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КЛИНИКИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

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

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

Хяналт шалгалтын төрөл
Удирдамж
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн
Төлөвлөгөөт
Дугаар
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллага
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No
Регистрийн No
төрийн
хувийн
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Хяналтын объект
Албан тушаал
Овог, нэр
Утас, и-мэйл
Хаяг, байршил
Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын төрөл
Чиглэл /тохирохыг + тэмдэглэнэ/

1.Дотрын өвчин судлал

Тусламж үйлчилгээний чиглэл /+/ тэмдэглэнэ.

1. Клиник

2. Мэдрэлийн өвчин судлал
3. Нүдний өвчин судлал
4.Чих хамар хоолойн өвчин
5.Шүд эрүү нүүрний өвчин судлал
6.Хүүхдийн өвчин судлал
7.Мэс заслын өвчин судлал
8.Төрөх эмэгтэйчүүдийн өвчин
9.Халдварт өвчин судлал
10.Хавдар судлал
11.Гэмтэл согог судлал
12.Сэтгэцийн өвчин судлал
13.Арьс халимын өвчин судлал
14.Уламжлалт анагаах ухаан
15.Цус, цусан бүтээгдэхүүн судлал
16.Эмгэг судлал
17.Сувилахуй
18.Бусад………

Нийт ажилтны тоо................
o 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,
Э рсдэлийн үнэлгээ

o Сувилагчийн тоо............
Халдвар судлагч эмчийн тоо......

бусад……...

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдса
н оноо

2
3

4

5

6

Шаардлага
хангаагүй

1

Шаардлага
хангасан

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

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

I. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм

0

390

0

0

1.1 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа

0

230

0

0

0

5

0

5

0

10

0

5

0

20

0

5

0

10

0

5

0

5

0

5

0

5

0

15

0

5

0

5

0

5

0

5

0

10

Хяналт шалгалтын асуултууд

Халдварын сэргийлэлт, хяналт /ХСХ/-ын
багтай
Халдвар хяналтын ажилтанг сургаж,
ЭМС-ын 2014 оны 186 дугаар дадлагажуулсан
Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон ЭТҮХХ,
тушаалын 1, 4 дүгээр
ХСХ-ын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж
хавсралт
ажилладаг
ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч,
мэргэжилтнүүдэд сургалт хийж, мэргэжил
арга зүйн зөвлөлгөөгөөр хангаж ажилладаг
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг
тушаалын 8 дугаар
удаагийн зориулалтын багаж, материалыг
хавсралтын 3.3, 3.4, 6 дугаар хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж
хавсралт
нөөцийг бүрдүүлсэн
ЭМС-ын 2014 оны 187-р
тушаалын 8-р хавсралт

Хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгслийг
зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг

ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар Бохир, цэвэр, ариун бүс бүхий нэг чиглэлийн
тушаалын 2 дугаар
урсгалтай 3-5 өрөө бүхий ариутгалын
хавсралтын 3.1, 3.4
хэсэгтэй
Ариутгалын хэсэг нь тусламж, үйлчилгээний
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
төрөл, багаж материалын тоо, овор
8 тушаалын 8 дугаар
хэмжээнээс хамааран ариутгалын тоног
хавсралтын 4.4
төхөөрөмжүүдээр бүрэн хангагдсан,
баталгаажуулсан
Багаж
хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх үйл
9
ажиллагаа зааврын дагуу бүрэн, зөв
хийгддэг
Багаж хэрэгслийг угаах үйл ажиллагаа
10
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар зааврын дагуу бүрэн, зөв хийгддэг
тушаалын 2 дугаар
Багаж хэрэгслийн ариутгал зааврын дагуу
11 хавсралтын 5, 8 дугаар
бүрэн, зөв хийгддэг
хавсралтын 4.7, 4.9
Химийн ариутгал хийгдсэн багаж хэрэгслийг
12
зориулалтын цаасанд боож, нян устгах гэрэл
бүхий шүүгээнд хадгалдаг
7

