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11.Үйлчилгээний зохион байгуулалт

• Шалгуур үзүүлэлт: 11.1 Эмнэлгийн техникийн албатай,

батлагдсан дүрэм, журамтай, мөрддөг байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам: 

• ЭМС-ын 2006 оны 12.29-ны 439 тоот тушаал “Эмнэлгийн

тоног төхөөрөмжийн инженерийн тасгийн бүтэц үйл

ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага”

• “Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл

ажиллагааны стандарт “ MNS 6330: 2017

• 100 хүртэлх тоног төхөөрөмжинд 1 орон тооны

эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер, 1 техникчийг

ажиллуулах



• ЭТТА нь үйл ажиллагааны батлагдсан
дүрэм, журамтай байна.

• Нарийн, нийлмэл үйл ажиллагаатай тоног
төхөөрөмжүүдэд мэргэшсэн инженерийг
орон тоогоор болон гэрээт байдлаар
ажиллуулж болно.

• Тоног төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээний
батлагдсан төлөвлөгөөтэй байх

• Ажлын жилийн төлөвлөгөө, тайлантай
байх

• Тоног төхөөрөмжийн бүртгэлийн нэгдсэн
сантай байх



Тоног төхөөрөмжийн үзлэг, үйлчилгээний 

батлагдсан төлөвлөгөө



Тоног төхөөрөмжийн бүртгэлийн нэгдсэн сан



• Шалгуур үзүүлэлт: 11.2 Гадны байгууллагаар

гүйцэтгүүлэх инженерийн тусламж үйлчилгээг

хийж гүйцэтгүүлдэг гэрээтэй байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч

байгууллагуудтай инженерийн засвар

үйлчилгээний гэрээ байгуулах, үүндээ зайлшгүй

техник үзлэг, үйлчилгээний хуваарь, засвар

үйлчилгээ хийх заалтуудыг тусгах

• Үзлэг үйлчилгээ, засвар хийх бүрт нь хяналтын

хуудас, тэмдэглэлийн хувийг авч үлдэх



Аппарат тоног төхөөрөмжийг шалгах



• Шалгуур үзүүлэлт: 11.3 Инженер техникийн ажилтны
мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах стандартын шаардлага
хангасан өрөө тасалгаа, засварын багаж хэрэгсэл, хяналт
тохиргооны тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• ЭМС-ын 2006 оны 12.29-ны 439 тоот тушаал “Эмнэлгийн
тоног төхөөрөмжийн инженерийн тасгийн бүтэц үйл
ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлага”-д дараах
байдлаар зохицуулсан байдаг. Үүнд:

• Инженер, техникчдийн оффис: 8м2-с дээш, зориулалтын
тоноглол бүхий өрөө

• Багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хадгалах өрөө: 12 м2-
с доошгүй

• Засвар үйлчилгээний байр: 30 м2-с доошгүй, засварын
ширээ, гагнуурын аппарат, өрөмдлөгийн машин,
хэрэгцээт багажаар тоноглогдсон өрөө.





• Шалгуур үзүүлэлт: 11.4 Барилга байгууламж,

инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн

ашиглалтын хугацаа ба зардлыг хянадаг, бүртгэлийн

сантай байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• Барилга байгууламж, засвар үйлчилгээний төлөвлөгөө,

төсөвтэй, хийгдсэн ажлын тайланг жил бүрээр гаргасан

байх.



12. Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа

• Шалгуур үзүүлэлт: 12.1

Аюулгүй ажиллагааны дүрэм,

заавартай, сургалт явуулдаг,

санамжийг холбогдох ажлын

байран дээр байрлуулж, хяналт

тавьдаг байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• Аппарат, тоног төхөөрөмжийн

онцлогт нийцсэн аюулгүй

ажиллагааны заавар,

ашиглалтын зааварчилгааг

мэргэжлийн инженер

техникчээр боловсруулж,

тухайн тоног төхөөрөмж дээр

ажиллах мэргэжилтнүүдэд

сургалт хийж, баталгаажуулах.



• Шалгуур үзүүлэлт: 12.2 Тусгай зориулалтын тоног

төхөөрөмжийг бэлтгэгдсэн ажилтан ажиллуулж, тогтмол

шалгаж тохиргоо хийж, бэлэн байдлыг хангадаг байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• Лабораторийн тоног төхөөрөмж,

• Дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмж,

• Өндөр даралтын тоног төхөөрмж,

• Бусад тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах

мэргэжилтэнгүүдтэй байх.



