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№3.32.1 СУМ, ТОСГОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ, СУМ 

ДУНДЫН 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, зүйл, 
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Асуултууд 
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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.Сумын эрүүл мэндийн төвийн зэрэглэл  0 60     

2.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Журам, шалгуур 
үзүүлэлт, жагсаалт батлах 
тухай Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны А/540 тоот тушаалын 
3 дугаар хавсралт  

А зэрэглэл-Өөрийн сумын 
иргэдэд өрхийн эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэхээс гадна зэргэлдээх 
сумын хүн амд 4-өөс доошгүй 
үндсэн мэргэшлийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх чадавх 
бүхий СЭМТ 

0 20     

3.  Б зэрэглэл-Улсын хилийн 
дагуу болон улсын чанартай 
автозам, төмөр зам дагуу 
байрласан, осол гэмтлийн 
онцгой бүс, уул уурхай, 
үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал 
хөгжсөн бүс нутгийн СЭМТ  

0 20     

4.  В зэрэглэл-А, Б зэрэглэлд 
хамаараагүй СЭМТ  

0 20     
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2.Нийтлэг үйл ажиллагаа  0 210     

5.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS 5081:2013 
стандартын 6.1, 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 багийг 
зохион байгуулсан 

0 20     

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

0 20     

7.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 6.8, 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     

8.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 6.4, 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     

9.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 6.4, 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     

10.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.15, 10.12 

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     

11.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 6.6.2, Эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны А/406 тоот 
тушаал, Жагсаалт журам 

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

0 20     
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батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны 52 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 3.7 

12.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 6.9.1, 6.9.2 

Үйл ажиллагааны тайлан 
мэдээг цаг хугацаанд нь үнэн 
зөв гаргаж, бусад 
байгууллага, иргэнийг 
мэдээллээр зөв хангадаг  

0 10     

13.  Бүртгэгдсэн хүн амын эрүүл 
мэнд /өвчлөл, эндэгдэл/-ийн 
статистик мэдээллийн 
хөдлөл зүйн байдалд дүн 
шинжилгээ, тандалт судалгаа 
хийж ажилладаг 

0 20     

14.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 6.3.4  

Хүн амын эрүүл мэндэд 
сөргөөр нөлөөлж буй 
асуудлыг орон нутгийн засаг 
захиргаанд тавьж 
шийдвэрлүүлдэг  

0 25     

15.  Иргэдээс төрийн байгууллага 
албан тушаалтанд өргөдөл 
гомдол гаргах тухай хуулийн 7 
дугаар зүйл, 15.3 дахь хэсэг, 
Сум, тосгоны эрүүл мэндийн 
төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа 
MNS5081:2013 стандартын 
6.11 

Иргэд, байгууллагаас тухайн 
эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээтэй холбоотой 
ирүүлсэн гомдол мэдээллийг 
үнэн зөв шийдвэрлэдэг 

0 25     

3. Тусламж үйлчилгээний хүртээмж, тасралтгүй байдал 0 85     

16.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 6.5.1, Жагсаалт 
журам батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 52 
тоот тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 3.7 

Орон нутгийн засаг 
захиргаатай хамтран хүн 
амын бүртгэл, мэдээлэл, 
шилжилт хөдөлгөөний 
нэгдсэн санг ажиллуулан, 
тасралтгүй байдлыг хангадаг  

0 10     

17.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 6.5.1, 

Тусламж үйлчилгээний 
хүлээгдэл, ачааллыг 
зохицуулсан цагийн 
хуваарьтай, баг, өрхийн 
байршлын зураглал, холбоо 
мэдээллийн хэрэгсэл, 
дуудлага хүлээн авах, 
бүртгэх, зөвлөгөө өгөх 
боломж бүрдүүлсэн 

0 10     

18.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Журам батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2018 
оны А/256 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 3.1.1 

