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Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага

Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No Регистрийн No

Сувиллын цогцолбор

Сувиллын газар

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа  Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл  /тохирохыг + тэмдэглэнэ/

Чиглэл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/

Хүчин чадал /тохирохыг + тэмдэглэнэ/

Нийт ажилтны тоо................

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Эмнэлгийн дунд мэргэжилтний 

тоо...........

Өмнөх шалгалтаар эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын 

чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Их эмчийн тоо...... Бусад 

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

№3.11.1  

2. Сувиллын газар

1, Сувиллын цогцолбор

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

_____________________________________________________  СУВИЛЛЫН ОНОШЛОГОО 

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Утас:

Факс:

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

1

Стандартад заагдсан үндсэн ба төрөлжсөн

мэргэжлийн их эмч, эмнэлгийн дээд

мэргэжилтэн орон тоогоор болон мэргэшлийн

хувьд бүрэн  хангагдсан

0 10

2

Стандартад заагдсан сувилагч бусад

мэргэжилтэн орон тоогоор болон мэргэшлийн

хувьд бүрэн  хангагдсан

0 10

3
Стандартад заагдсан дэмжих үйлчилгээний

ажилтнууд  орон тоогоор  бүрэн  хангагдсан
0 5

4
Эрүүл мэндийн тухай 

хуулийн 25.1 дахь хэсэг

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд мэргэжлийн үйл

ажиллагаа эрхлэх хүчинтэй хугацаа бүхий

зөвшөөрөлтэй

0 10

5
Эрүүл мэндийн тухай 

хуулийн 21 дүгээр зүйл 

Эрүүл мэндийн байгууллага дүрэмтэй байх ба

түүнийгээ хэрэгжүүлж ажилладаг.
0 10

6

Рашаан сувилалд эмчлэн 

сувилах өвчний жагсаалт 

батлах тухай ЭМС-ын 

2007 оны 247 тоот тушаал 

Сувилалд үйлчлүүлэх өвчний жагсаалт гаргаж

мөрддөг 
0 10

7

Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны

чиглэлд тохирсон стандарт, удирдамжийн

жагсаалтыг гаргаж, баталгаажуулж мөрддөг.

0 10

8
Эмнэлгийн хүчин төгөлдөр анхан шатны

бүртгэлийн маягтаар  хангагдсан.
0 5

9

Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн нэгжид ирсэн

үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч бүртгэн шаардагдах

яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлдэг.

0 10

10

Өвчтөнг эмнэлэг, тасаг хооронд шилжүүлэх

журамтай, түүнийг мөрдөж, шилжүүлсэн

өвчтөнөө эргэж хянадаг. 

0 5

11

Тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл, ачааллыг

зохицуулсан арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг. / цаг

хуваарь, товлолт цаг, гм/

0 5

12

Эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг

цаг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж, бусад

байгууллага, иргэнийг эрүүл мэндийн

асуудлаар өөрийн үйл ажиллагаатай

холбоотой мэдээллээр хангадаг

0 5

13

Эмнэлзүйн эрсдэлийн судалгаа хийж сэргийлэх

арга хэмжээ авдаг. /үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ

үзүүлэгч нарт/

20

14

Эмнэлзүйн чиглэлээр гадаад, дотоод алдаа

зөрчлийг бүртгэж, алдааны сан бүрдүүлж,

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд ашигладаг

0 30

15

Эмчилгээ оношилгооны стандарт, эмнэлзүйн

удирдамжийн хэрэгжилтийн байдалд хяналт

тавьж, үр дүнг тооцдог.

0 20

16

Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

чиглэлээр ижил мэргэжилтний үзлэг зохион

байгуулж, үр дүнд судалгаа хийдэг.

0 20

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

 Сувиллын тусламж үйлчилгээний талаар 

Сувиллын  бүтэц үйл 

ажиллагаа MNS5232- 2013 

стандарmын А хавсралт 

Эрүүл мэндийн тухай 

хуулийн 20.2.1 - 20.2.3, 

20.2.6 заалт

"Удирдамж загвар батлах 

тухай" ЭМС-ын 2012 оны 

274 дүгээр тушаал, 

"Чанарын албаны дүрэм 

батлах тухай"      МУ-ын 

Шадар сайд Эрүүл 

мэндийн сайдын 

хамтарсан 2012 оны 06/25 

тоот тушаал

Хуудас B2



17

Үйлчлүүлэгчээс тусламж үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах талаар сэтгэл ханамжийн

судалгааг улирал тутам авч, дүгнэлт хийн үр

дүнг тооцдог

0 15

18

Эрүүл мэндийн байгуулллага дахь мэргэжлийн

хороо, алба, комиссын /ёс зүй, эмэн эмчилгээ,

халдвар хяналтын хороо/ гм уялдаа холбоог

хангах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чанар

сайжруулах үйл ажиллагаанд татан

оролцуулдаг

0 10

19

Тусламж үйлчилгээний чанарт дотоодын үзлэг

шалгалтыг тогтмол хийж, үнэлэлт дүгнэлт

өгдөг, чанарын урамшууллын тогтолцоог бий

болгосон.

0 20

20

Тухайн байгууллагад иргэд байгууллагаас

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, эмч,

мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлагатай

холбоотой гомдлыг үнэн зөв шийдвэрлэдэг

0 10

21

Тухайн эмнэлэг төвүүдэд хандсан асуудлаар

давтан гомдол саналыг хууль хяналтын

байгууллага болон төрийн захиргааны

байгууллагад  хандаад нотлогдсон

0 30

22

Дүрэм шинэчлэн батлах 

тухай ЭМСС-ын 2015 оны 

92 тоот тушаал 

Ёс зүйн баг, хэсгийн болон салбар хорооноос

эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчлөөс

урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион

байгуулдаг.

