
Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 10 дугаар 
сарын 07- ны  өдрийн A/460 дугаар тушаалын  
хавсралт 

 
 
 
Аймаг, хот, дүүргийн нэр:  ................................................................................ 
 
Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр: ................................................................... 
  

 
ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙГ  МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ХЭСЭГЧИЛСЭН 

ШАЛГУУРААР ХИЙСЭН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН   
 

БҮЛЭГ1. ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТӨВТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

№ 
Үйл ажиллагаанд 
тавигдах 
шаардлага 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хэрэгжилт  
 

/ хэмжих үзүүлэлт бүрт заасан үйл ажиллагааг 
тоо, баримт, гарсан үр дүнтэй нь дүгнэж бичнэ/ 

     Үнэлгээ  
 
Шалгуур 
үзүүлэлт бүрийг  
5, 4, 3, 2, 0 
оноогоор дүгнэх 
ба үзүүлэлтийг   
хангасан оноог 
бичнэ. 

 Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал 

1.  

Байгууллага нь 
үйлчлүүлэгчтэй 
харилцах, холбоо 
тогтоох, мэдээлэл 
өгөх тогтолцоог 
бүрдүүлсэн 
байна. 

Үйлчлүүлэгчээс  амаар, утсаар 
мэдээлэл авах, мэдээлэл өгөх үйл 
явцыг тодорхойлж, 
баталгаажуулсан, хэрэгжүүлдэг 
байх 

1. ...... 
2. ....... 
3. ....... 

 

2.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
/харааны, сонсголын, хэл 
ярианы/ үйлчлүүлэгчээс мэдээлэл 
авах, мэдээлэл өгөх үйл явцыг 
тодорхойлж, баталгаажуулсан 
байх 

1. ....... 
2. ...... 
3. ...... 

 



3.  

Эрүүл мэндийн 
байгууллагын  
гадаад, дотоод 
орчинд 
үйлчлүүлэгч унаж, 
гэмтэхээс 
сэргийлэх арга 
хэмжээ авсан 
байна.  

 

Төвийн гадаад, дотоод  орчинд 
үйлчлүүлэгч унаж, гэмтэх 
эрсдэлээс сэргийлдэг байх 

1. ...... 
2. ...... 
3. ...... 
4. ...... 

 

4.  

Гэрийн 
дуудлагаар  
тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлэх 
явцад  аюулгүй 
байдлыг хангаж 
ажиллана. 

Гэрийн дуудлагаар  тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлэх, үйлчлүүлэгчийг  
тээвэрлэх үеийн  аюулгүй байдлыг 
хангасан байх 

1. ...... 
2. ...... 
3. ...... 
4. ...... 

 

Тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдал  
  

5.  

Үйлчлүүлэгчид 
үзүүлэх тусламж, 
үйлчилгээний 
тасралтгүй 
байдлыг хангах, 
хянах тогтолцоог 
бүрдүүлсэн 
байна. 

Амбулатори, өдрийн эмчилгээ, 
гэрээр үзүүлэх тусламж, 
үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлэх 
зохион байгуулалтыг хийсэн байх 

1. ........ 
2. ........ 
3. ....... 

 

6.  

Тусламж, 
үйлчилгээг 
тасралтгүй авах 
мэдээллээр 
үйлчлүүлэгчийг 
хангасан байна. 

Тусламж, үйлчилгээний зохион 
байгуулалт, зохицуулалт, ачаалал, 
хүлээгдлийн талаар мэдээллийн 
самбар,  цахим хуудсанд тогтмол 
мэдээлдэг байх 

1..........  
2......... 
3........ 

 

7.  

Үйлчлүүлэгчийг 
хүлээн авах, 
тусламж, 
үйлчилгээ 

Тусламж, үйлчилгээ авахаар ирсэн 
тохиолдол бүрт бүртгэл хөтөлж, 
авсан арга хэмжээний талаар 
тэмдэглэл хөтөлдөг байх 

1...... 
2. ...... 
3.......... 

 



8.  
үзүүлэх, хянах  
хүлээлцэх үйл 
ажиллагааг 
зохицуулсан 
байна 

Тусламж, үйлчилгээний 
жагсаалтад заасан тусламж, 
үйлчилгээг бүрэн үзүүлдэг байх 

1.   

9.  

Лавлагаа шатлалын тусламжид 
илгээсэн үйлчлүүлэгчийн тусламж, 
үйлчилгээнд хяналт тавьдаг байх  

1. ....... 
2. ........ 
3. ...... 
4. ........ 
5. ....... 

