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Монгол хүний нэрний тайлбар
Монголчууд овгийн оронд эцгийн нэрийг өөрийн
нэрний өмнө хэрэглэдэг. Бичгийн хэлэнд ихэвчлэн
эцгийн нэрийг нэг юмуу хоёр үсгээр товчилон бичдэг.
Жишээлбэл, Монгол Улсын одоогийн ерөнхийлөгч
Цахиагийн Элбэгдоржийг нэгэн сонингийн өгүүлэлд
эхлээд Ц.Элбэгдорж гээд цаашид дурдахдаа өөрийн
нэрээр Элбэгдорж гэжээ.

Хавтасны зургийн тайлбар: >>2013 онд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалаас эрүүл мэндийн байгууллагуудтай туршилтын гэрээг шинэчлэн
байгуулсан. Зураг дээр Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн дарга Б.Бааст Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газрын дарга Ц.Уртнасантай гар
барьж байна.
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Талархал
Монгол Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг
шинэчлэх төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр
оруулсан олон байгууллага, хувь хүмүүст ХБНГУ-ын Эдийн
Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Яамнаас талархал
илэрхийлж байна.
Энэхүү эмхэтгэлд өөрийн цаг хугацаа, эрдэм мэдлэгээ
зориулсан Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй
байгууллагуудын дараах ажилтнуудыг нэр цохон талархаж
байна. Үүнд:
Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбоо:
Ерөнхийлөгч Х.Амгаланбаатар
Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлэг: Л.Ундармаа,
М.Уранчимэг
Хүн Амын Хөгжил, Нийгмийн Хамгааллын Яам:
Нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг
зохицуулах газрын дарга Л.Мөнхзул
Эрүүл Мэндийн Яам: Бодлого төлөвлөлтийн газрын
дарга Ц.Цолмонгэрэл
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо:
Үйлдвэрийн харилцааны газрын дарга Д.Нармандах
Төв аймгийн Нэгдсэн Эмнэлэг: Эмнэлгийн дарга
A.Чулуунцэцэг, Эрүүл мэндийн даатгалын эмч
Б.Мөнхтуяа, Чанарын албаны дарга Н.Ганцэцэг
Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар: Дарга
Ц.Уртнасан, Эрүүл мэндийн даатгалын газрын дарга
Р.Наранчимэг, Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга
Ц.Ганцэцэг, Тусламж үйлчилгээний чанарын хэлтсийн
дарга Б.Баярболд, Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн дарга
М.Энхтуяа, Эрүүл мэндийн даатгалын газрын ахлах
мэргэжилтэн A.Хишигбаяр
Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс: Байцаагч
эмч Г.Баярсүрэн, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга
Ч.Болормаа
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага: Эрүүл
мэндийн тогтолцооны санхүүжилтийн мэргэжилтэн
Э.Эрдэнэчимэг
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Нэмж талархах хүмүүс:
Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны
Нийгэмлэгийн Төслийн баг: Д.Төмөртогоо,
Б.Пүрэвсүрэн, Б.Ганбат, Б.Мөнхбаяр, Э.Эрдэнэхишиг,
Сабине Ренггли
Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны
Нийгэмлэгийн Төв офис: Холгер Тийз, Викториа
Рабовская
Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны
Нийгэмлэгийн Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн
газар: Сабине Мюллер, Вернер Косемунд
Эмхэтгэлд хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн Д.Баярсайхан,
Аксел Вебер нарт тусгайлан талархаж байна.
Энэхүү эмхэтгэлийг Андрю Вилсон сурвалжлан бичлээ.
Эмхэтгэлд буй гэрэл зургууд нь хэрэв өөрөөр дурдаагүй
бол Андрю Вилсоны авсан зургууд.

Эрүүл мэнд ба нийгмийн хамгааллын хөгжлийн жишээ

Германы эрүүл мэндийн туршлагын эмхэтгэл
Зорилт
Германы Эрүүл Мэндийн Туршлагын Эмхэтгэл (ГЭМТЭ) нь
дэлхий даяар эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын салбарт
хэрэгжүүлсэн шилдэг туршлага, сургамжуудыг хуваалцах
зорилготой. 2004 оноос хойш Эмхэтгэл нь эрүүл мэндийн
мэргэжилтнүүдийн хүчирхэг хамт олныг бүрдүүлж чадсан.
Тэдний хувьд туршлагыг хэвлэн нийтлэх сэтгүүлийн
дугаар бүрийг хэвлэн нийтлэх үйл явц нь хэвлэлтэй эн
дүйцэхүйц чухал суралцах үйл явц юм. Үйл явц нь өөрөө
мэргэжилтнүүдэд суралцах боломжийг олгодог бөгөөд
мэргэжилтнүүд хамтдаа шилдэг туршлагыг тодорхойлохоор
ажилладаг. Сонгосон туршлагыг хамт олноороо
гүнзгийрүүлэн хэлэлцэж, хөндлөнгийн шинжээчдээр
үнэлүүлдэг (Доор “Үйл явц” гэсэн хэсгийг үзнэ үү) билээ.

Цар хүрээ
Энэхүү эмхэтгэлд Германы Хөгжлийн Хамтын Ажиллагаа
(ГХХА) ба дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулж байгаа
түүний олон улсын болон улс орны түвшин дэх түншүүдийн
дэмжсэн төсөл, хөтөлбөр, санаачилгаас оруулдаг. ГХХА-нд
ХБНГУ-ын Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн
Яам (ЭЗХАХЯ), түүний хэрэгжүүлэгч байгууллагууд болох:
Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг
(ГОУХАН) ба Германы Хөгжлийн Банк (KfW) ордог.
Мэргэжлийн янз бүрийн салбар, газарзүйн байршилд орон
нутгаас эхлүүлээд дэлхийн хэмжээнд хүртэл янз бүрийн
түвшинд хэрэгжиж байгаа төслүүдийг сонгон шалгаруулдаг.
Тэдгээрийн нийтлэг шинж нь хөгжлийн нөхцөлд эрүүл мэнд,
нийгмийн хамгааллын салбарт одоо байгаа мэдлэгийг
тэлэхэд хэрэгтэй хувь нэмэр оруулсан байх шаардлагатай.

Үйл явц
Жил бүр санал авах зар гарсны дагуу ГХХА-ны дэмжлэгт
санаачилгуудад ажиллаж байгаа мэргэжилтнүүд сайн, үр
дүнтэй гэж үзэж байгаа төслүүдээ ГЭМТЭ-ийн ерөнхий
редактор руу ghpc@giz.de хаягаар илгээдэг. Бүх саналуудыг
эмхэтгэлийн цахим хуудсан дээр байрлуулж, ГХХА-ны
мэргэжилтнүүд болон сонирхсон олон нийтэд тэдгээр
туршлагыг харьцуулж, үнэлгээ өгч, түвшин тогтоох боломж
олгоно. Түүнчлэн саналуудыг германы мэргэжилтнүүдийн
ажилладаг мэргэжлийн хурал, чуулган дээр хэлэлцүүлдэг.
Мэргэжилтнүүдийн анхан шатны хөндлөнгийн
үнэлгээгээр орсны дараа ГХХА-ны зөвлөхүүд, ЭЗХАХЯ-

ны ажилтнуудаас бүрдсэн зөвлөл хэвлэхэд хамгийн
тохиромжтой гэж үзсэн төслийг сонгодог. Мэргэжлийн
зохиолчид газар дээр нь очиж, шалгарсан төслийг хамтран
хэрэгжүүлж байгаа орон нутгийн түншүүд ба ГХХА-ны
ажилтнуудтай тулж ажиллан, мэдээлэл цуглуулдаг.
Тайлан илтгэл бүрийг төсөл хэлбэрээр олон улсын
хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөндлөнгийн судлаач,
мэргэжилтнүүдэд танилцуулдаг. Хөндлөнгийн шинжээчид
баримтжуулсан төсөл нь “сайн буюу үр дүнтэй туршлага”
мөн эсэхэд дараах найман шалгуураар үнэлгээ өгдөг:
Үр дүнтэй байдал
Шилжүүлэн хэрэглэх боломж
Оролцооны ба хүчирхэгжүүлсэн арга барил
Жендэрийн мэдрэмж
Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний чанар
Шинэчлэл
Харьцуулсан өртгийн үр дүн
Тогтвортой байдал.

Хэвлэлүүд
ГЭМТЭ-д орсон дугаар бүр дээр тухайн төслийг өөр
нөхцөл байдалд давтан эсвэл тохируулан хэрэглэх
боломжийг олгохын тулд хангалттай хэмжээний
нарийвчлалтай бичдэг. Зөвхөн мэргэжилтнүүд төдийгүй
өргөн хүрээний уншигчдад хэрэглүүлэх үүднээс энгийн
үг хэлээр бичдэг. Уншигчдад зориулан илүү мэргэжлийн
эх сурвалжууд, хэрэгжүүлэгчдэд зориулсан гарын авлага
зэргийг зааж өгдөг. Бүтэн тайлангаас гадна хураангуй
хэлбэрээр гардаг эмхэтгэлийн дугааруудыг онлайн унших,
хуулж авах эсвэл ном хэлбэрээр захиалах боломжтой.
Төсөл хэрэгжиж буй улс орон англиас өөр түгээмэл
хэрэглэгддэг хэлтэй бол тухайн хэл рүү хөрвүүлнэ.

Бидэнтэй нэгдээрэй
Германы дэмжлэгтэй эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын
үр дүнтэй төслийг Та мэдэх үү? Тийм бол health.bmz.
de/good-practices/submit-proposals гэсэн хаягаар
орж саналаа өгч болно. Түүнчлэн өнөөгийн сонгон
шалгаруулах үйл явцад оролцож буй бүх оролцогчдод
үнэлгээ өгөх, санал сэтгэгдлээ бичих боломжтой.
2004 оноос хойш хэвлэгдсэн эмхэтгэлийн бүх дугаарыг
health.bmz.de/good-practices/publications гэсэн хаягаар орж
танилцана уу.
Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл ерөнхий редактортай
ghpc@giz.de гэсэн хаягаар холбогдоорой.
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Хураангуй
Энэхүү хэвлэлд Германы техникийн тусламжтайгаар эрүүл
мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцоогоо өргөжүүлэх,
бэхжүүлэх гэсэн Монгол Улсын хүчин чармайлтын талаар
өгүүлнэ.

Нөхцөл байдал
2000-аад оны дундуур олон нийт, улс төрчид Монгол
Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын талаар
ихээхэн шүүмжлэлтэй хандах болжээ. Энэ нь ялангуяа
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар тааруухан,
иргэдийн хувиасаа гаргаж байгаа зардал өндөр байсантай
холбоотой байв.
Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чиг
үүрэг, хариуцлага нь Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар
(НДЕГ), Эрүүл Мэндийн Яам (ЭМЯ), Нийгмийн Хамгаалал,
Хөдөлмөрийн Яам, Сангийн Яам (СЯ), Нийгмийн Даатгалын
Үндэсний Зөвлөл (НДҮЗ) зэрэг олон талуудад хуваагдсан нь
тулгамдсан асуудлын гол зангилаа нь байлаа.
Ажил олгогчид болон үйлдвэрчний эвлэлийнхэн эрүүл
мэндийн нийгмийн даатгалын сангийн ихэнх хувийг
шимтгэл төлж бүрдүүлж байгаа хэдий ч тэд бодлогод
нөлөөлөх боломж багатай байна гэсэн шүүмжлэл
гаргажээ.

Арга барил
2008 онд Герман Улсаас шинэчлэлд туслалцаа үзүүлэх
зорилгоор гурван гишүүнтэй бие даасан шинжээчдийн
багийг санхүүжүүлэхээр зөвшөөрчээ. Шинжээчдийн баг
эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын асуудлыг амжилттай
урагшлуулж, 2010 оны эцсээр УИХ-д Иргэний эрүүл
мэндийн даатгалын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төсөл өргөн баригджээ. Хэд
хэдэн шалтгааны улмаас энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг
Засгийн газраас дэмжээгүй тул эрх зүйн өөрчлөлтийн
хувьд зогсонги байдал үүсжээ. Нөгөө талаас тулгамдсан
асуудлууд шийдвэрлэгдээгүй хэвээр байв.
Энэ чиглэлээр ахиц дэвшил гаргахын тулд Монгол Улсын
Засгийн Газар хүсэлт тавьсны хариуд Герман Улс 2011
оны эхээс “Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шинэчлэл”
төслийг санхүүжүүлэхээр болсон байна. Төсөл дөрвөн
тэргүүлэх зорилт дэвшүүлсэн байна:
Эрх зүйн ба институцийн хүрээг шинэчлэх
Холбогдох институцүүдийн менежмент, байгууллагын
чадавхыг бэхжүүлэх
Даатгуулагчдад үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах
Холбогдох талуудын хооронд нийгмийн яриа хэлэлцээ,
зөвшилцлийг бэхжүүлэх

Хайрцаг 1. Үндсэн санаа
Нөхцөл байдал. 2000-аад оны дундуураас эхлэн тусламж үйлчилгээний чанар муу, хувиасаа төлж байгаа төлбөрийн хэмжээ
нэмэгдэж байна гэсэн шүүмжлэлийг улс төрчид, олон нийт гаргасаар ирсэн боловч Монгол Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын тогтолцооны талаар Засгийн газрын гол яамд, нийгмийн түншүүд (үйлдвэрчний эвлэлүүд, ажил олгогчид) санал
нэгдэхгүй байснаас, нөгөө талаас НДЕГ-ын ажиллах хүчний тоо, чадавхаас шалтгаалан яаралтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай
шинэчлэл хойшлогдсоор байв.
Арга барил. Германы дэмжлэгтэй “Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шинэчлэл” төсөл талуудын хоорондох яриа хэлэлцээг
бэхжүүлж, тогтолцооны үйл ажиллагаа, засаглалыг сайжруулжээ. ЭМНД-ын харилцаанд оролцогч талуудын дунд бугшсан эрх
мэдлийн тэнцвэргүй байдал, үл ойлголцлыг шийдвэрлэхэд оролцохоос гадна гэрээлэлт, нэхэмжлэл шалгах үйл ажиллагаа,
чанарын хяналт зэрэг чиглэлээр техникийн чадавхыг хөгжүүлсэн байна.
Үр дүн. Төсөл нийгмийн зөвшилцөлд зуучлалын үүрэг гүйцэтгэснээр Монгол Улс анх удаа эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын
чиглэлээр урт хугацааны стратегийн төлөвлөгөө баталжээ. НДЕГ, гол яамд, нийгмийн түншүүдийн хоорондох харилцаа эрс
сайжирлаа. Үйл ажиллагааны хувьд ажилтнуудын тоо хоёр дахин нэмэгдэн нэг жилийн хугацаанд туршсан хөтөлбөрийг үндэсний
хэмжээнд нэвтрүүлэх дүрэм журам гарчээ.
Сургамж. Нарийн төлөвлөсөн, нотолгоонд тулгуурласан үйл явцыг техникийн ба менежментийн чадавхыг хөгжүүлэх үйл
ажиллагаатай хамтруулан хэрэгжүүлснээр шинэчлэлийг урагшлуулах чухал өөрчлөлтийг бий болгох боломжтой.
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Юуны өмнө ГОУХАН-ийн боловсруулсан (Capacity
WORKS) байгууллагын оношлогооны аргачлалын
дагуу тогтолцооноос улбаалан байгууллагад тулгарч
буй саад бэрхшээлд үнэлгээ хийхээр ажиллажээ. Дүн
шинжилгээнээс НДЕГ-ын Эрүүл Мэндийн Даатгалын
Газар нь тусламж үйлчилгээг худалдан авах идэвхтэй
үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байгаа, даатгуулагчдын
өмнөөс тусламж үйлчилгээний чанарыг хянах чадавх
дутагдалтай гэсэн дүн гарчээ. Үйл ажиллагаа нь дөрөв
дахин нэмэгдсэн боловч 2000 оноос хойш ажиллах хүчний
тоонд өөрчлөлт гараагүй байсан нь бүтээмж, ажлын
чанар, байгууллагын нэр хүндэд нөлөөлж байв.

Үр дүн
Байгууллагын чадавх нэмэгдсэн. Төслөөс гаргасан
зөвлөмжийн дагуу Эрүүл Мэндийн Даатгалын Газар
(ЭМДГ)-ын ажилтнуудын тоо 2013 оны эхээр бараг хоёр
дахин нэмэгджээ. Шинээр ажилтан авч байгаа болон
төслөөс санаачилсан аргачлалуудыг хэрэгжүүлэх шинэ
дүрэм журам батлагдсантай холбогдуулан 2012 оны эхээс
сургалтын багц боловсруулах үйл ажиллагаа эхэлсэн
байна. Ирэх дөрвөн жилийн турш байгууллагыг чиглүүлэх
бизнесийн төлөвлөгөө буюу Дунд хугацааны стратегийг
бас боловсруулжээ.
Тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах чиглэл
тавигдсан. Төслөөс тусламж үйлчилгээний чанарыг
тасралтгүй сайжруулах хөтөлбөрийг олон улсын
зөвлөхүүд, тэдгээрийн дотор Германы эрүүл мэндийн
даатгалын хамгийн томоохон сангуудын нэгээс зөвлөх
урин, тэдний тусламжтайгаар боловсруулахад нь
дэмжлэг үзүүлжээ. Энэ хүрээнд НДЕГ, эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй хэрхэн гэрээ байгуулах,
нэхэмжлэл шалгах шинэ аргачлал, өвчтөний сэтгэл
ханамжийн судалгаа, маргаан гарсан тохиолдолд
хөндлөнгийн шинжээчдийг ажиллуулах зэрэг асуудлуудыг
хөндөн тавьжээ. Улаанбаатар хотын дөрвөн эмнэлэгтэй
нэг жилийн хугацаанд туршилтын гэрээ байгуулж
ажилласнаар нэхэмжлэл шалгах үйл явцыг үр ашигтай
болгож, алдаа илрүүлэлтийг сайжруулж, эрүүл мэндийн
даатгалын байцаагчид болон эмнэлгүүдийн хооронд гарч
байсан үл ойлголцол, зөрөлдөөнийг арилгаж, харилцааг
нь сайжруулахад тусалсан байна. 2013 онд туршилтын
эмнэлгүүдтэй байгуулсан гэрээнүүдийг шинэчилж,
шинэ гэрээг 2014 оноос эхлэн үндэсний хэмжээнд
нэвтрүүлэхээр болжээ.

Нийгмийн яриа хэлэлцээг өрнүүлэх замаар
зөвшилцлийн гацааг арилгасан. Нийгмийн зөвшилцлийг
амжилттай зуучилсны хамгийн тод тусгал нь Монгол
Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын урт хугацааны
стратеги, бодлогын баримт бичгийг боловсруулсан
ажил байв. ГОУХАН-ийн мэргэжилтнүүд P4H (Герман
улс гишүүнээр ажилладаг дэлхийн сүлжээ) олон улсын
сүлжээний хүрээнд хэрэгжүүлсэн энэхүү үйл явц 2012/2013
онд бүх холбогдох байгууллагуудын төлөөлөгчдийг хамтад
нь цуглуулжээ. Энэ үйл явцын үр дүнд боловсрогдсон
Стратеги нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын тогтолцоог ДЭМБ-ын Эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний бүх нийтийн хамралт гэсэн ойлголттой шууд
уяж чадсан юм. Урт хугацааны стратегийг Монгол Улсын
Засгийн газар 2013 оны 4 дүгээр сарын 13-нд баталжээ.
Эрх зүйн шинэчлэл. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын
тухайн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай шинэ
хуулийн төсөл эдүгээ УИХ-д хэлэлцэгдэж байгаа.
Нэмэлт өөрчлөлтөөр нэвтрүүлэхээр бэлдэж байгаа
олон шинэчлэлийн дундаас онцлон дурдахад уг хууль
даатгуулагчдын хэрэгцээг хангах асуудлыг нэн түрүүнд
тавьсан бөгөөд эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагыг
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг худалдан авах үйл
ажиллагааны бие даасан байдлыг хангахад чиглэсэн.

