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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. Эмгэг судлалын үндэсний төв
2. Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв
3. Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв

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

Эмчийн тоо......

Тусламж үйлчилгээний чиглэл /+/ тэмдэглэнэ
1. Эмгэг судлалын лавлагаа лаборатори
2. Эд судлал
3. Эс судлал
4. Иммуногистохими
5. Молекул генетик
6. Экспресс шинжилгээ
7. Туршилт судалгаа
8. Бактериологи
9. Иммуногематологийн лаборатори

Лаборантын тоо......

бусад.....

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Шаардлага
хангаагүй

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

0

320

0

0

15

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

5

0

10

0

20

0

10

0

15

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

0

30

Тусламж үйлчилгээний чанарт дотоодын үзлэг
шалгалтыг тогтмол хийж , үнэлэлт дүгнэлт өгч,
хамт олны хурлаар хэлэлцүүлдэг.

0

20

0

10

0

30

Хяналт шалгалтын асуултууд

Шаардлага
хангасан

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

Батлагдсан
оноо

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

0

1. Эмчилгээний чанарын хяналтын чиглэлээр
1.1.Тусгай мэргэжлийн оргүй төвүүдийн үйл ажиллагаанд тавигдах
ерөнхий шаардлага
Аж ахуйн үйл
Хүчинтэй хугацаа бүхий
мэргэжлийн үйл
ажиллагааны тусгай
ажиллагаа
эрхлэх
тусгай
зөвшөөрөлтэй,
1 зөвшөөрлийн тухай
зөвшөөрөлд заагдсан чиглэлийн үйл ажиллагаа
хуулийн 15 зүйлийн
явуулдаг
15.12.3
Эрүүл мэндийн
Стандартад заагдсан их эмч орон тоогоор
2
байгууллагын бүтэц, үйл болон мэргэшлийн хувьд бүрэн хангагдсан
Стандартад заагдсан лаборант, сувилагч орон
ажиллагаа 3-р хэсэг,
3 Тусгай мэргэжлийн оргүй тоогоор болон мэргэшлийн хувьд бүрэн
хангагдсан
төв MNS 6330-3:2012
Стандартад заагдсан эмнэлгийн бусад дунд
стандартын А хавсралт,
4
мэргэжилтэн бүрэн хангагдсан
5.5.7
Эрүүл мэндийн тухай
Мэргэжлийн
үйл
ажиллагаа
эрхлэх
5
хуулийн 25.1 дахь хэсэг
зөвшөөрөлтэй
Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлд
6
тохирсон стандарт, удирдамжийн жагсаалтыг
гаргаж, баталгаажуулж мөрддөг
Хүчин төгөлдөр эмнэлгийн анхан шатны
7 Эрүүл мэндийн тухай
бүртгэлийн маягтаар хангагдсан
хуулийн 20.2.1 - 20.2.3,
Эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан мэдээг
20.2.6 заалт
үнэн зөв хугацаанд нь гаргаж, бусад
8
байгууллага иргэнийг эрүүл мэндийн асуудлаар
өөрийн
үйл
ажиллагаатай
холбоотой
мэдээллээр хангадаг
Эмнэлгийн ажилтны алдаа зөрчлийг бүртгэж,
Эрүүл мэндийн
9
алдааны сан бүрдүүлж урьдчилан сэргийлэх
байгууллагын бүтэц, үйл
арга хэмжээнд ашигладаг.
ажиллагаа 3-р хэсэг,
Тусгай мэргэжлийн оргүй Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
10 төв MNS 6330-3:2012
арга хэрэгслийг нэвтрүүлж ажилладаг.
5.3.1, 5.4, 5.4.2, 5.4.4,
Эрүүл мэнд, спортын
Үйлчлүүлэгчээс тусламж үйлчилгээний чанарыг
сайдын 2016 оны "Эмгэг
11 судлалын үндэсний
сайжруулах талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг
улирал тутам авч, дүгнэлт хийн үр дүнг тооцдог.
төвийн дүрэм, бүтцийг
шинэчлэн батлах тухай"
А/294 тоот тушаал 2.1,
7.3.2-7.3.3, "Удирдамж
12 загвар батлах тухай" ЭМСын 2012 оны 274 дүгээр
тушаал, "Чанарын албаны
дүрэм батлах тухай"
МУ-ын Шадар сайд Эрүүл
13 мэндийн сайдын
хамтарсан 2012 оны 06/25
тоот тушаал
Иргэдээс төрийн
байгууллага албан
14
тушаалтанд гаргасан
өргөдөл гомдлыг
шийдвэрлэх тухай хуулийн
15 7 дугаар зүйл, 15.3 дахь
заалт

