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№3.1.1 ЭМНЭЛГИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ 

ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС 

 

 

Хяналтын байгууллага: 

Шалгуулагч этгээдийн нэр: 

Объектын нэр:  

Регистрийн дугаар: 

Хяналт шалгалт хийсэн огноо:…../…./…. 
 
Шаардлага хангасан 
асуултын тоо: 
 

 Хууль сахин 
мөрдөлтийн хувь: 

   

Шаардлага хангаагүй 
нийт оноо:  

 Эрсдэл үүсэх 
магадлалын хувь: 

 Эрсдэл үүсэх 
магадлал 

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ 

№ 

Хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам, стандартын нэр, 
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1 2 3 4 5 6 

1.  Аж ахуйн үйл ажиллагааны 
тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хуулийн 5.1, 15.12.3, Эрүүл 
мэндийн тухай хуулийн 
19.13, Эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээний тухай 
хуулийн 14.1 

Эрх бүхий байгууллагаас 
олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй 

      

1. Эмнэлгүүдэд тавигдах ерөнхий шаардлага 0 725   

1.1.Тусгай зөвшөөрөл  0 30   

2.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 19.1, 19.3.1 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 
тусгай зөвшөөрлийн 
гэрчилгээнд заасан нутаг 
дэвсгэр, хаяг байршилд 
явуулдаг 

0 10   

3.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 19.3.1, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 14.2.2, 14.2.3, 
14.2.4, 14.2.6, 14.2.7, 
Төрөлжсөн мэргэшлийн 
эмнэлгийн ийн бүтэц үйл 
ажиллагаа MNS 6330:2017 
стандартын 12-13, Нэгдсэн 
эмнэлгийн бүтэц үйл 

Тусгай зөвшөөрөлд заагдсан 
төрлийн, чиглэлийн тусламж 
үйлчилгээг үзүүлдэг 

0 20   
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ажиллагаа MNS 5095:2017 
стандартын 12-13, Амаржих 
газрын бүтэц үйл ажиллагаа 
MNS 6188:2010 стандартын 
8-18  

1.2. Хүний нөөц  0 130   

4.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Төрөлжсөн 
мэргэшлийн эмнэлгийн 
бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 
6330:2017, Нэгдсэн 
эмнэлгийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS 5095:2017 
стандартын А хавсралтын 
А1 хэсгийн А1.1, А1.3, А1.4, 
А1.5, А2 хэсэг  

Эмнэлгийн мэргэжилтэн, 
захиргааны ажилтны харьцаа 
70%-75%:30%-25% 

0 10   

5.  Их эмч, сувилагчийн харьцаа 
1:2,0-2,5-аас багагүй 

0 15   

6.  Сувилагч, туслах сувилагчийн 
харьцаа 4:0.5-1-ээс багагүй  

0 15   

7.  Лабораторийн эмч, техникчийн 
харьцаа 1:3-аас багагүй  

0 15   

8.  Үйл ажиллагааны онцлогоос 
хамаарсан орон тоог 
зохистойгоор бүрдүүлсэн 

0 15   

9.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Амаржих 
газрын бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS6188:2010 
стандартын А хавсралт  

Их эмч орон тоогоор, 
мэргэшлийн хувьд бүрэн 
хангагдсан 

0 15   

10.  Эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн 
орон тоогоор, мэргэшлийн 
хувьд бүрэн хангагдсан 

0 15   

11.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 25.1 дахь хэсэг 

Эмнэлгийн мэргэжилтэн 
тухайн зөвшөөрлийн төрлөөр 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлдэг 

0 30   

1.3. Удирдлага, зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа 0 290   

12.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 21 дүгээр зүйл, 
Төрөлжсөн мэргэшлийн 
эмнэлгийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS 6330:2017, 
Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS 
5095:2017 стандартын 5.1 

Эрүүл мэндийн байгууллага 
дүрэм, бүтэцтэй, түүнийгээ 
хэрэгжүүлж ажилладаг 

0 10   

13.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1-20.2.3, 
20.2.6 заалт, Төрөлжсөн 
мэргэшлийн эмнэлгийн 
бүтэц, үйл ажиллагаа 
MNS6330:2017, Нэгдсэн 
эмнэлгийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5095:2017 
стандартын 5.5, 5.6, 5.7, 7.1, 
9.1, 9.3, 9.4, 9.5 

Хүчин төгөлдөр эмнэлгийн 
анхан шатны бүртгэлийн 
маягт, зөвшөөрлийн хуудсаар 
бүрэн хангагдсан 

0 10   

14.  Өвчтөнг эмнэлэг, тасаг 
хооронд шилжүүлэх журамтай, 
түүнийг мөрдөж, шилжүүлсэн 
өвчтөнөө эргэж хянадаг  

0 15   

15.  Тусламж үйлчилгээний 
хүлээгдэл, ачааллыг 
зохицуулсан арга хэмжээг 
хэрэгжүүлдэг /цаг хуваарь, 
товлолт цаг, тасаг хооронд 
орны шилжүүлэг хийдэг гм/ 

0 30   

16.  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   

17.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1,Төрөлжсөн 
мэргэшлийн эмнэлгийн 
бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 

Эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний чанар аюулгүй 
байдал /ЭМТҮЧАБ/-ын багийг 
зохион байгуулсан 

0 20   



3 

18.  6330:2017, Нэгдсэн 
эмнэлгийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS 5095:2017 
стандартын 5.5-5.8, Дүрэм 
батлах тухай Монгол улсын 
Шадар сайд, Эрүүл 
мэндийн сайдын хамтарсан 
2019 оны 116/А/565 тоот 
тушаалын хавсралтын 2.5, 
2.6 

Эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний чанар аюулгүй 
байдал /ЭМТҮЧАБ/-ын баг нь 
тогтмол хуралдаж, хэлэлцсэн 
асуудлаараа шийдвэр гаргаж, 
хэрэгжүүлэн ажилладаг 

0 20   

19.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулах зарим 
арга хэмжээний тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны А/566 тоот 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралт  

Байгууллагын эрсдэлийн 
үнэлгээ хийж, эрсдэлээс 
сэргийлэх арга хэмжээг 
төлөвлөн ажилладаг 

0 20   

20.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулах зарим 
арга хэмжээний тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны А/566 тоот 
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   

21.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулах зарим 
арга хэмжээний тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны А/566 тоот 
тушаалын 4 дүгээр 
хавсралт  

Ижил мэргэжилтний үнэлгээг 
зааврын дагуу гүйцэтгэж, 
эмнэлгийн тусламжийн 
чанарыг сайжруулж 
ажилладаг.  

