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Дэлхийн сувилахуйн байдлын тайланд (2020) сувилахуйн 
салбар нь эрүүл мэндийн салбарын хамгийн том мэргэжлийн 
бүлэг бөгөөд эрүүл мэндийн салбарын бараг 60 хувийг 
эзэлдэг болохыг баталж байна.

Дэлхийн эрүүл мэндийн ажиллах хүчин нь 28 сая орчин хүн, 
үүнээс 19 сая гаруй сувилагч,эх баригч багтдаг. ( ДЭМБ)

Монгол улсад 2020 оны байдлаар улсын хэмжээнд эрүүл 
мэндийн салбарт нийт 56,5 мянган ажиллагчид ажиллаж 
байна. Үүнээс 13112 нь сувилагч бөгөөд нийт сувилагч нарын 
90%-ыг эмэгтэйчүүд эзэлдэг. (Эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2020)



Сувилахуйн болон эх барихуйг хөгжүүлэх дэлхийн 
стратегийн чиглэл / 2021-2025/

”Cувилахуйн болон эх барихын дэлхийн стратегийн чиглэл 
2016-2020” тайлангаас гарсан зөвлөмж, дэлхийн сувилахуйн 
нотлох баримтаас үндэслэн боловсруулсан.

 ДЭМБ-ын Сувилахуйн болон дэлхийн стратегийн чиглэл 
(2021-2025) баталсан бөгөөд энэ нь улс орнуудад сувилагч 
нараа бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралт болон хүн амын 
эрүүл мэндийн бусад зорилтод хүрэхэд хувь нэмрээ 
оруулахад нь туслах бодлогын тэргүүлэх чиглэлүүдийг 
тодорхойлсон.



Стратегийн тэргүүлэх чиглэл:

1) Чанартай боловсрол олгох, хүн амын эрүүл мэндийн 
хэрэгцээг  хангах чадвартай эх баригч, сувилагч бэлтгэх 

2) Ажлын байр бий болгох, шилжилт хөдөлгөөнийг 
зохицуулах, эх баригч сувилагч нарыг тогтвортой 
ажиллуулах шаардлагатай.

3) Эрүүл мэнд, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр сувилахуйн 
болон эх барихын манлайллыг бэхжүүлэх системүүд

4) Эх баригч, сувилагч нарыг дэмжих, хүндэтгэх, хамгаалах, 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай багаж 
хэрэгслээр бүрэн хангах, аюулгүй байдлыг ханган ажиллах 



Сувилахуй эх барихуйн 2021-2025 оны 
тэргүүлэх чиглэл:

БОЛОВСРОЛ АЖЛЫН БАЙР

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ МАНЛАЙЛАЛ

БОДЛОГЫН 

ЧИГЛЭЛ 



Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд баримтлах 
бодлогын баримт бичиг, тушаал,стандарт,удирдамж : 

ЭМСС-н 2016 оны 02 сарын 23-ны өдрийн албан бичиг “ Сувилахуйн 
тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах “ тушаал хүргүүлэх тухай 

I. “Дүрэм чиг үүрэг батлах тухай “- 495 тоот тушаал “Сувилахуйн , 
эмнэлэгийн тусгай мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний удирдлага 
зохион байгуулалт, сувилахуйн албаны, үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн 
дүрэм”

II. “ Заавар батлах тухай “- 496 тоот тушаал “Насанд хүрэгчдэд, хүүхдэд  
хийгдэх  сувилахуйн тусламж үйлчилгээний зарим түгээмэл үйлдлийн 
заавар” 

III.“ Журам батлах тухай “- 497 тоот тушаал “ Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээнд үйл ажиллагааны 5 шатлалыг хэрэгжүүлэх журам, 
үйлчлүүлэгчийн биеийн байдалыг сувилагч үнэлэх , нэмэлтээр хэрэглэх 
зарим онош тодорхойлолт”



ЭМС-н 2019 оны 04 сарын15 –ны өдрийн А/183 тоот тушаал
“Элэгний хатуурлын үеийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний заавар“

ЭМС-н 2017 оны 01 сарын 26-ны өдрийн A/41тоот тушаал
“Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээний журам “

ЭМС-н 2019 оны 02 сарын 15-ны өдрийн A/71тоот тушаал “Томуу, 
томуу төст өвчний үед үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээний 
заавар “ батлах тухай 

Өмнөговь аймгийн ЭМГ-н 2018 оны 08 сарын 29-ны өдрийн тушаал
“ Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний хяналтын хуудас” батлах тухай 

Зонхилон тохиолддог эмгэгийн үед үзүүлэх сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээний удирдамж – / Нийслэлийн ЭМГ-с гаргасан- 2017/

I. Эх, хүүхдэд үзүүлэх сувилахуйн тусламж , үйлчилгээний удирдамж 
II. Насанд хүрэгчдэд үзүүлэх сувилахуйн тусламж , үйлчилгээний 

удирдамж
III.Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тусламж , үйлчмлгээний 

удирдамж 
IV.Яаралтай тусламж үйлчилгээний үеийн сувилахуйн тусламж, 

үйлчилгээний удирдамж 



ЭМС-н 2017 оны 10 сарын 04-ны өдрийн A/381 тоот тушаал
“Сувилахуйн төвийн үйл ажиллагааны журам” батлах тухай
ЭМС-н 2012 оны 01 сарын 03-ны өдрийн 01 тоот тушаал

“Настны сувилахуйн удирдамж”-г батлах тухай 
ЭМСС-н 2016 оны 01 сарын 29 –ны өдрийн 29 тоот тушаал      

“ Хорт хавдрын хими эмчилгээний үеийн сувилахуйн тусламж , 
үйлчилгээний заавар “ 
ЭМСС-н 2015 оны 08 сарын 26 өдрийн 329 тоот тушаал            

“ Хөнгөвчлөх тусламж ,үйлчилгээ үзүүлэх журам , заавар “ 
батлах тухай 
ЭМС-н 2017 оны 01 сарын 26 өдрийн A/40 тоот тушаал             

“ Сувилахуйн судалгааны ажлын тэргүүлэх чиглэл батлах 
тухай”
МNS 4621-2008 стандарт : “Эмчилгээ , оношлогооны түгээмэл 

үйлдлүүд” 



Сувилагчийн эмнэл зүйн ур чадварын 
шатлал боловсруулалт :

Монгол улсын Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төвөөс ЖАЙКА олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран “ Монголын сувилагчийн 
эмнэл зүйн ур чадварын шатлалыг боловсруулах” 
сургалтыг улсын хэмжээнд 2 сарын 7-9 ний өдрүүдэд 
зохион  байгуулагдсан.

Оролцогчид:

Улсын хэмжээний ЭМБ-уудын сувилахуйн 
сургуулийн багш нар,сувилахуйн мэргэжилтнүүд, 
сувилахуйн албаны дарга нар, арга зүйч сувилагч нар 



Цөм чадамж гэдэг нь? / Ур чадварын /

Нийгмийн эрэлт хэрэгцээнээс үүдэн бий болох мэдлэг, ур чадвар, 
үнэ цэнэ, хандлага тэдгээрийн цогц болох Аливаа өөрчлөлтийг мэдрэх 
чадвар нь эрүүл мэндийн ажилчдын эзэмших ёстой чадвар юм.

Чадамжид суурилсан боловсрол гэдэг нь?

Өмнөх сургалтын агуулга:

Цөм чадамжинд суурилсан анагаах ухааны боловсролын агуулга 

Тухайн сэдэв, хэлтэс тус 

бүрийн зорилго  

Тухайн сэдэв,хэлтэс 

тус бүрээр сургалт 

хийх 

Ур чадвар эзэмших 

Олж авах ур чадвар 

/Цөм чадамж/

Ур чадвар эзэмших 

сургалтын хөтөлбөр 
Ур чадвар эзэмших 



Сувилахуйн практик ур чадварын гол цөм 
болох 4 чадвар 

Сувилахуйн гол цөм практик чадвар:

Сувилагчийн ёс зүйг чандлан баримтладаг, сувилахуйн үнэн зөв ур 
чадварт тулгуурлан үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагат нийцүүлэн 
газар дээр нь сувилахуйн тусламж үзүүлэх чадвар 

1.Шийдвэр гарахад туслах чадвар: Үйлчлүүлэгч (эмчилгээ, 
амьдарлын төгсгөлөө үдэж буй өвчтөн г.м)-д өөрөөр нь сонголт 
хийлгэх үүднээс шийдвэр гаргахад

