
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5

0 80 0

1 ЦЭТХ 15.3
Цацрагийн үүсгүүр ашиглах тусгай

зөвшөөрөлтэй.

2
Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны

дотоод дүрэмтэй.
0 10

3
Байгууллагад цацрагийн хамгаалалт,

чанарын хяналтын хөтөлбөртэй.
0 10

4
Цацрагийн ослын үед авах арга

хэмжээний төлөвлөгөөтэй.
0 10

5 ЦЭТХ 28.2.5

Цацрагийн аюулгүй ажиллагаанд

дотоод хяналт тавих ажилтан, эсхүл

албыг тушаалаар томилсон, үйл

ажиллагаа явуулдаг. 

0 10

6 ЦЭТХ 36.1.6

Цацрагийн үүсгүүрийг ашиглах явцад

гарсан осол зөрчлийг цацрагийн

хяналт, онцгой байдал, тагнуул,

цагдаагийн байгууллагад нэн даруй

мэдээлж, ослын хор уршгийг

арилгах, аюулгүй болгох арга

хэмжээг авдаг.

0 10

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

№10.4. ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЦАЦРАГИЙН 

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

I. Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт аюулгүй байдал   

ЦЭТХ  36.1.4

Хуудас 1



7 ЦЭТХ 28.2.2

Эмчилгээ хийгдэж байгаа үед

цацрагийн аюулгүй ажиллагааны хэм

хэмжээ, дүрэм заавар хэрхэн

биелэгдэж байгаад дотоод хяналт

тавьдаг.

0 10

8

Цацрагтай ажиллагчид болон

өвчтөний авч байгаа шарлагын тунг

хянадаг.

0 10

9

Цацрагаар хийгдэх эмчилгээний

стандарт, урдчилан сэргийлэх

ажлын аргыг эрүүл мэндийн асуудал

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв

байгууллагаар батлуулж мөрддөг.

0 10

0 80 0

10 ЦЭТХ 36.1.8

Чанарын баталгаажилтын болон

хэмжилтийн шаардлага хангасан

цацрагийн хэмжилтийн багажаар

хангагдсан.

0 10

11 ЦЭТХ 36.1.5

Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтын

бүртгэл хөтөлж, жилийн эцсийн

тооллогын дүн, дотоод хяналтын

тайлан мэдээг хуулийн хугацаанд

гарган ирүүлдэг. 

0 10

12 ЦЭТХ 36.1.1

Цацрагийн үүсгүүрийг хүлээн авсан

тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор

тухай бүр мэдэгддэг.

0 5

13

Цацрагийн үүсгүүр бүхий тоног

төхөөрөмжийг угсрах, суурилуулах,

тохируулах, засварлах, ашиглах

ажиллуулах болон аюулгүй

ажиллагааны заавар бүхий

техникийн бичиг баримтуудтай. 

0 5

14

Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтан нь

тухайн цацрагийн үүсгүүртэй тоног

төхөөрөмжийн техникийн бичиг

баримтын дагуу ашиглах,

ажиллуулах болон аюулгүй

ажиллагааны зааврыг монгол хэл

дээр бичиж, баталгаажуулж мөрддөг.

0 5

15

Эмчилгээ оношилгоонд тохируулга,

чанарын баталгаажилтын шаардлага

хангасан аппарат тоног

төхөөрөмжийг ашигладаг. 

0 10

16

Туяа эмчилгээний аппаратанд

чанарын баталгаажилтын хэмжилт,

хийж шалгадаг, энэхүү үйл

ажиллагаанд хяналт тавьдаг,

тогтмолжсон.

0 10

ЦЭТХ 44.1.1 

II. Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт 

ЦЭТХ 36.2, 44.1.2

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн

40.2, 40.3

Хуудас 2



17

Туяа эмчилгээний аппаратны

байрлал, ашиглалт гэрэлтүүлэг нь

техникийн шаардлага хангасан, туяа

эмчилгээ шинжилгээг хийх үед

рентген аппаратын ажлын физик,

техникийн хамгийн зөв үзүүлэлтийг

ашигладаг.

0 10

18

Туяа эмчилгээний аппарат тоног

төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг

мэргэжлийн инженерээр тогтмол

хийлгэдэг.

0 10

19

Техник ашиглалтын паспортанд

аппарат тоног төхөөрөмж нь хэвийн

ажиллагаатай болохыг инженер,

бүрэн ашиглагддаг тухай эзэмшигч

нь тус тус тэмдэглэдэг. 

0 5

0 40 0

20

Цацрагтай холбогдсон үйл

ажиллагааг цацрагийн аюулгүйн

стандартыг бүрэн хангасан улсын

байцаагчийн зөвшөөрсөн

зориулалтын байранд явуулдаг.

