№3.28.1
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

ЭМНЭЛЗҮЙН ЛАБОРАТОРИЙН
ОНОШИЛГОО, 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

Овог, нэр

Хяналтын объект
Утас, и-мэйл

Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа

Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл

Чиглэл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/
1, Эмнэлзүйн лаборатори

1. Биологийн шинжилгээ

Хүчин чадал

/тохирохыг + тэмдэглэнэ/

Нийт ажилтны тоо................
o Их эмчийн тоо......

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

Өмнөх шалгалтаар эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын
чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

/тохирохыг + тэмдэглэнэ/

2. Микробиологийн шинжилгээ
3. Дархлалын шинжилгээ
4. Клиник, химийн шинжилгээ
5. Иммуногематологийн шинжилгээ
6.Серологийн шинжилгээ
7. Эсийн шинжилгээ
8.Цусны шинжилгээ
9.Цусны Биофизикийн
10.Генетикийн шинжилгээ
11.Эмгэг судлалын шинжилгээ
12.Нян судлалын шинжилгээ
13. Молекулбиологийн шинжилгээ
14.Бусад

o Лаборантын тоо............

o эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн инженерийн
тоо......

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Шаардлага
хангасан

Хууль тогтоомж,
дүрэм, журам,
No
Хяналт шалгалтын асуултууд
стандартын нэр, зүйл,
заалт

Шаардлага
хангаагүй

Батлагдсан
оноо

Эмчилгээний чанарын хяналт
1.1. Эмнэлзүйн лабораторийн тусламж үйлчилгээний чанар
Аж ахуйн үйл
ажиллагааны тусгай
1 зөвшөөрлийн тухай
хуулийн 15 зүйлийн
15.12.3

Хүчинтэй хугацаа бүхий
мэргэжлийн үйл
ажиллагаа
эрхлэх
тусгай
зөвшөөрөлтэй,
зөвшөөрөлд заагдсан чиглэлийн үйл ажиллагаа
явуулдаг.

0

15

2 ЭМТХ-ийн 25.1 дэх хэсэг

Эмнэлгийн
мэргэжилтнүүд
мэргэжлийн
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй.

0

10

Эрүүл мэндийн
лаборатори-Чанар ба
чадавхид тавих
Эрүүл мэндийн лабораторийн үйлчилгээний
шаардлага МNS
3 ISO15189:2015 стандарт стандартыг тогтоож, өвчтөн ба хэрэглэгчдэд
5.4. Шинжилгээний
зориулсан мэдээлэлтэй
өмнөх үйл явц, 5.4.2.
Өвчтөн ба хэрэглэгчдэд
зориулсан мэдээлэлтэй

0

10

Эрүүл мэндийн
лаборатори-Чанар
чадавхид тавих
Лабораторийн бүх ажилтнууд
шаардлага MNS ISO
4
15189:2015 стандарт
тодорхойлолттой байх
5.1.2 Ажилтны мэргэшил
5.1.3. Ажлын байрны
тодорхойлолт

0

20

Лаборатори нь сорьцыг зөв цуглуулах анхдагч
дээжтэй харьцах журмыг баримтжуулсан

0

10

Сорьц авах үйл ажиллагааны заавартай

0

15

Анхдагч сорьц авах өвчтөний өвөрмөц байдлыг
тодорхойлж, өвчтөний шинжилгээний өмнөх
шаардлагуудыг хангасан

0

20

Эрүүл мэндийн
лаборатори-Чанар ба
чадавхид тавих
Лаборатори нь эмнэлгийн лабораторийн үйлчилгээ
шаардлага МNS
8
үзүүлэхтэй холбоотой гэрээ байгуулах, дүн
ISO15189:2015 стандарт
шинжилгээ хийх талаар баримтжуулсан журамтай
4.4. Үйлчилгээ үзүүлэх
журам 4.4.1. Үйлчилгээ
үзүүлэх гэрээ байгуулах

0

10

Эрүүл мэндийн
лаборатори-Чанар
чадавхид тавих
шаардлага MNS ISO
5 15189:2015 стандарт
5.4.4. Анхдагч сорьцыг
цуглуулах ба
боловсруулах 5.4.4.1
Ерөнхий зүйл
Эрүүл мэндийн
лаборатори-Чанар ба
чадавхид тавих
шаардлага МNS
ISO15189:2015 стандарт
7 5.4.4.3. Сорьц авах үйл
ажиллагааны заавар
6

ажлын

үйл

байрны

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

9 Эрүүл мэндийн
лаборатори-Чанар ба
чадавхид тавих
шаардлага МNS
10 ISO15189:2015 стандарт
4.7 Зөвлөх үйлчилгээ а),
c),

Шинжилгээний үр дүнг тайлбарлах мэргэжлийн
үүрэг гүйцэтгэдэг

0

15

Шаардлагатай сорьцын төрөл, эмнэлзүйн заалт,
шинжилгээний
аргачлалын
хязгаарлалт
ба
шаардлагатай
шинжилгээний
давтамжийг
оролцуулан
шинжилгээг
сонгох,
үйлчилгээг
ашиглах талаар зөвлөдөг

0

10

Эрүүл мэндийн
лаборатори-Чанар ба
чадавхид тавих
11
шаардлага МNS
ISO15189:2015 стандарт
4.8 Гомдлыг шийдвэрлэх

Лаборатори нь эмчлэгч эмч, өвчтөн, лабораторийн
ажилтан, бусад талуудаас хүлээн авсан гомдол,
бусад санал хүсэлтийг шийдвэрлэх асуудлаар
баримтжуулсан журамтай, бүх гомдол, тэдгээрийн
судалгаа,
хэрэгжүүлсэн
арга
хэмжээний
бүртгэлтэй, шийдвэрлэдэг

0

30

Үл тохирлыг тодорхойлж, удирдах талаар
баримтжуулсан журамтай, журмын хэрэгжилт

0

10

Үл тохирох шинжилгээний эрүүл мэндийн ач
холбогдлыг нь анхаардаг ба шаардлагатай бол
тухайн үр дүнг ашиглах эмч, эрх бүхий хүнд үр дүнг
мэдээлдэг

0

10

Үл тохирол бүрийг баримтжуулан бүртгэх ба эдгээр
бүртгэлийг чиг хандлагыг нь тодорхойлох,
залруулах ажиллагааг санаачлахын тулд тодорхой
хугацааны давтамжтайгаар тогтмол дүн шинжилгээ
хийдэг

0

20

0

10

0

10

0

10

0

235

12 Эрүүл мэндийн
лаборатори-Чанар ба
чадавхид тавих
13 шаардлага МNS
ISO15189:2015 стандарт
4.9 Үл тохирлыг
тодорхойлж, хяналт
тавих a), b), c), d), e), f),
14 g), h), 4.10 Залруулах
ажиллагаа

"Эрүүл мэндийн
15 статистик мэдээллийн
Хүчин төгөлдөр анхан шатны маягтаар хангагдсан
талаар авах зарим арга
хэмжээний тухай" ЭМС- Анхан шатны маягтыг бүрэн үнэн зөв зааврын
16 ын 2013 оны 450 дугаар
дагуу хөтөлдөг
тушаал
"Эмнэлгийн ээлтэй
орчин бүрдүүлэх тухай"
17
ЭМС-ын 2011 оны 255
тоот тушаал

Төлбөртэй үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний төрөл
үнийн жагсаалтыг үйлчлүүлэгчдэд ил тод
байрлуулдаг
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

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

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

........
........
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:

