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_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;

ЭМНЭЛГИЙН ОНОШЛОГОО
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл
Удирдамж
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Төлөвлөгөөт
Дугаар
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No
Регистрийн No
төрийн
хувийн
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал

Хяналтын объект

Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл

Утас, и-мэйл
/тохирохыг + тэмдэглэнэ/

1. Өрхийн эрүүл мэндийн төв
2 Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв
3.Хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны
төв
4.Клиник
5. Амаржих газар
6. Нийгмийн эрүүл мэндийн төв
7. Нэгдсэн эмнэлэг
8. Сувилал
9. Түргэн тусламжийн төв
10. Сэргээн засах төв
11. Тусгай эмнэлэг
12. Тусгай мэргэжлийн төв
13. Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
14.Сувилахуйн төв

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 1. Амбулаторийн
2.Хэвтүүлэн эмчлэх
бүтэц
3. Оношлогоо

Нийт ажилтны тоо................
Нийт ажилтны тоо................

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Их эмчийн тоо......

Тусламж үйлчилгээний чиглэл /+/ тэмдэглэнэ
1.Дотор
19.Түргэн тусламж
2. Мэдрэл
20. Гамшгийн үеийн тусламж
3.Хүүхэд, өсвөр үе
21. Сувилахуйн тусламж
4.Эх барих, эмэгтэйчүүд
22.Эмгэг судлалын шинжилгээ
5.Мэс засал
6.Гэмтэл согог
7.Шүд, эрүү нүүр
8.Халдварт ба зоонозын өвчин
9.Сэргээн засах
10. Уламжлалт анагаах ухаан
11.Настаны эмгэг судлал
12.Сэтгэцийн өвчин судлал
13.Арьс халимын өвчин судлал
14.Уламжлалт
Нүд
анагаах ухаан
15.Чих, хамар хоолой
16.Хавдар
17. Хөнгөвчлөх
18.Яаралтай тусламж

o

Сувилагчийн тоо......

бусад.....

Хяналт шалгалтын асуултууд

Бүх эмнэлгүүдэд тавигдах эмчилгээ, оношилгоо, тусламж үйлчилгээний
ерөнхий шаардлага
Аж ахуйн үйл
Зөвшөөрөлд заагдсан
төрөл,
чиглэлийн
ажиллагааны тусгай
1 зөвшөөрлийн тухай
тусламж үйлчилгээг хүчинтэй хугацаа бүхий
тусгай зөвшөөрөлтэйгээр гүйцэтгэдэг.
хуулийн 15 зүйлийн
15.12.3
Стандартад заагдсан их эмч орон тоогоор
2
болон мэргэшлийн хувьд бүрэн хангагдсан
Эмнэлэг, төвүүдийн бүтэц Стандартад заагдсан сувилагч орон тоогоор
3
үйл ажиллагааны
болон мэргэшлийн хувьд бүрэн хангагдсан
стандартуудын А хавсралт Стандартад заагдсан эмнэлгийн бусад дунд
4
мэргэжилтэн орон тоогоор болон мэргэшлийн
хувьд бүрэн хангагдсан
Эрүүл мэндийн тухай
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нь мэргэжлийн үйл
5 хуулийн 25 дугаар зүйлийн ажиллагаа эрхлэх хүчинтэй хугацаа бүхий
25.1 дахь хэсэг
зөвшөөрөлтэй
Эрүүл мэндийн тухай
Эрүүл мэндийн байгууллага дүрэмтэй байх ба
6
хуулийн 21 дүгээр зүйл
түүнийгээ хэрэгжүүлж ажилладаг.
Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлд
7
тохирсон стандарт, удирдамжийн жагсаалтыг
гаргаж, баталгаажуулж мөрддөг
Хүчин төгөлдөр эмнэлгийн анхан шатны
8
бүртгэлийн маягтаар хангагдсан

9
Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 20 дугаар
зүйлийн 20.2.1 - 20.2.3,
10 20.2.6 заалт

11

12

Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн нэгжид ирсэн
үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч бүртгэн, анхны
үзлэгээр амин үзүүлэлт, эмгэг шинжүүдийг
тодорхойлон, эрэмбэлэн ялгаж, шаардагдах
яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлдэг
Өвчтөнг эмнэлэг, тасаг хооронд шилжүүлэх
журамтай,
түүнийг
мөрдөж,
шилжүүлсэн
өвчтөнөө эргэж хянадаг
Тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл, ачааллыг
зохицуулсан арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг. / цаг
хуваарь, товлолт цаг, гм/
Эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг цаг
хугацаанд нь үнэн зөв
гаргаж, бусад
байгууллага, иргэнийг эрүүл мэндийн асуудлаар
өөрийн
үйл
ажиллагаатай
холбоотой
мэдээллээр хангадаг

Шаардлаг
а хангасан
Шаардлаг
а
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
No журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан
оноо

0

525

0

15

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

5

0

10

0

5

0

5

0

5

13

Эмнэлзүйн эрсдэлийн судалгаа хийж сэргийлэх
арга
хэмжээг
төлөвлөн
хэрэгжүүлдэг.
/үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч нарт/

0

20

14

Эмнэлзүйн чиглэлээр гадаад, дотоод алдаа
зөрчлийг бүртгэж, алдааны сан бүрдүүлж,
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд ашигладаг

0

30

0

50

0

20

Эмнэлэгт бүртгэгдсэн өвчлөл, нас баралт /хоног
болоогүй,
эхийн
эндэгдэл,
оношийн
зөрүү,хүүхэд,төрөх, мэс засал, мэдээгүйжүүлэлт
15
эрчимт эмчилгээний ноцтой
хүндрэл/- ын
шалтгаан, нөхцөлийн байдлыг хэлэлцэж, дүн
"Удирдамж загвар батлах
шинжилгээ хийдэг
тухай" ЭМС-ын 2012 оны
Эмчилгээ оношилгоо, сувилгааны стандарт,
274 дүгээр тушаал,
16
эмнэлзүйн удирдамжийн хэрэгжилтийн байдалд
"Чанарын албаны дүрэм
хяналт тавьж, үр дүнг тооцдог.
Хуудас B2
батлах тухай"
МУ-ын

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

0

0

"Чанарын албаны дүрэм
батлах тухай"
МУ-ын
Шадар сайд Эрүүл
17
мэндийн сайдын
хамтарсан 2012 оны 06/25
тоот тушаал
18

Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
чиглэлээр ижил мэргэжилтний үзлэг зохион
байгуулж, үр дүнд судалгаа хийдэг.
Үйлчлүүлэгчээс тусламж үйлчилгээний чанарыг
сайжруулах
талаар
сэтгэл
ханамжийн
судалгааг улирал тутам авч, дүгнэлт хийн үр
дүнг тооцдог

0

20

0

15

0

30

0

20

0

10

0

30

0

5

0

10

0

10

0

10

0

10

0

30

0

30

0

20

0

10

0

20

0

20

0

363

Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц Үндсэн мэргэжлийн 11.1-11.21-д заасан тусламж
34 үйл ажиллагаа MNS5095 - үйлчилгээг стандартын шаардлагын дагуу
2013 стандарт
үзүүлдэг

0

5

БОЭТ-ийн бүтэц үйл
35 ажиллагаа MNS63304:2012

0

5

Эрүүл мэндийн байгууллага 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

19

20
Иргэдээс төрийн
байгууллага албан
21
тушаалтанд гаргасан
өргөдөл гомдлыг
шийдвэрлэх тухай хуулийн
22 7 дугаар зүйл, 15.3 дахь
заалт
Дүрэм шинэчлэн батлах
23 тухай ЭМСС-ын 2015 оны
92 тоот тушаал
24

Заавар, журам батлах
тухай ЭМС-ын 2015 оны
329 тоот тушаал
25
/Хөнгөвчлөх тусламж
үйлчилгээ үзүүлэх журам,
хөнгөвчлөх тусламж
26 үйлчилгээ үзүүлэх заавар/

