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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН 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

Овог, нэр

Хяналтын объект
Утас, и-мэйл

Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Тусламж, үйлчилгээний нэр төрлийн өмнөх дугаарыг
дугуйлж тэмдэглэнэ
1. Өрхийн эрүүл мэндийн төв
2 Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв
3. Амаржих газар
4. Төв эмнэлэг
5. Тусгай мэргэжлийн төв
6. Нийгмийн эрүүл мэндийн төв
7. Нэгдсэн эмнэлэг
8. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв
9. Түргэн тусламжийн төв

10. Сувилахуйн төв
11. Сувилал
12. Клиник

13. Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
14. Сэргээн засах төв
15. Тусгай эмнэлэг

16. Хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны төв

Утас, и-мэйл
Тусламж үйлчилгээний чиглэл, ашигладаг эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн
нэрийн өмнөх дугаарыг дугуйлж тэмдэглэнэ
1.Дотрын өвчин судлал
2. Мэдрэлийн өвчин судлал
3. Нүдний өвчин судлал
4.Чих хамар хоолойн өвчин судлал
5.Шүд эрүү нүүрний өвчин судлал
6.Хүүхдийн өвчин судлал
7.Мэс заслын өвчин судлал
8.Төрөх эмэгтэйчүүдийн өвчин
9.Халдварт өвчин судлал
10. Хавдар судлал
11.Гэмтэл согог судлал
12.Сэтгэцийн өвчин судлал
13.Арьс халимын өвчин судлал
14.Уламжлалт анагаах ухаан
15.Цус цусан бүтээгдэхүүн судлал
16.Эмгэг судлал
17. Сувилахуй
18. Лаборатор
19. Нөхөн сэргээх эмчилгээ
18.Бусад ........

1. ЭКГ
2. ЭХО
2. Тархины цах. бичлэгийн аппарат
4. Хяналтын монитор
5. Коагулятор
6. Дефибриллятор
7. Амьсгалын аппарат
8. Унтуулгын аппарат
9. Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч
10. Гемодиализийн аппарат
11. Шүдний өрмийн машин
12. Автоклав
13. Авторефрактометр
14. Автомат шахуурга
15. Дурангийн иж бүрдэл
16. MRI аппарат
17. Биохимийн анализатор
18. Шээсний анализатор
19. Центрфуг
20. Рентген, СТ
21. УВЧ болон нөхөн сэр. цах, апп-д

Эрүүл мэндийн ажилтаны тоо................
Нийт тоног төхөөрөмжийн тоо
.Эмнэлгийн тоног
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн
/эмнэлгийн хэрэгсэл, багаж орохгүй/
төхөөрөмжийн инженерийн техникчийн овог нэр
...........
овог нэр
......................................................
...................................................
................
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

Гэрээт байгууллага, инженерийн
овог нэр
..............................................................
........................................................

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хууль тогтоомж, дүрэм,
журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Шаардлага
хангаагүй

No

Хяналт
шал галт

0

100

0

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн болон
аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах төрөлжсөн
алба, хэсэг ажилладаг.

0

10

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер орон
тоогоор ажиллаж, техникийн засвар үйлчилгээ,
аюулгүй байдлыг хариуцдаг.

0

30

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникч орон
тоогоор ажиллаж, урьдчилан сэргийлэх үзлэг,
урсгал засварыг гүйцэтгэдэг.

0

15

Соронзон резонанст-томографийн оператор –
инженер орон тоогоор ажиллаж, системийг
удирдаж ажиллуулдаг.

0

5

Хүчилтөрөгчийн инженер ажилладаг.

0

5

Гемодиализийн инженер ажилладаг.

0

5

Гемодиализийн аппаратын засвар үйлчилгээг
мэргэшсэн /үнэмлэхтэй/ техникч гүйцэтгэдэг.

0

10

Сувиллын цогцолбор нь эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн инженер орон тоогоор ажилладаг.
/эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тоо 50-аас доош
бол хавсарч болно/

0

10

Эмнэлэг,
сувилал
нь
эмнэлгийн
төхөөрөмжийн гэрээт инженертэй.

0

10

0

150

0

10

0

10

0

10

0

10

0
0
0

10
10
10

0

10

0
0
0

10
10
10

0

10

0

10

Хяналт шалгалтын асуултууд

Нэг. Эрүүл мэндийн ажилтаны хүний нөөц
1 Төв эмнэлгийн бүтэц, үйл
ажиллагаа
MNS 63301:2012, Тусгай мэргэжлийн
төвийн бүтэц, үйл
MNS 63302 ажиллагаа
2:2012 стандартуудын А
хавсралт, 12.4.1-12.4.3,
Бүсийн оношилгоо,
3 эмчилгээний төвийн бүтэц,
үйл ажиллагаа MNS 63304:2012, Амаржих газрын
бүтэц, үйл ажиллагаа MNS
4 6188: 2010, Нэгдсэн
эмнэлгийн бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 5095:2013
5 стандартуудын А хавсралт,
13.4.1-13.4.3 заалтууд
6
Эрүүл мэнд, спортын
7 сайдын 2015 оны 112
дугаар тушаалын В4 хэсэг
Эрүүл мэндийн тухай
8 хуулийн 20.2.2 дахь заалт,
Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 5232: 2013
стандартын 10.2, 10.3.1
9 заалтууд