Багаж, хэрэгслийн ариутгалын чанарыг
13 ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
хими, техникийн аргаар өдөр бүр хянадаг
тушаалын 2 дугаар
Ариутгалын чанарыг биологийн аргаар
14 хавсралтын 6.1-6.5
улиралд 1 удаа хянадаг
Багаж, материалын ариутгалын чанарын
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
сорилын, техникийн хяналтын бүртгэл, тоног
15 тушаалын 2 дугаар
төхөөрөмжийн ашиглалтын бүртгэл зэрэг
хавсралтын 6.9, 6.10,
маягт, анхан шатны бүртгэлтэй
Багаж, хэрэгслийн ариутгалыг мэргэжлийн
16 ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг бол
гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан
тушаалын 2 дугаар
бүртгэлтэйгүйцэтгүүлэх байгууллагад багаж,
Гэрээгээр
хавсралтын 3.2, 8 дугаар
хэрэгслийг халдваргүйжүүлсний дараа,
хавсралтын
4.3
17
зориулалтын зөөврийн битүү саванд хийж
өгдөг

Хуудас B2

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

18

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28
29
30
31
32
33

Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс
салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг
(бумба, ванн) халдваргүйжүүлэх бодистой
бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр усаар
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар зайлж хатаан, халдваргүйтгэдэг
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
хэрэглэх химийн бодисын жагсаалтад орсон
химийн бодисыг ариутгал,
халдваргүйжүүлэлтэд хэрэглэдэг
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
Хадгалалтын горимыг баримтлан хадгалсан
тушаалын 2 дугаар
халдваргүйтгэл, ариутгалын бодисын
хавсралтын 7.1
нөөцтэй
Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн
бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж, бодисын
үйлчлэх хугацааг мөрддөг
Дотоод хяналтын графикийн дагуу эрүүл
зүйн нян судлалын шинжилгээг эрсдэл бүхий
тасаг нэгжид сар бүр хийж, үнэлгээ дүгнэлт
ЭМС-ын 2014 оны 187-р
өгдөг
тушаалын 12-р хавсралт
Хөндлөнгийн хяналтаар арчдас, агаар,
ариун материалын шинжилгээгээр эмгэг
төрөгч илрээгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл,
орчны эрүүл ахуйн
мэрэгчгүйтгэл, халдваргүйтгэлийг жилд 2шаардлага. MNS 6392 : 2013 оос доошгүй удаа хийлгэдэг
Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр ялгаж,
Эрүүл мэндийн байгууллагын хэрэглэдэг
орчны эрүүл ахуйн шаардлага
MNS 6392:2013 стандартын
Асгарсан, цацагдсан цус, биологийн
7.1.5, ЭМС-ын 2014 оны 187-р шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж
тушаалын 5-р хавсралт
бүрдлийг бэлтгэсэн
Үзлэг, эмчилгээний өрөөнд мэдрэгчтэй
/эсвэл хөл, тохойг ашиглан нээж хаах
Эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагаатай/ гарын угаалтууртай
орчны эрүүл ахуйн шаардлага
Спиртэнд суурилсан халдваргүйжүүлэх
MNS 6392:2013 стандартын
бодис хэрэглэдэг, хүрэлцээтэй
4.2.12, ЭМС-ын 2014 оны 187
Нянгийн эсрэг шингэн саван хэрэглэдэг,
дугаар тушаалын 1 дүгээр
хүрэлцээтэй
хавсралтын 1.2, 1.4
Гар арчих нэг удаагийн хэрэглээний алчуур
хэрэглэдэг, хүрэлцээтэй
Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга
ЭМС-ын 2014 оны 187-р
бүхий зурагт хуудсыг гарын угаагуур бүрийн
тушаалын I хавсралтын 1.3,
дэргэд байрлуулсан
ДЭМБ-ын зөвлөмж
Ажилтнууд хувцас солих тусдаа өрөөтэй

1.2 Эрүүл мэндийн байгууллагын эрүүл ахуйн нөхцөл, нийтлэг шаардлага

34

35
36

Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байртай.
/Төвлөрсөн усан хангамжтай, хана тааз нь
угааж, цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх
шаардлага хангасан/
Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн
системд холбогдсон
Ариун цэврийн байгууламж нь төвлөрсөн
системд холбогдсон

Тасаг, кабинетын өрөө нь 18-24 хэмээс
37 Эрүүл мэндийн байгууллагын
доошгүй дулаантай
орчны эрүүл ахуйн шаардлага
Хуудас B3
MNS 6392:2013 стандартын 4,
5 дугаар зүйл
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5

0

5
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5
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0
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0

5
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5
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5

0
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Эрүүл мэндийн байгууллагын
орчны эрүүл ахуйн шаардлага
Барилгын урсгал засварыг жил бүр заавал
38 MNS 6392:2013 стандартын 4,
хийдэг
5 дугаар зүйл
Мэс ажилбарын талбай 3000-6000 люкс,
эмчлүүлэгчийн өрөө 60 люкс, үзлэгийн өрөө
39
100 люкс бүхий флуорисценцийн ламп
гэрэлтүүлэгтэй
Лаборатори, сэргээн засах эмчилгээ,
угаалга, ариутгал, хиймэл шүдний, мэс
ажилбарын болон түүнтэй адилтгах тасаг,
40
нэгжийн өрөөнүүд нь агааржуулалтын
механик болон автомат системтэй, хэвийн
ажилладаг
1.3 Хог хаягдлын менежмент
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5

0

5

0

10

0

40

41

Аюултай хог хаягдлын хогийн сав нь
таглаатай, хөлөөрөө дарж онгойдог

0

5

42

Хог хаягдалтай уут савыг тодорхой нэг газар
байршуулж, хаягдлыг ангилан ялгах заавар,
санамжийг байрлуулсан

0

5

0

5

0

5

0

5

Эмнэлгийн хог хаягдлыг устгах шатаах зуух,
бохирын автоклавтай /Орон нутагт/

0

5

Хог хаягдлыг батлагдсан маягтын дагуу
бүртгэж, хэвшсэн

0

10

1.4 Эрүүл мэндийн ажилтны аюулгүй байдлыг хангах, халдвараас
сэргийлэх арга хэмжээ
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20
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0
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0

5

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн
43 хог хаягдлын тухай хуулийн
10.2.1, 10.2.2-р заалт, ЭМС44 ын 2011 оны 158-р тушаалын
1-р хавсралт,
45

46
47

48

ЭМС-ын 2011 оны 158-р
тушаалын 2-р хавсралт

Аюултай болон ердийн хог хаягдлыг
зориулалтын, таних тэмдэгтэй, шаардлага
хангасан уут, саванд ангилан ялгадаг
Хог хаягдлыг түр хадгалах байранд
аюулгүйгээр хадгалдаг
Шингэн хог хаягдлыг урьдчилан
хоргүйжүүлж, саармагжуулж
халдваргүйтгэсний дараа төвлөрсөн
бохирын шугамд нийлүүлдэг

Ажилтнуудыг дархлаажуулалт, эрүүл
мэндийн цогц үзлэг, шинжилгээнд хамруулж,
эрүүл мэндийн хуудсанд тэмдэглэсэн

Халдварт өвчтэй болон нян тээгч болох нь
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар тогтоогдсон ажилтныг халдвар дамжих
49
тушаалын 4 дүгээр хавсралт эрсдэлээс шалтгаалан хөдөлмөр
зохицуулалт хийсэн

50

Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны
тусламж үзүүлхэд шаардлагатай эм,
эмнэлгийн хэрэгсэл бүхий цомгоор
хангагдсан
1.5 Шүдний эмнэлэгт тавигдах нэмэлт шаардлага

ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар Жижиг мэс ажилбар, имплант хийх эмнэлэг
тушаалын 8 дугаар
нь шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж
51
хавсралтын 2.6
хэрэгслээр хангагдсан мэс ажилбарын
өрөөтэй
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар Насанд хүрэгсдийнхээс тусдаа хүүхдийн
52 тушаалын 8 дугаар
үзлэг, эмчилгээний өрөөтэй
хавсралтын 1.4
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар Үзлэг, эмчилгээний өрөөнд багаж, материал,
53 тушаалын 8 дугаар
эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ил задгай
хавсралтын 1.5
хадгалаагүй болон байршуулаагүй

Хуудас B4

ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
Үзлэгийн өрөөг 3 бүсээр ангилан, халдварын
54 тушаалын 8 дугаар
эсрэг дэглэмийг баримтлан ажилладаг
хавсралтын 2.3

0

5

Гадаргуугийн хамгаалалтыг солих
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
боломжгүй хүрэлцэх гадаргуунуудад
55 тушаалын 8 дугаар
гадаргуугийн наалтыг нэг удаагаар
хавсралтын 2.5
хэрэглэдэг

0

5

0

5

0

10

2. Эмчилгээний чанарын хяналтын чиглэлээр

0

338

2.1 Бүх эмнэлгүүдэд тавигдах эмнэлгийн эмчилгээ, оношилгоо, тусламж
үйлчилгээний ерөнхий шаардлага

0

273

Өрмийн төхөөрөмжид холбогдсон шугам нь
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар ус шүүгчтэй эсвэл шүүсэн усыг хэрэглэдэг
тушаалын 8 дугаар
Өрмийн төхөөрөмжид холбогдсон усны
хавсралтын 1.8, 5.2
57
шугамын цэвэршүүлэгчээр гарсан усны
чанарт дотоод хяналт тавьдаг
56

