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Үүнд:
Багц 1
Багц 2 гэх
мэт
Төсөл хөтөлбөрийн зорилт:
1-р зорилтын хүрээнд:
Хүрэх үр дүн: Веб хуудсанд суурилсан үндэсний цахим эрүүл

Гүйцэтгэл

Хувь

Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ
1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

мэндийн бүртгэлийг хөгжүүлэх замаар анхан шатны тусламж Хийгдсэн ажил : Шинээр модулийг хийсэн. Шинэ систем дараах
үйлчилгээ болон өвчтнийг шилжүүлэх үйл ажиллагааг модулийг агуулсан байна. Үүнд:

сайжруулах

-Бүртгэл: Энэ модул нь H-info 3 системээс хэрэгтэй мэдээллийг гарах,
харин H-info 2 системээс өрхийн эрүүл мэндийн мэдээллийг
ашиглахаар загварчилсан.
-Цахим эрүүл мэндийн бүртгэл (ЦЭМБ): хувь хүний насан туршдаа
хамрагдах бүхий л эрүүл мэндийн үзлэгийн бүртгэлийг агуулахаар
загварчлагдан хийгдэх юм. Мөн энэ нь анхан шатны эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээг дэмжих ба тэр дундаа анхан шатнаас хоёр,
гуравдугаар шатлалын эмнэлэг рүү шилжүүлэхэд уг системийг хэрэглэх
юм.

2-р зорилтын хүрээнд:
Хүрэх үр дүн: Өвчний менежмент: Энэ модулд халдварт болон

халдварт бус өвчний менежмент хийх үйлчилгээг загварчлан
оруулах юм. M-Health: Энэ модулийг гэрийн эргэлтийн
тусламж үйлчилгээг дэмжих ухаалаг гар утас болон таблет,
суурин компьютер, зөөврийн төхөөрөмжүүдэд суулган
хэрэглэх хувь хүний эрүүл мэндийн мэдээлэл болон бүртгэх
системийг загварчлал хийх юм.
3-р зорилтын хүрээнд:
Хүрэх үр дүн: Статистик,

7

2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

1.Гэрийн эргэлтийн тусламж үйлчилгээний асуумжийг цахимжуулан гар
утасны аппликэшнийг хөгжүүлсэн.
Гэрийн эргэлтийн тусламж үйлчилгээний цахим асуумжийг веб хуудас
дээр буюу компьютер дээр мөн хөгжүүлэн өрхийн эмнэлэг дээр
мэдээллийг оруулах системийг програмчилсан.
3.Гар утасны дээрх цахим системүүдийг хоорондоо мэдээллийг
солилцох боломжтойгоор хөгжүүлсэн.
4.Гэрийн эргэлтийн тусламж үйлчилгээний цахим системд зүрхний
үнэлгээний томьёололыг оруулж өгсөн.
3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

төлөвлөлт: Энэ модул нь
статистикийн мэдээг боловсруулан, статистикийн тайланг
хэвлэн нийтлэх болон төрийн бүх шатанд төлөвлөлтийг
хийхээр загварчлагдан хийгдэх юм.

H-info 3системийн өгөгдлийн баазын загварыг шинэ системд үлгэрлэн,
шинэ системийн өгөгдлийн баазыг зохион байгуулсан Веб хуудсанд
суурилсан статистик, төлөвлөлтийн системийг хөгжүүлж онлайнаар
статистикийн мэдээг боловсруулж төлөвлөх үйл ажиллагааг бүх
төвшинд сайжруулах (Үндэсний, УБ, Аймаг, Сум, Эмнэлэгүүдэд )
загварчилсан
Мөн ЦЭМБ –ыг ажиллах зарчим
болон харагдах байдлыг
загварчилсан.

Дүгнэлт (ророт, дутагдал, анхаарах асуудлууд

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг
бичнэ

Зорилтуудын хүрээнд E-HR, VHS, Hinfo04 системүүдийг амжилттай
хөгжүүлсэн
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Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын
ажиллагаанд өгөх

Захиалагч талууд, хэрэгжүүлэгч талууд, санхүүжүүлэгч тал, гүйцэтгэгч
талууд хэрхэн хамтарч ажилласан талаар энд бичнэ

