
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                                                

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

ААҮАТЗТХ-ийн 5.1,

15.12.3, ЭМТХ-ийн 19.13,

ЭТҮТХ-ийн  14.1

Эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай 

зөвшөөрөлтэй.

0 780

0 30 0 0

2
ЭМТХ-ийн 19.1, 19.3.1, 

20.2.1

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тусгай

зөвшөөрлийн гэрчилгээнд заасан нутаг

дэвсгэр, хаяг байршилд явуулдаг. 

0 10

3

ЭМТХ-ийн 19.3.1, ЭТҮТХ-

ийн 14.2.2, 14.2.4, 14.2.6,

14.2.7, МУАУНЭ-ийн бүтэц

үйл ажиллагаа MNS

5700:2020 стандартын 12-

13,

Тусгай зөвшөөрөлд заагдсан төрлийн,

чиглэлийн  тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг.  
0 20

0 55 0 0

4
Эмнэлгийн мэргэжилтэн, захиргааны ажилтны

харьцаа 75%-80% : 25%-20%
0 10

5
Үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарсан орон

тоог зохистойгоор бүрдүүлсэн.
0 15

№3.38.УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ НЭГДСЭН 

ЭМНЭЛГИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

/хэвтүүлэн эмчлэх/

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

1.1.Тусгай зөвшөөрөл 

1.2. Хүний нөөц 

ЭМТХ-ийн 20.2.1, МУАУНЭ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 5700:2020 стандартын

А хавсралтын А1 хэсгийн

А1.1, А2 хэсэг, 

1. Эмнэлгүүдэд тавигдах  ерөнхий шаардлага

Хуудас 1



6

ЭМТХ-ийн 25.1 дахь хэсэг,

МУАУНЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5700:2020

стандартын А хавсралтын

А1 хэсгийн  А1.3

Эмнэлгийн мэргэжилтэн тухайн зөвшөөрлийн

төрлөөр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

үзүүлдэг.

0 30

0 300 0 0

7

ЭМТХ-ийн 21 дүгээр зүйл,

МУАУНЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5700:2020

стандартын 5.1

Эрүүл мэндийн байгууллага дүрэм, бүтэцтэй,

түүнийгээ хэрэгжүүлж ажилладаг.
0 10

8

ЭМТХ-ийн 28 дугаар зүйл

28.4.3, 36 дугаар зүйл 36.1

дэх заалт 

Эрүүл мэндийн байгууллага нь эрүүл мэндийн

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв

байгууллагаас зөвшөөрсөн аргаар оношлох,

эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа

явуулдаг

0 20

9

Хүчин төгөлдөр эмнэлгийн анхан шатны

бүртгэлийн маягт, зөвшөөрлийн хуудсаар

бүрэн хангагдсан

0 10

10

Өвчтөнг эмнэлэг, тасаг хооронд шилжүүлэх

журамтай, түүнийг мөрдөж, шилжүүлсэн

өвчтөнөө эргэж хянадаг 

0 15

11

Тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл, ачааллыг

зохицуулсан арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг. /цаг

хуваарь, товлолт цаг, тасаг хооронд орны

шилжүүлэг хийдэг гм/

0 30

12

Эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг

цаг хугацаанд нь үнэн зөв гаргаж, бусад

байгууллага, иргэнийг эрүүл мэндийн

асуудлаар өөрийн үйл ажиллагаатай

холбоотой мэдээллээр хангадаг

0 15

13

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар

аюулгүй байдал /ЭМТҮЧАБ/-ын багийг зохион

байгуулсан.

0 20

14

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар

аюулгүй байдал /ЭМТҮЧАБ/-ын баг нь тогтмол

хуралдаж, хэлэлцсэн асуудлаараа шийдвэр

гаргаж, хэрэгжүүлэн ажилладаг. 

0 20

15

ЭМТХ-ийн 20.2.1,

Эмнэлгийн тусламж

үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах зарим арга

хэмжээний тухай ЭМС-ын

2019 оны А/566 дугаар

тушаалын 1 дүгээр

хавсралт 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй

холбоотой үүссэн, аюулгүй байдалд сөргөөр

нөлөөлсөн тохиолдлуудыг бүртгэдэг,

мэдээлдэг, хариу арга хэмжээ авдаг, давтан

гарахаас сэргийлж ажилладаг

0 20

1.3.  Удирдлага, зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа

ЭМТХ-ийн 20.2.1 - 20.2.3,

20.2.6 заалт, МУАУНЭ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5700:2020 стандартын 5.5,

5.6, 5.7, 7.1, 9.1, 9.3, 9.4,

9.5

ЭМТХ-ийн 20.2.1, МУАУНЭ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 5700:2020 стандартын

5.5-5.8, Дүрэм батлах

тухай Монгол улсын Шадар

сайд, Эрүүл мэндийн

сайдын хамтарсан 2019

оны 116/А/565 дугаар

тушаалын хавсралтын 2.5,

2.6

Хуудас 2
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ЭМТХ-ийн 20.2.1,

Эмнэлгийн тусламж

үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах зарим арга

хэмжээний тухай ЭМС-ын

2019 оны А/566 дугаар

тушаалын 2 дугаар

хавсралт 

Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийж,

эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөн

ажилладаг .

0 20

17

ЭМТХ-ийн 20.2.1,

Эмнэлгийн тусламж

үйлчилгээний чанарыг

сайжруулах зарим арга

хэмжээний тухай ЭМС-ын

2019 оны А/566 дугаар

тушаалын 4 дүгээр

хавсралт 

Ижил мэргэжилтний үнэлгээг зааврын дагуу

гүйцэтгэж, эмнэлгийн тусламжийн чанарыг

сайжруулж ажилладаг. 

0 20

18

ЭМТХ-ийн 20.2.1, МУАУНЭ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 5700:2020 стандартын

12.5

Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой

байдлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга

хэмжээ авах чадавх, гамшгийн үеийн нөөцийн

сан бүрдүүлж, эмнэлгийн яаралтай тусламж

үзүүлэх нөхцөлийг хангаж ажилладаг. 

0 10

19

ЭМТХ-ийн 20.2.1,

Эмнэлгийн мэргэжилтний

ёс зүйн дүрэм батлах тухай

ЭМС-ын 2019 оны А/406

дугаар тушаалын нэгдүгээр

хавсралт

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийг

мөрдүүлж, ёс зүйн болон харилцаа хандлагын

зөрчлөөс сэргийлж ажилладаг.   

0 20

20

ЭМТХ-ийн 20.2.1, МУАУ-ны

нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

5700:2020 стандартын 8.2

Эмнэлэгт бүртгэгдсэн өвчлөл, нас баралт

/хоног болоогүй, оношийн зөрүү, эмчилгээний

ноцтой хүндрэл/- ын шалтгаан, нөхцөлийн

байдлыг судалж, дүн шинжилгээ хийдэг.

0 20

21

Иргэд байгууллагаас эмнэлгийн тусламж

үйлчилгээ, эмч, мэргэжилтний ёс зүй харилцаа

хандлагатай холбоотой гомдлыг үнэн зөв

шийдвэрлэдэг

0 25

22

Хууль хяналтын болон төрийн захиргааны

байгууллагад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ,

эмч, мэргэжилтний ёс зүй харилцаа

хандлагатай холбоотой гомдол санал гарч,

нотлогдсон.

0 25

0 330

23

Уламжлалт анагаах ухааны онолд суурилан

хувь хүний өвөрмөц чанар, идээ ундаа, явдал

мөр, цаг улирлын хөдлөл зүйд тулгуурлан

өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх,

амьдралын зөв хэвшил тогтоох, эрүүл мэндийн

боловсрол олгох ажлыг тогтмол зохион

байгуулдаг. 

0 20

24

Уламжлалт анагаах ухааны үзэх /5 цэцэг,

шээсийг 3 үе, 9 ёсны дагуу/ шинжилгээг бүрэн

хийж, үнэлгээг зөв өгдөг

0 10

Иргэдээс төрийн

байгууллага албан

тушаалтанд гаргасан

өргөдөл гомдлыг

шийдвэрлэх тухай хуулийн

7 дугаар зүйл, 15.3 дахь

заалт,

1.4. Эмнэлгийн мэргэжилтний үйл ажиллагаа

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл,

МУАУНЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5700:2020

стандартын 12.9,

"Жагсаалт шинэчлэн

батлах тухай" ЭМС-ын

2020 оны А/619 дүгээр

тушаал, ЭМС-ын 2019 оны

А/378 дугаар тушаал,

Эрүүл мэндийн технологи.

