
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, 15.12.3,

ЭМТХ-ийн 19.13, ЭТҮТХ-

ийн  14.1

Эрх бүхий байгууллагаас олгосон 

тусгай зөвшөөрөлтэй.

0 215 0 0

0 75 0 0

2 ЭМТХ-ийн 19.1, 19.3.1

Төвийн тусламж үйлчилгээг тусгай

зөвшөөрлийн гэрчилгээнд заасан

нутаг дэвсгэр, хаяг байршилд

явуулдаг. 

0 10

3

ЭМТХ-ийн 19.3.1, ЭТҮТХ-

ийн 14.2.2, 14.2.3, 14.2.4,

14.2.6, 14.2.7, ЦССҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6674:2017 стандартын 4.1,

ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 4, ЗӨСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6675:2017 стандартын 4  

Тусгай зөвшөөрөлд заагдсан

төрлийн, чиглэлийн тусламж

үйлчилгээг үзүүлдэг.  

0 10

№3.8.1.ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН 

ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: ......./..../...

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           
Эрсдэл үүсэх               магадлал

1.1. Тусгай мэргэжлийн төвүүдийн үйл ажиллагаанд 

тавигдах нийтлэг шаардлага 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

1.Нийтлэг шаардлага 

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

Хуудас 1



4 ЭМТХ-ийн  25.1 дахь хэсэг

Эмнэлгийн мэргэжилтэн тухайн

зөвшөөрлийн төрлөөр эмнэлгийн

тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг.

0 10

5

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6647:2017

стандартын 5.2, ЭСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6676:2017 стандартын 5.2,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 5.2

Төв нь салбарын болон орон

нутгийн бодлого хөтөлбөртэй

уялдсан стратеги төлөвлөгөөтэй.

0 5

6

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6647:2017

стандартын 5.5, ЭСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6676:2017стандартын 5.5,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын стандартын 5.5

Эрүүл мэндийн технологи,

оношилгоо, эмчилгээний стандарт,

заавар, удирдамжийн хэрэгжилтэд

дүн шинжилгээ хийж, чанар

сайжруулах арга хэрэгслийг

нэвтрүүлэн ажилладаг.

0 10

7

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 5.6, ЭСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6676:2017 стандартын 5.6,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 5.6

Эмнэлгийн мэргэжилтний

мэргэжлийн алдаа, зөрчлийг

бүртгэн, алдаа гаргахаас урьдчилан

сэргийлэх арга хэмжээ авч

ажилладаг.

0 5

8

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6647:2017

стандартын 5.7, ЭСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6676:2017 стандартын 5.7,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 5.7

Үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчлүүлэгчийн

сэтгэл ханамж, эрүүл мэндийн

хэрэгцээнд судалгаа хийж,

төлөвлөлт, чанар, аюулгүй байдлыг

сайжруулан ажилладаг.

0 5

9

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6647:2017

стандартын 5.8, ЭСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6676:2017 стандартын 5.8,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 5.8

Гамшиг, онцгой байдлын үеийн

бэлэн байдал, хариу арга

хэмжээний төлөвлөгөөтэй.

0 5

10

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 5.9, ЭСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6676:2017 стандартын 5.9,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 5.9

Төв нь эмнэлгийн мэргэжилтний ёс 

зүйн дүрмийг мөрдүүлж, ёс зүйн 

болон харилцаа хандлагын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж 

ажилладаг.

0 5

Хуудас 2



11

ЭМСС-ын 2016 оны "Эмгэг

судлалын үндэсний төвийн

дүрэм, бүтцийг батлах

тухай" А/294, ЭМСС-ын

2016 оны "Цус сэлбэлт

судлалын үндэсний төвийн

дүрэм бүтцийг батлах

тухай" А/137, ЭМС-ын 2016

оны "Бүтцэд нэмэлт

өөрчлөлт оруулах тухай" 17

дугаар тушаал

Эрүүл мэндийн байгууллага дүрэм,

бүтэцтэй, түүнийгээ хэрэгжүүлж

ажилладаг.

0 10

0 15 0 0

12

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 6.1 , ЗӨСҮТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6675:2017 стандартын

6.1, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 6.1

Мэргэшсэн багийг бүрдүүлэх хүний

нөөцийн хөгжлийн, баталгаажуулсан

хөтөлбөртэй.

0 3

13

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 6.3, ЗӨСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6675:2017 стандартын 6.3,

ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 6.3

Төвийн үйл ажиллагааны онцлог,

хэрэгцээ, шаардлагатай уялдуулан

хүний нөөцийн зохицуулалт

хийгдсэн. 

0 3

14

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 6.4, ЗӨСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6675:2017 стандартын 6.4,

ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 6.4

Шинэ ажилтныг байгууллагын үйл

ажиллагаатай танилцуулах болон

мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх

төлөвлөгөөтэй, сургалтыг зохион

байгуулдаг. 

0 3

15

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын , ЗӨСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6675:2017 стандартын

11.2.6, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 11.2.3

Лаборатори нь тусгаарлагдсан 

хэсэгт байрлаж, мэргэшсэн хүний 

нөөц, тоног төхөөрөмжөөр 

хангагдсан.

0 3

1.2. Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа

Хуудас 3



16

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 6.10, ЗӨСҮТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6675:2017 стандартын

6.10, ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 6.10

Ажилтан бүрт хувийн хэрэг хөтөлж,

хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай

холбоотой мэдээний санг хөтлөн,

тогтмол баяжилт хийдэг. 

0 3

0 9 0 0

17

Төв нь өөрийн үйл ажиллагаатай

холбоотой мэдээ, мэдээлэл,

тайланг холбогдох хууль, дүрэм,

журам, тушаалын дагуу цаг

хугацаанд нь үнэн зөв тогтмол

мэдээлдэг.

0 3

18

Төв нь мэдээ тайланг цаасан болон

электрон хэлбэрээр холбогдох

хууль, дүрэм, журмын дагуу

архивладаг.

0 3

19

Төв нь мэдээллийн болон бусад

зориулалтын программ хангамжтай,

мэдээний сан үүсгэн, баяжилтыг

тогтмол хийдэг.

0 3

0 9

20

Төв нь бүтэц үйл ажиллагааны

стандартын хэрэгжилтэд жил бүр

хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр

дүнг тооцдог

0 3

21

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй,

харилцаа, мэдлэг ур чадварт

үнэлгээ өгч, урамшуулал,

хариуцлагын тогтолцоог

нэвтрүүлсэн

0 3

22

Үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчийн

эрэлт хэрэгцээ, өргөдөл, гомдлын

мөрөөр хяналт хийдэг, 

0 3

0 9 0 0

23

Төв нь үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ

үзүүлэгчийн сэтгэлд нийцсэн

"Ээлтэй"орчныг бүрдүүлсэн

0 3

24

Үйлчлүүлэгчийн санал, хүсэлт өгөх,

мэдээлэл, зөвлөгөө авах боломжийг

бүрдүүлсэн

0 3

1.3. Төвийн статистик, мэдээллийн үйл ажиллагаа

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл 

ажиллагаа MNS 6674:2017 

стандартын 7.1, 7.3, ЗӨСҮТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа 

MNS 6675:2017 стандартын 

7.1-7.3, ЭСҮТ-ийн бүтэц, 

үйл ажиллагаа MNS 

6676:2017 стандартын 7.1-

7.3

1.4. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

1.5. Төвийн тусламж, үйлчилгээ

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 8.1-8.4, ЗӨСҮТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6675:2017 стандартын

8.1-8.4, ЭСҮТ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

6676:2017 стандартын 8.1-

8.4, Иргэдээс төрийн

байгууллага албан

тушаалтанд гаргасан

өргөдөл гомдлыг

шийдвэрлэх тухай хуулийн

7 дугаар зүйл, 15.3 дахь

заалт,

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 9.1, 9.2, 9.5 ,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 9.1, 9.2, 9.5,

ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 9.1, 9.2, 9.5

Хуудас 4



25
Төв нь амилуулах суурь тусламж

үзүүлэх чадавхтай
0 3

0 15 0 0

26
Стандарт, технологи, дүрэм, журам,

зааврыг мөрдөж ажилладаг
0 5

27

Байгууллагын удирдлага

үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг

хангах үйл ажиллагаанд чанарын

хяналт үнэлгээ хийж, үр дүнг

тооцдог

0 5

28

Үйлчлүүлэгчид оношилгоо,

шинжилгээний аюултай хариуг

мэдэгдэхийн өмнө үйлчлүүлэгчийг

таних үйл ажиллагаа хийгдсэн

0 5

0 9 0 0

29

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 15.1.1, ЭСҮТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6676:2017 стандартын

12.1.1,ЗӨСҮТ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

6675:2017 стандартын

11.1.2, 

Тандалт судалгаа, нийгмийн эрүүл

мэндийн тусламж, үйлчилгээг

үзүүлдэг

0 3

30

Хүн амд өөрийн үйл ажиллагааны

онцлогоор эрүүл мэндийн

боловсрол олгох мэдээлэл, сургалт

сурталчилгаа хийдэг  

0 3

31

Мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа

хийх сургалтын материал, тоног

төхөөрөмжөөр хангагдсан

0 3

0 24

32

Төв нь сургалт, судалгааны ажлын 

чадавхийг сайжруулах, сургалт 

зохион байгуулах, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны үр дүнг 

хэлэлцэх, үнэлгээ өгөх, мэдээлэх 

үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг

0 3

33

Төв нь төгсөлтийн дараах сургалт 

эрхлэх зөвшөөрөл олгох эрх бүхий 

байгууллагаас зөвшөөрсөн 

мэргэжлээр мэргэшүүлэх болон 

тасралтгүй сургалт эрхэлдэг

0 3

1.7 Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 18.2, ЭСҮТ-ийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

6676:2017 стандартын

15.2.1,ЗӨСҮТ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

6675:2017 стандартын

14.2.1, 14.2.2, 14.2.6

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 15.1.1, 15.1.3,

ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 12.1.1, 12.1.3,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 11.1.2, 11.1.4

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 10.1.1, 10.1.2,

10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7

, 10.3.1-10.3.2, 10.3.5,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 10.1.1, 10.1.2,

10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7

, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.5 ЭСҮТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6676:2017 стандартын

10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5,

10.1.6, 10.1.7, 10.3.1, 10.3.2,

10.3.5 

1.8 Сургалт, бусад эрүүл мэндийн байгууллагаас мэргэжил 

арга зүйн дэмжлэг авах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар 

хангах үйл ажиллагаа

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 9.1, 9.2, 9.5 ,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 9.1, 9.2, 9.5,

ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 9.1, 9.2, 9.5

1.6 Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал 

Хуудас 5



34

Төв нь сурган заах арга зүй 

эзэмшсэн, төрийн захиргааны төв 

байгууллагаас тогтоосон шалгуурыг 

хангасан багшлах чадавх бүхий 

хүний нөөцтэй 

0 3

35

Төв нь сургалт явуулах, 

суралцагчдад дадлага хийх нөхцөл, 

бололцоог бүрдүүлсэн

0 3

36

Өндөр хөгжилтэй оронд өөрийн 

ажилтанг сургах, мэргэшүүлэх, 

дэвшилтэд технологи нэвтрүүлсэн

0 3

37

Төв нь холбогдох шийдвэрийн дагуу

тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр

улсын хэмжээнд бусад эрүүл

мэндийн байгууллагыг мэргэжил,

арга зүйн удирдлагаар ханган,

лавлагаа шатлалын тусламж

үйлчилгээ үзүүлдэг  

0 3

38

Төв нь өөрийн төрөлжсөнөөс бусад

мэргэшлийн чиглэлээр тухайн эрх

бүхий эрүүл мэндийн байгууллагаас

лавлагаа мэргэжил арга зүйн

дэмжлэг авч хамтран ажилладаг

0 3

39

Цахим сүлжээ ашиглан зайн

сургалт, зөвлөгөө, мэргэжил арга

зүйн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг

бүрдүүлсэн

0 3

0 15 0 0

40

Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэлээр

эрдэм шинжилгээ, судалгаа

туршилтын ажлыг холбогдох хууль,

тогтоомжид нийцүүлэн эрхэлдэг

0 3

41

Төв нь өөрийн тусламж

үйлчилгээний стандарт, эмнэлзүйн

заавар, удирдамж, хөтөч, эрдэм

шинжилгээний төсөлт ажил

боловсруулах, нэвтрүүлэхэд

мэргэжлийн арга зүйгээр хангаж

ажилладаг

0 3

42

Төв нь эмнэлгийн мэргэжилтэн,

ажилтанг судалгааны ур чадварт

суралцах, эрдэм шинжилгээ,

судалгааны ажил эрхлэх боломж,

нөхцөлийг бүрдүүлсэн 

0 3

1.9 Эрдэм шинжилгээ, судалгаа

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 10.1.1, 10.1.2,

10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7

, 10.3.1-10.3.2, 10.3.5,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 10.1.1, 10.1.2,

10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7

, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.5 ЭСҮТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6676:2017 стандартын

10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5,

10.1.6, 10.1.7, 10.3.1, 10.3.2,

10.3.5 

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 10.2.1-10.2.5,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 10.2.1-10.2.5,

ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 10.2.1-10.2.5,       

Хуудас 6



43

Тусламж үйлчилгээний технологид

үнэлгээ хийх, инноваци, шинэ

технологи нэвтрүүлэх, судлах үйл

ажиллагааг эрүүл мэндийн асуудал

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв

байгууллагаас баталсан журам,

аргачлалын дагуу хэрэгжүүлдэг

0 3

44

Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн

хурлыг үндэсний болон олон улсын

түвшинд зохион байгуулан оролцдог

0 3

0 35

45

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж болон 

инженерийн байгууламжийн 

үйлчилгээг холбогдох дүрэм, 

журмын дагуу мэргэжлийн инженер, 

техникийн ажилтан хийж гүйцэтгэдэг

0 5

46

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

инженер, техникийн ажилтан нь 

тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, 

аюулгүй ажиллагааны мэргэжлийн 

удирдлагаар хангаж, сургалтыг 

зохион байгуулдаг 

0 5

47

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 

нарийн мэргэжлийн засвар 

үйлчилгээ, угсралт суурилуулалт 

шаардлагатай тохиолдолд 

мэргэжлийн байгууллагаар 

гүйцэтгүүлдэг

0 5

48

Нэн шаардлагатай тоног

төхөөрөмжийн бүртгэлтэй, Маягт

№1 

0 5

49
Гэмтэлтэй тоног төхөөрөмжийн

бүртгэлтэй, Маягт №4
0 5

50

Ашиглагдаж буй тоног

төхөөрөмжийн бүртгэлтэй, Маягт

№7

0 5

51

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн

нэгдсэн бүртгэл мэдээллийг ЭМХТ-

д хүргүүлсэн.

0 5

0 190 0 0

0 100 0 0

1.10 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, инженерийн байгууламж

2.1 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв

ЭМТХ-ийн 20.2.1, ЦССҮТ-

ийн бүтэц, үйл ажиллагаа

MNS 6674:2017 стандартын

16.2.1, 16.2.2, 16.2.3,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 12.2.1, 12.2.2,

12.2.3, ЭСҮТ-ийн бүтэц,

үйл ажиллагаа MNS

6676:2017 стандартын

13.2.1, 13.2.2, 13.2.7

ЭМТХ-ийн 20.2.1, Журам

батлах тухай ЭМС-ын 2017

оны А/493 тоот тушаалын 3

дугаар хавсралт 

2. Үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран тавигдах нэмэлт 

шаардлагууд

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 10.2.1-10.2.5,

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 10.2.1-10.2.5,

ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 10.2.1-10.2.5,       

Хуудас 7



52

Төв нь цус цуглуулах, шинжлэх,

үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх,

цус цусан бүтээгдэхүүний зохистой

хэрэглээнд батлагдсан стандарт,

фармокопейн өгүүлэл, тушаал,

дүрэм, журам, зааврыг мөрддөг 

0 5

53

Цус, цусан бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэлд Олон улсын

стандартад нийцсэн

үйлдвэрлэгчийн бараа

бүтээгдэхүүн, шинжилгээнд тусгай

шаардлага хангасан оношлуурыг

сонгон хэрэглэдэг

0 5

54

Цусны донорын сонор сэрэмжийн

тогтолцоог хэрэгжүүлэх ажлыг эрүүл

мэндийн байгууллагатай хамтран

зохион байгуулдаг

0 5

55
Гамшгийн үед тусламж үйлчилгээ

үзүүлэх цусны нөөц төвтэй 
0 5

56

Эмнэлгийн болон салбар төвийн

цусны аюулгүй байдал, зохистой

хэрэглээнд хөндлөнгийн хяналт

үнэлгээг тогтмол хийж, зөвлөмжөөр

хангаж ажилладаг

0 5

57

Цус өгөхийн өмнө цусны донорын

талаар сургалт хийж, мэдээллээр

хангадаг

0 5

58

Донорыг эрүүл мэндийн асуудал

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв

байгууллагаас баталсан шалгуур

үзүүлэлтийн дагуу сонгодог

0 5

59

Цус цуглуулах үйл ажиллагааг

суурин, явуулын болон бусад

зөвшөөрөгдсөн хэлбэрээр зохион

байгуулдаг

0 5

60

Донорыг цус өгөхийн өмнө болон

өгсний дараах зөвлөгөө,

мэдээллээр хангадаг, хянадаг,

цусны донортой эргэх холбоо

тогтоон ажилладаг

0 5

61
Донорын бүртгэл мэдээллийн сан

үүсгэсэн
0 5

62

Лабораторийн оношилгооны

техникийн шаардлага, оношлуурын

аргын стандарт болон Монгол

Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж

байгаа бусад стандарт,

үйлдвэрлэгчээс заасан зааврын

дагуу хийдэг  

0 5

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 12.1.1, 12.1.2,

12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, Эрүүл

мэнд, спортын сайдын "Цус

сэлбэлт судлалын үндэсний

төвийн дүрэм, бүтцийг

батлах тухай" 2016 оны

А/137тоот тушаалын 1

дүгээр хавсралт 2, ЭМСС-

ын 2016 оны "Журам батлах

тухай" 01 дүгээр тушаал

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 12.2.2, 12.3.1,

12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.4.6,

12.4.8, ЭМС-ын 2016 оны

"Журам батлах тухай" 02

тушаал 

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 13.1.1-13.1.2,

13.1.4, 13.1.5, Эрүүл мэнд,

спортын сайдын 2016 оны

"Журам батлах тухай"02

тоот тушаал

Хуудас 8



63

Нэгдсэн лаборатори нь

бактериологи, иммуногематологи,

халдвар илрүүлэх лабораторитой  

0 5

64

Шинжилгээний нэр төрөл бүрээр

олон улсын болон үндэсний

чанарын гадаад үнэлгээ, ур

чадварын сорилд хамрагддаг

0 5

65
Цусны бүлэг тодорхойлох

шинжилгээ хийдэг
0 5

66
Халдвар илрүүлэх шинжилгээ

хийдэг
0 5

67
Цус цусан бүтээгдэхүүний чанарын

хяналтын шинжилгээ хийдэг
0 5

68
Лавлагаа тусламж үйлчилгээ

үзүүлдэг
0 5

69
Цус цусан бүтээгдэхүүнийг журмын

дагуу олгодог
0 5

70
Цусны донорын мэдээлэл, сургалт

сурталчилгаа хийдэг
0 5

71
Цусны донорын урамшууллын

тогтолцоог хэрэгжүүлдэг
0 5

0 35 0 0

72

Төв нь тусламж, үйлчилгээний

чанар, аюулгүй байдлыг хангахтай

холбоотой эмгэг судлалын тусламж

үйлчилгээний чиглэлээр мэргэжил

арга зүй, удирдлагаар ханган

ажилладаг 

0 5

73

Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг

холбогдох дүрэм, журмын дагуу

гүйцэтгэдэг 

0 5

74

Эмгэг судлалын дээжийг эс, эдийн

түвшинд шинжлэн, онош тогтоож,

дүгнэлт гаргадаг

0 5

75

Эмнэлгийн нас баралтад эмгэг

судлалын задлан шинжилгээ хийж,

өвчний онош зөв тогтоогдсон

эсэхийг тодорхойлон дүгнэлт

гаргадаг

0 5

76

Лавлагаа лаборатори нь эд судлал,

эс судлал, иммуногистохими,

экспресс шинжилгээ, молекул

генетик, туршилт судалгааны

лабораториудтай 

0 5

77

Эмгэг эд, эсийн сорьц бэлтгэн

боловсруулах, шинжлэх, хадгалах,

биобанктай

0 5

                     2.2 Эмгэг судлалын үндэсний төв

ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 11.1.1, 11.1.2,

11.1.3, 

Эрүүл мэндийн тухай

хуулийн 28 дугаар зүйлийн

28.4.3,ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 11.2.1, 11.2.2,

11.2.3, 12.1.1-12.1.3,Эрүүл 

мэнд, спортын сайдын 2016

оны "Эмгэг судлалын

үндэсний төвийн дүрэм,

бүтцийг шинэчлэн батлах

тухай" А/294 тоот тушаал

3.2.1, 3.2.2,   Эрүүл мэндийн 

сайдын 2017 оны "Амьд

сорьц, эмгэг эс судлалын

шинжилгээ хийх журмыг

шинэчлэн батлах тухай"

А/07 тоот тушаал 2.1-2.8,

4., 5., 6.1-6.3, 7.1-7.4, 8.1.

Эрүүл мэндийн сайдын

2014 оны "Эмгэг судлалын

шинжилгээ хийх журам

батлах тухай"163 тоот

тушаал Хоёр. Цогцсын

эмгэг судлалын шинжилгээ

хийх 2.1, 2.6. 2.6.1, 2.6.2,

2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6,

2.6.7, 2.7.1-2.7.1.5 

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 13.2, 13.3, 13.4,

13.5, 14.2, Эрүүл мэнд,

спортын сайдын 2016 оны

"Журам батлах тухай" 01,

02 дугаар  тушаал

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 15.1, 15.2

ЦССҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6674:2017

стандартын 13.1.1-13.1.2,

13.1.4, 13.1.5, Эрүүл мэнд,

спортын сайдын 2016 оны

"Журам батлах тухай"02

тоот тушаал

Хуудас 9



78

Эмгэг судлалын тусламж,

үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлах

ажлыг төрийн болон төрийн бус

байгууллага, иргэдийг татан

оролцуулж, мэргэжил арга зүйгээр

хангаж, олон нийт болон эмнэлгийн

мэргэжилтэн, эрүүл мэндийн

ажилтанд мэдээлэл, сургалт,

сурталчилгаа хийх гарын авлага,

сургалтын материалаар хангаж

ажилладаг

0 5

0 55 0 0

79

Эрсдэлийн удирдлага, бэлэн

байдал, тандалт судалгааны

тасагтай

0 5

80
Чанарын хяналт, үнэлгээ дотоод

аудитын албатай 
0 5

81

Үндэсний хэмжээнд зоонозын

өвчний оношилгоо, эмчилгээ,

лабораторийн лавлагаа тусламж

болон хяналт, шинжилгээ хийж,

мэргэжил арга зүйгээр ханган

ажилладаг

0 5

82

Нян, вирус, эгэл биетэн, шимэгч,

ийлдэс судлал, молекул биологи,

амь сорьц болон судалгаа

туршилтын лабораторитой

0 5

83

Лаборатори нь оношлох, илрүүлэх,

хянах, сэргийлэх, лавлагаа

шинжилгээг өвчтөний, тархвар

судлалын холбогдолтой, гадаад

орчны болон байгалийн голомтоос

цуглуулсан бүх төрлийн сорьцод

бичил харах, нян судлал, ийлдэс

судлал, вирус судлал, молекул

биологи, амьд сорьцийн төрөлжсөн

шинжилгээг хийдэг 

0 5

84

Лабораторийн шинжилгээ,

оношилгооны лавлах технологи,

стандарт үйлдлийг боловсруулж

харьцуулан үнэлдэг

0 5

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 11.2.1, 11.2.2,

11.2.3 , ЭМСС-ын 2016 оны

"Бүтцэд нэмэлт өөрчлөлт

оруулах тухай" 17 дугаар

тушаал 8.3.1, 8.3.8, 8.3.9,

8.3.11, 8.5.5

2.3 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, ЗӨСТ

Эрүүл мэндийн тухай

хуулийн 28 дугаар зүйлийн

28.4.3,ЭСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6676:2017

стандартын 11.2.1, 11.2.2,

11.2.3, 12.1.1-12.1.3,Эрүүл 

мэнд, спортын сайдын 2016

оны "Эмгэг судлалын

үндэсний төвийн дүрэм,

бүтцийг шинэчлэн батлах

тухай" А/294 тоот тушаал

3.2.1, 3.2.2,   Эрүүл мэндийн 

сайдын 2017 оны "Амьд

сорьц, эмгэг эс судлалын

шинжилгээ хийх журмыг

шинэчлэн батлах тухай"

А/07 тоот тушаал 2.1-2.8,

4., 5., 6.1-6.3, 7.1-7.4, 8.1.

Эрүүл мэндийн сайдын

2014 оны "Эмгэг судлалын

шинжилгээ хийх журам

батлах тухай"163 тоот

тушаал Хоёр. Цогцсын

эмгэг судлалын шинжилгээ

хийх 2.1, 2.6. 2.6.1, 2.6.2,

2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6,

2.6.7, 2.7.1-2.7.1.5 
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85
Лабораторийн шинжилгээний

мэдээллийн сан бүрдүүлсэн
0 5

86

Байгалийн голомтод, зоонозын

өвчний тусламж үйлчилгээнд

чанарын удирдлагын тогтолцоо,

чанар сайжруулах аргыг

нэвтрүүлсэн

0 5

87

Зоонозын халдварт өвчний үйл

явдалд болон шалгуур үзүүлэлтэд

суурилсан тархалтыг тогтоох,

тандалт судалгааг зохион байгуулж,

байгалийн голомтын болон хүн

амын дундах эрсдэлийн түвшинг

тогтоодог 

0 5

88

Зоонозын өвчний эмнэлзүй, тархвар

судлал, гадаад орчин, халдварын

агуулагч, дамжуулан амьтдын

болон биотерроризмын

холбогдолтой сорьцод

лабораторийн лавлах шинжилгээ

хийж үр дүнг баталгаажуулдаг 

0 5

89

Эмнэлзүйн удирдамж, стандарт

хөтчийг ДЭМБ-ын зөвлөмж болон

ОУ-ын нотолгоонд суурилсан арга

технологиор баяжилт хийж,

шинэчлэн боловсруулж мөрддөг

0 5

........... 

Эрсдэ

л-тэй

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар: 

ЗӨСҮТ-ийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 6675:2017

стандартын 11.2.1, 11.2.2,

11.2.3 , ЭМСС-ын 2016 оны

"Бүтцэд нэмэлт өөрчлөлт

оруулах тухай" 17 дугаар

тушаал 8.3.1, 8.3.8, 8.3.9,

8.3.11, 8.5.5

НИЙТ ОНОО 0 405

ҮНЭЛГЭЭ

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн 

зөвшөөрсөн: Аж 

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

/ овог, нэр/ / овог, нэр/
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