Авсан оноо

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

тоног

Хоёр. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хангамж, ашиглалт, технологийн
мөрдөлт
MNS 6330-1:2012, MNS
Эмнэлэг нь холбогдох бүтэц, үйл ажиллагааны
6330-2:2012, MNS 6330стандартын В, С хавсралтад заагдсан эмнэлгийн
4:2012, MNS 6188: 2010,
10
багаж, тоног төхөөрөмжийн хангамж нь 80 хувиас
MNS 5095:2013, MNS
5081:2013, MNS 5292-2011 доошгүй хувь.
стандартын В, С хавсралт
11
Дефибриллятор
Эрүүл мэндийн тухай
ашиглагддаг,
12
Хяналтын монитор
хуулийн 28.4.3 дахь заалт,
хэвийн
Зүрхний цахилгаан бичлэгийн
13 MNS 6330-1:2012,
MNS
ажиллагаатай,
аппарат
6330-2:2012,
MNS
ажиллуулах
14
Амьсгалын аппарат
6330-4:2012,
MNS 6188:
болон аюулгүй
15
Унтуулгын аппарат
2010,
MNS 5095:2013
ажиллагааны
16 стандартуудын
Коагулятор
зааврыг
17 15.3.1, 16.3.1, 16.5.1 MNS Гемодиализийн аппарат
монгол
хэл
дээр бичсэн,
18 5081:2013 стандартын
Ариутгалын автоклав
12.9.3.1,
MNS 5292эмнэлгийн
19
Хэт авиа оношилгооны аппарат
2011 стандартын 11.2.1,
мэргэжилтэн
20 11.2.3, 11.2.4
Шүдний өрмийн машин
мөрддөг.
21
Автомат тариурын шахуурга
Лаборатори нь өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлд
22
шаардагдах
бүхий
л
төрлийн
тоног
төхөөрөмжөөр тоноглогдсон
Эрүүл мэндийн лабораториХуудас B2
Чанар ба чадавхид тавих

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

0

0

анализатортой,
хэвийн
Эрүүл мэндийн лаборатори- Биохимийн
ажиллагаатай, ажиллуулах болон аюулгүй
Чанар ба чадавхид тавих
23
ажиллагааны зааврыг монгол хэл дээр бичсэн,
шаардлага
эмнэлгийн ажилтан мөрддөг.
MNS ISO 15189- 2015
стандартын 15.3.1.1
Шээсний анализатортой, хэвийн ажиллагаатай,
ажиллуулах
болон
аюулгүй
ажиллагааны
24
зааврыг монгол хэл дээр бичсэн, эмнэлгийн
ажилтан мөрддөг.

0

10

0

10

0

91

0

15

0

5

Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч нь

0

5

Зүрхний цахилгаан
аппарат нь

0

5

0

5

0

5

0

5

Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн засварыг
тоноглогдсон тусгай өрөөнд гүйцэтгэдэг.

0

15

33

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл,
урсгал болон их засварын зардлыг төсөвлөж
зарцуулдаг.

0

10

Эрүүл мэндийн тухай
34 хуулийн 40.2, 40.3 дахь
заалтууд,

Шинжилгээний тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэгч
нь баталгаат хугацаа олгож, засвар, үйлчилгээ
хийж, дагалдах хэрэгсэл, урвалж бодисоор
хангадаг /гэрээтэй/

0

3

Эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн засварыг
захиалга, гэрээгээр
35
гүйцэтгэх журам ЭМС-ын
2005 оны 298 дугаар
тушаал

Техникийн нарийн мэргэжлийн засвар үйлчилгээ
шаардлагатай,
эвдрэл,
гэмтэлтэй
тоног
төхөөрөмжийг захиалга өгч, гэрээний дагуу
засварлуулдаг.

0

3

Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж нь техник
ашиглалтын паспорттой, засвар үйлчилгээ,
ашиглалтын талаар тэмдэглэсэн.

0

5

ӨЭМТ нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар
үйлчилгээг /гэрээгээр/ тогтмол хийлгэдэг.

0

5

СЭМТ нь жил бүр аймгийн Эрүүл мэндийн
газар, нэгдсэн эмнэлэгт захиалга өгч, нэгдсэн
журмаар засвар үйлчилгээ эрхлэх эрх бүхий
байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг.

