
“Коронавируст халдварын болон 
шинэ хэвийн нөхцөлд тусламж 

үйлчилгээг гэрээр хүргэх” 
хөтөлбөрийн танилцуулга 

Геронтологийн үндэсний төв  



Бие, сэтгэц, 
нийгмийн 
байдлын 
үнэлгээ 

Амьдралын 
хэв маяг, 

орчны 
үнэлгээ 

Асран 
хамгаалал 

Эрүүл 
мэндийн 

тулгамдсан 
хэрэгцээ 

шаардлага 

Сэргээн засах 
тусламж 

үйлчилгээ 
Анхан шатны 

Эрүүл мэндийн  

Тусламж үйлчилгээ 

үзүүлэгч эмч 

эмнэлгийн 

мэргэжилтэн 

Төрөлжсөн 

мэргэжлийн 

тусламж 

үйлчилгээг 

үзүүлэх эмч, 

мэргэжилтэн 



  
Монголд  

215731  

85 аас дээш настай 47772 настан амьдарч байна 



ЭМ II бүлэг 

14 хувь  

33839 настан  

ЭМ III бүлэг 

66.3 хувь  

160248 настан  ЭМ IV бүлэг 

15.2 хувь  

36738 настан  

ЭМ V бүлэг 

4.5 хувь  

10877 настан  



КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19) БА НАСТАН 

• Дэлхий Коронавирусийн 
халдвараар нас барсан 
хүмүүсийн 15 хувийг 
эмзэг бүлгийн настан хүн 
ам эзэлж байна. 
Коронавируст халдварын 
тархвар зүйн тандалт 
судалгаагаар 60 болон 
түүнээс дээш насныхан, 
архаг хууч өвчтэй 
хүмүүст халдварын 
хүндрэл өндөр, нас 
баралт ихээр тохиолдож 
байгааг илрүүлэн 
гаргасан. 

 

 



ГЕРОНТОЛОГИЙН 

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ-ОМБ  

БГД  

Гериатр эмч 

ӨЭМТ -41 

НАСТАН -791 

ЧД 

Гериатр эмч 

ӨЭМТ-19 

НАСТАН-977  

БЗД 

Гериатр эмч 

ӨЭМТ-28 

НАСТАН-1211 

НД 

Гериатр эмч 

ӨЭМТ-4 

НАСТАН-356  

ХУД  

Гериатр эмч 

ӨЭМТ-16 

НАСТАН -820 

СБД  

Гериатр эмч 

ӨЭМТ-20 

НАСТАН-982 

СХД 

Гериатр эмч 

ӨЭМТ-38 

НАСТАН -1848 

М.ЭНХБАЯР ахлагчтай  

1-р баг  

• Эмч-3, сув-2, жол-1 

Д.Болор ахлагчтай  

2-р баг  

Эмч-3, сув-1, ЭМНА-2, жол-1 

Т.Дулмаа ахлагчтай  

3-р баг  

Эмч-4, сув-1, жолооч-1 

Ч.Одгэрэл 

 4-р баг  

Эмч-3, сув-1, 

ЭМНА-1 

41 ӨЭМТ 

791 

НАСТАН  

19 ӨЭМТ 

977 

НАСТАН  

28 ӨЭМТ 

1211 

НАСТАН  

4 ӨЭМТ 

356 

НАСТАН 

16 ӨЭМТ 

820 

НАСТАН  

20 ӨЭМТ 

982 

НАСТАН 

38 ӨЭМТ 

1848 

НАСТАН 
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М.ЭНХБАЯР ахлагчтай  

1-р баг  

• Эмч-3, сув-2, жол-1, ДГ-2 

Д.Болор ахлагчтай  

2-р баг  

Эмч-3, сув-1, ЭМНА-2, жол-1, ДГ-

2 

Т.Дулмаа ахлагчтай  

3-р баг  

Эмч-4, сув-1, жолооч-1, ДГ-2 

Ч.Одгэрэл 

 4-р баг  

Эмч-3, сув-1, 

ЭМНА-1, ДГ-1 

ДЭМБ ЭМЯ  



НАСТАНД ГЭРЭЭР ЭРГЭЛТ ХИЙХ ХУГАЦАА  

No Төлөвлөсөн үйл 

ажиллагаа 

9 сар 10 сар 11 сар 12 сар 

  

1. 

  

Гэрийн эргэлт хуваарийн 

дагуу зохион байгуулах 

1-р эргэлт  2-р эргэлт  3-р эргэлт  4-р эргэлт 

  

2.  

  

Асрамжийн газарт албан 

ёсны айлчлал хийх  

  

1-р эргэлт 

    

2-р эргэлт  

  



Хуваарийн дагуу хийгдэх гэр эргэлтүүд  
1

-р
 э

р
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л
тэ
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ГҮТ-ийн Олон 
мэргэжлийн баг 
зорилтот бүлгийн 
ахмад настанд 
боловсрол, 
хүмүүнлэгийн 
багцыг хүргэн, 
гэрт нь эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээ 
үзүүлэн, зөвлөгөө 
өгөх  

2
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р
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Өрхийн эрүүл 
мэндийн төвийн 
эмч, сувилагч нар 
зорилтот бүлгийн 
хүн амд гэрт нь 
эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэн, зөвлөгөө 
өгөх 3
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Сайн дурын 
идэвхтнүүд 
зорилтот бүлгийн 
хүн амд гэрт нь 
эрүүл мэндийн 
тусламж 
үйлчилгээ 
үзүүлэн, зөвлөгөө 
өгөх 4

-р
 э

р
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л
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ГҮТ-ийн Олон 
мэргэжлийн баг 
эрүүл мэндийн 
явуулын тоног 
төхөөрөмж 
ашиглан зорилтот 
бүлгийн хүн амд 
гэрт нь эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэн, 
зөвлөгөө өгөх 



ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 
ЧИГ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА 

• Эрүүл мэндийн яам 
• Ерөнхий зохион байгуулалтыг Эмнэлгийн тусламжийн газрын 

насжилтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хариуцах 

• Холбогдох сургалтын хөтөлбөр, зөвлөлдөх уулзалт, сургалт, болон 
асрамжийн газар, зарим нэг гэр эргэлт хийх үйл ажиллагаатай 
танилцах зэргээр төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах 



ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 
ЧИГ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА 

• Геронтологийн үндэсний төв 
• ӨЭМТ, хороо, сайн дурын идэвхтнүүдтэй хамтран ажиллах 
• ЭМЯ, ДЭМБ, болон холбогдох байгууллагуудад төслийн 

хоёрдугаар шатны хэрэгжилтийн явц, үйл ажиллагааны 
талаар мэдээлэх 

• Төслийн хоёрдугаар үе шатны хэрэгжилтийн талаар мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөөн, уулзалтыг зохион байгуулах 

• Гэр эргэлтийг хуваарийн дагуу зохион байгуулах  
• Улсын асрамжийн газарт худалдан авалтын зүйлийг хүргэж 

өгөх 
• Зорилтот бүлгийн болон асрамжийн газрын ахмад настанд  

боловсролын болон  хүмүүнлэгийн багцыг хүргэх 
• Үйл ажиллагааны тайлан бичих 

 



ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 
ЧИГ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА 

• Өрхийн эрүүл мэндийн төв 
• ГҮТ-ийн олон мэргэжлийн багтай хамтран 

ажиллах 

• Сургалтанд идэвхтэй оролцох 

• Өмнө батлагдсан хуваарийн дагуу гэрийн эргэлт 
хийх 

• Анхны гэрийн үзлэгийн дараа мэдээллийн эргэх 
холбоогоор хамтран ажиллах 



ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 
ЧИГ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА 

• Хороо (засаг захиргааны хамгийн бага нэгж) 
• ГҮТ-ийн олон мэргэжлийн баг, ӨЭМТ-тэй хамтран 

сайн дурын идэвхтний оролцоог дэмжиж 

• Гэрийн эргэлт зохион байгуулахад хамтарч 
ажиллах 

• Төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавин эргэх 
холбоогоор хамтран ажиллах 



ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 
ЧИГ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА 

• Монгол дахь ДЭМБ-ын төлөөллийн газар 
• Мэргэжил аргазүйгээр хангах 

• Төлөвлөгөөт үйл ажиллагааны хэрэгжилтэнд хяналт тавих 

• Худалдан авалтын үйл ажиллагааг удирдлагын багаар зохион 
байгуулах 

• Төслийн хэрэгжилтийн дараа эмзэг бүлгийнхэн болон хамрах 
хүрээний настан үйлчлүүлэгч нэрт хүрч хамтран ажиллах нэгдсэн 
сүлжээ, хамтын ажиллагааны тогтвортой байдлыг ханган ажиллах 



 


