
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 180 0

0 30 0

1
Эрх бүхий байгууллагаас олгосон

тусгай зөвшөөрөлтэй.
0 15

2

Тусгай зөвшөөрөлд заагдсан

төрлийн, чиглэлийн тусламж

үйлчилгээг үзүүлдэг.  

0 15

0 50 0

3

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг

гардан үзүүлдэг эмнэлгийн

мэргэжилтэн, тусламж үйлчилгээг

үзүүлэхэд шууд оролцдог эмнэлгийн

бусад мэргэжилтэн болон захиргаа,

аж ахуйн ажилтны харьцаа 70-75% :

30-25%

0 20

4

Үйл ажиллагааны онцлог, хэрэгцээ,

шаардлагаас хамаарсан орон тоог

зохистойгоор бүрдүүлсэн.

0 10

№3.8.1.ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН ТУСЛАМЖ, 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ  

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

 НЭГ.Тусгай мэргэжлийн  төвүүдэд тавигдах ерөнхий шаардлага

1.1.Тусгай зөвшөөрөл 

ААҮАТЗТХ-ийн 5.1, 15.12.3,

ЭМТХ-ийн 19.13, ЭТҮТХ-ийн

14 зүйлийн 14.1

1.2. Хүний нөөц 

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 25.1,

Цус сэлбэлт судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674 : 2017,

Зоонозын өвчин судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675 : 2017,

Эмгэг судлалын үндэсний

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6676 : 2017, стандартын

А хавсралтын А1-ийн А1.1,

А1.2, А1.3, А2,  А3

Хуудас 1



5

Зөвхөн хууль, журмын дагуу олгосон

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх

зөвшөөрөлтэй эмнэлгийн

мэргэжилтэн тухайн зөвшөөрлийн

төрлөөр эмнэлгийн тусламж

үйлчилгээ үзүүлдэг.

0 20

0 100 0

6

Өөрийн байгууллагын үйл

ажиллагааны чиглэлд тохирсон

стандарт, удирдамжийн жагсаалтыг

гаргаж, баталгаажуулж мөрддөг,

хэрэгжилтийн байдалд дүн

шинжилгээ хийдэг

0 10

7

Эмнэлгийн ажилтны алдаа зөрчлийг

бүртгэж, алдааны сан бүрдүүлж,

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд

ашигладаг.

0 20

8

Үйлчлүүлэгчээс тусламж

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг

авч, дүгнэлт хийн үр дүнг тооцдог.

0 10

9

Хүчин төгөлдөр эмнэлгийн анхан

шатны бүртгэлийн маягтаар бүрэн

хангагдсан, зааврын дагуу хөтөлдөг

0 10

10

Үйл ажиллагааны тайлан мэдээг цаг

хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж,

холбогдох газруудад мэдээлдэг.

0 10

11

Тухайн байгууллагад иргэд

байгууллагаас эмнэлгийн тусламж

үйлчилгээ, эмч, мэргэжилтний ёс зүй

харилцаа хандлагатай холбоотой

гомдлыг үнэн зөв шийдвэрлэдэг.

0 10

12

Тухайн эмнэлэг төвүүдэд хандсан

асуудлаар давтан гомдол саналыг

хууль хяналтын байгууллага болон

төрийн захиргааны байгууллагад

хандаад нотлогдсон.

0 30

0 210 0

0 110 0

13

ЭМТХ-ийн 21 дүгээр зүйл, Цус

сэлбэлт судлалын үндэсний

төвийн дүрэм, бүтцийг батлах

тухай ЭМСС-ын 2016 оны 137

тоот тушаал

Батлагдсан бүтэц, дүрмийн хүрээнд

үйл ажиллагаа явуулдаг .
0 20

ЭМТХ-ийн 20.2.1,

Цус сэлбэлт судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674 : 2017,

Зоонозын өвчин судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675 : 2017,