Иргэд
байгууллагаас
ирүүлсэн
тусламж
үйлчилгээ, эмч, мэргэжилтний ёс зүй харилцаа
хандлагатай холбоотой гомдлыг үнэн зөв
шийдвэрлэдэг
Тухайн
төвийн
тусламж
үйлчилгээтэй
холбоотой
гомдол
хууль,
хяналтын
байгууллагад бүртгэгдээгүй, нотлогдоогүй

Эрүүл мэнд, спортын
сайдын "Дүрэм шинэчлэн
батлах тухай" 2015 оны
17 92 тоот тушаал

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг
мөрддөг
Ёс зүйн баг, хэсгийн болон салбар хорооноос
эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
ажлуудыг
зохион
байгуулдаг

Эрүүл мэндийн
байгууллагын бүтэц, үйл
ажиллагаа 3-р хэсэг,
18
Тусгай мэргэжлийн оргүй
төв MNS 6330-3:2012
стандартын 8.3.1-8.3.5

16

Эрүүл мэндийн
байгууллагын бүтэц, үйл
ажиллагаа 3-р хэсэг,
19
Тусгай мэргэжлийн оргүй
төв MNS 6330-3:2012
стандартын 5.5.1-5.5.7
Эрүүл мэндийн
20
байгууллагын бүтэц, үйл
ажиллагаа 3-р хэсэг,
Тусгай мэргэжлийн оргүй
21
төв MNS 6330-3:2012
стандартын 8.5.1-8.5.4
Эрүүл мэндийн
лаборатори-Чанар ба
чадавхид тавих
шаардлага МNS
23 ISO15189:2015 стандарт
22

0

5

0

10

Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараахь
төрөлжсөн мэргэжил эзэмшүүлэх, мэргэжил
дээшлүүлэх сургалт, ажлын байран дахь
сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулж, орон
нутагт ажиллаж буй мэргэжилтний чадавхийг
бэхжүүлдэг

0

20

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, сургах, ёс зүй,
харилцаа, үйлчилгээний соёлыг нэвтрүүлэх,
хөгжлийн төлөвлөгөө, хүний нөөцийг хөгжүүлэх
бодлоготой

0

20

0

15

0

15

0

10

0

10

0

360

0

20

Мэдээллийн технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэн
зайн оношилгоог ашигладаг
Цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж, төрийн
захиргааны төв байгууллага болон холбогдох
бусад
байгууллагыг
мэдээллээр
хангаж
ажилладаг
Лабораторийн шинжилгээний үнэн
байдалд байнга дотоод хяналт хийдэг

бодит

Лабораторийн шинжилгээний гадаад хяналтыг
лавлагаа лабораториар улирал тутам хийлгэдэг

1.2. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд тавигдах тусгай
шаардлага
Төв нь улсын хэмжээнд амьд ахуйн эс, эдийн
болон эмгэг судлалын шинжилгээ, тусламж,
24
үйлчилгээг лавлагаа мэргэжил арга зүйгээр
хангаж ажилладаг
25

Лавлагаа лаборатори нь эд судлал, эс судлал,
иммуногистохими, экспресс шинжилгээ, молекул
генетик, бактериологи хэсгүүдтэй

0

20

26
27
28
29

Амьд сорьцын шинжилгээ хийдэг
Эмгэг эс судлалын шинжилгээ хийдэг
Эмгэг гистологийн шинжилгээ хийдэг
Эмгэг судлалын дээжийг журмын дагуу авдаг

0
0
0
0

15
15
15
15

30 Эрүүл мэндийн
байгууллагын бүтэц, үйл
31 ажиллагаа 3-р хэсэг,
Тусгай мэргэжлийн оргүй
32 төв MNS 6330-3:2012
5.5.7, 9.3. Эмгэг судлалын
тусламж, үйлчилгээ 9.3.1,
33 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, Эрүүл
мэнд, спортын сайдын
2016 оны "Эмгэг судлалын
үндэсний төвийн дүрэм,
34 бүтцийг шинэчлэн батлах
тухай" А/294 тоот тушаал
3.2.1, 3.2.2, Эрүүл
мэндийн сайдын 2017 оны
"Амьд сорьц, эмгэг эс
судлалын шинжилгээ хийх
журмыг шинэчлэн батлах
тухай" А/07 тоот тушаал
2.1-2.8, 4., 5., 6.1-6.3, 7.1-