Иргэнийг аймаг, дүүргийн 
нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн 
эрүүл мэндийн төв, амаржих 
газар, клиникт оношилгоо 
эмчилгээний зааврын дагуу 
илгээдэг  

0 15     

19.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Журам батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2018 
оны А/256 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 1.2, 4, 6, 2 
дугаар хавсралт  

Эрүүл мэндийн байгууллага 
хооронд иргэнийг 
шилжүүлэхдээ цахим 
бүртгэлийг журмын дагуу 
ашигладаг  

0 15     

20.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Журам батлах тухай 
ЭМС-ын 2018 оны А/256 тоот 

Эрүүл мэндийн байгууллага 
хооронд иргэнийг 
шилжүүлэхдээ цаасан 

0 15     
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тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 1.2, 5, 6  

бүртгэлийг ашиглаж, иргэний 
үзүүлэх өдөр, цагийг утсаар 
товлож өгдөг 

21.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 6.5.1, Журам 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2018 оны А/256 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 6.7, 7.7  

Лавлагаа шатлалын 
эмнэлгийн зөвлөмжийн дагуу 
үйлчлүүлэгчийн эмчилгээг 
үргэлжлүүлэн, хяналт тавьж 
ажилладаг 

0 20     

4. Хүний нөөц    75     

22.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын А хавсралт, 
Жагсаалт журам батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2019 
оны 52 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 3.7 

Төвийн зэрэглэлд тохирсон 
их эмч орон тоогоор, 
мэргэшлийн хувьд бүрэн 
хангагдсан  

0 15     

23.  Сувилагч орон тоогоор бүрэн 
хангагдсан 

0 15     

24.  Эмнэлгийн бусад 
мэргэжилтэн орон тоогоор 
бүрэн хангагдсан  

0 15     

25.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
25.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 6.6.3 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөлтэй 
эмнэлгийн мэргэжилтэн 
тухайн зөвшөөрлийн төрлөөр 
эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлдэг 

0 30     

5. Тусламж үйлчилгээний зохион байгуулалт  0 240     

26.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Журам, жагсаалт 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны 52 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 3 дахь хэсгийн 3.5 

Тусламж үйлчилгээнд 
холбогдох эмнэлзүйн заавар, 
журам, стандартыг эмч, 
мэргэжилтнийг судлах 
нөхцөлийг хангаж, мөрдүүлэн 
ажилладаг 

0 20     

27.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 7.4, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 52 
тоот тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 3 дахь хэсгийн 3.7 

Нутаг дэвсгэрийн хүн амыг 
эрүүл мэндийн 5, айл өрхийг 
эрсдэлийн 3 бүлгээр тус тус 
ангилан, хяналт тогтоож, 
эрэлт хэрэгцээнд тохирсон 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн 

0 30     

28.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 7.1.6, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 52 
тоот тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 4 дэх хэсгийн 4.1, 
4.3 

Хүн амын эрүүл мэндийн 
байдалд тандалт, өвчлөлийн 
байдалд дүн шинжилгээ 
хийж, холбогдох зарим 
асуудлаар сумын ИТХ, 
Нийгмийн эрүүл мэндийн 
салбар зөвлөл, Засаг даргад 
асуудал хүргүүлж 
шийдвэрлэдэг 

0 30     

29.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Журам, жагсаалт 
батлах тухай ЭМС-ын 2019 
оны 52 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 5 дах 
хэсгийн 5.14, Журам батлах 
тухай Эрүүл мэндийн сайдын 
2016 оны А/147 тоот тушаал  

Алслагдсан болон газар зүйн 
бэрхшээлтэй нутаг 
дэвсгэрийн иргэд, отор 
нүүдэл хийж буй малчид, 
орон нутагт тариалан эрхэлж 
буй тариаланчид, бичил 
уурхай эрхлэгчдэд явуулын 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 

0 20     
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төлөвлөгөө гаргаж, 
харьяалах ЭМГ-тай 
зөвшилцөн зохион 
байгуулдаг, явуулын тусламж 
үйлчилгээний үр дүнг тооцдог 

30.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.2.1, 8.3.1, 8.4.2, 
8.6.1, 8.7.1, 8.8.2, 8.9.1, 8.10.2, 
8.12.2, 8.13.1, 8.14.1, 
Жагсаалт журам батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2019 
оны 52 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 3.5 

Эмч оношилгоо, эмчилгээг 
батлагдсан холбогдох 
стандарт, удирдамж, 
зааврын дагуу гүйцэтгэдэг 

0 20     

31.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.2.4, 8.3.4, 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс 
зүйн дүрэм батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2019 
оны А/406 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 4.14 

Эмч "Өвчний түүх", 
"Амбулаторийн үзлэгийн 
карт", "Жирэмсний хяналтын 
карт", "Эх хүүхдийн эрүүл 
мэндийн дэвтэр" болон бусад 
эмнэлгийн анхан шатны 
бүртгэлийн маягтыг зааврын 
дагуу үнэн, зөв хөтөлдөг  

0 20     

32.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.5.1 

Сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээг холбогдох 
стандарт, удирдамж, 
зааврын дагуу үзүүлдэг 

0 20     

33.  Сум, тосгоны эрүүл мэндийн 
төвийн Эрүүл мэндийн тухай 
хуулийн 28.4.3, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 
стандартын 8.4.2, 8.5.1, 
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс 
зүйн дүрэм батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2019 
оны А/406 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 4.14 

Сувилагч бусад дунд 
мэргэжилтнүүд анхан шатны 
бүртгэлийн маягтыг зааврын 
дагуу үнэн, зөв хөтөлдөг 

0 20     

34.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.14.1-8.14.5, 
Эрүүл мэндийн сайдын 2019 
оны 52 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 5 дах 
хэсгийн 5.6-5.9, Журам заавар 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2021 оны А/814 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 5, 3 
дах хэсгийн 3.2.3.1-3.2.3.11 

Яаралтай тусламж 
үйлчилгээг 24 цагийн турш 
тасралтгүй 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     

35.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 

Түргэн тусламж үйлчилгээг 
24 цагийн турш тасралтгүй 
үзүүлэх нөхцөл /туулах 
чадвар бүхий зориулалтын 

0 20     
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стандартын 8.14.6- 8.14.11, 
Журам заавар батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2021 
оны А/814 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 2 дугаар 
хэсгийн 3 дугаар хэсгийн 3.3.1-
3.3.6 

машин, тусламж үйлчилгээнд 
шаардлагатай эм, эмнэлгийн 
болон холбоо мэдээллийн 
хэрэгсэл, бүртгэл хяналтын 
хуудас/-өөр хангагдсан, газар 
дээрх болон тээвэрлэлтийн 
үеийн тусламж үйлчилгээнд 
бэлэн байдаг 

36.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Журам жагсаалт 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны 52 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 5 дах хэсгийн 5.6-
5.9, Журам заавар батлах 
тухай Эрүүл мэндийн сайдын 
2021 оны А/814 тоот тушаалын 
1 дүгээр хавсралтын 5 дах 
хэсгийн 5.1-5.3, 6 дах хэсгийн 
6.1, 6.2 

Түргэн тусламжийн 
дуудлагыг холын болон 
ойрын, яаралтай болон 
хүлээгдэлтэй болохыг 
тодорхойлж дуудлагын 
хуудсанд тусгайлсан 
тэмдэглэл хийж дуудлага 
зохицуулалтыг хийж 
ажилладаг 

0 20     

6. Тусламж үйлчилгээ  0 815     

6.1. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ  0 155     

6.1.1. Хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин 
зүйлийг тандах, судлах, хянах  

0 75     

37.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, 28.4.3, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 7.4, Журам 
жагсаалт батлах тухай ЭМС-
ын 2019 оны 52 тоот тушаалын 
1 дүгээр хавсралтын 4.1, 4.3, 2 
дугаар хавсралтын 1 дэх 
хэсгийн 1.1.1, 1.1.2  

Харьяалах хүн амын эрүүл 
мэндийн бүлэг, айл өрхийн 
эрсдэлийн бүлэгт үнэлгээ 
дүгнэлт хийж, хяналт тогтоож 
ажилладаг 

0 25     

38.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Сум, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 7.1, 7.3, Журам 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 52 
тоот тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 4.1, 4.3, 2 дугаар 
хавсралтын 1 дэх хэсгийн 
1.1.3, 1.1.4  

Иргэдийн эрүүл мэндэд 
сөргөөр нөлөөлөх, мөн 
халдварт бус өвчин үүсгэхэд 
нөлөөлж буй эрсдэлт хүчин 
зүйлд тандалт судалгаа хийж 
бууруулах, арилгах 
чиглэлээр хийсэн ажлын үр 
дүнг тооцдог 

0 25     

39.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, 28.4.3, Журам жагсаалт 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны 52 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 4.1, 2 дугаар 
хавсралтын 1 дэх хэсгийн 1.1.5  

Хүн амын өвчлөлийн 
шалтгаан нөхцөлийг судалж, 
дүн шинжилгээ хийдэг 

0 25     

6.1.2. Эрүүл мэндийг дэмжих  0 50     

40.   Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Журам жагсаалт 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны 52 тоот 
тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 4.16, 4.17, 2 
дугаар хавсралтын 1 дэх 
хэсгийн 1.2  

Байгууллага, хамт олныг 
түшиглэн амьдралын зөв 
хэвшил тогтоох, өвчнөөс 
сэргийлэх чиглэлээр сургалт 
сурталчилгаа хийдэг  

0 25     

41.  Эрүүл мэндийг дэмжих үйл 
ажиллагаанд иргэд, олон 
нийт, эрүүл мэндийн сайн 
дурын идэвхтэн, албан 

0 25     
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байгууллагыг татан 
оролцуулдаг 

6.1.3. Эрүүл мэндийг хамгаалах  0 30     

42.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Хүн амыг нас хүйс, 
эрүүл мэндийн эрсдэлд 
суурилан халдварт бус 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
эрт илрүүлэг, үзлэг 
шинжилгээнд хамруулах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2018 
оны А/420 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 2 дах 
хэсгийн 2.1, 3 дугаар хавсралт 

Харьяаллын хүн амын 
бүртгэл судалгааг өмнөх оны 
12 сарын 10-ны өдрийн дотор 
гаргаж, илрүүлэг, үзлэг, 
шинжилгээний товын дагуу 
бүрэн хамруулж, үр дүнг 
тооцдог 

0 20     

43.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Хүн амыг нас хүйс, 
эрүүл мэндийн эрсдэлд 
суурилан халдварт бус 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 
эрт илрүүлэг, үзлэг 
шинжилгээнд хамруулах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2018 
оны А/420 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралтын 2.3  

Илрүүлэг үзлэгт 
хамрагдагсдын судалгаанд 
үндэслэн тухайн оны эхний 
улиралд багтаан 
шаардлагатай эм, урвалж, 
хэрэгсэл, бүртгэлийн 
маягтаар бүрэн хангадаг 

0 10     

6.2. Эмнэлгийн анхан шатлалын тусламж үйлчилгээ          

6.2.1. Жирэмсэн, төрсний дараах үеийн болон нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ  

0 100     

44.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.1, 
Журам шинэчлэн батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2020 
оны 318 тоот тушаалын 
хавсралтын 3.5 дах хэсгийн 
3.5.2 

Үйлчлэх хүрээний нутаг 
дэвсгэрийн нөхөн үржихүйн 
насны эмэгтэйчүүдийн 
бүртгэл судалгааг гаргаж, 
жил бүр шилжилт 
хөдөлгөөнийг хийж, гэр бүл 
төлөвлөлтийн болон бусад 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд 
ашигладаг 

0 10     

45.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.1, 
Журам шинэчлэн батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2020 
оны 318 тоот тушаалын 
хавсралтын 3.5.3 

Үйлчлэх хүрээний хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн 
чадвар түр алдалттай нөхөн 
үржихүйн насны 
эмэгтэйчүүдийн судалгааг 
тусад нь гаргаж, онцгой 
анхаарал хандуулан, гэр бүл 
төлөвлөлтийн тусламж 
үзүүлдэг 

0 10     

46.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.8.6, урам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 

Хэвийн явцтай жирэмсэн 
эхийг хяналтад авч 
"Жирэмсэн эмэгтэйг хянах 
товлол"-ын дагуу 6-аас 
доошгүй удаа үзэж, дүгнэлт 
бичдэг 

0 30     
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хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.1, 
Журам шинэчлэн батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2020 
оны 318 тоот тушаалын 
хавсралтын 3.5.5 

47.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.8.6, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.1, 
Журам шинэчлэн батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2020 
оны 318 тоот тушаалын 
хавсралтын 3.5.7 

Эрсдэлтэй бүлгийн жирэмсэн 
эхийг мэргэжлийн эмчийн 
хяналтад шилжүүлж, давхар 
хянадаг 

0 20     

48.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.1, 
Журам батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2014 оны 338 
тоот тушаалын хавсралтын 
3.5.8 

Төрсний дараа эхийг 
товлолын дагуу хянадаг 

0 10     

49.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.1, 
Журам шинэчлэн батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2020 
оны 318 тоот тушаалын 
хавсралтын 3.5.6 

Алслагдсан нутагт амьдарч 
байгаа болон амьжиргааны 
түвшин доогуур эхийг 
төрөхөөс 7-14 хоногийн өмнө 
эхийн амрах байрт амруулдаг 

0 10     

50.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.1, 
Журам шинэчлэн батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2020 
оны 318 тоот тушаалын 
хавсралтын 3.5.7 

Өндөр эрсдэлтэй жирэмсэн 
эхэд хяналт тавьж, төрөхөөс 
7-14 хоногийн өмнө аймгийн 
эмнэлгийн төрөх тасаг, 
амаржих газарт илгээдэг 

0 10     

6.2.2. Хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ  0 100     

51.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 

2 сартай хүртэл хүүхдийг 6-
аас доошгүй удаа гэрээр 
үзэж, дүгнэлт бичдэг 

0 20     
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стандартын 8.9.1, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2018 оны 
А/546 тоот тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 3.1.1, 3.2.2-3.2.8 

52.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.9.1, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.2, 
Журам батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2018 оны 
А/546 тоот тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 3.1.1, 3.2.2-3.2.7 

2-12 сартай хүүхдийг сард 1-
ээс дээш удаа үзэж, улирал 
тутам дүгнэлт бичдэг 

0 20     

53.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.9.1, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.2  

1-3 настай хүүхдийг улиралд 
1-ээс дээш удаа үзлэг хийж, 
хагас жил тутамд дүгнэлт 
бичдэг 

0 20     

54.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.9.1, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.2  

3-5 настай хүүхдийг хагас 
жилд 1-ээс дээш удаа үзлэгт 
хамруулж, жил тутам дүгнэлт 
бичдэг 

0 20     

55.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.9.1, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.2  

Өсвөр насны хүүхдэд үзүүлэх 
тусламж үйлчилгээг зааврын 
дагуу үзүүлдэг 

0 20     

6.2.3 Дархлаажуулалтын тусламж үйлчилгээ  0 40     

56.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.9.3, 
Дархлаажуулалтын тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2012 

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

0 20     

57.  ДДУХ-ийн сэжигтэй 
тохиолдлыг бүртгэдэг, 

0 20     
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оны 217 тоот тушаал, журамд 
өөрчлөлт оруулах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2016 оны 
А/278 тоот тушаал  

холбогдох газарт мэдээлдэг, 
яаралтай тусламж үзүүлдэг 

6.2.4. Ахмад настанд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ  0 20     

58.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.10, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.4 

Ахмад настны судалгааг жил 
бүр нарийвчлан гаргаж, 
хэвтрийн өвчтэй, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, нийгмийн 
халамж шаардлагатай 
ахмадуудад гэрээр тусламж 
үйлчилгээ үзүүлдэг 

0 20     

6.2.5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ  0 60     

59.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.5 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн судалгаа гаргаж, 
тусламж үйлчилгээний 
хэрэгцээг тодорхойлсон  

0 20     

60.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, 
түүний гэр бүлийн гишүүдэд 
гэрийн нөхцөлд хийдэг 
сэргээн засалтын дасгал 
хөдөлгөөнийг зааж өгдөг 

0 20     

61.  Лавлагаа шатлал, сувилал, 
сэргээн засах төвд хэрэгцээт 
тусламж үйлчилгээнд 
зуучилдаг.  

0 10     

62.  Шаардлагатай нийгмийн 
халамжид хамруулдаг 

0 10     

6.2.6. Халдварт бус өвчний үеийн тусламж үйлчилгээ  0 40     

63.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 7.4, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.6 

Тусламж үйлчилгээний 
жагсаалтад багтсан халдварт 
бус өвчний үед тусламж 
үйлчилгээний зөв хэлбэрийг 
сонгон, авах арга хэмжээг зөв 
төлөвлөдөг 

0 10     

64.  Халдварт бус өвчний үед 
идэвхтэй хяналтыг зөв 
тогтоон, эрүүл мэндийн 
бүлгийн шинжилтийн хувийг 
нэмэгдүүлэх /1, 2 бүлэг/, 
эмчлэн эрүүлжүүлэх, 
хүндрэлээс сэргийлэх /3 
бүлэг/, хүндрэлээс сэргийлэх, 
амьдралын чанарыг уртасгах 
/4, 5 бүлэг/ арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлдэг 

0 30     

6.2.7. Халдварт өвчний үеийн тусламж үйлчилгээ  0 20     

65.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 7.3, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.7 

Халдварт өвчин /амьсгалын 
замын, гэдэсний, БЗДХ, 
сүрьеэ, зооноз, шинэ болон 
сэргэж буй халдварууд/ -ийг 
оношилж, эмчлэх, мэдээлэх, 
голомтын арга хэмжээ авах, 
дархлаажуулалтад 
хамруулах үйл ажиллагааг 
заавар, журмын дагуу 
явуулдаг 

0 20     
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6.2.8. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ  0 20     

66.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.5, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.8, 
2.9.2, 2.9.3 

Төрөлжсөн сувилахуй 
/жирэмсэн эмэгтэй, төрсөн эх, 
нярай, ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, 
хөнгөвчлөх, уламжлалт 
анагаах ухаан, сэргээн 
засах/-н тусламж үйлчилгээг 
шаардлагатай нөхцөлд 
сэтгэлзүйн болон 
хооллолтын зөвлөгөө өгөх, 
дасгал хөдөлгөөн заах, асран 
хамгаалагчид сургалт хийх, 
эм тариа болон тоног 
төхөөрөмжид суурилсан 
тусламжийг үзүүлдэг 

0 20     

6.2.9. Оношилгоо шинжилгээ  0 55     

67.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.5, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 2 дах хэсгийн 2.10 

 СТЭМТ-д үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээний жагсаалтад 
заасан шинжилгээ / 8 бүлэг 50 
төрөл/ -г хийдэг 

0 10     

68.  СТЭМТ-д үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээний жагсаалтад 
заасан шинжилгээ / 8 бүлэг 13 
төрөл/ -ний сорьцыг илгээдэг  

0 10     

69.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Шинжилгээний сорьц 
зөөвөрлөх журам батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2016 
оны 93 тоот тушаалын 
хавсралтын 2 дугаар хэсгийн 
7, 8, Журам, жагсаалт батлах 
тухай Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны А/52 тоот тушаалын 
2 дугаар хавсралтын 2 дах 
хэсгийн 2.10 

Илгээх шинжилгээний 
сорьцын хуруу шил, 
зориулалтын саван дээр 
үйлчлүүлэгчийн овог нэр, нас 
хүйс, шинжилгээ авсан огноог 
гаргацтай бичсэн байх ба 
шинжилгээ илгээх хуудсанд 
хуруу шилэн дээр байгаа 
кодыг наасан 

0 15     

70.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Шинжилгээний сорьц 
зөөвөрлөх журам батлах тухай 
Эрүүл мэндийн сайдын 2016 
оны 93 тоот тушаалын 
хавсралтын 2 дугаар хэсгийн 
3-6 дах хэсэг 

Сорьцыг шинжилгээ хийх 
лабораторид зөөвөрлөхдөө 
ДЭМБ-ын "3 суурьт савлалт"-
ын зарчмыг баримтлан, 
илгээмжийн тухай мэдээлэл 
бүхий таних тэмдэг,бусад 
мэдээллийг 3 дугаар савны 
гадна наасан 

0 20     

6.3. Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх бусад тусламж 
үйлчилгээ  

0 135     

6.3.1. Яаралтай тусламж үйлчилгээ  0 70     

71.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 
үйл ажиллагаа MNS5081:2013 
стандартын 8.14, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 3 дах хэсгийн 3.3,  

Яаралтай тусламжийн хэсэгт 
үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч, 
бүртгэл хяналтын картад 
бүртгэн, анхны үзлэгээр амин 
үзүүлэлт, эмгэг шинжийг 
тодорхойлон эрэмбэлж, 
тусламж үзүүлэх ба анхан 
шатны бүртгэл хяналтын 
хуудсыг 2 хувь үйлдэж, 2 дах 
хувийг үйлчлүүлэгчийг 
шилжүүлсэн эсвэл буцаасан 
тохиолдолд хамт хүргүүлдэг  

0 10     
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72.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Журам заавар батлах 
тухай Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны 293 тоот тушаалын 2 
дугаар хавсралт 

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

0 20     

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

0 20     

74.  Осол гэмтлийн үеийн 
яаралтай тусламжийг 
зааврын дагуу үзүүлдэг 

0 10     

75.  Гамшиг ослын үеийн 
яаралтай тусламжийг 
зааврын дагуу гүйцэтгэдэг 

0 10     

6.3.2. Түргэн тусламжийн үйлчилгээ  0 65     

76.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Журам заавар батлах 
тухай Эрүүл мэндийн сайдын 
2019 оны 294 тоот тушаалын 1 
дүгээр хавсралт 3 дах хэсгийн 
3.3.3, 3.3.6 

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

0 15     

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

0 20     

78.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, 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 

Бүртгэлтэй дуудлагаас бусад 
үед түргэн тусламжийн баг 
ажиллуулдаггүй, түргэн 
тусламж үйлчилгээтэй 
холбогдолгүй асуудлаар 
магадалгаа, дүгнэлт 
гаргадаггүй, 
зөвшөөрөгдөөгүй эмийн жор 
бичдэггүй 

0 30     

6.4. Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтээр үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээ  

0 150     

6.4.1. Гэрээр үзүүлэх тусламж үйлчилгээ  0 80     

79.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, 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  

Гэрийн эмчилгээ сувилгаанд 
шаардлагатай эм, эмнэлгийн 
хэрэгсэл, анхан шатны 
бүртгэлийн маягтаар 
тасралтгүй хангасан 

0 10     

80.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Журам, жагсаалт 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны А/52 тоот 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 5 дах хэсгийн 5.2, 
Журам батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2017 оны 
А/41 тоот тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтын 7.5 

Гэрээр үзүүлсэн тусламжийн 
үр дүн, гүйцэтгэлийн 
үзүүлэлтийг тогтмол дүгнэж, 
мэдээлдэг 

0 20     

81.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Журам, 
жагсаалт батлах тухай ЭМС-
ын 2019 оны А/52 тоот 

Гэрийн сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээг өвчний заалтын 
дагуу үзүүлдэг 

0 20     
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тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 5 дах хэсгийн 5.2, 
Журам батлах тухай ЭМС-ын 
2017 оны А/41 тоот тушаалын 
1 дүгээр хавсралтын 9 

82.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Журам, 
жагсаалт батлах тухай ЭМС-
ын 2019 оны А/52 тоот 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 5 дах хэсгийн 5.2, 
Журам батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2017 оны 
А/41 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралт 

Гэрээр сувилахуйн тусламж 
үзүүлэх бүртээ захиалга, 
бүртгэлийн хуудас хөтөлдөг. 

0 10     

83.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Журам, 
жагсаалт батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2019 оны 
А/52 тоот тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 5 дах хэсгийн 5.2, 
Журам батлах тухай Эрүүл 
мэндийн сайдын 2017 оны 
А/41 тоот тушаалын 3 дугаар 
хавсралт 

Гэрээр үзүүлсэн тусламж 
үйлчилгээний талаар цаг 
хугацаанд нь үнэн зөв, бүрэн 
гүйцэт тэмдэглэл хөтөлдөг  

0 20     

6.4.2. Өдрийн эмчилгээ, үйлчилгээ  0 70     

84.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Журам шинэчлэн 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны А/502 тоот 
тушаалын 2 хавсралтын 2.1 

Төвийн үйл ажиллагаа, 
тусламж үйлчилгээний 
хэрэгцээ, ачаалалд үндэслэн 
эмнэлгийн мэргэжилтнийг 
зохистой хуваарилан өдрийн 
эмчилгээг зохион байгуулж, 
хяналт тавьж ажилладаг 

0 20     

85.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
20.2.1, Журам шинэчлэн 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны А/502 тоот 
тушаалын 2 хавсралтын 2.2 

Өдрийн эмчилгээ хийх өрөө 
нь шаардлагатай эм, 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, 
багаж, хэрэгсэл, эмнэлзүйн 
удирдамж заавраар бүрэн 
хангагдсан  

0 10     

86.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Журам шинэчлэн 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны А/502 тоот 
тушаалын 2 хавсралтын 3.1 

Өдрийн эмчилгээнд ЭМС-ын 
2019 оны А/502 тоот 
тушаалын 2 дугаар 
хавсралтын 3.1 заалтын 
хүрээнд 3.1.1-3.1.9 
шаардлагыг хангасан 
тохиолдлуудыг хамруулдаг 

0 20     

87.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Журам шинэчлэн 
батлах тухай Эрүүл мэндийн 
сайдын 2019 оны А/502 тоот 
тушаалын 2 хавсралтын 1 
дүгээр хавсралтын 4.14 

Өдрийн эмчилгээ үйлчилгээг 
гүйцэтгэж Өвчний түүх, 
Сувилгааны карт, Сэргээн 
засах эмчилгээний картад 
тэмдэглэдэг 

0 20     

7. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 0 105   

88.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Сум, тосгоны 
эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, 

Нэн шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр бүрэн 
хангагдсан 

0 20     
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үйл ажиллагаа MNS 5081:2013 
стандартын С хавсралт 

89.  Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 
28.4.3, Эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний тухай хуулийн 
22 дугаар зүйл, Журам батлах 
тухай Эрүүл мэндийн сайдын 
2017 оны А/493 тоот тушаалын 
3 дугаар хавсралт  

Нэн шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийн бүртгэлтэй, 
Маягт №1  

0 20     

90.  Гэмтэлтэй тоног 
төхөөрөмжийн бүртгэлтэй, 
Маягт №4 

0 20     

91.  Ашиглагдаж буй тоног 
төхөөрөмжийн бүртгэлтэй, 
Маягт №7 

0 20     

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

0 25     

НИЙТ ОНОО 0 1590     

 

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: 