Сургамж
“Хатгах цэг”-ийг зөв сонгох. 2008-2010 онд бие даасан
шинжээчдийн багийг бий болгосон нь бүх оролцогч
талуудад мэдээлэл хүргэх, зөвшилцөл бий болгоход
тусалсан. 2011-2013 онд Эрүүл мэндийн даатгалын
газрын гүйцэтгэлийг сайжруулснаар төр засаг болон эрүүл
мэндийн байгууллагууд, нийгмийн түншүүдээс дэмжлэг
авахад ихээхэн нэмэр өгчээ.
Хийх явцдаа суралцах. Оролцооны аргаар чадавхыг
хөгжүүлснээр туршилтын төслөөр дамжуулан суралцсан
зүйлсийг эхэн үед хүлээн зөвшөөрөх, улмаар үндэсний
хэмжээнд хэрэгжих шинэчлэлийг хүсэмжлэн хүлээх
байдлыг үүсгэжээ.
Эрх мэдлийн асуудлыг шийдвэрлэх. Эрүүл мэндийн
яам, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны
хооронд олон жил үргэлжилсэн зөрөлдөөнийг шийдвэрлэж,
нийгмийн түншүүдийн бодлогод нөлөөлөх чадварыг
нэмэгдүүлснээр томоохон саад бэрхшээлүүд арилсан.
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Монгол Улс ба эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээг санхүүжүүлэх сорилт
Дэлхий даяар улс орнууд өндөр чанартай, боломжийн үнэтэй
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэддээ хүргэхээр
тэмцдэг. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бүх нийтийн
хамралтын зорилтоор илэрхийлэгддэг энэхүү сорилтыг “бүх
хүнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг санхүүгийн хүндрэл
бэрхшээлд оролгүйгээр хүртэх боломжийг олгох” (ДЭМБ
2013а) гэж тодорхойлжээ. Бүх нийтийн хамралтад хүрэхийн
тулд дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсэг шаардагдана:
Хүчирхэг, үр ашигтай, сайн менежменттэй эрүүл
мэндийн тогтолцоо
Тусламж үйлчилгээг санхүүжүүлэх тогтолцоо
Нэн шаардлагатай эм, технологийн хүртээмж
Хангалттай тооны сайн сургагдсан, өндөр эрмэлзэлтэй
эрүүл мэндийн ажилтнууд.
Германаас дөрөв дахин том хэмжээтэй газар нутагт
гурван сая хүн оршин суудаг, дэлхийн хамгийн сийрэг
хүн амын нягтаршилтай улс орнуудын нэг болох Монгол
Улс иргэдийнхээ эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний
хамралтын түвшинг нэмэгдүүлэхээр ихээхэн зүтгэл
гаргаж байна. Энэхүү хэвлэлд дээр дурдсан дөрвөн
бүрэлдэхүүн хэсгийн хоёр дахь нь буюу эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээг эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалаар
дамжуулан санхүүжүүлэх үйл ажиллагааг хэрхэн
өргөжүүлж, бэхжүүлэхээр ажилласан тухай өгүүлнэ.

Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгал
гэж юу вэ, юунд хэрэгтэй вэ?
Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгал нь эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээг санхүүжүүлэх үндсэн арга замуудын
нэг. 1883 онд Герман Улсад анх үүссэнээс хойш эрүүл
мэндийн нийгмийн даатгалыг тогтолцоог дэлхийн 60 гаруй
улс орон нэвтрүүлжээ.

Төсвөөс бүрэн санхүүжүүлдэг тогтолцооноос ялгаатай
нь эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцоо нь
“бүрэн эсвэл хагас-бие даасан даатгалын сантай байдаг
бөгөөд эрүүл мэндийн зорилгоор хураасан шимтгэл
нь даатгуулагчдын эдлэх багц эрхтэй шууд холбоотой
байдгаараа онцлог” (Готтрет ба Шийбер, 2006 он).
Санхүүжилтийн энэхүү тогтолцоо нь хэд хэдэн давуу
талтай. Иргэд төсөвт татвар төлөхөөс илүүтэйгээр чухал
хэрэгцээндээ зориулж тодорхой санд шимтгэл төлөх
сонирхолтой байдаг. Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгал
нь татвараас бүрдсэн төсвөөс улс төрийн нөлөө багатай
байдаг ба ядуу, баян иргэд болон өндөр ба бага эрсдэлтэй
хүн амын бүлгүүдийн дунд бие биенээ нөхөн татаас өгөх
боломжийг бий болгосноор нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгддөг.
Үүний зэрэгцээ эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг
амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд ихээхэн хүчин чармайлт
шаардагдана. Үүнд олон хүчин зүйл нөлөөлдөг: тухайлбал,
өндөр эсвэл өсөн нэмэгдэж байгаа үндэсний орлого,
захиргаа менежментийн өндөр чадавх, эрүүл мэндийн сайн
дэд бүтэц, эв санааны нэгдэл (ө.х. эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгал нь шударга ба зөв үндэслэлтэй гэж нийтээр
зөвшөөрсөн байх), бас улс төрийн тогтвортой байдал, улс
төрийн эрх аль аль нь хэрэгтэй (Каррин ба Жеймс, 2004
он; Сейвдофф, 2004 он). Амжилттай тогтолцоонууд ил тод,
оролцоонд үндэслэсэн, албан бус салбарын ажиллагсдын
оролцоог дэмждэг, ядуу иргэдийн оролцоог санхүүжүүлэх
хангалттай эх үүсвэртэй, зардлыг хянах хүчирхэг арга
барилтай байдаг (Готтрет ба Шийбер, 2006 он).

Тогтвортой ардчилал ба хурдан өсч
буй эдийн засаг
Коммунизм 1991 онд эцэс болсноос хойш Монгол Улс
тогтмол сонгууль бүхий УИХ, үндэсний Ерөнхийлөгч бүхий
>> 2012 оны 10-р сард болсон Нийгмийн даатгалын
үндэсний чуулганд оролцохоор хурсан НДЕГ-ын
ажилтнууд, хамтрагч талууд, зөвлөхүүд УИХ-ын
ордоны өмнө.
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тогтолцоо байгуулж, тогтвортой ардчиллыг бий болгох
сорилтыг амжилттай даван туулж чадахаа харуулсан.
Монгол Улс засаг захиргааны хувьд 21 аймагтай, тэдгээр
нь сум, багаар хуваагддаг. Одоогийн байдлаар хамгийн
том хот болох Улаанбаатар аймгийн статустай бөгөөд
1990 оноос хойш дөрөв дахин өссөн хүн амдаа үйлчилгээ
хүргэх томоохон сорилттой тулгараад байгаа.
Тус улс нүүрс, зэс, алтны орд баялагтай тул өнгөрсөн
арван жилийн хугацаанд эдийн засаг өндөр эрчтэй
өсчээ. Эрдэс баялгийн олон улсын үнэ тогтвортой биш

боловч өрхийн орлого нэмэгдэж, төр засаг эрүүл мэнд,
боловсролын салбарт зарцуулалтаа нэмэгдүүлж байгаа
бөгөөд Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн цаашид
ч хурдтай өсөх магадлал ихтэй.
Герман Улс 1991 оноос хойш Монгол Улсын хөгжлийн түнш
байсаар ирсэн. Хамтын ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл нь
эрдэс баялгийн менежмент, биологийн төрөл зүйл, эрчим
хүчний үр ашиг боловч Монгол Улсын эрх зүйн тогтолцоо
болон бүсийн нутгийн эдийн засгийн хөгжил зэрэг чухал
асуудлаар ч туслалцаа үзүүлж иржээ.

Хайрцаг 2. Монгол Улсад хийсэн онцгой хөрөнгө оруулалт
Хувийн хэвшил болон төрийн салбарт олон жил ажилласан НДЕГ-ын дарга Ц.Уртнасан төрд өрнөж байгаа урт
хугацааны өөрчлөлтийн талаар ярилаа.
“Сүүлийн жилүүдэд олон амжилтад хүрсэн ч Монгол Улс хаалттай нийгмээс нээлттэй нийгэм рүү шилжих
шилжилтийн үедээ явж байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Дэлхийн чиг хандлага, стандартад нийцэх хэрэгтэй байна.
Үүний нэг хэсэг нь ил тод, үр ашигтай, бие даасан эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын (ЭМНД) тогтолцоо юм” гэж
тэр хэллээ.
2000-аад оны дундуур ЭМНД-д маш олон асуудал тулгарч байсан. Ялангуяа бүх оролцогч талууд санал нэгдсэн
алсын хараа байхгүй байсан. “Бидэнд мухардмал байдлаас гарахын тулд шаардлагатай мэргэжлийн мэдлэг, ур
чадвартай, бас бүх талуудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөндлөнгийн түншийн туслалцаа авах хэрэгцээ байсан. Бусад
салбарт хамтын ажиллагаагаа өрнүүлэн арав гаруй жил болж байсан Герман Улс Монголчуудын дунд нэр хүнд
сайтай байсан тул талуудын дунд шударга брокерын үүргийг гүйцэтгэж чадах байлаа.”
Монгол болон Германы зөвлөхүүд ЭМНД-ын өмнө тулгарч байсан асуудлуудыг хэрхэн хамтран оношилсон болон
талуудын дунд бодит ойлголцол бий болгосон талаар тэрээр сэтгэл ханамжтай хүүрнэлээ. “Байгууллага дотор
гарсан тодорхой үр дүн олон байна. Үүнд захиргааны үйл явц сайжирснаас эхлээд ажилтнуудын ажиллах эрмэлзэл
эрс дээшилсэн гэх мэтчилэн дурдаж болж байна” гэлээ. Бодлогын түвшинд гарсан амжилт, тухайлбал ЭМД-ыг
хөгжүүлэх урт хугацааны стратегийг 2013 оны 4
дүгээр сард Засгийн газраас сайшаан баталсныг
тэр онцлон хэлэв.
Ц.Уртнасан хувийн хэвшилд ажиллаж байсан
туршлага, үг хэллэг ашиглан хэлэхдээ
“Хөрөнгө оруулалтын ашгийг нарийн
тооцоход хэцүү. Гэхдээ бүдүүвчлэн тооцвол
ардчиллыг бэхжүүлэх, хүн амын эрүүл мэндийг
сайжруулахад төслийн зүгээс чухал хувь нэмэр
оруулсан. Үүнээс илүү сайн хөрөнгө оруулалтыг
оноож хэлж чадахгүй л байна” гэв.
>>НДЕГ-ын дарга Ц.Уртнасан 2013 оны 2 сард Улаанбаатарын
дөрвөн эмнэлэгтэй байгуулсан эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын гэрээг шинэчилж байгаа нь.
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Хүн ам зүйн үзүүлэлтүүд ба эрүүл
мэнд
Монголчуудын бараг гуравны хоёр нь хот суурин газар
амьдардгаас 1.8 сая нь нийслэл Улаанбаатар хотод
амьдарч байна. Нөгөөтээгүүр, хүн амын дөрөвний нэгээс
дээш хэсэг нь малчид. Тэд говь цөлөөс өгсүүлээд уул хад,
өргөн тал зэрэг газар зүйн янз бүрийн нөхцөл байдалд
амьдардаг.
Хүн ам нь харьцангуй залуу: 68 хувь нь хөдөлмөрийн
насных (15 - 64), 4 хувь нь 65 буюу түүнээс дээш насны,
28 хувь 14 хүртэлх насны хүүхдүүд байна. Дундаж наслалт
эмэгтэйчүүдэд одоогоор 72, эрэгтэйчүүдэд 64 байна. 1990ээд оны эхээс хүн амын өсөлт эрс буурсан бөгөөд дөнгөж
2 хувь гаруй байна.

Эрүүл мэндийн тогтолцоо
Газар нутаг уудам, хүн ам зүйн эрс өөрчлөлтөд өртөж
байгаа нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэхэд
болон хүртэхэд томоохон бэрхшээл учруулдаг ч Монгол
Улсын эрүүл мэндийн дэд бүтэц харьцангуй сайн.
Нийслэлээс бусад газар эрүүл мэндийн тогтолцооны анхан
шатны нэгж нь багийн бага эмчээс эхэлдэг. Хөдөөгийн
сумд 4-15 ортой, анхан шатны тусламж хүргэдэг жижиг
эмнэлгүүдтэй, харин аймгийн төвүүдэд 150-200 ортой
хоёрдогч шатлалын тусламж хүргэдэг эмнэлгүүдтэй.
Эдгээрийг аймгийн эрүүл мэндийн газрууд удирддаг.
Нийслэлд ч гэсэн нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт
тайлагнадаг анхан ба хоёрдогч шатлалын институцүүд бий.
Гуравдагч шатлалын тусламж, үйлчилгээг ЭМЯ удирдан
зохицуулдаг ба үүнд бүсийн оношлогоо, эмчилгээний
төвүүд, клиникийн томоохон эмнэлгүүд, Улаанбаатарт
байрладаг хэд хэдэн төрөлжсөн үндэсний төвүүдтэй. Үүний
дээр хувийн салбар өсөн нэмэгдэж байна.
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд (ӨЭМТ) аймаг болон
нийслэлд анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Эдгээр
хувийн үйл ажиллагааг төрийн санхүүжилтээр дэмждэг.
Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоо нь холимог.
ЭМЯ-ны захиран зарцуулдаг татварт суурилсан төсөв
болон эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцооноос
бүрддэг. Ерөнхийдөө эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж
үйлчилгээ улсын төсвөөс санхүүждэг бөгөөд үнэгүй
хүргэгддэг. Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгал хэвтүүлэн
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эмчлэх тусламж үйлчилгээ, зарим амбулаторийн үйлчилгээ,
нэн шаардлагатай эмийн жагсаалтад орсон жороор
олгох эмийн үйлчилгээг санхүүжүүлдэг. Харамсалтай
нь эрүүл мэндийн тогтолцоонд хувиасаа гаргаж байгаа
төлбөрийн хэмжээ сүүлийн арван жил асар их өссөн бөгөөд
тогтолцооны тухай маргааны томоохон асуудалд болсон.

1990-ээд оноос хойших эрүүл
мэндийн нийгмийн даатгал
Коммунист дэглэмийн дор эрүүл мэндийн тогтолцоо
бүхэлдээ ЭМЯ-аар дамжин хүргэгддэг байсан. Зах зээлийн
эдийн засагт шилжиж, Зөвлөлтийн татаас үгүй болоход
эрүүл мэнд ба бусад нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг
санхүүжүүлэх, хүргэх чадвар эрс багассан. Эрүүл мэндийн
тогтолцоог ирээдүйн төлөө тогтвортой хөгжүүлэхийн
тулд зардлыг нь санхүүжүүлэх шинэ арга зам яаралтай
хэрэгтэй болжээ.
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль
батлагдсанаар 1993 оны 7 сард эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын эрх зүйн үндэс тавигдсан. Түүнчлэн Эрүүл
мэндийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Төрийн
байгууллагуудын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль
үүнд нөлөөлдөг.
Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шимтгэл цуглуулж,
захиран зарцуулж байсан анхны тогтолцоо ЭМЯ-нд
тайлагнаж байсан. Харин 1996 онд энэхүү чиг үүргийг
тус улсын нийгмийн халамж, ажилгүйдлийн даатгал,
хөдөлмөрийн чадамж алдсаны даатгал, тэтгэвэр зэргийг
хариуцаж байсан НДЕГ-т шилжүүлсэн.
Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын бүтэц
НДЕГ-ын дотор эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын
үйл ажиллагааг ЭМДГ хариуцдаг. Тус газар аймагт
салбаруудтай бөгөөд нийслэлийн дүүргүүдийн санг
нийслэлээс удирдан хариуцдаг.
НДЕГ Хүн Амын Хөгжил, Нийгмийн Хамгааллын Яам
(ХАХНХЯ)-ны нэг хэсэг боловч үйл ажиллагаа нь ЭМЯ,
СЯ, НДҮЗ, түүний харьяа Эрүүл Мэндийн Даатгалын
Салбар Зөвлөл (ЭМДСЗ) зэрэг байгууллагуудын чиг
үүрэгт харьяалагддаг. УИХ-д шууд тайлагнадаг НДҮЗ
гурван яамны төлөөлөл, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн
Холбоо (МҮЭХ)-ны гурван гишүүн, Монголын Ажил Олгогч
Эздийн Нэгдсэн Холбоо (МАОЭНХ)-ны гурван гишүүнээс
бүрддэг есөн гишүүнтэй байгууллага юм.

Эрүүл мэнд ба нийгмийн хамгааллын хөгжлийн жишээ

Зураг 1. Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны бүтэц
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Хэн төлдөг, хэнийг хамардаг тухай
Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэд хэдэн
байдлаар цуглуулдаг:
Ажилтнуудаас цалингийн 4 хувьтай тэнцүү шимтгэл
цуглуулдаг ба үүний хагасыг ажил олгогч төлдөг
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид орлогынхоо (татварын
албанд мэдүүлсэн орлогын хэмжээ) нэг хувьтай тэнцүү
шимтгэл шууд төлдөг
Малчид тогтсон хэмжээний шимтгэлийг шууд төлдөг.
Жилийн тогтсон хэмжээ өнөөгийн байдлаар 8,040
төгрөг (одоогийн валютын ханшаар 4 ам.доллараас
хэтрэхгүй)
Оюутан, тэтгэврээс өөр мөнгөн орлогогүй хүмүүс,
цэргийн ажилтнууд, нийгмийн халамж болон бусад
дэмжлэг хүлээн авч байгаа хүмүүсийн шимтгэлийг
Засгийн газар шууд төлдөг
2010 онд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын орлогын
ойролцоогоор 84 хувь нь албан ёсны ажил эрхэлж
байгаа иргэдийн шимтгэлээс бүрдэж байсан бөгөөд 13
хувь төрийн татаас, бусад нь малчин, оюутан, ажилгүй
иргэдийн шимтгэл байна (Ц.Ганцэцэг, 2012 он). Төлбөрийг
шимтгэл төлөгч хүн бүрд байдаг “цэнхэр дэвтэр”-т
тэмдэглэдэг.
ХАХНХЯ-ны нэг эдийн засагчийн хэлснээр “сүүлд
дурдагдсан хүмүүс, ялангуяа малчид болон албан бус
салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс хамгийн их осол, өвчинд
нэрвэгдэж, эмнэлэгт хэвтдэг. Гэтэл энэ хүмүүс эрүүл
мэндийн даатгалд хамрагдаж, төлбөр төлөхдөө хамгийн
маруухан нь. ”Төр засаг энэ бүлэг хүмүүсээс цуглуулж
байгаа шимтгэлийн орлогоо нэмэгдүүлэх хүсэлтэй, нөгөө
талаас хамралтын хувийг өндөр байлгах сонирхолтой.
“Бодлогын түвшинд тулгардаг зовлон гэвэл шимтгэлийн
тогтсон хэмжээ маш бага, өсгөе гэхээр төлбөрөө хийх,
хамрагдах хүн цөөрөх гээд байдаг” гэж тэр үргэлжлүүлэн
тайлбарлалаа.

Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хамралтын түвшин
дунджаар 80 хувьтай байдаг. Энэ нь 2006 онд 73 хувь
хүртэл буурч, 2011 онд 98.6 хувь хүртэл өсөж байжээ. Ийм
өндөр байсан шалтгаан нь тухайн үед Хүний хөгжлийн
сангаас малчид, оюутан, ажилгүй иргэдийг нэг удаа
дааснаас болжээ. 2012 онд хамралт эргээд 92.2 хувь
хүртэл буурсан.
Орлого, зарлага
Орлого, зарлага эхний жилүүдээс тогтвортой өссөөр
ирснийг Зураг 2-оос харж болно. Орлого 1995 онд 16.7
сая ам.доллар байснаас 2012 онд 122.6 сая ам.доллар
болжээ. Зарлага ч эрс нэмэгджээ. Бүх жилүүдэд орлого
зарлагаас байнга давж, үлдэгдэл хуримтлагдсан нь
эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцоотой бусад
улс орнуудтай харьцуулбал харьцангуй өндөр байна
(Д.Төмөртогоо, бусад, 2011 он).
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлж байгаа тусламж,
үйлчилгээ өнгөрсөн жилүүдэд эрс нэмэгдсэн ба гэрээт
байгууллагын тоо ч нэмэгджээ. Үүнд улсын эмнэлэг,
амбулатори, сувиллаас гадна хувийн эмнэлэг, эмийн
сангууд ордог. Үүний зэрэгцээ өнгөрсөн арван жилд
иргэдийн хувиасаа төлж байгаа төлбөрийн хэмжээ эрс
өсөж, 2005 онд эрүүл мэндийн нийт зардлын 15.8%-ийг
эзэлж байснаа 2010 онд 41.4%-д хүрчээ.
Эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн үйлчилгээг эрүүл
мэндийн даатгалын “байцаагч-эмч” нар хүргэдэг. Тэдний
ажил үүрэгт “эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний
чанарыг хянах, даатгуулагчдын гомдлыг барагдуулах,
ЭМНД-ын сангаас нэхэмжилж байгаа төлбөрийг
шалгах, хүргэсэн тусламж, үйлчилгээг онош, стандарт,
удирдамжуудтай таарч байгаа эсэхийг нягтлан үзэх” зэрэг
ажил орно (ГОУХАН/НДЕГ 2011 он, 16-р тал). Эмнэлэг,
эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэхэмжлэлийн мэдээг
“эрүүл мэндийн даатгалын эмч” нар цуглуулж, баримт
бичгүүдийг шалган НДЕГ-т өгдөг.

>>Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан бүх
хүнд өгдөг “цэнхэр дэвтэр”.
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Зураг 2. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого, зарлага, 1995-2012
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Эх сурвалж: Монгол Улсын Эрүүл мэндийн даатгалын сан. Тайлбар: ам.долларыг тухайн үеийн (жилийн дундаж) долларын
ханшаар бодсон.
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Шахалтад орсон тогтолцоо:
Шинжээчдийн багийг бүрдүүлсэн нь

Монголын эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцоо
санхүүжүүлж байгаа үйлчилгээнийхээ төрөл, хэмжээг
өргөжүүлж, байнга эерэг баланстай байж чадсан зэрэг
амжилт гаргаж байгаа нь маргаангүй боловч 2000-аад
оны дундуураас ихээхэн шүүмжлэлд өртөх болжээ.
Иргэдийн уг тогтолцоонд итгэх итгэл алдарч, хувиасаа төлж
байгаа төлбөрийн хэмжээ нэмэгдэж, ажил олгогч болон
үйлдвэрчний эвлэлээс хэвлэл мэдээллээр шүүмжилж байв.

Шинэчлэл хэрэгтэй байв
Иргэдийн хувиас төлж байгаа төлбөрийн хэмжээ
нэмэгдсэнээр эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, авсан
эрүүл мэндийн зөвлөгөөний дагуу эмчилгээ хийлгэхэд
ноцтой саад бэрхшээл учруулж эхэлсэн юм (ОУХБ,
бусад, 2008 он). Чинээлэг иргэд гадаадад илүү чанартай
тусламж, үйлчилгээ эрж хайх болов. Захиргааны түвшинд
уламжлалт зардлын зүйл ангиар тооцдог төсөвлөлтийн
тогтолцоо чанар эсвэл үр ашгийг сайжруулах урам,
сэдлийг төдийлөн төрүүлэхгүй байв.

эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын талаар улс төрийн
түвшинд санаа зоволт ихтэй байгааг, түүнчлэн эрх зүйн гарц
шийдлийг олж чадахгүй байгааг илтгэж байна. ДЭМБ-ын
нэгэн судалгаанд “хийгдсэн эрх зүйн өөрчлөлтүүд тодорхой
зорилт эсвэл үндэслэл муутай, мэдээлэл, нотолгоо,
техникийн үндэслэл дутуу дулимаг байх нь цөөнгүй. Оруулах
өөрчлөлтийн талаар хэлэлцэх, батлах үйл явц тухайн
өөрчлөлтийн авчрах үр нөлөөний үнэлгээ хийлгүйгээр
явагдаж ирсэн” гэжээ. Энэ судалгаанд 2006 оны эрүүл
мэндийн даатгалын хуулинд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг
дурдаад хэдийгээр анхан шатны тусламж үйлчилгээний бүх
нийтийн хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилготой байсан боловч
малчдаас төлөх шимтгэлийг бууруулж, хоёрдогч ба гуравдагч
шатлалын эмнэлэгт шилжүүлэхэд төвөгтэй болгосон гэжээ
(ДЭМБ, 2011 он, 26-р тал).

Энэ хугацаанд хэд хэдэн үнэлгээ, шинжилгээ хийгдэж,
нөхцөл байдлыг тодорхойлон зөвлөмж гаргасан. Эдгээрээс
нэлээд хэд нь ОУХБ, ДЭМБ, Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)
зэрэг олон улсын байгууллагаас туслалцаа авч явуулжээ.
Гэвч эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцооны
шинэчлэлд ахиц гарсан нь бага.

Зарцуулагчид, хуримтлуулагчид, шимтгэл
төлөгчид
НДЕГ, ЭМДГ-т нэлээд асуудал байгааг дурдсан байна:
тухайлбал, ажиллах хүчний тоо дутагдалтай, мэргэжлийн
чадавх сул, чиг үүрэг хуваагдмал (АХБ, 2008 он).
Ерөнхийдөө байгууллага өвчтөний сэтгэл ханамжийг
анхаарч тэдэнд чанартай тусламж үйлчилгээ хүргэхийг
зорихоос илүүтэйгээр сангийн менежментэд анхаарч
иржээ (Вебер, 2008). Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын
чиг үүрэг хариуцлага НДЕГ, ЭМЯ, НХХЯ, СЯ, НДҮЗ,
ЭМДСЗ-ийн дунд хуваагдмал байсан нь гол асуудал болж
байв.

1993 оноос Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай
хуульд есөн удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулснаас харахад

Тодорхой хэмжээнд “зарцуулагчид” (тусламж, үйлчилгээ,
эмчилгээ үзүүлэх зорилготой ЭМЯ, эрүүл мэндийн

Хайрцаг 3. “Бид нөхөн төлбөрөө авч чаддаггүй”
Дүүргийн эмнэлгийн дарга эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын дүрэм журам хэрэгжихдээ доголдол гардаг. Энэ нь
иргэд, эрүүл мэндийн байгууллагад нөлөөлдөг гэж хэлж байв (Мисра, 2012 он, 12-р тал):
“Жишээлбэл, уушгины хатгалгааг авъя л даа. Эмчлэхэд 200,000 төгрөг төлнө. Жирэмсэн эмэгтэй уушгины
хатгалгаа тусвал бид амаржих газар луу явуулж чадахгүй, “төрөх болоогүй” гээд буцаана. Гэтэл жирэмсэнийг
төрөөс санхүүжүүлэх тул бид [эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалаас] нөхөн төлбөр авч чадахгүй. Амаржих
газруудыг төсвөөс бүрэн даадаг [ЭМЯ-ны төсвөөс]. Харин тэд ямар нэгэн хавсарсан оношийг эмчилдэггүй.
Тэгэхээр цаасан дээр бүх юм тодорхой юм шиг боловч эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын хүмүүсээс нөхөн
төлбөр авах нь тийм ч амар биш ээ.”
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байгууллагууд) болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн
эерэг балансыг хадгалах зорилготой “хуримтлуулагчид”
(НДЕГ, ХАХНХЯ, СЯ)-ын дунд зөрчил үүсэх нь гарцаагүй.
Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн шинэчлэлийг “мэдэж” авч
яваа ЭМЯ-д уг шинэчлэлийн нийгмийн талуудыг хариуцаж
байгаа гэж өөрийгөө үзэж байсан НХХЯ дургүйцэх нь
аргагүй.
Засгийн газраас гадна ЭМД-ын сангийн ихэнх хувийг
гишүүд нь бүрдүүлж байсан боловч ажил олгогчид,
үйлдвэрчний эвлэлийнхэн аль ч яаманд нөлөө багатай,
тиймээс бодлогод нөлөөлөх боломжгүй байна гэж үзэж
байв. ЭМЯ бодлогын хэлэлцүүлгийг давамгайлж ирсэн
боловч “олон талуудын дунд манлайлах чиг үүргийг
гүйцэтгэж чадахгүй байв” (ДЭМБ, 2011 он, 33-р тал).
Ингээд зогсонги байдал үүсчээ. Аймгуудын түвшинд
хуримтлуулагчид болон зарцуулагчдын зөрчил НДЕГын салбарууд болон эрүүл мэндийн байгууллагууд,
оролцогч талуудын дунд байлаа. ЭМДСЗ-д гишүүнээр
ажилладаг ажил олгогчийн нэгэн төлөөлөгч “ЭМЯ ‘та нар
юу ч мэдэхгүй, бидний өгч байгаа зүйлийг л батал’ гэсэн
хандлагатай байдаг. Салбар зөвлөл мөнгө шийдээд байгаа
юм шиг харагддаг ч үнэндээ утсан хүүхэлдэй юм” гэжээ.

Бүгдийг нэг дор авчрах
2004 оноос Герман Улс ОУХБ, ДЭМБ-тай Хөгжиж
буй орнуудын эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллын
консорциумд нэгдэн ажиллаж иржээ. 2007 онд тус
Консорциум АХБ-тай хамтран Монголын эрүүл мэндийн
нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчлэх зөвшилцлийг
бий болгох зорилготой зөвшилцөөний үйл явцыг дэмжиж
эхлэв (ГТХАН, бусад, 2007 он).
2008 оны 4 сард Засгийн газраас Консорциум, АХБ-ны
дэмжлэгтэй бага хурал зохион байгуулж бүх талуудыг
хамруулан цаашид хэрхэн талаар өргөн хүрээний
хэлэлцүүлэг явуулжээ. Үүний дүнд Герман Улс ирэх
гурван жилийн хугацаанд шинэчлэлд тусалж, зөвлөх
гурван гишүүнтэй бие даасан шинжээчдийн багийг
санхүүжүүлэхийг зөвшөөрөв.
Гурван шинжээчдийг ажилд авч, Улаанбаатарын төвд
офис нээв (доорх хайрцгийг үзнэ үү). Хэдийгээр гурвуулаа
эрүүл мэндийн тогтолцоонд мэргэжлийн хувьд эмч,
мэргэжилтэн зэрэг гүнзгий уялдаа холбоотой байсан
боловч цалинг ГОУХАН-ээс төлж байсан тул ихээхэн

Хайрцаг 4. Зөв шинжээчдийг сонгох
Ц.Цолмонгэрэл гурван шинжээчээс ГОУХАН-ийн хамгийн эхэнд томилсон шинжээч байв. Тэрээр нөгөө хоёр
шинжээчийг ажилд авах үүрэг гүйцэтгэжээ. Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт томоохон шинэчлэлийн төсөл
хэрэгжүүлсэн туршлагатай эрүүл мэндийн эдийн засагчийн хувьд энэхүү ажил тусгай ур чадвар шаардана гэдгийг
мэдэж байв. “Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын талаарх ойлголт шийдвэр гаргагч нар, оролцогч талуудын дунд
ялгаатай. Заримынх нь ойлголт нэлээд доогуур байсан. Тиймээс бид гурав зөвхөн мэргэжлийн мэдлэг чадвараас
гадна олон янзын хүнийг ятгах чадвартай байх ёстой байлаа.”
Тэд эхлээд янз бүрийн оролцогч талуудын хэрэгцээг судалж, тэдгээр хэрэгцээнд тулгуурлан төлөвлөгөө гаргажээ.
“Эрх зүйн мэргэжилтэнд хэрэгтэй мэдээлэл ажил олгогчдын холбооны
төлөөлөгчийнхөөс тэс өөр байх жишээтэй” гэж тэрээр хуучиллаа.
Цолмон сонголтоо хийхдээ хэтийн зүйлсийг бодож байжээ: тэрээр
мэргэжлийн ямар ч замаар явсан “бизнес”-тээ үлдэх буюу эрүүл мэндийн
нийгмийн даатгалд нөлөөгөө үзүүлсээр байх хүмүүсийг хүсч байв.

>> ЭМЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн
газрын дарга Ц.Цолмонгэрэл.

“ГОУХАН-ийн шинжээчдийн багт хийсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүн
шинэчлэлийн төслийн үеэр гарч ирсэн. Бид гурваас нэг нь Монгол дахь
ДЭМБ-ын төлөөлөгчийн газар Эрүүл мэндийн санхүүжилтээр ажиллах
болсон, нөгөө нь АХБ-ны төслийн менежер хийж байна. Би 2012 оны 9 сар
хүртэл шинэчлэлийн багийг ахалж байгаад ЭМЯ-ны бодлого, төлөвлөлтийг
хариуцах болсон. Бид гурвуулаа төсөлтэй холбоотой байсан бөгөөд янз
бүрийн замаар тусалж ирсэн.”
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эрх чөлөөтэй ажиллаж, хөндлөнгийн зөвлөгөө өгөх чиг
үүргээ гүйцэтгэн явуулжээ. Шинжээчдийн багийн гол
“үйлчлүүлэгч” нь УИХ-ын Нийгмийн бодлогын байнгын
хорооны доорх эрүүл мэндийн шинэчлэлийн үндэсний
ажлын хэсэг байв.
Мэдээллийн цоорхойг нөхсөн нь
Шинжээчдийн багийн өмнө тулгарсан нэг бэрхшээл нь
шийдвэр гаргагчид, үүний дотор УИХ-ын гишүүд, өндөр
албан тушаалтнууд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын
талаар нэгдмэл ойлголцолд хүрээгүй явдал байв (GVG,
2009 он, 6-р тал). Үүний зэрэгцээ эрүүл мэндийн хувийн
даатгалын талаарх хэлэлцүүлэг УИХ-д ч, Монголын хэвлэл
мэдээллээр ч өрнөж байлаа. Ингэснээр олон нийтийн
хэлэлцүүлэг тэнцвэртэй, мэдээлэл дээр үндэслэсэн
байдлаар хийгдэж чадахгүй байлаа.
Шинжээчдийн баг оролцогч талуудын дунд нэгдмэл
ойлголт бий болгосноор зөвшилцөлд хүргэх стратеги
боловсруулжээ. Тэд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын
талаар баримт, мэдээллийн хуудсуудыг боловсруулж,
УИХ-ын гишүүдтэй бизнес зоог барьж, яам, НДЕГ-ын
ажилтнуудад уулзалт семинар зохион байгууллаа. Таван
орны (Эстони, Солонгос, Киргиз, Филиппин, Тайланд)
эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг монгол хэлнээ
орчуулав. Шинжээчдийн баг эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын талаар өгүүлэл бичиж, томоохон сонин
хэвлэлээр гаргаж байв.
Тэд мөн бусад орны эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын
тогтолцоог судлуулахаар шийдвэр гаргагчид, албан
тушаалтнуудад зориулж танилцах аялал зохион
байгуулжээ. Эхний танилцах аяллаар УИХ-ын гишүүд,
нийгмийн түншүүд, өндөр албан тушаалын төрийн албан
хаагчдыг 2010 оны 2 сард Филиппинд айлчлуулав. Үүний
дараа 5 сард эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын “гэр”
болсон Герман Улсад, УИХ-ын Байнгын хорооны зарим
гишүүнийг Францад танилцах аяллаар авч явжээ.
Асуудлыг урагшлуулах нь
Харьцангуй бага зардлаар (ихэнх нь цалин) шинжээчдийн
баг эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын асуудлыг 2010
оны эцэс гэхэд нэлээд урагшлуулж чадлаа. Гурван
жилийн өмнөхтэй харьцуулбал Монгол Улсын шийдвэр
гаргагчид хавьгүй дээр мэдээлэлтэй болж, зөвшилцөл бий
болж эхэллээ. ДЭМБ-ын баримт бичигт “Өнөөдөр ихэнх
оролцогч тал зарчмын хувьд эрүүл мэндийн даатгалыг
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бие даасан байгууллага болгох талаар санал нэгдэж
байгаа боловч бие даасан гэдгийг юу гэж ойлгож байгаа нь
ялгаатай байна”(ДЭМБ, 2011 он, 10-р тал).
Шинжээчдийн багийн бий болгосон хамгийн дорвитой
бүтээгдэхүүн нь 2010 оны эцсээр УИХ-ын Нийгмийн
бодлогын байнгын хороонд өргөн барьсан Иргэний эрүүл
мэндийн даатгалын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төсөл байлаа. Үүнд илүү бие
даасан, үр ашигтай, хариуцлагатай эрүүл мэндийн
даатгалын байгууллагыг худалдан авах чиг үүргийг нь
бэхжүүлэн байгуулах тухай арга хэмжээ тусгагдсан байв.
Харамсалтай нь Эрүүл мэндийн яам шинжээчдийн багийн
зөвлөгөөг тусгаагүй өөрийн хуулийн төслийг УИХ-д өргөн
барьсан бөгөөд үүнд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын
байгууллагыг бие даалгах биш ЭМЯ-ны харьяа агентлаг
болгохоор заажээ.

Дахиад үзэх үү?
Шинжээчдийн багийн үйл ажиллагаа эрхэлж байсан
хугацаанд ахиц дэвшил гарсан боловч эрүүл мэндийн
нийгмийн даатгалыг иж бүрэн шинэчлэх хүсэл биелээгүй
л байв. Тогтолцоо цаашид ямар чиглэлээр явах тухай
зөвшилцөл бэхжиж байсан боловч ЭМЯ-ны бодлогын
давамгайлсан байр суурь өөрчлөгдөөгүй, бусад талуудын
хооронд ч үл ойлголцол үргэлжилсээр байлаа. Үүний
илрэл гэвэл эвслийн Засгийн газар Иргэний эрүүл мэндийн
даатгалын тухай хуулийн аль ч төслийг дэмжээгүй бөгөөд
шинэчилсэн найруулга УИХ-аар амархан гарахгүй болох
нь харагдсан.
Олон нийтийн хувьд юу ч дээрдсэнгүй. Байнгын хороо,
шинжээчдийн багийн ажил эрүүл мэндийн даатгалын
засаглалын орчныг анхаарч байсан болохоос биш
хүргэж байгаа үйлчилгээг төдийлөн анхаараагүй. Бусад
асуудал гэвэл хувиасаа төлж байгаа төлбөрийн хэмжээ
эрс өссөөр байсан, эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын
тусламж үйлчилгээний чанар тааруу, НДЕГ-ын чадавх, үйл
ажиллагаа болон техникийн ба захиргааны олон асуудлыг
шийдвэрлэх шаардлагатай байв.
Оролцогч талуудын өргөн дэмжлэгтэйгээр шинжээчдийн
баг нэлээд том зорилт дэвшүүлсэн төслийн саналыг
боловсрууллаа.

