
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 11.1, 14.1,

14.2.5

Эрх бүхий байгууллагаас олгосон

хүчинтэй хугацаа бүхий тусгай

зөвшөөрөлтэй

0 95 0 0

2

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын  5.3

100000-аас дээш хүн амтай суурин

газарт түргэн тусламжийн төвийн

салбар ажилладаг. 

0 15

3

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын  5.8

Хот суурин газарт 10000 хүн тутамд 1

түргэн тусламжийн автомашин

ногддог.

0 20

4

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын  9.10

Эмнэлгийн зориулалтын, бүрэн

тоноглогдсон, туулах чадвар сайтай,

харилцаа холбооны хэрэгсэл бүхий

түргэн тусламжийн автомашинтай. 

0 20

№3.28.1.ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВИЙН 

ОНОШЛОГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

1. Зохион байгуулалт 

Авсан 

оноо

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

Хуудас 1



5

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ЭТҮТХ-

ийн 11.2, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын 4.3,

Эрүүл мэндийн сайдын

2019 оны Түргэн

тусламжийн үйлчилгээг

зохион байгуулах

үлгэрчилсэн журам А294

дугаар тушаалын нэгдүгээр

хавсралтын 1.3.

Түргэн тусламжийн үйлчилгээг

яаралтай тусламжийн чиглэлээр

мэргэшсэн эмнэлгийн мэргэжилтэн

болон тухайн чиглэлээр сургагдсан

эрүүл мэндийн бусад ажилтнаас

бүрдсэн баг холбогдох эмнэлзүйн

заавар, удирдамжийг баримтлан

үзүүлдэг. 

0 30

6

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын 10.1.2,

Эрүүл мэндийн сайдын

2019 оны "Түргэн

тусламжийн үйлчилгээг

зохион байгуулах

үлгэрчилсэн журам" А294

дугаар тушаалын нэгдүгээр

хавсралтын 1.6

Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн

ноцтой байдлын үед түргэн

тусламжийн шуурхай, бэлэн байдлыг

хангаж ажилладаг.

0 10

0 135 0 0

7

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын  8.1

Байгууллагын хүний нөөцийн

хэрэгцээг тодорхойлж,

мэргэжилтнийг тогтвор суурьшилтай

ажиллуулах, тухайн мэргэжлээр

дадлагажуулах, хөгжүүлэх,

тасралтгүй сургах хүний нөөцийн

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг. 

0 10

8

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын А

хавсралтын А1.1

Тусламж үйлчилгээг гардан үзүүлдэг

эмнэлгийн мэргэжилтэн, тусламж

үйлчилгээг үзүүлэхэд шууд оролцдог

эмнэлгийн бусад мэргэжилтэн болон

захиргаа, аж ахуйн үйлчилгээний

ажилтны харьцаа 80:20 байна. 

0 20

9

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын А

хавсралтын А1.3

Тусламж үйлчилгээг гардан үзүүлдэг

их эмч болон сувилагчийн харьцаа

1:1- ээс багагүй 

0 20

10

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын А

хавсралтын А2

Төв нь үйл ажиллагааны онцлогоос

хамаарч зохистой орон тоогоор

ажилладаг. 

0 15

2. Хүний нөөц

Хуудас 2
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ЭМТХ-ийн 25.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын  8.4, А1.2 

Эмнэлгийн мэргэжилтэн бүр

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх

зөвшөөрөлтэй, яаралтай тусламжийн

чиглэлээр мэргэшсэн  

0 30

12

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын  8.1

Ажилтан тус бүр ажлын байрны

тодорхойлолттой, түүнд заагдсан чиг

үүргийг хэрэгжүүлдэг. 

0 15

13

Эрүүл мэндийн сайдын

2017 оны "Дүрэм шинэчлэн

батлах тухай" А256 дугаар

тушаалын зургаадугаар

хавсралт 1.3, Эрүүл

мэндийн сайдын 2019 оны

"Эмнэлгийн мэргэжилтний

ѐс зүйн дүрэм батлах

тухай" А/406

тушаал,Иргэдээс төрийн

байгууллага албан

тушаалтанд өргөдөл

гомдол гаргах тухай

хуулийн 7 дугаар зүйл,

Иргэд, байгууллагаас тухайн

эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй

холбоотой ирүүлсэн гомдол

мэдээллийг үнэн зөв шийдвэрлэдэг. 

0 25

0 105 0 0

14

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 28.4.3,

Түргэн тусламжийн төвийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6717 : 2018 стандартын

9.2, Эрүүл мэндийн сайдын

2019 оны "Түргэн

тусламжийн үйлчилгээг

зохион байгуулах

үлгэрчилсэн журам" А294

дугаар тушаалын нэгдүгээр

хавсралтын 5.Түргэн

тусламжийн дуудлагын

төрөл 6. Дуудлагын төрөлд

хамаарах өвчний хам шинж

Төв, салбарын ээлжийн ахлагч,

зохицуулагч нар дуудлагыг хүлээн

авч, эрэмбэлэн ангилж,

үйлчлүүлэгчид хамгийн ойр байгаа

түргэн тусламжийн багт цаг алдалгүй

дамжуулан, дуудлагын төрөлд

хамаарах өвчний хам шинжээр

ангилдаг

0 30

15

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын  9.3.

Хөтлөгдвөл зохих анхан шатны

бүртгэлийн маягт /СТ-23А, СТ-23Б,

СТ-24А,Б, СТ-25А,Б, СТ-26/-аар

хангагдсан.