 

10.  

Амбулаторийн карт /жирэмсний 
хяналтын, хүүхдийн карт/-ын 
хөтлөлт бүрэн байх 

1. ..... 
2. ..... 

 

Үйлчлүүлэгчид өгөх мэдээлэл 
 

  

11.  

Үйлчлүүлэгчийг 
мэдээллээр 
хангаж, лавлагаа, 
мэдээллийн 
үйлчилгээ 
үзүүлдэг байна. 

Лавлагаа мэдээллийн 
хөтөч/ажилтан, лавлагаа өгөх цэг  
ажиллуулдаг байх  

1. ........ 
2. ...... 
3. ........ 
4. ....... 
5. ....... 
6. ...... 

 

12.  

Цаг товлох үйлчилгээ үзүүлдэг 
байх 

 

1. ..... 
2. ..... 
3. ...... 
4. ....... 

 

13.  

Үйлчлүүлэгчийн 
эрхийг хүндэтгэж, 
тусламж, 
үйлчилгээний 
шийдвэр 
гаргалтад  
оролцуулдаг 
байна. 

Үйлчлүүлэгчийн оношилгоо, 
эмчилгээтэй холбоотой 
мэдээллийг үнэн, зөв өгдөг байх 

1. ...... 
2. ....... 
3. ...... 
4. ........ 

 

14.  

Үйлчлүүлэгчийн 
санал, хүсэлт,  
гомдлыг хүлээн 
авч шийдвэрлэдэг 
байна. 

Үйлчлүүлэгчийн санал, хүсэлт, 
гомдлыг боломжит сувгаар хүлээн 
авч, тухай бүр шийдвэрлэж, эргэн 
мэдээлдэг байх 

1. ........ 
2. ........ 
3. ........ 
4. ........ 
5. ........ 

 

15.  
Зорилтот бүлгийн иргэдийн тусгай 
хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан 

1. ...... 
2. ........ 
3. ........ 

 



орчинг бүрдүүлж, тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлдэг байх 

4. ......... 

Үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ 

16.  

Амбулаториор 
үзлэг, оношилгоо, 
эмчилгээг хийж, 
зөвлөгөө өгдөг 
байна. 

 

Амбулаторийн үзлэгийн 
өрөөнүүдийг зохион байгуулж, 
үзлэг, оношилгоог бүрэн хийдэг 
байх 

1. ... 
2. ...... 
3. ....... 
4. ...... 

 

17.  

Үзлэгийн өрөө нь батлагдсан 
нормативт тохирсон ачаалалтай, 
үйлчлүүлэгчид чирэгдэлгүй, 
шуурхай үйлчилгээ үзүүлдэг байх 

1. ..... 
2. ...... 
3. ..... 
4. ...... 
5. ...... 

 

18.  

Амбулаториор хийгдэх ажилбар, 
үйлдлийн  жагсаалттай байх 

1. ...... 
2. ...... 
3. ...... 
4. ..... 

 

19.  

Өдрийн эмчилгээний хэсэгтэй, 
үйлчүүлэгчид ээлтэй, тав тухтай 
орчинд    эмчилгээ, үйлчилгээ 
хийдэг байх 

1. ...... 
2. ....... 
3. ....... 
4. ...... 
5. ..... 
6. ...... 

 

Халдварын сэргийлэлт, хяналт  
 

20.  

Халдварын  
сэргийлэлт, 
хяналтын 
бодлого, 
шийдвэрийг 
хэрэгжүүлж 
ажилладаг байна. 
 

Эрүүл мэндийн ажилтны гарын 
эрүүл ахуйн байдалд хяналт, 
үнэлгээ хийдэг байх 

1. ..... 
2. ...... 
3. ..... 
4. ...... 
5. ..... 
6. ...... 

 

21.  

Эмнэлгийн 
тусламж, 
үйлчилгээний 
явцад эрүүл 
мэндийн ажилтан 

Үйлчлүүлэгчид тарилга, арьс салст 
цоолох ажилбар хийхдээ аюулгүй 
байдлыг хангаж ажилладаг байх 

1. ....... 
2. ....... 
3. ...... 
4. ....... 
5. ...... 

 



22.  

болон 
үйлчлүүлэгч 
халдварт өртөх 
эрсдлийг 
бууруулахад 
чиглэсэн үйл 
ажиллагаа хийдэг 
байна. 

 

Эрүүл мэндийн ажилтанг халдварт 
өртөх эрсдэлээс сэргийлэх арга 
хэмжээ авдаг байх 

1. ...... 
2. ...... 
3. ...... 
4. ...... 

 

23.  

Ажилбар хийгддэг өрөө бүрт гар 
угаах нөхцлийг бүрдүүлсэн,  
гар халдваргүйжүүлэх бодистой 
байх  

1. ..... 
2. ...... 
3. ....... 
4. ...... 
5. ..... 
6. ..... 
7. ..... 
8. ..... 
9. ..... 

 

24.  

Хог хаягдлын 
менежементийг 
зохион 
байгуулсан байна.   

Хог хаягдлыг зохих журмын дагуу 
зөв ангилан ялгаж цуглуулдаг байх 

1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 
4. .... 
5. ..... 
6. .... 
7. ..... 

 

25.  

Эрүүл мэндийн  
ажилтны эрүүл 
мэндийг 
хамгаалах үйл 
ажиллагааг 
хийдэг байна. 
 
 
 
 

Эрүүл мэндийн ажилтны 
дархлаажуулалтын нэгдсэн 
бүртгэл, судалгаатай, 
дархлаажуулалтад хамруулдаг 
байх 

1. ....... 
2. ....... 
3. ...... 
4. ..... 
5. ..... 

 

26.  

Эрүүлмэндийн ажилтныг 
дүрэмт болон хамгаалах хувцас, 
хэрэгслээр хангасан байх 

1. ...... 
2. ...... 
3. ...... 

 

27.  

Эмнэлгийн 
тусламж, 
үйлчилгээтэй 
холбоотой 
халдвар /ЭТҮХХ/ 
илрүүлэх 
тандалтыг хийж, 
дүгнэлт өгч, хариу 
арга хэмжээ авдаг 
байна. 

Төрсний дараа эх, нярайд 
халдвар илрүүлэх тандалт хийдэг 
байх 

1. ..... 
2. ..... 
3. ...... 
1. ..... 
2. ..... 
3. ....... 
 

 



28.  

Шинэ вирусийн  
халдвар, 
халдварт өвчний 
дэгдэлтэд бэлэн 
байдлыг хангаж  
ажиллана. 
 
 
 

Халдварт өвчний дэгдэлтийн үед 
эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний зохион байгуулалтыг 
хийдэг байх 

1. .  ... 
2. ...... 
3. ..... 
4. ...... 
5. ...... 

 

29.  

Хамгаалах хувцас хэрэгсэл, 
халдваргүйжүүлэх бодисын 
нөөцтэй байх  

1. ..... 
2. ... 
3. ..... 
4. ..... 

 

 

Онооны дүн Авбал зохих оноо 29 үзүүлэлт- 145 оноо  

Авсан оноо   

Хувь     

 

 

БҮЛЭГ 2. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

№ 
Үйл ажиллагаанд 
тавигдах 
шаардлага 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хэрэгжилт  
 

/ хэмжих үзүүлэлт бүрт заасан үйл ажиллагааг тоо, 
баримт, гарсан үр дүнтэй нь дүгнэж бичнэ/ 

     Үнэлгээ  
 
Шалгуур 
үзүүлэлт бүрийг  
5, 4, 3, 2, 0 
оноогоор дүгнэх 
ба үзүүлэлтийг   
хангасан оноог 
бичнэ. 

 Засаглал, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарын удирдлага 

1.  
 

Байгууллагын 
бүтэц, орон тоог  
баталж, тусламж, 
үйлчилгээний 
чиглэлийн дагуу 
зохион байгуулсан 
байна. 

Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд 
үйл ажиллагаа эрхлэх бүтэц, 
зохион байгуулалтыг хийсэн 
байх 

1. ....... 
2. ......... 
3. ...... 
4. ....... 

 

2.  

Эрүүл мэндийн 
тусламж, 
үйлчилгээний 
чанарын 

 “Эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээний чанар, аюулгүй 
байдлыг сайжруулах 
төлөвлөгөө” /Чанар, аюулгүй 

1. .... 
2. ...... 

 



удирдлагын 
тогтолцоог 
бүрдүүлсэн байна. 
 

байдлыг сайжруулах 
төлөвлөгөө/-тэй, хэрэгжүүлж, 
хянадаг байх 

3.  

Тусламж, 
үйлчилгээний 
чанар, аюулгүй 
байдлыг тасралтгүй 
хэмжиж, хянаж 
сайжруулдаг байна. 

