмийн сангийн дизайн нь гэрэлтүүлэг, дуу чимээг багасгах нууцлалын
асуудал ба аюулгүй байдлыг багтааж төпөвлөгдсөн байна.

• Эмийн сангийн хүлээлгийн хэсэг: Энэ газар нь өвчтөн жороор үйлчлэхийг
хүлээдэг газар юм. Эмийн сангийн бүх үйлчлүүлэгчдэд хүлээлгийн танхим,
цонх, лангуу нэвтрэх төв хаалга байх болно.

• Үнэмлэх: Ажилтны үнэмлэх нь сонирхол татахуйц, тод харагдаж байх ёстой.

• Өвчтөний дугаарын карт: Хэрэглэгчийн дугаарыг агуулсан ламинатан
картыг, жорыг хүлээн авмагц, өвчтөн эсвэл түүний асран хамгаалагчид
/хүнд өвчтэй хүн хамаарна/ хүлээлгийн ширээ рүү ижил дугаартай хүргэнэ.

• Видео дэлгэцийн дэлгэцүүд: Хүлээгдэж буй үйлчлүүлэгчдийг зугаацуулах
зорилгоор телевизийн дэлгэц суурилуулж, эрүүл мэндийн ерөнхий
боловсролын материалыг үзүүлэхэд ашиглаж болно.

• Ажилтнууд: Амбулаторын үйлчилгээ нь эмийн сангийн иж бүрэн
үйлчилгээний нэг хэсэг. Эмийн хангамжийн чиг үүрэг нь эмийн сангийн бүх
салбарт үндсэндээ адилхан боловч амбулаторын нөхцөлд ажилладаг эм
зүйчдэд энэ хэсэгт эмнэлзүйн үүргийг ойлгох нь чухал юм.

• Үйлчлүүлэгчийн бүртгэл: Онош, эм, дахин үйлчилгээ

Эмнэлгийн хэмжээнд эмийн аюулгүй байдлыг хангах санаачилгын хүрээнд эмийн сан

өндөр хурдны нэгж тунгаар савлагч, бараа материалын хяналтын эмийн тойруулга,

түгээлтийн автомат шүүгээ зэргийг нэвтрүүлэхээр судалж байна.

Энэхүү автоматжуулсан шинэ технологи нь зураасан код сканнердах, эм түгээх

төвлөрсөн бус системээр дамжуулан өвчтөнд аюулгүй тусламж үйлчилгээг

үзүүлдэг бөгөөд эмийн 95 хувь нь өвчтөний тусламж үйлчилгээний тасагт үргэлж

бэлэн байдаг.

• Хүний нөөц, мэдээллийн
програм сайн байх

• Зөв төлөвлөлт, худалдан
авалтыг үндэслэлтэй, хугацаа
шаардлагатай

• Санхүү бүртгэлийн албатай
уялдаатай ажиллах /эмийн
нягтлантай байх/

• Эмч нарын дунд жор
бичилтээр уралдаан зарлах,
идэвхижүүлэх

• Эмч нарын дунд амбулаторын
эмийн сангийн нэгдсэн VIBER
груп нээж мэдээллээ солилцох

• Иргэд сэтгэгдэл өндөр байсан,
гол нь эмийн нөөц, хангалт,
бэлэн байдал чухал



2 ТАЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ АМБУЛАТОРИЙН ЭМИЙН САН

1. Амбулаторын эм зүйн тусламж 
үйлчилгээ

Эмнэлзүйн ehealth програмаар:

✓ ЭМД-ийн хөнгөлөлттэй эмийн 
жор

✓ Энгийн эмийн жор

2. Хэвтэн эмчлүүлэх хэсгийн эм зүйн 
тусламж

Нөхцөл байдлыг үнэлэх 

• Бид хаана  

• Бидний аль хэсэг 

үнэ цэнэтэй, чухал, 

эрсдэлтэй

• Бид өөрийн багт 

болон бусдад 

хэрхэн хамгийн их 

тус болох бэ?

Хүмүүсээс санал авах

• Хэн өмнө нь ийм 

зүйлтэй тулгарч 

байсан туршлага?

• Шинэ өнцгийг 

харахад хэн 

бидэнд туслах бэ?

• Хэн энэ талын ур 

чадвартай бэ?

Төлөвлөгөө 

боловсруулах

• Юу хийх хэрэгтэй?

