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_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;

СУВИЛЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Удирдамж
Дугаар

Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No

Регистрийн No

Сувиллын цогцолбор
Сувиллын газар
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Хяналтын объект
Утас, и-мэйл

Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал

Овог, нэр

Үйл ажиллагаа
Чиглэл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/
1, Сувиллын цогцолбор
2. Сувиллын газар

Хүчин чадал

Утас, и-мэйл
Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл

/тохирохыг + тэмдэглэнэ/

/тохирохыг + тэмдэглэнэ/

Нийт ажилтны тоо................
Их эмчийн тоо......

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан
Өмнөх шалгалтаар эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээний чанар,
аюулгүй байдлын чиглэлээр илэрч
байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Эмнэлгийн дунд мэргэжилтний
тоо...........

Бусад

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан
оноо
Шаардлага
хангасан

Шаардлага
хангаагүй

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

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

I. Сувиллын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм

0

299

0

1.1 Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага

0

52

0

5

0

5

0

2

Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS
5232:2013 стандартын
5.2, Эрүүл мэндийн
1
байгууллагын орчны
эрүүл ахуйн шаардлага
MNS 6392:2013
стандартын 4.2.1
2
3

Хяналт шалгалтын асуултууд

Сувилал нь зориулалтын байртай

Сувилал нь 5га-гаас багагүй /рашаан ашиглаж
байгаа бол 15 га/ эдэлбэр газартай
Эдэлбэр газрын 60 хувиас багагүй талбайд
ногоон байгууламж, тохижилттой

4

Орчны талбай гэрэлтүүлэг бүрэн, хангалттай

0

2

5

Эмчилгээ, үйлчилгээнд шаардлагатай өрөө
тасалгаагаар бүрэн хангагдсан

0

5

Сувиллын цогцолбор нь усан хангамжийн
төвлөрсөн болон хэсгийн системд холбогдсон

0

2

0

2

0

5

0

5

0

5

0

2

0

2

Сувиллын бүтэц, үйл
6 ажиллагаа MNS
5232:2013 стандартын
7 11.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4,
11.5,С хавсралт, Эрүүл
мэндийн байгууллагын
орчны эрүүл ахуйн
8 шаардлага MNS
6392:2013 стандартын 4-р
зүйл, ЭМС-ын 2014 оны
187 дугаар тушаалын 1
9 дүгээр хавсралтын 1.5
10
11
12

Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн
болон хэсгийн системд холбогдсон
Үйлчлүүлэгчийн өрөөнд ариун цэврийн
өрөөгүй тохиолдолд 10 эрэгтэй
үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 1 шээлтүүр, 8
эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд нэг суултуур бүхий
ариун цэврийн өрөөтэй
Ариун цэврийн өрөө нь 1 суултуурт 1,1х1,6
метр зай хэмжээтэй, хаалга нь гадагшаа
онгойдог
Хүүхдийн сувилал нь хүүхдийн нас, биед
тохирсон угаагуур, суултууртай
Сувилуулагчийн өрөө нь 18-20 хэмийн
дулаантай
Барилгын дотор хананы будаг шохой
ховхроогүй, чийг хуримтлагдаагүй, хана
таазанд ан цав, нүх цоорхойгүй

ЭМС-ын 2014 оны 187
дугаар тушаалын VII
хавсралт, Эрүүл мэндийн
байгууллагын орчны
эрүүл ахуйн шаардлага.
13 MNS 6392 : 2013
стандартын 4.4.7,
Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS
5232:2013 стандартын
8.3, 11.2.8

ОУЭМД-ээр зохицуулагддаг халдварт өвчин,
тархах эрсдэл өндөртэй, өндөр хоруу чанартай
үүсгэгчээр үүсгэгдсэн халдвартай
үйлчлүүлэгчийг тусгаарлах өрөөтэй

0

5

ЭМС-ын 2008 оны 145
14
дугаар тушаалын 5.1.4

Халдварт өвчний болон гамшиг ослын үед
авах арга хэмжээний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,
багаж, материал, халдваргүйтгэлийн бодисоор
хангагдсан

0

5

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

1.2 Байгалийн эмчилгээ /рашаан, шавар, ус/ -ний хүчин зүйлийг
түшиглэдэг сувилалд тавих шаардлага

0

40

0

5

0

5

0

10

0

2

0

2

Шаврыг 20-30см зузаан нуурын ус юмуу
давсны уусмалын үе дор хадгалдаг

0

2

Эмчилгээнд хэрэглэх шаврын хадгалалтын
горимыг баримтлан 1 жилээс дээш
хугацаагаар хадгалаагүй

