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Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого

1. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030
2. Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр-2016-2020 он
3. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль

• Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого (2017-2026)
1. Нэгдүгээр үе шат 2017-2021 он
2. Хоёрдугаар үе шат 2022-2026 он
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө (2 жил, 5 жил 10 жилээр)

Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг
хэрэгжүүлэх

ЭМЯ-ны түвшинд
Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөө (2017-2016 он)

• Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил бүрийн
үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжүүлэх
• Орон нутгийн түвшинд:
Орон нутгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог хөгжүүлэх дэд
хөтөлбөр (2017-2026 он), дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх

Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын
зорилго

• Бодлогын баримт бичиг нь эрүүл мэндийн салбарын ирэх 10
жилийн хугацааны хөгжлийн ерөнхий зураглал, төлвийг тусгаж
харуулсан
• Бодлогыг хэрэгжүүлэх гол зорилго нь:
Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний
эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан аливаа өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, нотолгоонд суурилсан оношилгоо, эмчилгээний шинэ
технологийг нэвтрүүлэх, үйчлүүлэгчээ дагасан зохистой
санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх замаар тусламж,
үйлчилгээний
чанар,
хүртээмжийг
сайжруулан
дундаж
наслалтыг уртасгахад оршино.

ЦССҮТ-ИЙН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ, МАРКЕТИНГИЙН
ХӨТӨЛБӨР (2017-2021 он)

•

УИХ-ын 2007.06.21 45-р тогтоолоор
Монгол улсын төрөөс донорын цус, цусан
бүтээгдэхүүний хангамжийг сайжруулах,
аюулгүй
байдлыг
хангах
талаар
баримтлах бодлого баталсан.

• МУ-ын ЗГ-ын 2008.03.19 111-р тогтоолоор
төрийн
бодлогыг
2008-2015
онд
хэрэгжүүлэх
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө баталж хэрэгжүүлсэн.
• ЦССҮТ-ийн 2008-2015 онд хөгжүүлэх
дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө
батлаж хэрэгжүүлсэн.
• Төвийн дүрэм бүтэц батлах тухай 2016
оны А/137
• Магадлан итгэмжлэлийн шинжээчдийн
зөвлөмж

Төвийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөний
зорилт:

СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ 1: Улсын хэмжээнд Цусны аюулгүй байдлыг хангах
цогц үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ 2: Төвийн үйл ажиллагаанд чанар болон
хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо,
лабораторийн чанар ба чадавхид тавигдах шаардлагыг хэрэгжүүлэн
ажиллах, хөгжүүлэх
СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ 3: Хүний нөөцийн хөгжлийг хангах, нийгмийн
баталгааг сайжруулах
СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ 4: Цус сэлбэлтийн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх,
шинэ мэдлэг, дэвшилтэт техник технологи, инновацийг нэвтрүүлэх

Төлөвлөлт

• Төрөөс

эрүүл

мэндийн

талаар

баримтлах

бодлогыг

2018-2020

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай (Эрүүл

онд

мэндийн сайдын

2018 оны А/443 дугаар тушаал)

• Эрүүл мэндийн яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
• Хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэх 2020 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө - 97 арга хэмжээ

• Маркетингийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө - 41 арга хэмжээ
• Төвийн 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө - 135 арга хэмжээ

(Төрийн

албаны тухай хууль, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47

дугаар тушаал) ажиллагсдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх

СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ 1: Улсын хэмжээнд Цусны аюулгүй байдлыг
хангах цогц үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Хугацаа

1.5

1.15

1.22

Цусны
албаны
бүтэц
зохион
байгуулалтын
шинэчилсэн
төлөвлөгөөг
боловсруулах

+

Орон нутаг дахь цусны
банкуудыг засварлаж, тоног
төхөөрөмжөөр
хангасан
талаар нэгдсэн тайланг
гаргах

Цусны албаны хэмжээнд
удирдлага хяналтын
“BSIMS”
системийг
нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх

2020

2019

2018

Шалгуур үзүүлэлт

2017

№

Хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагаа

+

+

+

+

Хамтрагч

Төлөвлөгөө боловсруулж СТСБА
ЭМЯ хүргүүлсэн байна

ЭМЯ

тайлан

гарсан МТИТТ

ЦСТ

Нэвтрүүлсэн
технологи, үр дүн

шинэ МТИТТ

ЦСТ

Нэгдсэн
байна.

+

Хариуцах
эзэн,
алба
тасаг

Төвийн үйл ажиллагаанд чанар болон
хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо,
лабораторийн чанар ба чадавхид тавигдах шаардлагыг хэрэгжүүлэн
ажиллах, хөгжүүлэх;
СТРАТЕГИ

ЗОРИЛТ

2:

2.8

2.11

Цусны донорын болон цус цусан
бүтээгдэхүүний
сонор
сэрэмжийн
тогтолцоог
хэрэгжүүлэх тушаал батлуулж,
мөрдөх
+

Төвийн
үйл
ажиллагаанд
хэрэглэж
байгаа
хэмжих
хэрэгсэл бүхий тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгсэлийг мэргэжлийн
байгууллагаар
шалгалт,
тохируулга,
баталгаажилт +
хийлгэх

2020

2019

2018

№

Хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагаа

2017

Хугацаа

ЭМ-ийн
сайдын
тушаалаар
батлагдсан журмыг танилцуулах
сургалт зохион байгуулсан удаа,
хамрагдсан хүний тоо,
ЦЦБ сэлбэсэнтэй холбоотой
урвал
хүндрэлийн
бүртгэл,
түүний мөрөөр хэрэгжүүлсэн
арга хэмжээний жил бүрийн
тайлан, түүнд хийсэн дүн
шинжилгээ

+

+

Шалгуур үзүүлэлт

+

+

Төвийн
үйл
ажиллагаанд
хэрэглэгдэж байгаа бүх тоног
төхөөрөмж
бүрэн
баталгаажуулагдсан
байна.
Ханган нийлүүлэгчтэй хийсэн
гэрээний
дагуу
баталгаажуулалтын
протокол,
төвийн
тасгуудын хийсэн
баталгаажуулалтын протокол

Хариуцах
эзэн,
алба
тасаг
ЧЦССА
ДЗБТ,
НЛТ,
ТТ

МТИТТ

Хамтрагч

Эмнэлэг,
ЦСТ

ЦСТ,
Бүх
алба,
тасаг

СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ 4: Цус сэлбэлтийн шинжлэх ухааныг
хөгжүүлэх, шинэ мэдлэг, дэвшилтэт техник технологи,
инновацийг нэвтрүүлэх;
Шалгуур
үзүүлэлт

Хариуцах
эзэн,
алба
тасаг

Хамтрагч

+

Нэвтрүүлсэн
шинэ
технологи,
үйлдвэрлэж
борлуулсан
бүтээгдэхүүн, үр дүн

ДЗБТ-ийн
эрхлэгч

ЦСТ

+

Нэвтрүүлсэн
шинэ
технологи,
үйлдвэрлэж
борлуулсан
бүтээгдэхүүн, үр дүн

Технологийн
тасгийн
эрхлэгч

2020

2019

Хугацаа

2018

Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа

2017

№

4.12

Цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг
ялган цуглуулахад эдийн засгийн үр
ашигтай, нэн шаардлагатай дэвшилтэт
шинэ
технологийг
нэвтрүүлэх,
нутагшуулах

4.13

ЦЦБ-ний үйлдвэрлэл хадгалалтад
эдийн засгийн үр ашигтай, нэн
шаардлагатай
дэвшилтэт
шинэ
технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулах

4.15

Эрүүл мэндийн
салбарын
тоног
төхөөрөмжийн байдалд үнэлгээ хийж,
хөрөнгө
төлөвлөлтийн
тогтолцоог
бүрдүүлэх судалгаа хийх

Судалгааны
зөвлөмж

4.16

Цусны албаны Засвар үйлчилгээ
удирдлагын системд эмнэлгийн багаж,
тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ,
бүртгэлийг нэгдсэн нэршилд оруулах,
хөгжүүлэх

Нэвтэрсэн
программ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

тайлан

МТИТТ-ийн
эрхлэгч

цахим

МТИТТ-ийн
эрхлэгч

ЦСТ

ЦСТ

ЦСТ

Маркетингийн хөтөлбөр (2017-2021 он)
Нэг. Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн товч түүх, үйл ажиллагаа
Хоёр. Төвийн үйл ажиллагаа, маркетингийн дүн шинжилгээ
Гурав. Төвийн маркетингийн стратеги, төлөвлөгөө
3.1 Маркетингийн зорилго:
Үйл ажиллагааны таатай орчин, мэргэшсэн чадварлаг баг бүрдүүлэн, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл
нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэх.
3.2 Маркетингийн стратеги зорилтууд:
Нэг. Байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх;
• Удирдлага зохион байгуулалт боловсронгуй болгох-5
• Байгууллагын талаарх хүн амд өгөх мэдээллийн урсгалыг сайжруулах-5
• Байгууллагын соёл, үйлчилгээний таатай орчин бүрдүүлэх-5

Хоёр. Цус цуглуулалтын тоог нэмэгдүүлэн, ЦЦБ-ний нөөцийг хангах;
• Донор элсүүлэлт, сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх-16
• Донор хадгалалт, эргэх холбоог сайжруулах-7
Гурав. Нэвтрүүлсэн шинэ технологийг сурталчлан, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүртээмжийг
сайжруулах-6

Маркетингийн нэгж-Захиргаа, маркетингийн алба

Цусны албаны хангамж, үйлчилгээг сайжруулах

• ЦССҮТ-ийн шинэ барилгад нийт 2.94 тэрбум төгрөг
төсөвлөж, 2016 онд ашиглалтанд хүлээн авсан.
(ЭМСХХ-5 төсөл 419 сая.төг)
• АХБ-ны ЭМСХХ-5 төслийн
хүрээнд
ЦССҮТ-д
3,310,415$-ын 125 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж, 26
ЦСТ-д 65 нэр төрлийн 5,129,260$-ын тоног төхөөрөмж
/цус цуглуулах, үйлдвэрлэх, шинжлэх, хадгалах,
тээвэрлэх, цахим бүртгэл/ нийлүүлэгдсэн.
• 2017 онд Улсын төсвийн 50 сая төгрөгийн хөрөнгө
оруулалтаар II байрны нөөц цахилгаан үүсгүүрийн
байр, үүдний тамбур барьж, дотоод засварыг хийсэн.
2018 онд мөн Улсын төсвийн 60 сая төгрөгийн хөрөнгө
оруулалтаар II байрны цахилгаан, дотор засварыг
хийж үйлчилгээний ая тухтай орчныг бүрдүүлсэн.

ЭМСХХ-5 төсөл/үр ашиг
Он

2016

2017
2018
2019

Тоног төхөөрөмжийн Тоног төхөөрөмжийн
Нэр төрөл
Тоо ширхэг

Нийлүүлэгч компани

Нийт санхүүжилт

Интерсайнс ХХК, Номин
Холдинг ХХК болон
Haemonitics Ltd-ын түншлэл

51

36120

4 566 524 085,93 ₮

Монос Фарм Трейд ХХК

25

223

578 402 530,20 ₮

Сетунари ХХК

25

70

223 487 653,40 ₮

Космос Тех Монгол ХХК, Ай Ви
Ко ХХК-ны түншлэл

1

1

992 339 700,00 ₮

Ай Ти Зоне ХХК

43

256

919 638 044,33 ₮

Монос Фарм Трейд ХХК

5

30

579 861 150,00 ₮

Космос тех монгол ХХК

92

807

324 821 107,00 ₮

Комфорт импекс ХХК

29

98

382 770 317,79 ₮

Сетунари ХХК

4

4

2 345 000 000,00 ₮

Лайфтроник ХХК

42

186

1 081 630 000,00 ₮

Нийт дүн

11 994 474 588,65₮

Санал, анхаарах асуудал
• Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу Төвийн хөгжлийн стратегийг
шинэчлэн боловсруулна – санал өгөх;
• Хөгжлийн стратегит туссан арга хэмжээг салбар төвийн төлөвлөгөөнд
тусгаж хэрэгжүүлэх;
• Шаардлагатай зардлыг төсөвт суулгах /ЦЦБ, тээвэр, хүүдий, томилолт,
сэлбэг/;
• Өр, авлага үүсгэхгүй ажиллах /урьдчилсан төлбөрт шилжинэ/;
• Тоног төхөөрөмжииг үр ашигтай ажиллуулах, шинэ бүтээгдэхүүний
маркетинг хийх;

• Шалгалт, тохируулга, баталгаажилтыг цаг хугацаанд нь хийх;
• Үндсэн үйл ажиллагааны програм, “Засвар үйлчилгээ удирдлага систем”
програмыг ашиглах, хөгжүүлэх;
• ЦССҮТ, эмнэлгийн инженер, эмч мэргэжилтэнтэй хамтарч ажиллах;

АВЛАГА

Д/д

Аймаг / Цусны салбар төв

2019

1.

Багануур эрүүл мэндийн нэгдэл

572 980

2.

Налайх эрүүл мэндийн нэгдэл

465 060

3.

Хөвсгөл нэгдсэн эмнэлэг

60 000

2020

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

"Thank you for saving my life"