0 15

16

ЭМТХ-ийн 20.2.1, 28.4.3,

Түргэн тусламжийн төвийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6717 : 2018 стандартын  9.4

Үйлчлүүлэгчийн мэдээ, мэдээллийг

батлагдсан программ хангамжийн

дагуу бүртгэн хадгалдаг.

0 20

3. Тусламж үйлчилгээний технологи

Хуудас 3
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ЭМТХ-ийн 28.4.3, Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын  9.3

Түргэн тусламжийн баг яаралтай

тусламж үйлчилгээний стандарт,

удирдамж, зааврын дагуу тусламж

үйлчилгээг үзүүлж, зөвлөгөө өгч,

бүртгэлийн маягтад тэмдэглэл

хөтөлдөг.

0 30

18

ЭМТХ-ийн 20.2.1,Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын  9.4

Үйл ажиллагааны тайлан мэдээг цаг

хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж, бусад

байгууллага, иргэнийг мэдээллээр

зөв хангадаг.

0 10

0 150 0 0

19

Тусламж үйлчилгээтэй холбоотой 

үүссэн аюулгүй байдалд сөргөөр 

нөлөөлөх тохиолдлыг бүртгэж 

мэдээлдэг, хариу арга хэмжээ авдаг, 

давтан гарахаас сэргийлдэг

0 30

20

Үйлчлүүлэгч ба эмнэлгийн ажилтны 

сэтгэл ханамжийн судалгаанд дүн 

шинжилгээ хийдэг
0 20

21

Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ 

хийж, эрсдэлээс сэргийлэх арга 

хэмжээг төлөвлөн ажилладаг

0 20

22

Тусламж үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулах чиглэлээр ижил 

мэргэжилтний үнэлгээг зааврын 

дагуу зохион байгуулж, үр дүнд нь 

судалгаа хийдэг

0 20

23

Дуудлагын баг нь үйлчлүүлэгчид

шаардлагатай тусламжийг газар дээр 

нь болон тээвэрлэлтийн явцад

багийн зохион байгуулалтаар

үзүүлэн яаралтай тусламжийн тасагт

хүргэдэг

0 20

24

Дуудлагын баг нь түргэн тусламжийн

үйлчилгээнд холбогдох баримт

бичиг, зөвшөөрөгдсөн бүртгэл,

хяналтын хуудсуудыг бүрэн хөтөлдөг

0 20

25

Бүртгэлтэй дуудлагаас бусад

тохиолдолд эмчилгээ, үйлчилгээ

үзүүлэх, дуудлага өгөх эрх бүхий

албан тушаалтан, шийдвэр гаргах

шатны байгууллагын гаргасан

шийдвэрээс бусад тохиолдолд

түргэн тусламжийн баг ажиллуулах,

үзүүлсэн тусламж үйлчилгээтэй

холбогдолгүй асуудлаар магадлагаа,

дүгнэлт гаргах, зөвшөөрөгдөөгүй

эмийн жор бичдэггүй

0 20

0 120 0 0

4. Тусламж үйлчилгээний аюулгүй байдал 

5. Түргэн тусламжийн автомашинд тавих нийтлэг шаардлага

ЭМТХ-ийн 20 дугаар 

зүйлийн 20.2.1, 28 дугаар 

зүйлийн 28.4.3, Эрүүл 

мэндийн сайдын 2019 оны 

Түргэн тусламжийн 

үйлчилгээг зохион 

байгуулах үлгэрчилсэн 

журам А294 дугаар 

тушаалын нэгдүгээр 

хавсралтын Гурав. 3.3.3, 

3.3.6, 3.3.10, 

ЭМТХ-ийн 20дугаар 

зүйлийн 20.2.1, Монгол 

Улсын шадар сайд, Эрүүл 

мэндийн сайдын хамтарсан 

2019 оны "Дүрэм батлах 

тухай" 166/А565 дугаар 

тушаалын хавсралтын 3.10, 

Эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулах зарим арга 

хэмжээний тухай А566 

дугаар тушаалын нэгдүгээр 

хавсралтын 1.2, хоѐр, 

дөрөвдүгээр хавсралт 

Хуудас 4
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ЭМТХ-ийн 20.2.1,Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын В

хавсралтын В1

Түргэн тусламжийн автомашин нь

үйлчлүүлэгчийг суугаа болон

хэвтээгээр тээвэрлэх, эмч эмнэлгийн

ажилтан гардан үйлдэл хийхэд

хүрэлцэхүйц талбайтай

0 20

27

ЭМТХ-ийн 20.2.1,Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын В

хавсралтын В5

Стандартын шаардлага хангасан

богино долгионы радио станцаар

тоноглосон

0 10

28

ЭМТХ-ийн 20.2.1,Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын В

хавсралтын В4

Төрийн захиргааны байгууллагаас

баталсан яаралтай тусламжийн эм,

эмнэлгийн хэрэгслээр хангагдсан

0 30

29

ЭМТХ-ийн 20.2.1,Түргэн

тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717 :

2018 стандартын В

хавсралтын В6

Түргэн тусламжийн автомашинд

яаралтай тусламжийн багаж,

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр

хангагдсан

0 30

30

Эрүүл мэндийн сайдын

2019 оны Түргэн

тусламжийн үйлчилгээг

зохион байгуулах

үлгэрчилсэн журам А294

дугаар тушаалын нэгдүгээр

хавсралтын 4 дүгээр

зүйлийн 4.5.

Дуудлагын баг нь түргэн тусламжийн

үйлчилгээнд гарахын өмнө болон

дараа жолооч, автомашины аюулгүй

ажиллагааны хяналтын хуудсыг

хөтөлж хэвшсэн

0 30

0 605 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх

бүхий албан тушаалтан

Хуудас 5