21

Туяа эмчилгээний өрөөнүүд,

тэдгээрийн байрлал болон бүтэц

зохион байгуулалт нь зөв

үндэслэлтэй хийгдсэн. ( цацрагийн

үүсгүүртэй аппарат төхөөрөмж нь

гадаад орчны сөрөг нөлөөллөөс

хамгаалагдсан. Халалт, чийг г.м 

0 10

22
Туяа эмчилгээний өрөөнүүд нь

агааржуулалтын системтэй.
0 10

23

Туяа эмчилгээний кабинетийн

өрөөнүүдийн хаалга мэдрэгчтэй,

цоожлогддог, аврах гарц болон

холбооны хэрэгсэлтэй, талбай, бүтэц

нь шаардлагын дагуу хийгдсэн.

0 10

24 ЦЭТХ 38.1

Цацрагийн үүсгүүр хадгалах түр

байртай, байр нь хамгаалалттай,

цацрагийн аюулгүйн системтэй.

0 10

0 35 0

25

Цацрагийн үүсгүүр хадгалах

байртай, уг байр нь галын дохиолол

болон хамгаалалтын системтэй

0 10

26

Төхөөрөмжин дэх шарлагын өнцөг,

ослын зогсоох товчлуур, хэвийн

ажилладаг

0 5

27

Төхөөрөмжинд үүсгүүр хадгалах

байрлалд байгааг мэдээлэгч, хэвийн

ажилладаг

0 5

ЦЭТХ 36.2, 44.1.2

Тоног төхөөрөмжийн бодлого,

ЭМС-ын 418 дугаар тушаал

III. Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт                   

ЦЭТХ 36.1.2

IV.Аюулгүй ажиллагааны хяналтын систем

ЦЭТХ 44.1.6

Хуудас 3



28 Гэрлэн талбай хэвийн ажиллагаатай 0 5

29
Үүсгүүр шарах байрлалд байгааг

мэдээлэгч хэвийн ажиллагаатай 
0 5

30
Коллиматорийн эргэлтийн өнцөг

мэдээлэгч хэвийн ажиллагаатай 
0 5

0 20 0

31

Цацрагтай ажиллагчид, өвчтөнийг

хамгаалах хувийн болон хөдөлгөөнт

цацрагийн хамгаалалтын хэрэгслээр

хангагдсан.

0 10

32

Хувийн хамгаалалтын хэрэгслийг

хэрэглэдэг, тэдгээрийн ашиглалт

хадгалалт, чанарын байдалд хяналт

тавьдаг.

0 10

0 40 0

33 ЦЭТХ 43.1

Цацрагтай ажиллагчид нь

мэргэжлийн шарлагын хувийн

тунгийн хяналтанд хамрагддаг,

хяналтыг тогтмолжуулсан.

0 10

34 ЦЭТХ 43.8

Цацрагтай ажиллагчдад хэвийн бус

нөхцөлд хамрагдах хөнгөлөлтүүдийг

олгодог.

0 10

35 ЦЭТХ 43.5

Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс

шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт

хамруулдаг ба тогтмол хяналтанд

байдаг.

0 10

36 ЦЭТХ 36.1.7

Цацрагтай ажиллагчдыг тусгай

хөтөлбөрийн дагуу явагдах

цацрагийн хамгаалалтын сургалтанд

2 жил тутамд хамрагддаг. 

0 10

0 50 0

37

Эмчилгээний үед өвчтөнийг

үндэслэлгүй нэмэгдэл шарлагад

өртүүлэхгүй байлгах арга хэмжээ

авдаг.

0 10

38

Эмчилгээний тунг үнэлэх,

эмчилгээний төлөвлөлтөд дотоод

хяналт тавьдаг.

0 10

39

Өвчтөнд цацрагийн тунгийн тухай

болон цацрагийн хамгаалалтын

талаар заавар өгдөг.

0 10

40 ЦЭТХ  44.1.5

Эмчилгээний үед өвчтөний биеийн

бусад хэсгийг шарлагаас хамгаалах

хэрэгслээр хангадаг.

0 10

41 ЦЭТХ 44.1.3 

Хүүхдэд цацрагийн үүсгүүрээр

эмчилгээ хийхэд түүний эцэг эх,

асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийг

авдаг. 

0 10

VII.Өвчтөн, эмчлүүлэгчдийн цацрагийн хамгаалалт аюулгүй 

байдлыг хангуулах 

ЦЭТХ 44.1.4, 44.1.6

ЦЭТХ 44.1.6

V.Цацрагаас хамгаалах хөдөлгөөнт болон хувийн хамгаалалтын 

хэрэгсэлд тавигдах шаардлага 

ЦЭТХ 44.1.5

VI.Цацрагтай ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт 

Хуудас 4



0 345 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ овог, нэр/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

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

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/

Хуудас 5



Хэмжилт хийсэн дозиметрийн төрөл: ………………. ………………     /хувийн дугаар/: ………………………….

№ Хэмжилт хийсэн байрлалууд

1

2

3

4

5

6

7

8

      Хэмжилт

Хоногийн дундаж ачаалал: ...................................................

Үйлдвэрлэсэн улс: .....................................................

Тунгийн чадал мкЗв/ц    Тайлбар