0

2

22

Хэрэглэсэн шаврыг төлжүүлэн дахин хэрэглэх
тохиолдолд 5-25 хэмд хадгалдаг

0

2

"Эмчилгээний шаврын
ангилал, техникийн
23
шаардлага" MNS
5848:2008 стандартын 5.3

Эмчилгээний шаврын физик, химийн шинж
чанар болон аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийг
тодорхойлуулсан, тэдгээр нь стандартын
шаардлага хангасан

0

10

0

50

0

10

0

10

0

5

0

5

0

5

0

5

0

10

0

131

15
16 Усны тухай хуулийн 22
дугаар зүйлийн 22.10

Рашааны орд, эх булгийн эргэн тойронд 100
метрийн зайд эрүүл ахуйн бүсийг тогтоож,
хашаажуулсан
Эрүүл ахуйн бүсийн эргэн тойронд 200 метрээс
доошгүй зайд хориглолтын бүсийг тогтоож,
тэмдэгжүүлсэн

Эрүүл ахуйн, хориглолтын, хязгаарлалтын
бүсэд хориглосон үйл ажиллагаа явуулдаггүй

17
18
19

"Эмчилгээний шаврын
ангилал, техникийн
20 шаардлага" MNS
5848:2008 стандартын
7.1, 7.2
21

Эмчилгээний шаврыг тоосгон болон төмөр
бетон хийцтэй саванд хадгалдаг
Эмчилгээнд хэрэглэх шаврыг дулааны
улиралд 15-20 хэмээс ихгүй, өвлийн улиралд 56 хэмээс багагүй хэмд хадгалдаг

1.3 Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрийн сав газрын хяналт
24
25 Ариун цэврийн тухай
хуулийн 5.1
дүгээр заалт
26
27
Хот суурины ус хангамж
ариутгах татуурга
ашиглалтын тухай
29 хууль 17.8
28

Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн
хамгаалалтын бүс тогтоож, хашаажуулсан
Ундны ус хангамжийн эх үүсвэрт энгийн
хамгаалалтын бүс тогтоож, тэмдэгжүүлсэн
Эх үүсвэрийн худгийн эргэн тойрны хөрсний
бүрэн бүтэн байдал алдагдаагүй, ан цав
цууралт үүсээгүй
Эх үүсвэрийн худгийн барилга байгууламж
шаардлага хангасан
Хамгаалалтын бүсэд мод бут огтлох, элс
хайрга чулуу авах үйл ажиллагаа явуулдаггүй

Хамгаалалтын бүсийг бохир ус, хог
хаягдлаар бохирдуулаагүй
Ундны усны эх үүсвэрийн худгийн усанд жилд
Ундны ус. Эрүүл ахуйн
1 удаа химийн үзүүлэлтээр, сар бүр нян
30 шаардлага, түүнд тавих
судлалын үзүүлэлтээр /нянгийн тоо, E.Coli/
хяналт MNS 0900:2005
шинжилгээ хийлгэдэг, тэдгээр нь стандартын
шаардлага хангасан
1.4 Сувиллын эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, халдвараас хамгаалах
үйл ажиллагаа
Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS
31
5232:2013 стандартын А
хавсралт

Халдвар судлагч эмчтэй

0

10

ЭМС-ын 2014 оны 187
32
дугаар тушаал

Халдварын сэргийлэлт, хяналтын чиглэлээр
дотоод хяналтын үнэлгээний хуудсууд
ашиглан, үйл ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох
арга хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн

0

5

Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS
33 5232:2013 стандартын
12.6, ЭМС-ын 2010 оны
165-р тушаалын 1-р
хавсралт

Тусламж, үйлчилгээний нэг удаагийн
зориулалтын хэрэгслийг хэрэглэдэг, нөөцтэй

0

5

0

2

0

2

0

5

Ахуйн хог хаягдлын цэгийг салхины доод зүгт
15-20 м зайд байрлуулсан

0

2

Эрүүл мэндийн сайдын
2011 оны 158 дугаар
тушаалын I хавсралтын
38
4.2, 4.3.3, 179 дүгээр
тушаалын 3 дугаар
хавсралт

Тусгай хог хаягдлыг зааврын дагуу
халдваргүйтгэж, устгадаг

0

5

39

Төвлөрсөн ариутгалын тасаг /хэсэг/ нь 5-8 /3-5/
өрөө бүхий 1 чигийн урсгалтай

0

5

40

Багаж хэрэгслийн угаах, халдваргүйжүүлэх,
ариутгахад зайлшгүй шаардлагатай багаж,
тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тэдгээр
нь хэвийн ажиллагаатай

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

5

0

10

0

5

0

5

34 Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS
5232:2013 стандартын
35
10.7, 11.1.12, ЭМС-ын
2011 оны 158-р тушаалын
36 1-р хавсралт, ЭМС-ын
2011 оны 179 дүгээр
тушаалын 1, 2 дугаар
37 хавсралт