2. Эрэлт хэрэгцээг олж харах чадвар: Сувилахуйн арга барилыг 
тогтоож, үйлчлчлүүлэгчид тохирсон стратегийг сонгох

3. Хамтран ажиллах чадвар: Үйлчлүүлэгчийг голчилсон мэдээ 
мэдээлэлийг бусад мэргэжилтнүүдтэй хуваалцаж, сувилахуйн чиг 
барилыг хэлэлцэж хамтраг ажиллах

4. Сувилах чадвар: Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлж үнэлгээ 
хийх



Х.ШАРАВЫН НЭРЭМЖИТ БОЭТ-ЫН СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД



Аймгийн ЭМГ-ын дэргэдэх Сувилахуйн албаны 
бүтэц бүрэлдэхүүн:
ЭМГ-н даргын 2021оны 02 сарын 22-ны А/10 тушаал “ Сувилахуй, эмнэлэгийн 
тусгай мэргэжлийн алба томилох тухай”

Албаны дарга:  А.Мөнхтуяа / ЭМГ-ын сувилахуйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн / 

Гишүүд:     Ц.Цэвэлмаа  /БОЭТ-ийн эх баригч/

Г.Цэрэндаваа  /БОЭТ-ийн сувилагч/ 

Д.Мөнхчулуун /БОЭТ-ийн ариутгагч/ 

Ц.Мөнх-оргил /БОЭТ-ийн лаборант/ 

Д.Батцэцэг /Энхийн хүслэн ӨЭМТ-н арга зүйч сувилагч/

М.Майнбаяр /Өнө-Орших ӨЭТ-н арга зүйч сувилагч/ 

Б.Цэцэг-Эрдэнэ /Цогт-Овоо сумын ЭМТ-н багийн бага эмч/ 

А.Дэлгэрцэцэг /Ханбогд ЭМТ-н арга зүйч сувилагч/

Нарийн бичгийн дарга : У.Ууганцэцэг /БОЭТ-ийн эм найруулагч/ 



БОЭТ-ын сувилахуйн албаны бүтэц бүрэлдэхүүн:
Сувилахуйн албаны дарга: Ц.Мөнхдэлгэр 

БОЭТ-ийн Ахлах сувилагчид:

1) Дотор, хөнгөвчлөх, харшлын тасаг- Г.Мажигсүрэн

2) Эрчимт эмчилгээ- С.Цэцэгсүрэн

3) Яаралтай түргэн тусламж- О.Баасанжаргал

4) Мэс засал- Т.Түмэндэлгэр

5) Гэмтэл- Г.Ариунзаяа

6) Мэдрэл,сэтгэц, уламжлалт – Т.Доржханд

7) Нярай судлал-Ц.Отгонбаяр

8) Хүүхэд- П.Хишигмаа

9) Зөвлөх поликлиник- Н.Эрдэнэчулуун 

10) Нэгдсэн лаборатори- М.Сарантуяа

11) Халдварт,сүрьеэ- А.Болормаа

12) Дүрс оношилгоо- Б.Сэндэр 

13) Төрөх, эмэгтэйчүүд- Б.Байгалмаа  



Хүний нөөцийн судалгаа:
Батлагдсан орон тоо:        

Сувилагч- 93+95=188

Эх баригч-21+14=35

Тусгай мэргэжилтэн-65+29=94

НИЙТ-285

Одоо ажиллаж байгаа:

Сувилагч- 70+75=145

Эх баригч-17+18=35

Тусгай мэргэжилтэн-55+29=84

НИЙТ-264                                                                                           

Судалгааг дүгнэхэд БОЭТ-20 Сум,өрхийн ЭМТ-д -23  Нийт- 43 

Тусгай мэргэжилтэн 10 

Батлагдсан орон тооноос Нийт- 43+10= 53 дутуу ажиллаж байна.



АЖЛЫН ТУРШЛАГА, АЖИЛЛАСАН ЖИЛ:

1-5 жил- 25+25=50

6-10 жил- 36+28=64

11-15 жил-20+20=40

16-20 жил –10+5=15

20-с дээш жил-52+38=90

Cудалгааг дүгнэхэд:

10-с дээш  жил ажилласан 58,9%-г эзэлж байгаа нь ажлын 
туршлагатай сувилагч тусгай мэргэжилтэн харьцангуй олон 
байгааг,20-с дээш жил ажилласан нь 34.7%-г ирээдүйд хүний 
нөөцийг бэлтгэх шаардлагатайг харуулж байна. 



Боловсролын байдал:

I. Диплом-53+53=106

II. Баклавар- 81+49=130

III. Магистр-3+10=13

Судалгаанаас харахад сувилагчдын 89,6% нь баклаварын 
боловсролтой байгаа нь харагдаж байна.

Мэргэжлийн зэрэгтэй сувилагч:

I. Зөвлөх-1

II. Тэргүүлэх-2+19=21

III. Ахлах-25+14=39

Мэргэжлийн зэрэгтэй сувилагч 61 байгаа нь нийт 
сувилагчдын 42,5%-г эзэлж байна. 



Шагнал урамшуулал:

I. Алтан гадас одон – 4+4=8

II. Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-14+9=23

III. ЭХТА- 68+42=110

IV. ЭМЯ-ны хүндэт жуух бичиг – 72+66=138

Монголын сувилагчдын нийгэмлэгийн шагнал:

Ард түмний талархал хүлээсэн “Гавьяат сувилагч ” цол тэмдэг

I. БОЭТ-ын мэс заслын сувилагч – Б.Байгалмаа

II. Сувилахуйн албаны даргаар ажилласан ахмад сувилагч 
П.Дэлгэрцэцэг

III. БОЭТ-ын мэс заслын сувилагч – Ё.Алтанцэцэг 



Үйл ажиллагааны чиглэл:

1.Нийгмийн эрүүл мэнд
2.Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний 
чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах 
3.Сувилахуйн хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, 
ажлын ачаалалыг тэнцвэржүүлэх
4. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний 
удирдлага зохион байгуулалтын 
тогтолцоог бэхжүүлэх 

Үйл ажиллагааны Нийт - 4 чиглэл бүхий 
42 ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр 
ажиллаж байна.  



ОУС-ын өдрийг угтсан үйл ажиллагааны төлөвлөлт-2022

Анх Английн иргэн “Дэнлүү барьсан эмэгтэй” хэмээн дэлхийд алдаршсан 
сувилагч, багш Флоренсе Найтенгелийг сувилахуйн ухааныг үндэслэгч гэж үзэн 
түүний төрсөн өдөр буюу тавдугаар сарын 12-ны өдрийг Олон улсын 
сувилагчдын нийгэмлэгээс Сувилагч нарын өдөр болгосон.

Монгол Улс сувилагчдын өдрийг 1995 оноос тэмдэглэж ирсэн ба жил бүрийн энэ 
өдөр сувилагчдын мэргэжил, мэдлэгийг дээшлүүлэн сурталчлах, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих зэрэг өргөн хүрээтэй үйл ажиллагааг 
зохион байгуулдаг уламжлалтай.

2022 оныг ЭМЯ-с ОУС-н өдрийг “Сувилагчдын бие даасан байдал-Сувилахуйн 
тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал сайжруулъя” уриан дор 
тэмдэглэхээр зарласан.

Өмнөговь аймаг ОУС-н өдрийг угтсан олон талт үйл ажиллагааг зохион 
байгууллахаар төлөвлөгөөний төсөлийг гарган бэлтгэл ажлыг хангахаар 
ажиллаж байна.



Өвчлөл ажил ачаалалд нөлөөлж байгаа нь 

Тайлбар: 2021 оны өвчлөл 2020 оныхоос 2540 буюу 42%-р өссөн боловч сувилагч тусгай 

мэргэжилтэн нэмэгдээгүй байна.



Сувилагч,тусгай мэргэжилтний ажилласан илүү цагаар 
ажилласан байдал:

Энгийн эмчилгээний тасагт ажилласан 1 сувилагчийн илүү цаг 208 
/24 цагаар тулаа хийсэн цаг үүнээс гадна бичигдээгүй 32 цагаар 
илүү ажиллаж байна. /

БОЭТ-н “Улаан бүс”-д Ковид-19-н тусламж үйлчилгээний баг 28 
удаа ээлжээр орж ажилласан. 

Улаан бүсэд 14 хоног, 7 хоног байрлан 24*48 цагаар ээлжээр 
ажилласан ба 1 сувилагч дунджаар 528 цаг илүү цагаар 
ажилласан байна. /Стандарт орон тоогоороо ажиллахад 1 
сувилагч 126 цаг ажиллах ёстой /

Сувилагч мэргэжилтний хомсдолд орсонтой холбоотой сувилагч 
тусгай мэргэжилтний ажил ачаалал 3 дахин нэмэгдсэн

Сүүлийн 3 жил шинээр төгсөлт ирээгүй



Цаашид хамтарч хийх ажлуудад дэвшүүлэх санал :

Өмнөговь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд бодлогоор Эрүүл мэндийн салбарын сувилагчийн 
хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авах

Аймгийн “Нутгийн хишиг”  хөтөлбөрт сувилагч 
мэргэжилтнүүдийг хөгжүүлэн бэлтгэж ажиллуулах ажлуудыг 
тусгаж дэмжих 

Сувилагчийн мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй 
дээшлүүлэхэд анхаарах /Гадаад харилцаа сайжруулах/

Нийгмийн байдалд тусламж дэмжлэг үзүүлэх 

Орон нутгаас тусгай шалгуурт тэтгэлэг нэвтрүүлэн сувилагч 
нарыг хамруулах. 



“Сувилахуйн тусламжийн шинэчлэл-Сувилагч 
мэргэжлийн үнэ цэнэ” сэдэвт хэлэлцүүлэг 

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Сувилахуйн тусламжийн чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах,
сувилагч мэргэжилтний тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох

Хэлэлцүүлэг 2 үе шаттай зохион байгуулагдсан.

I. Орон нутагт- Байгууллага тус бүр дээрээ /Улсын хэмжээнд
68 байгууллагын 830 сувилагч хамрагдсан/

II. Улаанбаатар хот- “Удирдах ажилтны зөвлөгөөн -2022”

/ 2022.04-05/



Хэлэлцүүлгийн үе шат:

Эхний үе шат:

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 2022.02.25 -ний өдөр
ЭМ-н18 байгууллагын 115 сувилагч хамруулан “Сувилахуй тусгай
мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ”-нд тулгамдсан асуудал,
шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлон хэлэлцэж хэлэлцүүлгээс
гарсан санал, дүгнэлтээ нэгтгэж ЭМЯ-нд хүргүүлсэн.

2 дахь үе шат:

ЭМЯ-ны сувилахуйн мэргэжилтэн хэлэлцүүлэгийн санал, дүгнэлт
нэгтгэл тайланг ЭМБ-уудын удирдах ажилтны зөвлөгөөнд
оролцуулан “Сувилахуйн тусламж, хүний нөөц, сувилагчдын
нийгмийн тулгамдсан асуудлууд”-ыг хэлэлцүүлж шийдвэрлэх
арга зам,зөвлөмжийг боловсруулсан.

/Нийт-74 хүн хамрагдсан /







Сувилагч,тусгай мэргэжилтэнүүдийн хэлэлцүүлэг





Хэлэлцүүлгийн үр дүн:

Тус хэлэлцүүлгийн нийт оролцогчдоос гарсан санал, 
дүгнэлт, зөвлөмжинд үндэслэн ДЭМБ-аас баталж 
гаргасан Сувилахуй, эх барихуйг хөгжүүлэх дэлхийн 
стратеги (2021-2025) чиглэлд нийцүүлэн сувилахуйн 
салбарт хөрөнгө оруулах, сувилагч мэргэжлийн үнэ 
цэнийг нэмэгдүүлэх, хүний нөөцийг зохистой 
хуваарилж, ажлын байранд тогтвортой ажиллуулах, 
сувилагчийн боловсрол, манлайлах ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх үндэсний хэмжээний “Сувилахуй, эх 
барихуйг хөгжүүлэх стратеги”-г боловсруулж 
хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 



Сувилагч хүн гэдэг сая төрсөн хүүхдийн уйлах 
дуунаас эхлээд амьдралын сүүлчийн амьсгал хүртэлх 
хүний амьдралын бүхий л хугацаанд эрүүл мэндийн 
тусламж үзүүлэгч, эрүүл мэндийн боловсрол олгодог 
сургагч багш, өвчтөний өмгөөлөгч, халамжлан 
хүмүүжүүлэгч, дотны найз болсон эрхэм 
мэргэжилтэнгүүд билээ.



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа 