Өвчтөнд стандартын дагуу бүрэн үзлэг хийдэг

27
28
29
30

31
32
33

Тусламж үйлчилгээний чанарт дотоодын үзлэг
шалгалтыг тогтмол хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгдөг,
чанарын
урамшууллын
тогтолцоог
бий
болгосон.
Иргэд
байгууллагаас
эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээ, эмч, мэргэжилтний ёс зүй харилцаа
хандлагатай холбоотой гомдлыг үнэн зөв
шийдвэрлэдэг
Тухайн эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээтэй
холбоотой
гомдол
хууль,
хяналтын
байгууллагад бүртгэгдээгүй, нотлогдоогүй
Ёс зүйн баг, хэсгийн болон салбар хорооноос
эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
ажлуудыг
зохион
байгуулдаг
Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай
байдлыг тогтоосон.
Үйлчлүүлэгчийг
хөнгөвчлөх
эмчилгээ,
үйлчилгээний оношийн бүлгийг баримталж
эрүүл
мэндийн
байгууллагууд
хоорондоо
шилжүүлдэг.
Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээг батлагдсан
стандарт, эмчилгээний заавар, удирдамжийн
дагуу үзүүлдэг.

Эмч нар эмчилгээ оношилгооны
гардан
үйлдлийг стандартын дагуу гүйцэтгэдэг
Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн түгээмэл
Эрүүл мэндийн тухай
үйлдлийг стандартын дагуу гүйцэтгэдэг
хуулийн 28.4.3 дах заалт,
Лабораторийн болон бусад шинжилгээний
"Эрүүл мэндийн статистик
хариунд дүн шинжилгээ хийж, оношилгоо
мэдээллийн
эмчилгээний үндэслэл болгож тусгадаг
талаар авах зарим арга
Өвчний явц хүндэрсэн, онош эргэлзээтэй үед
хэмжээний тухай" ЭМСэмч нарын хамтарсан болон зөвлөх эмчийн
ын 2013 оны 450 дугаар
үзлэгээр цаашдын асуудлыг шийдвэрлэдэг
тушаал
Эмч нар өвчний түүх, хяналтын картыг зааврын
дагуу үнэн, зөв хөтөлдөг
Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн анхан шатны
бүртгэлийн маягтыг зааврын дагуу цаг
хугацаанд нь үнэн, зөв хөтөлдөг
Бүх эмнэлгүүдэд тавигдах нэмэлт шаардлага
(Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс бусад)

11.1-11.18-д
заасан
тусламж
стандартын дагуу үзүүлдэг
Хуудас B3

үйлчилгээг

0

0

Амаржих газрын бүтэц үйл
36 ажиллагаа MNS6188-2010
стандарт
Сум, тосгоны эрүүл
мэндийн төв, Сум дундын
37 эмнэлгийн бүтэц үйл
ажиллагаа MNS5081-2013
стандарт
Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 28 дугаар зүйлийн
38 28.4.3 дах заалт, Эмнэлэг,
төвүүдийн бүтэц, үйл
ажиллагааны стандарт,
Эрүүл мэндийн технологи
39 Эмчилгээ оношилгооны
түгээмэл үйлдлүүд
MNS4621-2008
стандартын II бүлэг,
Амьд сорьц, эмгэг
эссудлалын шинжилгээ
40 хийх журмыг шинэчлэн
батлах тухай ЭМС-ын
2017 оны 07 тоот тушаал

8-18 дугаар бүлэгт заасан тусламж үйлчилгээг
үзүүлдэг

0

5

8.1-8.16-д
заасан
тусламж
стандартын дагуу үзүүлдэг

0

5

Үйлчлүүлэгчийг мэс засалд зохих журмын дагуу
бэлтгэдэг /Яаралтай мэс заслын бэлтгэлийг 2
цагийн дотор хангасан/

0

30

Эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээтэй
холбоотойгоор мэс заслын дараа хүндрэл гарч
давтан мэс засал хийгээгүй

0

30

Амьд сорьц,мэс заслаар авсан эд, эрхтэнийг
бэхжүүлж лабораторит илгээдэг, хариуг өвчний
түүхэнд хавсарган тэмдэглэдэг, эмнэлзүй-эмгэг
судлалын оношийн баталгаажилтын байдалд
дүн шинжилгээ хийдэг.