0

5

Дөрөв. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, шалгалт тохируулга

0

87

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

Гурав. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ

25
26
27
28
29
30
31
32

Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 40.1.3 дахь заалт,
MNS 6330-1:2012,
MNS
6330-2:2012,
MNS 63304:2012,
MNS 6188: 2010,
MNS 5095:2013
стандартуудын 12.4.4,
13.4.4,
MNS
5081:2013 стандартын
11.3.2- 11.3.4,
MNS
5292-2011 стандартын
11.2.2

36 Сум тосгоны эрүүл мэндийн
төв, сум дундын эмнэлгийн
бүтэц үйл ажиллагаа MNS
37 5081:2013 стандартын
11.3.2- 11.3.4,
Өрхийн эрүүл мэндийн
төвийн бүтэц, үйл
38 ажиллагаа MNS 5292-2011
стандартын 11.2.2

Эмнэлгийн
тоног
төхөөрөмжийн
инженер,
техникч, гэрээт инженер нь засвар үйлчилгээг
батлагдсан
хуваарь,
төлөвлөгөөний
дагуу
гүйцэтгэдэг.
Дурангийн иж бүрдэл нь
техник
ашиглалтын
бичлэгийн паспорттой,
инженер
засвар
Авторефрактометр нь
үйлчилгээ
Центрфуг нь
хийж,
тэмдэглэдэг.
Коагулятор нь

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер нь
тоног төхөөрөмжийг актлах, урсгал болон их
39 Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 20 дугаар зүйлийн засварт оруулах дүгнэлт гаргадаг.
20.2.2 дахь заалт,
MNS УВЧ
болон
сэргээн
засах
6330-1:2012,
MNS
40
эмчилгээний
цахилгаан
6330-2:2012,
MNS 6330- аппаратууд
4:2012 стандартуудын
Зүрхний цахилгаан бичлэгийн
41 12.4.5, 12.4.7, 15.3.2,
аппарат нь
MNS 6188: 2010,
Коагулятор буюу мэс заслын газардуулгад
42 MNS 5095:2013
холбогдсон.
түлэгч аппарат нь
стандартуудын
13.4.6,
43
Гемодиализийн аппарат нь
Хуудас B3
16.3.3, 16.5.2
Сум
тосгоны эрүүл мэндийн төв,

0

0

0

0

стандартуудын 13.4.6,
16.3.3, 16.5.2
Сум
44 тосгоны эрүүл мэндийн төв,
сум дундын эмнэлгийн
45
бүтэц үйл ажиллагаа MNS
5081:2013 стандартын 11.3
дахь хэсэг 11.3.5, 11.3.6,
46
12.9.3.2
Эмнэлгийн лаборатори Чанар болон ур чадварт
тавигдах онцлог шаардлага
47
MNS ISO 15189:2008
стандартын 5.3.2, 5.3.5,
5.3.4
Эрүүл мэнд, спортын
сайдын 2015 оны 249
48 дүгээр тушаалын 1 дүгээр
хавсралтын 1.2, 3.1
заалтууд

Ариутгалын автоклав нь

0

10

Тархи,
судасны
цахилгаан
бичлэгийн аппарат нь

0

10

Ариутгалын автоклавын тагны жийргэвч резин нь
гэмтэлгүй
бүрэн
таглагддаг,
хэвийн
ажиллагаатай.

0

5

Лабораторийн шинжилгээний анализаторуудын
шалгалт тохируулгыг үйлдвэрлэгчийн зааврын
дагуу хяналтын уусмал ашиглан тогтмол хийж,
баримтжуулдаг.

0

7

Эмнэлгийн
тоног
төхөөрөмжийг
тохируулгад хамруулдаг.

0

5

0

25

0

15

0

10

0

7

0

7

0

460

шалгалт

Тав. Эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдэд зориулсан сургалт
Эрүүл мэндийн байгууллага нь эмнэлгийн
мэргэжилтэнүүдэд багаж, тоног төхөөрөмжийн
49
ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны талаар сургалт
Эрүүл мэндийн тухай
явуулдаг.
хуулийн 20.2.2, 28.4.3 дахь
Инженер, гэрээт инженер нь
эмнэлгийн
заалтууд
мэргэжилтэнд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн
50
техникийн аюулгүй ажиллагааны болон анхан
шатны үйлчилгээний заавар өгдөг.
Зургаа. ЭХЭМҮТ, Амаржих газар, БОЭТ, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх
тасаг, Сумын эрүүл мэндийн төв, Сум дундын эмнэлэг, эх барих,
эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ үзүүж буй хувийн хэвшлийн ор бүхий
эмнэлэгт тавигдах тусгай шаардлага
ЭМС-ын 2012 оны 256
дугаар тушаал “Эх, нярайн
51
тусламж, үйлчилгээний
хяналтын хуудас”

Төрөх өрөөний тоног төхөөрөмж,
багаж,
хэрэгслийн хяналтын хуудсыг дотоод хяналтанд
хэрэглэж хэвшсэн.

0

0

0

0

...........
эрсдэлтэй

...........
эрсдэлтэй

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ
>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B4

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:

