НИЙСЛЭЛИЙН АМГАЛАН АМАРЖИХ ГАЗАР
“САЙН ТУРШЛАГА-2018” АРГА ХЭМЖЭЭНД ОРОЛЦОХ БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ
2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН
ТАСАГ,НЭГЖ
Нэг.Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг хөнгөвчлөх, хүртээмж сайжруулах, аюулгүй
байдлыг шийдвэрлэн ажилласан бүтээл
1
Дурангийн мэс заслын үед хэрэглэх зөөлөвч, ивүүр Эмэгтэйчүүдийн эмгэгийг
эмчлэх тасаг
2
“Имж эх” асаргааны өрөө
Нярайнтасаг
3
Гэр бүл төвтэй Нярайн эрчимт эмчилгээний
Нярайн тасаг
хөтөлбөр
4
Цус, цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал
Параклиникийн тасаг
5
Эрэмбэлэн ангилалтын таних тэмдэг
Хүлээн авах яаралтай
тусламжийн тасаг
Хоёр. Шинээр нэвтрүүлсэн эмчилгээний технологи
6
Эмэгтэйчүүдийн практикт Single port аргачлалаар
Эмэгтэйчүүдийн эмгэгийг
умай авах мэс заслыг нэвтрүүлсэн.
эмчлэх тасаг
7
Сурфактант эмчилгээ
Нярайн тасаг
8
Нярай хүүхдэд хөгжим сонсгох дэмжих үйлчилгээ
Нярайн тасаг
Гурав. Шинээр нэвтрүүлсэн оношилгооны технологи
9
Лабораторын оношилгооны өвөрмөц маркерууд
Параклиникийн тасаг
10
“Механик амьсгалуулалт, нярайг амьсгалуулах
Нярайн тасаг
менежмент” гарын авлага, товхимол
11
Дурангийн ариутгал
Ариутгалын хэсэг
Дөрөв. Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад
чиглэсэн бүтээл
12
Судас тарилга хийхэд зориулсан “Зөөврийн ширээ” Сувилахуйн алба
13
Мэс заслын багажны нэг удаагийн ариун боодол
Ариутгалын хэсэг
14
Мэс заслын өрөөнд өвчтөн шилжүүлэх хяналтын
Эмэгтэйчүүдийн эмгэгийг
хуудас
эмчлэх тасаг
Тав. Шинээр нэвтрүүлсэн үйлчилгээний технологи
15
Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан стресс менежментийн
Эмэгтэйчүүдийн эмгэгийг
өрөө
эмчлэх тасаг
16
Үйлчлүүлэгчийн ая тухтай байдлыг хангах “Coffee
Эмэгтэйчүүдийн эмгэгийг
station”
эмчлэх тасаг
17
Нянгийн бохирдол тодорхойлох RIDA COUNT арга Халдварын сэргийлэлт,
хяналтын баг
18
Халдварын сэргийлэлт,
Гарын ариун цэврийг сахих 5 мөчийг үнэлэх
хяналтын баг
SpeedyAudit апликейшн
19
Эмч, ажиллагсдад эрүүл мэндийн боловсрол олгох Халдварын сэргийлэлт,
хяналтын баг
“INFECTION CONTROL” aпликейшн
№

БҮТЭЭЛИЙН НЭР

Нийслэлийн Эрүүл Мэндийн Газраас зохион байгуулсан “Сайн туршлага-2018” арга
хэмжээнд тус амаржих газраас нийт 19 бүтээл, сайн туршлагаар оролцож бүтээл тус
бүрд “Батламж” авсан.
Халдвар хяналтын багийн “Гарын ариун цэврийг сахих 5 мөчийг үнэлэх Speedy Audit”
апликейшн бүтээл Шилдэгийн шилдэг 5 номинацийн нэгээр шалгарч “Өргөмжлөл” мөнгөн
шагнал, Эмэгтэйчүүдийн тасгийн эмч нарын багийн шинээр нэвтрүүлсэн эмчилгээний

технологи “Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засалд-Single port Laparoscopic” handmade
аргачлал шилдэг 20 бүтээлийн нэгээр шалгарч “Гэрчилгээ” тус тус авсан.

