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№ Үйл ажиллагаа Хугацаа Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

Хамтран ажиллах 
байгууллага 

Санхүүжилт Үр дүн 

1.Мянганы хөгжлийн зорилтыг хангахад чиглэсэн эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох 

1.1 “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг 
дэмжих” жилийн ажлыг зохион 
байгуулах ажлын хэсэг 
байгуулах, 2014 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
батлуулах, хэрэгжилтэнд 
хяналт тавих  

1-р сард  Аймгийн Засаг 
даргын Тамгын 
газрын Нийгмийн 
хөгжлийн хэлтэс  

Эрүүл мэндийн газар   Зарласан жилийн 
төлөвлөгөө батлагдаж 
хэрэгжсэн байна.   

1.2 “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг 
дэмжих” жилийн нээлт, 
зөвлөгөөний үйл ажиллагааг 
улсын болон аймгийн хэмжээнд 
зохион байгуулах  

1-р сард    Эрүүл мэндийн 
газар, Эрүүл 
мэндийн төв  

  Эрүүл мэндийн яам, 
аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Сумдын 
ЗДТГ  

 Эх, хүүхдийн эрүүл 
мэндийг дэмжих” 
жилийн нээлтийн үйл 
ажиллагааг аймгийн 
хэмжээнд зохион 
байгуулсан байна. 

1.3 Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг 
дэмжих” жилийн нээлтийн үйл 
ажиллагааг орон нутгийн 
онцлогт тохируулан ААН, албан 
байгууллага, олон нийтийг 
хамруулан зохион байгуулж,  
сурталчлах 

1-р улиралд Сумдын ЗДТГ 
сумын ЭМТ 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Эрүүл 
мэндийн газар төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллагууд 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Эх, хүүхдийн эрүүл 
мэндийг дэмжих” 
жилийн нээлтийн үйл 
ажиллагааг сумын 
иргэд, олон нийтэд 
сурталчилсан байна.  

1.4 “Эх, хүүхдэд ээлтэй сум” 
шалгаруулах болзолт 
уралдааныг зарлан дүгнэх  

Жилдээ Сумдын ЗДТГ, 
ЭМТ  

Эрүүл мэндийн газар, 
Боловсролын газар, 
Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэс, 
төрийн болон төрийн 
бус байгууллага 
 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Эх, хүүхдэд ээлтэй 
сум болох шалгуурыг 
хангасан байна. 



1.5 Эрүүл мэндийг дэмжигч 
“Цэцэрлэг'’, “Ерөнхий 
боловсролын сургууль” 
шалгаруулах  

Жилдээ  Ерөнхий 
боловсролын 
сургууль, 
цэцэрлэгүүд 

Эрүүл мэндийн газар, 
Боловсролын газар, 
Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэс  

 Эрүүл мэндийг 
дэмжигч байгууллагын 
тоо нэмэгдэнэ.  

1.6 Эх, хүүхдэд үзүүлж буй 
тусламж, үйлчилгээний 
чанарын талаар бусад 
аймгуудын туршлага судалж 
ололттой ажлыг нэвтрүүлэх   

Жилдээ Нэгдсэн 
эмнэлгүүд, өрх, 
сум, сум дунд 
тосгоны ЭМТ, 
хувийн хэвшлийн 
эрүүл мэндийн 
байгууллага  

 Эрүүл мэндийн яам, 
аймгуудийн Эрүүл 
мэндийн газар  
 

 Эх, хүүхдийн тусламж 
үйлчилгээний  чанар 
дээшилсэн байна. 

2. Эх, нярай, хүүхдийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, аюулгүй байдлыг сайжруулах 

2.1 Эрүүл мэндийн байгууллагууд 
эх, хүүхдэд ээлтэй орчин 
нөхцлийг бүрдүүлж ажиллах  

Жилдээ Нэгдсэн эмнэлгүүд, 
өрх, сум, сум дунд 
тосгоны ЭМТ, 
хувийн хэвшлийн 
эрүүл мэндийн 
байгууллага  

Сумдын Засаг даргын 
Тамгын газар  

Орон нутгийг 
хөгжүүлэх 
сан 

Эмнэлгийн нөхцөлд 
эх, хүүхдэд ээлтэй 
орчин, нөхцлийг 
бүрдүүлсэн байна. 