Эмчилгээ, оношлогооны

түгээмэл үйлдлүүд MNS

4621:2008 Уламжлалт

эмчилгээний түгээмэл

үйлдлүүд, "Эрүүл мэндийн

салбарын статистик мэдээ,

мэдээллийн журам,

бүртгэлийн маягтыг

шинэчлэн батлах тухай "

ЭМС- ын 2019 оны 611

дугаар тушаал, ЭМС-ын

"Заавар батлах тухай" 2020

оны А/486, А/487 дугаар

тушаал, 

Хуудас 3



25

Уламжлалт анагаах ухааны хүрэлцэх /ар,

өврийн бэлчир орон, хаван, хавдар, арьс/

шинжилгээг бүрэн хийж, үнэлгээг зөв өгдөг

0 10

26
Уламжлалт анагаах ухааны асуух шинжилгээг

бүрэн хийж, үнэлгээг зөв өгдөг
0 10

27

Хүрэлцэх буюу судсаар шинжлэх аргыг идээ

явдлыг бүрэн анхааруулж, судал барих цаг,

орон, дарах хэмжээг тохируулж /эрэгтэй,

эмэгтэйн цонг ялгаж/ бүрэн оношилж,

үйлчлүүлэгчийн биеийн байдалд үнэлгээ өгч,

өвчний шалтгаан, нөхцөл, хувирал болон

өвчний явц, үр дүн /7 зүйлийг үндэслэн

тогтооно/-г тодорхойлдог. 

0 10

28

Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор,

мэдрэл, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, засал, арьс,

сэтгэл, үе мөч, тулгуур эрхтэн, гэмтэл,

халдварт, хөнгөвчлөх эмчилгээний чиглэлээр

тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх оношийн жагсаалт

гарган хэрэгжүүлдэг

0 20

29

Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор

судлалаар 3 гэм, эс шингэсэн, их архаг, 5 цул,

6 савын өвчний үеийн идээ ундаа, явдал мөр,

эм, заслын тусламж үйлчилгээг стандарт,

эмнэлзүйн заавар, удирдамжийн дагуу бүрэн

гүйцэтгэдэг. /Дотор/

0 20

30

Яс шөрмөсөнд шунасан хийн өвчин, цагаан

судлын өвчин, гараг адын өвчний үеийн идээ

ундаа, явдал мөр, эм, заслын тусламж

үйлчилгээг стандарт, эмнэлзүйн заавар,

удирдамжийн дагуу бүрэн гүйцэтгэдэг.

/Мэдрэл/

0 10

31

Эмэгтэйн өвчний үеийн идээ, ундаа, явдал мөр,

эм заслын тусламж үйлчилгээг стандарт,

эмнэлзүйн заавар, удирдамжийн дагуу бүрэн

гүйцэтгэдэг /Эмэгтэйчүүд/

0 10

32

Арьс, шар усны өвчний үеийн идээ ундаа,

явдал мөр, эм заслын тусламж үйлчилгээг

стандарт, эмнэлзүйн заавар, удирдамжийн

дагуу  бүрэн гүйцэтгэдэг. /Арьс/

0 10

33

Сэтгэл судлалаар эмчлүүлэгчийг

нийгэмшүүлэх, бие даах, хөдөлмөр, урлаг

соёлын эмчилгээ хийх, сэтгэл зүй, сэтгэл

заслын тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг /Сэтгэл/

0 10

34
Зүү эмчилгээний тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх

оношийн жагсаалтыг гарган хэрэгжүүлдэг
0 10

35
Зүү эмчилгээг стандарт, эмнэлзүйн зааврын

дагуу  бүрэн гүйцэтгэдэг 
0 20

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл,

МУАУНЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5700:2020

стандартын 12.9,

"Жагсаалт шинэчлэн

батлах тухай" ЭМС-ын

2020 оны А/619 дүгээр

тушаал, ЭМС-ын 2019 оны

А/378 дугаар тушаал,

Эрүүл мэндийн технологи.

Эмчилгээ, оношлогооны

түгээмэл үйлдлүүд MNS

4621:2008 Уламжлалт

эмчилгээний түгээмэл

үйлдлүүд, "Эрүүл мэндийн

салбарын статистик мэдээ,

мэдээллийн журам,

бүртгэлийн маягтыг

шинэчлэн батлах тухай "

ЭМС- ын 2019 оны 611

дугаар тушаал, ЭМС-ын

"Заавар батлах тухай" 2020

оны А/486, А/487 дугаар

тушаал, 

Хуудас 4



36
Зөөлөн заслыг /жин, дэвтээлэг, ороолт, түрхэж

илэх/ стандартын дагуу  бүрэн гүйцэтгэдэг 
0 20

37
Ширүүн заслыг /ханах, төөнөх, хатгах/

стандартын дагуу  бүрэн гүйцэтгэдэг 
0 20

38
Туулгах, бөөлжүүлэх заслыг стандартын дагуу

бүрэн гүйцэтгэдэг  
0 20

39
Соруул заслыг /төрөл бүрийн бумба/

стандартын дагуу  бүрэн гүйцэтгэдэг 
0 20

40
Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн түгээмэл

үйлдлийг  стандартын дагуу гүйцэтгэдэг.
0 30

41

Өвчний явц хүндэрсэн, онош эргэлзээтэй үед

эмч нарын хамтарсан болон зөвлөх эмчийн

үзлэгээр цаашдын асуудлыг шийдвэрлэдэг.

0 10

42
Эмч өвчний түүх, хяналтын карт, бусад баримт

бичгийг зааврын дагуу үнэн, зөв  хөтөлдөг
0 20

43

Сувилагч бусад дунд мэргэжилтэн анхан

шатны бүртгэлийн маягтыг зааврын дагуу цаг

хугацаанд нь үнэн, зөв хөтөлдөг

0 20

0 65 0 0

44

ЭМТХ-ийн 20.2.1, МУАУНЭ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 5700:2020 стандартын

В хавсралтын В1, В2, В3,

В4 хэсэг 

Нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн

хангагдсан
0 20

45

Нэн шаардлагатай /маягт №1/, гэмтэлтэй

/маягт №4/, ашиглагдаж буй /маяг №7/ тоног

төхөөрөмжийн бүртгэлтэй

0 20

46
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн нэгдсэн

бүртгэл мэдээллийг  ЭМХТ-д хүргүүлсэн
0 25

0 350

0 40 0 0

47

Шаардлагатай оношилгоо, шинжилгээг орчин

үеийн болон уламжлалт анагаах ухааны

оношилгооны аргыг хослуулж, уламжлалт

анагаах ухааны зонхилон тохиолдох өвчний

ангиллын дагуу эмнэлзүйн оношийг бичиж

хэвшсэн

0 10

48

Өвчний шалтгаан, хөдөлгөх нөхцөл, орох үүд,

орших орон, ялгал, хувирах, өвчний хурах,

хөдлөх, амирлах үеийг үндэслэн идээ ундаа,

явдал мөр, эм уух 10 ёсны дагуу гүрэм,

бясалгалын ерөндгөөр өвчний бэлэг чанарыг

стандарт дагуу амирлуулан, арилган засдаг 

0 10

49
Оношийг үндэслэн эмчилгээний хоолоор

эмчилдэг
0 10

1.5 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

2.1. Эмнэлзүйн онош, эмчилгээ 

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, 2020

оны ЭМС-ын 2020 оны

А/619 дүгээр тушаал,

Зонхилон тохиолдох

өвчний оношилгоо

эмчилгээний удирдамж,

ЭМС-ын 2005 оны 109

дугаар тушаал, Зонхилон

тохиолдох өвчний үеийн

хоол эмчилгээ MNS 5991-

2009 стандарт, Удирдамж

батлах тухай ЭМС-ын 2018

оны 16 дугаар тушаал

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Журам

батлах тухай ЭМС-ын 2017

оны А/493 дугаар

тушаалын 3 дугаар

хавсралт 

2. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага  

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл,

МУАУНЭ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5700:2020

стандартын 12.9,

"Жагсаалт шинэчлэн

батлах тухай" ЭМС-ын

2020 оны А/619 дүгээр

тушаал, ЭМС-ын 2019 оны

А/378 дугаар тушаал,

Эрүүл мэндийн технологи.