 
 

Төвийн үйл ажиллагаа, үзүүлж 
буй тусламж, үйлчилгээнд  
тохирсон чанар, аюулгүй 
байдлыг хэмжих өвөрмөц 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
боловсруулан баталсан, 
хэмжилт, дүн шинжилгээ 
хийдэг байх  

1. ....... 
2. ..... 
3. ... 
4. .... 

 

4.  

Тусламж, үйлчилгээний 
чанарыг тасралтгүй 
сайжруулах арга хэмжээ 
зохион байгуулдаг байх 
 

1. .... 
2. ...... 
3. ...... 
4. ...... 

 

5.  

Байгууллагын үйл 
ажиллагаа, 
тусламж, 
үйлчилгээний 
чанар, аюулгүй 
байдлыг хангахад 
үйлчлүүлэгчийн 
оролцоог хангасан 
байна.  
 

Үйлчлүүлэгчээс авсан сэтгэл 
ханамжийн судалгааг тухай 
бүр дүгнэдэг, гарсан асуудалд 
чиглэсэн тодорхой арга хэмжээ 
авдаг, дүн шинжилгээ 
харьцуулалт хийж хэвшсэн 
байх 

1. ... 
2. .... 
3. ...... 

 

6.  

Ажилтнуудаас авсан сэтгэл 
ханамжийн судалгааг тухай 
бүр дүгнэдэг, гарсан асуудалд 
чиглэсэн тодорхой арга хэмжээ 
авдаг, дүн шинжилгээ 
харьцуулалт хийж хэвшсэн 
байх 

1. .... 
2. .... 

 

7.  

Эрсдэлийн 
удирдлагын 
тогтолцоог 
бүрдүүлсэн байна 

Эрсдэлийг үнэлэх, эрэмбэлэх, 
хариу арга хэмжээ авах үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулсан 
байх 

1. ....... 
2. ...... 
3. ..... 
4. ...... 

 

Хүний нөөцийн хөгжил 

8.  

Байгууллагын 
хөгжлийн зорилго, 
зорилтыг 
хэрэгжүүлэх хүний 

Өрхийн эрүүл мэндийн 
төвийн үйл ажиллагаа, 
тусламж үйлчилгээний 
хэрэгцээнд үндэслэн хүний 

1. ...... 
2. ...... 
3. ...... 

 



нөөцөөр хангасан 
байна. 
 

нөөцийн төлөвлөлтөө хийж, 
хангасан байх  

9.  

Хүний нөөцийг 
хөгжүүлэх арга 
хэмжээ авч, 
шийдвэрлэдэг 
байна.  

Хүний нөөцийг ажлын байран 
дээр тасралтгүй суралцах 
нөхцөл, боломжоор хангасан 
байх  

1. ..... 
2. ..... 

 

10.  

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс 
зүйн зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авдаг 
байх 

1. ... 
2. ..... 
3. ...... 
4. ..... 

 

Мэдээллийн удирдлага 

11.  

Байгууллагын 
мэдээллийн 
тогтолцоог 
өргөжүүлэх 
чиглэлээр арга 
хэмжээ авч 
ажилладаг байна. 

Төв нь тусламж, үйлчилгээний 
үзүүлэлтүүд, хүний нөөц, багаж 
тоног төхөөрөмж, эм 
эмнэлгийн хэрэгсэл, санхүү 
зэрэг чиглэлээр үүсгэсэн 
мэдээний сантай  байх   

1. ..... 
2. ..... 

 

12.  

Байгууллагын 
гадаад, дотоод 
сүлжээ, түүний 
баяжилт, ашиглалт 
өргөжсөн байна. 
 

Төв нь гадаад сүлжээтэй 
(цахим хуудас, Facebook page 
гэх мэт), байнга баяжилт 
хийгддэг, ашигладаг байх 

1. ..... 
2. ... 
3. ... 
4. ..... 
5. ..... 

 

13.  

Байгууллагын ажилтнууд нь 
мэдээллээ түргэн шуурхай 
солилцдог, гадаад, дотоод 
сүлжээний үйл ажиллагаа 
хэвшсэн байх 

1. .... 
2. .... 

 

Тоног төхөөрөмжийн чанар, аюулгүй ажиллагаа, засвар, техникийн үйлчилгээ 

14.  

Тоног 
төхөөрөмжийн 
хэвийн ажиллагааг 
хангах, засвар 
үйлчилгээ хийх 
журмыг мөрдөж 
ажиллана. 
 