• Шалгуур үзүүлэлт: 12.3 Багаж, тоног

төхөөрөмжийн техник ашиглалтын паспорт, цаг

ашиглалтын дэвтэр тогтмол хөтөлдөг байх.



 Цаг ашиглалтын хөтлөлт

• Аппаратын элэгдэл хорогдлыг тооцоход

хэрэгтэй.

• Засвар, үйлчилгээг төлөвлөх боломжтой.

• Аппаратыг хэвийн ажиллуулах, амраах

хугацааг тооцох боломжтой.

• Зайлшгүй өдөр тутмын цаг ашиглалтын

тэмдэглэгээг хийж байх. Ингэснээр

аппаратыг болзошгүй гэмтлээс сэргийлнэ.



Аппаратын цаг ашиглалтын хөтлөлт

№ Огноо Асаасан 

цаг

Унтраасан 

цаг

Ажилласан

хугацаа /мин/

1 2017.10.01 8:30 16:30 480 

2 2017.10.02

Нийт 



Техник ашиглалтын паспорт дээрх цаг 

ашиглалтын бүртгэл

Ажиллуулбал зохих цаг. 
Жишээ нь 1 сарын 

цагийг тооцвол 8 цаг*22 
өдөр=176 цаг

Тухайн сард 
аппаратын бодит 

ажилласан цаг



• Шалгуур үзүүлэлт: 12.4 Шаардлагатай тоног

төхөөрөмжинд баталгаажуулалт хийгдсэн байх .

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• ЭМС-ын 2015оны 05.26-ны 249-р тушаал “Эмнэлгийн

тоног төхөөрөмжинд шалгалт тохируулга хийх”

• Дараах тоног төхөөрөмжүүд зайлгшгүй баталгаажуулалт

хийлгэнэ. Үүнд:

• Нарийн нийлмэл бүтэцтэй эмнэлгийн тоног

төхөөрөмжүүд,

• Уурын ариутгалын аппаратны даралтын болон

контактны манометрүүд

• Жин

• Даралтын аппарат г.м



• Шалгуур үзүүлэлт: 12.5

Тоног төхөөрөмж бүрийг

газардуулгын системд

холбож, аюулгүй ажиллагааг

хангаж ажилласан байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

бүрийг эмнэлгийн нэгдсэн

газардуулгад холбоно.

• Мэргэжлийн байгууллагаар

/ЦТГазар/ эмнэлгийн

газардуулгын эсэргүүцлийг

хэмжүүлж, баталгаажуулах

ба 4 Ом-с ихгүй байна.



13. Техникийн хэвийн, аюулгүй ажиллагаа

• Шалгуур үзүүлэлт: 13.1 Байгууллагын хүчин

чадалд тохирсон цахилгааны нөөц үүсгүүртэй

байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• Цахилгаан тасалдах үед автоматаар залгагдах

нөөц цахилгаан генератор,

• тог баригч,

• зөөврийн дизель мотортой байж, ажиллагааг

хянадаг байх.



• Шалгуур үзүүлэлт: 13.2 Эмнэлгийн хийн

хангамжийн системд тогтмол хяналт тавьж,

цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийж, баримтжуулсан байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• Зөөврийн баллоноор хийг тээвэрлэдэг бол

мэргэжлийн байгууллагаар хийн даралтыг

шалгуулсан байх,

• зориулалтын өрөөнд хадгалах,

• хүлээн авах, буцаах бүрт тэмдэглэл хийдэг байх,

аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авсан байх.
ISO/TC 121/SC 6  - Medical gas systems

ISO 7396   - Medical gas pipeline systems
ISO 9170   - Terminal units for medical gas pipeline systems
ISO 10524 - Pressure regulators for use with medical gases
ISO 11197 - Medical Supply Units



Эмнэлгийн хийн нэгдсэн систем



• Шалгуур үзүүлэлт: 13.3 Даралтат сав, шугам

хоолой хариуцсан ажиланг томилсон байх .

• Даралтад сав, шугам хоолойтой ажиллах эрх

бүхий мэргэжилтэн байна. /Тусгай сургалтаар

бэлтгэж болно./

• Шалгуур үзүүлэлт: 13.4 Хийн хангамжийн

нэгдсэн шугам, даралтат сав, хийн баллоны

аюулгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх.