Аж ахуйн үйл ажиллагааны
58 тусгай зөвшөөрлийн тухай
хуулийн 15 зүйлийн 15.12.3

Хүчинтэй хугацаа бүхий мэргэжлийн үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй

0

5

59

Тусгай зөвшөөрлийн чиглэлд заагдсан үйл
ажиллагаа явуулдаг

0

5

0

10

0

10

Тусгай зөвшөөрөлд заасан чиглэлийн үйл
ажиллагааг явуулах их эмч орон тоогоор
Эрүүл мэндийн тухай хуулийн болон мэргэшлийн хувьд бүрэн хангагдсан
20.2.1, 20.2.2 дах заалтууд
Нэг эмчид нэг сувилагч ноогддог
61
60

62

Эмнэлгийн бусад дунд мэргэжилтэн орон
тоогоор болон мэргэшлийн хувьд бүрэн
хангагдсан

0

5

63

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нь мэргэжлийн
25.1 дахь хэсэг
үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

0

10

64

Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны
чиглэлд тохирсон стандарт, удирдамжийн
жагсаалтыг гаргаж, баталгаажуулж мөрддөг

0

10

65

Эмнэлгийн хүчин төгөлдөр анхан шатны
бүртгэлийн маягтаар хангагдсан

0

3

0

10

0

5

68

Эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг
үнэн зөв хугацаанд нь гаргаж, бусад
байгууллага, иргэнийг эрүүл мэндийн
асуудлаар өөрийн үйл ажиллагаатай
холбоотой мэдээллээр хангадаг

0

5

69

Эмнэлгийн ажилтны алдаа зөрчлийг
бүртгэж, алдааны сан бүрдүүлж, урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээнд ашигладаг

0

30

0

5

0

10

Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх эм,
Эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгслээр хангагдсан
Өвчтөнг эмнэлэг хооронд шилжүүлэх
20.2.1 - 20.2.3, 20.2.6 заалт
67
журамтай, түүнийг мөрдөж, шилжүүлсэн
өвчтөнөө эргэж хянадаг
66

"Удирдамж загвар батлах
тухай" ЭМС-ын 2012 оны 274
дүгээр тушаал, "Чанарын
албаны дүрэм батлах тухай"
70 МУ-ын Шадар сайд Эрүүл
мэндийн сайдын хамтарсан
2012 оны 06/25 тоот тушаал
71

Үйлчлүүлэгчээс тусламж үйлчилгээний
чанарыг сайжруулах талаар сэтгэл
ханамжийн судалгааг улирал тутам авч,
дүгнэлт хийн үр дүнг тооцдог
Тусламж үйлчилгээний чанарт дотоодын
үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж, үнэлэлт
дүгнэлт өгч ажилладаг
Хуудас B5

Тухайн байгууллагад иргэд байгууллагаас
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, эмч,
72
Иргэдээс төрийн байгууллага мэргэжилтний ѐс зүй харилцаа хандлагатай
холбоотой гомдлыг үнэн зөв шийдвэрлэдэг
албан тушаалтанд гаргасан
өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх
тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Тухайн эмнэлэг төвүүдэд хандсан асуудлаар
15.3 дахь заалт,
давтан гомдол саналыг хууль хяналтын
73
байгууллага болон төрийн захиргааны
байгууллагад хандаад нотлогдсон

0

10

0

30

Өвчтөнд стандартын дагуу бүрэн үзлэг
хийдэг

0

10

Эмч нар эмчилгээ оношилгооны гардан
үйлдлийг стандартын дагуу гүйцэтгэдэг

0

20

Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн түгээмэл
үйлдлийг стандартын дагуу гүйцэтгэдэг

0

20

0

10

0

20

0

20

0

10

0

65

0

5

0

10

0

10

Эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтан нь мэс
заслын болон яаралтай тусламжийн багаж,
Эрүүл мэндийн тухай хуулийн тоног төхөөрөмжийг ашиглах, ажиллуулах
84
28.4.3 дахь заалт,
болон аюулгүй ажиллагааны зааврыг
техникийн бичиг баримтын дагуу монгол хэл
дээр бичиж, баталгаажуулж мөрддөг

0

30

Эрүүл мэндийн сайдын 2013
85 оны 450 дугаар тушаалын
хавсралт

0

10

0

30

0

3

0

5

0

2

74
75 Эрүүл мэндийн тухай хуулийн
28.4.3 дах заалт, "Эрүүл
мэндийн статистик
76 мэдээллийн
талаар авах зарим арга
хэмжээний тухай" ЭМС- ын
77 2013 оны 450 дугаар тушаал,
Эрүүл мэндийн технологи
"Эмчилгээ оношилгооны
78 түгээмэл үйлдлүүд"MNS
4621:2008 стандарт.
79

80

Лабораторийн болон бусад шинжилгээний
хариуг оношилгоо эмчилгээний үндэслэл
болгож тусгадаг
Эмч нар өвчний түүх, хяналтын картыг
зааврын дагуу үнэн, зөв хөтөлдөг
Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн анхан
шатны бүртгэлийн маягтыг зааврын дагуу
цаг хугацаанд нь үнэн, зөв хөтөлдөг

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бүр нь ашиглах,
Эрүүл мэндийн тухай хуулийн
ажиллуулахад зориулсан гарын авлага буюу
40.1.2 дахь заалт
үйлдвэрлэгчийн техникийн бичиг баримттай

2.2 Мэс засал, мэс ажилбар хийдэг эмнэлгүүдэд тавигдах нэмэлт
шаардлага
Эмнэлгийн мэргэжилтний ѐс
зүйн хэм хэмжээг шинэчлэн
Аливаа мэс засал, мэс ажилбарын үед
81
батлах тухай ЭМС-ын 2013
зөвшөөрлийг авдаг
оны 446 тоот тушаал
хавсралт,
Мэс ажилбар, мэс заслын бэлтгэлийг зохих
82 Эрүүл мэндийн тухай хуулийн
ѐсоор хангадаг
28 дугаар зүйлийн 28.4.3 дах
Мэс засал, мэс ажилбарын дараа хяналт
83 заалт
тавьж ажилладаг

Шүдний Эмнэлэг нь ЭМТ 309.1.2-д заагдсан
шүдний багаж, тоног төхөөрөмжөөр
хангагдсан

3. Эм зүйн дэглэм, шаардлага, эм,биобэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн
чанар, аюулгүй байдал
"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
86 тухай" хуулийн 10 дугаар
зүйлийн 10.3, 11.2.2
ЭМС-ын 2005 оны
"Эмнэлгийн яаралтай
87 тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
үлгэрчилсэн журам батлах
тухай" 297 дугаар тушаалын
88

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
тухай” хуулийн 10 дугаар
зүйлийн 10.1, 11 дүгээр
зүйлийн 11.1.2

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хадгалалтын
горимын дагуу хадгалдаг
Эмнэлгийн үйл ажиллагааны онцлогоос
хамааран яаралтай тусламж үйлчилгээ
үзүүлэхэд шаардагдах эм, багаж хэрэгслийн
бэлэн байдлыг хангасан түүнийг зохистой
зарцуулдаг
Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн
эм, эмнэлгийн хэрэгсэлтэй
Хуудас B6

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
тухай” хуулийн 10 дугаар
зүйлийн 10.1, 11 дүгээр
89 зүйлийн 11.1.2

Хэрэглэх хүчинтэй хугацаатай, чанарын
шаардлага хангасан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,
биологийн идэвхит бүтээгдэхүүнтэй

0

2

0

3

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

0

2

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

0

2

0

3

0

5

0

3

0

758

Засгийн газрын 2003 оны
"Мансууруулах эм, сэтгэцэд
нөлөөт бодисын эргэлтэд
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг
хяналт тавих тухай хуулийг
90
битүүмжлэл, хамгаалалт, аюулгүй байдлын
хэрэгжүүлэх зарим арга
шаардлага хангасан нөхцөлд хадгалдаг
хэмжээний тухай " 196 дугаар
тогтоолын 4 дүгээр
хавсралтын 2.2

91

92

93
94

95

ЭМСС-ын "Мансууруулах
болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг
импортлох, үйлдвэрлэх,
ханган нийлүүлэх журам
батлах тухай" 2015 оны 68
дугаар тушаал 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4
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 2014 оны "Эмийн
эмчилгээг зохицуулах хороо
ажиллах журам батлах тухай"
336 дугаар тушаалын 3.2.9.
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

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
Эрүүл мэндийн тухай хуулийн
хэмжээ, харилцан үйлчлэл нь эмчилгээний
28 дугаар зүйлийн 28.4.3
шаардлага хангасан
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ
>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B7

0

0

...........
эрсдэлтэй

...........
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ
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/мөнгө 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 хэмжээ

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