Эрүүл мэнд ба нийгмийн хамгааллын хөгжлийн жишээ

Үнэлгээнээс үйл хэрэг хүртэл: Шинэчлэлийн төсөл
Монгол Улсын Засгийн Газраас тавьсан албан ёсны
хүсэлтийг Германы тал 2011 оны эхээр зөвшөөрч
“Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шинэчлэл” төслийг
санхүүжүүлэх болов. Гурван жилийн төсөлд 1.35 сая евро
гаргахаар боллоо. Шинжээчдийн багийн зөвлөх чиг үүрэг,
эрх зүйн асуудлыг онцлохын оронд төсөл эрүүл мэндийн
нийгмийн даатгалын тогтолцооны үйл ажиллагааны
чадавхыг тогтвортой сайжруулахад чиглэжээ. Тиймээс
төслийг хэрэгжүүлэгч түнш байгууллага нь НДЕГ байсан
бөгөөд удирдан зохицуулагч байгууллага нь Нийгмийн
Хамгаалал, Хөдөлмөрийн Яам байв.
Төслийн ажлын удирдамжид дөрвөн тэргүүлэх зорилтыг
тусгажээ:
Эрх зүйн ба институцийн хүрээг шинэчлэх
Холбогдох институцүүдийн менежмент, байгууллагын
чадавхыг бэхжүүлэх
Даатгуулагчдад хүргэж байгаа эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах
Холбогдох талуудын хооронд нийгмийн яриа хэлэлцээ,
зөвшилцлийг бэхжүүлэх.
Зорилтыг хэрэгжүүлэхдээ төсөл багийн арга барилыг
ашиглаж, эрүүл мэнд, төр захиргааны удирдлагын өөр өөр
туршлага бүхий ажилтнуудыг бүрдүүлжээ. Багийн хоёр
гишүүн, үүний дотор багийн удирдагч өмнөх шинжээчдийн
багийн гишүүн байсан тул явагдаж ирсэн ажлын залгамж
холбоо алдагдаагүй байна.
Баг НДЕГ-ын байранд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын
үйл ажиллагаа явагдаж байдаг гол талбар дээр офистой
болжээ. Энэхүү хэвлэлд оруулахаар ярилцлага өгсөн
НДЕГ-ын нэгэн удирдах албан тушаалтны хэлснээр
“Төслийн баг манай байранд байрласан нь зүгээр
санагдсан. Анхнаасаа хамтын ажиллагаа, нэгдмэл
байдлын уур амьсгал бүрдсэн.”

Capacity WORKS аргачлалаар хийсэн
иж бүрэн дүн шинжилгээ
Хамгийн түрүүнд хийх ажил бол эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын тогтолцоо, байгууллагад тулгарч байгаа саад
бэрхшээлийн үнэлгээ байв. Төслийн баг ГОУХАН-ийн
боловсруулсан оролцогч талууд болон байгууллагын
ажилтнуудыг өргөн оролцуулахад анхаардаг “Capacity
WORKS” (ГОУХАН, 2012 он) аргачлалыг ашиглажээ (доорх
хайрцгийг үзнэ үү). 2011 оны эхний хагаст хийгдсэн үнэлгээ
амжилтын долоон хүчин зүйл болох чиг үүрэг, орчин,
бүтэц, нөөц, менежмент, соёл, үр дүн зэргийг онцлон
анхаарав.
Олон улсын зөвлөхийн хамтаар янз бүрийн аргачлал
ашиглан мэдээлэл цуглуулжээ. Үйлдвэрчний эвлэл, ажил
олгогчдын холбоо, үйлчилгээ үзүүлэгчид, НДЕГ, ЭМДГ-ын
төвийн ба орон нутгийн ажилтнууд гээд дөрвөн зорилтот
бүлгийн ярилцлага хийсэн байна. Үр дүнг 2011 оны 4
сард бүх оролцогчдыг хамруулан нээлттэй танилцуулан
хэлэлцүүлжээ. Бүх оролцогч талын байгууллагын
төлөөлөлтэй хувьчилсан ярилцлага хийж, үүнээс гадна
найман аймаг, нийслэлийн зургаан эмнэлгийн ажилтнуудыг
хамарчээ. Эцэст нь зорилтот бүлгийн ярилцлагын үеэр
гарсан дүгнэлтийг шалган баталгаажуулахын тулд эрүүл
мэндийн даатгал хариуцсан бүх шатны ажилтнуудын
40 гаруй хувийг хамарсан асуумж судалгаа авчээ
(Д.Төмөртогоо, бусад, 2011 он).
Үүний дүнд ярилцлага өгсөн хүмүүсийн иш татсан үгсээр
амилуулсан гайхалтай өргөн хүрээг хамарсан баримт
бичиг гарчээ. Уг баримт бичигт анх удаа зарим чухал
асуудлыг олон нийтэд зориулан баримтжуулахаас гадна
өмнөх судалгаа, илтгэлд шүүмжилсэн боловч засагдаагүй
асуудлуудыг гарган дэвшүүлэв. Ерөнхийдөө эрүүл
мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцоо санхүүгийн
хувьд сайн байгаа боловч өөрчлөгдөх яаралтай хэрэгцээ
байгааг харууллаа. Дараах ишлэл үнэлгээний үр дүн ямар
тодорхой бөгөөд өргөн хүрээг хамарсныг илтгэнэ:
Чиг үүрэг (16-р тал): “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
үзүүлэх болон худалдан авах үйл ажиллагаа салаагүйгээс
шалтгаалсан хүндрэлүүд их гарч байгаа ба үүний шууд
тусгал нь даатгалын байгууллагын хөгжил, чадамжид
сөргөөр нөлөөлж байна. Тухайлбал хүн амд эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг үүрэг бүхий
ЭМЯ эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын гүйцэтгэх
ёстой олон үйл ажиллагааг хийдгээс (ЭМД-аар санхүүжих
тусламж үйлчилгээний багцыг тодорхойлох, багцын
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тарифыг тогтоох, эрүүл мэндийн байгууллагуудыг
сонгох) даатгалын байгууллага тухайн чиглэлээр хөгжих
бололцоог хязгаарлаж байна.”
Бүтэц (29-р тал): “Тогтолцоонд ажиллаж байгаа хяналтын
байцаагч эмчийн тоо хэт цөөн, хяналтад ашиглаж байгаа
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандарт хуучирсан,
хэрэгцээнд нийцүүлэн тогтмол шинэчлэгддэггүй, тусламж
үйлчилгээний чанарыг хянах талаар нотолгоонд суурилсан
нарийвчилсан удирдамж байхгүй байна.”
Нөөц (53-р тал): “…төсөв зохиох үйл явц нь … үр дүн рүү
чиглэсэн төсөвлөлтийн арга биш байна. Түүнчлэн үйл
ажиллагааны төсөв зохиох үйл ажиллагаанд ЭМДХСГ-ын
санал авдаг, гэхдээ үүрэг роль хангалттай байж чадахгүй
байна. Тухайлбал, 2010 онд ЭМД-ын чиглэлээр зайлшгүй
шаардлагатай 49 орон тоог нэмэхээр санал өгсөн хэдий ч
СЯ-ны түвшинд хасагдсан байна.”
Соёл (55-р тал): “Зорилтот бүлгийн ярилцлага болон
судалгаанд хамрагдагсадтай хийсэн ганцаарчилсан
уулзалтуудын үеэр ЭМД-ын байгууллагын мэргэжилтэн,
байцаагчдын хувьд хамгийн чухал амжилт, хүрэх ёстой
зорилт нь ЭМДС-г хамгаалах гэж үзэж... байсан бөгөөд
даатгуулагчид чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх,
тэдний сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, улмаар хүн амыг
ЭМНД-д хамруулах тухай асуудлууд ач холбогдлын
зэрэглэлээр нэлээд хойгуур жагсаж байв.”
Үр дүн (49-р тал): “Даатгуулагчдын төлөөлөл болох
ажил олгогчид, үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөл ЭМДын тогтолцоон дахь байгууллагын үйл ажиллагаанд
сэтгэл ханамжгүй байгаагаа илэрхийлсэн бөгөөд энэ нь

тэдний санхүүгийн ил тод байдал, хамтрагч талуудтай
хамтран ажиллах арга зүй, механизм, хандлагад сэтгэлд
хүрдэггүйгээс болжээ. Эмнэлгийн байгууллагуудын
хувьд даатгалын байгууллагаас хийж байгаа санхүүжилт
цаг хугацаандаа хийгддэг гэснийг эс тооцвол эмнэлэг,
даатгалын байгууллагын хамтын ажиллагаа, даатгалын
байгууллагаас эмнэлгүүдэд үзүүлж буй үйлчилгээнд
эмнэлгүүд төдийлөн сэтгэл ханамжтай биш гэж үзэж
буйгаа илэрхийлж байсан.”
Үнэлгээгээр гарсан гол дүгнэлт гэвэл “ЭМДБ-ын хамгийн
тулгамдсан асуудал бол бага зардлаар харьцангуй үр
дүнтэй хийгдэж байгаа шимтгэл хураалт биш харин хэрхэн
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний идэвхтэй худалдан
авагч болж, даатгуулагчдын өмнөөс чанарт хяналт тавих
вэ гэдэгт оршиж байна”. Түүнээс гадна “2009 онд 4-5
дахин нэмэгдсэн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг 2000
онд ажиллаж байсан ажиллах хүчний тоогоор гүйцэтгэж
байна” гэсэн нь байгууллагын бүтээмж, ажлын чанар,
даатгуулагч, олон нийтийн өмнөх байгууллагын нэр хүндэд
нөлөөлж байгаа байдлыг тодорхойлжээ.
Үнэлгээгээр эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын үйл
ажиллагааны бүх талбараар зөвлөмж гаргаж, гадны улс
орны туршлага, жишээтэй харьцуулсан байна. Улс төрийн
хувьд илүү эмзэг асуудал (тухайлбал засаглалын бүтэц)
дээр зөвлөмж хэд хэдэн хувилбар дэвшүүлжээ. Эцэст
нь үнэлгээгээр эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагыг
хөгжүүлэх дунд хугацааны стратеги боловсруулах
тодорхой зорилго бүхий өөрчлөлтийн удирдлагын үйл
явцыг (Коттер, 1996 он) санал болгосон байна.

Хайрцаг 5. Capacity WORKS: хамтын ажиллагаа, зөвшилцлийг бэхжүүлэх нь
Capacity WORKS аргачлалаар санал болгосон арга барил нь нийгмийн яриа хэлэлцээгээр зөвшилцлийг бэхжүүлэх
ажиллагаатай яв цав нийж байлаа. Capacity WORKS аргачлалын гарын авлагад (ГОУХАН, 2011 он) ийнхүү дурджээ:
“Хөгжлийн хамтын ажиллагааны үндсэн зорилт бол түнш орнуудад тулгарч байгаа тодорхой асуудлыг
шийдвэрлэх хэлэлцэж тохирсон, хэмжих боломжтой үр дүнд хүрэхэд оршино. Төслүүд ганцхан түншийг хамардаг
байхаа больж, олон янзын байгууллага, институцийн нарийн ээдрээтэй сүлжээг агуулах болсон нь дүрэм шиг
тогтжээ. Тэгэхээр төслүүд тус бүр өөрийн гэсэн ашиг сонирхол, эрх мэдэл, байр суурьтай тэдгээр байгууллага,
институцийн төлөөлөгчид, сүлжээний дунд үр дүнд чиглэсэн хамтын ажиллагаан дээр тулгуурлах болов...
Түншлэл нэгэнтээ ижил тэгш болсон тул ямар нэгэн удирдах, захирагдах бүтэцгүй хамтын ажиллагааг хэлэх
бөгөөд харилцан бие биенээс хамаарах үндэслэлээр шийдвэр гардаг болжээ.”
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Шимтгэл төлөгчид юу гэж боддог вэ?
Үнэлгээ хийхийн зэрэгцээ олон нийтийн мэдлэг, хандлагыг
судлах оролдлого явуулжээ. “Иргэдийн эрүүл мэндийн
даатгалын талаарх мэдлэг, хандлага, хүлээлт” гэсэн
нэрээр хэвлэгдсэн энэхүү судалгааг 2011 оны 2-6 сард
хийв. Үүнд үйлчилгээний хүртээмж, хэрэглэгчдийн
сэтгэл ханамжийн түвшин, олон нийт үйлчилгээг хэрхэн
сайжрахыг хүсэж байгаа талаар судлан тусгажээ.
Судалгааны түүврийн хэмжээ гурван аймаг, Улаанбаатар
хотын хоёр дүүргийн 2,900 хүн ам байв (Мониторинг төв,
2011 он). Эдгээрээс 40 орчим хувь нь хувийн компаниудад
ажилладаг, 15 хувь нь малчин, 12.5 хувь нь хувиараа
хөдөлмөр эрхэлдэг, үлдсэн нь тэтгэвэрт гарсан ахмад
настнууд, оюутнууд, бага насны хүүхдээ асарч байгаа
эцэг эхчүүд, эмзэг бүлгийн иргэд (хөгжлийн бэрхшээлтэй,
ядуу, ажилгүй) байлаа. Чанарын мэдээг зорилтот бүлгийн
ярилцлагаар цуглуулжээ.
Судалгааны дүнгээс харахад хүн амын дунд ойлголтын
зөрүү ихтэй, ихэнх иргэд тогтолцоог сайн ойлгодоггүй
байна. Түүнчлэн улсын төсвөөс болон ЭМД-ын аль
алинаас нь санхүүжүүлж буй тусламж үйлчилгээний
чанар, хүртээмжийн талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжгүй
байдал өндөр байв. Судалгаанд оролцогчдын 60 хувь нь
тогтолцоог олигтой ажиллахгүй байна гэжээ. 15 орчим
хувь нь даатгалгүй ЭМД-ын байдлаа мэдэхгүй, арван
хүний нэг нь (малчдын дунд гурван хүний нэг) эрүүл
мэндийн даатгалыг хэрэггүй гэж үзэв. ЭМДГ-ын үзүүлдэг
үйлчилгээний талаарх сэтгэгдлийг үзвэл олон хүн
даатгалын ажилтнуудын хандлага муу, тэднээс мэдээлэл
авах хэцүү, олон гарын үсэг цуглуулдаг шат дамжлагатай,
зөвхөн бүртгүүлэхийн тулд дахин дахин очих шаардлага
тулгардаг гэсэн асуудлуудыг дурджээ (Мониторинг төв,
2011 он).

Байгууллагыг бэхжүүлэх нь
ЭМДГ-т дотоодын олон өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэсэн
ямар ч эргэлзээгүй дүгнэлт үнэлгээгээр гарчээ. Хамгийн
яаралтай өөрчлөгдөх хэрэгтэй бөгөөд харьцангуй хурдан
үр дүн гаргах боломжтой талбар нь хүний нөөц бөгөөд
тэдгээрийг удирдах менежментийн ур чадвар байв. Эдгээр
талбарт хурдан амжилт гаргаснаар байгууллагын соёл,
бодлогын орчинд нөлөөлнө гэж найдаж байлаа. Эцэст
нь, байгууллагад тэдгээр өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх ажлыг
удирдах стратегийн төлөвлөгөө хэрэгтэй байв.
Бидэнд хэдэн хүн хэрэгтэй вэ?
Үндэсний хэмжээнд 59 ажилтан ажлыг амжилттай явуулахад
хангалтгүй гэдэг нь тодорхой байв. НДЕГ-т эрүүл мэндийн
даатгал хариуцсан таван ажилтантай нэгж ажиллаж байлаа.
Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын харьяа 20 ажилтан
тусдаа өөр газар ажиллаж байв. Ихэнх аймгуудад ЭМДыг нэг байцаагч эмч магадлагч эмчийн үүргийг хавсран
гүйцэтгэн явуулж байлаа. ЭМД-ын санхүүжүүлдэг үйлчилгээ,
шимтгэл төлөгчдийн тоо, үүнээс үүдсэн бичиг цаасны ажил
ихээхэн нэмэгдсэн боловч хүний нөөцийн хэмжээ 2000 оноос
хойш өөрчлөгдөөгүй байна. Илүү цагаар ажиллах нь хэвийн
үзэгдэл болж, ихэнх ажилтнууд ажлаа амжуулахаар хагас,
бүтэн сайнгүй сууж ажиллана.
Энэ бүхэн 2013 оны эхээр өөрчлөгджээ. Ажилтны тоо
үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу бараг хоёр дахин нэмэгдэж
122 гарчээ. Ерөнхий газар ажилладаг нэг ажилтан
“өөрчлөлт болохоос өмнө бид тавуулаа нэг жижигхэн
өрөөнд, муухан тоног төхөөрөмжтэй шахцалдан суудаг
байлаа. Өнөөдөр нийслэлд ажиллаж байсан хэдийгээ
нэгтгээд бид 34-үүлээ болж, НДЕГ-ын байрны хоёр
давхрыг эзлэх хэмжээнд хүрчээ.” Аймаг бүр гурван хүнээс
бүрдсэн ЭМД-ын тасагтай болсон байна. Төрийн албыг
цомхотгох чиглэл баримталж байх үед орон тоог ийнхүү
нэмэгдүүлсэн нь гайхалтай амжилт байлаа.
Хүний нөөцийн чиглэлээр төслийн хүрээнд гаргасан
санаачилгаар олон улсын ба дотоодын зөвлөхүүд ЭМДын хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулахад
тусаллаа (Цандер, бусад, 2012а). Хүний нөөцийг хэрхэн
хөгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө, орон тоог төлөвлөх,
сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох аргачлал, мэргэжлийн
өсөлт, хөгжлийн зураглал гэх зэрэг зүйлийг багтаасан
гарын авлага бий болжээ (Цандер, бусад, 2012б).
Менежментийн сургалт (дор үзнэ үү) зэрэг төслийн
бусад бүтээгдэхүүний адил төлөвлөлтийн аргачлалыг
зөвхөн ЭМД-д хэрэглээд зогсохгүй нийт НДЕГ-т хэрэглэх
боломжтой.
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Хайрцаг 6. “Хүмүүс бүгд л эргэлзэж байлаа”
ГОУХАН-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын төсөл,
хөтөлбөрүүдийн ерөнхий менежер бөгөөд төслийн удирдагч Вернер
Косемунд 2011 онд эхний саналыг дурамжхан хүлээн авчээ. “Олон улсын
байгууллагуудаас санхүүжүүлэх тал олдохгүй байлаа” гэж тэр хуучлав.
“Бүгдээрээ л ЭМЯ, НХХЯ-ны хоорондын асуудал хэзээ нэгэн цагт
шийдвэрлэгдэнэ гэдэгт эргэлзэж байсан.”
Нөгөө талаас ГОУХАН уг арга барилыг, өмнө нь гаргасан оролдлого
санаачилгыг үргэлжлүүлэх нь зөв гэж үзэж байлаа:

>> Вернер Косемунд төслийн
Удирдах хорооны дарга Хүн амын
хөгжил, нийгмийн хамгааллын
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Б.Отгонжаргалын хамт.