• Зориулалтын байр

• Зориулалтын тэргэнцэр

• Баллоны бэхэлгээ г.м



• Шалгуур үзүүлэлт: 13.5 Цахилгаан, дулаан, усан

хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангах талаар мэргэжлийн

байгууллагуудтай гэрээтэй ажилладаг байх.

• Мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах. /УБЦТС,

УБДС ХХК г.м/



14. Рентген болон туяаны аюулгүй байдал
• Шалгуур үзүүлэлт: 14.1 Аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор

багаж, тоног төхөөрөмж, өрөө тасалгааг тогтмол хэмжилт хийж,
арга хэмжээ авдаг байх .

• Хэрэгжүүлэх арга зам: 
• Цөмийн Энергийн Комиссын 2015.07.28 өдрийн 06 дугаар тогтоолын 2 дугаар

хавсралт

• ЦАЦРАГТАЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ
БАЙГУУЛЛАГЫН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙН АЛБАНЫ ДҮРЭМ

• Цөмийн Энергийн Комиссын 2016.02.16 өдрийн 01 дүгээр тогтоолын
хавсралт

• ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН
ДҮРЭМ

• Цөмийн Энергийн Комиссын 2015.11.04 өдрийн 12 дугаар тогтоолын
хавсралт

• ЦАЦРАГИЙН ҮҮСГҮҮРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ДҮРЭМ

• Цөмийн Энергийн Комиссын 2015.07.28 өдрийн 06 дугаар тогтоолын 1 дүгээр
хавсралт

• ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН НОРМ

• Цөмийн Энергийн Газрын Даргын 2010.12.28 өдрийн 357 дугаарын тушаалын
хавсралт

• Рентген кабинет, ионжуулагч туяа үүсгэгч аппарат төхөөрөмжийг ашиглах,
суурилуулах болон рентген шинжилгээ хийх үед мөрдөх цацрагийн аюулгүй
ажиллагааны дүрэм



• Шалгуур үзүүлэлт: 14.2 Туяаны хамгаалалт,

аюулгүй арга хэмжээг авч хэвшсэн байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:



15. Галын аюулгүй ажиллагаа

• Шалгуур үзүүлэлт: 15.1 Галын аюулгүй байдал,
гал унтраах техник, хэрэгслийг ашиглах талаар
ажилтнуудыг сургалтад хамруулсан байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• МУ-ын Галын аюулгүй байдлын тухай хууль,
бусад журам дүрэмд заасны дагуу үйл ажиллагаа
зохион байгуулах

• Харьяа дүүргийн ОБГ-н мэргэжилтнээр нийт
ажилтан, албан хаагчиддаа сургалт явуулах

• Сургалтын төлөвлөгөө, тайлантай байх

• Сургалтын үр дүнг үнэлсэн байх



• Шалгуур үзүүлэлт: 15.2 Гал гарсан тохиолдолд яаралтай

арга хэмжээ авах тусгай тэмдэг бүхий гарц, схем

зураглалтай байх.

• Мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулсан гарц, схемтэй

байж, үйлчлүүлэгчид хамгийн их байх газар байрлуулах.



• Шалгуур үзүүлэлт: 15.3 Галын аюулын үед

сэрэмжлүүлэх дуудлагын болон дохиоллын

хэрэгслээр хангасан байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• Галын дохиоллол суурилуулах

• Дотуур холбоо суурилуулах

• Утаа мэдрэгч г.м



• Шалгуур үзүүлэлт: 15.4 Галын байцаагчийн

дүгнэлт гаргуулсан байх.

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• Харьяа дүүргийн ОБГ-н мэргэжилтнээр

байгууллагын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээн дэх

галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргуулж, авч

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, бодит гүйцэтгэсэн

зүйлстэй байх.



• Шалгуур үзүүлэлт: 15.5 Галын хорыг

шаардлагатай өрөө, цэгт зохих журмын дагуу

байрлуулж, тус бүрт нь техник ашиглалтын

паспорт хөтөлсөн байх.



• Шалгуур үзүүлэлт: 15.6 Галын хорыг ашигласан

болон цэнэглэсэн бүртгэл, тэмдэглэл хөтөлсөн,

мэргэжлийн байгууллагаар цэнэглүүлсэн

баримттай байх .

• Хэрэгжүүлэх арга зам:

• Галын хор, гал унтраах хэрэгслийг нийлүүлэх эрх

бүхий байгууллагаас худалдан авсан галын хор,

хэрэгслийн бүртгэлийн сан, баримтыг бий болгох.





• Анхаарал тавьсанд баярлалаа.


