
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 6

1

ААҮАТЗТХ-ийн 5.1, 5.4,

15.12.3, ЭМТХ-ийн 19.1,

ЭТҮТХ-ийн 14.1, 14.2.1

Эрх бүхий байгууллагаас олгосон 

хүчинтэй хугацаа бүхий тусгай 

зөвшөөрөлтэй.

0 175 0 0

2

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг

тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд

заасан нутаг дэвсгэр, хаяг байршилд

явуулдаг.  

0 10

3

Тусгай зөвшөөрөлд заагдсан

төрлийн, чиглэлийн тусламж

үйлчилгээг үзүүлдэг. 

0 10

4

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн

дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа

явуулдаг. 

0 15

5

3 талт гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулж,

гэрээний үр дүнгийн асуудлаар

үйлчлэх хүрээний хүн амд тайлагнаж

ажилладаг. 

0 15

6

ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5292:2017

стандартын  6.7

Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ

хийж, эрсдэлээс сэргийлэх арга

хэмжээг төлөвлөн ажилладаг .

0 15

1. Нийтлэг үйл ажиллагаа 

ЭМТХ-ийн 19.1, ЭТҮТХ-ийн

14.1, 14.2.1, ӨЭМТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

4.1

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 21 дүгээр

зүйл, ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5292:2017

стандартын 6.1, 6.7, ӨЭМТ-

ийн дүрэм шинэчлэн батлах

тухай ЭМС-ын 2017 оны 04

тоот тушаал 

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№3.30.1.ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН 

ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Хуудас 1



7

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 20.2.2,

ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5292:2017

стандартын 6.1, 6.10

Өөрийн байгууллагын үйл

ажиллагааны чиглэлд тохирсон

эмнэлзүйн стандарт, удирдамж,

зааврын жагсаалт гаргаж,

баталгаажуулж мөрддөг,

хэрэгжилтийн байдалд дүн

шинжилгээ хийдэг.

0 15

8

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

6.8, 30.3.3, ӨЭМТ-ийн

дүрмийг шинэчлэн батлах

тухай ЭМС-ын 2017 оны 04

тоот тушаалын хавсралтын

4.4.

Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн

ноцтой байдлын үеийн бэлэн

байдал, хариу арга хэмжээ авах

чадавхи, гамшгийн үеийн нөөцийн

сан бүрдүүлж, эмнэлгийн яаралтай

тусламж үзүүлэх нөхцөлийг хангаж

ажилладаг. 

0 10

9

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

6.5

Эмнэлзүйн чиглэлээр гадаад, дотоод

алдаа зөрчлийг бүртгэж, алдааны

сан бүрдүүлэн, урьчилан сэргийлэх

арга хэмжээнд  ашигладаг.  

0 20

10

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

6.9

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн

дүрмийг мөрдүүлж, ёс зүйн болон

харилцаа хандлагын зөрчлөөс

сэргийлж ажилладаг.   

0 10

11

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

8.1

Үйл ажиллагааны тайлан мэдээг цаг

хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж, бусад

байгууллага, иргэнийг мэдээллээр

зөв хангадаг 

0 10

12

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

8.12, ӨЭМТ-ийн дүрмийг

шинэчлэн батлах тухай

ЭМС-ын 2017 оны 04 тоот

тушаалын хавсралтын 4.5

Бүртгэгдсэн хүн амын эрүүл мэнд

/өвчлөл, эндэгдэл/-ийн статистик

мэдээллийн хөдлөл зүйн байдалд

дүн шинжилгээ, тандалт судалгаа

хийж ажилладаг.

0 20

13

Иргэдээс төрийн

байгууллага албан

тушаалтанд өргөдөл гомдол

гаргах тухай хуулийн 7

дугаар зүйл, 15.3 дахь хэсэг 

Иргэд, байгууллагаас тухайн

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй

холбоотой ирүүлсэн гомдол

мэдээллийг үнэн зөв шийдвэрлэдэг. 

0 25

0 40 0 0

14

Хүн амын бүртгэл, судалгааг жилд 2

удаа шинэчилж гаргадаг, улирал бүр

шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийн

санг шинэчилдэг.

0 20

15
Хүн амын өвчлөлийн судалгааг жил

бүр гаргадаг, үнэлгээ дүгнэлт хийдэг.
0 20

0 40 0 0

2.Тусламж үйлчилгээний хүртээмж

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

26.1.4, 26.1.5

3.Тусламж үйлчилгээний тасралтгүй байдал

Хуудас 2
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Төвийн тусламж үйлчилгээний болон 

ажлын  цагийн хуваарийн талаарх 

мэдээллийг ил байршуулж, мөрдөж 

ажилладаг.  

0 5

17

Лавлагаа шатлалын эмнэлэгт 

үйлчлүүлэгчийг журмын дагуу 

илгээдэг. 

0 10

18

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа 

MNS5292:2017 стандартын  

26.2.4

Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн 

зөвлөмжийн дагуу үйлчлүүлэгчийн 

эмчилгээг үргэлжлүүлэн, хяналт 

тавьж ажилладаг. 

0 15

19

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа 

MNS5292:2017 стандартын  

26.2.6

Шаардлагатай тохиолдолд ажлын 

цагийг уртасгах, амралтын өдөр 

ажиллах зэргээр , тусламж 

үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг 

хангах зохицуулалт хийсэн. 

0 10

0 180 0 0

20
1800 - 2000 үйлчлүүлэгчид 1 өрхийн

эмч, 1 өрхийн сувилагч ноогддог.
0 20

21 Өдрийн эмчилгээний сувилагчтай. 0 15

22 Дархлаажуулалтын сувилагчтай 0 15

23
Сэргээн засах эмчилгээний

сувилагчтай 
0 15

24 Лавлагаа мэдээллийн хөтөчтэй 0 15

25 Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтантай 0 15

26 Эх баригчтай 0 15

27 Дүн бүртгэгчтэй 0 15

28

Шаардлагатай зарим тусламж

үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг /

лабораторийн техникч, хүүхдийн

эмч, шүдний эмч, уламжлалт

эмчилгээний эмч, хөдөлгөөн засалч/

0 15

29

ЭМТХ-ийн 25.1, ӨЭМТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

7.3

Зөвхөн хууль журмын дагуу

олгогдсон мэргэжлийн үйл

ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

эмнэлгийн мэргэжилтэн тухайн

зөвшөөрлийн төрлөөр эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. 

0 30

30

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

7.2

Шинэ ажилтанд байгууллагын үйл

ажиллагаатай танилцуулах болон

мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй

хөгжүүлэх сургалтыг төлөвлөгөөний

дагуу зохион байгуулдаг.

0 10

0 615 0 0

0 535 0 0

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа 

MNS5292:2017 стандартын 

26.1.4, 26.1.5

4.Хүний нөөц 

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

Өрхийн эрүүл мэндийн

төвийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5292:2017

стандартын 7.8, 7.9, 7.10,

7.11 

5. Тусламж үйлчилгээ

5.1. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 

Хуудас 3
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ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

10.1

Нэг үзлэг, зөвлөгөөнд 15 минутаас

доошгүй хугацаа зарцуулдаг. 
0 20

32

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

10.2, 11.1

Эмч оношлогоо эмчилгээг

батлагдсан холбогдох стандарт,

удирдамж, зааврын дагуу

гүйцэтгэдэг. 

0 20

33
ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл

Эмч "Өвчний түүх", "Амбулаторийн

үзлэгийн карт", "Жирэмсний

хяналтын карт", "Эх хүүхдийн эрүүл

мэндийн дэвтэр" болон бусад

эмнэлгийн анхан шатны бүртгэлийн

маягтыг зааврын дагуу үнэн, зөв

хөтөлдөг. 

0 20

34

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

16.1

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг

холбогдох стандарт, удирдамж,

зааврын дагуу үзүүлдэг. 

0 20

35

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

16.1

Сувилагч бусад дунд мэргэжилтнүүд

анхан шатны бүртгэлийн маягтыг

зааврын дагуу үнэн, зөв хөтөлдөг.

0 20

36

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

12.3, 12.4

Эмч бүр эмнэлгийн яаралтай

тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эм,

багаж, хэрэгслээр бүрэн хангагдсан,

тусламжийг заавар, журмын дагуу

үзүүлдэг. 

0 20

37

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

13.1-13.4

Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний

заалт бүхий иргэдэд өвдөлт намдаах

эм бэлдмэлийг жороор олгох,

өвдөлт намдаах, шинж тэмдгийн

эмчилгээ, сувилгааг зааврын дагуу

үзүүлдэг. 

0 20

38

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

14.2

Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ

үзүүлэх багаж, тоног төхөөрөмжтэй. 
0 10

39

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

14.1

Сэргээн засах тусламж үйлчилгээг

холбогдох стандарт, удирдамж,

зааврын дагуу үзүүлдэг. 

0 20

40

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.1.1

Хүн амыг эрүүл мэндийн 5, айл

өрхийг эрүүл мэндийн эрсдэлийн 3

бүлэгт ангилж, бүлгийн шилжилт

хөдөлгөөний байдлыг дүгнэж

ажилладаг.

0 30

Хуудас 4



41

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.1.2

Хүн амын эрүүл мэндийн 1-2 дугаар

бүлэгт хяналт тогтоон, өвчнөөс

сэргийлэх, эрүүл аж төрөх зан үйл

төлөвшүүлж ажилладаг.

0 20

42

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.1.3

Хүн амын эрүүл мэндийн 3 дугаар

бүлэгт идэвхтэй хяналт тогтоон

эмчлэн эрүүлжүүлэх, хүндрэлээс

сэргийлэх арга хэмжээг

хэрэгжүүлдэг. 

0 20

43

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.1.4

Хүн амын эрүүл мэндийн 4,5 дугаар

бүлэгт байнгын хяналт тогтоож,

хүндрэлээс сэргийлэх, амьдралын

чанарыг сайжруулах арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг.

0 20

44

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.2.1

2 сар хүртэл хүүхдийг 6-аас доошгүй

удаа гэрээр үзэж, дүгнэлт бичдэг.  
0 20

45

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.2.2

2-12 сартай хүүхдийг сард 1-ээс

дээш удаа үзэж, улирал тутам

дүгнэлт бичдэг. 

0 20

46

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.2.3

1-3 настай хүүхдийг улиралд 1-ээс

удаа үзлэг хийж, хагас жил тутамд

дүгнэлт бичдэг. 

0 20

47

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.2.4

3-5 настай хүүхдийг хагас жилд 1-ээс

удаа үзлэгт хамруулж, жил тутам

дүгнэлт бичдэг. 

0 20

48

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

13.1, 13.4, Заавар, журам

батлах тухай ЭМС-ын 2015

оны 329 тоот тушаалын 1

дүгэр хавсралтын 4.1, 4.2, 2

дугаар хавсралт

Үйлчлэх хүрээний нутаг дэвсгэрийн

нөхөн үржихүйн насны

эмэгтэйчүүдийн бүртгэл судалгааг

гаргаж, жил бүр шилжилт

хөдөлгөөнийг хийж, гэр бүл

төлөвлөлтийн болон бусад тусламж

үйлчилгээ үзүүлэхэд ашигладаг.

0 10

49

Хэвийн явцтай жирэмсэн эхийг

хяналтанд авч "Жирэмсэн эмэгтэйг

хянах товлол"-ын дагуу 6-аас

доошгүй удаа үзэж, дүгнэлт бичдэг. 

0 30

50

Эрсдэлтэй бүлгийн жирэмсэн эхийг

мэргэжлийн эмчийн хяналтанд

шилжүүлж, давхар хянадаг. 

0 20

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

14.1, 14.2

Хуудас 5



51

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.1.1

Төрсний дараа эхийг хянадаг. 0 20

52

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.1.2

Ахмад настны судалгааг жил бүр

нарийвчлан гаргаж, хэвтрийн өвчтэй,

хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмадуудад

гэрээр тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг.

0 20

53

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

15.44.1

Ахмад настныг жилд 1 удаа, ахмад

дайчдыг 2-оос доошгүй удаа

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт оруулж,

шаардлагатай тохиолдолд

эмчилгээнд хамруулдаг. 

0 20

54

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

16.1, 16.2, Журам батлах

тухай ЭМС-ын 2017 оны 41

тоот тушаал 

Төв нь гэрээр сувилахуйн тусламж

үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай

эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, анхан

шатны бүртгэлийн маягт, баримт

бичгээр бүрэн хангагдсан. 

0 10

55

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Журам

батлах тухай ЭМС-ын 2017

оны 41 тоот тушаалын 1

дүгээр хавсралтын 2.1, 9

дэх хэсэг, 2 дугаар хавсралт  

Заалтын дагуу, үйлчлүүлэгчийн

захиалгаар гэрээр сувилахуйн

тусламж үйлчилгээ үзүүлж,

тэмдэглэл хөтөлдөг.

0 20

56

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Журам

батлах тухай ЭМС-ын 2015

оны 483 тоот тушаалын

хавсралтын 3, хүснэгт 1  

Үйлчлүүлэгчийг өвчний оношийн

ангилал /7/, заалт /9/-ын дагуу

өдрийн эмчилгээнд  хамруулдаг.

0 15

57

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Журам

батлах тухай ЭМС-ын 2015

оны 483 тоот тушаалын

хавсралтын 2 дугаар

хэсгийн  11, 12  

Өдрийн эмчилгээ явуулах өрөө,

яаралтай тусламжийн эм, багаж

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр

хангагдсан.

0 10

58

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

18, Журам батлах тухай

ЭМС-ын 2015 оны 483 тоот

тушаалын хавсралтын 2

дугаар хэсгийн 7

Өдрийн эмчилгээ үйлчилгээг

гүйцэтгэж Өвчний түүх, Сувилгааны

карт, Сэргээн засах эмчилгээний

картад тэмдэглэдэг.

0 20

0 80 0 05.2. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

Хуудас 6



59

Дархлаажуулалт хийх тохиолдол

бүрийн өмнө үзлэг хийж, эсрэг болон

харшлах заалт байгаа эсэхийг

дүгнэн, ямар дархлаажуулалтын

хэддүгээр тун хийлгэхийг тогтоож,

тэмдэглэдэг.

0 20

60

ДДУХ-ийн сэжигтэй тохиолдлыг

бүртгэдэг, холбогдох газарт

мэдээлдэг, яаралтай тусламж

үзүүлдэг. 

0 20

61

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

21.1, Журам батлах тухай

ЭМС-ын 2016 оны 12 тоот

тушаалын 1 дүгээр

хавсралтын 2.3

Эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээнд

шаардлагатай эм урвалж, тоног

төхөөрөмж, бүртгэлийн маягтаар

бүрэн хангагдсан.

0 10

62

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 28.4.3,

ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5292:2017

стандартын 21.1, Журам

батлах тухай ЭМС-ын 2016

оны 12 тоот тушаалын 2

дугаар хавсралт

Эрт илрүүлэг, үзлэг, шинжилгээнд

насны ангилал /18-29 нас, 30-39 нас,

40-49 нас, 50-64 нас, 65 -аас дээш

нас/-ын дагуу тодорхой

давтамжтайгаар нийт хүн амыг

хамруулдаг. 

0 20

63

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 28.4.3,

ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5292:2017

стандартын 21.1, Журам

батлах тухай ЭМС-ын 2016

оны 12 тоот тушаалын 1

дүгээр  хавсралтын 2.4

Эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээний

дүнг үндэслэн шаардлагатай

тохиолдлыг лавлагаа шатлалын

эмнэлэгт илгээдэг. 

0 10

0 90 0 0

64

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

25.3, Чанарын албаны

дүрэм батлах тухай Шадар

сайд, ЭМС-ын хамтарсан

2012 оны 06/25 тоот тушаал

Тусламж үйлчилгээний чанарт

дотоодын үзлэг шалгалтыг тогтмол

хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгдөг,

чанарын урамшууллын тогтолцоог

бий болгосон.

0 30

65

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

25.4, Чанарын албаны

дүрэм батлах тухай Шадар

сайд, ЭМС-ын хамтарсан

2012 оны 06/25 тоот тушаал

Үйлчлэх хүрээний хүн амын өвчлөл,

нас баралтын шалтгаан нөхцөлийн

байдлыг судалж, дүн шинжилгээ

хийдэг. 

0 30

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

20.1, Дархлаажуулалтын

тухай ЭМС-ын 2012 оны

217 тоот тушаал, журамд

өөрчлөлт оруулах тухай

ЭМС-ын 2016 оны А/278

тоот тушаал 

6. Тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал

Хуудас 7



66

Үйлчлүүлэгчээс тусламж

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг

улирал бүр авч, дүгнэлт хийж, үр

дүнг тооцдог. 

0 15

67

Тусламж үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах чиглэлээр ижил

мэргэжилтний үзлэг зохион байгуулж,

үр дүнд судалгаа хийдэг

0 15

0 45 0 0

68

ЭМТХ-ийн 20.2.3, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

33.2.1

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нь

техникийн нөхцөлийн дагуу угсарч

суурилагдсан, аюулгүй ажиллагааг

бүрэн хангасан 

0 15

69

ЭМТХ-ийн 20.2.3, ӨЭМТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

33.2.8,  2 дугаар хүснэгт

Оношилгоо, эмчилгээ, шинжилгээний

багаж тоног төхөөрөмжөөр

хангагдсан.

0 30

0 1185 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Удирдамж

загвар батлах тухай ЭМС-

ын 2012 оны 274 тоот

тушаал, ӨЭМТ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа

MNS5292:2017 стандартын

25.18

7. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

Хуудас 8