“Бидний стратеги зөвхөн дээрээс нь эсвэл доороос нь биш харин бүх
түвшинд нэвтрэх, хатгах цэгийг хайхад оршиж байлаа. Монгол Улсын
төр засгийн дунд түвшинд өсөн хуримтлагдаж байгаа авьяаслаг “кадрууд”
буюу өндөр боловсролтой, олон туршлагыг сайн мэддэг хүмүүст найдаж
байв. Дээр нь шийдвэр гаргах түвшин, доор нь хэрэгжүүлэх түвшин
байдаг, харин эдгээр хүмүүс бодлогод нөлөөлж чаддаг. Тэд хүн бүрийг
мэддэг, нөлөөгөө ирээдүйд ч хадгалах жинхэнэ өөрчлөлтийн сувгууд юм.”

Шинэчлэлийн төсөл хэд хэдэн цэг дээр ажилласан бөгөөд үүнээс онцлон анхаарсан нь хэрэгжүүлэгч байгууллага
байлаа. “Бидний арга барил бол НДЕГ-ын ажилтнуудтай зэрэгцэн ажиллах Монголчуудын бяцхан багаар дамжуулан
чадавх бэхжүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулахад оршиж байв” гэж тэр хэллээ. Мэдээж гадаадын зөвлөхүүд
ажиллуулах, шаардлагатай тохиолдолд ГОУХАН-ийн ажилтнууд шийдвэр гаргагч албан тушаалтнуудтай уулзаж,
нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах цаг байлгүй л яахав. Гэхдээ ерөнхийдөө живэх үү, сэлэх үү гэдэг дээрээ тулж
байсан: ЭМДГ хурдан амжилт гаргаснаар шийдвэр гаргагч нарын улс төрийн богино хугацааны ашиг сонирхол юунд
ч оршсон бай хамаагүй шинэчлэл хийх нь хүн бүрд ашигтай гэдгийг батлан харуулах нь ямар чухал гэдгийг бид
мэдэж байсан.” Амжилтад хурдан хүрэхийн тулд ажилтнуудын өөртөө итгэх, ажиллах эрмэлзлийг сайжруулж, тэдний
ажлын ач холбогдлыг олон нийтэд таниулах нь зайлшгүй хэрэгтэй байв.
Төслийн ажилласан цэг зөвхөн энэ биш гээд тэрээр ажлын цаана байгаа бүтэц, тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс
чухал гэдгийг онцлон дурдлаа. Тэгэхээр нийгмийн түншүүд, зарим үйлчилгээ үзүүлэгчдийн техникийн чадамжийг
нэмэгдүүлэх нь бас чухал байлаа: “Ингэснээр хэлэлцүүлгийг илүү төвийг сахисан байдлаар явуулж, бодлогын
асуудлуудаас баримтад тулгуурласан үйл ажиллагаа руу чиглүүлэх боломж бүрдэнэ гэдгийг бид мэдэж байлаа. Тэнд
л бүх хүний харж чадах жинхэнэ ахиц дэвшил гарах боломжтой юм.”
ГОУХАН-ийн зөвлөмжөөр ХБНГУ-ын Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Яам төслийг баталлаа. “Бид
азтай байсан гэж хэлж болно. Эдийн засгийн орчин сайн, 2012 оны сонгуулийн үр дүн, үйлдвэрчний эвлэл, ажил
олгогчдын холбооноос үүсгэсэн хэвлэл мэдээллийн сонирхол гээд л бүх юм бидний амжилтад нөлөөлсөн. Гэхдээ
тухайн үедээ бид зоригтой алхам хийсэн.”

20

Эрүүл мэнд ба нийгмийн хамгааллын хөгжлийн жишээ

Менежментийн ур чадварыг нэмэгдүүлсэн нь
Олон шинэ ажилтан авсан, шинэ арга барил сурах
хэрэгцээг үзвэл сургалтын өргөн хүрээний ажил
шаардлагатай байлаа. Тиймээс төслийн зүгээс хоёр багц
иж бүрэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулсан бөгөөд нэг
нь менежмент-байгууллагын хөгжил нөгөө нь тусламж
үйлчилгээний чанарын менежмент (дараагийн бүлгийг
үзнэ үү) чиглэлээр байлаа.
“Хийх явцдаа суралцах” арга барилыг онцолсон дөрвөн
өдрийн хөтөлбөр бүхий менежментийн сургалтын багцыг
2012 оны эцсээс 2013 он дуустал явуулжээ. Багц нь гурван
модулиас бүрдэнэ: (1) ЭМНД-ын концепц, зарчим; (2)
төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, харилцааны ур чадвар; ба
(3) ажлын хандлага, үүнд ёс зүй, манлайлал, харилцаа
орно. Сургалтад жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
стандартчилсан хүснэгтийн дагуу боловсруулах зэрэг
практик арга хэрэгслийг онцолжээ.
Сургалт эхэлснээс хойш НДЕГ-ын газар, хэлтсүүд төстэй
сургалтыг захиалж, багийн тусламжтайгаар явуулжээ.
Байгууллагын соёлыг өөрчлөх нь
Үнэлгээгээр (ба өмнөх судалгаагаар) гарсан гол асуудал
концепцтой холбоотой байв. ЭМДГ-ын ажилтнууд “хураах,
хуримтлуулах” сэтгэлгээтэй байсан бөгөөд ЭМДС-гийн
санхүүгийн баланс сайн байгаа бол амжилттай байна
гэж үзэж байжээ. Нэг ажилтны хэлснээр “Эрүүл мэндийн
нийгмийн даатгалын тогтолцоо “санг” хамгаалах нягтлан
шиг байж.” Гэтэл нийгмийн хамгаалал гэдэг бол үүгээр
дуусахгүй: зөвхөн хуримтлуулаад зогсохгүй зөв зохистой
хэрэгцээнд зарцуулах ёстой. Ялангуяа олон нийт ‘бид
мөнгөөрөө юу авч байгаа вэ?’ гэж асууж байх үед энэ нь
чухал.
Байгууллага үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй ажлын шинэ арга
барил, харилцаа тогтоосноор (дараагийн бүлгийг үзнэ үү)
ажилтнуудын ажиллах эрмэлзэл өсчээ. Ярилцлага өгсөн
хэд хэдэн ажилтан цаасан дээрх алдаа хайдаг “цагдаа”
биш харин эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг
сайжруулахаар идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэдэг болсондоо
баяртай байна гэж байв. Тэд төслийн багийн оролцооны
арга барилыг үнэлж байлаа. Энэ нь тэдэнд хэрэгцээ,
санаагаа илэрхийлэх урам зоригийг өгсөн юм.

Төсөл дөрвөн эмнэлгийг сонгон зарим үйл ажиллагааг
турших үеэр ЭМДГ-ын ажилтнууд болон дөрвөн
туршилтын эмнэлэгт шинэ компьютер, принтер, ширээ
авч өгөхөд ажиллах эрмэлзэл улам нэмэгджээ. Багийн
гишүүн чанарын менежментийн сургалт, шинээр авч өгсөн
тоног төхөөрөмж ЭМДГ-ын ажилтнуудад эмнэлгийнхэнтэй
харилцах гүүр тогтооход ашиг тусаа өгсөн гэж хэлж
байлаа. “Ажлаа өөрөөр хий гэж хэлчихээд ажлаа хийх
шинэ, хурдтай тоног төхөөрөмжөөр дэмжихэд зүгээр. Бид
үүнийг хийхдээ дотроо бодол агуулж байсан: хэрэв бид
байцаагч эмч нарын ажлын ачааллыг бууруулахын тулд уг
ачааллыг үүсгээд байгаа эмнэлгийн даатгалын эмч нарт ч
нөлөөлөх ёстой байлаа.”
Бодит амьдралд нийцсэн бизнес төлөвлөгөө
Оролцооны аргаар боловсруулж, НДҮЗ-өөр батлуулсан
дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөө тус орны эрүүл
мэндийн даатгалын түүхэнд анхны иж бүрэн стратегийн
баримт бичиг байлаа. Үүнд олон жил дутагдаж ирсэн
зүйлийг тусгасан юм. Тэр нь эрүүл мэндийн даатгалын
байгууллагын бизнес төлөвлөгөө байлаа.
Дунд хугацааны стратегид үнэлгээгээр тогтоосон сул
талуудыг системтэйгээр шийдвэрлэх арга замыг тавьсан
бөгөөд өмнө нь байгаагүй зүйлсийг, тухайлбал үнэт зүйлс,
ажиллах зарчмыг тодорхой зааж өгчээ (НДЕГ, 2012 он).
Үүнд НДЕГ, нийслэл, аймгийн түвшинд ямар бүтэц, орон
тоотой байх, ямар хүний нөөц шаардлагатайг ч нарийн
тусгасан. Үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй хүснэгтээр
харуулж, зорилтуудыг хүрэх үр дүнтэй нь холбож,
хариуцах талыг тогтоож, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх жил
жилийн хүрээг татжээ. Өмнөх гүйцэтгэл болон шимтгэлийн
бодлого, үйл ажиллагааны зардал зэрэг хувьсагчид
өөрчлөлт гарахад орлого, зарлагад хэрхэн нөлөөлөх
хувилбаруудыг мөн толилуулсан байна. Эцэст нь НДҮЗөөс хэрэгжилтийг хянах үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслах
зорилгоор стратегийн хэрэгжилтийн дунд хугацааны
үнэлгээг 2014 онд, эцсийн үнэлгээг 2016 онд явуулах
шалгуур үзүүлэлтийн багцыг гаргажээ.
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Хайрцаг 7.“Шинэ чиглэлийг ойлгох нь сорилт байсан.”
“Өөрчлөгдөх ёстой юмсын нэг жишээ нь би өөрөө байсан” гэж Р.Наранчимэг инээмсэглэн хэллээ. “Төслийг эхлэхээс
өмнө би эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцоо боломжийн байгаа, бид ингэж илүү цагаар ажиллах нь
ажлын нэг салшгүй хэсэг гэж боддог байсан. Шинэ чиглэлийг ойлгох нь надад сорилт байлаа.”
Эмэгтэйчүүдийн эмч мэргэжилтэй Р.Наранчимэг Архангай аймгийн эрүүл мэндийн газарт арав гаруй жил ажиллажээ.
Тэрээр 2004 оноос Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын ЭМД-ын хэлтсийн даргаар эрүүл мэндийн даатгалын
ажлын гараагаа эхэлсэн бөгөөд 2012 онд өнөөгийн албан тушаалд
томилогджээ.
Өмнө нь хэрэгжүүлж байсан шинэчлэлийн төслүүдийг хараад төслийн
талаар ерөнхийдөө сөрөг хандлагатай болсон байжээ. “Зөвлөхүүд ирээд
л, судалгаа хийгээд л, ажлын хажуугаар ажлаар дарж байснаа хэдэн
сарын дараа баахан шүүмжилсэн том тайлан л ирүүлдэг байлаа. Ямар ч
өөрчлөлтгүй.”
“Энэ төсөл өөр байсан. Яагаад гэвэл оролцооны арга ашигласан” гэж тэр
хэллээ. Тэрээр танилцах аяллаар явсныг суралцах чухал туршлага болсон
гэлээ. “Би Тайванд очоод өвчтөн эмнэлэгт орох мөчөөс эхлэн эрүүл мэндийн
мэдээллийг ямар шат дамжлагаар боловсруулдгийг харсан. Үүнийг хараад
манай програм хэрхэн сайжрах ёстойг бид мэдэрсэн”.

>> НДЕГ-ын ЭМДГ-ын дарга
Р.Наранчимэг.

Төслийн өөр нэг ялгаа нь тодорхой үр дүнд оршино. Үүний жишээ болгон
дөрвөн томоохон эмнэлэгт хэрэгжүүлж байгаа туршилтын төсөл, шинэ гэрээ, шинээр боловсруулсан дунд хугацааны
стратегийг иш татлаа. Ялангуяа дунд хугацааны стратеги нэн чухал, яг л зүг чиг заагч алтан гадас од гэлтэй. Бүх
зүйлийг ойлгомжтой болгосон гэж тэр хэллээ.
Ялангуяа ажилтнуудын идэвх нэмэгдсэнд тэр их баяртай байгаагаа илэрхийллээ. Одоо ажилтнууд үйлчилгээ,
ажлын үйл явцаа хэрхэн сайжруулах вэ хэмээн өөрсдөө санаа санаачилга гаргадаг болсон. Төсөл байгууллагыг бүх
түвшинд идэвхтэй, холыг харж урьдчилан сэтгэдэг болгосон гэж боддог тухайгаа бидэнд хуваалцлаа. “Жишээлбэл,
бид олон нийттэй илүү сайн харилцдаг болсон. Үүнийг хөнгөлттэй эмийн хэрэглээ өссөнөөс харж болно.”
Мөн бодлогын түвшин дэх харилцаа, нийгмийн түншүүдтэй явуулж байгаа харилцаа бас өөрчлөгдсөн байна.
“Төрийн албан хаагчид Их Хурал дээр юу болж байгааг сайн мэдэхгүй, гэнэт хууль гардаг байлаа. Харин одоо шинэ
хуулийн боловсруулалтад бид өөрсдөө идэвхтэй оролцож байгаа бөгөөд ингэснээр хууль гарахад бид бүх зүйлийг
урьдчилан бэлдэн өөрсдөө бүрэн ойлголттой болсон байна. Цаашид хуулийг иргэд даатгуулагчдад сурталчлах
ажлыг өөрсдийн хүчээр цаг алдахгүйгээр хүргэх боломж бүрдэж байна. Учир нь юу хийх ёстойгоо хүн бүр бүрэн
ойлгосон байгаа явдал гэж үзэж байгаа.
Өөрчлөлт гаргахын тулд бид бүх хүрээний албан тушаалд өөрсдийхөө хийж бүтээж буй зүйлийн талаар тодорхой
мэдээлэл өгч нэгдсэн ойлголттой болох хэрэгтэй юм байна” гэж ойлгож байгаа.
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Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах нь
Ярилцлага өгсөн нийгмийн түншийн нэг төлөөлөгч “Хүмүүс
хэд төлж байгаа нь чухал биш харин хүлээн авч байгаа
үйлчилгээний чанар ямар байгаа нь гол асуудал гэж би
боддог. Хүмүүс чанартай үйлчилгээний төлөө илүүг ч
баяртайгаар төлж болох юм.” Энэ нь Монгол Улсын ЭМНДын тогтолцооны тулгамдсан асуудал болох даатгуулагчдад
үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээний чанарыг асуудлыг
хөндөж байна. Түүнчлэн үүнд зарим шийдэл харагдаж
байна: ЭМНД-ын байгууллага үйлчилгээг хүргэдэггүй
ч худалдан авах үйл ажиллагаа эрхэлснээр чанарыг
сайжруулах хүчирхэг эх үүсвэр болж чадна.
ЭМДГ-ын чанарын асуудлуудад 2011 онд ДЭМБ болон
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын олон улсын
нийгэмлэгийн (ЧОУН) дэмждэг аргачлалыг (ДЭМБ ба ЧОУН,
2003) ашиглан үнэлгээ хийжээ. Энэ үйл явцын хүрээнд
үндэсний ба олон улсын зөвлөхүүдийн тусламжтайгаар
НДЕГ-ын ажилтнуудтай уулзалт хэлэлцүүлэг зохион
байгуулжээ. Үнэлгээ жилийн дундуур гарахад (ГОУХАН/
НДЕГ, 2011 он) түүн дээр үндэслэн чанарыг тасралтгүй
сайжруулах хөтөлбөр боловсруулах ажил эхэлсэн. 2012
оны 3 сар, 2013 оны 4-5 сард явуулсан сургалт энэхүү
ажилд дөхөм үзүүлсэн юм. Үүний дээр ЭМД-ын 12 байцаагч
эмчийг Тайван руу илгээж, чанарын баталгаажуулалтыг
хэрхэн хийж байгаатай танилцах аялал зохион байгуулжээ.
Шинэ арга хэрэгсэл, ажлын дадал
Чанарын үнэлгээнд зөвлөмж болгосны дагуу чанарыг
сайжруулах үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор хэд хэдэн
шинэ арга хэрэгсэл, дадал нэвтрүүлжээ. Бусад оронд
амжилттай ашиглаж байгаа арга хэрэгслийг олон улсын
зөвлөхүүдтэй хамтран боловсруулав. Үүний дотор Германы
томоохон ЭМД-ын сангаас зөвлөх урьж ажиллуулжээ (Шмидт
ба AOK-Консалт, 2011 он). Тэдгээр арга хэрэгслийг дурдвал:
НДЕГ ба үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хооронд
байгуулах дэлгэрэнгүй гэрээ. Гэрээгээр олон
зүйл зохицуулсны дотор эмнэлгүүдэд эмнэлзүйн
удирдамж, стандартын хэрэглээг нэмэгдүүлэх,
чанарыг тасралтгүй сайжруулах ажлын төлөвлөгөө
боловсруулах зааврыг харилцан тохирч оруулжээ.
Нэхэмжлэл өгөх, хянах үйл явцыг шинэ зохион
байгуулалтад оруулж, алдаа, зөрүүг илрүүлэх
алгоритм бүхий шинэ програм хангамж нэвтрүүллээ.
Эмнэлэг дээр хийх чанарын хяналт шалгалт,
үзлэгийг өөрчлөн шинэчилж, ямар ч үед ажлын
шаардлагатай талбаруудад анхаарал тавих, цаг
хугацааны хувьд тогтвортой жигд ажиллагааг хангасан
протокол, шалгах хуудсыг боловсруулав.