0 20   

22.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Төрөлжсөн 
мэргэшлийн эмнэлгийн 
бүтэц, үйл ажиллагаа 
MNS6330: 2017 стандартын 
12.6, Нэгдсэн эмнэлгийн 
бүтэц, үйл ажиллагаа 
MNS5095:2017 стандартын 
12.6, Амаржих газрын 
бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 
6188:2010 стандартын 18 

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   

23.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс зүйн 
дүрэм батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/406 тоот тушаал 

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс 
зүйн дүрмийг мөрдүүлж, ёс 
зүйн болон харилцаа 
хандлагын зөрчлөөс сэргийлж 
ажилладаг.  

0 20   

24.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Төрөлжсөн 
мэргэшлийн эмнэлгийн 
бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 
6330:2017 стандартын 8.2, 
Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS 
5095:2017 стандартын 8.2, 
Амаржих газрын бүтэц, үйл 

Эмнэлэгт бүртгэгдсэн өвчлөл, 
нас баралт /хоног болоогүй, 
эхийн эндэгдэл, оношны зөрүү, 
хүүхэд, төрөх, мэс засал, 
мэдээгүйжүүлэлт эрчимт 
эмчилгээний ноцтой хүндрэл/- 
ын шалтгаан, нөхцөлийн 
байдлыг судалж, дүн 
шинжилгээ хийдэг 

0 30   
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ажиллагаа MNS 6188:2010 
стандартын 5.3.3 

25.  Иргэдээс төрийн 
байгууллага албан 
тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 
7 дугаар зүйл, 15.3 дахь 
заалт, 

Иргэд байгууллагаас 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, 
эмч, мэргэжилтний ёс зүй 
харилцаа хандлагатай 
холбоотой гомдлыг үнэн зөв 
шийдвэрлэдэг 

0 25   

26.  Хууль хяналтын болон төрийн 
захиргааны байгууллагад 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, 
эмч, мэргэжилтний ёс зүй 
харилцаа хандлагатай 
холбоотой гомдол санал гарч, 
нотлогдсон 
  

0 25   

1.4. Эмнэлгийн мэргэжилтний үйл ажиллагаа 0 150   

27.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, "Эрүүл мэндийн 
салбарын статистик мэдээ, 
мэдээллийн журам, 
бүртгэлийн маягтыг 
шинэчлэн батлах тухай" 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны 611 тоот тушаал, 
Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS 
5095:2017 стандартын 12, 
Эрүүл мэндийн технологи. 
Эмчилгээ, оношилгооны 
түгээмэл үйлдлүүд MNS 
4621:2008  

Өвчтөнд стандартын дагуу 
бүрэн үзлэг хийдэг 

0 20   

28.  Эмч эмчилгээ оношилгооны 
гардан үйлдлийг стандартын 
дагуу гүйцэтгэдэг 

0 30   

29.  Сувилагч бусад дунд 
мэргэжилтэн түгээмэл 
үйлдлийг стандартын дагуу 
гүйцэтгэдэг 

0 30   

30.  Лабораторийн болон бусад 
шинжилгээний хариунд дүн 
шинжилгээ хийж, оношилгоо 
эмчилгээний үндэслэл болгож 
тусгадаг 

0 20   

31.  Өвчний явц хүндэрсэн, онош 
эргэлзээтэй үед эмч нарын 
хамтарсан болон зөвлөх 
эмчийн үзлэгээр цаашдын 
асуудлыг шийдвэрлэдэг 

0 10   

32.  Эмч өвчний түүх, хяналтын 
карт, бусад баримт бичгийг 
зааврын дагуу үнэн, зөв 
хөтөлдөг 

0 20   

33.  Сувилагч бусад дунд 
мэргэжилтэн анхан шатны 
бүртгэлийн маягтыг зааврын 
дагуу цаг хугацаанд нь үнэн, 
зөв хөтөлдөг 

0 20   

1.5 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 0 125   

34.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Төрөлжсөн 
мэргэшлийн эмнэлгийн 
бүтэц, үйл ажиллагаа 
MNS6330:2017, Нэгдсэн 
эмнэлгийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5095:2017 
стандартын В хавсралтын 
В1, В2 хэсэг  

Нэн шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр бүрэн 
хангагдсан 

0 20   

35.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Амаржих 
газрын бүтэц үйл ажиллагаа 
MNS 6188:2010 стандартын 
В хавсралт 

0 20   
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36.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Журам 
батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2017 оны 
А/493 тоот тушаалын 3 
дугаар хавсралт  

Нэн шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн бүртгэлтэй, 
Маягт №1  

0 20   

37.  Гэмтэлтэй тоног төхөөрөмжийн 
бүртгэлтэй, Маягт №4 

0 20   

38.  Ашиглагдаж буй тоног 
төхөөрөмжийн бүртгэлтэй, 
Маягт №7 

0 20   

39.  Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжийн нэгдсэн бүртгэл 
мэдээллийг ЭМХТ-д 
хүргүүлсэн 

0 25   

2. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага  0 1150   

2.1. Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ  0 30   

40.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эрүүл 
мэндийн сайдын 2015 оны 
329 тоот тушаал 
/Хөнгөвчлөх тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх журам, 
хөнгөвчлөх тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх заавар/ 

Хөнгөвчлөх тусламж, 
үйлчилгээ шаардлагатай 
байдлыг тогтоосон. 

0 10   

41.  Үйлчлүүлэгчийг хөнгөвчлөх 
эмчилгээ, үйлчилгээний 
оношны бүлгийг баримталж 
эрүүл мэндийн байгууллагууд 
хоорондоо шилжүүлдэг 

0 10   

42.  Хөнгөвчлөх тусламж, 
үйлчилгээг батлагдсан 
стандарт, эмчилгээний заавар, 
удирдамжийн дагуу үзүүлдэг 

0 10   

2.2. Дархлаажуулалт  0 35   

43.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Дархлаажуулалтын 
тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2012 оны 217, 
Журамд өөрчлөлт оруулах 
тухай Эрүүл мэнд,спортын 
сайдын 2016 оны А/278 тоот 
тушаал  

Дархлаажуулалт хийх 
тохиолдол бүрийн өмнө үзлэг 
хийж, эсрэг, харшлах заалт 
байгаа эсэхийг дүгнэн, ямар 
вакцины хэддүгээр тун 
хийлгэхийг тогтоож 
тэмдэглэдэг 

0 10   

44.  Дархлаажуулалтын дараах 
урвал хүндрэлийн сэжигтэй 
тохиолдлыг бүртгэдэг, 
холбогдох газарт мэдээлдэг, 
яаралтай тусламж үзүүлдэг  

0 10   

45.  Дархлаажуулалтын дараах 
урвал хүндрэлийн тохиолдлын 
үед мэргэжлийн баг дүгнэлт 
гаргаж ажилладаг  

0 15   

2.3. Мэс заслын тусламж үйлчилгээ  0 70   

46.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Эрүүл мэндийн 
технологи Эмчилгээ 
оношилгооны түгээмэл 
үйлдлүүд MNS4621-2008 
стандартын II бүлэг, Амьд 
сорьц, эмгэг эс судлалын 
шинжилгээ хийх журмыг 
шинэчлэн батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2017 оны 07 тоот тушаал 

Үйлчлүүлэгчийг мэс засалд 
зохих журмын дагуу бэлтгэдэг 
/Яаралтай мэс заслын 
бэлтгэлийг 2 цагийн дотор 
хангасан/ 

0 30   

47.  Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээтэй холбоотойгоор 
мэс заслын дараа хүндрэл гарч 
давтан мэс засал хийгээгүй 

0 30   

48.  Амьд сорьц,мэс заслаар авсан 
эд, эрхтнийг бэхжүүлж 
лабораторид илгээдэг, хариуг 
өвчний түүхэнд хавсарган 
тэмдэглэдэг, эмнэлзүй-эмгэг 
судлалын оношны 
баталгаажилтын байдалд дүн 
шинжилгээ хийдэг 

0 10   

2.4. Цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, хэрэглээ 0 30   
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49.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Журам батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2016 оны 2 тоот тушаалын 6 
дугаар хавсралтын 5.6 дахь 
хэсэг, Эрүүл мэндийн 
сайдын 2017 оны А/03 тоот 
тушаал, Журам батлах 
тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2018 оны А/506 тоот 
тушаал  

Цус цусан бүтээгдэхүүний 
хэрэглээний заалтын 
үндэслэлийг үйлчлүүлэгчийн 
биеийн байдал, лабораторийн 
шинжилгээнд үндэслэн 
гаргадаг 

0 10   

50.  Цус цусан бүтээгдэхүүн 
сэлбэлтийн өмнө, явцад болон 
сэлбэлтийн дараах хяналтыг 
тавьдаг 

0 10   

51.  Цус цусан бүтээгдэхүүн 
сэлбэсэнтэй холбоотой гарсан 
урвал хүндрэлийг бүртгэсэн, 
мэдээлсэн, арга хэмжээг 
оновчтой шуурхай авдаг 

0 10   

2.5. Эмнэлзүйн онош, эмчилгээ  0 40   

52.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Зонхилон тохиолдох 
өвчний оношилгоо 
эмчилгээний удирдамж, 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2005 оны 109 тоот тушаал, 
Зонхилон тохиолдох өвчний 
үеийн хоол эмчилгээ MNS 
5991-2009 стандарт, 
Удирдамж батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2018 оны 16 тоот тушаал  

Шаардлагатай оношилгоо, 
шинжилгээг бүрэн хийж, олон 
улсын ангилал, нэршлийн 
дагуу эмнэлзүйн оношийг 
бичиж хэвшсэн 

0 10   

53.  Эмийн зохистой хэрэглээг 
төлөвшүүлсэн, эмгэг жамын 
дагуу эмэн эмчилгээг 
стандартын дагуу хийж 
хэвшсэн 

0 10   

54.  Оношийг үндэслэн 
эмчилгээний хоолоор эмчилдэг 

0 10   

55.  Сувилгаа, дэглэм, дэмжих 
болон эмийн бус эмчилгээг 
стандартын дагуу хийж 
хэвшсэн 

0 10   

2.6. Гемодиализийн тусламж  0 30   

56.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, 28.4.3, 
Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай 
хуулийн 22 дугаар зүйл, 
Заавар батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2022 оны 
147 тоот тушаал 

Гемодиализийн тусламж 
үзүүлэх нөхцөл /нефрологи их 
эмч, диализийн сувилагч, 
инженер, техникч, хоол зүйч, 
нийгмийн ажилтан/ бүрдсэн 

0 10   

57.  Гемодиализ эмчилгээний 
заалт гаргаж үйлчлүүлэгч, ар 
гэрт танилцуулж зөвшөөрөл 
авдаг 

0 10   

58.  Гемодиализ эмчилгээний үед 
мочевины индексийг хэмжиж, 
эмчилгээний тунг тооцдог 

0 10   

2.7. Эмнэлзүй, эмгэг судлал 0 125   

59.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, 28.4.3, 
Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай 
хуулийн 22 дугаар зүйл, 
Эмгэг судлалын шинжилгээ 
хийх журмыг шинэчлэн 
батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2017 оны 
А/55 тоот тушаал  

Эмнэлэгт нас барсан зайлшгүй 
тохиолдол /10/-уудыг эмгэг 
судлалын шинжилгээнд бүрэн 
хамруулдаг 

0 20   

60.  Цогцсын эмгэг судлалын 
шинжилгээг нас барснаас хойш 
24 цагийн дотор хийдэг  

0 15   

61.  Эмгэг судлаач эмч эмгэг 
судлалын бүрэн оношийг 21 
хоногийн дотор тавьж өвчний 
түүхийг дүн бүртгэлийн тасагт 
шилжүүлдэг 

0 30   

62.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 

Эмгэг эд, эс судлалын 
шинжилгээ хийдэг  

0 15   

63.  Эсийн шинжилгээг ажлын 2-3 
өдөрт хийж, хариуг хүргүүлдэг 

0 15   
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64.  зүйл, Амьд сорьц, эмгэг эс 
судлалын шинжилгээ хийх 
журмыг шинэчлэн батлах 
тухай 2017 оны А/07 тоот 
тушаалын хавсралтын 3.1, 
7.1 дэх хэсэг  

Дурангийн болон оношилгооны 
жижиг эдийн шинжилгээг 
ажлын 3-5 өдөрт хийж хариуг 
хүргүүлдэг 

0 15   

65.  Мэс заслаар авсан эдийн 
шинжилгээг 5-7 өдөрт хийж 
хариуг хүргүүлдэг 

0 15   

2.8. Эмнэлзүй-эмгэг судлалын конференц 0 60   

66.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1,20.2.3, 
Цогцсын шинжилгээний 
арга, эмгэг судлалын 
оношийн бүтэц MNS 5377-
2004 стандартын 12 дугаар 
бүлэг  

Эмнэлзүй- эмгэг судлалын 
конференцээр заавал 
хэлэлцэх асуудал /7/-уудыг 
хэлэлцдэг 

0 30   

67.  Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн 
мэдлэг, ур чадварыг 
дээшлүүлэх, дүгнэлт зөвлөмж 
гаргах зорилгоор эмнэлзүй- 
эмгэг судлалын конференцийг 
зохих бэлтгэлийг хангаж, 
дэгийн дагуу зохион 
байгуулдаг 

0 30   

2.9. Эмнэлзүйн лаборатори  0 95   

68.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, 
Эмнэлгүүдийн бүтэц үйл 
ажиллагаа стандарт MNS 
5095:2017 стандартын 
12.1.15, MNS 6330:2017 
стандартын 12.1.16, MNS 
6188:2010 стандартын 
6.5.1.1- 6.5.1.4  

Лабораторийн хэсэг клиник 
хими, клиник гематологи, 
биохими, дархлаа судлал, нян 
судлал, вирус судлал, эд эс 
судлал, молекул биологийн 
шинжилгээг стандартын дагуу 
хийдэг 

0 15   

69.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 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 

Анхдагч дээж цуглуулах, 
хадгалах, тээвэрлэх журамтай, 
түүнийг мөрддөг 

0 20   

70.  Шинжилгээний өмнөх, 
шинжилгээний үед, 
шинжилгээний дараа гарсан үл 
тохирлыг тодорхойлж, 
шалтгааныг арилгах, 
залруулах арга хэмжээ авдаг 

0 20   

71.  Эмч, өвчтөн, лабораторийн 
ажилтан, бусад талуудаас 
хүлээн авсан гомдол, санал 
хүсэлтийг шийдвэрлэх 
журамтай 

0 10   

72.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Эрүүл 
мэндийн лаборатори Чанар 
ба чадавхид тавих 
шаардлага MNS ISO 
15189:2015 стандартын 4.8 

Эмч, өвчтөн, лабораторийн 
ажилтан, бусад талуудаас 
хүлээн авсан гомдол, санал 
хүсэлтийг шийдвэрлэх 
журамтай 

0 10   

73.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 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 

0 10   

74.  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 10   

2.10.Рентген шинжилгээ  0 70   

75.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 

Эмчийн заалтын дагуу 
шинжилгээг гүйцэтгэдэг 

0 10   
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76.  тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Эмнэлгүүдийн бүтэц 
үйл ажиллагаа стандарт 
MNS 5095:2017 стандартын 
12.1.21, MNS 6330:2017 
стандартын 12.1.21, MNS 
5081:2013 стандартын 
8.4.3, MNS 6188:2010 
стандартын 6.5.1.5  

Туйлын болон харьцангуй 
эсрэг заалт (1-16 долоо 
хоногтой жирэмсэн, 0-15 насны 
хүүхэд, цусны эмгэг)-ыг 
баримталдаг 

0 10   

77.  Туяанаас хамгаалах хаалт 
(бамбайн, ургийн, бэлэг 
эрхтний)-ыг бэлдэж, 
хэрэглэдэг 

0 10   

78.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Эрүүл мэндийн 
технологи Яс үе мөчний 
рентген зураг авах MNS 
6110:2010, Эрүүл мэндийн 
технологи Уушгины зураг 
авах MNS 6114:2010, Эрүүл 
мэндийн технологи Хэвлийн 
тойм болон бөөрний 
ялгаруулах үйл 
ажиллагааны рентген зураг 
авах үйлдэл MNS 6115:2010 
стандарт 

Рентген зураг авах үйлдлийн 
технологийг мөрддөг /яс үе 
мөчний, уушгины, хэвлийн 
тойм болон бөөрний 
ялгаруулах үйл ажиллагааны 
зураг/ 

0 20   

79.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3,Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Ясны рентген 
шинжилгээний дүгнэлт 
бичих MNS 6111:2010, 
Үений рентген 
шинжилгээний дүгнэлт 
бичих MNS 6112:2010, 
Нугалмын рентген 
шинжилгээний дүгнэлт 
бичих MNS 6113:2010, 
Бөөрний бүрдэл, үйл 
ажиллагааны рентген 
шинжилгээний дүгнэлт 
бичих MNS 6116:2010 
стандарт 

Рентген шинжилгээний дүгнэлт 
(яс үе мөчний, үений, 
нугалмын, бөөрний бүрдэл үйл 
ажиллагааны)-ийг стандартын 
дагуу бичдэг 

0 20   

2.11. Хэт авиан шинжилгээ  0 90   

80.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3,Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 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   

81.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 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   
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82.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Зүрхний хэт авиан 
шинжилгээний дүгнэлт 
бичих загвар MNS 6233 
:2011 стандарт  

Хэт авиагаар зүрхний бүтэц, 
үйл ажиллагааг үнэлж, 
дүгнэлтийг монгол хэл дээр 
стандартын дагуу бичдэг 

0 20   

83.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Эрүүлийг хамгаалах 
технологи Ургийн бойжилт 
удаашрах хам шинжийн 
чанд авиан шинжилгээ MNS 
5256:2003 стандарт  

Ургийн бойжилт удаашрах хам 
шинж (ургийн жин, ихсийн 
байдал, ураг орчмын шингэний 
хэмжээ)-ийг чанд авиан 
шинжилгээгээр илрүүлж, 
дүгнэлтийг стандартын дагуу 
бичдэг 

0 20   

84.   Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Эрүүлийг хамгаалах 
технологи Ураг ихсийн 
хэвийн үзүүлэлтийн чанд 
авиан шинжилгээ MNS 
5258:2003 стандарт  

Чанд авиан шинжилгээгээр 
ураг, ихсийн хэвийн үзүүлэлт 
(ургийн толгойн том хэмжээ, 
ургийн хөгжлийн зэрэг, ихсийн 
байрлал, хэмжээ, зузаан, 
бүтэц, эмгэг байдлыг илрүүлэх, 
ихсийг хэмжих, ихсийн 
хөгжлийн үнэлгээ, жирэмсний 
хугацаа, ихсийн зузаарлын 
хамаарал)-ийг тодорхойлж, 
дүгнэлтийг стандартын дагуу 
бичдэг 

0 20   

2.12. Дурангийн шинжилгээ  0 50   

85.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Эрүүл мэндийг 
хамгаалах технологи, 
Улаан хоолой, ходоод, дээд 
гэдэсний дурангийн 
шинжилгээ MNS 5747-
1:2007, Бүдүүн гэдэс 
дурандах MNS 5748:2007, 
Гуурсан хоолой дурандах 
MNS 5749:2007, Цөс нойр 
булчирхай сэтгүүрдэх 
дурангийн шинжилгээ MNS 
5750:2007, Дурангийн 
эмчилгээ MNS 5751:2007 
стандарт  

Туйлын болон харьцангуй 
эсрэг заалтыг ягштал 
баримталдаг. 

0 10   

86.  Шинжилгээний өмнөх бэлтгэл 
(өлөн байх, гэдсийг сайтар 
цэвэрлэсэн байх, гэдэсний 
рентген зураг авхуулсан байх, 
цээжний рентген зураг 
авхуулсан байх, артерийн 
даралтыг хэмжсэн байх, 
зүрхний бичлэг хийсэн байх, 
эмийн сорил хийсэн байх, 
залгиурт мэдээ алдуулалт 
хийсэн байх, харшлын 
асуумжийг авсан байх)-ийг 
сайтар хангуулдаг 

0 20   

87.  Шинжилгээний дүнг үндэслэн 
дүгнэлт бичдэг, шаардлагатай 
үед бусад эмч нартай хамтран 
дурангийн оношилгоо, 
эмчилгээ, шинжилгээг хийдэг 

0 20   

2.13. СТ, MRI шинжилгээ  0 100   

88.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, 

Эмчийн заалтын дагуу 
шинжилгээг гүйцэтгэдэг 

0 10   

89.  Шинжилгээнд орж болохгүй 
тохиолдол (биед металл 
суулгацтай байх) -ыг сайтар 
тайлбарладаг 

0 10   

90.  Судасны тодосгогч бодис 
хэрэглэх үед зөвшөөрөл авдаг, 
бөөрний үйл ажиллагааны 

0 10   
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шинжилгээ, эмийн бодисын 
харшлын сорил хийдэг 

91.  Унтуулга хэрэглэх зайлшгүй 
шаардлагатай тохиолдол (бага 
насны хүүхэд)-д 
мэдээгүйжүүлгийн эмчид 
үзүүлж, зөвлөгөө авдаг 

0 10   

92.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Эрүүл мэндийн 
технологи, Тархины MRI 
шинжилгээний дүгнэлт 
бичих MNS 6107:2010 
стандарт  

Тархины MRI шинжилгээний 
дүгнэлтэд 16 бүрдэл хэсэг (их 
тархины эд, бага тархины эд, 
тархины баганан хэсгийн эд, 
ховдлуудын болон ховилуудын 
хэлбэр хэмжээ, тархинд 
усжилт, ивэрхий, хатингиршилт 
байгаа эсэх, тархины дунд 
бүрдлийн байдал, суурийн 
хөндийнүүд, тархины бор, 
цагаан бодисын зааг ялгаа, 
тархи нугалмайн зааг, 
боргоцой булчирхай орчим, 
далайн морь орчим, өнчин 
тархи орчим, 2 талын хамрын 
дайврын, духны хөндий, 
самалдаг, суурийн хөндийн 
агааржилт, 2 талын хөхлөг 
сэртэнгийн агааржилт, гавал 
ясны байдал)-ийг тусгадаг  

0 20   

93.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3,Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Эрүүл мэндийн 
технологи, Хүзүү, нуруу, 
бүсэлхий нурууны MRI 
шинжилгээний дүгнэлт 
бичих MNS 6108:2010 
стандарт 

Хүзүү, нуруу, бүсэлхий 
нурууны MRI шинжилгээний 
дүгнэлтэд 14 хэсгийн бүтэц, 
хэлбэр, хэмжээ, тодрол, 
насандаа тохирсон байдлыг 
тусгадаг (нугалмын тоо, нум, 
нугалмайн тодрол, нугалам 
хоорондын жийргэвчийн 
өндөр, жийргэвчийн тодрол, 
С2-р нугалмайн дээд 
сэртэнгийн тодрол, том нүхний 
түвшинд нугасны хөндий, 
нугасны тодрол, нугас, нугалам 
ясны хэлбэр, нугалмайн эргэн 
тойрны зөөлөн эд, 
холбоосуудын тодрол, 
миелографийн зурагт нугасны 
урд болон арын хөндий, 
нугалам хоорондын арын 
үений зай) 

0 20   

94.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3,Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Эрүүл мэндийн 
технологи, Түнх өвдөгний 
үений MRI шинжилгээний 
дүгнэлт бичих MNS 
6109:2010 стандарт 

Түнх, өвдөгний үений MRI 
шинжилгээний дүгнэлтэд ясны 
бүтэц, хэлбэр хэмжээ, тодрол 
насандаа тохирсон байдлыг 
тусгаж дүгнэлт бичдэг 

0 20   

2.14. Яаралтай тусламж үйлчилгээ  0 125   

95.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Нэгдсэн эмнэлгийн 
бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 

Яаралтай тусламж үйлчилгээг 
24 цагийн турш тасралтгүй 
үзүүлэх нөхцөл /өрөө байрны 
хувьд эрэмбэллийн, үзлэгийн, 
ажилбарын, амилуулах 
тусламжийн, тусгаарлах, 

0 20   
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5095:2017 стандартын 12.4, 
Журам заавар батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2021 оны А/814 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 3.2.3.1-3.2.3.11 

ажиглалтын хэсэгтэй, 
тоноглолын хувьд 
шаардлагатай эм, эмнэлгийн 
болон холбоо мэдээллийн 
хэрэгсэл, бүртгэл хяналтын 
хуудас/-өөр хангагдсан, 
яаралтай тусламж 
үйлчилгээнд бэлэн байдаг 

96.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Журам 
заавар батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2021 оны 
А/814 тоот тушаалын 2 
дугаар хавсралт 

Өвчтэй хүүхдийн эрэмбэлэн 
ангиллыг зааврын дагуу 
гүйцэтгэж, тусламж 
үйлчилгээний шуурхай 
байдлыг хангадаг.  

0 20   

97.  Насанд хүрэгчдийн яаралтай 
тусламжийн эрэмбэллийг 
зааврын дагуу гүйцэтгэж, 
тусламж үйлчилгээний 
шуурхай байдлыг хангадаг 

0 20   

98.  Осол гэмтлийн үеийн яаралтай 
тусламжийг зааврын дагуу 
үзүүлдэг 

0 10   

99.  Гамшиг ослын үеийн яаралтай 
тусламжийг зааврын дагуу 
гүйцэтгэдэг 

0 10   

100.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Журам заавар батлах 
тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2021 оны А/814 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 5.4 

Яаралтай тусламж 
үйлчилгээний хуудсыг 2 хувь 
үйлдэж, үндсэн хувийг 
эмнэлэгт, 2 дахь хувийг гэрт нь 
буцаасан буюу шилжүүлсэн 
тохиолдолд хүргүүлдэг 

0 10   

101.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Журам 
заавар батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2021 оны 
А/814 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 5.8 

Амилуулах тусламж үйлчилгээ 
шаардлагатай үйлчлүүлэгчийг 
амилуулах лавшруулсан 
тусламж үзүүлж, эрчимт 
эмчилгээний тасагт 
шилжүүлдэг  

0 15   

102.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, оот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 5.9 

Үйлчлүүлэгчийн оношийг 
богино хугацаанд тогтоох 
боломжгүй нөхцөлд хяналт, 
эмчилгээний хэсэгт шилжүүлж, 
холбогдох шинжилгээг 
шуурхай хийж, эмчлэгч эмч, 
төрөлжсөн мэргэшлийн эмч 
нарын хамтарсан 
зөвлөгөөнөөр асуудлыг 
шийдвэрлэдэг 

0 20   

2.15. Түргэн тусламжийн үйлчилгээ  0 65   

103.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Журам 
заавар батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
294 тоот тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 2 дугаар 
хэсгийн 3 дугаар хэсгийн 
3.3.1, 3.3.6 дахь хэсгийг; 

Дуудлага зохицуулагч нь 
дуудлагыг хүлээн авч, бүртгэн, 
багийг зөв зохион байгуулдаг 

0 15   

104.  Дуудлагын баг түргэн 
тусламжийн үйлчилгээнд 
холбогдох баримт бичиг, 
зөвшөөрөгдсөн бүртгэл, 
хяналтын хуудсыг бүрэн 
хөтөлдөг 

0 20   

105.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, 28.4.3,, 
Журам заавар батлах тухай 

Бүртгэлтэй дуудлагаас бусад 
үед түргэн тусламжийн баг 
ажиллуулдаггүй, түргэн 

0 30   
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Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны 294 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 2 дугаар 
хэсгийн 3 дугаар хэсгийн 
3.3.10 

тусламж үйлчилгээтэй 
холбогдолгүй асуудлаар 
магадалгаа, дүгнэлт 
гаргадаггүй, зөвшөөрөгдөөгүй 
эмийн жор бичдэггүй 

2.16. Уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээ  0 60   

106.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Монголын 
уламжлалт анагаах ухааны 
тусламж, үйлчилгээний 
заавар батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/378 тоот тушаалын 
хавсралтын 5.1 

Уламжлалт анагаах ухааны 
онолд суурилан хувь хүний 
өвөрмөц чанар, идээ ундаа, 
явдал мөр, цаг улирлын 
хөдлөл зүйд тулгуурлан 
өвчнөөс сэргийлэх, амьдралын 
зөв хэвшил тогтоох, эрүүл 
мэндийн боловсрол олгох 
ажлыг зохион байгуулдаг 

0 20   

107.  ЭМТХ-ийн 28.4.3, Монголын 
уламжлалт анагаах ухааны 
тусламж, үйлчилгээний 
заавар батлах тухай ЭМС-
ын 2019 оны А/378 тоот 
тушаалын хавсралтын 2.3, 
5.2, Эрүүл мэндийн сайдын 
2020 оны "Заавар батлах 
тухай" А/486 дугаартай 
тушаалын 4, 

Асуух, үзэх, хүрэлцэх /судсаар 
цон, ган, чаг/ уламжлалт 
оношилгооны арга болон 
шаардлагатай тохиолдолд 
орчин үеийн лаборатори, 
багажийн шинжилгээний 
аргатай хослуулан 
үйлчлүүлэгчийн биеийн 
байдалд үнэлгээ өгч, өвчний 
шалтгаан, нөхцөл, хувирал 
болон өвчний явц, үр дүн /7 
зүйлийг үндэслэн тогтооно/-г 
тодорхойлдог 

0 20   

108.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Монголын 
уламжлалт анагаах ухааны 
тусламж, үйлчилгээний 
заавар батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/378 тоот тушаалын 
хавсралтын 5.3, Эрүүл 
мэндийн сайдын 2020 оны 
"Заавар батлах тухай" 
А/486 дугаартай тушаалын 
5, 9, 10, Эрүүл мэндийн 
сайдын А/487 дугаартай 
тушаалын 5, 8 

Өвчний шалтгаан, хөдөлгөх 
нөхцөл, орох үүд, орших орон, 
ялгал, хувирах, өвчний хурах, 
хөдлөх, амирлах үеийг 
үндэслэн идээ ундаа, явдал 
мөр, эм /эм уух 10 ёс/, заслын 
аргаар стандарт, зааврын 
дагуу амирлуулан, арилган 
засдаг 

0 20   

2.17. Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ 0 40   

109.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, журам 
шинэчлэн батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны А/502 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 3 дах хэсэг  

Сэргээн засах тусламж 
үйлчилгээг баг /сэргээн засах 
судлалын эмч, хөдөлгөөн, 
хөдөлмөр, хэл засалч/-аар 
үзүүлдэг  

0 20   

110.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Журам шинэчлэн 
батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/502 тоот 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   

2.18. Гадаадын эмч, мэргэжилтний асуудал 0 35   
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111.  Журам шинэчлэн батлах 
тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2015 оны 98 тоот 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралт 

Гадаадын эмч, 
мэргэжилтнүүдийг зайлшгүй 
ажиллуулах хэрэгцээгээ 
тогтоосон  

0 10   

112.  Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдтэй 
хамтран ажиллах гэрээтэй  

0 10   

113.  Гадаадын эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй, төрөлжсөн 
мэргэжлээр тусламж үзүүлдэг  

0 15   

3.Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Багануур, Налайх дүүргийн Эрүүл 
мэндийн төвд тавигдах өвөрмөц шаардлага  

0 90   

114.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, 28.4.3, 
Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай 
хуулийн 22 дугаар зүйл, 
Журам батлах тухай Эрүүл 
мэнд,спортын сайдын 2016 
оны 01 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 2 дахь 
хэсгийн 2.3.1, дөрөвдүгээр 
хавсралтын 6.1, 
долоодугаар хавсралтын 
1,2, Зонхилон тохиолдох 
өвчний үеийн Цус цусан 
бүтээгдэхүүн сэлбэх заавар 
батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2017 оны 
03 тоот тушаал, Журам 
батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2018 оны 
А/506 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 3.1,  

Цусны салбар төвийн хүний 
нөөцийг тушаалд заасан орон 
тоогоор бүрдүүлдэг 

0 15   

115.  Бүхэл цусны донорыг шалгуур 
үзүүлэлтийг баримтлан 
сонгодог 

0 10   

116.  Сийвэнгийн болон эсийн 
донорыг шалгуур үзүүлэлтийг 
баримтлан сонгодог 

0 10   

117.  Доноруудаас цус, сийвэн, 
ялтаст эс авах хэмжээ, 
давтамжийг баримталдаг 

0 10   

118.  Донорын эрүүл мэндийн карт 
хөтөлдөг 

0 10   

119.  Цус цусан бүтээгдэхүүнийг 
хэрэглээний заалтын 
үндэслэлийг үйлчлүүлэгчийн 
биеийн байдал, лабораторийн 
шинжилгээнд үндэслэн 
гаргадаг 

0 15   

120.  Цус сэлбэсэнтэй холбоотой 
илэрсэн бүх урвал, хүндрэлийн 
төрөл, шинж тэмдэг болон 
урвал, хүндрэлийг бүртгэх, 
заавал мэдээлэх, засаж 
сэргийлэх ач холбогдлыг 
сурталчилдаг. 

0 20   

4.ЭХЭМҮТ, Амаржих газар, Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасаг, эх 
барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй хувийн 
хэвшлийн ор бүхий эмнэлэгт тавигдах тусгай шаардлага 

0 180   

121.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Амаржих газрын бүтэц 
үйл ажиллагаа MNS6188-
2010 стандарт, Жирэмслэлт 
төрлөгийн хүндрэлийг 
удирдах арга зүй удирдамж, 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2012 оны 42 тоот тушаал, 
Журам шинэчлэн батлах 
тухай ЭМС-ын 2020 оны 318 
тоот тушаалын хавсралтын 
3.1, 3.2, 3.4, Заавар 
шинэчлэн батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2018 оны А/545 тоот 

Их эмч жирэмсэн эхийн 
хяналтыг тогтоосон хугацаанд 
журмын дагуу тавьж, хяналтын 
явцын талаар Жирэмсэн эхийн 
хяналтын картад бүрэн гүйцэт 
тэмдэглэх, шаардлагатай үед 
цаг алдахгүй дараагийн 
шатлалын эмнэлэгт илгээдэг 

0 15   

122.  Жирэмсний эрт үеийн 
илрүүлэлт 85 хувиас доошгүй 

0 15   

123.  Хүлээн авах яаралтай 
тусламжийн тасгаар ирсэн 
үйлчлүүлэгч /Жирэмсэн эх/-ийг 
буцаасан тохиолдолд 
"Буцагчдын бүртгэл"-д бүртгэж 
буцаах шалтгаан, авсан арга 
хэмжээ, өгсөн зөвлөгөөний 
талаар тодорхой тэмдэглэдэг 

0 10   
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124.  тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 2 дугаар 
хэсгийн 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 3-
5 хэсэг  