Эмгэг судлалын үндэсний

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6676 : 2017 стандартын

5.1, 5.6, 5.7, 7.1, Чанарын

албаны дүрэм батлах тухай

МУ-ын Шадар сайд Эрүүл

мэндийн сайдын хамтарсан

2012 оны 06/25 тоот тушаал

Иргэдээс төрийн байгууллага

албан тушаалтанд гаргасан

өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх

тухай хуулийн 7 дугаар зүйл,

15.3 дахь заалт, Цус сэлбэлт

судлалын үндэсний төвийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6674 : 2017, Зоонозын өвчин

судлалын үндэсний төвийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6675 : 2017, Эмгэг судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676 : 2017,

стандартын 8.3, 8.4

ХОЁР. Төвүүдэд  тавигдах өвөрмөц  шаардлага

2.1. Цус сэлбэлт, судлалын үндэсний төв

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 25.1,

Цус сэлбэлт судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674 : 2017,

Зоонозын өвчин судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675 : 2017,

Эмгэг судлалын үндэсний

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6676 : 2017, стандартын

А хавсралтын А1-ийн А1.1,

А1.2, А1.3, А2,  А3

1.3. Үйл ажиллагаа 

Хуудас 2



14

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 20.2.3

Цус сэлбэлт судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 12.1.1

Цус цуглуулах, шинжлэх, үйлдвэрлэх

хадгалах, тээвэрлэх, зохистой

хэрэглээнд батлагдсан стандарт,

фармокопейн өгүүлэл, дүрэм, журам,

стандартыг мөрддөг.

0 20

15

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 20.2.3

Цус сэлбэлт судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674 : 2017

стандартын 12.3.1  - 12.3.3

Батлагдсан шалгуурын дагуу донор

сонголтыг зохион байгуулж, цус,

сийвэн, эс цуглуулахын өмнө

шинжилгээнд хамруулж, эмчийн

үзлэг хийдэг.

0 20

16

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 20.2.3

Цус сэлбэлт судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674 : 2017

стандартын 13.5

Улсын хэмжээнд цусны бүлэг, хувийн

тохироо тодорхойлох шинжилгээнд

гадаад үнэлгээ хийж мэргэжил арга

зүйн удирдлагаар хангаж ажилладаг. 

0 30

17

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 20.2.3

Цус сэлбэлт судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 15.1

Хүн амын дунд цусны донорын

талаар эрүүл мэндийн боловсрол

олгох, сайн дурын авлагагүй донорыг

өргөжүүлэх чиглэлээр хийсэн

нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж

үзүүлдэг. 

0 20

0 50 0

18

ЭМТХ-ийн 21 дүгээр зүйл,

Дүрэм, бүтэц, батлах тухай

ЭМСС-ын 2015 оны 58, Бүтцэд

нэмэлт өөрчлөлт оруулах

тухай ЭМСС-ын 2016 оны 17

тоот тушаал

Батлагдсан бүтэц, дүрмийн хүрээнд

үйл ажиллагаа явуулдаг .
0 20

19

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 20.2.3,

Зоонозын өвчин судлалын

үндэсний төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675 :2017

стандартын 11.1.5

Зоонозын шалтгаант үйл явдлын

мэдээ цуглуулж, эргэн мэдээллээр

шуурхай хангах салбар хоорондын

хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. 

0 30

0 50 0

20

ЭМТХ-ийн 21 дүгээр зүйл,

Эмгэг судлалын үндэсний

төвийн дүрэм, бүтцийг

шинэчлэн батлах тухай ЭМСС-

ын 2016 оны 294 тоот тушаал

Батлагдсан бүтэц, дүрмийн хүрээнд

үйл ажиллагаа явуулдаг .
0 20

21

Эмгэг судлалын үндэсний

төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6676 : 2017 стандартын

11.1.6

Улсын хэмжээнд эмгэг судлалын

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй

лабораториудад гадаад үнэлгээ

хийж, мэргэжил арга зүйн

удирдлагаар хангаж ажилладаг. 

0 30

0 390 0

2.2. Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв

2.3. Эмгэг судлалын үндэсний төв

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хуудас 3



Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ овог, нэр/

Тайлбар:            

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

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/

Хуудас 4


