
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 31 0

1

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1,

Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717:2018

стандартын 9.6

Төв нь зориулалтын байртай 0 5

2

Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717:2018

стандартын 10.2.1, 10.2.2

Төв болон салбар бүрт эмч,

ажилтнуудад зориулсан эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан ажлын болон

амралтын өрөөтэй 

0 5

3

Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717:2018

стандартын 10.2.3

Төв болон салбар бүрт эмч,

ажилтнуудад зориулсан эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан хувцас солих,

хооллох, усанд орох өрөөтэй

0 10

4

Эрүүл мэндийн байгууллагын

орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 4.4.2

Эмч, ажилчдын өрөө +20 хэмийн

дулаантай
0 3

5

Эрүүл мэндийн байгууллагын

орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 10.4, 10.6

Барилга нь шавж, мэрэгч болон бусад

амьтан нэвтрэхээс хамгаалагдсан, ан

цав, нүх цоорхойгүй /цонхны онгойдог

хэсгүүд торон хаалттай/

0 3

6 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4.4.3

Байгууллагын гадна орчны 50м

хүртэлх газрын хог хаягдлыг

цэвэрлэж, ногоон байгууламжийн

арчилгааг хийсэн, халтиргаа гулгаагүй,

цэвэрхэн 

0 5

0 28 0

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт 

Авсан 

оноо

1. Барилга байгууламж, орчны эрүүл ахуйн шаардлага                             

2. Халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагаа

№ 3.28.2. ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВИЙН ЭРҮҮЛ 

АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Хуудас B1



7

Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717:2018

стандартын А хавсралт А3

Орон тооны 2-оос доошгүй халдвар

судлагч эмчтэй
0 10

8
ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар

тушаалын I хавсралтын 5.1.2

Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон

ЭТҮХХ, ХСХ-ын хөтөлбөр,

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг

0 3

9

ЭМС-ын 2019 оны А/536 дугаар

тушаалын I хавсралтын 5.1.7, 6.1,

6.3

ЭТҮХХ-аас сэргийлэх чиглэлээр эмч,

мэргэжилтэнд болон шинэ ажилтанд

ХСХ-ын чиглэлээр эмнэлэгт мөрдөх

журам, зааврыг таниулах баримжаа

олгох сургалтыг ажилд орохоос өмнө

хийдэг 

0 5

10

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын I хавсралтын 1.15, II

хавсралтын 10, IV хавсралтын 6.2

VI хавсралтын 7.1, 7.2, VIII

хавсралтын 5-р зүйл

Халдварын сэргийлэлт, хяналтын

чиглэлээр дотоод хяналтын

үнэлгээний хуудсуудаар үйл

ажиллагаагаа үнэлж, холбогдох арга

хэмжээг авч ажиллаж хэвшсэн

0 5

11

Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717:2018

стандартын 11.3

Тусламж, үйлчилгээнд хэрэглэх нэг

удаагийн зориулалтын багаж,

хэрэгслийг хэрэглэдэг, давтан

хэрэглэхээс сэргийлж нөөцийг

бүрдүүлсэн

0 5

0 21 0

12

ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын

I хавсралтын 1.2, ЭМС-ын 2019

оны 539-р тушаалын II хавсралтын

4.2.4

Гар угаах халуун, хүйтэн ус бүхий

угаалтуур, шингэн саван, цаасан

алчуур, халдваргүйжүүлэх бодисоор

хангагдсан

0 5

13
ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын

I хавсралтын 1.11

Гар угаах дараалал, санамж,

анхааруулга бүхий зурагт хуудсыг

гарын угаалтуур болон тусламж,

үйлчилгээний цэг бүрт байрлуулсан

0 3

14
ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын

I хавсралтын 1.10

Гар халдваргүйжүүлэх бодисыг

тусламж, үйлчилгээний цэг бүрт

байрлуулсан /Түргэн тусламжийн

машин хамаарна/

0 5

15
ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын

I хавсралтын 1.8

Угаалтуур бүрт хогийн савыг

байршуулсан
0 5

16
ЭМС-ын 2019 оны 537-р тушаалын

I хавсралтын 3.7

Гар халдваргүйжүүлэх бодисыг

ашиглаж эхлэхдээ нээсэн огноо,

савалж хэрэглэдэг бол дахин

савласан огноог тэмдэглэсэн

0 3

0 24 0

17
ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар

тушаалын VIII хавсралтын 2.1

Угаалгын газар нь нэг чигийн

урсгалтай, бохир, цэвэр хэсэгтэй
0 5

4. Угаалга, цэвэрлэгээ

3. Гарын эрүүл ахуй

Хуудас B2



18
ЭМС-ын 2019 оны 537 дугаар

тушаалын VIII хавсралтын 2.6

Угаалганд шаардлагатай тоног

төхөөрөмжөөр хангагдсан

19

Эрүүл мэндийн байгууллагын

орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын  7.2

Эмч ажилчдын хувцсыг угаалгын

газарт угаадаг 
0 3

20
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын VI  хавсралтын 2.1

Байгууллагын онцлогт тохирсон

цэвэрлэгээ хийх журам, цэвэрлэгээний

хуваарийг ХСХ-ын албаар хянаж,

батлуулсан.

0 3

21
ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар

тушаалын V хавсралтын 2.9

Цэвэрлэгээний материалыг өнгөөр

ялгаж, хэрэглэдэг
0 3

22
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын VI  хавсралтын 5.1

Түргэн тусламжийн машинд бээлий,

угаалгын нунтаг бүхий цэвэрлэгээний

бодис хийх сав, халдваргүйжүүлэх

уусмал хийх сав, алчуур, хог хаягдлын

сав, хогны уут зэргийг бэлтгэсэн

0 5

23
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын VI  хавсралтын 5.2, 5.3

Түргэн тусламжийн машиныг дуудлага

хооронд болон 14 хоногт их

цэвэрлэгээ хийдэг, цэвэрхэн

0 5

0 134

24
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 2.2

Ариутгалын хэсгийн өрөөнүүд нь нэг

чиглэлийн урсгалтай, бохир, цэвэр

хэсгээр тусгаарлагдсан

0 5

25
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 2.4

Ариутгалын өрөөний шал нь резинэн

хулдаас, хана, тааз нь цэвэрлэж,

халдваргүйжүүлэхэд тохиромжтой

0 3

26
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 2.8, 8.2

Багаж хэрэгслийн угаах,

халдваргүйжүүлэх, ариутгахад

зайлшгүй шаардлагатай багаж, тоног

төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан,

тэдгээр нь хэвийн ажиллагаатай

0 5

27
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 2.9

Автоклавын даралт, хэмийн

хэмжүүрийг баталгаажуулсан.

/Автомат программтай автоклавт

хамаарахгүй/

0 3

28
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 1.5

Багаж хэрэгслийн цэвэрлэгээ,

халдваргүйжүүлэлт, ариутгах үйл

ажиллагааг ариутгалын ажилтны

мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан

ажилтан гүйцэтгэдэг.

0 5

29
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 5.1-5.6

Багаж хэрэгслийг цэвэрлэх зааврыг

баримталдаг
0 10

30
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 6.1-6.13

Багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх

зааврыг баримталдаг 
0 10

5. Ариутгал, халдваргүйтгэл

Хуудас B3



31
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 7.1-7.9

Багаж хэрэгслийг шалгах, арчлах,

савлах зааврыг баримталдаг
0 10

32
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 8.1-8.7

Багаж хэрэгслийг ариутгах зааврыг 

баримталдаг
0 10

33
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 6.14.1

Дунд эрсдэлтэй, давтан хэрэглэж

болох интубацийн гуурс, утлагын

аппаратны хошуу, чих цэвэрлэх

хэрэгсэл, чихний дурангийн хошуу,

амбуны маск, лазерын хошуу,

мэдээгүйжүүлгийн хэрэгсэл зэрэг

багаж хэрэгслийг цэвэрлэсний дараа

өндөр түвшинд халдваргүйжүүлдэг

/нэг удаагаар хэрэглэх заавартай бол

давтан хэрэглэдэггүй/

0 5

34
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 6.14.5

Даралтын аппарат, пульс хэмжигч,

чагнуур, зүрхний цахилгаан бичлэгийн

хэрэгсэл, ЭХО-ны аппаратны датчик,

бумба зэрэг бага эрсдэлтэй багаж

хэрэгслийг цэвэрлэсний дараа бага

түвшинд халдваргүйжүүлдэг

0 5

35
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 10.2, 10.3

Ариутгалын чанарыг химийн болон

техникийн хяналтаар өдөр бүр

шалгадаг 

0 5

36
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 10.4.2

Ариутгалын явц бүрэн явагдсан

эсэхийг хянах биологийн индикаторын

хяналтыг сард 1-ээс доошгүй удаа

хянадаг.