Жирэмсэнтэй хавсарсан 
өвчлөлийг эрт илрүүлэн хяналт 
тогтоож шаардлагатай нарийн 
мэргэжлийн эмчийн хяналтад 
төрүүлдэг 

0 15   

125.  Төрөлтийн үед эх барих, 
эмэгтэйчүүдийн эмч, нярайн 
эмч, эх баригч, нярайн 
сувилагч нар төрөх, нярайн 
тусламжийг багаар, 
шаардлагатай үед бусад 
нарийн мэргэжлийн эмч нартай 
хамтарч тусламж үзүүлдэг 

0 15   

126.  Төрөлтийн үе шатыг зөв 
оношилж, төлөвлөгөөг зөв 
зохиож, явцыг зөв үнэлж 
партографийг хөтөлж хэвшсэн 

0 10   

127.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Заавар шинэчлэн 
батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2018 оны 
А/545 тоот тушаалын 6 
дугаар хэсгийн 6.1.3 

Нярайг шилжүүлэх тухай 
шилжиж очих байгууллагад 
урьдчилан мэдэгдэж, 
бэлтгэлийг хангуулдаг 

0 10   

128.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3,Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Заавар шинэчлэн 
батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2018 оны 
А/545 тоот тушаалын 6 
дугаар хэсгийн 6.1.5 

Мэс заслын тусламж 
шаардлагатай нярайн 
асуудлаар төрөлжсөн 
мэргэшлийн эмчтэй 
телемедицин болон утсаар 
зөвлөгөө авсны дараа 
шилжүүлэх, эсвэл орон нутагт 
эмчилгээг үргэлжлүүлэх 
асуудлыг шийдвэрлэдэг 

0 20   

129.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Заавар шинэчлэн 
батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2018 оны 
А/545 тоот тушаалын 6 
дугаар хэсгийн 6.1.6, 6.1.8, 2 
дугаар хавсралт 

Нярайг шилжүүлэхийн өмнө 
биеийн байдлыг 
тогтворжуулсан, "Нярайн 
шилжүүлгийн маягт"-ыг асуулт 
бүрийн дагуу бүрэн гүйцэд 
тэмдэглэсэн 

0 20   

130.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Заавар шинэчлэн 
батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2018 оны 
А/545 тоот тушаалын 6 
дугаар хэсгийн 6.2 

Нярайг тээвэрлэх замын зай, 
тээвэрлэлтийн хугацаанаас 
хамаарч тээврийн хэрэгслийг 
сонгодог, тээврийн хэрэгсэлд 
шаардлагатай багаж, 
хэрэгслийг бэлэн байлгаж, 
тээвэрлэлтийн үеийн 
тусламжийг үзүүлдэг 

0 20   

131.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний 
тухай хуулийн 22 дугаар 
зүйл, Үр хөндөлтийн 
тусламж үйлчилгээ MNS 
5488 -2019 стандарт 

Жирэмсний эрт болон хожуу 
үеийн үр хөндөлтийг журмын 
дагуу үзүүлдэг 

0 30   

5. Зарим эмнэлгүүдэд тавигдах онцгой шаардлага  0 240   
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132.  Донорын тухай хуулийн 
19.1, Журам батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны А/164 тоот тушаал 

Эс, эд, эрхтэн шилжүүлэн 
суулгах эмнэлэг нь тусгай 
зөвшөөрөлтэй, магадлан 
итгэмжлэгдсэн 

0 20   

133.  Эмнэлэг нь эс, эд, эрхтэн 
шилжүүлэн суулгах шалгуурыг 
хангасан, оношилгооны болон 
лабораторийн иж бүрэн тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдсан, 
бүрэн тоноглогдсон вакум 
өрөөтэй, мэс заслын дараах 
бүрэн тоноглогдсон эрчимт 
эмчилгээний хэсэгтэй, 
эмчлүүлэгчийн цаашдын 
эмчилгээ, хяналтыг хийдэг 

0 50   

134.  Донорын тухай хуулийн 
19.1, Журам батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2018 оны А/504 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралт 

Донороос эд эрхтэн авах, 
шинжлэх, боловсруулах, 
хадгалах, тээвэрлэх асуудлыг 
журмын дагуу хийдэг 

0 30   

135.  Донорын тухай хуулийн 
19.1, Журам батлах тухай 
ЭМС-ын 2018 оны А/504 
тоот тушаалын 2,3,4 дүгээр 
хавсралтууд  

Амьд донорын зөвшөөрлийн 
хуудас, Амьгүй донорын гэр 
бүлийн гишүүний зөвшөөрлийн 
хуудас, Реципиентийн 
зөвшөөрлийн батлагдсан 
хуудсыг ашиглаж, зөвшөөрөл 
авдаг 

0 30   

136.  Донорын тухай хуулийн 
18.7, 19.1, Журам батлах 
тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2018 оны А/500 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралт  

Донор бэлгийн эс ашиглах, үр 
шилжүүлэн суулгахдаа 
холбогдох журмыг 
баримталдаг 

0 30   

137.  Донорын тухай хуулийн 
18.7, 19.1, Журам батлах 
тухай ЭМС-ын 2018 оны 
А/503 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралт  

Нүдний донор эд авах, 
шинжлэх, боловсруулах, 
хадгалах, тээвэрлэх, 
шилжүүлэн суулгах, 
импортлох, устгахдаа 
холбогдох журмыг 
баримталдаг 

0 30   

138.  Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 20.2.1, Улсын 2 
дугаар төв эмнэлгийн 
дүрэм, бүтэц батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны А/564 тоот тушаал  

Цөмийн оношилгоо эмчилгээг 
зааврын дагуу хийдэг 

0 50     

НИЙТ ОНОО 0 2385     

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 
Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хүлээн зөвшөөрсөн:  
Аж нэгж, байгууллагын эрх 
бүхий албан тушаалтан 

   

 /овог, нэр/  /овог, нэр/  /овог, нэр/ 

   

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

 

Тайлбар: 