Эмчилгээ, оношлогооны

түгээмэл үйлдлүүд MNS

4621:2008 Уламжлалт

эмчилгээний түгээмэл

үйлдлүүд, "Эрүүл мэндийн

салбарын статистик мэдээ,

мэдээллийн журам,

бүртгэлийн маягтыг

шинэчлэн батлах тухай "

ЭМС- ын 2019 оны 611

дугаар тушаал, ЭМС-ын

"Заавар батлах тухай" 2020

оны А/486, А/487 дугаар

тушаал, 

Хуудас 5



50
Сувилгаа, дэглэм, дэмжих болон эмийн бус

эмчилгээг  стандартын дагуу хийж хэвшсэн
0 10

0 75 0 0

51

ЭМТХ-ийн 20.2.1, МУАУНЭ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 5700 : 2020

стандартын 12.1.11

Лабораторийн хэсэг клиник хими, клиник

гематологи, биохими, дархлаа судлал, нян

судлал, вирус судлал, эд эс судлал, молекул

биологийн шинжилгээг стандартын дагуу

хийдэг

0 15

52
Анхдагч дээж цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх

журамтай, түүнийг мөрддөг. 
0 20

53

Шинжилгээний өмнөх, шинжилгээний үед,

шинжилгээний дараа гарсан үл тохирлыг

тодорхойлж, шалтгааныг арилгах, залруулах

арга хэмжээ авдаг.  

0 20

54

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Эрүүл

мэндийн лаборатори Чанар

ба чадавхид тавих

шаардлага MNS ISO 15189

: 2015  стандартын 4.14.8

Чанарын дотоод хяналтыг өдөр бүр хийдэг.

Чанарын гадаад хяналтыг жилд 2-оос доошгүй

удаа лавлагаа лабораториор хийлгэж, үл

тохирол илэрсэн эсхүл болзошгүй үл тохирол

байвал нэн даруй залруулах арга хэмжээг

авдаг

0 20

0 40 0 0

55

Эмчийн заалтын дагуу туяанаас хамгаалах

хаалт (бамбайн, ургийн, бэлэг эрхтний)-ыг

бэлдэж, хэрэглэн,  шинжилгээг гүйцэтгэдэг. 

0 10

56

Туйлын болон харьцангуй эсрэг заалт (1-16

долоо хоногтой жирэмсэн, 0-15 насны хүүхэд,

цусны эмгэг)-ыг баримталдаг.

0 10

57

Рентген зураг авах үйлдлийн технологийг

мөрддөг, шинжилгээний дүгнэлтийг стандартын

дагуу бичдэг.  

0 20

0 30 0 0

58

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, Эрүүл

мэндийн технологи

Хэвлийн хөндийн хэт авиан

оношилгоо MNS 6089 :

2010 стандарт

Эмчийн заалт (эмчийн, урьдчилан сэргийлэх,

хэт авиан хяналтын дор эмчилгээ,

оношилгооны зорилгоор хатгалт хийх,

тодосгогчтой болон эмийн сорил)-ын дагуу

шинжилгээг гүйцэтгэдэг. 

0 10

59

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, Эрүүл

мэндийн технологи

Хэвлийн хөндийн

эрхтэнүүдийн хэт авиан

оношилгооны дүгнэлт

бичих MNS 6090 : 2010

стандарт

Хэвлийн хөндийн эрхтнүүдийн хэт авиан

оношилгооны дүгнэлтийг стандартын дагуу

бичдэг (эрхтний хэмжээ, гадаргуу, бүтэц, хэт

авиан ойлт, тархмал болон голомтот

өөрчлөлтүүд)

0 20

0 40

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Эрүүл

мэндийн лаборатори Чанар

ба чадавхид тавих

шаардлага MNS ISO 15189

: 2015 стандартын 4.9, 4.10,

4.14.8, 5.4.4, 5.4.5

2.3.Рентген шинжилгээ /гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно/

2.4. Хэт авиан шинжилгээ /гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно/

2.5. Яаралтай тусламж үйлчилгээ 

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл,  

МУАУНЭ-ийн бүтэц, үйл 

ажиллагаа MNS 5700 : 

2020 стандартын 12.1.12

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл, 2020

оны ЭМС-ын 2020 оны

А/619 дүгээр тушаал,

Зонхилон тохиолдох

өвчний оношилгоо

эмчилгээний удирдамж,

ЭМС-ын 2005 оны 109

дугаар тушаал, Зонхилон

тохиолдох өвчний үеийн

хоол эмчилгээ MNS 5991-

2009 стандарт, Удирдамж

батлах тухай ЭМС-ын 2018

оны 16 дугаар тушаал

2.2. Эмнэлзүйн лаборатори /гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно/

Хуудас 6



60

ЭМТХ-ийн 20.2.1, МУАУНЭ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 5700 : 2020

стандартын 12.4, Журам

заавар батлах тухай ЭМС-

ын 2019 оны 293 дугаар

тушаалын 1 дүгээр

хавсралтын 3.2.3.1 -

3.2.3.11

Яаралтай тусламж үйлчилгээг үзүүлэх нөхцөл

/өрөө байрны хувьд эрэмбэллийн, үзлэгийн,

ажилбарын, амилуулах тусламжийн,

тусгаарлах, ажиглалтын хэсэгтэй, тоноглолын

хувьд шаардлагатай эм, эмнэлгийн болон

холбоо мэдээллийн хэрэгсэл, бүртгэл

хяналтын хуудас/-өөр хангагдсан, яаралтай

тусламж үйлчилгээнд бэлэн байдаг. 

0 20

61

ЭМТХ-ийн 28.4.3, Журам

заавар батлах тухай ЭМС-

ын 2019 оны 293 дугаар

тушаалын 2 дугаар

хавсралт

Яаралтай тусламж, үйлчилгээг тухайн 

чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцөөр бүрэн 

хангагдсан, эрэмбэллийг зааврын дагуу 

гүйцэтгэж, тусламж үйлчилгээний шуурхай 

байдлыг хангадаг. 

0 20

0 40

62

ЭМТХ-ийн 20.2.1, журам

шинэчлэн батлах тухай

ЭМС-ын 2019 оны А/502

дугаар тушаалын 1 дүгээр

хавсралтын 3 дахь хэсэг 

Сэргээн засах тусламж үйлчилгээг баг

/сэргээн засах судлалын эмч, хөдөлгөөн,

хөдөлмөр, хэл засалч/-аар үзүүлдэг  

0 20

63

ЭМТХ-ийн 28.4.3, ЭТҮТХ-

ийн 22 дугаар зүйл , Журам

шинэчлэн батлах тухай

ЭМС-ын 2019 оны А/502

дугаар тушаалын 1 дүгээр

хавсралтын 4, 5 дахь

хэсгүүд 

Сэргээн засах тусламж үйлчилгээг дараалал,

хэлбэр, хугацаа, давтамжийн дагуу тасралтгүй

үзүүлж,  үр дүнг тооцон ажилладаг. 

0 20

0 60

64

Эмийн сан нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд

шаардагдах улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн,

чанарын баталгаатай, уламжлалт эм,

эмнэлгийн хэрэгслээр хангагдсан

0 20

65

Уламжлалт эмийг хадгалах хэсэг нь цэвэр

хуурай байх ба чийгшил дулааны тохируулга

бүхий хадгалах нөхцөл /18°С-25°C дулааны

хэмтэй, 40-60 хувийн чийгтэй/-р хангагдсан,

тогтмол шалгаж хяналт тавин, бүртгэл

хөтөлдөг  

0 20

66

Уламжлалт эмийн зохистой хэрэглээг

төлөвшүүлэх, анхдагч савлагаатай уламжлалт

эмээр үйлчлэх бөгөөд уламжлалт эмийн жор

бичилт, жороор олгох, эмийн гаж нөлөөг

бүртгэж, мэдээлж, судалдаг

0 20

0 25 0 0

67

Гадаадын эмч, мэргэжилтнүүдийг зайлшгүй

ажиллуулах хэрэгцээгээ тогтоосон, эмнэлгийн

мэргэжилтнүүдтэй хамтран  ажиллах  гэрээтэй 

0 10

2.7.Эмзүйн тусламж үйлчилгээ

ЭМТХ-ийн 28 дугаар зүйл

28.4.3, ЭТҮТХ-ийн 22

дугаар зүйл, “Эм,

эмнэлгийн хэрэгслийн

тухай” хуулийн 10 дугаар

зүйлийн 10.1, MNS 5524-

1:2014 стандартын 6.3.2,

МУАУНЭ MNS 5700:2020

стандартын 12.8

Журам шинэчлэн батлах

тухай ЭМС-ын 2015 оны 98

дугаар тушаалын 2 дугаар

хавсралт

2.6. Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ

2.8. Гадаадын эмч, мэргэжилтний асуудал
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68

Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтнүүд

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх

зөвшөөрөлтэй, төрөлжсөн мэргэжлээр тусламж

үзүүлдэг 

0 15

0 1130

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Нийт оноо

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,

байгууллагын эрх бүхий албан

тушаалтан

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

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Журам шинэчлэн батлах

тухай ЭМС-ын 2015 оны 98

дугаар тушаалын 2 дугаар

хавсралт
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