0

10

Эрүүл мэндийн тухай
41 хуулийн 28 дугаар зүйлийн
28.4.3 дах заалт, Журам
батлах тухай ЭМС-ын
2016 оны 2 тоот
тушаалын 6 дугаар
42 хавсралтын 5.6 дахь
хэсэг, 7 дугаар хавсралт,
Заавар батлах тухай
/Зонхилон тохиолдох
өвчний үед ЦЦБС заавар/
43 ЭМС-ын 2017 оны А/03
тоот тушаал

Цус цусан бүтээгдэхүүний хэрэглээний заалтын
үндэслэлийг үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал,
лабораторийн шинжилгээнд үндэслэн гаргадаг

0

10

Цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбэлтийн өмнө, явцад
болон сэлбэлтийн дараах хяналтыг тавьдаг

0

10

Цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбэсэнтэй холбоотой
гарсан урвал хүндрэлийг бүртгэсэн, мэдээлсэн,
арга хэмжээг оновчтой шуурхай авдаг

0

10

Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 28 дугаар зүйлийн
28.4.3 дах заалт,
Зонхилон тохиолдох
өвчний оношилгоо
эмчилгээний удирдамж,
ЭМС-ын 2005 оны 109
тоот тушаал, Зонхилон
тохиолдох өвчний үеийн
хоол эмчилгээ MNS59912009 стандарт, Эмчилгээ,
сувиллын хоолны
удирдамж батлах тухай
ЭМС-ын 2007 оны 11 тоот
тушаал

Шаардлагатай оношилгоо, шинжилгээг бүрэн
хийж, олон улсын ангилал, нэршлийн дагуу
эмнэлзүйн оношийг бичиж хэвшсэн.

0

10

Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлсэн, эмгэг
жамын дагуу эмэн эмчилгээг стандартын дагуу
хийж хэвшсэн

0

10

Оношийг
эмчилдэг

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

44

45

46

47

үндэслэн

эмчилгээний

үйлчилгээг

хоолоор

Сувилгаа, дэглэм, дэмжих болон эмийн бус
эмчилгээг стандартын дагуу хийж хэвшсэн.

Гемодиализийн тусламж үзүүлэх нөхцөл /
нефрологи их эмч, диализийн сувилагч,
48
инженер, техникч, хоол зүйч, нийгмийн ажилтан/
бүрдсэн
Заавар батлах тухай ЭМСГемодиализ
эмчилгээний
заалт
гаргаж
ын 2015 оны 112 тоот
49
үйлчлүүлэгч, ар гэрт танилцуулж зөвшөөрөл
тушаал
авсан байна.
50

Гемодиализ
эмчилгээний
үед
мочевины
индексыг хэмжиж, эмчилгээний тунг тооцдог.

Хуудас B4

Эмгэг судлалын
51 шинжилгээ хийх журам
батлах тухай ЭМС-ын
2014 оны 163 тоот
тушаалын хавсралтын 2
52 дугаар бүлгийн 2.2 дах
хэсэг, Цогцсын
шинжилгээний арга, эмгэг
судлалын оншийн бүтэц
MNS 5377-2004
53 стандартын 12 дугаар
бүлэг
Эрүүл мэндийн
байгууллагын бүтэц, үйл
54
ажиллагаа 1 дүгээр хэсэг,
Төв эмнэлэг MNS63301:2012, Эрүүл мэндийн
байгууллагын бүтэц, үйл
55 ажиллагаа 2 дугаар
хэсэг,Тусгай мэргэжлийн
төв, MNS6330-2:2012 ,
БОЭТ-ийн бүтэц үйл
ажиллагаа MNS63304:2012, Нэгдсэн
56 эмнэлгийн бүтэц үйл
ажиллагаа MNS5095 -2013
стандарт
57 Эмнэлгийн лабораторийн
чанар болон чадавхид
тавигдах ерөнхий
шаардлага МNS
58 ISO15189:2015 стандарт
59
60

61

Журам шинэчлэн батлах
тухай ЭМС-ын 2015 оны
98 тоот тушаалын 2
дугаар хавсралт

Эмнэлгийн нас баралтын тохиолдол бүрийг
задлан шинжилгээнд журмын дагуу бүрэн
хамруулдаг

0

30

Эмнэлзүй- эмгэг судлалын конференцээр
заавал хэлэлцэх асуудал /7/-уудыг хэлэлцдэг

0

30

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур
чадварыг дээшлүүлэх, дүгнэлт зөвлөмж гаргах
зорилгоор
эмнэлзүйэмгэг
судлалын
конференцийг зохих бэлтгэлийг хангаж, дэгийн
дагуу зохион байгуулдаг.

0

30

Зайн оношилгоо, эмчилгээний зөвлөгөө өгч,
сургалт зохион байгуулдаг

0

3

Рентген, хэт авиа, КТГ,цөмийн оношилгоо,
соронзон резонанс томограф, уян дурангийн
болон бусад шинжилгээ хийдэг

0

5

Лабораторийн хэсэг клиник хими, клиник
гематологи, биохими, дархлаа судлал, нян
судлал, вирус судлал, эд эс судлал, молекул
биологийн шинжилгээг стандартын дагуу хийдэг

0

15

Лабораторийн шинжилгээний үнэн бодит
байдалд дотоод хяналтыг байнга хийдэг,
хяналтаар илэрсэн зөрөөг арилгах чиглэлээр
ажил зохион байгуулдаг

0

10

Лабораторийн шинжилгээний гадаад хяналтыг
лавлагаа лабораториар улирал тутам хийлгэдэг

0

15

0

10

0

10

0

15

0

195

0

15

0

10

0

10

0

10

0

10

0

15

Гадаадын эмч, мэргэжилтнүүдийг зайлшгүй
ажиллуулах хэрэгцээгээ тогтоосон
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллах
гэрээтэй
Гадаадын
эмнэлгийн
мэргэжилтнүүд
мэргэжлийн
үйл
ажиллагаа
эрхлэх
зөвшөөрөлтэй, төрөлжсөн мэргэжлээр тусламж
үзүүлдэг

Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Нэгдсэн эмнэлэг, Бүсийн оношилгоо
эмчилгээний төвд тавигдах өвөрмөц шаардлага
Журам батлах тухай ЭМСын 2016 оны 01 тоот
Цусны салбар төвийн хүний нөөцийг тушаалд
62 тушаалын 1 дүгээр
заасан орон тоогоор бүрдүүлдэг.
хавсралтын 2 дахь
хэсгийн 2.3.1
Бүхэл цусны донорыг шалгуур үзүүлэлтийг
63
баримтлан сонгодог.
Журам батлах тухай ЭМССийвэнгийн болон эсийн донорыг шалгуур
64 ын 2016 оны 02 тоот
үзүүлэлтийг баримтлан сонгодог.
тушаалын 1 дүгээр
Доноруудаас цус, сийвэн, ялтаст эс авах
65 хавсралт
хэмжээ, давтамжийг баримталдаг
66
Донорын эрүүл мэндийн карт хөтөлдөг
Эрүүл мэнд, спортын
сайдын 2016 оны "Журам Цус цусан бүтээгдэхүүнийг хэрэглээний заалтын
67 батлах тухай" 02 тоот
үндэслэлийг үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал,
лабораторийн шинжилгээнд үндэслэн гаргадаг
тушаалын дөрөвдүгээр
хавсралтын 6.1,
долоодугаар хавсралтын
Хуудас B5
1,2, 8 Цусны аюулгүй

0

0

хавсралтын 6.1,
долоодугаар хавсралтын
1,2, 8 Цусны аюулгүй
байдлыг хангах талаархи
68 заавар, журмыг шинэчлэн
батлах тухай 2010 оны
377 тоот тушаал