• Үүнийг хэрхэн 

хийх?

• Энэ яагаад ийм 

чухал ? Бид ийм 

арга хэмжээ 

авахгүй бол юу 

эрсдэлд орох ?

✓ Эмнэлгээс гарч буй үйлчлүүлэгчтэй харьцахад баримтлах Эм зүйн тусламж үзүүлэх, журамтай байх

✓ Хэвтэлт гаргалтын нэгдсэн тогтолцоотой байх

✓ Эмнэлгийн эмийн жагсаалтыг бэлтгэхдээ тухайн төв, алба, тасаг нэгжийн захиалга дээр үндэслэх

✓ Хэвтэн эмчлүүлэгч эмнэлгээс гарахдаа эмийн эмчилгээг Хэвтэн эмчлүүлэх хэсгийн амбулаторын
эмийн сангаас авах эсвэл бусад эмийн сангаас эм авах, сонгох эрхтэй

✓ Эмнэлгийн Амбулаторын эмийн сангаас эм сонгох тохиодолд эмчлүүлэгчийн эмийн мэдээллийн
нэгдсэн сан үүсгэх

✓ Үйлчлүүлэгч эмээ дутуу авах тохиолдолд урьдчилан эм зүйч утсаар мэдэгдэх

✓ Шаардлагатай тохиодолд хүргэлтээр өгөх

✓ Үр дүнд шаардлагагүй хэвтэлт буурах, давтан үзлэг үр дүнтэй болох



• Эмнэлэг болон амбулаторийн
тусламж үйлчилгээнд тохиолддог
эмчилгээний алдааны талаарх
нотолгоо бий

• Эмнэлгийн эм зүйн тусламж
үйлчилгээ эмийн эмчилгээний
аюулгүй байдал, эмийн зохистой
хэрэглээ ба эмчилгээний үр дүнг
нэмэгдүүлж чаддаг

• Эдгээр үйлчилгээ эмчилгээний
үр дүн, эдийн засгийн үр ашгийг
бий болгодог

Олон судалгаанаас харахад 1000 эмнэлэгт 

хэвтэлтэд тохиолдох жор бичилтийн алдаа  

12.3-аас 1400 хооронд хэлбэлздэг байна (1)

“Ихэнх судалгаанаас харахад эм зүйч

үйлчлүүлэгчид үзүүлэх тусламжийн тасралтгүй

байдал болон эмнэлзүйн үр дүнг сайжруулах

зорилгоор эмийн эмчилгээ/эмчилгээний

менежмент, үйлчлүүлэгчид зөвлөх, эрүүл

мэндийн боловсрол олгох үүргийг хүлээдэг” (2)

“Судалгааны дүн шинжилгээнээс харахад

эмнэлзүйн эм зүйн тусламж үйлчилгээнд

оруулсан 1 ам.доллар бүр 4 ам.долларын үр

ашгийг бий болгодог (3)

1. Aspden P et al. 2007. Preventing medication errors / Committee on Identifying and Preventing Medication Errors, Board on Health Care 
Services. Institute of Medicines. National Academies Press. Washington, DC

2. Beney J, Bero LA, Bond C. Expanding the roles of outpatient pharmacists: effects on health services utilisation, costs, and patient outcomes. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 2.

3. Schumock GT et al. 2003. Evidence of the Economic Benefit of Clinical Pharmacy Services: 1996–2000. Pharmacotherapy 2003;23(1):113–132 



ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАМРАХ 
ХҮРЭЭ ДЭЛХИЙ ДАХИНД 

FIP (The International Pharmaceutical

Federation)

Олон улсын эм зүйн холбоо (FIP) нь

эм зүй, эмийн шинжлэх ухааныг

төлөөлдөг дэлхийн байгууллага юм.

140 гаруй үндэсний байгууллага,

эрдэм шинжилгээний байгууллагын

гишүүд, бие даасан гишүүдээрээ

дамжуулан дэлхийн дөрвөн сая

гаруй эм зүйч, эм зүйчдийг

төлөөлдөг.
Холбоо нь 1912 оны 9-р сарын

25-нд Нидерландын Гааг хотод

байгуулагдсан.

Өдгөө 80 дахь хурал нь Испани

улсын Севильяа хотод

2022.9.18-22ны өдрүүдэд

зохион байгуулагдана.



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

Бид хэзээд эрүүл мэндийн салбарын анхдагч манлайлагч байна.


