Журмын зургаадугаар хавсралт
ГАДААДЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ
(2018 оны жилийн эцсийн байдлаар)
№
1

2

Хөтөлбөр/төслийн агуулга
Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (уялдаа, холбоо
бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана)
5489-MN Цахим Эрүүл Мэнд төсөл
2015 оны 06 сарын 18-нд байгуулагдсан.
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Дэлхийн банк

Гүйцэтгэл
Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго
Цахим эрүүл мэндийн шийдэл, эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдмэл
байдал, хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг
одоогийн түвшнээс сайжруулах
Улсын төсөв (зээл) буцалтгүй тусламж
19,5 сая ам/доллар (хөнгөлөлттэй зээл)

Хэрэгжүүлэгч байгууллага /хэрэгжих нийт хугацаа/

Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага

Эрүүл Мэндийн Яам /2015-2020/

Цахим Эрүүл Мэнд Төслийн нэгж
Зорилт 1. Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологийн энтэрпрайз архитектур
бий болгох,
Зорилт 2. Эрүүл мэндийн мэдээллийн мэдээлэл солилцооны платформ
хөгжүүлэх,
Зорилт 3. Эрүүл мэндийн мэдээллийн үндэсний төв байгуулах,
Зорилт 4. Мэдээллийн технлогийн ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлэх
Гүйцэтгэл
Хувь
5%
0.9
/Сая/
0.4
2.5

3

Төсөл хөтөлбөрийн зорилтууд
4
5

Зардал

Төсөв ( нийт
шаардагдах
зардал )

Үүнд:
Цахим эрүүл мэндийн нэгдсэн
15.98
тогтолцоо байгуулах
Багц 2
Байгууллагын чадавхи
2.30
бэхжүүлэх
Багц 3
Төслийн удирдлага
1,22
Төсөл хөтөлбөрийн зорилт:
1- р зорилтын хүрээнд:
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын бизнес үйл ажиллагаа, мэдээллийн
урсгалд дүн шинжилгээ хийж, эрүүл мэндийн мэдээллийн
технологийн энтэрпрайз архитектур бий болгон хөгжүүлнэ.
Түүнчлэн эрүүл мэндийн салбарт ашиглагдаж буй олон төрлийн
эмнэлгийн мэдээллийн системүүдийг хоорондоо холбогдон, мэдээлэл
Багц 1

6

Төсөв
19,5 сая ам доллар

0.1

4.4

0.4
33.0
Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ
1) Эрүүл мэндийн салбарын байгууллагуудын бизнес үйл ажиллагаа,
мэдээллийн урсгалд дүн шинжилгээ хийж, эрүүл мэндийн мэдээллийн
технологийн энтэрпрайз архитектур бий болгон хөгжүүлэх Олон улсын
нээлттэй тендерийг зарлаж, шалгаруулсан. Дотоод, гадаадын,
хамтарсан 6 хуулийн этгээд тендерт оролцсон. ЭМЯ-наас байгуулсан
Үнэлгээний хороо Тендерийн шаардлагыг хангасан оролцогч байхгүй

солилцох, харилцан уялдаатай ажиллахад шаардагдах нийтлэг
хэлийг бий болгох зорилгоор олон улсын стандартад нийцсэн эрүүл
мэндийн өгөгдлийн үндэсний стандарт, тайлбар толь бичгийг
боловсруулж хэрэглээнд нэвтрүүлэх

7
8
9

10

2-р зорилтын хүрээнд:
Эрүүл мэндийн мэдээллийн сүлжээ болон үүлэн-технологийн
архитектур, зохих түвшний нууцлалыг хангасан веб-портал, эрүүл
мэндийн мэдээлэл солилцооны платформ хөгжүүлнэ. Эрүүл мэндийн
дүрс оношлогооны зургийг хадгалах, дамжуулах нэгдсэн төв архив
болон мэдээлэл солилцооны төв байгуулна. Мэдээллийн хадгалалт
ашиглалт, солилцоог сонгогдсон эмнэлгүүд дээр жишиг болгон
хэрэгжүүлнэ.
3-р зорилтын хүрээнд:
Цахим эрүүл мэндтэй холбоотой үйл ажиллагааг удирдан
зохицуулах Эрүүл Мэндийн Мэдээллийн Үндэсний Төв байгуулна.
ЭММҮТ нь эрүүл мэндийн өгөгдөд, мэдээллийн стандартыг
шинэчилж, түгээж, мөрдүүлж, эрүүл мэндийн бодлого боловсруулах,
төлөвлөх, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр шуурхай
хангах шинэ тогтолцоо бүрдүүлнэ.
4-р зорилтын хүрээнд:
Төслийн үр дүнгийн тогтвортой байдлыг хадгалах, үргэлжлүүлэх
зорилгоор эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн компьютерийн
хэрэглээг сайжруулах, чадавхижуулах болон ЭММҮТ-ийн
ажилтнуудын мэдээллийн технологийн ур чадвар, мэдлэгийг
дээшлүүлэх, техник технологийн сургалт явуулахад оршино.
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд
Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд
өгөх/ хөндлөнгийн үнэлгээ/
Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт
Биелэлтийн
дундаж 89,4%
Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын
үнэлгээ/

байна гэж үзсэн тул тус тендерийг дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн.
2) Эрүүл мэндийн, мэдээллийн технологийн стандартуудыг
боловсруулах, нэвтрүүлэх ОУ-ын нээлттэй тендерийг зарласан.
Шалгарсан компанитай гэрээ байгуулах үе шатанд ажиллаж байна.
Эрүүл мэндийн өгөгдлийн тайлбар толь боловсруулах дотоодын
нээлттэй тендер зарлаж, дүгнэсэн. Үнэлгээний хороо Тендерийн
шаардлага хангасан компани байхгүй гэж үзсэн тул дахин зарлахаар
шийдвэрлэсэн.
Эрүүл мэндийн мэдээлэл солилцооны платформ байгуулах ОУ- Нээлттэй
тендерийн анхан шатны сонгон шалгаруулалтыг зарлаад байна. Анхан
шатны сонгон шалгаруулалтын дараа хоёрдох шатны сонгон
шалгаруулалтыг зарлаж, 2019 оны 2 дугаар улиралд гэрээ байгуулахаар
төлөвлөн ажиллаж байна.

2018 оны 5 дугаар сарын 15-наас 19-ний хооронд хийгдсэн Төслийн дунд
хугацааны хяналтын үеэр энэ бүрэлдэхүүн хэсгийг хассан.

Төслийн үр дүнгийн тогтвортой байдлыг хадгалах, үргэлжлүүлэх
зорилгоор эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн компьютерийн
хэрэглээг сайжруулах, чадавхжуулах техник технологийн сургалт
явуулах Сургалтын стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна.
Төслийн дунд хугацааны үнэлгээг үндэслэн Дэлхийн банк, Эрүүл мэндийн
яам хамтран төслийн бүтцэд өөрчлөлт хийж, санхүүгийн гэрээний
нэмэлт өөрчлөлтөөр баталсан.

Зорилтын тоо
3

Зорилт 1

Зорилт 2

Зорилт 3

90%

78,3%

100%