Цус сэлбэсэнтэй холбоотой илэрсэн бүх урвал,
хүндрэлийн төрөл, шинж тэмдэг болон урвал,
хүндрэлийг бүртгэх, заавал мэдээлэх, засч
сэргийлэх ач холбогдлыг сурталчилдаг

Цогцсын эмгэг судлалын шинжилгээг нас
69 Эмгэг судлалын
барснаас хойш 24 цагийн дотор хийдэг
шинжилгээ хийх журам
Эмгэг судлаач эмч эмгэг судлалын бүрэн
батлах тухай ЭМС-ын
70
оношийг 21 хоногийн дотор тавьж өвчний
2014 оны 163 тоот тушаал
түүхийг дүн бүртгэлийн тасагт шилжүүлдэг.
71
Эмгэг эд, эс судлалын шинжилгээ хийдэг.
Амьд сорьц, эмгэг эс
Эсийн шинжилгээг ажлын 2-3 өдөрт хийж,
72
судлалын шинжилгээ хийх хариуг хүргүүлдэг.
журмыг шинэчлэн батлах Дурангийн болон оношилгооны жижиг эдийн
73 тухай 2017 оны А/07 тоот шинжилгээг ажлын 3-5өдөрт хийж хариуг
тушаалын хавсралтын 3.1, хүргүүлдэг.
7.1 дэх хэсэг
Мэс заслаар авсан эдийн шинжилгээг 5-7 өдөрт
74
хийж хариуг хүргүүлдэг.
ЭХЭМҮТ, Амаржих газар, БОЭТ, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасаг,
Өрхийн эрүүл мэндийн төв, Сумын эрүүл мэндийн төв, Сум дундын
эмнэлэг, эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ үзүүж буй хувийн
хэвшлийн ор бүхий эмнэлэгт тавигдах тусгай шаардлага
Их эмч жирэмсэн эхийн хяналтыг тогтоосон
хугацаанд журмын дагуу тавьж хяналтын
явцын талаар Жирэмсэн эхийн хяналтын
75
картад бүрэн гүйцэт тэмдэглэх, шаардлагатай
үед цаг алдахгүй дараагийн шатлалын эмнэлэгт
илгээдэг
Жирэмсний эрт үеийн илрүүлэлт 85 хувиас
76
доошгүй байх
Хүлээн авах яаралтай тусламжийн тасгаар
ирсэн үйлчлүүлэгч/Жирэмсэн эх/-ийг буцаасан
77
тохиолдолд "Буцагсдын бүртгэл"-д бүртгэж
Амаржих газрын бүтэц үйл
буцаах шалтгаан, авсан арга хэмжээ, өгсөн
ажиллагаа MNS6188-2010
зөвлөгөөний талаар тодорхой тэмдэглэдэг
стандарт, Жирэмслэлт
төрлөгийн хүндрэлийг
Жирэмсэнтэй
хавсарсан
өвчлөлийг
эрт
удирдах арга зүй
илрүүлэн
хяналт тогтоож
шаардлагатай
78
удирдамж, ЭМС-ын 2012 нарийн
мэргэжлийн
эмчийн
хяналтанд
оны 42 тоот тушаал
төрүүлдэг

79

80
81

Төрөлтийн үед эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч,
нярайн эмч, эх баригч, нярайн сувилагч нар
төрөх,
нярайн
тусламжийг
багаар,
шаардлагатай үед бусад нарийн мэргэжлийн
эмч нартай хамтарч тусламж үзүүлдэг
Төрөлтийн үе шатыг зөв оношилж, төлөвлөгөөг
зөв зохиож, явцыг зөв үнэлж партографийг
хөтөлж хэвшсэн
Нярайг өөр эмнэлэгт шилжүүлэх үед амин
үзүүлэлт тогтворжсоны дараа шилжүүлдэг

Үр хөндөлтийн тусламж
Жирэмсний эрт
болон хожуу үеийн үр
82 үйлчилгээ MNS 5488 -2005
хөндөлтийг журмын дагуу үзүүлдэг
стандарт
Өрхийн эрүүл мэндийн төв, Сум тосгоны эрүүл мэндийн төв, Сум дундын
нэгдсэн эмнэлэгт тавигдах тусгай шаардлага
Хүн амын өвчлөлийн судалгааг гаргаж, үнэлгээ
83
дүгнэлт өгч ажилладаг.
Сум, тосгоны эрүүл
Бүртгэгдсэн нийт хүн амыг эрүүл мэндийн
84 мэндийн төв, Сум дундын бүлгээр ангилж бүлэг шилжүүлэлтийн хувийг
эмнэлгийн бүтэц үйл
ялангуяа 1,2 дугаар бүлгийн хувь нэмэгдсэн
ажиллагаа MNS5081-2013 0-1 насны хүүхдийн гэрийн болон идэвхтэй
85 стандарт, Өрхийн эрүүл
эргэлтийг тогтоосон хугацаанд хийдэг
мэндийн төвийн бүтэц,
Хуудас B6
үйл ажиллагаа MNS 5292-
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стандарт, Өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн бүтэц,
үйл ажиллагаа MNS 52922011 стандарт, Өрхийн
эрүүл мэндийн төвийн
дүрэм шинэчлэн батлах
тухай ЭМС-ын 2017 оны
А04тоот тушаал

1-5 насны хүүхдийн эргэлт, хяналтыг тогтоосон
хугацаанд хийдэг.
87
Амьгүй төрөлт бүртгэгдээгүй
88
Гэрийн төрөлт бүртгэгдээгүй
0-5 насны хүүхдийн гэрийн нас баралт
89
бүртгэгдээгүй
90
Эхийн эндэгдэл бүртгэгдээгүй
Яаралтай тусламж үзүүлэх унаа, эм тариа,
91
хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангасан
Бүх эмнэлгүүдэд уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр тавигдах тусгай
шаардлага
86

92 Төв эмнэлгийн бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 63301:2012 стандартын 10.6.1,
10.6.2, Хавсралт /А, В, С/,
Тусгай мэргэжлийн төвийн
бүтэц, үйл ажиллагаа
93 MNS 6330-2:2012
стандартын 10.6.1, 10.6.2,
Хавсралт /А, В, С/, Бүсийн
оношилгоо, эмчилгээний
төвийн бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 633094 4:2012 стандартын 11.6.1,
11.6.2, 11.6.3, Хавсралт
/А, В, С/. Нэгдсэн
эмнэлгийн бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 5095:2013
стандарт Хавсралт/ А, В,
95
С/, Сум, тосгоны эрүүл
мэндийн төв, сум дундын
эмнэлгийн бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 5081:2013
стандартын 8.7.1, 8.7.2,
96 8.7.3. Хавсралт /А, С/

0

10

0
0

10
10

0

20

0

20

0

10

0

60

Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ
үзүүлэх кабинет, тасаг, нэгжтэй

0

10

Нэгж нь уламжлалт анагаах ухааны тусламж,
үйлчилгээг MNS 5663-1: 2006 “Уламжлалт
анагаах
ухаан-Үндсэн
зургаан
өвчний
оношилгоо, эмчилгээ” болон бусад батлагдсан
стандарт,удирдамж, аргачлалын дагуу үзүүлсэн

0

30

Уламжлалт
анагаах
ухааны
тусламж,
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан,
үр дүнг тооцож ажилласан

0

10

Монголын
уламжлалт
анагаах
ухааныг
хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд
сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийг мэргэжил
арга зүйгээр хангаж, хамтран ажилласан

0

5

Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын
эмнэлэг нь уламжлалт анагаах ухааныг
хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэн, тусламж,
үйлчилгээний хүртээмж, үр дүнг нэмэгдүүлсэн

0

5

НИЙТ ОНОО
0

ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B7

1348

0

0

0

0

...........
эрсдэлтэй

...........
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

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

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