Тусгай хог хаягдлыг зориулалтын, таних
тэмдэгтэй, шаардлага хангасан уут, саванд
ангилан ялгадаг
Хог хаягдлыг эмнэлэг дотор зөөвөрлөх
маршрут тогтоосон
Тусгай хог хаягдлыг түр хадгалах эрүүл ахуй,
халдвар хамгааллын шаардлага хангасан
байртай

Автоклавын даралт, хэмийн хэмжүүрийг
баталгаажуулсан /Автомат программтай
автоклавт хамаарахгүй/
Сувиллын бүтэц, үйл
Ариутгалын тасаг хэсэгт ажиллах эмнэлгийн
ажиллагаа MNS
мэргэжилтэн нь халдварын сэргийлэлт,
5232:2013 стандартын
42 10.5.3, ЭМС-ын 187
халдваргүйтгэл, ариутгал, шавжгүйтгэл,
дугаар тушаалын 2 дугаар мэрэгчгүйтгэлийн чиглэлээр сургалтанд
хамрагдсан гэрчилгээтэй
хавсралт
41

43
44
45
46

47

48

Багажны угаалгын чанарыг сорилоор шалгадаг
Ариутгалын чанарыг химийн болон техникийн
хяналтаар өдөр бүр шалгадаг
Ариутгалын чанарыг биологийн аргаар
улиралд нэг удаа, нян судлалын аргаар сард 1
удаа шалгадаг
Ариун материалын хадгалах дэглэм, хугацааг
мөрддөг
Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс
салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг (бумба,
ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой бүлээн
усанд сайтар угаасны дараа цэвэр усаар
ЭМС-ын 2014 оны 187
зайлж хатаадаг
дугаар тушаалын 2 дугаар
Чагнуур, халууны шил, даралтны аппарат,
хавсралтын 5 дугаар зүйл
чанд авиа болон физик эмчилгээний тоног
төхөөрөмжийн датчик зэргийг 70 хувийн спирт
болон зориулалтын халдваргүйжүүлэх
бодисоор цэвэрлэж арчдаг

Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, тухайн онд
ЭМС-ын 2014 оны 186
хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон
49
дугаар тушаалын 1 дүгээр химийн бодисыг ариутгал,
хавсралтын 5.1.19, 2014 халдваргүйжүүлэлтэд хэрэглэдэг
оны 187 дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралтын 7.1
Халдваргүйтгэлийн бодисыг үйлдвэрлэгчийн
50
зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын үйлчлэх
хугацааг мөрддөг
Эрүүл мэндийн
байгууллагын орчны
эрүүл ахуйн шаардлага.
Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл,
MNS 6392 : 2013
51
мэрэгчгүйтгэл, халдваргүйтгэлийг жилд 2-оос
стандартын 10.1, ЭМС-ын
доошгүй удаа хийлгэдэг
2014 оны 186 дугаар
тушаалын 1 дүгээр
хавсралтын 5.1.20
Угаалгын газар нь нэг чигийн урсгалтай, бохир,
52
цэвэр хэсэгтэй
Сувиллын бүтэц, үйл
Угаалгын газар нь зөөврийн усан хангамжтай
ажиллагаа MNS
үед угаалгын үйлчилгээнд хүрэлцэхүйц ус
53 5232:2013 стандартын D
нөөцлөх савтай, ус зөөвөрлөх, халаах
хавсралт, ЭМС-ын 2014
хэрэгслээр хангагдсан
оны 187 дугаар тушаалын Эмч ажилчдын хувцсыг нэгдсэн угаалгын
54 9 дүгээр хавсралтын 2
тасаг, хэсэгт угаадаг
дугаар хэсэг
Угаалганд ирсэн материалыг гал тогооны,
55
эмчлүүлэгчийн, ажилчдын гэж ялган ангилж,
угаадаг
ЭМС-ын 2014 оны 187
дугаар тушаалын 9 дүгээр
хавсралтын 3 дугаар
Гудас, матрасны гаднах уутыг үйлчлүүлэгч
56 хэсэг, Сувиллын бүтэц,
сувиллаас гарах болон бохирдсон тохиолдол
үйл ажиллагаа MNS
бүрт угаалганд өгч, цэвэр хэрэгслээр сольдог
5232:2013 стандартын
10.6.6, 10.6.7
Эрүүл мэндийн
байгууллагын орчны
Өрөө бүрийн цэвэрлэгээний материал /шалны
57 эрүүл ахуйн шаардлага
мод, хувин, алчуур / тус тусдаа, өрөө
MNS 6392:2013
дамжуулан хэрэглэдэггүй
стандартын 7.1.5
"Ариун материалын чанар
шалгах нян судлалын
шинжилгээний арга” MNS
5483:2005, “ Агаарын
58
чанар: Нянгийн тоог
тоолох, нян илрүүлэх
шинжилгээний арга” MNS
5484-2005 стандарт

Хөндлөнгийн шинжилгээгээр агаар, ариун
багаж материал, эрүүл зүйн бичил амь
судлалын арчдас, ундны усны шинжилгээгээр
эмгэг төрөгч нян илрээгүй

1.5. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ
59

Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS
5232:2013 стандартын
60 11.2.7ЭМС-ын 2014 оны
187-р тушаалын I
хавсралтын 1.2, 1.3,
ДЭМБ-ын зөвлөмж
61

Эмчилгээний болон ажилбарын өрөөнд
мэдрэгчтэй эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж
хаах ажиллагаатай гарын угаагууртай
Гар угаах нянгийн эсрэг шингэн саван, нэг
удаагийн хэрэглээний алчуур, спиртэн
суурьтай халдваргүйжүүлэх бодисоор
хангасан, нөөцтэй
Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга
бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн
дэргэд байрлуулсан

0

5

0

10

0

2

0

5

0

5

0

2

0

2

0

2

0

2

0

20

0

26

0

5

0

10

0

5

62 Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 8.1.1, 35.1-р
заалт, Сувиллын бүтэц,
үйл ажиллагаа MNS
63
5232:2013 стандартын
12.8, 13.2, ЭМС-ын 2014
оны 187-р тушаалын 4
64 дүгээр хавсралтын 2.4, 2.6

Жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон
сүрьеэ, вируст гепатит В,С, нян тээгч илрүүлэх
шинжилгээнд хамруулан, эрүүлжүүлэх арга
хэмжээ авдаг
Шинээр орж буй ажилчдыг сүрьеэ, вируст
гепатит В,С, нян тээгч илрүүлэх шинжилгээнд
хамруулдаг
Бүх, тасаг нэгжийг өртөлтийн дараах
сэргийлэлтийн анхны тусламж үзүүлэхэд
шаардлагатай эм, хэрэгсэл бүхий цомгоор
хангасан

2. Эмчилгээний чанарын хяналтын чиглэлээр

0

2

0

2

0

2

0

387

2.1 Сувиллын тусламж үйлчилгээний талаар
Аж ахуйн үйл
ажиллагааны тусгай
65 зөвшөөрлийн тухай
хуулийн 15 зүйлийн
15.12.3
Эрүүл мэндийн тухай
66
хуулийн 19.3 дахь хэсэг
67
Сувиллын бүтэц үйл
ажиллагаа MNS523268 2013 стандарmын А
хавсралт
69
70

Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 25.1 дахь хэсэг

Хүчинтэй хугацаа бүхий мэргэжлийн үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.
Тусгай зөвшөөрлийн чиглэлд заагдсан үйл
ажиллагаа явуулдаг.
Стандартад заагдсан үндсэн ба төрөлжсөн
мэргэжлийн их эмч, эмнэлгийн дээд
мэргэжилтэн орон тоогоор болон мэргэшлийн
хувьд бүрэн хангагдсан
Стандартад заагдсан сувилагч бусад
мэргэжилтэн орон тоогоор болон мэргэшлийн
хувьд бүрэн хангагдсан
Стандартад заагдсан дэмжих үйлчилгээний
ажилтнууд орон тоогоор бүрэн хангагдсан
Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нь мэргэжлийн үйл
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

Рашаан сувилалд эмчлэн
сувилах өвчний жагсаалт Сувилалд үйлчлүүлэх өвчний жагсаалт гаргаж
71
батлах тухай ЭМС-ын
мөрддөг
2007 оны 247 тоот тушаал
Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны
чиглэлд тохирсон стандарт, удирдамжийн
жагсаалтыг гаргаж, баталгаажуулж мөрддөг.
Эмнэлгийн хүчин төгөлдөр анхан шатны
73
бүртгэлийн маягтаар хангагдсан.
Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн нэгжид
ирсэн үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч бүртгэн
74
шаардагдах яаралтай тусламж, үйлчилгээг
үзүүлдэг.
Өвчтөнг эмнэлэг, тасаг хооронд шилжүүлэх
75
журамтай, түүнийг мөрдөж, шилжүүлсэн
өвчтөнөө эргэж хянадаг.
Эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг
үнэн зөв хугацаанд нь гаргаж, бусад
76 "Удирдамж загвар батлах байгууллага, иргэнийг эрүүл мэндийн
тухай" ЭМС-ын 2012 оны асуудлаар өөрийн үйл ажиллагаатай
274 дүгээр тушаал,
холбоотой мэдээллээр хангадаг
"Чанарын албаны дүрэм Эмнэлгийн ажилтны алдаа зөрчлийг бүртгэж,
МУ-ын
77 батлах тухай"
алдааны сан бүрдүүлж, урьдчилан сэргийлэх
Шадар сайд Эрүүл
арга хэмжээнд ашигладаг
мэндийн сайдын
Тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
78 хамтарсан 2012 оны 06/25 арга хэрэгслийг нэвтрүүлж ажилладаг / ижил
тоот тушаал
мэргэжилтний үзлэг/
72

