
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, 15.12.3,

ЭМТХ-ийн 19.13, ЭТҮТХ-ийн  

14.1

Эрх бүхий байгууллагаас олгосон

тусгай зөвшөөрөлтэй.

0 60 0 0

2

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5081:2013

стандартын 5.1.1, 6.10.1.1,

6.10.2

1 дүгээр зэрэглэлийн СТЭМТ -

Аймгийн төвөөс 50 км-ийн дотор,

үйлчлэх хүрээний хүн амын тоо

3000 хүртэл, эмнэлгийн 5-7 ортой,

үүнээс цочмог өвчний 1-2 ор,

төрөхийн 1 ортой, эхийн амрах

байртай

0 20

3

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5081:2013

стандартын 5.1.2, 5.2,

6.10.1.2,  6.10.2

2 дугаар зэрэглэлийн СТЭМТ -

Аймгийн төвөөс 50-99км-ийн

дотор, үйлчлэх хүрээний хүн амын

тоо 3000-аас дээш, хүн амын 70-

аас дээш хувь нь сумын төвөөс

алслагдсан, эмнэлгийн 7-11

ортой, үүнээс цочмог өвчний 2-4

ор, төрөхийн 1-2 ортой, эхийн

амрах байртай.

0 20

№3.32.1.СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ, СУМ 

ДУНДЫН ЭМНЭЛГИЙН ОНОШЛОГОО, 

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

1. СТЭМТ, СДЭ-ийн ангилал, зэрэглэл 

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

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

Хуудас 1



4

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5081:2013

стандартын 5.1.3, 5.3,

6.10.1.3,  6.10.2 

3 дугаар зэрэглэлийн СТЭМТ, СДЭ

- Аймгийн төвөөс 100 км-ээс алс,

үйлчлэх хүрээний хүн амын тоо

8000-аас дээш, хүн амын 70-аас

дээш хувь нь сумын төвөөс

алслагдсан, эмнэлгийн 15-20

ортой, үүнээс цочмог өвчний 3-4

ор, төрөхийн 2 ортой, эхийн амрах

байртай 

0 20

0 85 0 0

5
Их эмч орон тоогоор, мэргэшлийн

хувьд бүрэн хангагдсан 
0 15

6
Сувилагч орон тоогоор бүрэн

хангагдсан
0 15

7
Эмнэлгийн бусад мэргэжилтэн

орон тоогоор бүрэн хангагдсан 
0 15

8

ЭМТХ-ийн 25.1 дахь хэсэг,

СТЭМТ, СДЭ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа

MNS5081:2013 стандартын

6.6.3

Зөвхөн хууль, журмын дагуу

олгосон мэргэжлийн үйл

ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

эмнэлгийн мэргэжилтэн тухайн

зөвшөөрлийн төрлөөр эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг.

0 30

9

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.6.4 

Эмнэлгийн ажилтан нь эрүүл

мэндийн асуудал эрхэлсэн Төрийн

захиргааны төв байгууллагаас

баталсан ажлын байрны

тодорхойлолтод заагдсан чиг

үүргийг хэрэгжүүлдэг. 

0 10

0 75 0 0

10

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.1.1.1

Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж

үзүүлдэг.
0 20

11

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.1.1.2 

Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж

үзүүлдэг.
0 20

12

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.1.1.3 

Оношилгоо хийдэг. 0 20

13

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.1.1.4

Дэмжих үйлчилгээ явуулдаг. 0 15

0 395 0 0

0 40 0 0

2. Хүний нөөц 

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын А хавсралт 

3. Бүтэц, зохион байгуулалт 

4. Үйл ажиллагаа 

4.1 Төлөвлөлтийн удирдлага 

Хуудас 2
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ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.3.1, 6.3.2,

6.3.3

СТЭМТ, СДЭ-ийг хөгжүүлэх

жилийн болон хэтийн

төлөвлөгөөтэй, түүнийгээ

хэрэгжүүлж ажилладаг. 

0 15

15

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.3.4

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жил

бүр дүгнэн, үр дүнг сумын

Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар

зөвлөл, хамт олны хурлаар

хэлэлцүүлэн, харьяа дээд шатны

байгууллагад тайлагнадаг. 

0 25

0 190 0 0

16

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.4.1, Чанарын

албаны дүрэм батлах тухай

Шадар сайд ЭМС-ын

хамтарсан 2012 оны 06/25

тоот тушаал 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний

байдалд хяналт тавих үүрэг бүхий

чанарын албыг орон тоогоор

ажиллуулдаг. 