0 10

23 Өвчтөнд стандартын дагуу бүрэн үзлэг хийдэг 0 10

24
Эмч нар Үйлчлүүлэгчийн түүх, Хяналтын

картыг зааврын дагуу үнэн, зөв  хөтөлдөг. 
0 10

25

Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн анхан

шатны бүртгэлийн маягтыг зааврын дагуу цаг

хугацаанд нь үнэн, зөв хөтөлдөг.

0 10

26
Төөнө заслыг үйлдлийн технологийн дагуу

хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

27
Зүү эмчилгээ үйлдлийн технологийн дагуу хийж

гүйцэтгэдэг.
0 5

28
Бариа засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж

гүйцэтгэдэг.
0 5

29
Халуун тосон бариа үйлдлийн технологийн

дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

30
Шимжүүлэх бариа  үйлдлийн технологийн дагуу 

хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

31
Шавар ашиглан бариа үйлдлийн технологийн

дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

32
Хэсэгчилсэн бариа үйлдлийн технологийн

дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

33
Бумба засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж

гүйцэтгэдэг.
0 5

34
Бумбат иллэг үйлдлийн технологийн дагуу

хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

35
Сам соруул үйлдлийн технологийн дагуу хийж

гүйцэтгэдэг.
0 5

36
Зөгийн балтай татлага үйлдлийн технологийн

дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

37
Давсан дээр гишгүүлэх эмчилгээ үйлдлийн

технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

38
Байгалийн болон хиймэл рашаан үйлдлийн

технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

39
Дэвтээлгэ үйлдлийн технологийн дагуу хийж

гүйцэтгэдэг.
0 5

40
Бигнүүр засал үйлдлийн технологийн дагуу

хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

Эрүүл мэндийн тухай 

хуулийн 28.4.3 дах заалт, 

Эрүүл мэндийг хамгаадлх 

технологи, эмчилгээ 

оношлогооны түгээмэл 

үйлдлүүд MNS4621-2008   

стандартын  Уламжлалт 

эмчилгээний түгээмэл 

үйлдлүүдийн хэсэг, "Эрүүл 

мэндийн статистик 

мэдээллийн

талаар авах зарим арга 

хэмжээний тухай" ЭМС- 

ын 2013 оны 450 дугаар 

тушаал

"Удирдамж загвар батлах 

тухай" ЭМС-ын 2012 оны 

274 дүгээр тушаал, 

"Чанарын албаны дүрэм 

батлах тухай"      МУ-ын 

Шадар сайд Эрүүл 

мэндийн сайдын 

хамтарсан 2012 оны 06/25 

тоот тушаал

Иргэдээс төрийн 

байгууллага албан 

тушаалтанд гаргасан 

өргөдөл гомдлыг 

шийдвэрлэх тухай хуулийн 

7 дугаар зүйл, 15.3 дахь 

заалт

Хуудас B3



41
Элсэн засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж

гүйцэтгэдэг.
0 5

42
Наран шарлага үйлдлийн технологийн дагуу

хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

43
Хөдөлгөөнт эмчилгээ үйлдлийн технологийн

дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

44
Хүзүүний татлага үйлдлийн технологийн дагуу

хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

45
Сээр бүсэлхий нурууны татлага үйлдлийн

технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
0 5

46
Ханах засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж

гүйцэтгэдэг.
0 5

47

Лабораторийн болон бусад шинжилгээний

хариуг оношилгоо эмчилгээний үндэслэл

болгож тусгадаг

0 5

48

Өвчний явц хүндэрсэн, онош эргэлзээтэй үед

эмч нарын хамтарсан болон зөвлөх эмчийн

үзлэгээр цаашдын асуудлыг шийдвэрлэдэг.

0 5

0 0

........... 

эрсдэлтэй

........... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

425
ҮНЭЛГЭЭ

НИЙТ ОНОО

Эрүүл мэндийн тухай 

хуулийн 28.4.3 дах заалт, 

Эрүүл мэндийг хамгаадлх 

технологи, эмчилгээ 

оношлогооны түгээмэл 

үйлдлүүд MNS4621-2008   

стандартын  Уламжлалт 

эмчилгээний түгээмэл 

үйлдлүүдийн хэсэг, "Эрүүл 

мэндийн статистик 

мэдээллийн

талаар авах зарим арга 

хэмжээний тухай" ЭМС- 

ын 2013 оны 450 дугаар 

тушаал

0

Хуудас B4



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт

а/ Акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон  

     •Түр зогсоосон

     •Сэргээсэн      

     •Нөхөн төлбөр тогтоосон 

     •Шинжилгээний дээж авсан

     •Устгасан        

     •Хураасан  

б/ Албан шаардлага          

     •Заалтын тоо       

в/ Дүгнэлт   

     •Үйл ажиллагааны

     •Ажлын байрны 

     •Бүтээгдэхүүний 

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс 
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр   

е/Торгууль, шийтгэвэр  
     •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн                                   

дүн

     •Иргэнд   тоо/мөнгөн дүн     

     •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн                                                   

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

__________________________

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

/ овог, нэр/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга 

Биелэлт

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга 

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/


