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„Монгол орны хөгжилд” чуулганы танилцуулга 

Монгол орны хөгжилд чуулга уулзалт нь 2005 онд Лондон хотноо анх зохион 
байгуулагдаж, тасралтгүй  өргөжин тэлсээр, хөгжингүй оронд ажиллаж, суралцаж буй 
Монгол төдийгүй Монголыг сонирхогч гадаадын судлаачид эрдэмтдийн оюуны чуулган 
болж хэлбэршин тогтоод байна.    
14  удаа зохиогдсон энэхүү чуулга уулзалтад Англи, Америк, Австри, Австрали, Бельги, 
БНХАУ, БНСУ, Ирланд, Герман, Голланд, Канад, Монгол, ОХУ, Польш, Португали, Швед, 
Унгар, Финланд, Франц, Япон зэрэг 20 гаруй оронд сурч, ажиллаж буй давхардсан тоогоор 
200 гаруй Монголчууд, Монголыг сонирхогч судлаачид илтгэлээрээ оролцжээ. Нийт 
илтгэгчдийн 60 гаруй хувь нь тухайн салбартаа доктор, 40 гаруй хувь нь магистрийн зэрэг 
тус тус хамгаалсан нь тул чуулган оюунлаг залуусын томоохон нэгдэл болж чадсаны 
нотолгоо юм.  
Чуулганыг 2005 оноос ИБУИНВУ дахь Монгол улсын ЭСЯ, Британи дахь Монголчуудын 
холбоо, Цахим Өртөө Холбоо, 2015 оноос Хилийн Чанад дахь Монголчуудын зөвлөл 
болон бусад байгууллага, иргэдийн хамтын ажиллагаа, тусламж дэмжлэгтэйгээр 
тасралтгүй зохион байгуулж ирсэн ба 2016 оноос Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын 
газар, Гадаад Харилцааны Яам зэрэг төрийн байгууллагууд чуулганы үйл ажиллагаа, ач 
холбогдлыг өндрөөр үнэлж Монгол улсын засгийн газрын “Дэлхийн Монголчууд“ 
хөтөлбөрийн нэгэн ажил болгон хамтран ажиллаж байна.  
Монгол орны хөгжилд чуулган нь жилээс жилд шинэлэг санаагаар баяжиж, түүнийгээ 
уламжлал болгон үлдээж ирлээ.  Тухайлбал 4-р чуулганаас эхлэн тодорхой сэдвийн 
хүрээнд зохион байгуулагдаж ирсэн ба 8-р чуулганаас эхлэн чуулган нь өргөжин тэлж өөр  
хот улсуудад тухайн улс дахь төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулагдах хэлбэрт шилжсэнийг дараах хүснэгтээс харж болно. 

Чуулган Сэдэв 

IV чуулган Байгаль орчин (Лондон, Их Британи) 

V чуулган Монгол хүн соёл нийгэм (Лондон, Их Британи) 

VI чуулган Анагаах ухаан, Математик-Мэдээллийн Шинжлэх ухаан 
Инженерчлэл, Нийгмийн ухаан (Лондон, Их Британи) 

VII чуулган Мэдлэгт суурилсан эдийн засаг (Лондон, Их Британи) 

VIII чуулган Өндөр технологи ба барууны стандартыг хэрэгжүүлэх боломж  
(Лондон, Их Британи) 

IX чуулган Инноваци, Ногоон хөгжил (Стокхольм, Швед) 

X чуулган Бүтээлч Хамтын ажиллагаа (Улаанбаатар, Монгол улс) 

XI чуулган Гадаад дахь бизнес эрхлэлтийн орчин, туршлага II 



XII чуулган 
 
 

XIII чуулган 
 
 

XIV чуулган 

Бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжилд (Парис, Франц) 
Салбар чуулган: Гадаад дахь бизнес эрхлэлтийн орчин, туршлага 
III  (Торонто , Канад)  
Монголын боломж (Лондон, Их Британи) 
Салбар чуулган: Гадаад дахь бизнес эрхлэлтийн орчин, туршлага 
III   (Сөүл, БНСУ) 
Боловсрол – Мэдлэг солилцоо (Берлин, Герман) 

Монгол хүн хилийн чанадад ажиллаж амьдарч ирсэн сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд 
эрүүл мэнд, анагаах ухааны салбарт монгол эмч мэргэжилтнүүд олон улсын түвшинд 
хэдийн хүлээн зөвшөөрөгдөж, гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудын томоохон эмнэлэг, их 
дээд сургууль, судалгааны байгууллагууд болон хувийн салбарт бусад орнуудын өндөр 
мэргэжилтнүүдтэй мөр зэрэгцэн амжилттай ажиллаж байна. Хилийн чанадад ажиллаж 
амьдарч байгаа эмч нарын гол цѳм хэсэг нь БНПУ дахь монгол эмч нар юм.  Ийм ч учраас 
15 дахь удаагийн чуулганыг  Польш улсын нийслэл Варшав хотноо “Эрүүл мэндийн 
тогтолцоо” сэдвийн дор зохион байгуулж байна.  
Энэ удаагийн чуулганд илтгэгч, оролцогчид  „Эрүүл мэнд, Тогтолцоо“ ерѳнхий сэдвийн 
дор: 
-Эрүүл мэндийн тогтолцоо, алсын хараа, 
-Эрүүл мэнд, анагаах ухааны салбарын туршлагууд, шинэ технологи, судлагааны           
 асуудлууд,  
-Монголын Уламжлалт Анагаах Ухаан брэнд, Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал гэсэн  дэд 
сэдвүүдийн хүрээнд судалгаа шинжилгээний ажлуудаа танилцуулж  хэлэлцүүлэх юм. 

BRIEF INTRODUCTION ABOUT THE MONGOLIAN DEVELOPMENT FORUM 

           The Mongolian Development Forum has been successfully organized by Mongolian 
Association in the UK in collaboration with the Mongolian Embassy in London, Tsahim Urtuu 
Holboo NGO in Mongolia since 2005, except the Eighth Forum in 2012, was held in Stockholm, 
in collaboration with the Mongolian Embassy in Sweden, the National Association of Mongolians 
in Sweden and the tenth Forum in 2014, was held in Ulaanbaatar in collaboration with Ministry 
of Foreign Affairs and 12th  Forum in 2016, was held in Paris in collaboration with Mongolian 
Embassy in France and Ministry of Foreign Affairs, the second 13th Forum was organised in 
South Korea under the title ‘Mongolians and the Future of Mongolia’, 14th Forum  in 2018, was 
held in Berlin, in collaboration with the Mongolian Embassy in Germany and the Mongolian 
Ministry of Foreign Affairs. The Forum provides an excellent opportunity for scholars, 
academics, professionals from both government and non-government, and international 
organisations, and businesses to network, discuss, and share information and experiences 
concerning Mongolia’s development. It became a special platform not only for the Mongolian 
intellectuals residing in the UK, but all over Europe, Asia, Australia,  USA and those in Mongolia, 
to foster their academic and professional contributions to the development of the country.  

The Forum recognizes the importance of knowledge-based development, innovation and 
technology transfer as one of the main path of Mongolia’s development. Thus, latest information 
technology, advances in medical and social sciences, economic and business developments 
including innovation, European examples of standards and its development models have 
become a major part of the Forum’s discussions.   

15th Forum under the title  ‘National Health System in Mongolia’, will take place at 
Novotel Warsaw in Warsaw on 10th May, 2019. 



  Мэндчилгээ 

      Монгол Улсаас БНПУ-д суугаа Онц бөгөөд 
                   бүрэн Эрхт Элчин сайд Н.Батаа 
 
„Эрүүл мэнд, Тогтолцоо” сэдвийн дор явагдаж байгаа „Монгол 
орны хөгжилд” 15-р чуулганд оролцохоор БНПУ-ын нийслэл 
Варшав хотыг зорин ирж хуран чуулж байгаа Та бүхний амар 
амгаланг айлчлан мэндчилж байна.  
Монгол орны хөгжилд чуулганыг анх 2005 онд Лондон хотноо 
Британи дахь Монголчуудын холбоо, Цахим өртөө холбооны 
бүтээлч залуус, Элчин сайд Д.Даваасамбуу нарын санаачилгаар 

зохион байгуулж эхэлсэн түүхтэй юм. Энэ чуулган нь хилийн чанадад ажиллаж, суралцаж 
байгаа элэг нэгт Монголчуудын оюуны индэр болж, олон улс оронд буухиалан зохион 
байгуулагддаг уламжлалт арга хэмжээ болон өргөжиж, өдгөө 15 дахь удаагаа хуран чуулж 
байна. 
Бусад улс орнуудын хөгжлийн туршлага, боломжтой танилцаад өөрийн эх орноо тэр 
зэрэгт хүргэх гэсэн хүсэл эрмэлзэл тэмүүллээр жигүүрлэн явдаг Монгол хүн бүрийн өөдрөг 
сайхан сэтгэл энэ чуулганыг зохион явуулах эх үндэс болсон юм.  
„Монгол орны хөгжилд чуулга уулзалт”-ын хамрах хүрээ улам тэлсний зэрэгцээ Монгол 
Улсын Засгийн газраас санаачилан хэрэгжүүлж буй  „Дэлхийн Монголчууд" хөтөлбөрийн 
хүрээнд явагддаг болсон нь тус чуулганы ач холбогдлыг улам өргөж байгаа юм. Хилийн 
чанадад анагаах ухаан, эрүүл мэндийн чиглэлээр амжилттай ажиллаж, сурч, судалгаа 
хийж буй олон зуун монгол эмч, судлаач, оюутнууд байдаг бөгөөд түүний томоохон 
төлөөлөл нь БНПУ-д Монгол Уламжлалт Анагаах Ухаанаа сурталчилж ажилладаг Польш 
дахь монгол эмч нар маань юм. Тиймээс ч энэ удаагийн чуулган Польш Улсад зохиогдож 
байна. Чуулганаар эрүүл мэндийн тогтолцооны шийдвэрлэх асуудлууд, эрүүл мэндийн 
технологи, МУАУ-ыг дэлхийн брэнд болгон хөгжүүлэх асуудал, эрүүл мэндийн аялал 
жуулчлал зэрэг олон сонирхолтой сэдвээр эрдэм шинжилгээ судалгааны илтгэлүүд 
тавигдаж хэлэлцэгдэнэ.  
"Эрүүл мэнд эрхэм баян" гэдэг манай ардын мэргэн үг байдаг. Бүх нийтийг эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ, тогтолцоонд хэрхэн хамруулах тухай, эрүүл мэндийн технологийн 
үнэлгээ нь салбарын санхүүжилтийн чухал үндэслэл болох тухай энд бас яригдана. 
Хилийн чанадад  мэргэжлээрээ дадлагажин ажиллаж байгаа өндөр нарийн мэргэжлийн 
эмч мэргэжилтэн, эрдэмтэн судлаач нарын судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнг сонсож 
эх орны эрүүл мэндийн салбарт ажил хэрэг болгон тусгаж авах нь чухал ач холбогдолтой 
гэж харж байна. Мөн түүнчлэн улс орны хөгжилд эдийн засгийг солонгоруулах 
шаардлагатай байгаа энэ цаг үед эрүүл мэндийн аялал жуулчлал, инноваци тэр дундаа 
Монгол Анагаах Ухааныг дэлхийд танигдаж үнэлэгдэх брэнд болгон хөгжүүлж экспортыг 
нэмэгдүүлэх боломж байгааг манай илтгэгчид тодорхой судалгаа баримттай ярьж 
хэлэлцүүлнэ.  
Манай энэ удаагийн чуулганыг зохион явуулахад туслалцаа үзүүлж буй Польш дахь 
монголчууд, монгол эмч нар болон зохион байгуулах ажлын хэсгийн хамт олонд гүн 
талархал илэрхийлье.  
Тус чуулганыг Хилийн чанад дахь Монголчуудын Зөвлөл ТББ-тай хамтран зохион 
байгуулж байгаа бөгөөд чуулганы үйл ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн газар, ГХЯ, ЭМЯ 
онцгой анхаарч тодорхой дэмжлэг үзүүлж байгааг энд тэмдэглэхийг хүсч байна.  
Тус чуулганы хүрээнд зохион байгуулагчдын зүгээс санаачилан "Монгол Орны Хөгжилд" 
сайн санааны анхдугаар гүйлтийг (5км) зохион явуулахаар болсон бөгөөд чуулганыг олныг 
хамарсан өргөн хүрээтэй болгох зорилготой юм.  



Энэхүү чуулганыг зохион байгуулахад чин сэтгэл гарган ажиллаж буй нутаг нэгт 
монголчууддаа чин сэтгэлийн талархал дахин илэрхийлье.  
Чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье!  

Монгол Улсад эрх зүйт анагаах ухааныг 
хөгжүүлэх тулгамдсан асуудлууд 

Э.Ганбат 
Анагаах ухааны магистр, Клиникийн профессор, хүний их эмч, хуульч 

 

Орчин үеийн эрх зүйн шинжлэх ухааны бүтээлүүдэд Анагаах ухааны эрх зүйн үүслийг XX 

зууны эхэн үед буюу 1930 онд Нидерланд улсын Таач хотод олон улсын эрх зүйн 

академид профессор С.Витта “Олон улсын эрүүл ахуйн эрх зүй” сэдэвт илтгэл тавьсан 

үеэс эхэлсэн гэж үздэг. 

НҮБ-ын гол зорилтын нэг нь Хүний эрхийг хамгаалах асуудал бөгөөд 1948 онд Ерөнхий 

чуулганаар хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалыг баталсан нь хүний эрүүл мэндээ 

хамгаалуулах эрхийг хангах зорилтыг  хангах стандартын үндэс болсон.  

Ингэхийн тулд НҮБ-ын дэргэд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (World Health 

Organization)-ыг байгуулж олон улсын эрүүл мэндийн асуудал, дэлхийн хүн амын эрүүл 

мэндийг хамгаалахад чиглэгдсэн үйл ажиллагаа явуулах боломж нээгджээ. Монгол улс 

1961онд НҮБ-д гишүүнээр элссэнээр ДЭМБ 1962оноос тус улсад 3 үндсэн чиглэлийн 30 

гаруй хөтөлбөр хэрэгжүүлж эрүүл мэндийн яамтай хамтран эрүүл мэндийн тогтолцооны 

өөрчлөлт, эх нялхасын эрүүл мэнд, халдварт өвчинтэй тэмцэх зэрэг олон чиглэлээр 32сая 

ам.доллар туслалцаа үзүүлжээ.  

Олон улсын анагаах ухааны эрх зүй нь (Le droit international de la sante) дэлхий дахинд 

хүний эрүүл мэндийн эрхийг хангах зорилго бүхий олон улсын хамтын ажиллагааны эрх 

зүйн зохицуулалт тогтолцоо болон хөгжиж ирсэн. Анагаах ухаан, эрүүл мэндийг хамгаалах 

салбар дах олон улсын хамтын ажиллагааны харилцаа нь олон улсын анагаах ухааны эрх 

зүйг судлах зүйл бөгөөд түүний обьект нь хүний эрүүл мэнд болон нийгмийн эрүүл 

мэндийг хамгаалах эрх зүйн харилцаа юм.  

Эрүүл мэндийн тогтолцоог сайжруулах, төрөөс иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоог 

нэмэгдүүлж тэдний нөөц бололцоог ашиглах, үйл ажиллагаа дэмжих, хамтын ажиллагааг 

сайжруулах нь Монголын эрүүл мэндийн салбарын тулгамдсан асуудлын нэг мөн.  

1961 онд Бельги улсад Дэлхийн анагаах ухааны эрх зүйн холбоо (WAML) байгуулагдсан 

нь НҮБ-ын дүрэм, ДЭМБ-аас гаргасан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хүний эрүүл 

мэндийн эрхийг хамгаалах эмчилгээний чанар аюулгүй байдал, биоэтик зэрэг олон 

асуудлыг судлаж, зөвлөмж гаргах, анагаах ухааны эрх зүйг хөгжүүлэхэд улс орнуудын 

хамтын ажиллагааг сайжруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Монгол улсын эрүүл 

мэндийн тогтолцооны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлага нилээд 

байна. Үүнд: 

1. Эрүүл мэндийн салбарт мөрдөгдөх хууль боловсруулах ажлын чанар хангалтгүй 

2. Хууль боловсруулах, батлуулах үйл явцад эмнэлгийн мэргэжилтнүүд болон төрийн 

бус байгууллагын оролцоог хангахгүй байх 



3. Эрүүл мэндийн хууль, тогтоомжид олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг нийцүүлэн 

хэрэглэхгүй байх, дутуу тусгах 

4. Эрүүл мэндийн тогтолцоо, удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлыг “эрх зүйт 

анагаах ухаан”-ны ойлголт, үндсэн хуулийн эрх зүйн зарчмийн хүрээнд цогцоор авч 

үзэхгүй байх 

5. Анагаах ухааны эрх зүй хичээлийг дэлхийн улс орнуудад анагаахын их, дээд 

сургуулийн хөтөлбөрт заавал тусгасан байхад Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй 

бүх анагаахын сургуульд огт орхигдуулсан нь эрүүл мэндийн салбарт ардчилал 

хүний эрх, шудрага ёс, тэгш байдал алдагдах, эмнэлгийн мэргэжилтний 

мэргэжлийн алдаа, зөрчил, гэмт хэрэг нэмэгдэх шалтгааны нэг болж байна. 

6. Эрүүл мэндийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн төрийн бус байгууллагын 

оролцоог хангах явдал нэн чухлаар тавигдаж байна. Ялангуяа дэлхийн анагаах 

ухааны холбоо (WMA)-той харилцдаг нэгдсэн өөрөө удирдах ёсны байгууллага 

байхгүй, түүнийг байгуулах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх нь өнөөгийн эрүүл мэндийн 

тогтолцоонд чухал ач холбогдолтой. 

Шийдвэрлэх арга зам, боломж 

1. Анагаах ухааны эрх зүйг системтэй хөгжүүлэх ажлыг ТББ-тай хамтран хийх 

2. Анагаах ухааны их, дээд сургуульд “Анагаах ухааны эрх зүй” хичээлийг хөтөлбөр 

боловсруулан заавал судлуулах 

3. “Эмнэлгийн мэргэжилтний эрх зүйн байдлын тухай хууль”-г санаачлаж 2019-

2020онд багтаан УИХ-аар батлуулах 

4. Эмнэлгийн мэргэжилтний нэгдсэн, өөрөө удирдах ёсны байгууллага ( “Монголын 

эмнэлэгийн мэргэжилтний холбоо” )-ыг дэлхийн жишигт нийцүүлэн байгуулах эрх 

зүйн үндсийг бүрдүүлж, уг байгууллагад төрийн (засгийн газар, агентлаг) зарим чиг 

үүргийг шилжүүлэх. (Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хороо, оношлогоо 

эмчилгээний стандарт боловсруулах,мэргэжлийн даатгал, төгсөлтийн дараах 

сургалтын хөтөлбөр боловсруулах гэх мэт) Ингэснээр ЭМЯ, агентлагийн орон тоо, 

төсөв мөнгө хэмнэгдэх, төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг 

хэрэгжүүлэхэд эмнэлэгийн мэргэжилтний нөөц, бололцоог бүрэн ашиглах улс 

төрөөс хараат бус байгууллага байнгын ажиллагаатай бүтэц бий болгох.  

Pressing issues to develop the law-bound medical science in Mongolia 

The international medical science law (Le droit international de la sante) has been developed as 

a legal regulatory system of the international cooperation in order to ensure the human health 

rights worldwide. The international cooperation in the medical science and health protection is to 

study the international medical science law and its object is the legal relations between the 

human health and the public health.One of the pressing issues of the health sector of Mongolia 

is to improve the health system, increase the involvement of civil society from the government, 

use their resources, support their activities and enhance their cooperation. 

Establishment of the World Association for Medical Law (WAML) in Belgium in 1961 plays 

important roles in studying the quality, security and bio-ethics of medical treatments for the 

protection of human health within the scope of the UN regulations and the WHO healthcare 



services, issuing recommendations and improving the cooperation between countries to 

develop the medical science law. 

 

Эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралтыг хангах зорилт дор эрүүл мэндийн 
тогтолцоог бэхжүүлэх тухай1 

 

Д.Баярсайхан, Нийгмийн эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны магистр (MPH),  

Анагаах  ухааны доктор (PhD)  

 

Энэхүү илтгэл нь эрүүл мэнд ба хөгжил, эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралт, эрүүл 
мэндийн тогтолцоо ба санхүүжилт, Монгол улсын эрүүл мэндийн тогтолцоо, 
санхүүжилтийн байдал, дүгнэлт, санал, зөвлөмж гэсэн 5 хэсгээс бүрдэнэ.    

 
1. Эрүүл мэнд ба хөгжил.  

Ямарч улс, орны хувьд ирээдүйн эрчимтэй хөгжлийн гол цөм нь эрүүл бие бялдар, оюун 
санаа цогц хөгжсөн хүн, нийгмийн эд эс болсон иргэд нь байдаг. Хүн ам нь эрүүл мэндийн 
асуудалтай бол хөгжлийн тухай яриа нэлээд түвэгтэй болно. Амьдал дээр хүн амын эрүүл 
мэндэд нөлөөлдөг олон хүчин зүйлс бий. Дэлхий нийтээр 2030 он хүртэл дэвшүүлсэн 
тогтвортой хөгжлийн шинэ зорилтууд эдгээр хүчин зүйлсийн хамаарлыг улам тодотгож 
өглөөi. Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтын 3 дахь зорилт бүхэлдээ эрүүл мэнд, тэр дундаа 
эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралт (ЭМБНХ)-д хүрэхэд чиглэгдэв. Энэ зорилт эрүүл 
мэндэд нөлөөтэй бусад зорилтуудтай мөн уялдаж байгаа  
Ирэх 15 жилд тавигдсан эрүүл мэнд болоод дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилтууд 
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын үйл ажиллагаанд зохих ёсоор тусгалаа 
олоод байна. Тухайлбал, ДЭМБ-ын 2019-2023 оны шинэ стратеги бүхэлдээ 2030 он 
хүртэлх тогтвортой хөгжлийн зорилттой уялдаж авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ гишүүн 
орнуудын түвшинд өөрчлөлт гаргахад чиглэгдэв. Тодруулбал, эрүүл мэндийг дэмжин 
хөгжүүлэх, эх дэлхийгээ аюулгүй байлгах, хүн амын эмзэг хэсэгт хүрсэн үйлчилгээг 
сайжруулах замаар ЭМБНХ-д хүрэх, эрүүл хүнийг эрхэмлэн хөгжүүлэхийг чухалчлав. Энэ 
хүрээнд ДЭМБ-аас 3 тэр бумын зорилт дэвшүүлсэн нь 2030 он гэхэд 1 тэр бум хүнийг 
эрүүл мэндийн хамралтад шинээр оруулах, 1 тэр бум хүний аюулгүй байдлыг сайжруулах, 
мөн 1 тэр бум хүний аж амьдралыг дээшлүүлэхэд чиглэгдэж байна.         

2. Эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралт 

Эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралтыг олон талаас харж тодорхойлж болно. Одоогоор 
хүн бүр хэрэгтэй үедээ эрүүл мэндийг дэмжих, өвчнөөс сэргийлэх, эмчлэх, эрүүл мэндээ 
нөхөн сэргээх, өвдөлтийг намжаах өргөн хүрээтэй, чанартай үйлчилгээг санхүүгийн ямар 
нэг хүндрэлгүй авах гэж тодорхойлсныг нийтээр хүлээн зөвшөөрч хэрэглэж байнаii. Гэхдээ 
ЭМБНХ гэдэг цоо шинэ концепц хараахан биш юм. Тухайлбал, бүх нийтийн эрүүл мэндийн 
боломжит хамгийн дээд түвшинг хангах нь 1948 онд байгуулагдсан ДЭМБ-ын үйл 
ажиллагааны үндсэн зорилго мөн. 1978 оны Алма Атагийн Тунхаглал бүх нийтээр эрүүл 
байх зорилтыг дэвшүүлсэн. ДЭМБ-ын 2008, 2010 оны илтгэлүүдэд ЭМБНХ-ыг эрүүл 
мэндийн анхан шатны үйлчилгээг зохион байгуулах гол зарчим, эрүүл мэндийн тогтолцоог 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болохыг тодорхойлсон. Өнгөрсөн онд гарсан Астанагийн 

                                                 
1 2019 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр Польш улсын нийслэл Варшав хотноо болох Монгол 
орны хөгжилд Чуулга уулзалтад тавьж хэлэлцүүлэхээр бэлдэв 



Тунхаглалд нийт улс орнууд хүн амын эрүүл мэнд, аж байдлыг хангах, хамгаалах, 
хөгжүүлэхэд тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгч байгаагаа илэрхийлэв. Эдгээр үйл явцаас 
харахад бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралтын асуудал цаг үеийн шаардлагаа дагаж 
улам боловсронгуй болж иржээ.  

3. Эрүүл мэндийн тогтолцооны санхүүжилт 

ЭМБНХ-ын хүрээнд орон бүр эрүүл мэндийн санхүүжилтийн механизмаа эргэн харж 
үнэлэх, дүгнэх, өөрчлөх, шинэчлэх, сайжруулах бодлого арга хэмжээг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх боломж, шаардлага үүсч байна. Энд анхаарах зарчмын 2 гол асуудлын нэг нь 
бүх хүмүүст шаадрлагатай, хэрэгцээтэй, чанартай тусламж, үйлчилгээ авах боломжоор 
хангах, нөгөөх нь эдгээр тусламж, үйлчилгээг хүмүүс авахдаа ямар нэг санхүүгийн 
хүндрэлтэй тулгарахгүй байх явдал юм. Иймээс эрүүл мэндийн санхүүжилтийг зарчмын 
энэ хоёр асуудлын хүрээнд өргөн утгаар авч үзэж шаардлагатай.  
ЭМБНХ-ын нэг чухал хэсэг болсон санхүүгийн хамгаалалт нь төрийн санхүүжилтээс 
ихэвчлэн хамаардаг.  

4. Монгол улсын эрүүл мэндийн тогтолцоо, санхүүжилтийн байдал 

Манай улсын эрүүл мэндийн тогтолцоо бүхэлдээ төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн 
үед бүрэлдэн тогтож нийт иргэдэд оршин суугаа газраас үл хамааран эрүүл мэндийн 
тусламжийг анхан шатлалаас нарийн мэргэжлийн түвшин хүртэл хүртээмжтэй үзүүлэх 
боломж бүрдсэн байдаг. Одоогоор анхан шатлалд хамрагдан ажиллаж байгаа өрхийн 
эмчийн 220 баг, хөдөөгийн эрүүл мэндийн 331 төв, хоёр дахь шатлалд аймаг, дүүргийн 
нэгдсэн эмнэлэг 29, гурав дахь шатлалд улсын чанартай нэгдсэн эмнэлэг болоод нарийн 
мэргэжлийн 13 төв ажиллаж байнаiii.  
Манай улсын эрүүл мэндийн санхүүжилтийн үндсэн үзүүлэлтийг сүүлийн 15 жилээр 
харвал ДНБ-д эзлэх эрүүл мэндийн нийт зардлын хэмжээнд дорвитой өөрчлөлт ороогүй, 
харин ч 5 хувиас  4 хувьд хүрч буурсан байдагiv (Хүснэг 1). 
Хүснэгт 1. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн 2000-2016 оны үндсэн 

үзүүлэлтүүд 

             
Эрүүл мэндийн нийт зардал гадны эх үүсвэрээс бага хамааралтай хэдий ч дотоод эх 
үүсвэр дотор хувийн төлбөр 2001 оноос нэмэгдэж улмаар эрүүл мэндийн нийт зардлын 40 
хувьд ойртсон нь анхаарал татах болов (Хүснэгт 2). Учир нь хувийн төлбөр өрхийн аж 
амьжиргаанд шууд нөлөөтэй учраас энэ талаарх судалгаа, нотолгоог улам өргөжүүлж 
эрүүл мэндийн бодлогод тусгах зайлшгүй шаардлагатай юм.   
Манай зарим судлаачдын үнэлгээгээр нийт өрхийн 5.5 хувь өрхийн амьжиргааны зардлын 
10-с дээш хувийг эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөрт зарж байгааг тогтоож жилд 20,000 
орчим иргэд эрүүл мэндийн төлбөрөөс болж ядуурч байгааг тогтоовv. Мөн ядуу, орлого 



багатай иргэд бүхэлдээ улсын эрүүл мэндийн байгууллагын үйлчилгээ авч харин орлого 
өндөр иргэд голдуу хувийн хэвшлийг сонгох болжээ. Эрүүл мэндийн зардлаас болж 
ядуурдаг байдлыг зогсоохгүй  бол манай улсад ядуурал нүүрлэсэн хэвээр байх магадлал 
өндөр байна. Тухайлбал, манай улсын ядуурлын түвшин 2008 онд 35 хувь, 2012 онд 27.4 

хувь байсан бол 2016 онд 29.6 хувь болж өсөх хандлагатай болж ирэвvi.  
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хийх төлбөрийн арга, механизмыг цаг тухайд нь 
өөрчилж боловсронгуй болгож байгаагүйн улмаас даатгалын орлого, зарлагын зөрүү 2005 
оноос хойш мэдэгдхэхүйц нэмэгдсэн байдаг (Хүснэгт 2). Энэ үлдэгдлийг ашиглахад ойрын 
бус алсын хараатай нэгдсэн бодлого, стратеги чухал.  
Хүснэгт 2. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого, зарлага, тэр бум төгрөг  

                          
Эмчилгээ, үйлчилгээний шатлалаар авч үзвэл манай улсад эрүүл мэндийн нийт зардлын 
45 хувь хоёрдогч шатлалд, 33 хувь гуравдагч, 22 орчим хувь анхан шатанд зарцуулагдаж 
байнаvii. Олон улсын үнэлгээгээр хүн амын өвчлөлийн 65 орчим хувь анхан шат дээр, 25 
хувь хоёрдогч, зөвхөн 10 гаруй хувь гуравдагч шатлалын түвшинд шийдэгдэх боломжтой 
гэж үздэг. Энэ жишгээр санхүүжилтийн механизмыг анхдагч шат руу илүү чиглүүлэх 
шаардлага манайд бий. Энэ тохиолдолд өвчтэй хүнийг эмчлэхээс гадна хүн амаа аль 
болох өвчлүүлэхгүй, тэдний эрүүл мэндийг дэмжсэн, өвчнөөс сэргийлсэн, зардлын үр дүн 
өндөртэй нийтийн эрүүл мэндийн арга хэмжээнд илүү анхаарах боломж бүрдэнэ.    
Үүний хамт ЭМБНХ-д шууд нөлөөтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээний эрэлт, хэрэгцээ, чанар, 
санхүүгийн хамгаалалтыг сайжруулах зорилтыг хамтад нь авч үзэж болно  
Манай улс эрүүл мэндийн даатгалын санг иргэдийн цалин, орлогоос хамааруулан 6 
хувиар бүрдүүлж байсныг 4 хувь болгон бууруулж, эмзэг бүлэгт төрөөс төлдөг хураамжийг 
доод цалингийн 2 хувь болгож мөн малчдын эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг 50 
хувиар хөнгөлсөн шийдвэр гаргасан. Энэ нь өнөөдөр улам өсөн нэмэгдэж байгаа 
даатгалын үйлчилгээнд ямар нөлөө үзүүлж байна, даатгалд бараг бүх хүн хамрагдсан 
атал хувийн төлбөр яагаад буурахгүй өсөөд байна зэрэг асуудлыг цааш дэлгэрүүлэн 
судалж ЭМБНХ-д хүрэх бодлогын хүрээнд ярьж шийдэх хэрэгтэй байна. 
 
   5.  Дүгнэлт, санал, зөвлөмж 
ЭМБНХ-ын асуудлыг ярихад татвар дээр сууурилсан Беверидж, даатгал дагнасан 
Бисмарк, эсвэл Семешкоviii загвар, нэр томъёо хэрэглэх бус харин тухайн нийгэмд 
амьдарч буй иргэн бүр хэрэгтэй үедээ чанартай тусламж, үйлчилгээг санхүүгийн 
дарамтгүй авах тогтолцоог улс орон бүр дор бүрнээ хөгжүүлэх, бэхжүүлэх зорилт, 
бодлого, арга хэмжээ гэж үзвэл зохилтой.      
Манай улс төсөв, даатгалын холимог тогтолцоог сонгож эрүүл мэндийн санхүүжилтэд 
багагүй хөрөнгийг орлогын олон эх үүсвэрээс зарцуулдаг. Одоогоор бүх иргэдээ эрүүл 



мэндийн даатгалд хамруулсан хэдий ч хувийн төлбөрөөс үүдэлтэй санхүүгийн хүндрэл, 
дарамт бодит байдал болоод байгаа нь тогтолцоогоо өөрчлөх гэхээс илүү сайжруулах 
шаардлага байгааг харуулж байна. Үүнээс үндэслээд цааш дэлгэрүүлэн задлах 
боломжтой 3 санал, зөвлөмжийг хэлэлцүүлэхээр дэвшүүлж байна. Үүнд: 

i) ЭМБНХ-ын зорилготой холбож эрүүл мэндийн тогтолцооны үйл ажиллагааг 

сайжруулах, саад болж буй асуудлыг судалж урт, богино хугацааны бодлого, 

стратегид тусгаж тэлгээрийн хэрэгжилтийг үнэлэх, дүгнэх үзүүлэлтийг тодотгож 

бүх түвшинд мөрдөх, нийтэд ойлгомжтой, ил тод, нээлттэй болгох.  

ii) Эрүүл мэндийн тогтолцооны асуудлаарх судалгаа, шинжилгээний ажлыг 

дэмжиж тогтмолжуулах, ашиглах замаар мэдээлэл, нотолгоонд суурилсан 

бодлого, шийдвэрт илүү ач холбогдол өгдөг болох. 

iii) Эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааг бие даалгах, үндсэн бодлого, 

зорилгод нийцүүлэх, үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлэх.      

 
Health System Strengthening for Universal Health Coverage 
D.Bayarsaikhan (PhD, MPH, senior adviser WHO) 
 
Globally, over a billion people are not able to use the health services that they need and 100 million are 

pushed into poverty each year because of health payments. In response to this, universal health coverage 

(UHC) was accepted as one of the Sustainable Developments Goals by 2030. UHC aims to ensure 

equitable access for everybody to needed, comprehensive and quality services with effective financial risk 

protection. It is relevant to all countries regardless of their income and development level. In other words, 

each country can improve and strengthen their health systems to make progress towards this goal. 

Accordingly, it is desirable that health system strengthening for UHC is understood as harmonized policy 

instruments to reform one or all other health system components that include service delivery, human 

resources, medicines and technologies, information, health financing and governance. This presentation 

will address needs and related aspects for strengthening the health system in Mongolia and propose 

relevant policy recommendations for discussion during the conference. 
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Эрүүл мэндийн тогтолцоонд эрүүл мэндийн  

технологийн үнэлгээний үүрэг оролцоо 
 

С. Цэрэндэмбэрэл  
Клиникийн профессор, хүний их эмч 

Эрүүл мэндийн технологийн эдийн засаг, удирдлагын ухааны мастер(MBA)  
(Варшав, Польш) 

 
I. Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээний ерѳнхий ойлголт 
Дараах асуултууд эрүүл мэндийн салбарт байнга тулгарч байдаг: 

- улсын буюу нийтийн хѳрѳнгѳ, сангаас ямар эмчилгээ, технологийг санжүүлэх естой вэ? 

- тухайн эмчилгээ, хѳтѳлбѳрт ямар ѳвчтнийг ямар шалгуураар сонгон оруулах вэ? 

- эмчилгээ хир удаан ямар арга замаар явуулах ёстой бэ? гэх мэт асуултууд тавигдаж 
байдаг.  

Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ (Health Technology Assessment -HTA)  бол эрүүл 
мэндийн салбарт зѳв шийдвэр гаргахад нѳлѳѳлѳх замаар тус салбарын олон талын үр 
ашгийг нэмэгдүүлдэг цогц арга хэрэгсэл юм.ДЭМБ-ийн тодорхойлсноор „Эрүүл мэндийн 
сайн тогтолцоо гэж хэрэгцээтэй цаг үед болон шаардлагатай газарт нь эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг ѳндѳр чанартайгаар үзүүлэхийг хэлнэ” гэжээ. 
 Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ нь эрүүл мэндийн тодорхой технологийг анагаах 
ухаан, эдийн засаг, нийгэм, ёс зүй зэрэг олон салбарын мэдээллийг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй нотолгоонд тулгуурлан цогц байдлаар  дүгнэлт ѳгдѳг үйл явц юм. 
Ѳвчтѳн хүнд чиглэсэн үр дүнтэй, аюулгүй, чанартай эрүүл мэндийн үйлчилгээний бодлого 
хэрэгжүүлэхэд шинжлэх ухааны судалгаа, нотолгоонд хатуу тулгуурласан мэдээллийг 
боловсруулж шийдвэр гаргагчидад хүргэх нь эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээний гол 
зорилт юм                                                                                        

          
                                          

 
Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээнд олон салбарын мэдээлэл, нотолгоог ашигладаг. 
Үүнд 
- нотолгоонд тулгуурласан анагаах ухаан 
- эрүүл мэндийн эдийн засаг 
- нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын  

http://www.pnhp.org/single_payer_resources/health_care_systems_four_basic_models.php


                                                                                                                                                             
  судалгаа 
- эрүүл мэндийн үйлчилгээний судалгаа 
- анагаах ухааны ёс зүй 
- анагаах ухааны социологи 
- эрүүл мэндийн шийдвэр гаргах арга    зүй 
- ЭМ-ийн технологийн үнэлгээний  хараат бус агентлагын дүгнэлт зэрэг ордог.  
 
Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээг дараах 2 түвшинд хэрэглэдэг. 

- гол хэрэглээ: тухайн бүс нутгийн болон үндэсний эрүүл мэндийн тогтолцоонд шийдвэр 
гаргах түвшинд зѳвлѳмж болгож ашигладаг. Эрүүл мэндийн   салбарын хэрэглэвэл 
зохистой технологийг санхүүжүүлэх болон үр ашиггүй технологийг санхүүжүүлж хѳрѳнгѳ 
оруулахаас татгалзах шийдлийн гол үндэслэл болж ашиглагддаг 

- нэмэлт хэрэглээ: эрүүл мэндийн технологийн үнэлгэээний зевлемж мэдээллүүд эрүүл 
мэндийн тодорхой технологийн талаарх дэлхийн нийтийн нэгдсэн санд орж  

    мэдээллийн эх үүсвэр болдог. Эдгээр мэдээллийн сангаас HTA агентлагууд 
    судалгаандаа эх сурвалж болгож ашигладаг. 
 
Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээг дараах бүлэгт зориулагдсан байж болно. 

- Засгийн газар, парламентын түвшинд (хууль тогтоох, гүйцэтгэх засаглалын          
түвшинд) салбарын хууль эрх зүйн зохицуулалт, нийгмийн эрүүл мэндийн хѳтѳлбѳр, 
санхүүжилт 

- Эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдэд эрүүл мэндийн технологийг нэвтрүүлэх, 
нутагшуулах, эмчилгээний удирдамж ашиглах 

- Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагын түвшинд 
    эрүүл мэндийн технологи, техник сонгон нэвтрүүлэх, хэрэглэх арга зүй, засвар          
     үйлчилгээ 

- Хувийн даатгалын салбар эрүүл мэндийн ямар эрсдлийг даатгах 

- Үйлдвэрлэгчид эрүүл мэндийн ямар бүтээгдэхүүүн үйлдвэрлэх, бүтээгдэхүүнийг 
хѳгжүүлэх, маркетингийн бодлого 

- Ѳвчтѳн, асран хамгаалагчид, тэдний ар гэр эмчилгээ үйчилгээний сонголт,   хэрэглээ, 
эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдтэй хамтарсан зѳв шийдвэр гаргах 

- Нийгэм, иргэн хувь хүмүүс эрүүл мэндийн салбарын цаашдын чиг хандлагын тухай 
мэдээлэл, хувийн эрүүл мэндийн асуудал 

 
Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. 
1. асуудлын хамрах хүрээ, шийдлийн судалгаа (eng. scoping) (PICOS- population, 

intervention, comparison, outcome, study) 
2. эмнэлзүй (клиникийн) бодит үр дүнгийн тооцоо судалгаа 
3. эдийн засгийн үр дүнгийн тооцоо судалгаа  (CEA cost-effectiveness analysis, CUA cost-

utility analysis, CMA cost-minimasation analysis, CCA cost-consequences analysis) 
4. эрүүл мэндийн тогтолцоонд нѳлѳѳлѳх байдлын судалгаа (BIA budget impact analysis), 

хууль эрх зүй, ёс зүй, нийгмийн хүчин зүйл, үйчлэгч байгууллагын нѳлѳѳѳлѳх хүчин 
зүйл). 

 
II.Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ ба шийдвэр гаргагчид 
Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээг шийдвэр гаргагчид ашиглах шаардлага нь   
~ эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ нь шийдвэр гаргах гол нэг буюу олон хүчин  



                                                                                                                                                             
   зүйлсийн нэг байж болно 
~ шийдвэр гаргагчид болон албан тушаалтнууд тухайн салбарын болон техник    
   технологийн мэдлэг мэдээлэлгүй байдаг 
~ бодлогын түвшинд тогтвортой бус байдал, цаг хугацааны асуудал байнга байдаг 
~ тухайн клиникийн салбарын мэргэжилтнүүд шийдвэр гаргахад шаардлагатай         
   мэргэжлийн мэдээлэл дутагдалтай байдагт үндэслэгддэг. 
 
III. Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээг ашиглаж буй жишээ 
Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээг ѳндѳр хѳгжилтэй орнуудын эрүүл мэндийн салбарт 
анх шийдвэр гаргагчидад туслах зорилгоор бий болсон. Эрүүл мэндийн технологийг 
ашигласнаар ямар үр дүнд хүрч болдгийг дараах жишээнээс харж болно. 
Тайланд улс ЭМЯ-ны дэргэдэх Эрүүл мэндийн тусламж үйчилгээ ба технологийн 
хѳтѳлбѳрийн агентлаг  (Health Intervention and Technology Assessment Program HITAP) 
нь 2007 онд байгуулагдсан. Бага дунд орлоготой улс орнуудын дунд Эрүүл мэндийн 
технологийн үнэлгээг бодитой ашигласнаар эрүүл мэндийн тогтолцооны зардлын хэмнэлт 
болон зардлын бодит үр ашиг нэмэгдүүлж эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралтыг 
хэрэгжүүлэхэд чухал алхам болжээ.  

- тус агентлаг нь эрүүл мэндийн салбарынхаа тѳсвийн 0.01%тэй тэнцэх тѳсѳвтэй бѳгѳѳд 
Оxaliplatin эмийн санжүүжилтийг зѳв зохицууллатаас жилдээ дунджаар 5 сая ам. 
долларын хэмнэлт гаргасан 

- HTAsiaLink-г үүсгэн байгуулсан  

- HITAP (HIU) NICE international хамтын ажиллагааны үр дүнд бага дунд орлоготой 7 
оронд эрүүл мэндийн технологийн агѳнтлаг дэмжих тѳсѳл хэрэгжиж байна.  

 
IV. Монгол Улсын хувьд ДЭМБ болон бүс нутгийн зохион явуулж байсан үйл ажиллагаанд 
идэвхтэй хамрагдаж байгаа боловч эрүүл мэндийн салбарын шийдвэр гаргах түвшинд 
Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ, зѳвлѳмжийг авч ашигласан мэдээлэл олдсонгүй.  
Одоогоор эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээний албан ёсны салбар нэгж 
байгуулагдаагүй байна. Эрүүл мэндийн салбарын эрх зүйн акт, хѳтѳлбѳрт дурдагсан 
мэдээлэл зохицуулалт бараг алга байна.  
Нэг жишээ дурьдахад эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлдэг эмийн үнийн 
хѳнгѳлѳлтийн санхүүжилт нь эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээний шаардлагын дагуу 
хийгдээгүй, санхүүжилтын үндэслэл тодорхой бус, ѳвчтѳнд хандсан мэдээлэл дутмаг 
байгаа юм. Санхүүжилтийн хэмжээ 5 жилийн дотор 5 дахин ѳссѳн боловч эрүүл мэндийн 
бодит үр дүн харагдахгүй байна.  
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргасан эмийн үнийн хѳнгѳлѳлтийн санхүүжилт 



                                                                                                                                                             
(Эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2017 он тайлангаас)

 
 

Үзүүлэлт 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Хүний тоо (мян. 
хүн) 

706,9 854,5 1073,3 1286,3 1564,9 1580,3 

Мѳнгѳн дүн (сая. 
тѳгрѳг) 

4886,4 9727,4 11634,6 16450,8 26291 38114,9 

 
 
Дүгнэлт  
1.Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг зѳв бодлоготойгоор явуулахын тулд      
   „ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦ”-ыг Эрүүл мэндийн  
   технологийн үнэлгээний тусламжтайгаар боловсруулж бий болгох шаардлагатай  
    байна.  
2. ДЭМБ-ын эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралт зорилтыг хэрэгжүүлэх    
    зорилттой нийцүүлэн тус салбарын санхүүжилтийг ил тод, нээлттэй болгон эрүүл     
    мэндийн бодит үр дүнтэй, ѳвчтѳнд ээлтэй, эдийн засгийн үр ѳгѳѳжтэй               
    технологийг санхүүжүүлэх шаардлагатай байна.  
3. Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээний нэгж агентлагийг үүсгэн байгуулж, эрүүл  
    мэндийн тусламж үйчилгээний санжүүжилтийг эрүүл мэндийн технологийн  
    үнэлгээний зѳвлѳмжийн дагуу хийдэг болох хэрэгтэй. Энэ зорилгыг эрүүл  
    мэндийн технологийн үнэлгээний агентлаг хѳгжсѳн улсуудтай хамтран ажиллах  
    болон гадны улс оронд байгаа эмч, судлаачдын хүчийг ашиглах замаар шийдэх  
    боломж байна. Тухайлбал БНПУ-ын туршлагаас суралцаж хамтран ажиллаж     
     боломж байна. 
4. Тѳрѳѳс болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүждэг эмийн болон эмийн    
     бус технологийн үнэлгээг хийж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бодит үр   
     дүн, эдийн засгийн болонзардлын үр дүнг дээшлүүлэх гарц байна. 
5. Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж буй эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх тѳсѳл         
    хѳтѳлбѳрийг эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээг хийж гарсан зѳвлѳмжийн  
    дагуу санхүүжүүлэх нь тѳсѳл, хѳтѳлбѳрийн хэрэгжилтийг сайжруулах гол арга     
    хэрэгсэл гэж харж байна. 
 

The role of HTA in health systems 
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                                                         S.Tserendemberel (MD,MBA) 

Health Technology Assessment (HTA) aims to improve the performance of health systems. But 
what does a good health system look like? The World Health Organisation (WHO) provides a 
definition of a ‘good health system’: 
‘A good health system delivers quality services to all people, when and where they need them.’1 
Although the configuration of health systems is different between countries, all ‘good health 
systems’ must: 

• Improve the health of the population they serve, 

• Respond to people’s expectations, and 

• Provide financial protection against the costs of ill-health. 
This definition provides valuable insight into Health Technology Assessment activities. It 
identifies three goals for health systems: 

1. Health 
2. Responsiveness 
3. Fairness in financing 

Health technology assessment is the systematic evaluation of properties, effects and/or impacts 
of health technologies and interventions. It covers both the direct, intended consequences of 
technologies and interventions and their indirect, unintended consequences. The approach is 
used to inform policy and decision-making in health care, especially on how best to allocate 
limited funds to health interventions and technologies. The assessment is conducted by 
interdisciplinary groups using explicit analytical frameworks, drawing on clinical, 
epidemiological, health economic and other information and methodologies. It may be applied to 
interventions, such as including a new medicine into a reimbursement scheme, rolling-out broad 
public health programmes (such as immunization or screening for cancer), priority setting in 
health care, identifying health interventions that produce the greatest health gain and offer value 
for money, setting prices for medicines and other technologies based on their cost–
effectiveness, and formulating clinical guidelines. 
HTA has become a standard policy tool for informing decision makers who must manage the 
entry and use of pharmaceuticals, medical devices, and other technologies (including complex 
interventions) within health systems, for example, through reimbursement and pricing. 
 
 

Монгол Улсын эрүүл мэндийн тогтолцооны тулгамдсан асуудлууд: 
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тэгш бус байдал ба үйлчилгээний 

төлбөрөөс үүдэлтэй ядуурал 

Д.Жавхланбаяр  

Нийгмийн эрүүл мэндийн магистр (MPH),  

 Философийн ухааны доктор /Нийгмийн эрүүл мэнд/ (PhD)  

Илтгэл нь үндсэн 2 хэсэгтэй байна. 

1. Монголын эрүүл мэндийн тогтолцоог сайжруулахад юу хэрэгтэй вэ? Эрүүл мэндийн 

тогтолцооны хөгжилд эрүүл мэндийн эдийн засаг, бодлогын онолын хөгжил, судалгаа 

шинжилгээ яагаад чухал вэ? 

https://www.eupati.eu/glossary/health-technology-assessment/
https://www.eupati.eu/glossary/population/


                                                                                                                                                             
2. Монгол улсын эрүүл мэндийн систем дэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тэгш 

бус байдал ба үйлчилгээний төлбөрөөс үүдэлтэй ядуурлыг судалсан судалгааны 

ажлуудын үр дүнгээс. 

Үндэслэл 

Эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралт (universal health coverage) нь дэлхий нийтээрээ 

хүрэхээр тэмүүлж буй Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын эрүүл мэндтэй холбоотой 

бүлгийн нэг зорилт юм. Эрүүл мэндийн бүх нийтийн хамралт гэдэг нь хүн болгон өөрт нь 

шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг чанартайгаар, мөн санхүүгийн 

дарамтгүйгээр авах тухай юм. 

Манай улсын Үндсэн хууль болон холбогдох хуулиуд, бодлогын бичиг баримтад уг үзэл 

санаа нь тод суусан байдаг ч эрүүл мэндийн салбарт иргэн бүр чанартай тусламж 

үйлчилгээг тэгш авч чадаж байгаа эсэх нь бага судлагдсан асуудал юм. Мөн түүнчлэн, 

эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдалт нь 95.6% байгаа ч эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээний төлбөрөөс үүдэлтэй санхүүгийн дарамтаас бүрэн хамгаалж чадаж байгааг 

эсэхийг судлах нь бодлогын чухал асуудал юм. 

Судалгааны материал аргазүй 

Монгол улсын Үндэсний статистикийн хорооноос тогтмол хийдэг “өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа”-ны 2008 болон 2012 оны тоо баримт дээр тулгуурлан эрүүл мэндийн 

салбар дахь эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тэгш бус байдлын үзүүлэлтүүд 

(Erreygers’ concentration index болон Horizontal inequity)-ийг тооцов. 

Мөн “өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа”-ны 2012 оны тоо, өгөгдөлийг ашиглан эрүүл 

мэндийн тусламж, үйлчилгээний төлбөрөөс үүдэлтэй санхүүгийн дарамтад орж буй өрх 

болон ядууралд өртөж буй хүмүүсийн тоог тооцов. 

Судалгааны зарим үр дүнгээс 

• Анхан шатны тусламж үйлчилгээний хувьд тэгш бус байдлын үзүүлэлтүүд нь хасах 

(p 0.01), харин хувийн болон III шатлалын амбулаторийн эмчилгээ болон хэвтэн 

эмчлүүлэхэмчилгээ үйлчилгээний үзүүлэлтүүд нэмэх (p ; 0.01) гарав. Өөрөөр хэлбэл эрүүл 

мэндийнсистемд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнүүд нь тэгш хүртээмжтэй биш бөгөөд 

иргэд орлогоосоо хамааран тусламж, үйлчилгээг өөр, өөр шатлалын эмнэлэгүүдэд авч 

байна. 

• 2008-2012 оны хооронд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тэгш бус байдлын 

үзүүлэлтүүд өссөн байна. 

• Судалгаагаар судалгаанд хамрагдсан өрхийн 5.5% нь өрхийн нэг сарын орлогынхоо 10-

аас дээш хувийг зөвхөн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төлбөрт зарцуулдаг. 

Өөрөөр хэлбэл нийт өрхийн 5.5% нь эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төлбөр, замын 

зардал, эмийн зардал болон эмч нарт өгдөг албан бус төлбөрөөс үүдэлтэйгээр санхүүгийн 

дарамтад өртөж байна. 

• Манай оронд нэг жилд ойролцоогоор 20 000 гаруй хүн эрүүл мэндийн тусламж, 



                                                                                                                                                             
үйлчилгээний төлбөрөөс үүдэлтэйгээр ядууралд өртөж байна. 

Дүгнэлт 

Хэдийгээр хүн амд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй, чанартай хүргэх 

нь эрүүл мэндийн салбарын үндсэн зорилго ч орлогоосоо хамааралтай үйлчилгээний тэгш 

бус байдал нэмэгдэж байгаа бөгөөд иргэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авахдаа 

санхүүгийн дарамтад өртөж байна. Эрүүл мэндийн системийн бүтцийг оновчтой болгох, 

иргэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахад учирч буй санхүүгийн хүндрэлүүдийг арилгах нь 

эрүүл мэндийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл болно. 

Abstracts 

1. Income-related inequalities in health care utilization in Mongolia, 2007/2008–2012 

Javkhlanbayar Dorjdagva, Enkhjargal Batbaatar, Bayarsaikhan Dorjsuren, and Jussi Kauhanen 

Background: Although health strategies and policies have addressed equitable distribution of 

health care in Mongolia, few studies have been conducted on this topic. Rapid socio-economic 

changes have recently occurred; however, there is no evidence as to how horizontal inequity 

has changed. The aim ofthis paper is to evaluate income related-inequalities in health care 

utilizations and their changes between 2007/2008 and 2012 in Mongolia. 

Methods: The data used in this study was taken from the nationwide cross-sectional data sets, 

the Household Socio-Economic Survey, collected in 2007/2008 and 2012 by the National 

Statistical Office of Mongolia. We employed the Erreygers’ concentration index to measure 

inequality in health service utilization. Horizontal inequity was estimated by a difference between 

actual and predicted use of health services using the indirect standardization method. 

Results: The results show that the concentration indices for tertiary level, private outpatient and 

inpatient services were significantly positive, the contrary for family group practice/soum hospital 

outpatient services, in both years. After controlling for need, pro-rich inequity (p ; 0.01) was 

observed in the tertiary level, private outpatient, and general inpatient, services in both years. 

Pro-poor inequity (p ; 0.01) existed in family group practice/soum hospital outpatient services in 

both years. Degrees of inequity in tertiary level hospital and private hospital outpatient services 

became more pro-rich, whereas in family group practice/soum hospital outpatient services 

became more pro-poor from 2007/2008 to 2012. Pro-rich inequity in inpatient services remained 

the same from 2007/2008 to 2012. 

Conclusions:  

Equitable distribution of health care has been well documented in health strategies and 

policies; however, the degree of inequity in delivery of health services has a tendency to 

increase in Mongolia. Therefore, there is a need to consider implementation issues of the 

strategies and refocus on policy prioritizations. It is necessary to strengthen primary health care 

services, particularly by diminishing obstacles for lower income and higher need groups. 

2. Catastrophic health expenditure and impoverishment in Mongolia 



                                                                                                                                                             
Javkhlanbayar Dorjdagva, Enkhjargal Batbaatar, Mikael Svensson, Bayarsaikhan Dorjsuren, 

Jussi Kauhanen 

Background: The social health insurance coverage is relatively high in Mongolia; however, 

escalation of out-of-pocket payments for health care, which reached 41 % of the total health 

expenditure in 2011, is a policy concern. The aim of this study is to analyse the incidence of 

catastrophic health expenditures and to measure the rate of impoverishment from health care 

payments under the social health insurance scheme in Mongolia. 

Methods: We used the data from the Household Socio-Economic Survey 2012, conducted by 

the National Statistical Office of Mongolia. Catastrophic health expenditures are defined an 

excess of out-of-pocket payments for health care at the various thresholds for household total 

expenditure (capacity to pay). For an estimate of the impoverishment effect, the national and 

The Wold Bank poverty lines are used. 

Results: About 5.5 % of total households suffered from catastrophic health expenditures, when 

the threshold is 10 % of the total household expenditure. At the threshold of 40 % of capacity to 

pay, 1.1 % of the total household incurred catastrophic health expenditures. About 20,000 

people were forced into poverty due to paying for health care. 

Conclusions: Despite the high coverage of social health insurance, a significant proportion of 

the population incurred catastrophic health expenditures and was forced into poverty due to out-

of-pocket payments for health care. 

Keywords: Catastrophic health expenditure Impoverishment Financial protection Mongolia 

 

Европын Холбооны Улс дахь эм, эмнэлгийн хэрэгсэлийн бүртгэл, эмийн эмчилгээ 

ба эмнэлзүйн туршилтын аюулгүйн байдлын зохицуулалтын зарчим 

Гжегож Цессак  

БНПУ-ын Эм, био бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэлийн Улсын бүртгэлийн Ерѳнхий газрын 

дарга, Анагаах ухааны доктор (PhD), Эм зүйн ухааны магистр 

 

    Европын Холбооны Улсуудад эм, эмнэлгийн хэрэгслийг бүртгэл зохицуулалт нэг ижил 

зарчмын дагуу явагддаг.  Энэ нь гишүүн улс  орон бүрт ижил тэгш хүчин төгөлдөр 

мөрдөгддѳг Европын Холбооны хууль эрх зүйн нэгдсэн тогтолцооны үр дүн юм. 

Эм, эмчилгээний  бүтээгдэхүүний хяналт зохицуулалтын үйл ажиллагаанд эм, 

эмчилгээний бүтээгдэхүүний бүртгэх,зѳвшѳѳрѳл ѳгѳх, бүртгэлд ѳѳрчлѳлт оруулах,  эмийн 

эмчилгээний аюулгүй байдлын хянах  зэрэг үүргүүд багтдаг юм. Эм, эмчилгээний 

бүтээгдэхүүнийг бүртгэл хийгдэж, зөвшөөрөл авсны дараа зах зээл дээр нийлүүлж 

эргэлтэнд оруулж болдог. Эмийн бүртгэл зѳвшѳѳрлийг Европын холбооны тѳв бүртгэлд 

бүртгүүүлэх болон эсвэл тухайн гишүүн орны холбогдох албанд бүртгүүлэх замаар авч 



                                                                                                                                                             
болдог юм. Тѳв бүртгэлийн зѳвшѳѳрлийг Европын Комиссоос ѳгдѳг бөгөөд энэ Европын 

Холбоонд бүхэлд нь хүчин тѳгѳлдѳр мөрдөгддөг. Дээрх замаар зарим бүлгийн эм 

эмнэлгийн бүтээгдэхүүн, түүний дотор солилцооны эмгэгийн эмүүд, дархлааны 

бэлдмэлүүд, вирусийн эсрэг  эм, бэлдмэлүүд бүртгэгдсэн байна.                                                                                                 

Тухайн гишүүн улс орны үндэсний бүртгэлийг хариуцсан байгууллага  эмийг бүртгэж 

зѳвшѳѳрѳл ѳгдѳг ба тухайн бүтээгдэхүүн нь  бүртгүүлж зѳвшѳѳрѳл авсан улс орондоо л 

эргэлтэнд орох эрхтэй байдаг. Польш улсад ийм эрх ѳгѳх тѳв байгууллагын үүргийг   Эм, 

био бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэлийн бүртгэлийн Улсын Ерѳнхий газрын Дарга хариуцдаг 

юм. Үндэсний бүртгэлийн хувьд бусад гишүүн орны болон Европын холбооны нэгдсэн 

бүртгэлийг харилцан хүлээн зѳвшѳѳрдѳг. Харилцан хүлээн зѳвшѳѳрѳх зохицуулалт нь 

тухайн бүтээгдэхүүний бүртгэлийг хэд хэдэн улс нэгэн зэрэг хийж болдог бѳгѳѳд энэ нь  

бүртгэлийн ажлыг хѳнгѳвчлѳх, хамтын ажиллагааг хангах зорилготой юм.   Эм, 

эмчилгээний бүтээгдэхүүнийг бүртгэж зѳвшѳѳрѳл ѳгѳхийн ѳмнѳ тухайн эмийн эмчилгээний 

үр дүн, аюулгүй байдал, чанарын асуудалд судалгаа дүн шинжилгээ хийдэг. 

Бүтээгдэхүүний зѳвшѳѳрѳл авах ѳргѳдѳл хүсэлтийг хүлээн авсны дараа үнэлгээ хийж 

зѳвшѳѳрѳл ѳгѳх ажиллагаа эхэлдэг ба эм зүй, химийн найрлагыг тодорхойлсон чанарын 

тодорхойлолт, эм судлал-токсикологийн (эмнэл зүйн бус туршилт) болон эмнэл зүйн 

туршилт (хүн дээр хийсэн туршилт) бичиг баримт үндэслэгдэн хийгддэг.                                                                                       

Эм, эмчилгээний бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрлийг 5 жилийн хугацаатай олгодог. 

Ѳргѳдѳл хүсэлт гаргасан хариуцагч байгууллагын хүсэлтийг үндэслэн тухайн эмийн 

аюулгүй байдлын судалгаа нь  эерэг үнэлгээтэй гарсан тохиолдолд эм, эмийн 

бүтээгдэхүүний  зөвшөөрлийг хугацаагүйгээр сунгаж болно. Тухайн эмийг эргэлтэнд 

оруулах зѳвшѳѳрѳлд ѳѳрчлѳлт оруулах тохиолдолд аливаа гишүүн улс орны бүртгэл 

хяналтын холбогдох байгууллагад мэдэгдэж зѳвшѳѳрѳл авч ѳѳрчлѳлт хийлгэх журамтай 

байдаг. 

Эмийн аюулгүй байдлын хяналт нь эмийн гаж сѳрѳг нѳлѳѳг мэдээлсэн мэдээ мэдээлэл, 

хариуцагч этгээдийн гаргаж ѳгсѳн эмийн аюулгүй байдлын үнэлгээний судалгаа болон  

шинээр гарч болзошгүй гаж сѳрѳг нѳлѳѳг илрүүлэх дүн шинжилгээний үр дүн зэрэгт 

тулгуурлаж дүгнэлтээ гаргадаг. Эдгээр дүгнэлт дээр үндэслэн гарсан ѳѳрчлѳлтийг эмийн 

зѳвшѳѳрѳл, эмийн мэдээллийн бичиг баримтанд  нэмж тусгаж ѳгдѳг. Эмийн гаж нөлөөний 

талаарх мэдээллийг эмнэлгийн мэргэжилтэн (эмч, эм зүйч, сувилагч гэх мэт), өвчтөн 

болон тэдний асран хамгаалагчид гаргаж болно. Эмийн сѳрѳг болон гаж нөлөөг эмийн 

бүртгэлийн ерѳнхий газрын дарга болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагад мэдээлж 



                                                                                                                                                             
болно. Ирсэн мэдээлэлд эмийн бүртгэлийн ерѳнхий газрын дарга болон хариуцсан 

холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд шинжилгээ дүгнэлт хийдэг. Эмнэлгийн хэрэгсэл, 

тоног тѳхѳѳрѳмжийн арай ѳѳр ялгаатай зохицуулалттай байдаг.  Эмнэлгийн хэрэгсэл, 

тоног тѳхѳѳрѳмжийн үйлдвэрлэгч тухайн  бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүнд тавигдах  

стандартын хэм хэмжээг хангасан гэсэн мэдээллийн үндсэн дээр эргэлтэнд оруулахын 

зэрэгцээ тухайн бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлын хариуцлагыг үйлдвэрлэгч ѳѳрѳѳ 

хариуцаж байдаг. Эм, био бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэлийн бүртгэлийн Улсын Ерѳнхий 

газрын дарга эмнэлгийн хэрэгсэл бүртгэх тал дээр зѳвшѳѳрѳл шийдвэр гаргадаггүй 

зохицуулалттай юм. Харин эмчилгээ үйчилгээнд хэрэглэж ашиглаж байгаа эмнэлгийн 

хэрэгслийн хувьд Польш улс дахь эмнэлгийн хэрэгсэлийн үйлдвэрлэгч, импортлогч, 

тѳлѳѳлѳгчийн газарт хяналт тавих олон талын арга хэрэгсэлтэй байдаг. Энэ чиглэлээр 

эмнэлгийн хэрэгслийн хэрэглээний мэдээлэл цуглуулж дүн шинжилгээ хийж, эмнэлгийн 

хэрэгсэл, тоног тѳхѳѳрѳмжийг ашиглалтыг хориглох, түр хориглох, ашиглалтаас гаргах, 

хэрэглээг хязгаарлах ажлуудыг хийх эрхтэй байдаг. Энэ нь ѳвчтѳн болон хэрэглэгчийн 

эрүүл мэндийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн байдаг. Эм, эмчилгээний 

бүтээгдэхүүн болон эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд ч гэсэн клиник туршилт нь  Био ёс зүйн 

хорооны эерэг дүгнэлт болон Эм, био бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэлийн бүртгэлийн Улсын 

Ерѳнхий газрын даргын зѳвшѳѳрлийн үндсэн дээр хийгддэг. 

 

Across the European Union, the regulatory provisions related to medicinal products and medical 

devices are uniform. These principles are the result of the Acquis Communautaire, which 

applies to every Member State. 

In the field of medicinal products the European legal acts refer to carrying out clinical trials, 

granting marketing authorisations for medicinal products, variations to the authorisations and 

supervision of the pharmacotherapy safety. 

The European’s regulatory system of medical devices differ significantly to the regulatory 

system of medicinal products. The medicinal devices enter to the market on the manufacturer’s 

responsibility, who ensures that his product meets basic, essential requirements and therefore 

is safe. This kind of issues are not the subject of authorisation grants by the President of the 

Office for Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products, but the President has 

extensive supervisory power. 

                           

Эрхтэн шилжүүлэн суулгах анагаах ухааны ололт амжилт, 



                                                                                                                                                             
эрх зүй болон менежмент 

Тайванхүүгийн Тэрбиш Dr, MPH 

(Clinic for General-, Visceral-, Thoracic- and Transplantation Surgery, 
University Medical Center Schleswig-Holstein, Germany) 

 

Монгол улсад эрхтэн шилжүүлэн суулгах анагаах ухаан хөгжөөд 20 орчим жил болжээ. 

Амжилт дэвшил байгаа ч өндөр хөгжилтэй орнуудын түвшинд хүрсэн зөв тогтолцоо болон 

чанарыг бий болгох шаардлага байсаар байна. 2018 онд Донорын тухай хуулийг 

шинэчлэн найруулж баталсан ч, хууль нь олон улсын стандартад төдийлөн хүрэхгүй 

байгаа учир бодит амьдрал дээр олон асуудлууд дагуулж байна.  

Эрхтэн шилжүүлэн суулгах анагаах ухаан өндөр хөгжсөн орнуудын системийн онцлогууд, 

тэдгээрийн ялгаа, Монголын нөхцөлд бид юуг авч хэрэгжүүлэх вэ? 

Үүсээд байгаа асуудлуудыг ангилж тодорхой шийдэлүүд дэвшүүлж байна:  

1. Эрх зүйн асуудал.  

1.1 Үүнд тус хуулийн бичилт, ангилал зэрэг нь хэт ерөнхий буюу нарийвчлан бичигдээгүй. 

Эрхтэн шилжүүлэн суулгах, цус цусан бүтээгдэхүүн, эдийн тухай гэсэн гурван том бүлэг 

сэдвийг нэг хуульд багтаан бичсэн нь эмх цэгц, бүтцийн хувьд ойлгоход хялбар бус байгаа 

юм. Хожим дахин шинэчлэн найруулах, хөгжүүлэн бичихэд зохимжгүйгээр бичигдсэн ба 

доорхи олон асуудал тусгалаа олоогүй байгаа учир уг хуулийг гурван бие даасан хуулиуд 

болгон салгаж, шинэчлэн бичих саналыг дэвшүүлж байна.  