Тоног төхөөрөмжийн хэвийн 
ажиллагааг хангах, засвар 
үйлчилгээ хийдэг байх 

1. .... 
2. .... 
3. .... 
4. .... 
 

 



15.  

Тоног 
төхөөрөмжийн 
стандарт, 
удирдамж, зааврын 
дагуу чанар, 
аюулгүй 
ажиллагааг 
хангасан байна 

Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй  
ажиллагааны дүрэм, 
заавартай, санамжийг 
холбогдох    ажлын байран 
дээр байрлуулж, хяналт 
тавьдаг байх 

1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 
4. ..... 

 

16.  
Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмжинд шалгалт 
тохируулга хийлгэдэг байх 

1. ... 
2. .... 
3. .... 

 

 Барилга, инженерийн байгууламжийн аюулгүй ажиллагаа 

17.  
Төвийн усан 
хангамж болон 
цахилгааны 
нөөцийг бүрдүүлж, 
хэвийн 
ажиллагааг 
хангана. 

Байгууллагын хүчин чадалд 
тохирсон цахилгааны нөөц 
үүсгэвэртэй байх 

1. ..... 
2. ...... 
3. ...... 

 

18.  

Байгууллагын усан 
хангамжийн үйлчилгээ 
тасралтгүй байх   
 

1. ...... 
2. .... 
3. ..... 
 

 

19.  

Галын аюулгүй 
байдлыг хангаж 
ажиллана 
 
 

Галын аюулгүйбайдал,  гал 
унтраах техник, хэрэгслийг 
ашиглах талаар ажилтнуудыг 
сургалтад хамруулсан байх 

1. ...... 
2. ...... 
3. ..... 
4. ..... 
5. ..... 
6. ..... 

 

Онооны дүн 

Авбал зохих оноо  19 үзүүлэлт- 95 оноо  

Авсан оноо   

 
БҮЛЭГ 3. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,  

ТЕХНОЛОГИЙГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД  
 
 

I. НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

№ 

Үйл 
ажиллагаанд 
тавигдах 
шаардлага 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хэрэгжилт  
 

/ хэмжих үзүүлэлт бүрт заасан үйл ажиллагааг тоо, 
баримт, гарсан үр дүнтэй нь дүгнэж бичнэ/ 

     Үнэлгээ  
 
Шалгуур 
үзүүлэлт бүрийг  
5, 4, 3, 2, 0 
оноогоор дүгнэх 
ба үзүүлэлтийг   



хангасан оноог 
бичнэ. 

1.  Нийгмийн эрүүл 
мэнд /НЭМ/-ийн 
талаар 
баримтлах 
бодлого, чиглэл, 
үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтийг 
хангаж 
ажиллана. 
 
 
 
 
 
 
 

НЭМ-ийн үндэсний болон дэд 
хөтөлбөр, стратегийг хэрэгжүүлж, 
шалгуур үзүүлэлтийг хангасан 
байх 

1. ... 
2. ..... 
3. ... 
4. .... 

 

2.  Хүн амын дунд зонхилон 
тохиолдох өвчин эмгэгийн 
эрсдэлт хүчин зүйлийг илрүүлэх, 
тандалт судалгаа  хийж, үр дүнг 
тооцсон байх 

1. ..... 
2. ..... 

 

3.  Хүн амын дунд зонхилон 
тохиолдох халдварт бус өвчний 
эрсдэлт хүчин зүйлээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион 
байгуулдаг байх 

1. ..... 
2. ..... 
3. .... 

 

4.  Халдварт өвчний урьдчилан 
сэргийлэлт, тандалт судалгаа 
хийдэг байх 

1. .... 
2. .... 
3. .... 
4. ..... 
5. ..... 

 

5.  Хүнамынэрүүлм
эндийнбайдал, 
түүнднөлөөлөххү
чинзүйлийгтанда
х, судлах, хянах 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Хүнамынбүртгэл, мэдээллийг 
шинэчлэн хөтөлж, баяжилт 
хийдэг байх 
 

1. .... 
2. .... 

 

6.  Иргэнийэрүүлмэндийнбүлэг, 
өрхийнэрүүлмэндийнэрсдэлийнб
үлэгтүнэлгээ, дүгнэлтхийж, 
хяналттогтоох, 
цаашидавахаргахэмжээгтөлөвлө
дөг байх 

1. ..... 
2. ..... 
3. ...... 
4. ..... 

 

7.  Өөрийн харъяаллын 
хүнамынөвчлөлийнбайдалдсуда
лгаа, дүншинжилгээхийж, 
тусламж, үйлчилгээний 
эрэлтхэрэгцээгтодорхойлдог 
байх 

1. ....... 
2. ...... 

