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Сувилахуйн албаны түүхээс

• 2011 онд анх орон тооны бус албыг байгуулсан. 

• 2011 онд “Монголын сувилагчдын нийгэмлэг”-ийн гишүүн 
болсон. 

• ЭМС-ын 2015 оны 495 тоот тушаалаар албаны даргын орон 
тоог албан ёсоор батлаж, төвийн захирлын 2016 оны А/41 
тушаалаар Сувилахуйн албаны даргыг томилон 
ажиллуулсанаар “Сувилахуйн алба” орон тооны алба болж 
өргөжсөн.



Бидний зорилго
Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, халдвар хамгааллын 
дэглэм, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны горимын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, 

сайжруулах талаар санал, зөвлөмж боловсруулан арга зүйгээр ханган ажиллах



Сувилахуйн албаны бүтэц, 
зохион байгуулалт

Ерөнхий захирал

Сувилахуйн албаны 
дарга

Сувилагч

23

Лаборант

3

Сувилахуйн алба

6 гишүүний 
бүрэлдэхүүнтэй

Зөвлөх баг

Сувилахуйн тусламж, 
үйлчилгээнд зөвлөх үйлчилгээ 

үзүүлэх үүрэг бүхий 

“Зөвлөх баг”

6 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй



Насны ангилал

25-30 нас
27%

31-35 нас
31%

40-45 нас
19%

45-50 нас
23%

Сувилагч, тусгай мэргэжилтэн



Хүний нөөцийн чадавх

БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ

Бакалавр Диплом Тэргүүлэх Ахлах

7 19 5 9

27% 73% 19% 34%



Шилжилт хөдөлгөөн
(2019 оны байдлаар)

Ажилд орсон Ажлаас гарсан

Шинээр Декрит-с
Декрит 

авсан

Ажлаас 

гарсан
Тэтгэвэрт

5 2 2 4 1

Ажлаас гарсан шалтгааныг авч үзвэл

Гадаад улсад

3

Өөр ажилд

2

Сурахаар

3

Хувийн эмнэлэгт

3

Дутуу орон тоо 1



Цалин хөлс

Ажилтны цалин Нэмэгдэл Нөхөн олговор 

ТҮЭМ-4

Төрийн алба хаасны Хоолны

Хэвийн бус 

нөхцлийн
Унааны

Мэргэшлийн 

зэргийн
Илүү цагийн

ЦССҮТ-ийн сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдийн сарын

үндсэн цалинг оны эхэнд тогтоож, төрийн алба хаасны 

нэмэгдлийг шинэчилж байгаа бөгөөд хэвийн бус нөхцлийн, 

мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл, хоол, унаа, илүү цагийн мөнгийг 

тухай бүр нь тооцож олгодог.



Хүний нөөцийн хөгжил,сургалт

Тасралтгүй 
сургалт

• Багц цагийн сургалт  

• Ёс зүйн сургалт

• Байгууллагын соёл, хувь хүний хөгжил зэрэг ур 
чадварыг дээшлүүлэх тасралтгүй сургалтанд хамруулж 
байна. 

Гадаад 
сургалт

• 2019 онд БНХАУ-ын Шанхай цус төвд 20 
хоногийн Эмуногемотологийн сургалтанд 1 
лаборант

• 2019 онд ОХУ-ын Улаан-Үүд хотын цусны 
төвтэй танилцахаар 6 сувилагч 

Мэргэшүүлэх 
сургалт

• Транфузиологийн 
мэргэшүүлэх сургалтанд 1 
сувилагч



Тоон үзүүлэлт

Донорын зохион
байгуулалтын 

сувилагч

Цус, цусан 
бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн 
сувилагч

Нэгдсэн лабораторийн 
тасгийн лаборант

2019 оны дунджаар 1 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн дараах үр 

бүтээлтэй ажилласан байна.

2400 донороос цус, 

цусны бүрэлдэхүүн 

хэсгийг цуглуулсан.

11.000 нэгж 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэсэн.

9000 дээжинд халдвар 

илрүүлэх 4 төрлийн 

шинжилгээ болон 

бусад төлбөртэй 

шинжилгээ хийж 

байна.



Нийгмийн халамжийн цогц арга хэмжээ

1. ЦССҮТ-ийн дотоод журмын дагуу 2019 онд 1 лаборант 2 
сувилагчид 500,000 төгрөгийн, 1 сувилагчид иж бүрэн 
гэрийн буцалтгүй тусламж үзүүлсэн.

2. 2019 онд сувилагч ? В вируст гепатитын эсрэг 
дархлаажуулалтыг хийсэн. Мөн В вируст гепатитын эсрэг 
дархлаажуулал тогтцын шинжилгээг хийсэн.

3. МУЗН-ээс 4 сувилагчид хүмүүнлэгийн тусламж олгосон.

4. Хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг жил бүр олгож байна.



Хууль эрх зүйн үндэслэл

• ЭМС-ын “Дүрэм чиг үүрэг батлах тухай” 2015 оны
495 тушаал

• ЭМС-ын 2018 А/15 тушаал

• ЭМС-ын 2016 оны 01, 02 тушаал

• ЭМС-ын 2019 оны 566 тушаал

• ЭМС-ын 2015 оны 189 тушаал

СУВИЛАХУЙН АЛБАНЫ МӨРДӨЖ БАЙГАА ЭРХ ЗҮЙН 

АКТУУД



3,4-р түвшиний баримт бичиг

Төвийн сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа: 

• 3-р түвшний -128 стандарт ажиллагааны заавар, тоног 
төхөөрөмжийн ажлын заавар

• 4-р түвшний цахим болон цаасан хэлбэрээр 120  бичиг 
баримтуудыг өдөр тутам мөрдөн ажилладаг.



Сайн туршлага 

Шинэ сувилагчийг 

дадлагажуулах 

хөтөлбөр боловсруулж, 

сургалт зохион 

байгуулах аргыг 

нэвтрүүлсэн

Өдөр бүрийг хийсэн 

ажлын тоо баримтыг 

2015 оноос эхлэн 

хөтөлж хэвшсэн.



2020 онд хийгдэх ажил

1. Ижил мэргэжилтний үнэлгээний 

2. Гадаад, дотоодын туршлага судлах үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлэх

3. Нотолгоонд суурилсан сувилахуйн тусламж үйлчилгээг 
төрөлжсөн чиглэлээр судалж үр дүнг тооцох

4. СБЦЦТ-ийн Сувилахуйн гардан үйлдлийн өрөөг тохижуулах

5. “Нэг хатгалт 

Нэг стандарт” аян хэрэгжүүлэх

6. ЦСТ-ийн сувилагч нарын мэдээллийн санг үүсгэх

7. Төвийн сувилагч нар болон ЦСТ –ын сувилагч нарын 
нэгдсэн групп шинээр байгуулах



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

"Thank you for saving my life"

16