Өвчтөний сэтгэл ханамжийн судалгаа. Эдгээр нь
чанарын хяналтын арга байгаад зогсохгүй, гэрээний
хэрэгжилтэд хяналт тавихад тусалдаг юм. Жишээлбэл,
ЭМД-аас санхүүжих ёстой үйлчилгээний төлөө иргэд
хувиасаа төлбөр хийсэн тохиолдлыг илрүүлдэг.
Хөндлөнгийн мэргэжилтний үнэлгээг нэвтрүүлж,
төлбөрийн хувьд маргаантай асуудлуудыг шийдвэрлэх
болсон. ЭМДГ ба үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хоорондын
зөрчлийг шийдвэрлэх, харилцан хүлээн зөвшөөрсөн
хөндлөнгийн арга хэрэгсэл нь бас дадлыг сайжруулах,
ирээдүйд алдаа гаргахгүй байхад анхаарсан суралцах
механизм болдог байна.
Төслийн баг шинээр боловсруулсан арга хэрэгсэл, ажлын
дадлыг туршихын тулд НДЕГ болон ЭМЯ-тай хамтран
2012 оны эхээр Улаанбаатарын дөрвөн эмнэлэг дээр
(гурав нь улсын, нэг нь хувийн) эхэлсэн нэг жилийн
туршилтын хөтөлбөрийг боловсруулжээ. Туршилтын
үеэр шинэчлэлийн төслийн “хийх явцдаа суралцах”
арга барилыг жишээ болгон ашиглаж, НДЕГ болон
эмнэлгүүдийн ажилтнууд нягт хамтран ажиллажээ.
Туршилтын хөтөлбөрийг хариуцан ажиллаж байсан төслийн
багийн гишүүн “НДЕГ, эмнэлгүүдийн хооронд байгуулж
байсан хуучин гэрээ цөөхөн хуудастай, төлбөр шилжүүлэх
хуваарийг л заасан бэлэг тэмдгийн баримт бичиг байсан”
гэж хэлж байв. Үүнтэй харьцуулахад шинэ гэрээ хоёр талын
үүрэг хариуцлагыг нарийвчлан заасан, үйл ажиллагааг
хянах 40 шалгуур үзүүлэлтийн багц бүхий дэлгэрэнгүй
баримт бичиг болжээ. “Бид Австрали, Герман, Солонгос,
Шинэ Зеландын гэрээг загвар болгон ашигласан. Ингэснээр
бид бодит хэрэгцээнд ч, олон улсын стандартад ч нийцсэн
‘амьд’ баримт бичигтэй болж байгаа юм.”
Туршилт эхэлснээс хойш удалгүй нэхэмжлэл хянах ажлын
ачаалал эрс өөрчлөгджээ. Нэхэмжлэл шалгах шинэ
програм цэвэр захиргааны шинжтэй ажлын 40-50 хувийг
бууруулсан байна. Ингэснээр хяналтын байцаагчид илүү
чанарын шинжтэй асуудалд анхаарах боломжтой болжээ.
Жишээлбэл, дахин давтагдан гарч байгаа алдааг үүсгэж
байгаа цаад шалтгаан, асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд
шалгадаг болов.
Туршилтын хөтөлбөр байцаагч, эмнэлгийн ажилтнуудад
шинэ арга хэрэгслийг ашиглах, хамтдаа тэдгээрийг
сайжруулахаар ажиллах боломжийг олгожээ.
Сайжруулахаар гаргаж байгаа өөрчлөлтийг 2012 оны
эхээр болон 2013 оны нэгдүгээр хагаст явагдсан чанарын
менежментийн сургалтад тусгасан байна. Шинэ гэрээг
туршилтын эмнэлгүүдтэй шинэчлэн байгуулаад 2014
оноос үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэхээр бэлтгэж байна.
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Хайрцаг 8. Эмнэлгүүд болон эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын шинэ харилцаа
Эрүүл мэндийн даатгалын олон байцаагч эмч болон эмнэлэгт ажилладаг даатгалын эмч нарын хувьд нэхэмжлэл
шалгах ажлыг шинэ зохион байгуулалтад оруулсан нь ажилд нь хийсэн хамгийн том хувь нэмэр ажээ. Өнгөрсөн
хугацаанд эмчилгээ үзүүлснийхээ төлөө нөхөн олговор авахын тулд эмнэлэг бүр өвчний түүхийг НДЕГ-ын байр луу
зөөж, байцаагч эмч нарт шалгуулдаг байв. Бодит амьдрал дээр ихээхэн хэмжээний цаас бичгийг том цүнх эсвэл
хайрцгаар тээвэрлэх шаардлагатай байж. Тэр баримт бичгүүд бүгд эх хувиараа бөгөөд хуулбар хийх боломжгүй,
өвчтөний нууцлалыг хадгалахад хүндрэлтэй нөхцөлд ажиллаж байв.
Л.Ундармаа туршилтын эмнэлгүүдийн нэг болох Улаанбаатарын Нэгдсэн нэгдүгээр төв эмнэлгийн даатгалын эмч.
Тэрээр “сар болгон бид 1,600 өвчтөний түүхийг нийслэлийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс рүү зөөдөг байсан. Тэнд
мэдээллийг хүснэгтэд шивж оруулан алдаа шалгадаг байсан. Ихэвчлэн төлбөрийн алдааг илрүүлэхэд л анхаардаг
байв. Бичиг цаасны ажил маш их байсан учраас хагас, бүтэн сайнгүй сууна. ‘Эрүүл мэндийн даатгалын байцаагчаар
ажиллаж шийтгүүлнэ дээ!’ гэж тоглодог байсан
гээд бод доо” гэж тэр дурсан ярилаа.
Өнөөдөр нэхэмжлэл шалгах үйл ажиллагаа
бүрэн өөрчлөгдсөн. “Бид мэдээллээ НДЕГ
руу интернетээр илгээж, тоон алдааг засах
програмаар шалгуулдаг. Байцаагч эмч нар
эмчилгээний чанарын асуудалд анхаарлаа
хандуулах цагтай болсон. Ямар нэгэн зөрчил
үүсэх юм бол, эсвэл нэхэмжлэл үндэслэлгүй гэж
үзвэл тэд нэхэмжлэлийг бариад эмнэлэг дээр
ирдэг. Одоо тэд эмнэлэгт сард нэг удаа ирэх
цагтай болсон. Харилцаа маань ч өөрчлөгдсөн:
үнэндээ одоо бид төлбөрийн талаар маргахаас
гадна бодит харилцаатай болсон шүү.”
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>> Л.Ундармаа (зүүнээс хоёр дахь), хамтран ажилладаг
М.Уранчимэг, Г.Энхээ, Ж.Баттуул нартай Нэгдүгээр төв
эмнэлгийн даатгалын өрөөнд.
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Нийгмийн яриа хэлэлцээ: зогсонги
байдлаас гарсан нь
Сүүлийн арав гаруй жил урагшаа ахихад саад болж
байсан зүйл бол оролцогч талууд ЭМНД-ын тогтолцоог
цаашид хаашаа авч явах, тийшээ хэрхэн хүрэх, ямар
нөхцөлөөр явах гэх асуудлууд дээр санал нийлж чадахгүй
байсан явдал юм. Шинжээчдийн баг эхний хоёр асуудлыг
шийдвэрлэхээр ажиллаж, эрх зүйн шинэчлэлийг дэмжих
төвийг сахисан мэдээллийг бүх оролцогч талд хүргэж
байв. 2010 он гэхэд оролцогч талуудад мэдээлэл хүргэх
талаар нэлээд ахиц гарсан боловч нийгмийн жинхэнэ
зөвшилцөлд хүрч чадаагүй тул эргээд зогсонги байдалд
оржээ. Мэдээлэл дангаараа хангалтгүй байв. Хэлэлцүүлэг
хийж байгаа нөхцөл, оролцогч талуудын эрх мэдлийн
тогтсон тэнцвэр өөрчлөгдөх ёстой байлаа.
Тэнцвэрийг шинэчлэн тогтоосон нь
Бодит нотолгоон дээр тулгуурлахыг онцолдог арга
барилынхаа дагуу төсөл хоёр удаа үнэлгээ хийжээ. Нэг
нь ерөнхий нөхцөл байдлын үнэлгээ, нөгөө нь оролцогч
талуудын бүтэц, ажилтнуудыг гаргасан нарийвчилсан
дүн шинжилгээ байв. Үүгээр нийгмийн яриа хэлэлцээ
хийх чадавхыг нь хэрхэн сайжруулах боломжтой гэдгийг
гаргахаар хичээсэн байна. ЭМДСЗ-ийг нарийвчлан
судалсан бөгөөд үйл ажиллагаа нь идэвхгүй, үндэсний ба
орон нутгийн түвшинд яриа хэлэлцээ явуулах чадваргүй
байгааг онцлон тэмдэглэжээ. Дүн шинжилгээгээр
нийгмийн түншүүдэд ажиллах хүчин, мэргэжлийн мэдлэг
дутагдалтай, ЭМДСЗ-ийн уулзалт, хуралд ялангуяа орон
нутгийн түвшинд оролцох зорилго, чиг үүрэг нь тодорхой
заагдаагүй. Үүнээс болж тусламж үйлчилгээний тариф
тогтоох, багц тодорхойлох, үйлчилгээ үзүүлэгчдийг сонгох
зэрэг ихэнх шийдвэрийг ЭМЯ буюу үйлчилгээ үзүүлэгч тал
гүйцэтгэж иржээ.
Үнэлгээний мөрөөр төслийн багийн тусламжтайгаар
зөвшилцлийг бэхжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж, нийгмийн
гол түншүүд болох МҮЭХ болон МАОЭНХ-ноос санаачлан
дэвшүүлжээ. Хөтөлбөрийн зорилго нь оролцогч талуудад
төр засгийн давамгайлж ирсэн яриа хэлэлцээнд ижил тэгш
оролцох боломжийг өргөжүүлэхэд оршиж байв. Хөтөлбөр
МҮЭХ ба МАОЭНХ-д ЭМНД-ын талаарх ойлголтоо
гүнзгийрүүлэх, байр сууриа үзэл баримтлалын баримт
бичиг болгон тодорхойлох, нийгмийн яриа хэлэлцээний
бүтэц, менежментийг бэхжүүлэхэд туслах зорилготой
байлаа. Үүний дээр МҮЭХ, МАОЭНХ хоёулаа албан ёсоор
ЭМНД-ын асуудлуудыг үйл ажиллагааны төлөвлөлтдөө

тусгаж, үзэл баримтлалын баримт бичиг боловсруулах,
гишүүдийнхээ дунд ЭМНД-ын тухай сургалт явуулах гэх
зэрэг бие даасан болон хамтарсан үйл ажиллагаанууд
хэрэгжүүлж эхэлжээ.
Бүгд нэг дор: стратегийн төлөвлөлт хийх үйл
явц
Шинэчлэлийн төслийн хамгийн томоохон өв бол Монгол
Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын тогтолцоог
ирээдүйд залан чиглүүлэх салбар дундын урт хугацааны
стратегийн төлөвлөгөөг боловсруулах үйл явц байлаа.
Энэхүү үйл явцыг удирдан чиглүүлсэн тал нь P4H олон
улсын сүлжээ байв. ГОУХАН уг сүлжээнд хамтрагч
түншээр ажилладаг (ДЭМБ, 2013a). P4H-ийн шугамаар
ихэвчлэн ажилладаг ГОУХАН-ийн ажилтан Холгер Тийс
2012 оны турш Монгол Улсад хэд хэдэн удаа ирж, дараа
нь түүний хамтран ажилладаг Викториа Рабовская хамт
ирдэг болжээ.
Энэхүү үйл явц бүх оролцогч байгууллагууд, томоохон
эмнэлгүүд, Монголын нэртэй судлаачид, АХБ, ДЭМБ,
ДБ зэрэг олон улсын байгууллагуудыг нэг дор авчрав.
Гурван нарийн төлөвлөсөн уулзалт зөвлөлгөөнийг 2012
оны 5, 7, 10 сард зохион байгуулж, ажлын хэсгийн дэд
бүлгүүд ЭМНД-ын гол гол асуудлуудаар стратегийн
төслийг бичиж эхлэв. Стратегид тусгах гол асуудлуудыг
оролцогчид өөрсдөө жагсаан гаргаж, яваандаа стратеги
долоон бүлэгтэй болжээ. Оролцсон бүх байгууллагуудад
ажлын дэд хэсэгтээ орж ажиллахыг урьсан бөгөөд дэд
бүлгүүдийн дарга нарыг өөрсдийнх нь сонирхол, мэргэжил,
туршлага дээр үндэслэн оролцогч нар дундаас сонгожээ
(доорх хайрцгийг үзнэ үү).
Энэхүү үйл явцын оролцоог бүрэн хангах арга барилыг
тухайн оны 10 сарын сүүлээр Улаанбаатар хотноо
зохион байгуулсан Нийгмийн Даатгалын Үндэсний Чуулга
уулзалтаас харж болно. Чуулга уулзалтын хоёр дахь
өдөр бүхэлдээ ЭМНД-ын тухай байсан бөгөөд НДЕГ-ын
аймаг, сумын түвшний ажилтнуудаас өгсүүлээд 250 хүн
оролцжээ.
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Хайрцаг 9. Нийгмийн зөвшилцөл дандаа шулуун дардан, амар хялбар явагддаггүй
“Нийгмийн зөвшилцөлд би бат итгэдэг” гэж Д.Нармандах (МАОЭНХ) яриагаа
эхэллээ. “Дандаа дардан эсвэл амар биш л дээ. Манай улсад ийм туршлага
саяхнаас л эхтэй. Коммунист дэглэмийн үед иргэний нийгмийг бие даасан
этгээд гэж үздэггүй байлаа. Гэхдээ Монгол Улсад сонсох гэсэн чин эрмэлзэл
байна. Хөдөлмөрийн харилцаанд гурван талын арга барил ашиглахад энэ
нь харагдсан. ЭМД-ыг хөгжүүлэх урт хугацааны стратеги бол үүний бас нэг
жишээ.”
Инженер, эдийн засагч мэргэжилтэй Нармандах хэлэлцээний ширээний
аль аль талд сууж үзсэн. Ажлын арвин туршлагынхаа хүрээнд өмнө нь
Хөдөлмөрийн яаманд ч, үйлдвэрчний эвлэлд ч ажиллаж байсан байна.
Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгал анх 1994 онд үүсэхээс эхлүүлээд оролцож
иржээ. Эдүгээ ЭМДСЗ-ийн гишүүнээр ажилладаг. МҮЭХ-ны Ерөнхийлөгч мөн
энэ салбар зөвлөлийн гишүүн.

>> МАОЭНХ-ны Хөдөлмөрийн
харилцааны албаны дарга
Д.Нармандах.

“МАОЭНХ 8,000 гаруй гишүүн байгууллагатай, ихэнх нь жижиг дунд
үйлдвэрүүд” гэж тэр тайлбарлалаа. Үүнд эмнэлэг, эмийн сан гээд хувийн
хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд ч орно.
Урт хугацааны стратегийг боловсруулах үед Нармандах эрүүл мэндийн хувийн даатгалын тухай бүлгийг
боловсруулах дэд бүлгийн даргыг хамтран хийсэн. “Тэр бүлэгт байгаа ихэнх юмс МАОЭНХ-ноос өгсөн
санал, засаглалын тухай бүлэгт ч гэсэн бид ихээхэн зүйлийг оруулсан. Бид хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн
байгууллагуудыг ижил тэгш тоглогч болоосой, Герман болон бусад өндөр хөгжилтэй орнуудад байдаг шиг эрүүл
мэндийн хувийн даатгалыг Монголчуудад хүргэх юмсан гэж хүссэн.”
Төр, хувийн хэвшлийн хооронд шийдэгдээгүй олон асуудал байдаг боловч урт хугацааны стратегид тусгагдсан ихэнх
томоохон асуудлаар МАОЭНХ, МҮЭХ бүрэн санал нэгдэж байгаа, ялангуяа засаглал, тусламж үйлчилгээний чанар,
шимтгэл төлөгчдөөс гарч байгаа төлбөрийг хянах хэрэгцээний талаар гэж тэр онцлон тэмдэглэлээ. Ер нь нийгмийн
хоёр түнш хамтран шахалт үзүүлсэн учраас стратегийн төлөвлөлтийн үйл явцыг эхлүүлж чадсан бөгөөд улс төрийн
тэргүүлэх асуудал хэвээрээ үлдсэн гэлээ. “Яаж хүргэх вэ гэдэг дээр бид ялгаатай байр суурьтай ч хоёулаа ижил
зорилготой: эрүүл мэндийн нийгмийн даатгал хүмүүсийн хүсэж байгаа тусламж үйлчилгээг олон улсын стандартын
хэмжээнд санхүүжүүлэх ёстой.”
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Үйл явцыг зөв замд нь хадгалах
Стратегийн төлөвлөлтийн үйл явц өөрийн гэсэн
драмгүйгээр өрнөсөнгүй. Эхэн үед ЭМЯ, НХХЯ-ны аль нь
энэ үйл явцыг удирдаж байгаа талаар санал зөрөлдөж,
сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай болж байв. Зөрчлийг олон
улсын зөвлөхүүдийн зуучлалаар амжилттай шийдвэрлэж,
хоёр яамны хамтарсан тушаал гарган урт хугацааны
стратегийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсгийг
байгуулжээ.

“Үүний үр дүнд талууд бүх нийтийн ашиг сонирхлын
төлөө байр сууриа нэгтгэн эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын тогтолцоог хөгжүүлэхэд ирэх арван жилд
Монгол Улсын Засгийн газраас баримтлах үндсэн
зарчим, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний бүх
нийтийн хамралтад хүрэхэд болон эрүүл мэндийн
даатгалын тогтолцооны тогтвортой хөгжлийг
хангахад чиглэсэн бодлогын зорилт, стратегийг
тодорхойлсон болно.”