0 15

17

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.4.3 Чанарын

албаны дүрэм батлах тухай

Шадар сайд ЭМС-ын

хамтарсан 2012 оны 06/25

тоот тушаал 

Эмчилгээ оношилгоо, сувилгааны

стандарт, эмнэлзүйн удирдамжийн

хэрэгжилтийн байдалд хяналт

тавьж, үр дүнг тооцдог.

0 20

18

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.4.3 Чанарын

албаны дүрэм батлах тухай

Шадар сайд ЭМС-ын

хамтарсан 2012 оны 06/25

тоот тушаал 

Тусламж үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах чиглэлээр ижил

мэргэжилтний үзлэг зохион

байгуулж, үр дүнд судалгаа хийдэг.

0 20

19

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.4.5, Чанарын

албаны дүрэм батлах тухай

Шадар сайд ЭМС-ын

хамтарсан 2012 оны 06/25

тоот тушаал 

Үйлчлүүлэгчээс тусламж

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

талаар сэтгэл ханамжийн

судалгааг улирал тутам авч,

дүгнэлт хийн үр дүнг тооцдог

0 15

20

Эмнэлзүйн чиглэлээр гадаад,

дотоод алдаа зөрчлийг бүртгэж,

алдааны сан бүрдүүлж, урьдчилан

сэргийлэх арга хэмжээнд

ашигладаг.

0 30

4.2   Чанарын удирдлага 

ЭМТХ-ийн 20.2.1 - 20.2.3,

20.2.6 заалт, Удирдамж

загвар батлах тухай ЭМС-

ын 2012 оны 274 дүгээр

тушаал, Чанарын албаны

дүрэм батлах тухай

Шадар сайд, ЭМС-ын

хамтарсан 2012 оны 06/25

тоот тушаал Хуудас 3
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Эмнэлэгт бүртгэгдсэн өвчлөл, нас

баралт /хоног болоогүй, эхийн

эндэгдэл, оношийн зөрүү, хүүхэд,

төрөх, мэс засал, мэдээгүйжүүлэлт

эрчимт эмчилгээний ноцтой

хүндрэл/- ын шалтгаан, нөхцөлийн

байдлыг судалж, дүн шинжилгээ

хийдэг.

0 50

22

Иргэд байгууллагаас эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээ, эмч,

мэргэжилтний ёс зүй харилцаа

хандлагатай холбоотой гомдлыг

үнэн зөв шийдвэрлэдэг

0 10

23

Тухайн эмнэлгийн тусламж

үйлчилгээтэй холбоотой гомдол

хууль, хяналтын байгууллагад

бүртгэгдээгүй, нотлогдоогүй 

0 30

0 75 0 0

24

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.5.1, 6.5.4

Орон нутгийн ЗДТГ-тай хамтран

хүн амын бүртгэл, мэдээлэл,

шилжилт хөдөлгөөний нэгдсэн сан

ажиллуулдаг, зорилтот бүлгийн

хүн амд эрүүл мэндийн хяналт

хийх боломжийг бүрдүүлсэн.

0 20

25

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.5.3

Баг, өрхийн байршлын зураглал,

холбоо мэдээллийн хэрэгсэл,

дуудлага хүлээн авах, бүртгэх,

зөвлөгөө өгөх боломж бүрдүүлсэн. 

0 10

26

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.5.2

Тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл,

ачааллыг зохицуулсан арга

хэмжээг хэрэгжүүлдэг. /цаг

хуваарь, товлолт цаг, эргэлт,

хяналт/

0 10

27

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.5.4, 6.5.5

Өвчтөнг лавлагаа шатлалын

эмнэлэгт журмын дагуу

шилжүүлдэг, тэдний зөвлөмжийн

дагуу тусламж үйлчилгээг

үргэлжлүүлэн үзүүлж, хяналт

тавьдаг.  

0 15

28

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.5.7

Багийн эмчийг алслагдсан хүн амд

хүрч үйлчлэх эм, эмнэлгийн

хэрэгслээр бүрэн хангасан.

0 20

0 30 0 0

29

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.8

Эмнэлзүйн эрсдэлийн судалгаа

хийж сэргийлэх арга хэмжээг

төлөвлөн хэрэгжүүлдэг.

/үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгч

нарт/

0 30

0 60 0 0

4.3. Тусламж, үйлчилгээний хүртээмж, тасралтгүй                           

4.5. Бүртгэл, мэдээллийн удирдлага 

4.4. Эрсдэлийн удирдлага 

ЭМТХ-ийн 20.2.1 - 20.2.3,

20.2.6 заалт, Удирдамж

загвар батлах тухай ЭМС-

ын 2012 оны 274 дүгээр

тушаал, Чанарын албаны

дүрэм батлах тухай

Шадар сайд, ЭМС-ын

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,

Хуудас 4



30

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.8

Хүчин төгөлдөр эмнэлгийн анхан

шатны бүртгэлийн маягтаар

бүрэн хангагдсан.

0 15

31

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.9.3

Эмнэлгийн үйл ажиллагааны

тайлан, мэдээг цаг хугацаанд нь

үнэн зөв гаргаж, бусад

байгууллага, иргэнийг эрүүл

мэндийн асуудлаар өөрийн үйл

ажиллагаатай холбоотой

мэдээллээр хангадаг.

0 20

32

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 6.9.5

Хүн амын эрүүл мэнд /өвчлөл,

эндэгдэл/-ийн статистик

мэдээллийн хөдлөл зүйн байдалд

дүн шинжилгээ, тандалт судалгаа

хийдэг. 

0 25

0 165 0 0

33

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 7.1.3

Хүн амын эрүүл мэндийн байдал,

түүнд нөлөөлөх эрсдэлт хүчин

зүйлийг судлах, хүн амд эрүүл зан

үйлийг төлөвшүүлэх, эрүүл

мэндийг дэмжих, боловсрол олгох

ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг

тооцдог. 

0 30

34

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 7.1.6

Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих

үйл ажиллагааны үр дүнг сумын

ИТХ, Нийгмийн эрүүл мэндийн

салбар зөвлөлөөр хэлэлцүүлж,

хамтарч ажилладаг. 

0 30

35

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 7.3.1.4

Халдварт өвчнөөс сэргийлэх

товлолт болон сайн дурын

дархлаажуулалтад зохих насны

хүн амыг цаг тухайд нь бүрэн

хамруулдаг. 

0 15

36

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 7.3.2.4

Артерийн даралт ихсэх, чихрийн

шижин, умайн хүзүүний хавдар

болон бусад зонхилон тохиолдох

өвчний урьдчилан сэргийлэлт, эрт

илрүүлгийн үзлэг, оношлогоо,

эмчилгээ, хяналтын тасралтгүй

байдлыг хангаж, үр дүнг тооцдог. 

0 20

37

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 7.4.3

Хүн амын эрүүл мэндийн 3 дугаар

бүлэгт идэвхтэй хяналт тогтоон

эмчлэн эрүүлжүүлэх, хүндрэлээс

сэргийлэх арга хэмжээг

хэрэгжүүлдэг. 

0 20

38

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 7.4.4

Хүн амын эрүүл мэндийн 4,5

дугаар бүлэгт байнгын хяналт

тогтоож, хүндрэлээс сэргийлэх,

амьдралын чанарыг сайжруулах

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.

0 20

5. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 

Хуудас 5



39

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 7.4.5

Хүн амын эрүүл мэндийн бүлэг

шилжүүлэлтийн хувийг, ялангуяа

1,2 дугаар бүлгийн хувийг жил бүр

нэмэгдүүлсэн. 

0 30

0 500 0 0

40
Өвчтөнд стандартын дагуу бүрэн

үзлэг хийдэг .
0 20

41

Эмч нар эмчилгээ оношилгооны

гардан үйлдлийг стандартын дагуу

гүйцэтгэдэг.

0 30

42

Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн

түгээмэл үйлдлийг стандартын

дагуу гүйцэтгэдэг.

0 30

43

Лабораторийн болон бусад

шинжилгээний хариунд дүн

шинжилгээ хийж, оношилгоо

эмчилгээний үндэслэл болгож

тусгадаг.

0 20

44

Өвчний явц хүндэрсэн, онош

эргэлзээтэй үед эмч нарын

хамтарсан болон зөвлөх эмчийн

үзлэгээр цаашдын асуудлыг

шийдвэрлэдэг.

0 10

45

Эмч нар өвчний түүх, хяналтын

картыг зааврын дагуу үнэн, зөв

хөтөлдөг.

0 20

46

Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн

анхан шатны бүртгэлийн маягтыг

зааврын дагуу цаг хугацаанд нь

үнэн, зөв хөтөлдөг.

0 20

47

Шаардлагатай оношилгоо,

шинжилгээг бүрэн хийж, олон

улсын ангилал, нэршлийн дагуу

эмнэлзүйн оношийг бичиж

хэвшсэн. 

0 10

48

Эмийн зохистой хэрэглээг

төлөвшүүлсэн, эмгэг жамын дагуу

эмэн эмчилгээг стандартын дагуу

хийж хэвшсэн

0 10

49
Оношийг үндэслэн эмчилгээний

хоолоор эмчилдэг
0 10

50

Сувилгаа, дэглэм, дэмжих болон

эмийн бус эмчилгээг стандартын

дагуу хийж хэвшсэн. 

0 10

51
Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ

шаардлагатай байдлыг тогтоосон. 
0 10

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, Заавар,

журам батлах тухай ЭМС-

ын 2015 оны 329 тоот

тушаал /Хөнгөвчлөх

тусламж үйлчилгээ үзүүлэх

журам, хөнгөвчлөх тусламж

үйлчилгээ үзүүлэх заавар/,

СТЭМТ, СДЭ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа

MNS5081:2013 стандартын

8.13

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл,

СТЭМТ, СДЭ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа

MNS5081:2013 стандартын

8.2, 8.3, 8.4, 8.5, Эрүүл

мэндийн статистик

мэдээллийн

талаар авах зарим арга

хэмжээний тухай ЭМС- ын

2013 оны 450 тоот тушаал

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл,

Зонхилон тохиолдох өвчний

оношилгоо эмчилгээний

удирдамж, ЭМС-ын 2005

оны 109 тоот тушаал,

Зонхилон тохиолдох өвчний

үеийн хоол эмчилгээ

MNS5991-2009 стандарт,

Эмчилгээ, сувиллын хоолны

удирдамж батлах тухай

ЭМС-ын 2007 оны 11 тоот

тушаал 

6. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 

Хуудас 6



52

Үйлчлүүлэгчийг хөнгөвчлөх

эмчилгээ, үйлчилгээний оношийн

бүлгийг баримталж эрүүл мэндийн

байгууллагууд хоорондоо

шилжүүлдэг. 

0 10

53

Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээг

батлагдсан стандарт, эмчилгээний

заавар, удирдамжийн дагуу

үзүүлдэг.  

0 10

54

Дархлаажуулалт хийх тохиолдол

бүрийн өмнө үзлэг хийж, эсрэг,

харшлах заалт байгаа эсэхийг

дүгнэн, ямар вакцины хэддүгээр

тун хийлгэхийг тогтоож

тэмдэглэдэг.  

0 20

55

ДДУХ-ийн сэжигтэй тохиолдлыг

бүртгэдэг, холбогдох газарт

мэдээлдэг, яаралтай тусламж

үзүүлдэг .

0 20

56

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл,

СТЭМТ, СДЭ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа

MNS5081:2013 стандартын

8.6.1

Хүн амын дунд бие бялдар, эрүүл

мэндийн сорил, үнэлгээг жил бүр

хийж, биеийн тамир

чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээг

хэрэгжүүлдэг.

0 25

57

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл,

СТЭМТ, СДЭ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа

MNS5081:2013 стандартын

8.7.2

Уламжлалт анагаах ухааныг

хөгжүүлэх хөтөлбөртэй, тусламж

үйлчилгээний хүртээмж, үр дүнг

нэмэгдүүлсэн. 

0 20

58

Хэвийн явцтай жирэмсэн эхийг

хяналтанд авч "Жирэмсэн эмэгтэйг

хянах товлол"-ын дагуу 6-аас

доошгүй удаа үзэж, дүгнэлт

бичдэг. 

0 30

59

Эрсдэлтэй бүлгийн жирэмсэн

эхийг мэргэжлийн эмчийн

хяналтанд шилжүүлж, давхар

хянадаг. 

0 20

60

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл ,

СТЭМТ, СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.8.3

Төрсний дараа эхийг хянадаг. 0 20

61

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.10.3

Ахмад настны судалгааг жил бүр

нарийвчлан гаргаж, хэвтрийн

өвчтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй

ахмадуудад гэрээр тусламж

үйлчилгээ үзүүлдэг.

0 20

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, Заавар,

журам батлах тухай ЭМС-

ын 2015 оны 329 тоот

тушаал /Хөнгөвчлөх

тусламж үйлчилгээ үзүүлэх

журам, хөнгөвчлөх тусламж

үйлчилгээ үзүүлэх заавар/,

СТЭМТ, СДЭ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа

MNS5081:2013 стандартын

8.13

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл,

Дархлаажуулалтын тухай

ЭМС-ын 2012 оны 217,

Журамд өөрчлөлт оруулах

тухай ЭМСС-ын 2016 оны

А/278 тоот тушаал, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.9.3

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.8.4,

8.8.5,.8.8.6

Хуудас 7
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ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.14.2

Яаралтай тусламж, эрчимт

эмчилгээний нэн шаардлагатай эм

хэрэгсэл, вакцин, ороох боох

материалаар хангагдсан. 

0 20

63

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.14.2

Түргэн тусламж, алсын дуудлагын

үйлчилгээ үзүүлэх журамтай,

түүнийг хэрэгжүүлж ажилладаг. 

0 15

64

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.14.7

Түргэн тусламжийн автомашин нь

үйлчлүүлэгчийг суугаа болон

хэвтээгээр тээвэрлэх, эмч

эмнэлгийн ажилтан гардан үйлдэл

хийхэд хүрэлцэхүйц талбайтай. 

0 25

65

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.14.8

Төрийн захиргааны байгууллагаас

баталсан яаралтай тусламжийн

эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмж, холбоо мэдээллийн

хэрэгслээр  хангагдсан байна.

0 25

66

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.15

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

67

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.16

Эмгэг судлалын хэсэг нь

шаардлагатай эд хэрэгслээр

хангагдсан, цогцос хадгалах, ар

гэрт хүлээлгэн өгөх үйлчилгээ нь

ёс заншлыг дээдэлсэн, үдэх

ёслолын орчин бүрдүүлсэн. 

0 10

0 60 0 0

68

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.4.2

Клиник хими, биохимийн

лабораторитай, шаардлагатай

зарим шинжилгээг түргэвчилсэн

тестийн аргаар хийх боломжтой

0 15

69 Зүрхний цахилгаан бичлэг хийдэг 0 15

70 ЭХО оношлогоо хийдэг 0 15

71
3 дугаар зэрэглэлийн СТЭМТ, СДЭ

рентген шинжилгээ хийдэг.
0 15

0 155 0 0

0 105 0 0

7. Оношлогоо

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS5081:2013

стандартын 8.4.3

8. Дэмжих үйлчилгээ 

8. 1. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

Хуудас 8



72

ЭМТХ-ийн 20.2.1, СТЭМТ,

СДЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5081 : 2013

стандартын С хавсралт

Нэн шаардлагатай тоног

төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан. 
0 20

73

Нэн шаардлагатай тоног

төхөөрөмжийн бүртгэлтэй, Маягт

№1 

0 20

74
Гэмтэлтэй тоног төхөөрөмжийн

бүртгэлтэй, Маягт №4
0 20

75

Ашиглагдаж буй тоног

төхөөрөмжийн бүртгэлтэй, Маягт

№7

0 20

76

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн

нэгдсэн бүртгэл мэдээллийг

ЭМХТ-д хүргүүлсэн.

0 25

0 50 0 0

77

Цус цусан бүтээгдэхүүний

хэрэглээний заалтын үндэслэлийг

үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал,

лабораторийн шинжилгээнд

үндэслэн  гаргадаг

0 10

78

Цус цусан бүтээгдэхүүн

сэлбэлтийн өмнө, явцад болон

сэлбэлтийн дараах хяналтыг

тавьдаг

0 10

79

Цус цусан бүтээгдэхүүн

сэлбэсэнтэй холбоотой гарсан

урвал хүндрэлийг бүртгэсэн,

мэдээлсэн, арга хэмжээг оновчтой

шуурхай авдаг.

0 10

80

Цусны донорын шалгуур

үзүүлэлтийн дагуу цусны АВО

бүлэг тус бүрээс 4-5 донортой. 

0 20

0 1495 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Журам

батлах тухай ЭМС-ын 2017

оны А/493 тоот тушаалын 3

дугаар хавсралт 

8.2. ЦЦБ-ний  үйлчилгээ 

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, Журам

батлах тухай ЭМС-ын 2016

оны 2 тоот тушаалын 6

дугаар хавсралтын 5.6 дахь

хэсэг, 7 дугаар хавсралт,

Заавар батлах тухай

/Зонхилон тохиолдох

өвчний үед ЦЦБС заавар/

ЭМС-ын 2017 оны А/03 тоот

тушаалСТЭМТ, СДЭ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5081 : 2013 стандартын

11.2.1  

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Хуудас 9