0 5

37
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 10.5.1

Ариутгах төхөөрөмжийн уур багаж,

хэрэгсэлд нэвтэрч байгаа эсэхийг

уурын нэвчилтийн тестээр сард 1-ээс

доошгүй удаа хянадаг

0 5

38
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 2.7, 9.6

Ариутгасан багаж материалыг тасаг,

нэгжид ариун байдлыг алдагдуулахгүй

хадгалах зориулалтын, битүү

шүүгээтэй

0 5

39

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 9.11, 9.12 Ариун материалыг хадгалах хугацааг

баримтлан хадгалдаг.
0 10

40
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II хавсралтын 1.4

Ариутгалын хэсгийг зохион байгуулах

боломжгүй бол мэргэжлийн

байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээтэй

/Гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан

бүртгэлтэй/ 

0 5

41

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II хавсралтын 2.13, IV

хавсралтын 1.8

Эмнэлэгт хэрэглэх халдваргүйтгэлийн

бодисыг зааврын дагуу бэлтгэж,

бодисын үйлчлэх хугацааг мөрддөг

0 5

Хуудас B4



42

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын II  хавсралтын 10.6
Хөндлөнгийн хяналтын эрүүл зүйн

шинжилгээгээр цэвэрлэгээ,

халдваргүйтгэл, ариутгалын чанар

шаардлага хангасан

0 20

43

Эрүүл мэндийн байгууллагын

орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS

6392:2013 стандартын 10.1

Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг жилд 2-

оос доошгүй  удаа хийлгэсэн
0 3

0 13

44
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын

I хавсралт
Хог хаягдлыг зөв ангилж цуглуулсан 0 5

45
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын

II хавсралтын 1.3

Ууттай хог хаягдлыг түр хадгалах цэг

хүртэл зөөвөрлөхдөө тагтай,

бариултай, "Биоаюултай" таних тэмдэг

бүхий саванд хийдэг

0 3

46
ЭМС-ын 2017 оны 505-р тушаалын

II хавсралтын 5.4, 5.5

Хог хаягдлыг түр хадгалах байр, цэг нь

эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын

шаардлага хангасан 

0 5

0 38 0

47
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын III  хавсралтын 2.1

Ажилтныг үзлэг, шинжилгээнд

хамруулах журам, заавар, хуваарьтай,

ажиллагсдад танилцуулсан 

0 3

48
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын III  хавсралтын 2.2

Ажилтны эрүүл мэнд хариуцсан

эмчийг томилсон
0 3

49
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын III  хавсралтын 4.6

Ажилтны эрүүл мэнд,

дархлаажуулалтын мэдээллийн

нэгдсэн сантай 

0 3

50

ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын III хавсралтын 4.1, 4.8,

А/538 дугаар тушаалын II

хавсралтын 3.1, 2017 оны А/145

дугаар тушаал

Ажилтныг ажилд шинээр авахад болон

жил бүр эрүүл мэндийн үзлэг

шинжилгээ/Маягт 1/ болон МТСА-ийн

илрүүлэг шинжилгээнд хамруулдаг

0 5

51
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын III  хавсралтын 4.2

Ажилтан нь гепатитийн В вирус,

улаанбурхан, улаанууд, гахай хавдар,

сахуу, хөхүүл ханиад, татран, томуу

зэрэг өвчний эсрэг дархлаажуулалтад

хамрагдсан

0 5

52
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын III  хавсралтын 4.4

Гэдэсний балнад, тарваган тахал,

сүрьеэгийн эсрэг вакцинаар тархвар

судлалын заалтаар болон сайн дурын

хэлбэрээр дархлаажуулах ажлыг

холбогдох зохион байгуулдаг

0 3

53
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын III  хавсралтын 5.1

Бүх тасаг, нэгж ажлын байрны

өртөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж

эрсдэлт хүчин зүйлийг тогтоосон 

0 5

6. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай хог хаягдлын менежмент

7. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвараас сэргийлэх арга хэмжээ

Хуудас B5



54
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын III  хавсралтын 5.7, 5.9

Бүх, тасаг нэгжийг ӨДС-ийн анхны

тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай с

хэрэгсэл бүхий цомгоор хангасан

/Түргэн тусламжийн машин хамаарна/

0 5

55
ЭМС-ын 2019 оны А/537 дугаар

тушаалын III  хавсралтын 6.3.1, 6.4

Эрсдэлд өртсөн тохиолдлыг “Маягт-2”-

ын дагуу бүртгэж, өртөлтийн дараа

халдвараас сэргийлэх эмчилгээ,

шинжилгээг бүрэн хийдэг

0 3

56

Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS 6717:2018

стандартын 12-р зүйл.

Ажилтнууд шаардлага хангасан хувийн 

хамгаалах хувцас, хэрэгслийг хангаж,

зориулалтын дагуу, зөв хэрэглэдэг

0 3

........... 

эрсдэлт

эй

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

/ овог, нэр/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

2890

ҮНЭЛГЭЭ

Тайлбар:            

/ овог, нэр/

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

НИЙТ ОНОО

Хуудас B6