2.2 Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 
төрөх тасагт эмгэг нярайн 
тасгийг тусгаарлан, тохижуулж 
үйл ажиллагааг жигдрүүлэх 

Жилдээ Аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлэг 

Эрүүл мэндийн яам, 
аймгийн Эрүүл мэндийн 
газар  

 Аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлгийн төрөх 
тасагт эмгэг нярайн 
тасаг байгуулагдсан 
байна.  

2.3 Эмзэг бүлгийн болон хараа 
хяналтгүй хүүхдийг 
дархлаажуулалтад хамруулах 
ажлыг зохион байгуулах 

жилдээ Өрх, сум, тосгоны 
Эрүүл мэндийн төв  

Сумдын ЗДТГ, Эрүүл 
мэндийн газар  

 Дархлаажуулалтанд 
хамрагдалт 
дээшилсэн байна. 

2.4 Хөх болон умайн хүзүүний 
өмөнгийн эрт илрүүлгийн үзлэг, 
шинжилгээнд зорилтот бүлгийн 
эмэгтэйчүүдийн хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 
 

жилдээ Нэгдсэн эмнэлгүүд, 
өрх, сум, сум дунд 
тосгоны ЭМТ, 
хувийн хэвшлийн 
эрүүл мэндийн 
байгууллага  

Сумдын ЗДТГ, Эрүүл 
мэндийн газар  

 Зорилтот бүлгийн 
эмэгтэйчүүдийн үзлэгт 
хамрагдалт 50-иас 
доошгүй хувьд хүрсэн 
байна.  

2.5 Өрх, сумын эрүүл мэндийн 
төвүүдэд жирэмсэн 

жилийн 
турш 

Сум дундын 
эмнэлэг, өрх, сум, 

Аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлэг, Мандал сумын 

 Жирэмсний хяналтанд 
хамрагдсдын 50-иас 



эмэгтэйчүүдэд ХДХВ, 
тэмбүүгийн түргэвчилсэн 
сорилын шинжилгээг тогтмол 
хийх 

тосгоны эрүүл 
мэндийн төв  

Нэгдсэн эмнэлэг доошгүй хувийг 
шинжилгээнд 
хамруулсан байна. 

2.6 Нөхөн үржихүйн насны 
эмэгтэйчүүд олноор ажилладаг 
үйлдвэр, албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгжтэй хамтран 
эмэгтэйчүүдийг урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт хамруулах 
ажлыг зохион байгуулах 

2, 3-р 
улиралд 

Аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлэг, Мандал 
сумын Нэгдсэн 
эмнэлэг, Сайхан 
сумын сум дундын 
эмнэлэг  

Сумдын ЗДТГ, 
өрх, сум, тосгодын 
Эрүүл мэндийн төв 

 

 Хамтран ажилласан 
байгууллага, 
урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт хамрагдсан 
эмэгтэйчүүдийн тоо 
өссөн байна.  

2.7 Нүүдлийн амбулаториор 
алслагдсан сум, багт амьдарч 
байгаа эмэгтэйчүүдийг 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулах ажлыг зохион 
байгуулах 

Жилдээ Аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлэг, Мандал 
сумын Нэгдсэн 
эмнэлэг, Сайхан 
сумын сум дундын 
эмнэлэг  

Сумдын ЗДТГ 
Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төв, өрхийн 
эрүүл мэндийн төв  

 Алслагдсан сум, 
багийн 
эмэгтэйчүүдийг эрүүл 
мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 
хамруулсан байна. 