313
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0

5

0

3

0

10

0

5

0

5

0

10

0

10

мэндийн сайдын
хамтарсан 2012 оны 06/25
тоот тушаал
Үйлчлүүлэгчээс тусламж үйлчилгээний
чанарыг сайжруулах талаар сэтгэл
ханамжийн судалгааг улирал тутам авч,
дүгнэлт хийн үр дүнг тооцдог
Эрүүл мэндийн байгуулллага дахь мэргэжлийн
хороо, алба, комиссын /ѐс зүй, эмэн эмчилгээ,
халдвар хяналтын хороо/ гм уялдаа холбоог
хангах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чанар
сайжруулах үйл ажиллагаанд татан
оролцуулдаг

0

5

0

5

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

0

10

Тухайн байгууллагад иргэд байгууллагаас
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, эмч,
мэргэжилтний ѐс зүй харилцаа хандлагатай
холбоотой гомдлыг үнэн зөв шийдвэрлэдэг

0

10

Тухайн эмнэлэг төвүүдэд хандсан асуудлаар
давтан гомдол саналыг хууль хяналтын
байгууллага болон төрийн захиргааны
байгууллагад хандаад нотлогдсон

0

30

Ёс зүйн баг, хэсгийн болон салбар хорооноос
Дүрэм шинэчлэн батлах
эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс зүйн зөрчлөөс
84 тухай ЭМСС-ын 2015 оны
урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион
92 тоот тушаал
байгуулдаг.

0

5

Өвчтөнд стандартын дагуу бүрэн үзлэг хийдэг
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79

80

81

Иргэдээс төрийн
82
байгууллага албан
тушаалтанд гаргасан
өргөдөл гомдлыг
шийдвэрлэх тухай
83 хуулийн 7 дугаар зүйл,
15.3 дахь заалт,

85

Эмч нар Үйлчлүүлэгчийн түүх, Хяналтын
картыг зааврын дагуу үнэн, зөв хөтөлдөг.
Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн анхан
шатны бүртгэлийн маягтыг зааврын дагуу цаг
хугацаанд нь үнэн, зөв хөтөлдөг.
Төөнө засалыг үйлдлийн технологийн дагуу
хийж гүйцэтгэдэг.
Зүү эмчилгээ үйлдлийн технологийн дагуу
хийж гүйцэтгэдэг.
Бариа засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж
гүйцэтгэдэг.
Халуун тосон бариа үйлдлийн технологийн
дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
Шимжүүлэх бариа үйлдлийн технологийн
дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
Шавар ашиглан бариа үйлдлийн технологийн
дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
Хэсэгчилсэн бариа үйлдлийн технологийн
дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
Бумба засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж
гүйцэтгэдэг.
Бумбат иллэг үйлдлийн технологийн дагуу
хийж гүйцэтгэдэг.
Сам соруул үйлдлийн технологийн дагуу хийж
гүйцэтгэдэг.
Зөгийн балтай татлага үйлдлийн технологийн
дагуу хийж гүйцэтгэдэг.

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 28.4.3 дах заалт,
Эрүүл мэндийг хамгаадлх
технологи, эмчилгээ
оношлогооны түгээмэл
үйлдлүүд MNS4621-2008
стандартын Уламжлалт
эмчилгээний түгээмэл
үйлдлүүдийн хэсэг,
"Эрүүл мэндийн статистик

Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 28.4.3 дах заалт,
Эрүүл мэндийг хамгаадлх
99 технологи, эмчилгээ
оношлогооны түгээмэл
үйлдлүүд MNS4621-2008
стандартын Уламжлалт
эмчилгээний түгээмэл
үйлдлүүдийн хэсэг,
"Эрүүл мэндийн статистик
мэдээллийн
талаар авах зарим арга
100 хэмжээний тухай" ЭМСын 2013 оны 450 дугаар
тушаал

Давсан дээр гишгүүлэх эмчилгээ үйлдлийн
технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.

0

5

Байгалийн болон хиймэл рашаан үйлдлийн
технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.

0

5
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Дэвтээлгэ үйлдлийн технологийн дагуу хийж
гүйцэтгэдэг.