Эмгэг судлалын шинжилгээний дүгнэлт гаргадаг

0

20

Эмгэг судлалын онош тавьж, баталгаажуулдаг

0

20

0

10

0

30

0

10

Амьд сорьц, эмгэг эс судлалын шинжилгээ
зааврын дагуу хийдэг
Эмнэл зүйн ба эмгэг судлалын хамтарсан
зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, эмнэлгийн
мэргэжилтнүүдийн
мэдлэг,
ур
чадварыг
дээшлүүлэх,
дүгнэлт
зөвлөмж
гаргахад
мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажилладаг.
Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн эсийн
шинжилгээний баталгаажилтыг хийдэг

0

0

35

бүтцийг шинэчлэн батлах
тухай" А/294 тоот тушаал
3.2.1, 3.2.2, Эрүүл
мэндийн сайдын 2017 оны
"Амьд сорьц, эмгэг эс
судлалын шинжилгээ хийх
журмыг шинэчлэн батлах
тухай" А/07 тоот тушаал
2.1-2.8, 4., 5., 6.1-6.3, 7.17.4, 8.1. Эрүүл мэндийн
тухай хуулийн 28 дугаар
зүйлийн 28.4.3, Эрүүл
мэндийн сайдын 2014 оны
"Эмгэг судлалын
шинжилгээ хийх журам
батлах тухай"163 тоот
тушаал Хоёр. Цогцсын
эмгэг судлалын
шинжилгээ хийх 2.1, 2.6.
2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4,
2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.7.12.7.1.5

Эхийн эндэгдэл, оношилгоо, эмчилгээний
үйлдлийн явцад болон дууссаны дараах нас
баралт, эмнэлэг, эмч, эмийн мэргэжилтний үйл
ажиллагаатай холбоотой байж болзошгүй нас
баралтын шинжилгээнд 3-аас доошгүй эмчийн
бүрэлдэхүүнтэйгээр эмгэг судлалын шинжилгээ
хийдэг
Цогцсын эмгэг судлалын шинжилгээг нас
барснаас хойш 24 цагийн дотор, дурьдсан
дарааллын дагуу хийдэг
Эсийн шинжилгээг ажлын 2-3 өдөрт хийж, хариу
гаргадаг
Дурангийн болон оношилгооны жижиг эдийн
шинжилгээг ажлын 3-5 өдөрт хийж, хариу
гаргадаг
Мэс заслаар авсан эд эрхтний шинжилгээг
ажлын 5-7 өдөрт хийж, хариу гаргадаг
Онош
тодруулах
зорилгоор
дархлаа
гистохимийн шинжилгээ хийх шаардлагатай
эдийн шинжилгээг ажлын 5 өдөрт хийж хариу
гаргадаг

0

30

0

10

0

5

0

5

0

5

0

5

41

Мэс заслын явцад яаралтай шинжилгээ хийх
тохиолдолд эдийг хөлдөөн, зүсэж 30-45
минутын дотор урьдчилсан дүгнэлт грагадаг

0

5

42

Шинжилгээний хариуг журмын дагуу бичдэг

0

10

43

Цогцос шинжилгээний оношийг ажлын 21 хоногт
багтаан шинжлэн, эцсийн дүгнэлтийг гаргадаг

0
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0

15

0

20

0

20

0

20

0

145

0

15

0

10
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44
45
46
Эрүүл мэнд, спортын
сайдын 2016 оны "Эмгэг
судлалын үндэсний
төвийн дүрэм, бүтцийг
47
шинэчлэн батлах
тухай"А/294 тоот тушаал
7.3 Чанарын алба 7.3.2,
7.3.3

Өвчний түүхэнд дүгнэлт хавсаргадаг
Дээж хүлээлцдэг, шинжилгээний дээжийг
тогтоосон хугацаанд хадгалдаг
Шинжилгээний дээж материалыг хадгалах
хугацаа мөрддөг
Эмгэг судлаач эмч нарын эмгэг судлалын
протоколын бичилт, амьд ахуйн эд эсийн
шинжилгээний онош, дүгнэлт, лаборант нарын
бичиг баримтын хөтлөлт, гистологи бэлдмэл
болон эмнэлгийн бусад ажилтнуудын ажлын
гүйцэтгэлд хяналт тогтмол хийдэг

1.3. Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвд тавигдах тусгай шаардлага
1.3.1. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
Тусгай мэргэжлийн оргүй
төвийн бүтэц үйл
ажиллагаа MNS 63303:2012 9.2.1.1, Эрүүл
мэнд, спортын сайдын
48 "Цус сэлбэлт судлалын
үндэсний төвийн дүрэм,
бүтцийг батлах тухай"
2016 оны А/137тоот
тушаалын 1 дүгээр
хавсралт 2.