2.8 Өсвөр үеийнхэн болон 
сургууль, цэцэрлэгийн 
хүүхдүүдийг урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт хамруулж, 
өвчтэй илэрсэн хүүхдүүдийг 
хяналтанд авч эрүүлжүүлэх 

2-р 
улиралл 

Боловсролын 
газар, ерөнхий 
боловсролын 
сургууль, цэцэрлэг 

Сумдын ЗДТГ, 
Эрүүл мэндийн 
байгууллагууд 

 Хүүхдүүдийг 
эрүүлжүүлэх 
төлөвлөгөөнд 
хамруулж, эмчилсэн 
байна. 

2.9 Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг 
сайжруулах, халдварт өвчинтэй 
тэмцэх, сэргийлэх зорилгоор  
бүсчилсэн сургалт, 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулах 

Жилдээ Мандал, Сүхбаатар 
сумын ЗДТГ,  
Эрүүл мэндийн 
байгууллагууд 

Боловсролын газар, 
ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэг 

 Оролцогчдын мэдлэг, 
ур чадвар дээшилсэн 
байна.  

3. Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад түншлэлийг сайжруулах, тусламж, үйлчилгээний тэгш бус байдлыг бууруулах 

3.1 Бэлгийн болон НҮЭМ-ийн 
талаар ухуулга нөлөөллийн 
ажлыг шийдвэр гаргагч, 
бодлого боловсруулагчдад 
хийж, эх, хүүхдийн эрүүл 
мэндийг хамгаалахад дэмжлэг 
авах 

2-р улиралд Нэгдсэн 
эмнэлгүүд, өрх, 
сум, сум дунд 
тосгоны ЭМТ, 
хувийн хэвшлийн 
ЭМБ 

Орон нутагт үйл 
ажиллагаа явуулж 
байгаа ААН 
байгууллагууд 

 Шийдвэр гаргагч нарт 
ойлголт өгч, дэмжлэг 
авсан байна. 



3.2 Дээд шатлалын эмнэлэгт 
зайлшгүй яаралтай шилжүүлэх 
эх, нярайд шаардагдах 
тодорхой хэмжээний зардлыг 
орон нутгийн төсөвт тусгах 
сумын  Засаг даргаас 
шийдвэрлэж хэрэгжүүлэх 

 
 
 
Жилдээ 

 
 
 

Сумдын ЗДТГ 

 
 

 
ЭМГ 

Орон нутгийг 
хөгжүүлэх 
сан 

Эх, нярайг дараагийн 
шатлалын эмнэлэгт 
шилжүүлэх зардлыг 
орон нутгаас гаргасан 
байна. 

4.Эх, нярай, хүүхдийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах, ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх 

4.1 Эх барих, эмэгтэйчүүд, нярай, 
хүүхдийн эмч, нярайн сувилагч, 
эх баригчдыг төрийн сангийн 
санхүүжилтээр сургах 

2,3-р 
улиралд 

Нэгдсэн 
эмнэлгүүд, өрх, 
сум, сум дунд 
тосгоны ЭМТ 

 
Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төв 

- Эх, хүүхдийн 
чиглэлээр ажилладаг 
эмч 
мэргэжилтнүүдийн 
мэдлэг ур чадвар 
дээшилсэн байна. 

4.2 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн 
болон өрх, сумын эмч, эх 
баригчдын мэдлэг, ур чадварыг 
сайжруулах чиглэлээр урт, 
богино хугацааны сургалт 
зохион байгуулах 

Жилдээ Нэгдсэн 
эмнэлгүүд, өрх, 
сум, сум дунд 
тосгоны ЭМТ, 
хувийн хэвшлийн 
ЭМБ 

 
 
 

ЭМЯ 

Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
зардал 

Эмч 
мэргэжилтнүүдийн 
мэдлэг ур чадвар 
дээшилсэн байна. 

4.3 Эх барих, эмэгтэйчүүд, нярайн 
эмч,  сувилагч нарыг ЭХЭМҮТ-д 
урт болон богино хугацааны  
дагалдан сургалтанд хамруулах 

  Жилдээ Өрх, сум, сум 
дунд тосгоны 
ЭМТ, хувийн 
хэвшлийн ЭМБ 

 
АНЭ, Мандал сумын 

Нэгдсэн эмнэлэг  

 Эмч 
мэргэжилтнүүдийг 
сургалтанд хамруулж, 
мэдлэг мэргэжлийг 
дээшлүүлсэн байна. 

4.4 Бүх шатлалын эмнэлгүүдийн эх 
барих, эмэгтэйчүүд, нярай, 
хүүхдийн тусламж, үйлчилгээнд 
нэн шаардлагатай эм, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж 
тоног төхөөрөмжийн хангалтыг 
нэмэгдүүлэх 

Жилдээ АНЭ, Мандал 
сумын НЭ, өрх, 
сум, сум дунд 
тосгоны ЭМТ 

Олон улсын 
байгууллага төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллага 

Орон 
нутгийн 
төсөв 

Зайлшгүй 
шаардлагатай эм 
хэрэгсэл, багаж тоног 
төхөөрөмжийн хангалт 
нэмэгдсэн байна. 

4.5 Шүдний явуулын амбулаторийг 
ажиллуулан, өсвөр үеийнхний 
шүдийг эрүүлжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

Жилдээ ЭМГ 
АНЭ 
Мандал сумын НЭ 
Хөтөл СДЭ 

Орон нутгийн эрүүл 
мэндийн байгууллага 
Хувийн хэвшлийн эрүүл 
мэндийн байгууллага 

  



4.6 Ãàäààäûí ºíäºð õºãæèëòýé 
îðîíä ýõ áàðèõ ýìýãòýé÷¿¿ä, 
íÿðàéí ÷èãëýëýýð ýì÷ 
ìýðгэшүүлэх   

Жилдээ Эрүүл мэндийн 
байгууллагууд 

ÝÌß, ÝÕÝÌ¯Ò  Эмч 
мэргэжилтнүүдийн 
мэдлэг, ур чадвар 
дээшилсэн  байна. 

5. Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр гэр бүл, олон нийтийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, өвчлөлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах 

5.1 “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг 
дэмжих жил” сэдвээр нээлттэй 
хаалганы өдөрлөгийг сум, 
тосгодод зохион байгуулж, 
нөхөн үржихүйн насны 
эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдийг 
нарийн мэргэжлийн эмч нарын 
үзлэгт хамруулах 

 
2, 3-р 

улиралд 

 
 
 

Сумдын ЗДТГ 

 
 

ЭМГ, АНЭ 
Боловсролын газар 

 
 

Аймгийн 
төсөв 

Эмэгтэйчүүд 
хүүхдүүдийг 
урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт хамруулсан 
байна. 

5.2 ”Бага насны хүүхдийн зохистой 
хооллолт”  сургалтыг орон 
нутгийн хэмжээнд зохион 
байгуулах  

2-р улиралд АНЭ, Мандал 
сумын НЭ, өрх, 
сум, сум дунд 
тосгоны ЭМТ 

ДЗМОУБ  Эцэг, эхчүүдийн 
хүүхдийн зөв 
хооллолтын талаарх 
мэдлэг дээшилсэн 
байна. 

5.3 Бэлгийн болон гэр бүлийн 
хүчирхийллээс сэргийлэх, гэр 
бүл, нийгэм хамт олонд хандсан 
сурталчилгааг төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулах 

Жилдээ Төрийн бус 
байгууллага 

Эрүүл мэндийн газар, 
Хүүхэд, гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэс  

 Төрийн бус 
байгууллагуудын 
оролцоог хангаж 
Иргэдийн мэдлэг 
дээшилсэн байна. 

5.4 "Гэр бүл төлөвлөлт”, “Эсэн 
мэнд амаржихуй”, “Үр хөндөлт", 
“БЗДХ-ын асуудлаар зан үйлийг 
өөрчлөх мэдээлэл сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг ЕБС-н 
сурагчид болон иргэдэд зохион 
байгуулах 

Жилдээ АНЭ, Мандал 
сумын НЭ, өрх, 
сум, сум дунд 
тосгоны ЭМТ, 
хувийн хэвшлийн 
ЭМБ 

Сумдын ЗДТГ  Иргэдийн мэдлэг 
дээшилсэн байна. 

5.5 Бага насны хүүхдийг ахуйн 
ослоос сэргийлэх талаар эцэг 
эхчүүдэд зориулсан сургалтыг 
зохион байгуулж, хэвлэл 

Жилдээ АНЭ, Мандал 
сумын НЭ, өрх, 
сум, сум дунд 
тосгоны ЭМТ 

Боловсролын газар 
Хэвлэл мэдээллийн 
байгууллага 

 Хүүхдийн осол 
гэмтлийн тоо  буурсан 
байна.  



мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээлэл өгөх 

5.6 Ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéã ýì÷тэй 
болгох боломжийг судлан, 
нэмэгдүүлж, òýäíèé ¿éë 
àæèëëàãààíä õÿíàëò òàâüæ,  
ажиллах 

1-р улиралд  ЕБС, цэцэрлэг  
Боловсролын газар 

Сумдын ЗДТГ  
Төсвөөс 

Ñóðãóóëü, 
öýöýðëýãèéн áàãø 
ñóðàã÷дын эрүүл 
ìýíäèéн хяналт 
сайжирч ºâчíººñ 
óðüд÷èëàí ñýðãèéëэх, 
болон ýð¿¿ë ìýíäийн 
боловсрол дээшилнэ.  

5.7 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийг 
эрүүл мэндийн үзлэгт  жилд 2 
удаа хамруулан “Эрүүл 
мэндийн карт” хөтлүүлж, 
хүүхдийг эрүүлжүүлэх ажилд 
зөвлөн тусалж, хяналт тавьж 
ажиллах 

Жилдээ ЕБС, цэцэрлэг Боловсролын газар Төсвөөс 
Хүүхдийн өвчлөл 
буурсан байна.  

5.8 Ñóðãóóëü, öýöýðëýã¿¿äèéí бага 
ангийн сурагчдын хүрээнд 
“Хүүхэд бүр гар, шүдээ угааж 
хэвшицгээе” аяныг зохион 
байгуулах    
/бага ангийн сурагчдын 
олимпиад/ 

1-2-р 
улиралд 

ЕБС, цэцэрлэг  

Боловсролын газар,  
ДЗОУБ-Сэлэнгэ орон 

нутгийн хөгжлийн 
хөтөлбөр 

ДЗОУБ-
Сэлэнгэ 

орон нутгийн 
хөгжлийн 

хөтөлбөрийн 
санхүүжилт 

Ñóðãóóëü, öýöýðëýã¿¿ä 
гар угаах орчныг 
бүрдүүлэх, хүүхэд бүр 
гараа угааж хэвшин 
халдварт өвчнөөс 
өөрийгөө сэргийлэх 
боломж бүрдэнэ. 

5.9 Сургууль, цэцэрлэгийн 
суралцагч, багш нарын сурч 
хөгжих, ажиллах сэтгэл зүйн 
таатай орчин бүрдүүлэх 
чиглэлээр сургуулийн захирал, 
цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт 
сургалт зохион байгуулах 

2-р улиралд 
Боловсролын 

газар 

ДЗОУБ-Сэлэнгэ орон 
нутгийн хөгжлийн 

хөтөлбөр 

ДЗОУБ-
Сэлэнгэ 

орон нутгийн 
хөгжлийн 

хөтөлбөрийн 
санхүүжилт 

Сургууль, цэцэрлэг 
дээр сэтгэл зүйн 
таатай орчин бүрдэнэ 

5.10 Эрүүл мэндийн олимпиадыг 6-
11-р ангийн сурагчид болон 
эрүүл мэндийн хичээл зааж буй 
багш нарын дунд зохион 
байгуулах 

2-р улиралд 
Боловсролын 

газар 

Аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газрын 

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс  

ЗДТГ 

Сурагчид эрүүл 
мэндээ анхаарах, 
эрүүл зан үйлд 
суралцахад нь  хувь 
нэмэр оруулна. 



5.11 Боловсролын газрын  дэргэдэх 
“Орон тооны бус зөвлөл” 
Ñóðãóóëü, öýöýðëýãèéí 
õ¿¿õäèéí õîîë õ¿íñíèé ÷àíàð, 
ýð¿¿ë àõóé, àþóëã¿é áàéäàëä 
õÿíàëò òàâüæ, ìýðãýæëèéí 
çºâëөãºº ºãºõ ажлыг зохион 
байгуулах  

Жилдээ 
Боловсролын 

газар 
МХГ, ЭМГ Төсвөөс 

Ñóðãóóëü, 
öýöýðëýãèéí õ¿¿õýä 
÷àíàðòàé õîîë 
õ¿íñýýð õàíãàãäàхад 
хувь нэмэр оруулна. 

5.12 Сургууль, цэцэрлэг, дотуур 
байрны тогооч нарыг  
чадваржуулах, туршлага 
солилцуулах сургалт зохион 
байгуулах  

 
 

2-р улиралд Боловсролын 
газар 

ДЗОУБ-Сэлэнгэ орон 
нутгийн хөгжлийн 

хөтөлбөр 

ДЗОУБ-
Сэлэнгэ 

орон нутгийн 
хөгжлийн 
хөтөлбөр 

санхүүжилт 

Сургууль, 
цэцэрлэгийн хүүхдийн 
хоолны чанар 
сайжирна. 

5.13 
“Амьдрах чадвар” цуврал 
сургалт зохион байгуулах 

Жилдээ 
Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэс 

Эрүүл мэндийн газар Төсвөөс 
Эрүүл амьдрах зан 
үйл талаархи мэдлэг 
дээшилнэ 

5.14 
ДОХ БЗХӨ-өөс урьдчилан 
сэргийлэх сургалт өдөрлөг  
зохион байгуулах 

2014.12 сар 
Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэс 

Эрүүл мэндийн газар Төсвөөс 

Өсвөр насны  охид 
хөвгүүдийн нөхөн 
үржихүйн боловсрол 
дээшилнэ 

5.15 Залуу  гэр бүлд чиглэсэн “Сайн 
аав ээж” сургалт зохион 
байгуулах    

Жилдээ  
Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэс 

Эрүүл мэндийн газар Төсвөөс 
Гэр бүл төлөвлөлтийн 
тухай  ойлголт 
сайжирна. 

5.16 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд 
зориулсан сургалт зохион 
байгуулах  

2014.10 сар 
Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэс 

Эрүүл мэндийн газар 
Дэлхийн зөн Сэлэнгэ 

ОНХХ 
ОУБ 

Эцэг эхчүүдийн 
хүүхдээ асрах арга  
барил сайжирна 

5.17 Охидын өдрийг угтсан үйл 
ажиллагаа  зохион байгуулах  2014.4 сар 

Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэс 

Эрүүл мэнд газар Төсвөөс  
Охидын эрүүл 
мэндийн боловсрол 
дээшилнэ.  

5.18 “Шүд эрүүл бол бие эрүүл” 
сарын аян өрнүүлэх  2014.3 сар  

Хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэс 

Эрүүл мэнд газар Төсвөөс   
Амны  хөндийн эрүүл 
мэндийн талаархи 
мэдлэг дээшилнэ. 

5.19 Орон нутгийн телевизээр “Эх 
хүүхдийн эрүүл мэнд”  

Сард 2 удаа  
Аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлэг, Өрхийн 

Эрүүл мэндийн газар  Төсвөөс  
Иргэдийн эрүүл 
мэндийн боловсрол 



нэвтрүүлгийг сар бүр зохион 
байгуулах   

Эрүүл мэндийн 
төв 

дээшилнэ. 

5.20 Эрүүл мэндийн газраас 
байгууллага аж ахуйн нэгжийн 
албан хаагчдад сургалт 
сурталчилгааг улирал тутамд 
зохион байгуулж хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчилах  

Улирал 
тутам  

Эрүүл мэндийн 
газар  

Албан байгууллага, аж 
ахуйн нэгж  

Төсвөөс  

Байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн албан 
хаагчдын эрүүл 
мэндийн боловсрол 
дээшилсэн байна.  
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