Сонгуулийн улс төр үйл явцыг улам ярвигтай болгосон
байна. 2012 оны 6 сард болсон УИХ-ын сонгуулийн
дараа НДЕГ-ыг харьяалж байдаг НХХЯ хоёр хуваагдаж,
нийгмийн хамгааллын асуудлыг шинээр байгуулагдсан
ХАХНХЯ хариуцах болов. Хэсэг хугацаанд төр засгийн
тэргүүлэх чиглэл, төрийн албан хаагчдын шилжилт,
өөрчлөлтөөс болж уг ажил гацах нь уу даа гэмээр болж
иржээ. Гэхдээ эцэстээ жаахан цаг алдсан ч Засгийн газар,
хоёр яамдын удирдлага энэхүү үйл явцыг үргэлжлүүлэн
дэмжсэн байна.
Ажлын дэд бүлгүүдийн боловсруулсан эхийг нэгтгэн
ажлын хэсэг болон төслийн баг урт хугацааны стратегийн
төслийг гаргаж Засгийн газарт өргөн барив. 2012 оны 4
сарын 13-нд энэхүү стратегийг сайшаан баталлаа.
ЭМДБ-ын бизнес төлөвлөгөө гэж хэлж болох дунд
хугацааны стратегитай харьцуулах юм бол урт хугацааны
стратеги нь хэтийн зорилгыг тодорхойлсон, гурван
сонгуулийн цаадах ирээдүй рүү чиглэсэн баримт бичиг
болжээ. Өмнөх үгэнд Хүн Амын Хөгжил, Нийгмийн
Хамгааллын сайдын хэлснээр Урт хугацааны стратеги
нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалыг “эв
санааны нэгдлийн зарчим, засаглалын ил тод байдал,
даатгуулагч төвтэй үйлчилгээ, тусламж, үйлчилгээний
аюулгүй, найдвартай байдалд тулгуурлан ... шинэ түвшинд
гаргаж хөгжүүлэх зорилготой” (НДЕГ, 2013 он, 7-р тал)
гэжээ. Энэхүү стратеги Монгол Улсын эрүүл мэндийн
нийгмийн даатгалын тогтолцоог ДЭМБ-ын эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээний бүх нийтийн хамралт (ЭМТҮБНХ)
гэсэн ойлголттой шууд холбож өгсөн. Стратегийн эхний
бүлэгт нийгмийн яриа хэлэлцээ зөвшилцлийн үүргийг
өндрөөр үнэлэн ийнхүү дүгнэжээ:
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Хайрцаг 10. “Хэн нэгэн өмнөөс чинь бичээд өгчихвөл хэрэгжихгүй л дээ.”
Анх гадаадын зөвлөх ажиллуулая гэсэн санааг сонсоод Л.Мөнхзул урт хугацааны стратегийг боловсруулах ажлын
хэсгийн нарийн бичгийн даргын хувьд ажил нь хөнгөрөх юм байна гэж боджээ. “Маш өндөр ур чадвартай хүн хаа
нэгтээгээс ирээд туршлагаасаа бэлэн санаа гаргаад л бидэнд төсөл бичиж өгөхөөр нь дээр нь ажиллая даа гэж
бодож байлаа.”
Гэтэл P4H-ийн Холгер Тийс үйл явцыг хэрхэн явуулах талаар тэс өөр бодолтой байсан гэж тэр хэллээ. Тэрээр
хүмүүсийн дунд мэдээлэлжсэн мэтгэлцээнийг л явуулна, харин Монголчууд өөрсдөө төслийг боловсруулах ёстой
гэж үзсэн бөгөөд энэ нь Мөнхзул болон төслийн багийнхны хувьд маш их хэмжээний хянан засварлах ажил болжээ.
“Эцэст нь стратегийг 50 орчим хүн бичсэн дээ. Тэр хүмүүсийн санааг нэгтгэн
боловсруулж, энэ тэнд оруулж байтал хэн яг юу бичсэн нь тодорхойгүй
боловч бүгд бичсэн баримт бичиг гарч ирсэн” гэж Мөнхзул хэллээ.
Хөдөлмөрийн эдийн засагч мэргэжилтэй Мөнхзул Австралийн Сиднейн
Их Сургуулийн эдийн засгийн магистр ба олон жил нийгмийн хамгааллын
бодлого дээр ажилласан туршлагатай. Амжилттай үр дүнд хүргэсэн түлхүүр
бол бүх холбогдох талыг идэвхтэй оролцуулах гэсэн төслийн арга барил
байсан гэж тэр хэлэв. “Ийм том зүйл дээр ийм олон янзын ашиг сонирхол,
оролцогч талуудтай ажиллах үед хүмүүсээр хийж чадах юмыг нь хийлгэх
хэрэгтэй.”
Гэхдээ юунаас ч илүү юм юу гэвэл энэхүү арга барилыг ашигласнаар
хүмүүст тогтолцоонд бүхэлд нь ашигтай “том дүр зураг”-ийг харах
боломж олгодог. “Ийм олон байгууллага, хүн Урт хугацааны стратегийг
боловсруулахад оролцож, ажилласан бөгөөд бидэнд итгэл үзүүлж
нэгтгүүлсэн ба эцсийн бүтээлийг бүгд сайшаан дэмжсэн.” Түүний сурсан том
зүйл бол: “Хэн нэгэн өмнөөс чинь бичих юм бол хэрэгжихгүй.”
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>> ХАХНХЯ-ны Нийгмийн хамгааллын
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах
газрын дарга Л.Мөнхзул.
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Одоо л нэг эрх зүйн шинэчлэл гарах нь уу
1993 онд батлагдсанаасаа хойш ИЭМДТХ-нд олон удаа
нэмэлт өөрчлөлт орсон. Гэхдээ эдгээр нэмэлт өөрчлөлт
нь тухайн үеийн тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн
бөгөөд эрчимтэй өөрчлөгдөж байгаа Монгол Улсад орчин
үеийн эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог хөгжүүлэх
хэтийн хараанд үндэслээгүй байв. Өмнө нь дурдсанчлан
2010 онд санал болгосон нэмэлт өөрчлөлт бүх оролцогч
талуудын зөвшилцлийг ч, шинжээчдийн багийн зөвлөгөөг ч
тусгаж чадаагүй.

Энэхүү үйл явцад нэлээд оролцон ажиллаж байгаа нэгэн
хүний хэлснээр УИХ-аар хэлэлцэх үед энэ хоёр төслийг
нэгтгэж, аль аль талын саналыг тусгасан хувилбар
гаргах болов уу гэж хэлсэн юм. “Хуулийн аль ч төсөл
батлагдсан бай байгууллага одоогийнхоос илүү бие дааж,
урт хугацааны стратегид тусгасан томоохон шинэчлэлийг
хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Монгол мэргэжилтнүүд
болон нийгмийн түншүүдийн дунд бие даасан ЭМДБ-ын
үнэ цэнийн талаар санал нэгдээд байна. Энэ удаадаа
бүрэн бие даасан байгууллага үүсэхгүй байж болно.
Гэхдээ тэр цаг ирнэ.”

Гэхдээ шинэчлэлийн төслийн үйл ажиллагаа эрх зүйн
үйл явцыг идэвхжүүлж, ИЭМДТХ-ийн хоёр төсөл өргөн
баригдаж, УИХ-аар хэлэлцэгдэж байна. Нэг хувилбарыг
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэ
санаачилсан ба нөгөө төслийг МҮЭХ-ны Ерөнхийлөгч асан
2012 онд УИХ-д бие даан нэр дэвшиж сонгогдсон гишүүн
С.Ганбаатар санаачилжээ.
Хоёр хувилбар хоёулаа зөвшилцлийн хувьд гаргасан ахиц
дэвшлийг тусгажээ. Хоёулаа даатгуулагчдын эрх ашиг,
үүрэг, хариуцлагыг эхний бүлэгт оруулсан байна. Гэтэл
одоогийн хууль нь байгууллагын зохион байгуулалтаас
эхэлдэг. Аль аль төсөл УИХ-аас Эрүүл мэндийн даатгалын
үндэсний зөвлөлийг (ЭМДҮЗ) байгуулж, чиг үүргийг
тодорхой болгосноор өнөөгийн тодорхойгүй байгаа
асуудлууд, үйл ажиллагааны давхардлыг шийдвэрлэхэд
чиглэсэн байна. Хоёр хувилбарын ялгаа нь эрүүл мэндийн
даатгалын байгууллагын бие даасан байдлын тухай ажээ:
Эхний төслөөр ЭМДБ-ыг НДЕГ дотор хагас бие даасан
байдалтай хадгалахаар заасан. ХАХНХЯ эрүүл
мэндийн даатгалын бодлого, стратегийг хариуцдаг
байх, яамнаас байгууллагын даргыг томилохоор
заажээ
Хоёр дахь хувилбараар ЭМДБ-ыг ЭМДҮЗ-ийн дор
бүрэн бие даалгаж, Үндэсний зөвлөлөөс байгууллагын
даргыг томилж, бодлого, стратегийг хариуцахаар
заажээ.
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Үр дүн
Шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх нь:
Төв аймаг дахь томилолт
Нийтлэлийн судалгааны явцдаа зохиолч Улаанбаатар
хотоос гадна шинэчлэлийн төслийн үр нөлөө ямар байгааг
харахаар Төв аймгийн төв Зуунмод хот (17,600 хүн
амтай)-д ажиллаа.
Байцаагч эмч Г.Баярсүрэн бидний араас хүн дагаж байгааг
гэнэт мэдэрлээ. Тэрээр аймгийн эмнэлэг орохоор цэцэрлэг
дундуур явж байгаад эргэн хараад ЭМД-ын цэнхэр
дэвтрээ барин зогсох залуу бүсгүйг олж харлаа. Даатгалын
байрны гадаа зогсож байсан хүн байна хэмээн таниад
“ямар хэргээр явна вэ?” хэмээн асуулаа.
Зөөврийн компьютер барьчихсан гадаад хүний хажууд
биеэ жаахан барьсан бололтой залуу бүсгүй учир явдлаа
тайлбарлалаа: тэрээр мэргэжлийн боловсрол, сургалтын
төвд саяхан элсэн орсон байна. ЭМД-ын шимтгэлээ
тогтмол төлөөгүй байна. Гэтэл одоо шүдээ эмчлүүлэх
хэрэг гараад төлбөрөө төлжээ. Баярсүрэн тэвчээртэй
сонсож байгаад тэр бүсгүйд хэнтэй уулзах хэрэгтэйг
тайлбарлан явууллаа.
“Иймэрхүү зүйл байнга тохиолддог. Олон хүн ЭМД-ын
шимтгэлээ цагтаа төлөхгүй явж байгаад хэрэг болохоор л,
тамга даруулахаар ирдэг юм. (Тогтмол ажилтай хүмүүс арай
өөр, ажил олгогч шимтгэлийг нь төлбөрийг шилжүүлдэг).
“Шуудхан хэлбэл, бүх юм нарийн ярвигтай. Багцын талаар
ч буруу ойлгох зүйл зөндөө гардаг. Аль тусламж, үйлчилгээ
даатгалд хамрагдах, алийг нь улсын төсвөөс даадаг, аль нь
халааснаас гарах хэрэгтэй гэдэг талаар.”
Улаанбаатарт туршиж байгаа төсөл үндэсний хэмжээнд
хэрэгжих арай болоогүй байгаа ч шинэчлэлийн төсөл
аймагт ажиллаж байгаа Баярсүрэн зэрэг байцаагч эмч нарт

томоохон өөрчлөлт авчирчээ. Дотрын эмч мэргэжилтэй
Баярсүрэн ЭМД-ын тогтолцоонд долоон жилийн өмнө оржээ.
Тэрээр ажлаа ганцаараа хийж, ЭМД болон хөдөлмөрийн
магадланг давхар хариуцаж байжээ. Харин одоо гурван
хүнтэй ЭМД-ын нэгжид ажиллах болсон ба цагаа тусламж
үйлчилгээний чанарын хяналтад зарцуулах болжээ.
Баярсүрэн Дарханд 2012 оны сүүлээр болсон дөрвөн
хоногийн менежментийн сургалтын үеэр сурсан
төлөвлөгөөний загварын талаар их баяртай байгаагаа
илэрхийлсэн. “Тэр даруйдаа надад хэрэг болсон. Би
жилийн үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, үр дүн, төсвөө бичих
боломжтой болсон. Сургалт зөвхөн агуулгын хувьд ач
холбогдолтой байгаад зогсохгүй мөн хамт сурсан байцаагч
эмч нартайгаа танилцах, харилцах, асуудлаа, санаагаа
хэлэлцэх боломж олгосноороо чухал байлаа.” Тэрээр
чанарын сургалтын үеэр сурсан нэхэмжлэл шалгах,
эмнэлэг, эмийн сан ба бусад эрүүл мэндийн байгууллагаас
онлайн нэхэмжлэл авах шинэ програмыг тэсэн ядан хүлээж
байгаагаа хэллээ. Мөн эмнэлгүүдтэй үүсдэг маргааныг
шийдвэрлэхэд тус болох ижил мэргэжилтний үзлэгийг ч
хурдан хэрэгжүүлэх хүсэлтэй байгаагаа хэлсэн билээ.
Эмнэлэг нь аймагтаа хоёрдогч шатлалын тусламж,
үйлчилгээ хүргэдэг саруул, уужимхан байшинд байлаа.
Бид саяхан томилогдоод байгаа А.Чулуунцэцэг дарга,
түүний хоёр ажилтантай уулзсан юм. Дарга үйлчилгээ
үзүүлэгч болон ЭМД-ын хооронд байсан зайтай, заримдаа
зөрчилтэй харилцаа өөрчлөгдөж байна: шинэ албанд
томилогдоод анхны албан ёсны уулзалт нь даатгалын
байгууллагаас байсан гэж тэр хэллээ. “Нэхэмжлэлийн
талаар маргах гэж ирээгүй юм шүү” гэж тэрээр
хошигнолоо. “Манай төсвийн бараг 40 хувь нь ЭМД-аас
ирдэг. Бид хариуцлага хүлээх ёстой. Үйлчилгээ сайн,
муугаас үл хамааран мөнгө ирдэг байсан. Мэдээж одоо
байдал өөрчлөгдөх нь зүйн хэрэг.”

>> Байцаагч эмч Г.Баярсүрэн, даатгуулагч
Б.Баярцэцэгийн хамт.
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>> Зуунмод хотод байрлах Төв аймгийн Нэгдсэн
эмнэлэг
>> Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт: Эрүүл
мэндийн даатгалын эмч Б.Мөнхтуяа,
Эмнэлгийн дарга A.Чулуунцэцэг, Чанарын
албаны дарга Н.Ганцэцэг.

Чанарын албаны дарга Н.Ганцэцэг шинэчлэлийн
төслийн үйл ажиллагааны талаар 2011 оны сүүлээр
мэдэрсэн байна. “Байцаагч эмч маань чанарын сургалтад
хамрагдсаны дараа бидэнтэй ойр дотно хамтран ажиллах
талаар олон шинэлэг санаа өвөрлөн ирсэн” гэж тэр
хэллээ. Тэр цаг үеэс тогтвортой өөрчлөгдөж байгааг
анзаарчээ. “Жишээлбэл, шалгуур үзүүлэлтийн багцтай
болсноор чанарын алба үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр
ажиллах илүү бололцоо нээгдсэн” гэв. Тэрээр шинэ
гэрээний талаар ч ам сайтай байв: “Өмнө нь гарын үсэг
автоматаар зурагддаг байсан богинохон баримт бичиг
тийм ч нөлөө үзүүлж чаддаггүй байсан. Шинэ гэрээг
эмнэлгийн талаас хоёр, даатгалын талаас хоёр хүн
оролцон дөрвүүлээ хэлэлцэх болсон. Ийм тохиолдолд
нарийн ширийн зүйлээ ярилцах боломж гардаг юм билээ.”
Тэд гурвуулаа Баярсүрэнгийн нэгэн адил хөндлөнгийн
ижил мэргэжилтний үзлэг эхлээсэй хэмээн хүлээж байгаа
ажээ. Энэ нь эмнэлэг, даатгалын байгууллагын дунд гардаг
аливаа зөрчил маргааныг шийдвэрлэж өгнө гэж үзэж байна.
Эмнэлгээс гарахаасаа өмнө бид өвчтөнүүдтэй уулзахаар
дотрын тасгаар оров. Ерөнхийдөө ЭМД-ын талаар
төдийлөн сэтгэл ханамжтай биш ажээ. Төлбөр төллөө
гээд ямар ашиг байна гэх аяс цухалзана. Баярсүрэн 80
хувь хүртэл хөнгөлөгддөг зайлшгүй шаардлагатай эмийн
жагсаалтын талаар дурдлаа. Нэг нь тийм ээ, бид мэднэ,
өөр юу байдаг юм? гэж асуув. Тэд эмнэлэгт хэвтүүлэн
эмчлүүлсний төлөө ЭМД-аас мөнгө төлдөг гэдгийг сонсоод
гайхаж байгаа бололтой. “Улсаас л бүх зүйлийг төлдөг гэж
би боддог байлаа” хэмээн нөгөө нь хэлэв.

Бидний гарч явахад Баярсүрэн эдгээр өвчтөн, гадаа
цэцэрлэгт таарсан бүсгүй бүгд л ЭМД-д хийж амжаагүй
байгаа ажлуудыг илтгэж байгааг хэллээ. Зөвхөн тусламж,
үйлчилгээг сайжруулаад зогсохгүй, олон нийтэд мэдээлэл
хүргэх нь чухал. “Бид нийгмийн маркетинг явуулж, хүмүүст
ЭМД-ын талаар эдлэх эрх, биелүүлэх үүргийг мэдээлж
байгаа. Орон нутгийн телевизээр сурталчилгаа хийж
байна. Бид хүмүүст мэдээлэл хүргэхээр илүү их ажиллах
ёстой. Одоо үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд суусан учир
зайлшгүй ажил хэрэг болно” гэж тэр хэллээ.

Сургамж
Герман Улсын дэмжсэн Монголын эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын шинэчлэлийн үйл ажиллагаа бусад орнуудад
хэрэгжүүлэх боломжтой олон янзын сургамжийг бий
болгожээ.
Хатгах/эхлэх цэгээ зөв сонгох. Төслийн үйл
ажиллагаанд олон жил оролцож ирсэн ГОУХАН-ийн
мэргэжилтнүүд дэмжлэг өгөхөөр сонгож байгаа хүмүүс,
байгууллагыг буюу “хатгах/эхлэх цэг”-ээ зөв сонгох нь
амжилтын үндэс гэж онцлон хэлж байв. Шинжээчдийн
багийн гишүүд эрүүл мэндийн даатгалын салбарт
үргэлжлүүлэн ажиллаад зогсохгүй өөрсдийн холбогдох
байгууллагуудад эрх мэдлийн хувьд өсөхөөр өндөр
боловсролтой, хүсэл эрмэлзэлтэй, харилцаа холбоо
сайтай хүмүүс байлаа. Тэд олон оролцогч талын хувьд
төвийг сахисан итгэл хүлээсэн мэдээллийн эх үүсвэр
болж чадсан ба Монгол Улсад ЭМД-ын талаарх мэдээлэл,
>> НДЕГ-ын ажилтнууд нийгмийн маркетингийн үйл
ажиллагааны үеэр даатгуулагчдад ЭМД-ын тухай
мэдээлэл өгч байгаа нь. 2012 оны 4 сар.
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зөвшилцлийг шинэ түвшинд гаргаж чадсан. Шинэчлэлийн
төслийн хувьд (байршлын хувьд ч тэр) хатгах цэг нь
эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа
байгууллага байв. ЭМДГ-ын гүйцэтгэл, ажилтнуудын
идэвх, эрүүл мэндийн салбартай явуулж байгаа ажлын
харилцааг сайжруулахад хурдтай, нүдэнд харагдсан
амжилт гаргаснаар оролцогч талууд зөвшилцлийг үйл
явцыг бэхжүүлж, эцэстээ ЭМД-ын урт хугацааны бодлогын
баримт бичиг батлагджээ.
Хийх явцдаа суралцах. Шинэчлэлийн төсөл чадавх
бэхжүүлэхэд анхаарч байсан тул үйл ажиллагаа нь
бүхэлдээ оролцооны аргаар суралцах, ажиллахад
чиглэсэн. Төслийн авчирсан олон улсын зөвлөхүүд бусад
орны туршлага дээр үндэслэсэн практик арга хэрэгсэл
боловсруулахад тусалсан хэдий ч тэдгээрийг Монгол
мэргэжилтнүүд, байгууллагуудын идэвхтэй оролцоогоор
өөрийн улс орны онцлогт нийцүүлэн нэвтрүүлсэн.
Туршилтын үеэр болон хөгжлийн эхэн үед сурсан
зүйлийг дараагийн алхмуудад нэгтгэж, нэгдсэн сургалтын
багц болгожээ. Энэ нь эргээд ЭМДГ, нийслэл, аймгийн
салбаруудад ажлын ачаалал, ажиллах идэвх, ажлын үр
дүнгийн хувьд даруй туссан ашиг тусыг гаргасан.
Гадны нөлөөг хямгатай үр дүнтэй ашиглах.
Шинжээчдийн баг ч, төслийн баг ч өөрсдийн ажлын
удирдамжийн хүрээнд нэлээд бие даасан шинжтэй
ажилласан. Ер нь Монголчууд өөрсдөө “мэдэж” ажилласан
гэсэн үг. Гэхдээ зарим тохиолдолд олон улсын зөвлөх,
ГОУХАН-ийн ажилтнууд болон ДЭМБ зэрэг олон улсын
түншүүдийн “сайн тусламж” зөрчлийг шийдвэрлэхэд
болон шинжээчдийн баг болон төслийн багт шийдвэр
гаргагч нартай ажиллахад дэмжлэг үзүүлсэн байна. Энэ нь
стратегийн төлөвлөлтийн үйл явцын эхэн үед гарч байсан
хоёр яамны зөрчлийг шийдвэрлэсэн зэргээс харагдаж
байна.
Эрх мэдлийн асуудлыг шийдвэрлэх. Өмнө нь
шинжээчдийн багийн гишүүнээр ажиллаж байсан эдүгээ

төслийн багийн ахлагч Д.Төмөртогоо шинэчлэлийн
төсөл 1990-ээд оноос хойш ЭМД-ын салбарт зонхилж
ирсэн хүчний харилцааг өөрчилсөн гэж байв. “Ямагт
зөрчилдөж байсан хоёр яам одоо ажил үүргийн хуваариа
илүү тодорхой болгосон. ЭМЯ эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын бодлогын асуудлаар дангаараа зонхилох байр
сууринаас татгалзаж, ХАХНХЯ илүү идэвхтэй болж, ЭМДГыг идэвхтэй худалдан авагч болгохоор ажиллаж байна”
гэж тэр хэллээ. “Нийгмийн түншүүдийн байр суурийг бас
харах хэрэгтэй. Хэдийгээр МАОЭНХ, МҮЭХ-ны гишүүд
сангийн 80 хувийг бүрдүүлж байгаа ч гэсэн яамд нийгмийн
түншүүдийн идэвхгүй байдалд дассан байсан. Өнөөдөр
тэд илүү нөлөө бүхий үүрэг гүйцэтгэж байна. Яамд ч гэсэн
тэдгээрийн байр суурийг хүлээн зөвшөөрч байна.”