Төв нь цусны донор, цус цусан бүтээгдэхүүний
шинжилгээ, цус сэлбэлтийн чиглэлээр лавлагаа
тусламж үзүүлж, оношилгоо, эмчилгээний
заавар,
стандарт,
арга
зүйн
зөвлөмж
боловсруулдаг

Эмч, мэргэжилтэнг донор сонгох, цус, цусан
бүтээгдэхүүнийг цуглуулах, шинжлэх, сэлбэх,
49
чанар
аюулгүй
ажиллагааны
аргачлалд
Тусгай мэргэжлийн оргүй
сургахад мэргэжил арга зүйгээр хангаж
төвийн бүтэц үйл
ажилладаг
ажиллагаа MNS 63303:2012 9.2.1.6, 9.2.1.7,
9.2.1.8

0

0

Тусгай мэргэжлийн оргүй
төвийн бүтэц үйл
Эмнэлгийн байгууллагуудаас ирсэн цус цусан
ажиллагаа MNS 6330бүтээгдэхүүн сэлбэсэнтэй холбоотой урвал,
3:2012 9.2.1.6, 9.2.1.7,
хүндрэлийн
мэдээллийг
бүртгэн
улсын
50 9.2.1.8
хэмжээнд мэдээллийн сан үүсгэн, цусны сонор
сэрэмжийн үндэсний хөтөлбөрийг удирдлага,
арга зүйгээр хангадаг
Эрүүл мэнд, спортын
Эмнэлгүүдийн болон салбар төвийн цусны
сайдын 2016 оны "Журам аюулгүй байдалд хөндлөнгийн хяналт үнэлгээг
51
батлах тухай" 02 тоот
тогтмол хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр
тушаалын нэгдүгээр
хангаж ажилладаг
хавсралтын 1,2,3,4, хоёр,
52
Бүхэл цусны донор сонгох шалгуур үзүүлэлттэй
гурав, дөрөвдүгээр
Сийвэнгийн болон эсийн донор сонгох шалгуур
хавсралтын 1.1, 1.2, 2.1,
53
үзүүлэлттэй
2.2, 2.3, Эрүүл мэнд,
спортын сайдын "Журам Доноруудаас цус, сийвэн, ялтас эс авах хэмжээ,
54
батлах тухай"2016 оны 01 давтамжийг тогтоосон
55 тоот тушаалын
Цус өгөхийг хориглох заалтууд гаргадаг
хоёрдугаар хавсралт,
56 дөрөвдүгээр хавсралтын Донорын эрүүл мэндийн карт хөтөлдөг
2.7
57 Эрүүл мэнд, спортын
сайдын 2016 оны "Журам
батлах тухай"02 тоот
тушаалын дөрөвдүгээр
хавсралтын 6.1,
58 долоодугаар хавсралтын
1.,2, 8

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

Улсын хэмжээнд цус сэлбэсэнтэй холбоотой
илэрсэн бүх урвал, хүндрэлийн төрөл, шинж
тэмдэг болон урвал, хүндрэлийг бүртгэх, заавал
мэдээлэх, засч сэргийлэх ач холбогдлыг
сурталчилдаг
1.4. Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд
тавигдах тусгай шаардлага
1.4.1. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
Тусгай мэргэжлийн оргүй
Үндэсний хэмжээнд зоонозын өвчний тандалт,
төвийн бүтэц үйл
судалгаа, оношилгоо, урьдчилан сэргийлэлт,
ажиллагаа MNS 633059 3:2012 стандартын
эрт сэрэмжлүүлэлт, хариу арга хэмжээ, хяналт
шинжилгээ хийж, лавлагаа, мэргэжил арга
9.1.Зоонозын өвчин
зүйгээр хангаж ажилладаг
судлалын тусламж,
үйлчилгээ 9.1.1.1
1.5. Дотоод хяналт
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил
Монгол Улсын Засгийн
60
дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч
газрын 311 дүгээр тогтоол
хэрэгжүүлдэг
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ
>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

0

10

0

20

0

15

0

15

0

15

0

15

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

15

0

15

0

850

0

0

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:

