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Эм зүй, эм судлал

Эрүүл мэндийн  байгууллагуудын судлах, 

мөрдөж ажиллах эрх зүйн баримт бичгүүд:

 ЗГ-ын 2017 оны 24 дүгээр тогтоол “Төрөөс эрүүл

мэндийн талаар баримтлах бодлого” /2016 – 2026он/

2.4.6 Эм зүйн тусламж үйлчилгээний чиглэл

 Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 5 дугаар сарын

27-ны өдрийн “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай

хууль”

 Монгол Улсын ЗГ-ын 2011 оны 311 тогтоол “ Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”



ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ

 Стандартчилалын үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 35

дугаар тогтоол “Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага

MNS 5260:2015 стандарт”

 Стандартчилалын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 59

дугаар тогтоол “Эмийн жорын маягт, жор бичилт MNS

5376:2014 стандарт”

 ЭМС-ын 2009 оны 388 дугаар тушаал “ Амин чухал

эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийг зохицуулах

журам батлах тухай”

 ЭМС-ын 2017 оны “Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай”

А/350 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан

“Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 8 дахь жагсаалт”



ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ 

 ЭМС-ын 2014 оны 336 дугаар тушаал” Эмийн

эмчилгээг зохицуулах хороо” ажиллах журам батлах

тухай

 ЭМСС-ын 2015 оны 68 дугаар тушаал “ Мансууруулах

болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх,

ханган нийлүүлэх журам батлах тухай”

 ЭМС/СС-ын хамтарсан 2012 оны 129/100 дугаар

тушаал “ Төлбөрийг нь төр хариуцах эмийг олгох

журмын тухай”

 ЭМС-ын 2016 оны А/180дугаар тушаал “Эмнэлгийн

Эм эм зүйн албаны дүрэм”



ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ 

 ЭМС, ХХААХҮЯС-ын хамтарсан 2017 оны А/191 А/64

дугаар тушаал 2017-2020 он хүртэл Нянгийн

тэсвэржилтээс сэргийлэх салбар дундын үйл

ажиллагааны төлөвлөгөө

 ЭМС-ын 2013 оны 415 дугаар тушаал “Эмийн гаж

нөлөө болон аюулгүй байдлын мэдээллийг бүртгэн,

мэдээлэх журам батлах тухай”

 ЭМСС-ын 2015 оны 89 дугаар тушаалын хавсралт “

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай “Эрүүл мэндийн

байгууллагын эмийн гаж нөлөөний бүртгэл “



40.1. Эмийн санг стандартын дагуу зохион

байгуулсан байх

 Эмийн сангийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5260:2015

стандартын дагуу эмнэлгийн эмийн сангийн өрөө,

тасалгаа, тоног төхөөрөмж, эмийн өрөлт хураалт,

анхан шатны маягт хөтлөх

 ХХЭМБ  - Эм барих эрхтэй эм зүйч,эм найруулагч

- Эм бэлтгэх, олгох өрөө -12 м2

- Эмийн нөөцийн өрөө – хүрэлцэхүйц

- 40-50 оронд клиник эм зүйч ажиллах

- Уламжлалтын эмнэлэгт эм тугнах өрөө

Эм зүй, эм судлал. 40. 



40.2. Эмнэлэгт хэрэглэгдэх эмийн жагсаалтыг жил

бүр гарган, хэрэгцээний (V-маш чухал, E-чухал, 

N-чухал бус) зэрэглэлээр ангилдаг байх

 ЭМС-ын 2017 оны “Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай”

А/350 тоот тушаалын хавсралтаар батлагдсан

“Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 8 дахь жагсаалт”

 Эмийн 2 сарын нөөцтэй байх ба эм, эмнэлгийн

хэрэгслийг хэрэгцээний байдлаар нь ангилсан

жагсаалтыг гаргасан байна.

 ЭМС-ын 2009 оны “Амин чухал эм, эмнэлгийн

хэрэгслийн хангамжийг зохицуулах журам батлах

тухай” 388 тоот тушаалын заалтын дагуу эмнэлэгт

хэрэглэх эмийн жагсаалтыг гаргах.







40.3. Эмийн эмчилгээг зохицуулах хороог (ЭЭЗХ) 

байгуулсан, үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байх

 ЭМС-ын 2014 оны 336 тоот тушаалд заасан журмын

дагуу Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны

бүрэлдэхүүнийг (ЭЭЗХ) байгууллагын дарга, захирлын

тушаалаар баталж, журамд заасан үйл

ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх.

 ЭЭЗХ нь ажлын төлөвлөгөөтэй, түүний хэрэгжилтийг

тооцон, хорооны тайлан, мэдээг дээрх тушаалд заасан

хугацаанд батлагдсан маягтын дагуу гаргаж харъяа
аймаг, нийслэлийн ЭМГ болон ЭМЯ-нд ирүүлэх.



41. Эмийн хэрэглээ, хангалт, хадгалалт, 

зарцуулалт.
41.1. Эмийн жорыг стандартын дагуу бичдэг байх. 

 “Эмийн жорын маягт, жор бичилт” MNS5376:2014 

стандартын дагуу мэргэжилтнүүдийг жорын маягтаар

хангаж, эмийн жорыг стандартын дагуу бичиж, эмийн

сангаас эм олгох.

 Эмийн жорыг бичих стандартын маягтаар хангах

 Стандартын маягт дээр жор бичих

 Эм бичилт өвчний онош, эмчилгээний стандарт, 

удирдамжтай тохирч байх

 Жор бичилтэд тавьсан хяналт, үр дүнгийн судалгаа, 

хариуцлага тооцох тогтолцоотой байх



41.2. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлж, 

хэрэглээ, хадгалалт, зарцуулалтад хяналт тавьдаг

байх

 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодисын нөөцийн

агуулахад эмийг төрөлжүүлэн байрлуулж, хаяглалт

хийж, хадгалах нөхцөл, эмийн хугацаанд хяналт

тавих.

 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодисын хэрэглээ,

хадгалалт, зарцуулалтад хяналт тавих тогтолцоог бий

болгож, эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт,

захиалга, орлого, зарлага, зарцуулалт, устгалын

бүртгэл, жорын тайлангийн бүртгэл хөтлөх.

















41.2. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлж, 

хэрэглээ, хадгалалт, зарцуулалтад хяналт тавьдаг

байх

 ЭМС-ын 2015 оны “Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт

эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх

журам батлах тухай” 68 тоот тушаалыг мөрдөх

- 4.1- хэрэглэх, 4.2 -захиалга, 4.3- эмийн хэрэглээнд

тавих хяналт /4.3.1-4.3.4/ ,4.4-хадгалах устгах,4.5-

эмийн санд эм хүлээн авсан, олгосон, устгасан

бүртгэл

- хавсралт 2- эмийн жагсаалт мөрдөх.

- жор бичдэг бол жороор хангах





41.3. Тухайн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний

онцлогоос хамааран хэрэглэгдэх эмийн нөөцтэй, 

хэрэглээ, хадгалалт, зарцуулалтыг тооцдог байх

 Зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад орсон

эмээс өөрийн эмнэлэгт эмийн жагсаалтыг баталж,

нөөцийг бүрдүүлж, эмийн хэрэглээ, зарцуулалтад

хяналт тавих.

 ЭМС-ын 2017 оны Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай

А/350 тоот тушаал “ Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 8

дахь жагсаалт”

 ЭМС/СС-ын хамтарсан 2012 оны 129/100 тоот

тушаал, “Төлбөрийг нь төр хариуцах эмийг олгох

журам” мөрдөх.



41.4. Онцгой байдлын нөхцөлд хэрэглэгдэх эм

эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцтэй, хэрэглээ, хадгалалт, 

зарцуулалтыг тооцдог байх

 Олон улсын эрүүл мэндийн дүрмээр зохицуулагддаг

өвчин болон болзошгүй гамшиг, онцгой байдлын үед

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн жагсаалт

гаргах.

 Эмийн нөөцийг бүрдүүлэх тусад нь хадгалж, эмийн

хугацаа, хадгалалтын нөхцөлд хяналт тавьж, бүртгэл

хөтөлсөн байна.



Эм хадгалахад анхаарах

 Тунгаар ялгагдах эмийг онцгой анхаарч байрлуулах

Жишээ нь: Фенобарбитал 100 мг шахмал эм / улаан /

Фенобарбитал 5 мг шахмалаас тусад нь

• Ижил дуудагддаг нэршилтэй эм, савлагаа нь адил
харагддаг эмийн хяналтыг сайжруулах

• Онцгой үйлдэлтэй эмүүдийн байршлыг анхаарах

энгийн инсулин, удаашруулсан үйлчилгээтэй
инсулинтэй андуурагдахаас сэргийлэх

 Шингэн эмийг зөв хадгалах /хаяггүй,тун тодорхой бус/

 Ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисын хадгалалт







41.5. Эм бэлтгэх, түгээх үйл ажиллагаа журмын дагуу

хийгддэг байх

 Өөрийн эмнэлгийн онцлогт тохируулан эм ханган

нийлүүлэх, түгээх үйл ажиллагааны журмыг (эмийн

сангийн ажиллах хуваарь, эм түгээх давтамж, эм

түгээх үйл ажиллагааны удирдамж зэрэг)

боловсруулан батлуулах.

 Эм түгээх үйл ажиллагаа журмын дагуу явагдаж

байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах.



41.6. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангалт, хэрэглээтэй

холбоотой судалгааг хийж, үйл ажиллагаандаа

ашигладаг байх

 Тухайн эмнэлэгт хэрэглэгдэх эм, эмнэлгийн

хэрэгслийн хангалт, хэрэглээтэй холбоотой

(Антибиотик ба антибиотикийн мэдрэг чанарын,

тарилгын эмийн, тариурын, дуслын шингэний гэх мэт)

судалгааг улирал, хагас жил, жил тутам хийж, түүнийг

үйл ажиллагаандаа ашиглах.



42. ЭМИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖИЛТ
42.1. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын баталгаа, 

аюулгүй байдалд дотоодын хяналт хийдэг байх..

 МУ-ын ЗГ-ын 2011 оны 311 тогтоолд заасан дагуу
байгууллагын дотоод хяналтын нэгж /ажилтан эм,
эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын баталгаа, аюулгүй
байдалд дотоодын хяналтыг хийж, тэмдэглэл хөтөлж
ажиллах. Дотоодын хяналтыг ЭЭЗХ-той хамтран
хийж болно.

 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодисын
үйлдвэрлэгчээс болон чанарын хяналтын албанаас
ирүүлсэн чанарын баталгаажилтын баримтыг эм
ханган нийлүүлэх байгууллагаас авах./Тохирлын
гэрчилгээ/



43. ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ 

43.1. Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх ТСТ 

(тандалт, сургалт, төлөвлөлт)-ийн аргыг нэвтрүүлж, 

үр дүнг тооцож ажилладаг байх

 ЭМС-ын 2009 оны “Удирдамж батлах тухай” 05 тоот
тушаалын хавсралтаар баталсан “Эмийн зохистой хэрэглээг
төлөвшүүлэх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны
удирдамж”-ийг мөрдөх.

 ДЭМБ-аас зөвлөмж болгож буй эмнэлэгт эмийн зохистой
хэрэглээг төлөвшүүлэх ТСТ (Тандалт – эмийн хэрэглээнд
гарч буй доголдол дутагдлыг илрүүлэн гаргаж ирэх үйл явц,
Сургалт – дутагдал доголдлыг засч арилгах үйл
ажиллагааны талаар сургалт, зохион байгуулалт,
зохицуулалтын арга хэмжээ, Төлөвлөлт – ямар үр дүнд
хүрэхээ урьдчилан харж төлөвлөх үйл явц) аргыг
хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцож ажиллах.



43.2. Иргэдийн дунд эмийн зохистой хэрэглээг

төлөвшүүлэх “СБИА” – сургалт явуулдаг байх.

 ЭМС-ын 2009 оны “Удирдамж батлах тухай” 05 тоот

тушаалын хавсралтаар баталсан “Эмийн зохистой

хэрэглээг төлөвшүүлэх мэдээлэл, сургалт,

сурталчилгааны удирдамж”-ийг мөрдөж, ДЭМБ-аас

зөвлөмж болгож буй иргэдэд эмийг зөв хэрэглэх

дадал заншил эзэмшүүлэх “СБИА” аргыг хэрэгжүүлж,

сургалт явуулах.

 Сургалтад үзүүлэн, таниулах материалууд ашиглах ба

эмийн үндсэн үйлчлэгч бодис, эмийн заалт, хориглох

заалт, хэрэглэх арга ба тун хэмжээ, дагалдах гаж

нөлөө, эмийн хугацааг хянах зэрэг аргыг зааж сургах.



43.2. Иргэдийн дунд эмийн зохистой хэрэглээг

төлөвшүүлэх “СБИА” – сургалт явуулдаг байх.

 Сургалтыг өрхийн эмч, сувилагч, эм зүйч, эм

найруулагч, сургагч багш нар хийх ба сургалт

явуулсан баримт, зураг, оролцогчийн бүртгэл, гарын

үсэг, сургалтын гардан үйлдлийн шалгалт авсан

материал, сар бүрийн тайлан, түүнд удирдлагаас

хийсэн үнэлгээ, дүгнэлттэй байх.



43.3. Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл судалгаа

хийгдсэн, эргэн мэдээлдэг, үнэлдэг байх

 ЭМС-ын 2013 оны “Эмийн гаж нөлөө болон аюулгүй

байдлын мэдээллийг бүртгэн, мэдээлэх журам батлах

тухай” 415 тоот тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллах.

 Эмийн гаж нөлөө хүлээн авах хайрцаг байрлуулан,

хайрцгийн дэргэд гаж нөлөөг бүртгэх хуудас, гаж нөлөө

мэдээлэх талаар товч тайлбарыг ил байрлуулах

 Эмийн гаж нөлөөний бүртгэл хөтөлж, эмийн эмчилгээг

зохицуулах хорооны хурлаар хэлэлцэн, тэмдэглэл хөтөлж,

илэрсэн гаж нөлөөг Эрүүл мэндийн яаманд мэдээлдэг

байх./ Наронжагийн арга /

 ЭМСС-ын хавсралт “ Журамд өөрчлөлт оруулах тухай”

2015 оны 89 дугаар тушаалын хавсралт “Эрүүл мэндийн

байгууллагын эмийн гаж нөлөөний бүртгэл “-ыг хөтлөх,

мөрдөж ажиллах.



Анхаарал тавьсанд баярлалаа