0

5
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Бигнүүр засал үйлдлийн технологийн дагуу
хийж гүйцэтгэдэг.
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0

5

0

15

0

15

0

10

Элсэн засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж
гүйцэтгэдэг.
Наран шарлага үйлдлийн технологийн дагуу
хийж гүйцэтгэдэг.
Хөдөлгөөнт эмчилгээ үйлдлийн технологийн
дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
Хүзүүний татлага үйлдлийн технологийн дагуу
хийж гүйцэтгэдэг.
Сээр бүсэлхий нурууны татлага үйлдлийн
технологийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
Ханах засал үйлдлийн технологийн дагуу хийж
гүйцэтгэдэг.
Лабораторийн болон бусад шинжилгээний
хариуг оношилгоо эмчилгээний үндэслэл
болгож тусгадаг

103
104
105
106
107
108
109

Өвчний явц хүндэрсэн, онош эргэлзээтэй үед
эмч нарын хамтарсан болон зөвлөх эмчийн
үзлэгээр цаашдын асуудлыг шийдвэрлэдэг.

110

2.2 Сувиллын тоног төхөөрөмжийн талаар
Эрүүл мэндийн тухай
111 хуулийн 40.1.2 дахь
заалт
Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 5232:
112
2013 стандартын 13.3.1
заалт

113

114

Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 5232:
2013 стандартын 10.2,
10.3.1 заалтууд

Тухайн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг
ашиглах, ажиллуулах болон угсрах,
засварлахад зориулсан /үйлдвэрлэгчийн/
техникийн бичиг баримттай
Эмнэлгийн мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн
ажилтан нь эмнэлгийн багаж, тоног
төхөөрөмжийг ашиглах, ажиллуулах болон
аюулгүй ажиллагааны зааврыг /техникийн
бичиг баримтын дагуу/ монгол хэл дээр бичиж,
баталгаажуулж мөрддөг
Сувиллын цогцолбор нь эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн инженер орон тоогоор
ажилладаг. /эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн
тоо 50-аас доош бол хавсарч болно/
Сувилал нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн
гэрээт инженертэй

Сувилалын бүтэц, үйл ажиллагааны
стандартын В2 хавсралтад заагдсан тоног
төхөөрөмжийн хангамж нь 80 хувиас доошгүй

0

10

0

10

0

3

0

3

Газардуулгын шаардлагатай эмнэлгийн
цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд газардуулгад
зөв холбогдсон

0

3

3. Эм зүйн дэглэм, шаардлага, эм,биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн
чанар, аюулгүй байдал

0

122

0

21

0

3

Эм, биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл,
лабораторийн урвалж, оношлуурыг
хадгалалтын горимын дагуу хадгалдаг

0

10

Стандартад заасан хүний нөөцөөр хангагдсан
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115

116 Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 5232:
2013 стандартын 10.3.210.3.5 заалтууд
117

118
Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 5232:
119
2013 стандартын 13.3.2
заалтыг

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер,
гэрээт инженер нь эмнэлгийн багаж, тоног
төхөөрөмжийн техникийн үзлэг, тохируулга,
урсгал болон их засварыг төлөвлөгөө,
графикийн дагуу гүйцэтгэж, техникийн
паспортанд тэмдэглэдэг
Сувилал нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн
сэлбэг хэрэгсэл, урсгал болон их засварын
зардлыг төсөвлөж зарцуулдаг
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер нь
эмнэлгийн мэргэжилтэнд техникийн аюулгүй
ажиллагааны болон анхан шатны
үйлчилгээний заавар өгдөг

3.1 Эмийн сангийн үйл ажиллагаа
120

Монгол улсын Засгийн
Дотоод хяналтын дагуу ажил зохион байгуулж
газрын 311 дүгээр тогтоол үр дүнг тооцон ажилладаг

"Эм, эмнэлгийн
хэрэгслийн тухай" хуулийн
121
10 дугаар зүйлийн 10.3,
11.2.2
Эмийн санд тавих нийтлэг
122 шаардлага” MNS
5260:2015 стандарт 6.1.

"Эм, эмнэлгийн
Эм зүйч, эм найруулагч нар хүчинтэй хугацаа
123 хэрэгслийн тухай" хуулийн
бүхий эм барих эрхийн гэрчилгээтэй
8 дугаар зүйлийн 8.1
3.2 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж хүртээмж
"Эмийн санд тавих
нийтлэг шаардлага” MNS
5260:2015 стандарт 11.9,
ЭМС-ын 2009 оны "Амин
124
чухал эм, эмнэлгийн
хэрэгслийн хангамжийг
зохицуулах тухай" 388
дугаар тушаалын 2.1, 2.2