Ирээдүйн бат бэх суурь тавигдсан нь
Хэдийгээр шинэчлэлийн төсөл 2013 оны эцсээр дуусах
боловч 2008 онд шинжээчдийн багийг томилсноор эхэлсэн
үйл явц үүгээр өндөрлөхгүй. Ярилцлага өгсөн бүх хүн
ирээдүйд хийх шаардлагатай олон ажил байгааг дурдаж,
зарим маргаантай асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүйг
сануулж байв. Тухайлбал, нийгмийн бүлгүүдийн төлж
байгаа шимтгэлийн хэмжээг оновчтой тогтоох, эрүүл
мэндийн салбарт төр, хувийн хэвшлийн тэнцвэрийг зөв
олох, ЭМДБ-ын бие даасан байдал ямар байх зэргийг
дурдаж байв.
Урт хугацааны стратеги нийгмийн бүх бүлгүүдийг
хамарсан, иргэдийн хувьд ойлгомжтой, өндрөөр үнэлэх
тогтвортой бөгөөд нэлээд өргөжсөн тогтолцоо бий болгох
хэтийн харааг тодорхойлсон. Үүний цаана Монгол Улсын
өнөөгийн өсөлт хэвээрээ үргэлжилж, эрүүл мэндийн
тогтолцоо өсөн нэмэгдэж байгаа эрэлт хэрэгцээг хангаж
чадна гэсэн үнэмшил яваа. Гэхдээ эдийн засагт юу ч
тохиолдсон бай шинэчлэлийн төслийн хэрэгжүүлсэн
өөрчлөлтүүд Монгол Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын тогтолцоог дэлхийн сайн жишгийн хэмжээнд
>> Багийн ахлагч Д.Төмөртогоо (баруун захад) багийн
гишүүд Б.Ганбат, Б.Мөнхбаяр, Э.Эрдэнэхишиг, Сабине
Ренггли, Б.Пүрэвсүрэнгийн хамт.
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хүргэх бат бэх суурийг тавьж чаджээ. Ингэснээр эрүүл
мэндийн тогтолцоо ч бүхэлдээ сайжрах юм.
Ялангуяа шинэчлэлийн төсөл ирээдүйд тогтвортой
үргэлжлүүлэх боломжтой хэд хэдэн өөрчлөлтийг
эхлүүлсэн. Нэгдүгээрт, ЭМДГ байгууллагын хувьд гарсан
өөрчлөлт, шинэ ур чадвар, нэмэгдсэн нөөц хэрэгслийг
ашиглан зүг чиг заагч алтан гадас болох дунд хугацааны
стратегиа баримтлан ажиллах юм бол зорилтод чиглэсэн
ихээхэн үр ашигтай бөгөөд үр дүнтэй байгууллага
болж төлөвших ирээдүйтэй. Хоёрдугаарт, шинэ гэрээ,
нэхэмжлэл шалгах тогтолцоо зэрэг арга хэрэгслүүд
эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудтай явуулж байгаа

ажлын харилцааг цагдаж, нягтлахаас илүүтэйгээр
Монголчуудын шимтгэлээрээ төлж байгаа эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад чиглүүлэн
өөрчилж байна. Эцэст нь, урт хугацааны стратеги болон
санал болгож байгаа эрх зүйн нэмэлт өөрчлөлтүүд
нэг удаагийн сонгуулийн хугацааны улс төрийн үзэл
бодлоос цаадах эрүүл мэндийн даатгалын хэтийн чигийг
тодорхойлсон.
Энэ бүхнийг хийхдээ нийгмийн зөвшилцөл яриа хэлэлцээг
хамгийн өндөр зэргээр ашигласан тул ирээдүйн амжилтын
баталгаа болж чадсан болов уу.

Хайрцаг 11. Монголын нийгмийн бусад салбарт сайн жишээ үзүүлсэн
“Шинэчлэлийн төсөл эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалд ханддаг
бидний хандлагыг өөрчилсөн” гэж Х.Амгаланбаатар хэллээ. МҮЭХ-ны
Ерөнхийлөгчөөр томилогдоод удаагүй байгаа Х.Амгаланбаатар ЭМД-ын
харилцаанд олон жилийн турш оролцож ирсэн бөгөөд Эрүүл мэндийн
даатгалын салбар зөвлөлийн гишүүнээр 2007 оноос хойш ажиллажээ.
“Энэхүү төсөл биднийг олон улсын туршлага судлахад бодиттойгоор
тусалсан. Манай салбар зөвлөлийн хэдэн гишүүн 2012 онд Герман
Улсын ЭМД-ын тогтолцоотой танилцах аялалд оролцсон нь маш чухал ач
холбогдолтой арга хэмжээ болсон. Газар дээр нь очиж бодит байдалтай
танилцаж, өөрийн орны ЭМД-ын тогтолцоотой харьцуулах, цаашид
тогтолцоогоо сайжруулах арга замыг хамтдаа тодорхойлох, асуудлыг олон
талаас харах боломжийг олгосон” гэж ярианыхаа эхэнд хэллээ.

>> МҮЭХ-ны Ерөнхийлөгч
Х.Амгаланбаатар.

МҮЭХ нь тус улсын 450,000 үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн эрх ашгийг
хамгаалдаг томоохонд тооцогддог “шүхэр байгууллага” бөгөөд нийт ажиллагсдын 40 орчим хувийг эгнээндээ
нэгтгэж байна. “Бид олон жилийн өмнөөс ЭМД-ын шинэчлэлийг шаргуу шаардаж үр дүнтэй алхмуудыг хийж ирсэн.
Гэхдээ юу хийх ёстой талаарх ойлголт маань эрх зүйн шинэчлэл, тусламж, үйлчилгээний багцаар хязгаарлагдаж
байсан билээ. Нийгмийн зөвшилцлийн үйл явц бидэнд хэлэлцэх боломжийг олгосон ба засгийн газар, ажил олгогч
нартай хамтран бодит мэдлэгтэйгээр том дүр зургаар асуудлыг хэлэлцэх болсон. ЭМД-ын тогтолцооны шинэчлэлд
нийгмийн түншлэл, зөвшилцөл маш чухал юм.
Үүний зэрэгцээ эрүүл мэндийн даатгалын талаарх олон нийтийн анхаарал, тусламж үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ
өмнөхөөс илүү болсныг дурдах хэрэгтэй. ЭМД-ын шинэчлэлийн төслийн дэмжлэгтэйгээр явуулсан нийгмийн
сурталчилгаа, олон нийтийн харилцааг нэмэгдүүлэхэд үр дүнгээ өгсөн”-ийг онцлон хэлэв. Түүний өмнөх Ерөнхийлөгч
С.Ганбаатар эдүгээ Улсын Их Хурлын гишүүн болсон бөгөөд ЭМД-ын шинэчлэлийн төлөө идэвхтэй ажиллаж байгаа аж.
“Хэдхэн жилийн өмнө бидэнд эрүүл мэндийн даатгалын тухай мэдээлэл ч олоход хэцүү байлаа. Миний хувьд
Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн гишүүн хэдий ч мэдээлэл олж авахад багагүй бэрхшээлтэй учирдаг
байлаа. Өнөөдөр энэхүү тогтолцоо хавьгүй илүү ил тод, даатгуулагчид мэдээлэл авахад өмнөхөөс харьцангуй
хялбар болсон сайн талтай. Энэхүү дэвшил өөрчлөлт нь Монгол Улс дахь бүхий л салбарын засаглалд чухал ач
холбогдолтой” гэж тэр хэллээ. “Мэдээж төр засаг зарим нэг нууцтай байх хэрэгтэй байх, гэхдээ нийтийн үйлчилгээ
бол мэдээллээ нийтийн болгох ёстой. Тэгэхгүй бол үндэсний хөгжилд саад болж эхэлдэг. Эрүүл мэндийн нийгмийн
даатгалын шинэчлэлийн эхлэл нь Монголын бусад салбарт сайн үлгэр жишээ болсон, улам гүнзгийрүүлэх
шаардлагатай. Бусад салбарууд ч ийм нээлттэй болбол сайнсан” гэж яриандаа дурдлаа.
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Хөндлөнгийн мэргэжилтний үнэлгээ
Германы эрүүл мэндийн туршлагын эмхэтгэлд орохын
тулд хөтөлбөр, төслүүдэд тодорхой шалгуур үзүүлэлтэд
тэнцсэн байх шаардлагыг тавьдаг. Энэхүү илтгэлд
хөндлөнгийн хяналт хийлгэхээр урьсан хоёр зөвлөх
мэргэжилтэн дор дурдсан шалгуур үзүүлэлтүүдийн
(хайрцаг 12-ыг үзнэ үү) долоод нь эерэг үнэлгээ өгсөн
ба төслийн жендэрийн мэдрэмжийн талаар үнэлгээ өгөх
боломжгүй гэж үзсэн юм.

Хайрцаг 12. Германы эрүүл мэндийн туршлагын
эмхэтгэл
Үр дүнтэй байдал
Шилжүүлэн хэрэглэх боломж
Оролцооны ба хүчирхэгжүүлсэн арга барил
Жендэрийн мэдрэмж
Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний чанар
Шинэчлэл
Харьцуулсан өртгийн үр дүн
Тогтвортой байдал
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Хөндлөнгийн зөвлөхүүдийн үзэж байгаагаар энэхүү
төсөл, ялангуяа “ажиллах явцдаа суралцах”, мэдлэг
дамжуулахад чиглэсэн үйл ажиллагаагаараа оролцооны
ба хүчирхэгжүүлсэн арга барилыг онцгой тод үлгэрлэн
гаргажээ. Түнш талуудаа хүчирхэгжүүлсэн нь төслийн
гурван жилийн хугацаанд эхлүүлсэн шинэчлэлүүдийг
тогтвортой үргэлжлүүлэх суурь болсон байна. “Үндэсний
зөвлөхүүд шууд оролцож, тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэсэн тул”
тогтвортой байдлыг ч сайн дэмжсэн байна, “тус улс хийсэн
ажилд эзний, өөриймсөг сэтгэлээр хандсан нь тогтвортой
байдалд амин чухал юм” гэж дүгнэжээ.
Үнэлгээ өгсөн хөндлөнгийн мэргэжилтнүүд хоёулаа
төслийг өртгийн үр дүнгийн шалгуурыг давуулан
биелүүлсэн гэж үзсэн. Нэг зөвлөхийн хэлснээр “Германы
даруухан санхүүгийн дэмжлэг Монголын нэлээд их
хэмжээний нөөцийг хөдөлгөсөн бололтой, үүнээс өргөн
хүрээний үр дүн гарчээ”.
Хоёр зөвлөх хоёулаа бүх талуудын дунд нийгмийн
яриа хэлэлцээг дэмжих ерөнхий стратегийг бусад газар
ашиглах боломжтой, өөр орны бодлого төлөвлөгч,
мэргэжилтнүүдэд ач тустай гэсэн дүгнэлт өгсөн байна.
“Олон оронд эрүүл мэндийн тогтолцоог шинэчилж байгаа”
энэ үед чухал туршлага байна гэж нэг зөвлөх хэлжээ.

Эрүүл мэнд ба нийгмийн хамгааллын хөгжлийн жишээ

Ном зүй
АХБ, 2008. Монгол Улс: Эрүүл мэнд ба нийгмийн хамгаалал,

ДЭМБ, 2013б. Бүх нийтийн хамралт гэж юу вэ? ДЭМБ. Хаяг:

Азийн Хөгжлийн Банк. Хаяг:

http://www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/en/

http://www.oecd.org/countries/mongolia/42227662.pdf.

index.html.

Вебер, A., 2008 он. Монголын ЭМД-ын тухай нээлтийн үг:

ДЭМБ ба ОУЧН, 2003 он. Эрүүл мэндийн тусламж

Монгол Улсын ЭМД-ын чадавх, салбар дундын хамтын

үйлчилгээний чанар ба магадлан итгэмжлэл: дэлхийн тойм,

ажиллагааг бэхжүүлэх нь. Хаяг:

Женев: Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага.

http://www.socialhealthprotection.org.
Коттер, Ж.П., 1996 он. Өөрчлөлтийг удирдахуй, Бостон,
Г.Карринба С.Жеймс, 2004 он. ЭМД-аар дамжуулан бүх

Масс.: Харвардын Бизнесийн Сургуулийн хэвлэх газар.

нийтийн хамралтад хүрэх нь: шилжилтийн үед анхаарах гол
асуудлууд. Женев: ДЭМБ. Хаяг:

Мисра, С., 2012 он. ЭМД-ын салбарын жендэр, эрүүл мэндийн

http://apps.who.int/iris/handle/10665/69018.

судалгааны тайлан. Улаанбаатар: ГОУХАН.

ГОУХАН, 2012 он. Capacity WORKS. Хаяг:

Мониторинг төв, 2011 он. Иргэдийн ЭМД-ын талаарх мэдлэг,

http://www.giz.de/en/ourservices/1544.html.

хандлага, хүлээлт, Улаанбаатар: ГОУХАН.

ГОУХАН/НДЕГ, 2011 он. Даатгуулагчид үзүүлж байгаа ЭМД-

НДЕГ, 2013 он. Монгол Улсын Эрүүл мэндийн даатгалын

ын тусламж үйлчилгээний чанарын үнэлгээ. Улаанбаатар:

хөгжлийн урт хугацааны стратеги, 2013-2022.

ГОУХАН.

Улаанбаатар: НДЕГ.

Готтрет, П.E. ба Шийбер, Г.Ж., 2006 он. Эрүүл мэндийн

НДЕГ, 2012 он. Нийгмийн даатгалын байгууллагын эрүүл

санхүүжилтийг эргэн харахуй. Вашингтон: Дэлхийн банк.

мэндийн даатгалын үйл ажиллагааны дунд хугацааны
стратегийн төлөвлөгөө, 2012-2016 он. Улаанбаатар: НДЕГ.

ГОУХАН, 2011 он. Capacity WORKS: Тогтвортой хөгжлийн
төлөөх менежментийн загвар. Хаяг:

ОУХБ ба бусад, 2008 он. Монгол Улсад ЭМД-ын чадавх,

http://www.giz.de/en/downloads/gtz2009-en-capacity-works-

салбар дундын хамтын ажиллагаа сайжруулах нь (эцсийн

manual.pdf

тайлан). Хаяг: http://www.socialhealthprotection.org.

ГТХАН, ОУХБ ба ДЭМБ, 2007 он. ГТХАН/ОУХБ/ДЭМБ-ын

Сейвдофф, В.Д., 2004 он. Нийгмийн даатгал хэрэгтэй юу?

Эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллын консорциум – Бидний

Эрүүл мэндийн бодлого, төлөвлөлт, 19(3), 183–184-р тал.

ажил. Хаяг:
http://www.socialhealthprotection.org/our_work.php.

Ц.Ганцэцэг, 2012 он. Монгол Улсын туршлага: ЭМД-ын
сангийн орлого бүрдүүлэлт (хурлын илтгэл, 2012 оны 9

GVG, 2009 он.ЭМСХХ-3: Эхлэлийн тайлан, АХБ/ЭМЯ. Хаяг:

сарын 12). Улаанбаатар: НДЕГ.

http://www.forum.mn/res_mat/res_mat-120.pdf.
Цандер, Х., Б. Пүрэвсүрэн ба Д.Төмөртогоо, 2012a. Монгол
Д.Төмөртогоо, Б.Пүрэвсүрэн ба С. Шмидт, 2011 он.

Улсын ЭМД-ын хүний нөөцийг хөгжүүлэх гарын авлага,

Монгол Улсын эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны

Улаанбаатар: ГОУХАН/НДЕГ.

байгууллагын үнэлгээ. Улаанбаатар: НДЕГ/ГОУХАН.
Цандер, Х., Б.Пүрэвсүрэн ба Д.Төмөртогоо, 2012б. Монгол
ДЭМБ, 2011 он. ЭМД-д чиглэсэн Монгол Улсын эрүүл мэндийн

Улсын ЭМД-ын хүний нөөцийн байдалд хийсэн түргэвчилсэн

санхүүжилтийн тойм. Женев: Дэлхийн Эрүүл Мэндийн

үнэлгээ, Улаанбаатар: ГОУХАН/НДЕГ.

Байгууллага.
Шмидт, Х. ба AOK-Консалт, 2011 он. НДЕГ-т техникийн
ДЭМБ, 2013a. P4H –Нийгмийн эрүүл мэндийн хамгааллын

удирдамж, дэмжлэг үзүүлэх нь. Улаанбаатар: ГОУХАН.

сүлжээ. ДЭМБ. Хаяг:
http://www.who.int/providingforhealth/en/.

35

Хэвлэлтийг:
Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг (GIZ)
Германы Эрүүл Мэндийн Туршлагын Эмхэтгэл
Гаргах зөвшөөрлийг:
Бонн ба Эшборн хот, Герман Улс
Германы Хөгжлийн Хамтын Ажиллагааны ХДХВ болон Эрүүл Мэндийн
Хөтөлбөрүүдийн Шинэчлэх, Суралцах, Нотолгоог Дэмжих Хөтөлбөр (PROFILE)
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn, Germany
Утас: +49 228 44 60 - 0
Факс: +49 228 44 60 - 17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5
65726 Eschborn, Germany
Утас: +49 6196 79 - 0
Факс: +49 6196 79 - 1115

ghpc@giz.de
www.health.bmz.de/good-practices
Нийтлэлийг бичсэн:
Андрю Вилсон
Хэвлэлийн эхийг:
www.golzundfritz.com
Хэвлэсэн:
Top Kopie болон Содпресс
Гэрэл зургийг:
Хавтас, х. 8, 9, 22; © НДЕГ
х. 20, 31 (доод); © ГОУХАН
х. 12, 15, 24, 26, 28, 30, 31 (дээд), 32, 33; © ГОУХАН/ Андрю Вилсон
2013 оны 12 дугаар сар
Хэвлэлийн агуулгыг:
Доорх байгууллагуудыг төлөөлж ГОУХАН хариуцна.
ХБНГУ-ын Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Яам (BMZ);
Эрүүл мэнд; хүн амын бодлого

ЭЗХАХЯ-ны хаяг:
BMZ Бонн
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn, Germany
Утас: +49 228 99 535 - 0
Факс: +49 228 99 535 - 3500
poststelle@bmz.bund.de
www.bmz.de

BMZ Берлин
Stresemannstraße 94
10963 Berlin, Germany
Утас: +49 30 18 535 - 0
Факс: +49 30 18 535 - 2501