Нэгэн жишээ: Донорын тухай хуулийн 18.3 рт "Шилжүүлэн суулгах эс, эд, эрхтэнг амьгүй 

донороос авбал зохино. Хэрэв амьд донороос эс, эд, эрхтэнг авах тохиолдолд эдийн 

тохироо нь нийцсэн ихрүүд, ах, дүү, ураг, төрлийн хүмүүс болон эс, эд, эрхтнээ өгөхийг 

зөвшөөрсөн, тухайн эс, эд, эрхтэн нь ямар нэг эмгэг өөрчлөлтгүй хүнийг сонгоно" гэж 

заасан нь хэлний мэргэжилтэнүүд төдийгүй жирийн иргэдийн хувьд төөрөгдөл бий болгож 

байна. Амьд донороор зөвхөн ураг төрлийн хүмүүс төдийгүй хэн хүссэн нь донор болж 

болох мэт заалт болсон нь энэ хуулийн бичлэгийн хамгийн энгийн бөгөөд том алдааны нэг 

үзэж байна.  

2. Донорын цар хүрээг тэлэх асуудал.  

2.1. Монгол Улс зөвхөн тархины үхэлтэй цогцосноос (brain dead donor) эрхтэн авахыг 

зөвшөөрч байгаа нь сүүлийн үеийн энэ салбарт гарч байгаа дэвшилттэй төдийлөн 

уялдахгүй, хоцрогдсон байна. Зүрх нь анхдагч байдлаар зогсож өөд болсон хүнээс (non 

heart beating donor) эрхтэн авах боломжийг ирээдүйд зөвшөөрөх санал дэвшүүлж байна. 



                                                                                                                                                             
Энэхүү төрлийн донорыг зөвшөөрсөнөөр зарим улс орон донорынхоо цар хүрээг 25-35 

хувиар нэмэгдүүлсэн байдаг.  

2.2. Амьд донорын хувьд зөвхөн төрөл садан, гэр бүлийн гишүүд донор болохоос гадна 

донорын сан байгуулж, солбилцож донор (Cross-over transplantation) болох тогтолцоог 

нэвтрүүлэх саналыг дэвшүүлж байна.  

2.3. Амьд донорыг 25 ба түүнээс дээш наснаас зөвшөөрч байгаа нь донорын цар хүрээг 

тэлэх бус харин ч хумисан хуулийн заалт болсон. Олон улсад ихэнхдээ 18 наснаас донор 

болох боломжтой гэж зааж өгдөг ба гол нь сэтгэц болон бие бялдрын хөгжлийг чухалчилж, 

нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвшөөрөл, шийдвэрт тулгуурлан шийддэг.  

2.4. Эрхтэн шилжүүлэн суулгах анагаах ухаан өндөр хөгжсөн орнууд Opt-out амьд 

донорын системрүү бүгд шилжиж байгаатай холбогдуулан Монгол улс ч гэсэн одооноос үе 

шаттайгаар шилжих нөхцөлийг бүрдүүлэх нь зүйтэй. 

3. Шудрагаар эрхтэн хувиарлах асуудал.  

Хуулийн дагуу, 24 цагийн үйл ажиллагаатай Эрхтэн зохицуулах алба байгуулагдаж 

байгаа. Энэ алба нь эрхтэн авах, тээвэрлэх, хувиарлах үйл ажиллагааг хариуцна. 

Монголчууд эрхтэн хуваарилах тал дээр туршлагагүй, нөгөө талаас ёс зүйн гажуудал, хээл 

хахуулийн индекс өндөртэй орон учир бид эхний үедээ олон улсын мэргэжлийн 

байгууллагатай хамтран ажиллахыг (outsoursing) хуулиар зөвшөөрөх.  

4. Эрхтэн шилжүүлэн суулгах салбарын санхүүжилтийн асуудал.  

Одоогийн хуулиар Монголд эрхтэн шилжүүлэн суулгах салбар өөрийн санхүүжилтийн 

загвар, мөнгөний урсгал, төлбөр тооцооны болон хяналтын механизмгүй байна. Цогцноос 

эрхтэн авах, тээвэрлэх, эрхтэн суулгалт зэрэгт үүсч байгаа бүх зардал, шинээр 

байгуулагдсан Эрхтэн шилжүүлэн суулгах албаны санхүүжилт, эх үүсвэрүүд, мөнгөний 

урсгал, төлбөр тооцоны ил тод, ойлгомжтой Монголын нөхцөлд таарсан „Mongolian Tx – 

Financing“ санхүүгийн загварыг санал болгож байна  

5. Хариуцлага 

Эрхтэний наймаа хийсэн, хахууль авсан, Донорын туухай хууль зөрчсөн тохиолдолд 

хүлээлгэх хариуцлага нь тусдаа, Эрүүгийн хуулиар зохицуулна гэж хэт ерөнхий байгааг 

засаж Донорын тухай хуулийг зөрчсөн үед тус хуулиар, эрүүгийн шинжтэй бусад зөрчлийг 

нарийвчлан Эрүүгийн хуульд тусгах нь зүйтэй.  

Гадаадаас донор эрхтэн яаралтай авч болдог “Asian High Urgency” хөтөлбөр, цаашилбал 

„Еurotransplant“-тай адил „АsianTransplant“ олон улсын байгууллага байгуулахыг ДЭМБ 



                                                                                                                                                             
болон Өмнөд Солонгос, ОХУ, Хятад, Сингапур зэрэг орнуудад танилцуулах санаачлагыг 

энэхүү илтгэлээрээ дэвшүүлж байна. 

 
Advances in Organ Transplantation, its Regulation and Management 

Which best practices and solutions can we adopt for Mongolia? 
 

Over the course of the last century, organ transplantation has overcome major technical 
restraints to become the success it is today. The breakthroughs include developing techniques 
for vascular anastomoses, managing the immune response (initially by avoiding it with the use 
of identical twins and subsequently controlling it with chemical immunosuppressants), and 
devising preservation solutions that enable prolonged periods of ex vivo storage while 
preserving function. One challenge that has remained from the outset is how to manage the 
shortage of suitable donor organs. The results of organ transplantation continue to improve, 
both as a consequence of the above technoligical innovations and the improvements in peri- 
and postoperative management. For example the Robotic Surgery in Organ Transplantation is 
completely new. The introduction of the da Vinci Robotic Surgical System has expanded the 
ability to complete solid organ transplantation in a minimally invasive way. 

The number of countries performing organ transplantation is steadily increasing. 
Mongolia is one of these countries.  

My presentation is about the ways the best practices and advances of organ 
transplantation achieved in some countries can be introduced to Mongolia. 

 
 

Эмнэлэгийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг үнэлэх нь 
Б.Энхжаргал  

(Философийн Ухааны доктор PhD, Нийгмийн эрүүл мэндийн магистр) 
Зүүн Финландын Их Сургууль, Куопио, Финланд 

 
Үндэслэл 
 
“Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгууд” (ТХЗ) нь дэлхий нийтээрээ ирээдүйд биелүүлэхээр 
санал болгон дэвшүүлсэн хөгжлийн багц зорилтууд юм. ТХЗ-ийн 3-р зорилт нь эрүүл 
мэндтэй холбоотой бөгөөд энд иргэн бүрт чанартай эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг 
шаардлагатай үедээ санхүүгийн дарамтгүйгээр авах боломжийг бүрдүүлэх явдал багтана. 
Үүнийг олон улсад Бүх нийтийн хамралт гэх бөгөөд үүнд хүрч буй үйл явцыг үнэлэхдээ 
эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмж болон санхүүгийн хамгаалалтын 
үзүүлэлтүүдээр хэмждэг. Харин дээрх үзүүлэлтүүдээс гадна эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний чанарын асуудлыг чухалчилан авч үзэхийг олон улсын хэмжээнд тэмдэглэж 
байна. Чанартай эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ гэдэг нь шаардлага хангасан орчинд 
хэрэгцэээнд нийцсэн, тасралтгүй, тэгш хүртээмжтэй,хүрэлцээтэй, аюулгүй эрүүл мэндийн 
үйлчилгээг хүн амд хүргэх асуудлыг багтаадаг учир эмнэлэгийн түвшинд төдийгүй эрүүл 
мэндийн тогтолцоонд чухал ач холбогдолтой асуудал юм. 
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг нэмэгдүүлэх, өвчтөний аюулгүй байдлыг 
хангах нь эрүүл мэндийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл юм. 
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг хэмжих олон үзүүлэлтүүд байдагаас 
хамгийн тохиромжтой бөгөөд олон улсад өргөн хэрэглэгддэг үзүүлэлт бол чанарыг 
хэрэглэгчийн зүгээс үнэлэх буй үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж юм. 
 
Судалгааны материал, арга зүй 



                                                                                                                                                             
 
Бид судалгааг тоон ба чанарын аргыг ашиглан гүйцэтгэсэн. Судалгаа нь 3 хэсэгтэй:  
1) олон улсад түгээмэл хэрэглэгддэг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний сэтгэл 

ханамжийн онолуудыг үнэлсэн судалгаа;  
2) үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжид нөлөөлөх хүчин зүйлсийн онолын судалгаа; 
3)   үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх статистикийн загварчлал боловсруулж  
Монголын 3-р шатлалын эмнэлэгүүдэд хэвтэн үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх 
судалгаа. 
Судалгааны 1, 2-р хэсэгт олон улсын нийтлэлийн стандарт RAMESES болон PRISMA 
аргыг ашиглан системчилсэн тоймын аргаар гүйцэтгэсэн. Уг судалгаануудын үр дүн тус 
бүр олонулсын Perspectives in Public Health эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлэгдсэн. 
Судалгааны 3-р хэсэгт Улаанбаатар хотын 3-р шатлалын 3 эмнэлэгийн зарим тасгуудад 
2014-2016 оны хооронд хэвтэн эмчлүүлж буй 961 санамсаргүй түүврийн аргаар сонгосон 
хэвтэн эмчлүүлэгчдээс хаалттай болон нээлттэй асуумжаар ярилцлагын аргаар өгөгдөл 
цуглуулж Structural Equation Modeling статистикийн аргаар үр дүнг боловсруулсан. 
 
Судалгааны үр дүн 
 
Олон улсын түвшинд одоо хэрэглэгдэж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн талаархи онолууд нь маркетингийн салбар шинжлэх 
ухаанд тулгуурлан хөгжижээ. Иймээс уг онолууд нь эрүүл мэндийн салбарын 
үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг бүрэн илэрхийлэхэд учир дутагдалтай байх 
боломжтой. 
Эмнэлэгийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг үнэлэхийг зорисон онолууд 
нь олон төрлийн, өөр хоорондоо ялгаатай хүчин зүйлүүд ашигласан нь эрүүл мэндийн 
салбар, түүний үйлчлүүлэгчдийн онцлогыг бүрэн илэрхийлэхгүй байх магадлалтай. 
1, 2-р судалгааны үр дүнд үндэслэн боловсруулсан статистик загварчлалыг ашиглан 
Улаанбаатар хотын 3-р шатлалын эмнэлэгүүдээр хэвтэн эмчлүүлэгчдийн сэтгэл 
ханамжийг үнэлэхэд: 
 
-  Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн ерөнхий индекс нь харьцангуй өндөр гарсан. 
-  Ерөнхий индексийг задалж үзвэл эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтнүүдийн харилцаа 
   хандлага, ёс зүй, мэргэжлийн ур чадвар гэсэн үзүүлэлтүүд нь бусад     
   үзүүлэлтүүдээсээ доогуур байв. 
-  Эмнэлэгийн тохижилт, орчин, хоол болон хүлээн авах үйлчилгээ гэсэн бусад багц 
   үзүүлэлтүүдэд үйлчлүүлэгчид харьцангуй сэтгэл ханамжтай байв. 

- Эмнэлэгийн байгууллага дээр орлого, албан тушаал, танил талаас хамааран авч    буй 
үйлчилгээний чанар өөр байдаг гэж үйлчлүүлэгчид дүгнэсэн нь анхаарал татав. Мөн 
хөдөө орон нутгаас ирсэн үйлчлүүлэгчдийн дундаж сэтгэл ханамж нь хотын 

үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжаас доогуур байв. 
 
Дүгнэлт 
1. Олон улсад эрүүл мэндийн салбар, түүний үйлчлүүлэгчдийн онцлогыг тусгасан           

сэтгэл ханамжийг тайлбарлах онолын хэрэгцээ байна. 
2.  Эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлага, мэргэжлийн ур   
     чадварыг сайжруулах нь манай орны эрүүл мэндийн салбарын тусламж,    
      үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ. 
 
Бодлогын зөвлөмж 



                                                                                                                                                             
- Эрүүл мэндийн салбарт үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг үнэлэх стандарт асуумжийг 
баталж хэрэгжүүлэх. 
-  Бүх нийтийн хамралтад хүрэх үйл явцыг үнэлэх тусламж, үйлчилгээний чанарын 
үзүүлэлтүүдийг стандарт асуумжийн дагуу тогтмол үнэлэх 
Түлхүүр үг 
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар; үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж; 3-р 
шатлалын эмнэлэг; Бүх нийтийн хамралт; Эрүүл мэндийн бодлого; Монгол 
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Тариур зүүний шинэ технологи 

           О.Сумъяабаяр 

ОХУ-ын Санкт-Петербург хотын  I-р анагаах ухааны их сургууль (ПСПБГМУ) – 4 дамжаа 

Илтгэлийн хураангуй 
            Манай улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулалт хангалттай 
хэмжээнд орж ирдэггүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас (ДЭМБ) гаргасан 
судалгаагаар аливаа улсын эрүүл мэндийн салбар эмч эмнэлгийн мэргэжилтний 
аюулгүй байдлыг хангаж өгснөөр цаашид өсөн дэвжих боломжийг илүүтэй нээж өгдөг гэж 
үздэг. 2016 онд Москва хотод зохион байгуулагдсан НҮБ-ийн эрүүл мэндийн залуучуудын 
чуулга уулзалтад Монгол улсаа төлөөлж оролцох үед тулгараад буй чухал асуудлуудын 
нэг нь эмнэлгийн ажилтны тариураас авсан халдвар  болсон тухай дурдсан. Үүнээс 
харахад  зөвхөн өвчтөнд  чиглэсэн бодлого, үйл  ажиллагаа явуулдаг боловч эмнэлгийн 
ажилтны аюулгүй байдалд анхаарал хандуулахгүй байгаа асуудал нь өөрөө асар том 
эрсдэлийг дагуулж байна. Эдгээр эрсдэлүүд дунд Монгол улсын эрүүл мэндийн манаанд 
зогсох ирээдүйн боловсон хүчин эрүүл мэндийн салбараас дайжих, ажлын байранд 
эрсдэлээс айх үүнээс болж ажил хаях зэрэг сөрөг талууд сүүлийн жилүүдэд их ажиглагдаж 
байна. Эрүүл мэндийн үүднээс хүнд ноцтой халдварт харьяалагдах БЗДХ/ДОХ болон 
элэгний В,С вирусийн халдварууд нь санаандгүй байдлаас тариур зүүнээс авч байдаг нь 
тун харамсалтай. Уг илтгэлийн санаа болон шийдлийг ОХУ-д суралцах хугацаанд Санкт-
Петербург хотын I-р анагаах ухааны их сургуулийн харьяа төв эмнэлгүүд дээр хийсэн 
дадлага судалгааны ажлын хүрээнд олсон болно. ОХУ болон МУ эмнэлгүүдээс авсан 
статистик судалгааны үр дүнг ашигласан. III-р үеийн шинэ тариур, АЭРС технологи бүхий 
шинэ тариурууд нь зүүг тариураас бүрэн тусгаарлаж халдвар авах эрсдэлийг 0% болгон 
бууруулж байна.. Энэхүү технологи нь Франц, ХБНГУ болон Энэтхэг улсын 
эрдэмтдийн хамтын ажиллагааны үр дүнд 2015 оноос эхлэн ашиглагдсан. Уг технологи нь 



                                                                                                                                                             
2015 оны 11 сараас эхлэн ОХУ-д нэвтэрсэн. Хэдий тийм боловч дотооддоо үйлдвэрлэх 
боломж бүрдсэнгүй. Гол шалтгаан нь олон улсын хэмжээнд авч буй хориг юм. Өдгөө 
Санкт-Петербург, Москва хотууд ХБНГУ-с оруулж ирж байна. Энэхүү технологийг өөрийн 
улсдаа нэвтрүүлж болох хамгийн үр дүнтэй болон боломжит хувилбарыг уг илтгэлдээ 
дурдлаа. 
Оршил 
Дэлхийн хэмжээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудад нийт 59 
сая гаруй хүн ажиллаж байна. Эмнэлгийн ажилтнууд мэргэжлийн холбогдолтой төрөл 
бүрийн эрсдэлтэй тулгардаг: 
Ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үедээ ХДХВ-ийн халдвар авсан ажилтнуудын 95 хувь нь 
тариурын зүүгээр өөрийгөө санамсаргүй хатгаснаас болдог 

 Монгол  улсын хэмжээнд эмч, сувилагчид маань олон эрсдэл дунд ажиллаж байна. 
Төрийн санхүүжилт нь эрүүл мэндийг салбарыг бүрэн хангах хэмжээнд хүрэхгүй байгаа нь 
гол шалтгаан болж байна. Эмнэлгийн ажилтны аюулгүй байдлыг хангах зорилготой 
ОХУ саяхнаас хэрэгжиж эхлээд буй шинэ технологийг эх орондоо оруулж ирж болох 
саналыг дэвшүүлж байна. Энэхүү технологийг оруулж ирснээр эмнэлгийн 
ажилтны  халдвар авах эрсдэлийг 80%  бууруулж чадна гэж үзэж байна 

 

Монгол Улсын “X” эмнэлгийн судалгаа (2016-2018 оны дундаж) 

Хамгийн эрсдэлтэй тооцогдож буй ХДХВ вирус халдсан тохиолдол илрээгүй (маш сайн 

мэдээ)Гэвч гепатит С буюу элэгний хавдар үүсгэх энэхүү өвчлөл нийт 14 ажилтан 

халдГепатит В болон бусад төрлийн вирусүүд нийт 25 ажилтанд халджээ. 

Судалгааны үр дүн : Эмнэлгийн ажилчид халдвар авч байгаа тохиолдол маш өндөр 

байна. Иймд эмнэлгийн ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах арга замыг хайх нь зүй  ёсны 

асуудал болохыг баталж байна. 

“III-р үеийн шинэ тариур” 

Бүтээгдэхүүний өөрөө устгах схемийг дор үзүүлэв: тариурыг эмийн уусмалаар ердийн 

байдлаар дүүргэдэг. Тарилгын ажлыг гүйцэтгэсэн. Дараа нь поршений зүү эзэмшигчийг 

эзэмшиж, блоклосон байна. Зорилтот бүлгийн урвуу хөдөлгөөн нь зүү эзэмшигч, зүү нь 

цилиндрт хүрдэг. Сүүлийн шат - поршений зүү эзэмшигчээс суллагдсан (тасархай), зүү нь 

цилиндр дотор байрладаг бөгөөд дахин дахин боловсруулах боломжтой. 

АЭРС шинэ тариур (шүдний эмнэлэг) 

Уг тариур нь шүдний эмнэлэгт өвчин намдаах зориулалтаар 

ашиглагдана. Найрлагадаа Ультракаин болон Артикаин+Эпинефрин гэсэн эмийн 

бодисууд агуулсан байдаг.  



                                                                                                                                                             
Тариур нь гадуураа зүүний үзүүр хүртэл хамгаалсан бүрхэвчтэй, үүнийг бид вакум хэмээн 

нэрлэж байгаа, давуу тал нь зүү бүх талаасаа бүрхүүлтэй болсноор эмнэлгийн ажилтан 

зүүнд хатгуулах магадлал 99% үгүй болж байгаа юм. Карпульный инъектор буюу дараах 

хамгаалалт нь өвчтөнд тариур хүрсний дараагаар шууд тариур зүүг бүрэн хүрээлж 

хамгаалж байгаа хэрэг юм. 

Эдийн засгийн давуу тал: 

Одоо ХБНГУ-аас оруулж ирж болох арга замыг тайлбарлая: 

“Sarstedt Munich” – энэхүү компани нь ХБНГУ-ын бизнес төвүүдийн нэг болох Мюнхен 

хотод байрладаг бөгөөд энэхүү технологийг анх нэвтрүүлсэн юм. ХБНГУ-ын Штутгарт 

хотоос холбоо барин энэхүү технологийг Монгол улс болон бусад улсуудтай хэрхэн гэрээ 

хийж болох талаар цуглуулсан мэдээллийн дүнд (герман хэлнээс Штутгарт хотод 

эмнэлгийн технологийн чиглэлээр сурч буй 3-р курсийн оюутан А.Ундрал хөрвүүлсэн 

болно): 

 Энэхүү үйлдвэрлэлийн процессыг хоёр улсын хоорондын гэрээгээр 100 %  хөнгөлөлттэй 

манай улсын монополи компани эсвэл санхүү баталгаа гаргаж чадсан компани боловсон 

хүчнээ Мюнхен хотод суралцуулж 2-3 жилийн дотор бид улсдаа үйлдвэрлэх өндөр 

боломжтой юм. Тус компани өөрийн үйлдвэрийг (зөвхөн шинэ технологийн хүрээнд 

баригдсан): 3150000 евро буюу  6.6 тэрбум гаруй төгрөгөөр босгож чадсан нь боловсон 

хүчин бэлтгэгдэх хугацаанд үйлдвэрийг барих хугацаа давхар олдож байгаа нь бид 

дотооддоо эмнэлгийн төхөөрөмж үйлдвэрлэл босгож болох их том боломж нээгдэж байна. 

Ингэснээр бид дотооддоо бус хамгийн ойрхон ОХУ-ын зүүн өмнөд хязгаарыг хангаж чадах 

боломж шууд нээгдэх болно. 

Монгол улсын хэмжээнд зарагдаж буй тариурын үнэ 200-400₮ байна. 

Уг шинэ тариур нь зах зээлд 300-600₮ борлуулагдах боломжтой юм. 

4.Үр дүн: 

1. Бидний зорьсон эмнэлгийн ажилтны аюулгүй байдал бүрэн хангагдан 

2.Бага өртөг мөн өндөр боломжийн доор бид шинэ технологийг эх орондоо нэвтрүүлнэ 

3.Дотоодын эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн бүрэн хангагдаж, хойд хөршид борлуулах 

боломж бидэнд нээлттэй болж байна. 

  

 



                                                                                                                                                             
ХЕЛИКОБАКТЕРИ ПИЛОРИ НЯНГИЙН ШАЛТГААНТ ХОДООДНЫ АРХАГ ҮРЭВСЛИЙН 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 
 

М.Одсүрэн1,Ц.Сарантуяа2,Л.Ундрам3 

1УНТЭ, 2Интермед эмнэлэг,3АШУҮИС 

 
Түлхүүр үг: хеликобактери пилори шалтгаант гастрит, оношлогоо эмчилгээний  шууд 
зардал , эрүүл мэндийн даатгал 
 
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ 

Эмийн эрэлт хэрэгцээнд нөлөөлдөг голлох хүчин зүйл бол өвчлөл байдаг. 
Helicobacter Pylori-ийн нянгийн шалтгаант архаг гастритийн эмчилгээнд ходоодны хүчил 
бууруулах эм бэлдмэл антибиотик эмийн хослол  чухал байр эзэлдэг1-2. H.pylori устгах 
эмчилгээ нь эдийн засгийн талаас анхны өртөг зардал өндөр ч  ирээдүйд олох ашгийг 
нөхөж байдаг хөрөнгө оруулалт бөгөөд эмчилгээний гол давуу тал нь ирээдүйн дахилтаас 
урьдчилан сэргийлэх гэж судалгаануудад тэмдэглэжээ. Эмчилгээний үр дүнд H.pylori 
устгаснаар алсын уршиг болох ходоодны өмөнгөөс сэргийлж,  тухайн улс орны эрүүл 
мэндийн зардал хэмнэхэд  чухал үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд энэ нь цаашид H.pylori-ийн 
халдварыг бууруулах хэрэгцээг тодорхойлж байна3-5. 

Манай орны хүн амын дунд H. pylori халдвар, H. pylori хамааралт эмгэг 56%-82%-
тай, тархалт өндөр буйг судлаачид тогтоожээ9.  Эмнэлэгт хандсан хүн амын дунд H. pylori 
устгах эмчилгээг өргөн хийдэг боловч эмч нарын эмчилгээний загвар харилцан адилгүй,  
эмчилгээний үр дүнг хянадаггүй, оношлогоо эмчилгээний зардал  судлагдаагүй ажээ. 
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний II ба III шатлалын  эмнэлгүүдийн стационарт архаг 
гастрит /ICD-10 код - К29/ оношоор хэвтэн эмчлүүлэгсдийн  эмийн зардлыг тооцсон 
жилийн эцсийн тайлан мэдээ гардаг нь тухайн өвчний оношлогоо, эмчилгээний багц 
үйлчилгээний зардлыг илтгэдэггүй байна. 
 
СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛ АРГА ЗҮЙ 
Хүрээ ба түүврийн хэмжээ 
 

Судалгаанд  улсын төсөв болон эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжиж 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэдэг II ба III шатлалын улсын болон хувийн хэвшлийн 
эмнэлгүүдэд /АШУҮИС-ийн Нэгдсэн эмнэлэг, УНТЭ, Интермед эмнэлэг,СХДЭМТ/ H. pylori 
шалтгаант архаг гастрит оношлогдсон  амбулаториор эмчлүүлсэн   үйлчлүүлэгчид 
судалгаанд хамрагдсан. 
 
Судалгаа ба загвар , мэдээ материал цуглуулах арга 
 
Дагасан эмнэлзүйн туршилт судалгааны загварын дагуу проспектив болон ретроспектив 
аргаар мэдээлэл авч дүгнэлт хийсэн. Мэдээ баримт ашиглан түүвэрлэж, тоон аргаар 
судалгааг хийлээ. 
Оношлогоо шинжилгээ, эмийн үнэ тарифийг улсын эмнэлгүүд хувийн хэвшлийн 
эмнэлгүүдийн дуран, лаборатори, гастроэнтерологи дотрын кабинет тасгуудаар 
үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэл, асуумж судалгааны карт, эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн жагсаалтанд орсон эмийн үнэ, 
хөнгөлөлтийн хувь9, эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд, эмийн сангуудад худалдаалж 
буй антибиотик, ходоодны хүчил бууруулах  эмийн зах зээлийн бодит өртөг 
ЭМЯ-ны оношлогоо эмчилгээний жишиг үнээс судаллаа 
 



                                                                                                                                                             
Зардал тооцсон  аргачлал 
 
Эмнэлгийн оношлогоо эмчилгээний өртгийг Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн хөтөлбөр 
2-ын хүрээнд боловсруулсан зардлыг дээрээс доош хуваарилах гарын авлагыг 
баримталсан12. Оношлогоо эмчилгээ бүрийн өртгийг тооцоход олон улсын хэмжээнд 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардал тооцох аргуудын нэг 
зардал тооцоолох “Зардлыг доороос дээш хуваарилах аргаар” (bottom-up or resource 
costing) шууд зардлыг тооцов13.  
 
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН 
 
Хеликобактер пилори шалтгаант архаг гастритийг оношлох шууд зардлыг тодорхойлсон 
үр дүн   
 
Анхны онош тавих зардал  нь эмчийн үзлэг, H. pylori нянгийн шалтгаант гастритийг  
оношлох багажийн болон лабораторийн шинжилгээний зардлаас бүрдэнэ.  
Улсын эмнэлгүүдэд эрүүл мэндийн даатгалтай үйлчлүүлэгчийн эмчийн үзлэг, ходоодны 
дурангийн шинжилгээг үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлэх хэлбэрээр,   
1  үйлчлүүлэгчид анхны онош тавих дундаж өртөг 42,500 төг  байна. Эрүүл мэндийн 
даатгалгүй үйлчлүүлэгсэд  эмчийн үзлэг  эмч нарын клиникийн зэргээс шалтгаалж 
дунджаар 14,000 төг, ходоодны дуран 20,000 төг, уреаза сорил /СLO/МОN HP/ 10,000 төг, 
эмгэг бүтцийн шинжилгээ 17,500 төг, баасанд HP-ийн антиген үзэх зардал 20,000 төг ба 1 
үйлчлүүлэгчид анхны онош тавих дундаж зардал 81,500 төг  байна. Хувийн хэвшлийн 
эмнэлгүүдэд иргэний эрүүл мэндийн даатгалаар оношлогоо шинжилгээг хийдэггүй ба 
эмчийн үзлэгийн үнэ зардал судлахад эмч нарын клинкийн зэргээс хамаарч 1 
үйлчлүүлэгчид анхны онош тавих эрүүл мэндийн зардал  238,150 төг   

Дээрхи судалгаанаас эрүүл мэндийн даатгалтай болон даатгалгүй 
үйлчлүүлэгсдийн хооронд ялгаатай, улсын эмнэлэг хувийн эмнэлгүүдийн оношлогоо 
шинжилгээний зардлууд мөн ялгаатай хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд зардал өндөр байна.  

 
H. pylori шалтгаант архаг гастритийг эмчлэх шууд зардлыг тодорхойлсон үр дүн 
 

Монгол улсын Эрүүл мэндийн даатгалын (ЭМД) сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт 
үзүүлэх эмийн жагсаалтыг судлахад бидний судалгааны загварт орсон ходоодны H. pylori  
устгах эмүүдээс амоксациллин, метронидазол, кларитромицин гэсэн эмнүүд орсон байдаг 
байна.    
H. pylori -ийг устгах эм ханган нийлүүлэх байгууллага эмийн сангуудаас түүвэрлэн 
хөнгөлөлтийн хувь, 1 ширхэг эмийн өртөг, эмчилгээнд зарцуулагдах 1 удаагийн 
эмчилгээний зах зээлийн бодит дундаж өртөгүүдийг судлахад эдгээр эмүүд нь эх орны 
үйлдвэрийн болон Герман, Болгар, Орос, Хятад, Энэтхэг, Индонез, Кипр, Словянь гэх мэт 
олон орнуудын эм байгаа ба аль улсад үйлдвэрлэсэнээс хамааран (женерик) эмийн үнэ 
харилцан адилгүй байна. 
 
H. pylori шалтгаант архаг гастритийн эмчилгээний үр дүнг хянах шууд зардал 

 
Бидний судалгааны загварын дагуу 4 долоо хоногийн дараа эмчийн үзлэг асуумж 

судалгаа хийж, өтгөнд H. pylori нянгийн антиген тодорхойлж хяналтыг хийнэ.  Баасанд  
антиген илрээгүй үед ЭМД-тай үйлчлүүлэгчдэд улсын эмнэлэг даатгалаараа эмчийн үзлэг 
үнэгүй, баасанд H.Pylori  нянгийн антиген тодорхойлуулахад 20,000 төгрөг байна  



                                                                                                                                                             
Хэрэв  баасанд H. pylori нянгийн антиген илэрвэл ходоод дурандуулах ба дурандуулахад 
ходоодны дурангийн шинжилгээг үнэ төлбөргүй эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих 
хэлбэрээр,  уреаза сорил /СLO/МОN HP/ 10,000 төгрөг, эмгэг бүтцийн шинжилгээг 12,500 
төгрөгөөр, баасанд H.Pylori  нянгийн антиген тодорхойлуулахад 20,000 төгрөг ЭМД-тай 
үйлчлүүлэгчийн эмчилгээний үр дүнг хянах дундаж зардал 42,500 төгрөг байна. 
 

Эмчилгээний дараах баасанд антиген илрүүлэх шинжилгээгээр өтгөнд H. pylori 
нянгийн антиген илэрвэл  ходоод дурандуулах, уреаза сорил /СLO/МОN HP/, эмгэг 
бүтцийн шинжилгээнүүдийг давтан хииж  эмчилгээ үр дүнг тооцох зарчимтай байдаг ба 
улсын эмнэлгээр үйлчлүүлж буй иргэдэд даатгалын хэлбэрээс хамааран 42,500-81,500 
орчим байгааг судалж тооцлоо. Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд судалгааг хийхэд   өтгөнд 
H. pylori нянгийн антиген илрээгүй тохиолдолд оношлогоо шинжилгээний зардал 89,800 
төгрөг, хэрэв баасанд H. pylori нянгийн антиген илэрвэл  хийгдэх шижилгээнүүдийн өртөг 
238,150 төгрөг дунджаар 163,975 төгрөг болж байгаагаас харахад улсын эмнэлгүүд хувийн 
эмнэлгүүдийн эмчилгээний үр дүнг хянах өртөг ялгаатай байна. 
 
H. pylori шалтгаант архаг гастрит бүхий үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний шууд зардлыг тодорхойлсон үр дүн 
 
H. pylori  шалтгаант архаг гастрит бүхий үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний шууд зардал нь дараах 3 төрлийн зардал өртгийн нийлбэрээс бүрдэж байна 
Үүнд:  

H. pylori  шалтгаант архаг гастритийг оношлох шууд зардал   
H. pylori  шалтгаант архаг гастритийг эмчлэх шууд зардал  
H. pylori  шалтгаант архаг гастритийн эмчилгээний үр дүнг хянах шууд зардал 
(Хүснэгт 4).   

 
 
Тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй эмнэлгийн  өмчлөлийн хэлбэрээс шалтгаалан, улсын 
болон хувийн эмнэлэгт H. pylori  шалтгаант архаг гастрит бүхий үйлчлүүлэгчийн эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээний шууд зардал дунджаар 247,484 төгрөгний өртөгтэй байна.   
Эрүүл мэндийн даатгалд тусламж үйлчилгээ хамрагдсан тохиолдолд H. pylori  шалтгаант 
архаг гастрит бүхий үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний шууд дундаж 
зардал  135,260 төгрөг болж байна. Харин эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй 
тохиолдолд H. pylori  шалтгаант архаг гастрит бүхий үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний шууд зардал  дунджаар  359,705 төгрөгний өртөгтэй байна 
 
ДҮГНЭЛТ 
Ходоодны H. pylori шалтгаант архаг гастритийг оношлох шууд дундаж зардал нь эрүүл 
мэндийн даатгалаас хамааран 42,500 – 81,500төгрөг, хувийн хэвшлийн эмнэлэгт дундаж 
зардал 238,150 төгрөг, H. pylori-ийг эмчлэх шууд зардал нь 34,492 - 89,018 төгрөг, 
эмчилгээний үр дүнг хянах шууд зардал улсын эмэнэлэгт 31,250 - 57,750 төгрөг хувийн 
хэвшлийн эмэнэлэгт 163,975 төгрөг , харин эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний шууд 
зардал нь  135,260 - 359,750  төгрөгний өртөгтэй,  хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд 
оношлогоо эмчилгээний зардал улсын эмнэлгээс их ялгаатай байна.  
 
      STUDY ON DIREST COST ESTIMATION OF NEW CASES OF H.PYLORI GASTRITIS 

TREATMENT AND DIAGNOSTICS  
 

М.Оdsuren1,Ts.Sarantuya2,L.Undram3 
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It is estimated that 56%-82% of population of Mongolia is infected by H.pylori and H.pylori 
associated diseases and conditions. It was noted in some studies that regardless of high cost of 
H.pylori eradication therapy, the main advantage of it is prevention from the recurrence of the 
disease in the future. H.pylori eradication treatment is used widely by doctors but they use 
different schemes of treatment, do not always monitor the process of treatment. This study was 
conducted in order to estimate and control the cost of treatment and diagnostics of H.pylori, and 
calculate direct costs of services rendering for people with H.pylori. 
Depending on health insurance the average direct cost of diagnostic tests of H.pylori gastritis 
was 42,500 - 81,500 tugrugs in state hospitals and 238,150 tugrugs in private hospitals. The 
direct cost of H. pylori treatment and checkups was 34,492 - 89,018 and 31,250 - 57,750 
tugrugs respectively in state hospitals. But direct cost of H. pylori treatment was 163,975 
tugrugs in private hospitals. The direct costs of services rendering for people with H.pylori was 
135,260 - 359,750 tugrugs. There was differences in costs between state and private hospitals.   
 

Монгол уламжлалт бариа, гар заслын аргыг  нотолгоонд суурилсан анагаах ухааны 

хэмжээнд шинэчлэн хөгжүүлэх тухай асуудалд 

Б.Мягмарсүрэн АУ-ны магистр, Тэргүүлэх зэргийн эмч, Клиникийн профессор 

              Н.Алтанхундага АУ-ны магистр, Ахлах зэргийн эмч 

Дэлхийн нийт хүн амын  98% өнөөдөр  амьдралын буруу дадал хэвшлээс шалтгаалсан 

хүзүү нурууны суулт шохойжилт өвчнүүд болон эдгээр өвчнөөс шалтгаалсан 

хүндрэлүүдээс болон хөдөлмөрийн чадвараа алдан шаналж байна. Эдгээр өвчнүүдийн 

үед ихэвчлэн тохиолддог нуруу мурийх, нугалам гулсах, нугалам хоорондын диск 

шахагдан ивэрхий үүсэх, захын мэдрэл дарагдан өвдөлт үүсэх зэрэг хүндрэлүүдийг 

монгол бариа гар заслын аргаар эмчлэхэд үр дүн сайтай. Монгол уламжлалт анагаах 

ухааны бариа заслын арга нь ялангуяа тархи доргилтын бариа ,ясны барианы янз бүрийн 

арга техникээрээ нэн алдартай. Өнөөдөр дэлхий дахинаа Японы Шиацу, жудо бариа 

засал,тайланд массаж,хятадын цэгэн бариа, францын остеопатия, оросын мануальная 

терапия зэрэг олон бариа заслын арга байж өргөн хэрэглэгдэж байгаа боловч тэдгээр 

аргуудын дотор монгол бариа засал шиг өвчнийг шалтгаан нөхцөлтэй нь уялдуулан үе 

шат болгонд нь  тохируулан арьс,  булчин шөрмөс, үе холбоос бүр ясны түвшинд хийгддэг 

учраас илүү үр дүнтэй цааш нь дэлгэрүүлэн хөгжүүлэх асар их ирээдүйтэй бариа заслын 

арга байхгүй гэж хэлэхэд болно.  

Монгол бариа заслыг өнөөдөр Монголын эмнэлэг сувилалд эмч заалтыг нь бичиж байгаа 

ч тухайн эмчлүүлэгчийн хувьд яг яс, үе,  шөрмөсний ийм ийм шинжилгээгээр нотлогдсон 

ийм ийм  өөрчлөлтийг ийм ийм арга технологоор  ийм ийм зарчмаар эмчилсний үр дүнд 

ийм ийм өөрчлөлт үр дүнд хүрнэ гэсэн зорилго, үр дүнгийн тооцоогүй хийж байгаагаас   

зөвхөн бариа заслын сувилагч голдуу мэргэжилтнүүд булчин суллах зорилгоор хийдэг 

массаж төдий хавсарга эмчилгээний түвшинд  харагдаж ,хэрэглэгдэж байгаа, иргэдэд 

ойлгогдож байгаа  эсвэл эмнэлгийн мэргэжилгүй  бариа  заслын курс төгссөн  бариач 



                                                                                                                                                             
голдуу хүмүүс хийдэг үйлчилгээ төдий харагдаж  үндэсний болон монгол уламжлалт 

эмчилгээний  брэнд үйлчилгээ болж чадахгүй  байгаа нь нууц биш юм. 

ОХУ-ын Санкт-Петербург хотноо байгуулагдан 2005 оноос хойш тогтмол ажиллаж байгаа 

“Мажаа”, 2016 онд байгуулагдан ажиллаж байгаа ”Акумед” эмнэлгийн хамт олон  үений 

эдгээр эмгэг өөрчлөлтүүдийг монгол уламжлалт бариа заслын аргыг  Төвд-Монгол гар 

засал буюу остеопатийн аргатай хавсруулан засах шинэ технологийг 2016 оноос эхлэн 

нэвтрүүлэн амжилттай  ажиллаж  байна. Энэ чиглэлээр нэг үйлчлүүлэгчээ өвчний үе 

шатаас нь хамааран 1-5 удаагийн курс эмчилгээнд хамруулах  зарчмаар  жил бүр 

дунджаар 400-600 орчим, нийтдээ  2000 илүү   үйлчлүүлэгчиддээ амжилттай тусламж 

үйлчилгээ үзүүлсэн болно. Энэ хугацаанд уламжлалт анагаах ухааны чиглэлийн 10 гаруй 

эмч мэргэжилтнийг сурган дадлагажуулж эдгээр эмч мэргэжилтнүүд Монгол болон ОХУ-д 

мэргэжлээрээ амжилттай ажиллаж бусад уламжлалт эмчилгээнүүдийг  шинэ технологоор 

баяжуулсан  бариа гар заслын аргатай хавсруулан хэрэглэж байгаагаас ОХУ-д  монгол 

уламжлалт   уламчилгээний маань нэр хүнд улам өсөж байгаа нь энэ чиглэлээр дахин 

олон мэргэжилтэн сурган “Нурууны үений эмгэг өөрчлөлтийг засах Төвд-Монгол 

бариа гар заслын арга” г   “Монгол уламжлалт эмчилгээний брэнд үйлчилгээ” 

болгох шаардлага байгааг батлаж байна. 

Төвд –Монгол гар засал буюу остеопатийн аргын үндсэн зарчим нь булчин суллах, үе 

шөрмөсийг зөөллөх,цусан хангамжыг сайжруулах ,гүнд байрлах  булчингуудын чангарлыг 

суллах  зорилгоор зүү, бариа засал , бумба зэрэг шаардлагатай эмчилгээ хийж бэлтгэл 

хангасны  дараа засах шаардлагатай хүзүү ,цээж, бүсэлхий болон ууцны үеийг 

эмчлүүлэгчийн  өөрийнх нь хийж байгаа тохирох хөдөлгөөний  явцад эмчилгээг гардан 

хийж байгаа гар засалч маань тохирох хүчээр аажим  түлхэх, ганхуулах ,гулсуулах замаар 

шаардлагатай чиглэлд зөөлөн хөдөлгөн засах явдал юм. Энэ нь үеийг шаардлагатай зөв 

байрлалд байрлуулахаас гадна өвдөлтийг намдаах, дарагдсан мэдрэлийг чөлөөлөх, 

үений эрүүл хөдөлгөөнийг хангаж өгдөгөөрөө давуу талтай бөгөөд   хэрэглэхэд хялбар, 

үнэ хямд, мэс заслын заалттай  нэлээн олон өвчний үед амжилттай зөв хэрэглэж чадвал 

мэс засал хийх шаардлагагүй болгож эмчлэж чаддагаараа давуу талтай юм. 

Энэ аргынхаа давуу талыг сурталчлан уг аргын үндэслэгч , голлох  мастер төвдийн  Чумба 

Ламыг Төвдөөс урин авчирч уламжлалт эмнэлгийн 10  эмч болон нийт 20 иргэдийг 

хамруулан 2018 онд  Улаанбаатар болон Эрдэнэт хотноо нийт 2 удаа үзлэг эмчилгээ 

зохион байгуулсан бөгөөд 2019 онд  мөн ийм чиглэлийн сургалтыг эмч мэргэжилтнүүдийг 

хамруулан  өргөн хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа 

юм. Цаашид жил бүр үе шаттайгаар  дотоод гадаадад мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа 

уламжлалтын эмч мэргэжилтнүүдийг хамруулсан тусгай сургалтыг зохион байгуулах, 

АШУҮИС-ын оюутнуудын хичээлийн хөтөлбөрт тусгуулах зэргээр арга хэмжээнүүдийг 

хэрэгжүүлэх болно. 

Өнөөдөр Монголын эрүүл мэндийн салбарын гол зорилго болсон нотолгоонд суурилсан 

анагаах ухааныг хөгжүүлэх гол зорилтын хүрээнд дэлхийн  хүн амын голлон шаналж буй 

нуруу нугалмын эмгэг өөрчлөлтийг монгол уламжлалт бариа заслын аргаа улам шинэчлэн   

Төвд-Монгол гар засал буюу остеопатийн аргатай хавсруулан  баяжуулан хөгжүүлэх 

аргаар засаж эмчилж сурцгаан үүнийгээ дэлхийн хэмжээнд таниулан сурталчлаж  

“Нурууны үений эмгэг өөрчлөлтийг засах Төвд -Монгол бариа гар заслын арга”  болгон 

нэвтрүүлж чадвал  



                                                                                                                                                             
1.Монгол анагаах ухааныг ялангуяа монгол бариа заслыг нотолгоонд суурилсан хэмжээнд 

хөгжүүлэх ажилд хувь нэмэр оруулах. 

2.Дэлхийн хэмжээнд монгол анагаах ухааныг таниулан сурталчлах ажилд ахиц дэвшил 

гаргаж улмаар дэлхийн брэнд болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэх 

3. Монгол уламжлалт анагаах ухааны эмч  төдийгүй уламжлалт анагаахын дунд 

мэргэжилтнүүдийг ч олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд гаргахад чухал үүрэг гүйцэтгэх 

4.Монгол уламжлалт эмчилгээ ялангуяа монгол бариа заслаар эмчлүүлэх чиглэлд эрүүл 

мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх  зэрэг олон талын ач холбогдолтой байх юм. 

The issue of renewing acuclosure therapy and traditional medicine in 
evidence-based medicine. 

Myagmarsuren Byambaa 

Clinical Professor, Leading Physician, Ph.D aspirant   

Altankhundaga Nyamkhuu 

Senior Physician, Msc.Ms 

                                                                                        Sankt-Petersburg, Russia 

Abstract 

98% of the world's population is suffering from Calcifications and Lumbar Herniated Disc with 

Sciatica caused by the wrong behavior of the people and the discomforts of these diseases and 

their ability to labor. The most common causes of Backache, Vertigo, Lumbar herniated disc 

with Sciatica, Hernia, and Peripheral Neuropath pain are effective in treating of Mongolian 

acuclosure therapy. The traditional Mongolian treatment techniques especially acuclosure 

therapy are well-known for  its various techniques of concussion therapy and bones. Currently in 

the world, countries have widely used in the Japanese shiatsu, Thai massage, Chinese point 

massage, French osteopathic techniques and Russian Manual therapy. However, in these 

ways,  there are no such thing as a great way to deal with the pain progression of the skin, 

muscles, and joints in accordance with each of the steps in accordance with the causes and 

conditions of Mongolian medical acuclosure.  

Established in St. Petersburg, Russia, The “Majaa” medical clinic has been operating since 

2005, The "Akumed" medical clinic, established in 2016, has been successful in introducing new 

techniques from the Tibet-Mongolia osteopathic method. It based on the stage of the pain, and  

clients claim 1-5 courses of treatment. Individuals about 400-600 annually, and over 2000 

clients have been successful. During this time, over 10 medical physicians were trained and 

these doctors successfully worked in Mongolia and Russia. The traditional therapies are 

combined with the use of the new therapeutic methods of acuclosure, which is increasingly 

becoming popular in the Russian Federation. There is a need for more specialist in this field and 

to confirm the demand for Tibetan-Mongolian acuclosure treatment of spinal disorders. it said 

there is requirement that "The brand of traditional Mongolian therapy services". requirement 

In 2018, we invited promoter of this method, the founder of the method, Chumba Lama from 

Tibet. We organized inspection and treatment for 20 individuals with 10 traditional physicians in 

Ulaanbaatar and Erdenet. In 2019, we planned to organize wide range of activities including 



                                                                                                                                                             
physicians. In the future, we will implement this program step by step with physicians who work 

in abroad and Mongolia. There is requirement to claim this special training to the MNUMS 

students study programs. Today, the main goal of this forum, evidence-based medicine, which 

is the main goal of the Mongolian health sector, is to improve the traditional Mongolian 

treatments has been revised to improve the traditional Mongolian traditional method of spinal 

disorders. If we learn Tibet-Mongolian acuclosure with osteopathic techniques, treatment 

methods it can be propagated internationally and it is possible to: 

1. Contribute to the development of evidence based medicine in Mongolian medicine. 

2. Implement progress in promoting Mongolian medicine globally and play an important 

role in making world medical brand. 

3. To play an important role in traditional Mongolian medical physicians, as well as among 

traditional medical specialists in the international labour economics 

4. Great significance for the  Health tourism development in Mongolia, especially in 

Mongolian hospitals. 

Европ дахь Монголын уламжлалт анагаах ухааны байр суурийг 
одоогийн өнцгөөс харахад 

 
Ү. Байгалмаа  Анагаах Ухааны доктор(PhD) 

Монголын Уламжлалт Анагаах Ухааны хөгжлийг дэмжих  
 “Хутайбилиг” төвийн тэргүүн 

 
Сүүлийн 30 гаруй жилд  европ дахинаа цаашилбал дэлхий дахинаа дорно дахины 

уламжлалт анагаах ухааныг зөвөөр таниулан мэдүүлэхэд  монголын эмч нар  ихээхэн 
үүрэг гүйцэтгэж ирлээ. 

Гэвч ойрын хэдэн жилд Хятад, Энэтхэг, Төвдийн анагаах ухаан маш нарийн зохион 
байгуулалттай дэлхийн зах зээл рүү эрчимтэй орж ирж байгаа нь монголын уламжлалт 
анагаах ухааны эмч нарыг шахан зайлуулах эхлэл тавигдаж байгааг үгүйсгэхгүй. Хятдууд 
гэхэд л Польшийн том том хотуудад өөрсдийнхөө эмнэлгүүдийг барьчихсан, 
тэндээ  зүүгээ тавьж,  сургалт явуулж, өөрөөр хэлбэл хятдын анагаах ухааны бүхэл бүтэн 
багц оруулж ирэн анагаах ухаанаа сурталчилж эхлээд байна. 

Төвдийн Химолай фарм, Энэтхэгийн аюурведийн анагаах ухаан ч улам эрч хүчээ 
авч байгааг бид бүгд харж байнаа. 

Иймээс бид монголын уламжлалт анагаах ухаан гэдгээ зөвөөр таниулж зөв зохион 
байгуулалттай явахгүй бол монгол эмч нар гэж зүү тавьж, массаж хийдэг хүмүүс байдаг 
гэсгээд аажмаар мартагдах тийшээ хандаж мэдэх юм. 

Бидний онцлог бол бид Польш улсад албан ёсоор батлуулсан тан байгаа гэдгээрээ 
онцлог юм.Түүхээс үзвэл монголчууд олон найрлагат танг олон мянган жилийн турш 
хэрэглэж дадсанаар ард түмний дунд монгол тангийн талаар хэлц үгнүүд гарч амны 
уншлага болтлоо дассан байсан нь харагддаг. Тухайлбал: 

 Хар талхыг байнга хэрэглэхэд халуун шар ихсэхгүй, улаан танг ууж байхад уушги 
бөөр гэмтэхгүй, маниусын уудаг мана шатан, ноёдын уудаг ногоон тан гэх зэргээр хэлцэж, 
хэрэглэж байдаг. Мөн шар танг цус хануулахын өмнө уудаг гэж хүн бүр мэддэг байсан 
бөгөөд алс хол явахын өмнө, эсвэл удаан суугаад хөдөлгөөн бага байлаа цус өтгөрөхөөс 
сэргийлэх шар тан уунаа гэж байх нь ч зөндөө байдаг. Цагаан танг 11 сараас цагаан сар 



                                                                                                                                                             
хүртэл өдөрт нэг тунг чанаад уухад 100 тан ууна ингээд 10 жил уухад 1000 тунг 
уудаг.  Ингэж уухад хүн өөрийн үхлээр үхэхээс өвчнөөр үхэхгүй гэж зарилагласан, 
"Зарилагтай эм" гээд цагаан  тантай цай өвөлжингөө уудаг айлууд ч их байдаг. Энэ мэтээр 
монгол зарим тангууд нь цагаан тан, ногоон тан, улаан тан, шар тан гэж нэрлэгдэн ард 
түмний дунд байнгын хэрэглээ болж байжээ. 

Монгол орноо эм тангийн уламжлал тасралтгүй хөгжин явсаар Хүн гүрний үед 
ирсний баталгаа нь Жин улсын  Хятадын уламжлалт анагаах ухааны нэртэй эрдэмтэн Гэ 
Хун (261-341)-гийн бичсэн "Жоу Хун Фан" (Zhou Hou Fang) буюу  “Яаралтай тусламжид 
хэрэглэдэг жорын гарын авлага” (НТ 340 он) гэдэг номд "Нүүдэлчдийн үрэл бол голдуу 
хүйтэн, хийг засах сайн жор болно" гэж дурдсан байна. 7.,15.,2 

Тан улсын алдарт эмч Жэн Чуан "Эрт эдүгээгийн туршлагат жор" номонд "Хүн 
нарын нүүдэлчдийн үрэл бол шингэсэн ба бэтэг өвчнийг анагаана. Энэ нь хувилгаан жор 
билээ" хэмээн бишрэн бичсэн байдаг.7,26.,2.,9 
            Үүнтэй  холбоотой Хумхаагийн эсрэг шинэ эм бүтээж Нобелийн шагнал хүртсэн 
Хятадын Уламжлалт анагаах ухааны эрдэмтэн Ту Юу Юу профессор27 өөрийн нээлтийн 
сурвалжаа дээр дурдсан Гэ хонг “Яаралтай тусламжид хэрэглэдэг жорын гарын авлага” 
номыг судалж “Artemisia annua” гэдэг эмийн ургамлаас өндөр идэвхтэй бодис хандлан авч 
нууц түлхүүрээ нээсэн гэж хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл 2000 жилийн тэртээх 
монголчуудын хэрэглэж байсан жорыг судлаад Нобелийн шагнал авч байгаа нь Монгол эм 
тангийн асар том үнэлгээ юм гэж харж байна. 

Олон нэрт эрдэмтэд  монголчуудын зарим эм тан 2000-300 гаруй жил найрлагаа 
өөрчлөөгүй одоо хүртэл хэрэглэсээр байгааг судлан тогтоосон билээ.26 
   Их Монгол гүрний үед эм, тан мөн л амжилтай хөгжсөөр байсны илрэл нь: 
Чингис хааны цэрэгт тусгай эмч ажиллаж ,"Их засаг хууль"-ндаа  эмийн талаар 
дурджээ 11,2 

 Үүнд: 
Эмч, эрдэмтэн, хуулийн хүнээс татвар авахыг татгалзаж, Чингис хааны зарлигаар эм, 
эмнэлгийн ажлыг тусгай хүн томилон эрхлүүлж байсан ажээ. 
 
1261-1263 онд Их нийслэлд байгаа иргэдийг тэтгэх товчоог байгуулж эмийн худалдаа 
явуулан, эм найруулах, ядууст эм түгээх ажлыг зохион байгуулж байв. 
1268, 1269, 1311 онуудад эмийн ургамлыг зөвөөр хэрэглэх, ашиглах, худалдах асуудлыг 
чангатгахын зэрэгцээ хуурамч эм худалдаанд гаргах, хортой эмүүдийг дураар худалдахыг 
хориглож байв. 
1272 онд хортой эм худалдаж хүний амь насыг хөнөөсөн бол худалдсан8 худалдан авсан 
хоёуланг нь алах ялаар шийтгэж байхыг зарлигласан байна, 2,, 11,, 12.,15 

Улмаар Хубилай хааны ордонд, хааны эмнэлгийн сургуульд олон монгол эрдэмтэд 
ажиллан бүтээлээ хятад хэлээр туурвиж байв. Түүхэнд нэр нь үлдсэн тэр цагийн бичгийн 
түшмэл алдартай эрдэмтдийн нэг нь Алдарт эмч, бариа засалч Хүсэхүй нь (1314-1320) 
монгол хаадын ордонд хэрэглэгдэж байсан идээ ундааны зүйл, эрдэнийн үрэл, эм, тан, 
эмч нарын туршлагат жорын эгэл бус нууцыг цуглуулан эмхэтгэж “Идээ ундааны жинхэнэ 
товч” гэдэг Монгол үндэстний идээ ундааны тухай мэргэжлийн номыг 1330 онд  бичжээ. 

Ийнхүү Монгол эмч нар тухай  тухайн цаг үедээ дэлхий дахинаа алдар нэрээ түгээн 
байсныг Рашид-ад-Дин (1247-1318) “Судрын чуулган”-даа “...Монгол аргаар отчилох нь 
дэлхийд алдаршжээ”,” “Ойн иргэд нь бусад аймгуудын нэгэн адил, монгол эмийг 
сайн мэддэг бөгөөд монгол аргаар сайн эмчилдэг байв”  хэмээн тус тус тэмдэглэсэн 
байна.14 

 
XVII зуунаас Монгол анагаах ухаантнууд монгол соёл иргэншлийг устгах харгис 

түрэмгий бодлоготой манжийн дарлалаас болгоомжилж түвд нэрээр түвд хэл дээр ном 



                                                                                                                                                             
зохиолоо бичих болсон учраас Монгол анагаах ухааныг Түвд анагаах ухаан хэмээн 
эндүүрэх нь түүхэн цаг хугацааны нөлөө билээ. 
      Ийм учраас уламжлалт анагаах ухаан судлаач нэрт эрдэмтэн Б.Болдсайхан “Монгол 
анагаах ухаан нь Энэтхэг, Төвдийн анагаах ухаанаас онолын талаар баяжигдан 
системчлэгдсэн гэж зарим эрдэмтэд үздэг боловч монголчууд өөрсдөө энэхүү 
анагаах ухааны хөгжилд олон шинэ алхам, нээлтүүдийг хийснээр Монгол 
эмнэлгийн системийг онол практикийн шинэ шатанд хүргэсэн билээ. Энэхүү 
анагаах ухааны системийн хөгжлийн дээд түвшин нь сүүлийн 200 жилд 
хөгжүүлсэн монголчуудын өөрсдийнх нь бүтээж туурвисан ном сурвалж бичгүүд 
гэж хаана ч хүлээн зөвшөөрдөг”1 хэмээн бичсэн байдаг. 

Монгол эмч нар  тангаа сайн таньж мэдэж эмчилж чаддаг байсан учраас нэн эрт 
цагаас гадаад орны хааны эмчээр удаа дараа уригдан залагдаж судар ном туурвиж 
дэлхийд алдар нэрээ цуурайтуулж явжээ гэдэг нь түүхээс харагддаг. 

Монгол тан нь элдэв гаж нөлөөгүй, өвчтэй үед өвчнийг эдгэрүүлэхдээ гарамгай 
мөртөө жирийн үед хэрэглэхэд бие махбодын тэнцвэрийг олуулж өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх эрүүл байлгахад гойд нөлөөтэй нь амьдрал дээр батлагдсаар байгааг 
хэлэхэд  хэлэхэд таатай байна 

Энэ бүхнээс дүгнэн үзэхэд Монгол тангийн найрлага нь наад зах нь 4500 гаруй 
жилийн өмнөөс үүсэн хөгжих явцдаа олон арван  эрдэмтэн мэргэдийн оюуны хурц  ирээр 
шүүн тунгаагдаж маш нарийн хийгдсэн тул олон сая хүний эрүүл мэндэд тус дэмээ өгсөөр 
одоо цагт иржээ. 
 

Иймд Монгол эмч нар бидэнд маань албан ёсоор батлагдсан монгол тангаа нүүр 
бардам өгч өөрсдийн сурч дадсан эмчилгээнийхээ бусад аргатай хавсруулан бүхэл бүтэн 
багц болгон хөгжүүлэх боломж байгаа шүү гэдгийг дахин хэлэхэд таатай байна. 
 
Current perspective on Mongolian Traditional Medicine in Europe 
  

Baigalmaa Urjin, PhD 
  

Over the last 30 years many Mongolian doctors had a great role on development and 
promotion of eastern medicine in the world.  
We can’t deny the fact that in next few years very fine tuned and organized Chinese, Indian and 
Tibetan medicine will get rid of Mongolian doctors. For example Chinese are entering the polish 
medical field by opening in every big Polish cities their own hospitals, educational centers and 
practicing acupuncture. In other words they educate Europeans and promote their medicine in 
whole package.  
We all can observe that Tibetan Himalai farm, Indian Ayurvedic medicine are getting more in 
power too.  That’s why we should promote our Mongolian Medicine in systematic planned way, 
because our doctors can be tagged under doctor’s who do just acupuncture and massage and 
can be forgotten in future.  
That’s why we should gather our powers and unite in organized way to promote our Traditional 
Mongolian Medicine.Our uniqueness from all those other alternative medicines that we have 
registered herbs in Poland, which we all know it’s part of European union.  
Historically, Mongolians on everyday basis used various mixture herbs for many thousand 
years, talk about these herbs are even became idiosyncratic talk. For example: 

In the book Zhou Hou Fang in other words ‘Handbook for medical emergencies’ (340 
year) written by Chinese medical professor Ge Khun (261-341) is written that ‘Nomadic granule 
is used mainly to suppress, cure the cold and wind’. Its another prove that medicine was 
constantly developing in Mongolia. 



                                                                                                                                                             
In this way, Rashid-ad-Din (1247-1318) wrote in his book ‘Sudriin chuulga’ noted that 

‘Mongolian treatment methods became popular around the world’, ‘habitants of the forest as 
well as other urban habitants have wide spread knowledge about Mongolian herbs and 
treatment’ proves.That’s why Mongolian Traditional Medicine is confused (misled) with Tibetan 
medicine.About this in the research center ‘Mongol bileg’ it’s registered so far 500 works of 
Mongolian doctors written in Tibetan language. At the same time, our famous Mongolian 
researcher lama R.Byambaa with his student D.Ganzorig wrote compilation of more that 40 
volumes where he included Mongolian scientists work written in Tibetan language. So far for 
example there are 4300 scientific works which titles begin with letter A there are many more but 
but still they can’t find them all.  

That’s why famous Mongolian Traditional medicine researcher B.Boldsaikhan quoted ‘ 
even thougth some scientists claim that Mongolian Medicine is enriched and systematized by 
Indian, Tibetan medicine theory, Mongolians by themselves had grate impact in development 
and implemented many new discoveries making Mongolian medicine theoretically and 
systematically new. Every where in the word it’s appreciated that those works written during last 
200 years are Mongolian’s. 

From history we can observe how Mongolian doctors where grate at recognition of 
herbs and their usage in treatment of diseases. Even mongolian doctor’s where invited to serve 
as a doctor at Khaan’s palace.  

It’s pleasure to announce that Mongolian herbs don’t have significant side effect, it’s 
grate at treating diseases at the same time healthy person can take them for prophylactic 
purposes to live healthier and longer. 

In the conclusion form all this gathered knowledge we can conclude that recipes of 
Mongolian herbs are at least 4500 years old from this time thought many years of many 
scientists sharp mind modified this recipe to perfection also though those many years until now 
its used to treat many millions of people.  
Its pleasure to announce that we Mongolian doctors have great opportunity to use officially 
certified Mongolian herbs in our treatment today. 
  

 

 

„Бөөрний архаг дутагдлаас нөхцөлдсөн азотын хордлогын үед арьсанд илрэх, 

загaтнах хам шинж өвчнийг монгол даран барих аргаар эмчлэх нь” 

Их эмч Б.Оч (PhD), их эмч О.Амар 

 

Даран барих заслын талаар 

 

 Бариа заслын үндсэн үйлдэл бол арьс булчингийн системийн биологийн өвөрмөц 

онцлогыг сэргээж бие организмын натурал диализаторуудыг сэргээж натурал диалин 

(булчингийн ердийн цус цэвэрлэгч) актин миозины үйлдлээр цусан дахь кальци-

фосфорын ионы идэвхижил биологийн идэвхит цэгүүд (булчин шөрмөсний оньсонд) мах 

бодийг тэгшилдэг бөгөөд бөөрний эдэд агуулагдах бөөрөөр (кальци-фосфоремидэд 

детерминатор) дамжиж хэт исэлдэлтийн бүтээгдэхүүнийг багасгах, ийлдсэнд креатинин, 

мочевин хэт хуримтлагдах процессыг бууруулах, шээс хөөх ингэснээр арьсан дахь хорт 

бүтээгдэхүүнийг багасгах  бөөр хамгаалах үйлдэлтэй болохыг баталсан юм. Эртний ном 

зохиолд бариа засал нь „хийн гүйх мөрийг чөлөөлөх царцсаныг хайлуулж, зогсонгийг 

гүйлгэх үйлдэлтэй эрүүл аж төрөх ёсны анхдагч тайлбар засал юм”. Дотроос нь түлхэж, 



                                                                                                                                                             
гаднаас нь түрхэж нэгэн агшинд лусын шулам таринчийн дүрст өвчнөөс тонилговоо” гэж 

бичсэн байдаг. 

1963 онд монголын газар нутгаас ”bian„ хэмээх чулуун зүү олдсон нь м.э.ө 10.000-4000 

жилийн чулуун зэвсгийн үеийн баримт юм. 

Энэ нь эртний зүү төөнө бариа хануур засал нь тужид номлох гүн ухаан тэжээхүйн ухаанд 

морилон орох үүдийг нээх байгаль болоод хүнийг эмчлэх ёсонд гүнзгий төгөлдөржсөн 

монгол анагаах ухааны түүхтэй салшгүй  үүсэлтэй болох нь өнөө үеийн монгол туурагтны 

сэв суушгүй түүхэн үнэн нь билээ. 

 

Судалгааны ажлын үр дүн 

Судалгаанд нийтдээ 145 өвчтөн хамрагдсанаас нийт 5 бүлэг өвчтөн сонгож авлаа. 

1-р бүлэг өвчтөн Бөөрний архаг дутагдалтай удаан хугацааны диализ хийгдэж байгаа  

үлдэгдэл азотын хордлогоор арьсанд загтнах хам шинж үүссэн хяналтын 30 хүн (эрэгтэй 

21, эмэгтэй 9) үүнээс гемодиализтай 24 хүн, хэвлийн хөндийн диализд 6 хүн, 

2-р бүлэг өвчтөн Бөөрний архаг дутагдалтай удаан хугацааны диализ хийгдэж байгаа 

үлдэгдэл азотын хордлогоор арьсанд загтнах хам шинж үүссэн өвчтөнд бариа засал 

хийгдсэн эмчилгээний 30 хүн  

Энэ бүлгийн өвчтөнүүд 1-р бүлэгтэй харьцуулагдсан болно.  

3-р бүлэг өвчтөн Бөөрний архаг дутагдалтай удаан хугацааны диализ хийгдэж байгаа 

үлдэгдэл азотын хордлогоор арьсанд загтнах хам шинж үүссэн өвчтөнд бага давтамжтай 

цахилгаан соронзон орноор үйлчлүүлэхэд 25 хүн (эрэгтэй 22, эмэгтэй 3) үүнээс 

гемодиализтай 24 хүн, хэвлийн хөндийн диализд 1 хүн, 

1.2.3 бүлгийн өвчтөнүүд Варшав хотын клиник нефрологийн тасагт эмчлэгдсэн болно. 

4-р бүлэг өвчтөн Бөөрний архаг дутагдалтай диализ хийгдээгүй байгаа  

ү.а.з.х.ш. үүссэн бариа засал хийгдсэн 30 хүн (эрэгтэй 15, эмэгтэй 15) үүнээс  

5-р бүлэг өвчтөн Бөөрний архаг дутагдалтай диализ хийгдээгүй байгаа  

ү.а.з.х.ш. үүссэн бариа засал хийгдээгүй хяналтын 30 хүн 

4.5–р бүлгийн өвчтөнүүд Монгол Улсын Клиник нефрологи диализын тасагт хийгдсэн 

болно. 

 

1-р үе шатны судалгааны явцад бариа засал нь бөөрний архаг дутагдалтай хүмүүс дээр 

гемодиализтай хавсарган хэрэглэсэн тохиолдолд арьсны загтналтын эрчмийг сулруулах, 

цусан дахь креатинины хэмжээг багасгах зэрэг эмчилгээний идэвхи тогтоогдсон хэдий 

боловч энэ бүх эерэг талууд нь гемодиализаар нөхцөлдөөд байна уу, эсвэл бариа 

засалтай холбоотой байна уу? гэдгийг ялган салгаж, тус тусад нь үнэлгээ өгөхөд нэн 

төвөгтэй байсан учир 2–р шатны судалгааг явуулсан юм. 

 

-Үүнд: Бөөрний архаг дутагдлын үед сийвэнгийн уургийн хэмжээ уураг нийлэгжих          

процест бариа заслын үзүүлэх нөлөө  

- креатинин, мочевин зэрэг хорт бодисуудын хуримтлалд бариа заслын үзүүлэх нөлөө    

- Бөөрний өвчлөлийн үед дархлаа зохицуулалт алдагдах үзэгдэлд бариа заслын үзүүлэх 

нөлөө  



                                                                                                                                                             
- Бөөрний архаг үрэвслийн үед креатинин клейренс алдагдах үзэгдэл түүнд бариа заслын 

үзүүлэх нөлөө  

- Бөөрний архаг дутагдлын үед микроэлементийн солилцооны алдагдах байдал түүнд 

бариа заслын нөлөөлөх нөлөө. 

- Бөөрний архаг дутагдлын үед антиоксидант буюу хэт эсэлдэлт тогтолцоо өөрчлөгдөх 

байдалд бариа заслын үзүүлэх нөлөө    

- Бөөрний архаг дутагдалтай өвчнүүдэд бариа заслын нөлөөгөөр захын цусны гемотологи 

үзүүлэлт өөрчлөгдөх байдал. 

- Бөөрний архаг дутагдалтай өвчнүүдэд бариа заслын нөлөөгөөр биеийн жин, хоногийн 

шээсний ялгаралт өөрчлөгдөх хөдлөл зүй  

- Бөөрний архаг дутагдлын үед цусны систол,диастоын даралт өөрчлөгдөх байдал гэсэн 

хувилбараар судалгааг явуулж,харьцуулсан үнэлгээ өгсөн юм. 

Дүгнэлт 

Энэхүү бүтээл нь шинжлэх ухааны онол, танин мэдэхүйн олон шинэлэг талуудтай, 

практикийн өргөн ач холбогдолтой, урьд нь монгол бариа заслын хордлого тайлах, 

ялангуяа бөөрний хурц, архаг өвчний үед азотын солилцооны хорт бүтээгдэхүүнээр арьс 

гэмтэх, арьсны бүрэн бүтэн байдал, мэдрэлжилт, эрдэс солилцооны тэнцвэр алдагдах 

эмгэг үзэгдэлд нөлөөлөх нөлөөг шинжлэх ухааны нарийн түвшинд судалсан ажил огт 

байдаггүй, зөвхөн уг бүтээлийн хүрээнд л илрүүлж тогтоосон цоо шинэ агуулга, нууцлаг 

давтагдашгүй өвөрмөц талууд Монгол уламжлалт анагаах ухаанд байдгийг харуулсан 

ажил юм. 

Уг судалгааны ажлын хүрээнд бөөрний дутагдалтай өвчтөнүүдэд гемодиализийн үед 

гарах үлдэгдэл азотын хордлого арьсанд илрэх „pruritus uremicus” загатнах хам шинжийг 

Дорно дахины эмчилгээний даран барих заслын (akupressura) аргаар болон бага 

давтамжтай цахилгаан соронзон орноор (магнетотерапия) эмчлэх эмчилгээтэй 

харьцуулсан эмчилгээний шинэ аргачлал, клиник үр дүнг тодорхойлсон болно. 

 

Acupressure in the Treatment of Uremic Pruritus 

Objective. Pruritus remains an unresolved clinical problem in dialysis patients. The aim of this 

study was to assess whether acupressure could be an effective treatment for uremic pruritus. 

Results. The mean pruritus scores in the Control Group were: 7.70+2.30 (TO) and 7.57+2.03 

(T1), and in the Treated Group, 8.53+2.31 (TO) and 1.07+1.91(T1). A statistically significant 

difference in the pruritus scores was, therefore, noted between both groups at T1 (p<0.0001), 

whereas there was no difference at T0. 

Conclusion. We conclude that acupressure is effective in diminishing uremic pruritus 

Uremic pruritus often constitutes a significant problem for dialysis patients. Despite numerous 

publications on the topic, the etiology and mechanisms of itching remain unclear, and effective 

treatment is difficult to find. Acupressure is an ancient Chinese technique of pressing and 

massaging numerous points on the surface of the entire body. It has proven to be effective in 

addressing various diseases and pathological conditions. 



                                                                                                                                                             
Therapy includes elimination of possible causative factors, treatment of skin diseases, adequate 

dialysis  treatment,3 and control of anemia and calcium-phosphate metabolism.4  A number of 

oral or topical agents,5-7  as  well as numerous techniques such as  ultraviolet irradiation, have 

proven to be useful in many patients. However,  there remain some patients for whom no 

effective treatment is available. The     exact mechanism of acupressure remains unknown, but 

its action  may be exerted by means of neurological reflex arches, stimulation of certain  

receptors, modulation of local metabolism, and influence on humoral and immunological 

processes.  Acupressure is a technique related to acupuncture.  Although it is less popular than 

acupuncture, it is indicated in similar pathological conditions, and is non-invasive. As such, it 

could be promoted  among dialysis patients, many of  whom are infected with hepatitis  viruses. 

Acupressure is accepted by many European and American doctors. Some of the well-

established indications for acupressure include dyspnea in chronic obstructive pulmonary 

disease8 nausea and vomitus,9 pain syndromes,10 and addictions.11 Acupuncture has also been 

shown to reduce mortality in patients with ischemic heart disease.12 

The aim of the study was to determine whether acupressure is effective  in the treatment of 

uremic pruritus. 

 

 

 

 

 

 

Харвалтын дараах ярихын хэлгүйдлийн зүү эмчилгээ 

                                                                 Б.Одмаа, хүний их эмч (Вроцлав, Польш) 

 

Үндэслэл 

 Баримт нотолгоо, судалгаанд тулгуурлан уламжлалт анагаахын эмчилгээний 

туршилгуудыг зохистой ашиглах явдлыг өргөн сурталчлах нь,уламжлалт анагаах ухааны 

эмчилгээний аргуудыг судалгааны үр дүнгээр нотолгоожуулах шаардлагатай болохыг  

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас уриалж байна. Тархины харвалт гэдэг нь өрөөсөн 

гар хөл, нүүрний тал хэсэг саажиж мэдээгүй болох, хэл ярианы чадвар алдагдах, оюун 

ухаан танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа эрс буурдаг үндсэн шинж бүхий өвчин юм. ДЭМБ-ын 

статистикийн мэдээгээр жил бүр дэлхийн хэмжээнд 15 сая хүн харвалтаар өвчилж 5 сая 

хүн нас барж, үлдсэн 10 сая нь тахир дутуу үлдэж байна. Манай Мoнгол оронд харвалт 

жил тутам дунджаар 100000 хүн амд 290 тохиолдож, үүнээс нас баралт 100000-д 50 хүрч 

байгаа нь харвалтын давтамжаар өндөр орны тоонд ордог. Дэлхий дахинд харвалтаас 

сэргийлэх, оношлох, эмчлэх талаар ихээхэн дэвшил гарч байгаа билээ.Зүү эмчилгээний 

үр дүнг үнэлэхдээ санамсаргүй хяналтат эмнэл зүйн туршилт судалгааны загвар сонгож 

эмчилгээний бүлэгт зүү эмчилгээг бичил хануур эмчилгээ болон сэргээн засах анагаах 

ухааны хэл заслын аргатай хослуулж хяналтын бүлэгт хэл заслын эмчилгээг дангаар нь 

сонгож харьцуулах зорилго дэвшүүлсэн байна.Мэдрэл судлалын практикт, сэргээн 

засахын салбарт харвалтын дараах хэлгүйдэлтэй үйлчлүүлэгчдийн тоо ихсэх хандлагатай 



                                                                                                                                                             
байгаа тул УАУ-ны үнэ өртөг хямд, гаж нөлөө багатай зүү эмчилгээний арга нь сүүлийн 

үед өргөн хэрэглэгдэж эхлээд байна.Тус эмчилгээний үр дүнг тооцсноор цаашид Монгол 

улсын хэмжээнд харвалтын дараах хэлгүйдлийн нэгдмэл оношлогоо эмчилгээний 

удирдамж боловсруулах, УАУ-ны эмч нарт сургалт зохион байгуулж тус эмчилгээний 

аргыг эмнэлзүйд нэвтрүүлэх боломж бий болох юм.Харвалттай хүмүүсийн ойролцоогоор 

1/3-ээс дээш хувь нь харвалтын улмаас хэлний бэрхшээл,ярианы хэлгүйдэлтэй үлддэг 

байна. Харвалтын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээнд хэл заслын эмчилгээг уламжлалт зүү 

эмчилгээг хослуулан хэрэглэх нь үр дүнтэй.   

Судалгааны зорилго 

Тархины харвалтын хэлгүйдлийн үеийн эмчилгээний асуудлыг судлан тогтоох, Тархины 

харвалтын дараах xэлгүйдлийн эмгэгийн зүү засал эмчилгээний үр дүнг харьцуулан 

судалж,эмчилгээнд хамгийн олон давтамжтай хэрэглэсэн сүв болон зүү эмчилгээний 

аргачлалыг тодруулах                                                                             

Судалгааны арга аргачлал  

Судалгааг чанарын судалгааны аргаар баримт бичиглэлийн судалгааг ашиглан хийж 

гүйцэтгэнэ.Xятад , Америкийн эрүүл мэндийн цахим мэдээллийн сангаас  Англи , Хятад 

хэл дээр харвалтын дараах ярихын хэлгүйдлийн зүү эмчилгээ судалгаануудаас  

цуглуулсан мэдээллийг боловсруулав.Tao J,Fang Y,Wu Z нарын 2014 онд  290 өвчтөнд 

хийсэн Нийтэд зориулсан цус харвалтын дараах уламжлалт анагаах ухааны нөхөн сэргээх 

эмчилгээн судалгаа,Wang J,Pei J,Khiati P нарын 2017онд 108 өвчтөнд хийсэн Харвалтын 

дараах хэлгүйдлийн хуйхны бүсэд хийсэн зүү эмчилгээ судалгаа, Brady MC,Kelly H, 

Godwin J, нарын 2016 онд хийсэн Харвалтын дараах хэл заслын эмчилгээнд хийсэн 

судалгаа,Liu Yuan yuan,Zhu jie нарын 2016 онд 102 өвчтөнд хийсэн Харвалтын дараах 

хэлгүйдлийн эмчилгээнд хэлний хэсэг газрын зүүг Sheng xian jie yu тантай хийсэн 

судалгаанд анализ хийж ашиглав. 

Судалгааны үр дүн   

Хэлний, хуйхны ,биеийн зүүг дангаар болон хавсран хэрэглэсэн байна.Бичил хануур 

эмчилгээн үр дүнгийн талаар мөн олон судлаачид бичсэн байна. Үүнд хамгийн өргөн 

давтамжтай хэрэглэсэн зүүний сүвүүд нь Lianquan(RN 23),Jinjin,Yuye(EX-HN 12,13),Tongli 

(HT 5),Fengchi(GB 20)Neiguan(PC 6)Baihui (DU 20) No. 1,2,3 хуйхны зүү хэлний хэсэг 

газарт,Sanyinjiao (SP 6),Yamen (DU 15). Тархины харвалтын дараах хэлгүйдэлд УАУ-ны 

зүү эмчилгээний арга нь үнэ өртөг хямд,гаж нөлөө багатай үр дүнтэй болох нь олон 

хийгдсэн судалгаануудаас харж болно. Хaрвалтын дараах хэл яриаг сэргээх эмчилгээ нь 

хязгаарлагдмал үр дүнтэй байгаа учир зүү  эмчилгээний  аргатай хавсран хэрэглэвэл илүү 

үр дүнтэй байна. 

 

Дүгнэлт                                                                                                               

   Тархины харвалтын дараах хэлгүйдлийн зүү,бичил хатгуурын эмчилгээнүүдээс харахад 

хатгуур болон зүү эмчилгээ нь хэрэгтэй,тусламж өгөх эмчилгээ болох нь ажиглалт 

судалгааны үр дүн сайн гарснаас харагдаж байна.   

 

Abstract 



                                                                                                                                                             
Approximately 1/3 of post-stroke patients have language impairment and different types of 

aphasia. The scientists of People’s Republic of China did researches on effectiveness of 

combined therapy with acupuncture and  post- stroke speech rehabilitation therapy in those 

patients. In World Journal of Traditional Chinese Medicine paper works were published. Based 

on dual treatment therapy successful outcomes I’ve chosen this theme. 

Aim of the study  

To investigate acupuncture therapy in treatment of post-stroke aphasia, comparing the result of 

acupuncture treatment post-stroke aphasia, and searching frequently used acupoints  and 

methods. Acupuncture points used in treatment should be exposed to our physicians and used 

as a treatment guideline. 

Materials and methods 

Published materials from English and Chinese languages on  Tianjin’s Traditional Chinese 

Medicine Journal, World Journal of Traditional Chinese Medicine and Chinese-American 

electronic health sources.  Studies were about post-stroke aphasia treatment by acupuncture. 

 Anticipating results 

Treating after stroke patients with acupuncture therapy is effective and safe. Methods and 

acupuncture points used in treatment should be exposed to our physicians and used as a 

treatment guideline. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Монгол уламжлалт анагаах уxааны инновацийн үнэ цэнэ 
 

Илтгэгч:  
Kлиникийн профессор, УАУ-ны тэргүүлэх зэргийн эмч Д.Чулуунцэцэг 

 
Монгол уламжлалт анагаах уxаан 
 
• 5000 жилийн түүx 
• Торгоны зам, чөлөөт xудалдааны сүлжээгээр явагдсан мэдлэг солилцооны үр дүнд 
16 зуун гэxэд Xятад, Энэтхэг, Төвд УАУ-ыг нэгтгэн авсан 
• Хүннү, Түрэг, Кидан, Чингисийн эзэнт гүрнүүдийн үед эрчимтэй xөгжил 
• 18р зууны сүүлч үед оргил xөгжил 
• Xаадын эмнэлэг 
• 1937-59 оны xооронд аж үйлдвэрийн бүтцийг бүрэн устгасан, xориотой байсан 
• 1973 оноос эрчимтэй сэргээж эxэлсэн 
• 1999 онд УИX-н тогтоол - 2015 он xүртэл МУАУ-ны бодлого гаргаж албан ёсоор 
xүлээн зөвшөөрсөн 
• 2013 он Монгол улсын засгийн газар “МУАУ-ны арилжааны чадамжийг нээх цогц 
бодлого” Монгол брэнд үүсгэx 
• Монгол улс УАУ-ны эмч мэргэжилтэн xүний нөөцөөр дэлxийд тэргүүлж явна 



                                                                                                                                                             
Польш даxь УАУ-ны эмч нар ургамлын гаралтай эмчилгээний бүтээгдxүүний заx зээлд 
европд тэргүүлж байна 
 
Монгол уламжлалт анагаах уxааны инновацийн үнэ цэнэ 
 
• УАУ-ны судалгаа бол шинэ чиглэл биш боловч эдийн засаг, зах зээлийн шалтгааны 
улмаас шинэ үнэлэмжээр харах  ёстой болоод байгаа чиглэл гэж тодорхойлох нь илүү 
зохимжтой юм. 
• Дорнын цогц оношлогоо, эмчилгээний арга зүй нь ирээдүйд улам бүр үнэ цэнэтэй 
болох технологийн шийдлийг агуулж байна.  
• Дорнын УАУ-ны олон үйлдэлтэй цогц эмчилгээний арга зүйн судалгаа нь эрүүл 
мэндийн салбарын  ирээдүйг тодорхойлох инновацийн гол чиглэл болно гэсэн 
таамаглалыг бид дэвшүүлж байгаа юм.  
• Дорнын цогц анагаах ухаанууд нь одоогоор байгалийн эмчилгээ гэсэн утгаараа 
хэрэглээний үнэ цэнэтэй байгаа мэт харагдаж байж болох ч ирээдүйд олон үйлдэлт 
анагаах ухааны бие даасан аж үйлдвэр болж хөгжих бодит нөхцөл байдал үүсээд байна 
гэж бид үзэж байна.  
• Дорнын УАУ-ны арга зүй нь ирээдүйд олон үйлдэлт анагаах ухаан болж 
дэвшсэнээр эрүүл мэндийн аж үйлдвэрийн стандарт хэрэглээ болох магадлал тун өндөр 
байна. 
• Дорнын уламжлалт анагаах ухааны арвин өв сантай Монголчууд энэхүү шинэ тутам 
эрчээ авч байгаа байгалийн эмчилгээний зах зээлээс 50-100 тэрбум долларын хэсгийг 
өөрийн болгоход тийм ч их хэцүү биш гэдэг нь ойлгомжтой бөгөөд энэ нь ирээдүйн зах 
зээлийн дөнгөж 1-2% төдий багахан хэмжээ болох юм.  
• Хэдийгээр албан ёсны гэгддэг аллопатик анагаах ухааны систем нь нийтээр хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн шинжлэх ухааны арга, зарчмыг баримтлан хөгжиж, биологийн 
үзэгдлүүдийг молекулын түвшинд нээж, судлах өндөр нарийвчлалтай техникийн аргатай 
болсон ч тодорхой суурь онолыг бүтээж чадаагүй байгаа гэдгийг санаж байх нь чухал гэж 
бодож байна.  
• Барууны орнуудад дорнын УАУ-ны онолыг энэ цагийн шинжлэх ухааны арга, 
зарчмаар судлах, тайлбарлах оролдлого эрчимтэй хийгдсээр байна. 
• Уламжлалт эмнэлэгийн онол арга зүйн тогтолцоон дээр аллопатик эмнэлгийн 
хөгжүүлсэн техникийн дэвшлийг нэгтгэн авах нь технологийн чадавхийн хувьд илүү давуу 
талыг олгох боломж бий юу гэдгийг зайлшгүй судалж үзэх хувилбар бөгөөд энэ илтгэлийн 
санаа нь шинжлэх ухааны талаасаа ийм байр суурин дээр төвлөрч байгаа юм.  
• Орчин цагийн анагаах ухааны бэрхшээлүүдийн шалтгаан нь технологийн хөгжилд 
үр ашгийн буюу зардлын хязгаарлалт гэдэг зүйл огт тавигддаггүйтэй холбоотой. Энэ нь 
бүтээмжийн уналтанд оруулсан гэж болно.  Зардал өсөх нь эрүүл мэдийн үйлчилгээг 
хүртээмжгүй болгож тэр хэмжээгээр эрүүл мэндийн асуудлуудыг зузаалсаар байна. Харин 
цогц анагаах ухааны парадигмыг бие даасан платформ болгож хөгжүүлснээр анагаах 
технологийн бүтээмжид үр нөлөө, үр ашиг гэсэн хоёр үзүүлэлтүүдийг тэнцвэртэйгээр 
шингээх бололцоог бий болгох юм.   
• Ирээдүйд анагаах ухааны ямар онол, эмчилгээний ямар технологи, ямар  
үйлчилгээний загвар тэргүүлэх вэ? гэдэг асуудал шийдлээ хүлээсээр байна.   
 
• Нэгэн цагт алхими гэж нэрлэгддэг байсан эртний “шидтэнүүд”-ийн бий болгосон 
байгаль дээрх бодисыг таних, олборлох, ялгах, шинж чанарыг тодорхойлох арга техникүүд 
нь орчин цагийн химийн шинжлэх ухааны үндэс болсон шиг дорнын уламжлалт анагаах 
ухаанууд нь ирээдүйд олон үйлдэлт анагаах ухааны салбар болж хөгжих нь цаг хугацааны 
асуудал гэж үзэж байна.   



                                                                                                                                                             
• Хэрэв зах зээлийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзвэл, аль нэг анагаах ухааны аргыг 
шинжлэх ухааных эсвэл нөгөөг биш гэж үзэх нь хэдийн учир дутагдалтай болоод байна. 
Шинжлэх ухаан мөн биш гэсэн дүгнэлтийг хэлэлцэх нь учир дутагдалтай бөгөөд 
хэрэглэгчийн хүсэл сонирхолд нийцсэн  үнэ цэнэтэй хэрэглээ болж, улам бүр дэлгэрч 
байгаа уламжлалт анагаах ухааны онол арга зүйг судлах нь өөрөө шинжлэх ухаан мөн 
гэсэн хэрэглэгчийн байр сууринаас хандаж ойлгох нь илүү  учир утгатай болоод байна. 
• Энэ дашрамд УАУ-ны судалгааны инновацийн асуудлыг эрүүл мэндийн салбарын 
эдийн засаг, зах зээл, хэрэглэгчийн үнэ цэнийн агуулгаар харах тал дээр манай 
“Шинэчлэлийн Засгийн газар” УАУ-ны судалгааны инновацийн дэвшилтэт xараx өнцгийг 
төрийн бодлого болгож Монгол xүний оюуны брэнд болгож, 5000 жилийн түүxтэй МУАУ-ны 
эм танг Монгол Улсад анx удаагаа баталгаажуулаx түүxэн ажлыг xийсэн. 
 
Цогц бодлогын товч агуулга 
Үр дүн: Монголын эм тан Европын заx зээлд батлагдлаа. 
Инноваци / Шийдвэрлэх асуудлууd 
 
• МУАУ-ны олон улсын төв байгуулаx 
• МУАУ-ны Бизнеc эрxлэлтийг дэмжиx 
• Даатгалын ялгамжтай xарилцааг арилгаx, тэгш боломжоор xангах 
• МУАУ-ны олон нийтэд сурталчлах таниулаx 
• Гадаад заx зээл xөгжүүлэxэд албаны xарилцаагаар дэмжиx 
• МУАУ-ны бодлогыг xууль эрх зүйтэй болгоx 
• МУАУ-ны xөгжүүлэx үндэсний xөтөлбөртэй болоx 
• УАУ-ны өвийг xамгаалах, ашиглах дижитал бүртгэлийн сан 
• Юнескод МУАУ-ны соёлыг өв гэдгээр бүртгүүлэx 
• Эм, бэлдмэл технологижуулаx, түүxий эдийн нөөц нэмэгдүүлэx 
• Эмийн ургамлын нөөц баялагтай бүс нутгийг улсын xамгаалалтанд авч,    
           зоxистой ашиглаx, эмийн ургамалын  тариалалтыг xөгжүүлэх 
• МУА-ны салбарын xөрөнгө оруулалтыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх 
• Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг эрчимтэй xөгжүүлэx 
Боломж 
 
• Гадаад заx зээлийг xөгжүүлэх боломж 
• 2050 он гэxэд бид $50 тэрбум доллар гадаад заx зээлийг xөгжүүлэx 
• Энэ бол ирээдүйн заx зээлийн 1%. Энэ бол Монголчуудын орон зай. Монгол 
эмнэлэгийн одоогийн үйлдвэрлэлийн xүчин чадлаар xүрч болоx боломж 
• Гэxдээ заx зээлийн потенциал үүнээс илүү боломж олгож байгаа. Бүx монголчууд 
xамтарч xөдлөөд ч xангаж дийлэxээргүй эрэлт байна. Бүx монголчууд эмч болоод ч 
xангаж чадаxааргүй тийм xэмжээний заx зээлийг xөгжүүлэx боломж байна. 
• Монгол улс УАУ-ны эмч мэргэжилтэн xүний нөөцөөр дэлxийд тэргүүлж явна 
• Польш даxь УАУ-ны эмч нар ургамлын гаралтай эмчилгээний бүтээгдxүүний заx 
зээлд европд тэргүүлж байна. 
 
 
 

БНСУ РУУ ЧИГЛЭСЭН МОНГОЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОДИТ 

БАЙДАЛ 

Ч.Батчимэг, доктор (PhD), Сѳүл, БНСУ 



                                                                                                                                                             
Илтгэлийн зорилго 

Монголчуудын хувьд сүүлийн 10 жил эрчимтэйгээр гадаад улс руу эрүүл мэндийн аялал 

жуулчлалыг хийх болсон. Эхэн үедээ Хөх хот, Бээжин зэрэг Хятад улс руу чиглэсэн 

аялалыг хийдэг байсан бол сүүлийн үед Тайланд, БНСУ, Энэтхэг, Сингапур, Малайз зэрэг 

орнууд руу эрчимтэй хийх болсон.  

Монгол Улсыын ЭМЯ-ны хувьд Монголд эмчилгээ хийгдэггүй 27 төрлийн өвчлөл дээр 

гадны улсад эмчилгээ, хагалгаа хийлгэсэн тохиолдолд даатгалаас дэмжлэг авах 

боломжтойгоор албан ёсоор зарласан байдаг. Гэвч бодит байдал дээр санхүүгийн хувьд 

боломжтой нь ханиад хүрсэн ч гадаад явдаг нь нууц биш юм.   

Тиймээс энэхүү илтгэлээрээ гадаад руу чиглэсэн энэхүү валютын урсгалын шалтгааныг 

бодитоор зөв тодорхойлж, цаашид Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбар бодлого, 

менежментийн түвшинд хэрхэн өөрчлөлт хийх шаардлагатай зэрэг асуудлыг дэвшүүлэх 

болно.  

I. БНСУ-ын эрүүл мэндийн салбарын хөгжил ба гадаад өвчтөн рүү хандсан 

бодлого 

Солонгос улс нь Эрүүл мэндийн хуулийн 27-р бүлэгтээ 2009 онд шинэчлэлт хийснээр 

эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг бодлогын түвшинд бүх талаас нь төрөөс дэмжсэн 

байдаг. Гадаад өвчтөн шаардлагатай мэдээлэл, зөвөлгөө өгөх, эрүүлийн виз, зам 

харилцаа, байрлах газар, орчуулгын үйлчилгээ зэргийг өндөр түвшинд үзүүлдэг. 

II. БНСУ-ын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын салбарт Монгол орны эзлэх 

байр суурь 

2018 оны нэгдсэн статистик мэдээллээс харахад БНСУ-д эмчлүүлсэн нийт гадаад 

өвчтөний тоогоороо Монгол улс 5-р байранд орж байгаа буюу жилдээ 13872 өвчтөн 

эмчлүүлж байна. Нэг ёсондоо өвчтөний тоогоороо дэлхийн их гүрнүүд болох Хятад, 

Америк, Япон, Орос зэрэг улсуудын араас орж байгаа юм. Хүн амтай харьцуулахад энэ 

бол маш өндөр тоо бөгөөд асар их валют гадагшаа урсаж буйг илэрхийлж байгаа юм. Гэвч 

энэ байдал дээр манай орны зүгээс ямар ч бодлого баримталдаггүй нь харамсалтай юм.  

 

БНСУ-д эмчлүүлсэн өвчтний статистик мэдээлэл (2009-2017) 

Он 2009 
он 

2010 
он 

2011 
он 

2012 
он 

2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 

Өвчтөн 
тоо 

850 1,860 3,266 8,407 12,034 12,803 12,522 14,798 13,872 

 

 

болрдбйбөобыөрылрөолбырөолбрө표 4.29  

 



                                                                                                                                                             
IV. Монголын эрүүл мэндийн салбарын бодит байдал, тулгамдсан асуудал 

 ( Солонгос улсад эмчлүүлж буй өвчтөнүүдийн жишээн дээр)  

Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбараас гадагшаа чиглэсэн эрүүл мэндийн аялал 

жуулчлалын тал дээр тодорхой баримталсан бодлого, нарийн статистик судалгаа ч 

байхгүй байна. Зөвхөн Солонгос улсын жишээн дээр харахад дараах валютын урсгал 

гадагшаа гарч байгаа юм.  

Монгол өвчтөний эмчилгээний төлбөр (2017) 

 

Агуулга 

Жилийн 
нийт төлбөр 

Хэвтэж эмчлүүлсэн 
өвчтөний төлбөр 

Амбултор үзлэгийн 
төлбөр 

Төлбөр 25,7 billion won 14,4 billion won 11,3 billion won 

 

 

БНСУ руу чиглэсэн эрүүл мэндийн аялалын бодит шалтгаан: 

1. Зарим өвчлөл дээр онош бүрэн тодордоггүй асуудал 

2. Сүүлийн үеийн эм тариа эмчилгээнд орж ирээгүй байдал 

3. Эх орныхоо анагаахын салбарт итгэлгүй болсон байдал 

V. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн чиг хандлага 

Манай улс гадагшаа чиглэсэн эрүүл мэндийн аялалд төрийн гүйцэтгэх үүрэг оролцоог 

нэмэгдүүлж судалгаа шинжилгээнд тулгуурласан бодит анализ хийж дорвитой шийдлийн 

гарц олох цаг үе тулгараад байна.  Бид гадны орноос суралцаж байна мөн алхам 

алхамаар хөгжиж байгаа ч дэндүү удаан явцтай байгаа нь бодит байдал юм.  

Жилээс жилд нэмэгдэж буй эмгэг өвчлөлийг бууруулахын тулд цаашлаад эрүүл 

мэндийн салбарт гадагшаа чиглэсэн валютын урсгалыг бууруулахад нэн тэргүүнд 

урьдчилан сэргийлэх бүтэн биеийн багц шинжилгээ, оношилгоонд жилдээ нэг удаа  

хамрагдах ухамсар ойлголтыг ард иргэдэд өгөх, бүтэн биеийн цогц шинжилгээний төвийг 

улсын эмнэлэгүүдэд бий болгох. Даатгалын хөнгөлөлттэй системээр хамрагдах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх тал дээр төрөөс бодлогын түвшинд дэмжих зэрэг бодит өөрчлөлтүүд хэрэгтэй.  

Нарийн мэргэжлийн эмч нарыг бэлдэх, гадаад руу туршлага судлуулах, судалгаа 

шинжилгээ хийхэд нь эдийн засгийн хувьд дэмжих бодлогыг төрөөс хэрэгцүүлэх нэн 

шаардлагатай. Ялангуяа хүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын хомсдол, тоног 

төхөөрөмжийн хомсдол, сүүлийн үеийн эмчилгээнд хэрэглэгдэж буй чанартай эм тариа, 

түргэн шуурхай эмнэлэгийн үйлчилгээ, орчин нөхцөл зэрэг тулгамдаж буй асуудлыг 

шийдэж ард түмнийхээ амьдралын чанарыг сайжруулах тал дээр дорвитой арга хэмжээ 

авах хэрэгцээ шаардлага агаар ус мэт хэрэгцээтэй байна.  

 
Үүдэл эсийн анагаах ухааны хэрэглээ 



                                                                                                                                                             
 

Л.Нандинчимэг -  Эм зүйн ухааны магистр  
              Л.Нандинзул Дүрс оношлогоо,  эмэгтэйчүүдийн хэт авиан их эмч 

Оршил 
 Дэлхий дахинд анагаах ухаан, техник технологи, интернет холбоо хэрэгсэл хурдацтай 
хөгжиж байгаатай зэрэгцэн өвчин эмгэгийг эм тариа мэс заслаар эмчилэх нь улам бүр 
багасаж нано технилоги, бичил технологи хөгжиж хүн төрөлхтний амьдрах хугацаа улам 
уртсаж, хүн үхэшгүй мөнх байх боломж бүрдээд байгаа юм. Сүүлийн жилүүдэд үүдэл 
эсийн шинжлэх ухааны чиг хандлага дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад маш хурдацтай 
хөгжиж, сая сая хүмүүсийг аймшигт өвчин эмгэгүүдээс урьдчилан сэргийлж, тэдний амь 
насыг аварч байгаа гайхамшигтай тохиолдолууд ар араасаа гарах нь цөөнгүй болжээ. 
 
Үүдэл эс гэж юу вэ? 
Үүдэл эс гэдэг нь бусад бүх төрлийн эсийг үүсгэх чадвартай,ялгаран хөгжих явцдаа 
өөрийгөө хуваан олшруулах чадвартай эс юм. 
Үүдэл эс нь үр хөврөлийн ES/embryonic stem cell/  болон насанд хүрэгчдийн /Adult stem 
cell/ гэсэн 2 төрөл байдаг. Өөр өөрсдийн давуу сул талтай ч 2 төрлийн аль аль нь 
эмчилгээ болон гаргаж авах арга мөн судалгааны хувьд бүрэн судлагдсаар л байна. 
 
Үүдэл эсний эмчилгээ судалгаа: 
  Профессор Яманака 4 жилийн турш судалгаа хийж тэдгээрээс үүдэл эс үүсгэх магадлал 
өндөртэй 24 генийг ялгаж тодруулжээ. Түүнээс хойш 2 сарын дараа Oct3/4, Sox2, Klf4, c-
Myc гэж нэрлэгдэх дөрөвхөн ген байхад хангалттай гэдгийг нээсэн байна. Тэрээр 2006 онд 
хулганы арьсны эсэд дээрх 4 генийг суурилуулж туршихад 3 долоо хоногийн дараа үүдэл 
эс болон хувирчээ. Уг эсийг Induced pluripotent stem cell буюу iPS cell (утгачилбал олон 
боломжит зохиомол үүдэл эс) гэж нэрлэсэн бөгөөд дараа жил нь хүний арьсны эсээс iPS 
эсийг амжилттай бүтээж чадсан юм. 
Насанд хүрэгчдийн үүдэл эс (Adult stem cell)-ийг нээснээс хойш түүний онцгой шинж 
чанарыг эмчилгээнд ашиглах талаар олон төрлийн судалгаанууд хийгдэж зарим төрлийн 
эм бүтээх, чөмөг шилжүүлэн суулгах зэргээр эмчилгээний аргууд бий болов. Харин 
сүүлийн жилүүдэд эрхтэн ургуулах чиглэлд үүдэл эс ашиглан нөхөн сэргээх болон гоо 
сайхны эмчилгээнд ашиглаж эхлээд байна. 
 iPS буюу плурипотенциал эс гэж юу вэ? 
Судлаачид, эмч нарийн сонирхлыг ихээхэн татаж буй бас нэгэн шинэ төрлийн үүдэл эс 
бол плурипотенциал буюу iPS эс юм. Учир нь энэ төрлийн үүдэл эс үр хөврөлийн үүдэл 
эсийн шинж чанартай боловч үр хөврөлөөс үүсдэггүй. Тиймээс iPS эс нь ёс зүй, 
биоэтикийн ямар нэгэн бэрхшээл үгүй юм. Үүнээс гадна iPS эс нь өвчтөний үүдэл эсээс 
биш, энгийн эсүүдээс үүсдэг. Энэ нь үүдэл эс шилжүүлэн суулгах үед тохиолддог 
дархлааний эсийн тохиргоо таарахгүй байх явдал гарахгүй гэсэн үг юм. Учир нь өвчтөний 
энгийн эсийг үүдэл эс болгон хувиргаж эргүүлэн тухайн өвчтөний өөрийн биед эргүүлэн 
суулгаж буй.  
Үүдэл эсний хэрэглээ: 
Сүүлийн жилүүдэд өндөр хөгжилтэй орнуудад үүдэл эсийн тусламжтайгаар гоо сайхны 
эмчилгээ хийх зарим шинэ төрлийн аргачлалууд амжилттай туршигдан, хэрэгжиж эхлээд 
байна. Ахимаг насны эмэгтэйчүүд үрчлээнээсээ салахын тулд арьсаа татуулах, огтлуулж 
багасгуулах, арьсны давхарга дор өөх шахуулах мэтийн төвөгтэй хэлбэрийн уламжлалт 
мэс ажилбарууд хийлгэдэг байсан бол шинэ аргаар үүдэл эс бүхий эмчилгээний шингэн 
тариулах төдийд залуу, толигор арьстай болох боломж бүрдэв. Эдгээр төрлийн 
эмчилгээнд тухайн өвчтөний өөрийнх нь эд эсийг ашигладаг учир эд эсийн таарамжгүйн 
асуудал гардаггүй, эмчилгээ найдвартай явагдаж, хурдан хугацаанд хүндрэлгүйгээр 



                                                                                                                                                             
эдгэрэх боломжтой нь дээр дурдсан эмчилгээний үр дүнгүүдээр нотлогдож байна. Гэхдээ 
үүдэл эст суурилсан эмчилгээний нэг гол дутагдалтай тал нь насжилт болон хүрээлэн 
байгаа орчны нөлөөллөөс шалтгаалан үүдэл эсийн нөхөн сэргээх чадвар мууддаг явдал 
юм. Үүнтэй холбоотойгоор эсийн нөхөн сэргээлт дутагдаж арьс үрчлээтэж унжих, тархины 
хэмжээ багасч хатингарших, дотоод эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа алдагдах зэргээр 
хөгшрөлтийн шалтгаан болдог байна. Өөрөөр хэлбэл өвчтний нас өндөр байх тусам үүдэл 
эст суурилсан эмчилгээний үр дүн муу байдаг. Үүнээс зайлсхийхийн тулд хүмүүсийг залуу 
байх үед нь тэдний биеэс үүдэл эсийг авч хадгалах эсийн банк байгуулах саналыг зарим 
эрдэмтэд санал болгож байна. 
Үүдэл эсний орчин үеийн эмчилгээ хэрэглээ. 
1. Гоо сайхан  
2. Чихрийн шижин 2 хэв шинж 
3. Цусны хавдрууд 
4. Үе мөчний үрэвсэлт өвчин  
5. Зүрхний кардиомиопати 
6. Мэдрэлийн зарим эмгэгүүд /Альцгеймер, паркинсоны өвчин/ г.м 
 
Үүдэл эс яагаад монголд хэрэгтэй вэ? 
Монгол улс анагаах ухааны салбараараа дэлхийн хөгжлөөс 50-н жилээр хоцорч байна. 
Зарим тохиолдолд зарим эмгэгийг монголдоо эмчилж чадахгүй байгаа хэдий монгол эмч 
нар маань чадвартай ч техник технилоги багаж тоног төхөөрөмж хүний нөөц дутмагаас 
шалтгаалан гадны оронг зорих болсон билээ. Иймээс үүдэл эсний лаборатори 
эмчилгээний төвийг нээх нь зайлшгүй шаардлагатай байгаа үүний бас нэгэн голлох 
шалтгаан нь чихрийн шижин өвчнийг үүдэл эсний эмчилгээгээр 100% эмчилдэг болсонтой 
холбоотой юм. Монгол улсад сүүлийн 10н жилд өвчлөсөн хүний тоо 2дахин нэмэгдсэн 
цаашдаа ч нэмэгдэх болсонтой холбоотой юм. 
Хүлээгдэж буй үр дүн: 
Иймээс үүдэл эсний технологийг оруулж ирэх нь монгол улсад анагаах ухаан эдийн 
засгийн хувьд маш том ололт болох юм. Иймээс монгол улсад үүдэл эсний судалгааны 
шинжилгээний төв байгуулах эмчилгээг нэвтрүүлэх боломжтой бөгөөд энэ талаар манай 
байгууллага БНСУ-ын үүдэл эсийн шинжилгээний төвтэй хатмран 2019 оны 7-р сард үүдэл 
эсний олон улсын томоохон хурлыг Монгол Улсад зохион байгуулах гэж байна 

 
 
 
 

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ болон олон нийтийн түвшинд 
эрүүл мэндийн мобайл технологийг нэвтрүүлэх нь төслийн үр дүн 

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хорооны “Ундрах-Ирээдүй” 
 Өрхийн Эрүүл Мэндийн Төвийн дарга, их эмч Ж.Алтантуул 

 
Оршил 
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд бүх нийтийг хамруулах гол чиглэл нь үйлчлүүлэгч, 
өрх, олон нийт төвтэй үр дүнтэй эрүүл мэндийн тогтолцоо юм. 
ДЭМБ 2016 онд Эрүүл мэндийн яам болон орон нутгийн засаг захиргааны 
байгууллагуудтай зөвшилцсөний үндсэн дээр эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллахаар Солонгосын Олон улсын сан болон солонгосын иргэдийн 
сангийн санхүүжилтээр мобайл технологийг нэвтрүүлсэн. Уг төслийн хүрээнд халдварт 
болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг, үзлэг, оношилгоо болон эмчилгээг багтаасан 
эрүүл мэндийн цогц тусламж үйлчилгээг WIFI холболт бүхий ЭКГ, ЭХО, даралт хэмжигч, 



                                                                                                                                                             
GеneXpert, хурдавчилсан оношлуур зэрэг эрүүл мэндийн мобайл технологи ашиглан 
үзлэг, оношилгоо хийсэн. Төслийн хүрээнд төвөөс алслагдсан сумд, хороодыг сонгон авч 
хэрэгжүүлсний нэг нь Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо юм. 
Үндсэн үйл ажиллагаа  

➢ Цогц, хүн төвтэй ЭМАШТҮ үзүүлэх чадавхи бэхжүүлэх сургалт  

 

➢ Тоног төхөөрөмжийн хангалт  

➢ Эрүүл мэндийн үзлэг, эрт илрүүлэг 

➢ Эрүүл мэндийг дэмжих   

➢ VHS программд мэдээний сан бүрдүүлэлт 

➢ Хяналт, үнэлгээ 

➢ Нөлөөллийн үйл ажиллагаа гэсэн хэсгүүдээр явагдсан. 

Эрт илрүүлгийн үзлэгийг богино хугацаанд 3 хэлбэрээр зохион байгуулсан. Үүнд: 
амбулторит суурилсан үзлэг-16%, явуулын үзлэг-11%, гэрийн үзлэг-73% тус тус эзэлж 
байна. ДЭМБ-ын зөвлөмжийн дагуу Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх зарчмыг баримтлан 
тухайн өрх гэрт байгаа бүхий л насныханыг хамруулсан. 
Эрт илрүүлгийн үзлэгийн үр дүн 
Үзлэг, шинжилгээнд  хамрагдсан хүн бүрийг VHS /visiting Home Services/ программд 
мэдээллийг оруулна. Ингэснээр мэдээллийн санд тулгуурлан газар нутгийн хүн амын дунд 
зонхилон тохиолдож буй халдварт болон халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлүүд 
болон илэрсэн өвчлөл зэрэгт статистик боловсруулалтыг хийж, цаашид  ӨЭМТ-с хүн амын 
эрүүл мэндийн болон нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр ямар ажлуудыг зохион 
байгуулах талаар гаргаж ирсэн. Нийт 6443 хүнээс эрт илрүүлэгт хамруулснаас 1045 шинэ 
өвчлөлийг илрүүлэн оношилж, эмчлэж байна. Бага насны хүүхдүүдийн дунд шүдний эмгэг 
зонхилж байсан бол идэр насны залуучуудын дунд бөөр шээсний үамын өвчлөлүүд, 
бэлгийн замын халдварт өвчнүүд зонхилж байсан. Харин 40-с дээш насныханы дунд 
цусны даралт ихсэх өвчин, зүрхний эмгэг зонхилж байгаа нь эрт илрүүлгийн үзлэгийн үр 
дүнгээс гарч байсан. 
Энэхүү үйл ажиллагаа нь МУ-ын анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад анх удаа 
хийгдэж буй ажил болсон. Ингэснээр өрх гэрийн түвшинд хүн амын дунд зонхилон 
тохиолдож буй халдварт болон халдварт бус өвчний эрсдэл, өвчлөлийг эрт үед нь 
илрүүлж, цаашид өвчин даамжрахгүй байх болон өвчлөл нас баралтыг бууруулах ач 
холбогдолтой төсөл болсон.  
Дүгнэлт 
• Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” зарчимд суурилсан гэрийн үзлэгтэй хослуулсан 
эрүүл мэндийн явуулын  тусламж үйлчилгээг цогцоор үзүүлэх арга барил, чадавхи 
бүрдсэн. 
• 18-65 насны эрсдэлт бүлгийн хүн амын эрүүл мэндийн мэдээллийн сан бүрдэж, 
нотолгоонд суурилсан орон нутгийн эрүүл мэндийн бодлогыг тодорхойлох үндэслэл 
боллоо.  
• Эрүүл мэндийн зөөврийн багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан алслагдсан айл 
өрхүүдэд хүрч үйлчлэхэд хялбар болсноор иргэдийн сэтгэл ханамж нэмэгдсэн. 
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Goal: The main goal of the initiative is to improve the health of the population, especially by 
reaching out to disadvantaged population groups by introducing Mobile Health (mHealth) 
technology at the primary care level. The project has been implemented in 19th khoroo, 
Chingeltei district was the implementing agency.  
 
Methods: Ultrasound apparatus, ECG, rapid diagnostic tests, other essential tools were 
distributed to support the family health centers. A number of capacity building trainings were 
organized for the health workers. Visiting Home Services (VHS), mobile software application 
used for the communicable and noncommunicable disease screening to support the health 
information system.  
Results: Mobile health services teams conducted health examination combined with screening. 
Among the total adults (6443) examined, 1045 new morbidity were discovered. Numerous new 
cases of arterial hypertension, diabetes, sexually transmitted diseases, Hepatitis B and 123 for 
Hepatitis C were confirmed.  
In conclusion: The mobile health screening combined with home visits brought the improvement  
of capacity of primary care providers to deliver people centered integrated primary care in line 
with the principle of leaving no  one behind. Client satisfaction was high. Screening database of 
the population aged 18 to 65 will serve as evidence for health policy planning. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                             

 