Зайлшгүй шаардлагатай эмээр тасалдалгүй
хангахад хүрэлцэхүйц нөөцтэй, тасалдлын
бүртгэлтэй, Амин чухал эм, эмнэлгийн
хэрэгслийн бэлэн байдлыг ханган ажилладаг

ЭМС-ын 2005 оны
Сувиллын үйл ажиллагааны онцлогоос
"Эмнэлгийн яаралтай
хамааран яаралтай тусламж үйлчилгээ
тусламж, үйлчилгээ
125
үзүүлэхэд шаардагдах эм, багаж хэрэгслийн
үзүүлэх үлгэрчилсэн
бэлэн байдлыг хангасан түүнийг зохистой
журам батлах тухай" 297
зарцуулдаг
дугаар тушаалын 2.4, 5.1
ЭМС-ын 2011 оны
Тусгаарлах өрөө нь шаардлага хангасан эм,
"Үлгэрчилсэн загвар
126
батлах тухай" 145 дугаар эмнэлгийн хэрэгслээр хангагдсан
тушаалын 5.1.4
3.3 Эм,биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн тусламж үйлчилгээний
чанар, аюулгүй байдал

Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эм,
“Эм, эмнэлгийн
эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчилдэг
хэрэгслийн тухай” хуулийн
Хэрэглэх хүчинтэй хугацаатай, чанарын
10 дугаар зүйлийн 10.1,
шаардлага хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,
128
11 дүгээр зүйлийн 11.1.2
биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг

0

3

0

5

Засгийн газрын 2003 оны
"Мансууруулах эм,
сэтгэцэд нөлөөт бодисын
эргэлтэд хяналт тавих
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг
129 тухай хуулийг хэрэгжүүлэх битүүмжлэл, хамгаалалт, аюулгүй байдлын
зарим арга хэмжээний
шаардлага хангасан нөхцөлд хадгалдаг.
тухай " 196 дугаар
тогтоолын 4 дүгээр
хавсралтын 2.2

0

5

ЭМСС-ын 2015 оны
"Мансууруулах болон
сэтгэцэд нөлөөт эмийг
130 импортлох, үйлдвэрлэх,
ханган нийлүүлэх журам
батлах тухай" 68 дугаар
тушаалын 4.2

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн
тасгийн захиалгыг бусад эмнээс тусад нь
эмчилгээ эрхэлсэн орлогч даргаар
баталгаажуулдаг

0

3

131

Мансууруулах эмийг үйлдвэрийн савлагаанаас
бага хэмжээгээр өвчтөнд хэрэглэсэн
тохиолдолд хяналтан дор хөндлөнгийн гэрч
байлцуулан устгаж баримтжуулдаг

0

3

0

3

0

3

Хүлээн авсан, олгосон, зарцуулсан, устгасан
мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн талаар
бүртгэл хөтөлдөг, бүртгэлийг 2-оос доошгүй
жилийн хугацаатайгаар хадгалдаг

0

3

Тусламж үйлчилгээнд шаардлагатай
антибиотик болон нянгийн эсрэг үйлдэлтэй
эмийг мэдрэг чанарыг тодорхойлсон дүнд
үндэслэн сонгодог

0

10

0

3

0

5

0

3
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ЭМСС-ын "Мансууруулах
болон сэтгэцэд нөлөөт
эмийг импортлох,
132 үйлдвэрлэх, ханган
нийлүүлэх журам батлах
тухай" 2015 оны 68 дугаар
тушаал 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4
133

134

135

136
137

138

ЭМСС-ын 2015 оны
"Мансууруулах болон
сэтгэцэд нөлөөт эмийг
импортлох, үйлдвэрлэх,
ханган нийлүүлэх журам
батлах тухай" 68 дугаар
тушаал 5.6.3, 5.6.4
ЭМС-ын 2013 оны
"Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа" MNS
5232:2013 стандартын
10.1.2
ЭМС-ын 2014 оны "Эмийн
эмчилгээг зохицуулах
хороо ажиллах журам
батлах тухай" 336 дугаар
тушаалын 3.2.9. Эм,
Эрүүл мэндийн тухай
хуулийн 28 дугаар
зүйлийн 28.4.3

Өвчтөнд хэрэглэсэн мансууруулах эмийн нэр,
цуврал, хэрэглэсэн аргыг өвчний түүхэнд
бичиж баталгаажуулан, хэрэглэсэн хоосон тун
шил, шахмал эмийн савыг эмийн санд
эргүүлэн өгч, тэмдэглэл хөтөлдөг
Эмийн сан нь мансууруулах эмийн хоосон тун
шил болон шахмал эмийн савыг буцаан авсан
тухай тусгай бүртгэл хөтлөн, жилд нэг удаа
комисс томилон хөндлөнгийн гэрч байлцуулан
устгаж бүртгэл хөтөлдөг