 

8.  Иргэдийнэрүүлмэндэдсөргөөрнө
лөөлөххалдвартөвчнийхүчинзүйл
ийнтандалтыг хийдэг байх 

1. .... 
2. .... 
3. .... 

 



9.  Дархлаажуулал 
тыг товлолын 
дагуу зохион 
байгуулсан 
байна. 

Дархлаажуулалт хийх нөхцөл, 
шаардлагыг хангасан байх  

1. .... 
2. ..... 
3. .... 

 

10.  Хамарвал зохих хүүхдийг  
товлолт дархлаажуулалтанд 
бүрэн хамруулсан байх 

1. ....... 
2. ....... 
3. ...... 
4. ...... 
5. ..... 

 

11.  Эрүүл мэндийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа 
явуулдаг байна. 
 

Сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарыг 
мэргэжил арга зүйгээр хангаж, 
хүүхдийн өсөлт, хөгжлийг үнэлэх, 
биеийн индексийг тодорхойлох 
болон амны хөндий гүйлсэн 
булчирхай, харааны эмгэгийг 
ирүүлэх урьдчилан сэргийлэх  
үзлэг зохион байгуулдаг байх 

1. ...... 
2. ..... 
3. ..... 
4. ..... 

 

12.  Үйлчлүүлэгч эрүүл мэндийн 
зөвлөгөө,  мэдээлэл авах 
нөхцөлөөр хангасан байх 

1. ...... 
2. ...... 
3. ....... 
4. ........ 
5. ....... 
6. ....... 

 

13.  Хүн амын 
эрүүлмэндийгха
мгаалах үйл 
ажиллагааг 
зохион байгуулж 
үр дүн гарсан  
байна. 
 

Урьдчилансэргийлэхүзлэгийг 
зохион байгуулж, эмчлэн 
эрүүлжүүлж, хянадаг байх 

1. ...... 
2. ...... 
3. ...... 
4. ..... 
5. .... 
6. ...... 
7. ....... 

 

14.  Эрт илрүүлэг үзлэгийн хувь, 
үзүүлэлт өмнөх жилээс нэмэгдсэн 
байх 
 
 
 
 

1. .... 
2. .... 
3. ..... 

 

15.  Нөхөн үржихүйн 
тусламж, 
үйлчилгээ 
үзүүлдэг байна. 

Нөхөн үржихүйн насны 
эмэгтэйчүүдийн бүртгэлтэй, 
жилбүр баяжилт хийж, 
урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулсан   байх 

1. ........ 
2. ....... 
3. ..... 

 



Онооны дүн Авбал зохих оноо 15 үзүүлэлт – 75 оноо  

Авсан оноо   

 

II.ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЕХНОЛОГИЙГ  ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

№ 
Үйл ажиллагаанд 
тавигдах 
шаардлага 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хэрэгжилт  
 

/ хэмжих үзүүлэлт бүрт заасан үйл ажиллагааг тоо, 
баримт, гарсан үр дүнтэй нь дүгнэж бичнэ/ 

     Үнэлгээ  
 
Шалгуур 
үзүүлэлт бүрийг  
5, 4, 3, 2, 0 
оноогоор 
дүгнэх ба 
үзүүлэлтийг   
хангасан оноог 
бичнэ. 

            Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ 

1.  Жирэмсний 
хяналтыг 
сайжруулж,  
хүндрэлээс 
сэргийлэх арга 
хэмжээ авч 
ажиллана. 
 
 
 
 
 

Жирэмсэн эхийг жирэмсний 
эхний 3 сарын дотор 
хяналтанд хамруулсан хувь 
өмнөх оноос нэмэгдсэн байх  

1. ..... 
2. .... 

 

2.  Эрсдэлтэй  жирэмснийг 
илрүүлж, хүндрэлээс 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ авдаг байх  

1. ....... 
2. ...... 
3. ........ 
4. ..... 

 

3.  Хүндрэлтэй төрсөн эх, 
нярайн судалгаатай, гэрийн 
эргэлт, хяналтыг тогтмол  
хийдэг байх 

1. ...... 
2. ...... 
3. ...... 

 

4.  Эх, нярайд 
төрсний дараах 
тусламж, 
үйлчилгээ 
үзүүлдэг байна. 
 
 

Төрсний дараа эх, нярайд 
тавих хяналтыг стандарт, 
удирдамж, зааврын дагуу 
үзүүлдэг байх 

1. ...... 
2. ...... 
3. ...... 
4. ..... 
5. ....... 
6. ...... 

 

Хүүхдэд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ 

5.  Хүүхдийнэрүүлмэ
ндийн урьдчилан 

Хүүхдэдэрүүлмэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг 

1. ...... 
2. ...... 

 



сэргийлэх 
үзлэгийг хийж, 
эмчлэн 
эрүүлжүүлж, 
насны бүлгээр 
хянах ажлыг 
зохион байгуулдаг 
байна.  

хийдэг, насны бүлгээр 
хянахграфиктай,мөрддөг 
байх 

3. ...... 

6.  Нэг хүртэлх насны хүүхдийг  
гэрийн идэвхтэй эргэлтээр 
үзэж тусламж, үйлчилгээ 
үзүүлсэн байх 

1. ..... 
2. ..... 
3. ...... 
4. ....... 
5. ...... 

 

Зорилтот бүлгийн үйлчлүүлэгчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ   
 

7.  Зорилтот бүлгийн 
үйлчлүүлэгчдэд   
эмнэлгийн 
тусламж, 
үйлчилгээг 
чирэгдэлгүй  
үзүүлж, онош 
тодруулах, эмчлэх 
арга хэмжээг 
авсан байна. 

Ахмад настанд үзүүлэх 
тусламж, үйлчилгээг 
удирдамж, зааврын дагуу 
үзүүлдэгбайх 

1. .... 
2. .... 
3. ..... 
4. .... 
5. ..... 

 

8.  Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэнд үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээг удирдамж, 
эмнэлзүйн зааврын дагуу 
үзүүлдэгбайна. 

1. ....... 
2. ...... 
3. ...... 
4. ..... 
5. ...... 

 

Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ 

9.  Хүн амд халдварт  
өвчний үеийн 
тусламж, 
үйлчилгээг 
үзүүлнэ. 

 

Өрхийн эрүүл мэндийн 
төвийн үзүүлэх тусламж, 
үйлчилгээний жагсаалтад 
заасан халдварт  өвчний 
үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, 
хяналтыг стандарт 
удирдамж, эмнэлзүйн 
зааврын дагуу хийдэг байх 

1. ... 
2. ... 
3. ...... 
4. ..... 

 

Уламжлалт анагаах ухааны болон сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ 

10.  Уламжлалт 
анагаах ухааны  
болон сэргээн 
засах тусламж, 
үйлчилгээ 
үзүүлдэг байна. 
 
 
 
 

Тусламж, үйлчилгээний 
жагсаалтад заасан төрлөөр 
уламжлалт анагаах ухааны 
тусламжийг үзүүлдэг байх 

1. ....... 
2. ..... 
3. .... 
4. ..... 
5. ...... 

 

11.  Уламжлалт анагаах ухааны 
тусламж, үйлчилгээг   
стандарт, удирдамж, 
зааврын  дагуу үзүүлдэг 
байх 

1. ....... 
2. .... 
3. .... 

 



12.  Тусламж, үйлчилгээний 
жагсаалтад заасан төрлөөр 
сэргээн засах тусламж 
үйлчилгээ үзүүлдэг байх 

1. ..... 
2. .... 
3. ...... 
4. ..... 

 

Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ 

13.  Тусламж, 
үйлчилгээний 
аюулгүй байдлыг 
хангаж ажилладаг 
байна. 
 

Өрхийн эрүүл мэндийн төвд 
үзүүлэх сувилахуйн 
тусламж, үйлчилгээний 
жагсаалтын дагуу тусламж 
үзүүлдэг байх 

1. ...... 
2. ........ 
3. ...... 

 

14.  Жирэмсэн болон төрсөн эх, 
нярайд сувилахуйн 
тусламж, үйлчилгээ үзүүлж, 
зөвлөгөө өгдөг байх 

1. ..... 
2. .... 
3. .... 

 

15.  Тусламж, үйлчилгээний 
жагсаалтад заасан 
сувилахуйн тусламж, 
үйлчилгээний гардан 
үйлдлийг хийх эмнэлгийн 
мэргэжилтний ур чадварыг 
үнэлдэг, сургадаг байх 

1. ... 
2. ... 
3. ... 

 

        Яаралтай тусламж, үйлчилгээ 

16.  Яаралтай 
тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлэх 
зохион 
байгуулалтыг 
хийсэн байна 

Яаралтай тусламжийн 
үеийн эрэмбэлэн 
ангилалтыг хийх удирдамж, 
эмнэлзүйн зааврыг мөрддөг 
байх 

1. .... 
2. ..... 
3. .... 
4. .... 
5. ..... 

 

17.  Амь тэнссэн 
үеийн 
тусламжийг 
шуурхай үзүүлдэг 
байна. 

Амилуулах тусламжийг  
үзүүлэх чиглэлээр 
эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдийг сургаж,  
дадлагажуулдаг байх 

1. .... 
2. ..... 

 

18.  Яаралтай 
тусламжийн 
багаж, тоног 
төхөөрөмжийн 
хэвийн болон 
аюулгүй 
ажиллагааг 
хангасан байна. 

Яаралтай тусламжийн 
багаж, тоног төхөөрөмжөөр 
хангасан, хэвийн болон 
аюулгүй ажиллагааг 
хангасан байх 

1. .... 
2. ...... 
3. .... 

 



Гэрийн дуудлагаар үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ 

19.  Гэрийн дуудлагыг 
хүлээн авч, 
тусламж, 
үйлчилгээг 
шуурхай  үзүүлдэг 
байна. 

 

Дуудлага хүлээн авч 
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 
хуваарийг баталж, мөрддөг 
байх 

1. .... 
2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 
6. ..... 

 

20.  Тусламжүзүүлэхэдшаардла
гатайэм, багаж 
хэрэгсэлбүрэн, нөхөн 
хангалтыг хийдэг, 
бүртгэлтэй байх                              

1. ... 
2. .... 
3. ... 

 

Эмийн менежмент ба зохистой хэрэглээ 

21.  Үйлчлүүлэгчийн 
аюулгүй байдлыг 
хангаж ажиллана. 
 

Өвчтөнд хэрэглэх  эм, 
тарианы үйлчлэл, хэрэглэх 
аргыг   тайлбарлаж, 
зөвлөгөө өгдөг байх 

1. ...  

22.  Өвчтөнд хийсэн эм, 
тарианы тэмдэглэгээг 
хөтөлдөг байх 

1. .... 
2. ... 

 

 

23.  Ижил дуудагддаг, ижил 
харагддаг эмийн хаягжилт 
болон хадгалалт нь бүх 
хэсэгт адил байх 

1. .... 
2. .... 
3. ..... 

 

24.  Эмийн жор бичих 
стандартыг 
мөрдөж 
ажиллана. 

Эмийн жорыг стандартын 
дагуу бичдэг  байх 

1. ... 
2. .... 

 

Лабораторийн тусламж, үйлчилгээ 

25.  Лабораторийн 
тусламж, 
үйлчилгээ 
үзүүлдэг байна.  
 

Өрхийн эрүүл мэндийн төвд 
үзүүлэх тусламж, 
үйлчилгээний жагсаалтад 
заасан   оношилгоо, 
шинжилгээг хийдэг байх 

1. .... 
2. .... 
3. .... 
4. ..... 

 

Онооны дүн Авбал зохих оноо 25 үзүүлэлт-125 оноо  

Авсан оноо .....  

Нийт оноо  
/Эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ/  

Авбал зохих оноо 15 /НЭМ/ + 25 /ЭТҮ/ = 40 үзүүлэлт-200 оноо  

Авсан оноо ....  

 



 

 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ДҮН 

Бүлгийн 
дугаар 

Бүлгийн нэр Шалгуур 
үзүүлэлтийн тоо 

Авбал зохих оноо  Авсан оноо  

Бүлэг 1 Үйлчлүүлэгч төвтэй үйлчилгээг үнэлэх шалгуур 
үзүүлэлтүүд 

29 145  

Бүлэг 2 Байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур 
үзүүлэлтүүд 

19 95  

Бүлэг 3 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, 
аюулгүй байдал, технологийг үнэлэх шалгуур 
үзүүлэлтүүд /Нийгмийн эрүүл мэндийн болон 
эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ/ 

40 200  

Нийт Оноо 88 440 /А/ ... /Б/ 

Хувь Б

А
× 𝟏𝟎𝟎 = ⋯% 

 

Жич: Шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийхэд Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Өрх, сум, тосгоны 

эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур батлах тухай” А/179 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан 

аргачлалыг ашиглана. 

 

Байгууллагын үнэлгээ хийсэн баг:    /Овог нэр, албан тушаал, гарын үсэг/                

          

      Ахлагч:          

      Гишүүд:  1.  

        2. 

        3.   

  



Үнэлгээ хийсэн огноо:    .... он ...сар   ...өдөр        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