Жорын маягтаар хангагдсан, түүний
зарцуулалтад хяналт тавьдаг
Жорыг стандартын дагуу бичдэг, түүнийг
сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээ зохион
байгуулдаг, түүнд хяналт тавьдаг
Эмчилгээнд бичигдсэн эмийн нэршил, тун
хэмжээ, харилцан үйлчлэл нь эмчилгээний
шаардлага хангасан

ЭМС-ын 2013 оны "Эмийн
гаж нөлөө болон аюулгүй
байдлын мэдээллийг
Эмийн гаж нөлөөг бүртгэн, мэдээлэх үйл
139 бүртгэн мэдээлэх журам
ажиллагааг зохион байгуулан ажилладаг
батлах тухай" 415 дугаар
тушаал 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5

0

3

ЭМС-ын 2014 оны "Эмийн
эмчилгээг зохицуулах
хороо ажиллах журам
батлах тухай" 336 дугаар
тушаалын 3.2.4, ЭМС-ын
140 2013 оны "Эмийн гаж
нөлөө болон аюулгүй
байдлын мэдээллийг
бүртгэн мэдээлэх журам
батлах тухай" 415 дугаар
тушаалын 2.2.1

Гаж нөлөө үүсгэх эрсдэл өндөртэй,
эмчилгээний индекс багатай эмийн жагсаалтыг
тусламж, үйлчилгээний онцлогтоо тохируулан
гаргаж, жагсаалтад орсон эмийн гаж нөлөө
илэрсэн үед авч хэрэгжүүлэх стандарт үйл
ажиллагааны заавар боловсруулан мөрддөг

0

3

ЭМС-ын 2013 оны "Эмийн
гаж нөлөө болон аюулгүй
байдлын мэдээллийг
141 бүртгэн мэдээлэх журам
батлах тухай"415 дугаар
тушаалын 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6

Эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг цуглуулах
хайрцгийг харагдахуйц газар байрлуулж,
эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх шар хуудсаар
тогтмол хангадаг

0

3

ЭМС-ын 2013 оны "Эмийн
гаж нөлөө болон аюулгүй
Эмийн гаж нөлөөний мэдээлэл, сургалтыг эмч,
байдлын мэдээллийг
мэргэжилтэн, иргэдэд зохион байгуулан
142
бүртгэн мэдээлэх журам
ажилладаг
батлах тухай"415 дугаар
тушаалын 5.2, 5.3

0

3

“Эм, эмнэлгийн
хэрэгслийн тухай” хуулийн
143 13.1, Эмийн санд тавих
нийтлэг шаардлага” MNS
5260:2015 стандарт 14.5

ЭХНБ-аас авсан чанарын шаардлага хангасан
цувралын сертификаттай түүхий эд ашиглан
эм зүйн дэглэм, технологийн шаардлагын
дагуу эмийн сангийн дотоод бэлдмэлийг
бэлтгэнэ

0

3

Багаж, тоног төхөөрөмжийн бүрэн байдал,
Эмийн санд тавих нийтлэг
хэвийн ажиллагаатай байх нөхцөлийг
144 шаардлага” MNS
бүрдүүлсэн, тэдгээрийг холбогдох эрх бүхий
5260:2015 стандарт 9.3
байгууллагаар жилд нэг удаа баталгаажуулдаг

0

3

0

3

0

3

0

10

0

5

0
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Эм шинжлэгч нь эмийн сангийн дотоод
Эмийн санд тавих нийтлэг
бэлдмэл, нэрмэл ус, түүхий эдийн чанарыг
145 шаардлага” MNS
стандарт, фармакопейн дагуу шинжилж
5260:2015 стандарт 12.4
баталгаажуулан, бүртгэл хөтөлдөг
Дотоод бэлдмэлийн шошгонд эмийн нэр, тун,
Эмийн санд тавих нийтлэг
цуврал, эмийн сангийн нэр, бэлтгэсэн огноо,
146 шаардлага” MNS
хадгалах хугацаа, хэрэглэх аргыг тодорхой
5260:2015 стандарт 14.5.6
гаргацтай бичдэг
Эмийн сангийн дотоод бэлдмэлээс
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
хөндлөнгийн хяналтаар дээжинд авч
147 тухай хуулийн 10 дугаар
лабораторит шинжлүүлэхэд шаардлага
зүйлийн 10.1
хангасан
Эмийн санд тавих нийтлэг Нөөцийн өрөөнд термометр, чийг хэмжигчийг
стандартад заасны дагуу байрлуулж заалтыг
148 шаардлага” MNS
5260:2015 стандарт 10.3 өдөр тутам хянаж, тэмдэглэдэг
НИЙТ ОНОО

0

0

0

ҮНЭЛГЭЭ
>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй
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...........
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/

