ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД
МӨРДӨГДӨЖ БУЙ СТАНДАРТУУД

Ц.Хандармаа, Эм, үйлдвэрлэл, технологийн
газрын мэргэжилтэн

СТАНДАРТ
Стандартууд /Эрүүл мэндийн сайдын тушаал.2016 оны А/182 /
Шинэчлэн батлагдсан
1. Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн стандарт MNS 6330:2017
2. Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандарт MNS
5095:2017
3. ӨЭМТ-ийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандарт MNS 5292:2017

Шинээр батлагдсан
1. Клиникийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандарт MNS 6673:2017
2. Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн бүтэц, үйл
ажиллагааны стандарт MNS 6674:2017
3. Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн бүтэц, үйл
ажиллагааны стандарт MNS 6675:2017
4. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн бүтэц, үйл ажиллагааны
стандарт MNS 6676:2017

ШИНЭЭР БОЛОН ШИНЭЧЛЭН
БОЛОВСРУУЛЖ БУЙ СТАНДАРТУУД
1. Сувилахуйн төвийн бүтэц, үйл ажиллагааны стандарт
2. Сэргээн засах төвийн бүтэц, үйл ажиллагааны
стандарт
3. Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагааны
стандарт
4. Хөнгөвчлөх асаргаа сувилгааны төвийн бүтэц, үйл
ажиллагааны стандарт
5. Уламжлалт анагаах ухааны ортой эмнэлгийн бүтэц,
үйл ажиллагааны стандарт

ХУУЧИН СТАНДАРТУУД
3 дагч шатлал
• Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц үйл ажиллагаа. 1-р
хэсэг. Төв эмнэлэг MNS 6330-1:2012
• Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц үйл ажиллагаа. 2-р
хэсэг. Тусгай мэргэжлийн төв MNS 6330-2:2012
• Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц үйл ажиллагаа. 3-р
хэсэг. Тусгай мэргэжлийн оргүй төв MNS 6330-3:2012
• Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтэц үйл ажиллагаа. 4-р
хэсэг. Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв MNS 63304:2012

ОДОО МӨРДӨЖ БАЙГАА СТАНДАРТУУД
• Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи. Сувиллын бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 5232:2013 /21х/
• Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи. Амаржих газрын
бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6188:2010

• Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи. Сум, тосгоны эрүүл
мэндийн төв, Сум дундын эмнэлгийн бүтэц, үйл
ажиллагаа MNS 5081:2013 /36х/

НОРМАТИВ ИШЛЭЛ- СТАНДАРТУУД
• 17 хуучин +2 шинэчлэгдсэн, шинэ-23
• MNS 6056:2009 “Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
зориулсан замыг төлөвлөх заавар”
• MNS 4990:2015 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд.
Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага”
• MNS 12,013:1991 “Ажлын байрны бичил цаг уурын эрүүл
ахуйн хэмжээ”
• MNS 900:2010 “Ундны усны эрүүл ахуйн шаардлага түүнд
тавих хяналт”
• MNS 6392:2013 “Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл
ахуйн шаардлага”

НОРМАТИВ ИШЛЭЛ- СТАНДАРТУУД
•
•
•
•
•
•
•
•

MNS 5027:2001 “Дэлгэц бүхий тоног төхөөрөмжтэй ажиллах
эрүүл ахуй. Эргономикийн ерөнхий шаардлага”
MNS 6458:2014 “Химийн хорт болон аюултай бодис,
бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага”.
MNSOSHAS18001:2012”Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй
байдлын удирдлагын тогтолцоо-шаардлага”
MNS CAC/RCP 39:2011 Нийтээр нь үйлчлэх хоол, үйлдвэрлэл
үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал
MNS 4946:2005 Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, шаардлага
MNS 12,05,051:1991 “Ажлын байрны агаарт байж болох цацраг
идэвхт бодисын хэмжээ”
MNS 12.097:1991, MNS 12.098-91, MNS 12.101-091 “Ажлын
байрны хүчдэлийн түвшин”
MNS 5146:2002 “Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа. Хамгаалах
газардуулга тэлэлт”

Норматив ишлэл- стандартууд
•
•
•

•
•

MNS ГОСТ 5583 “Техникийн болон эмнэлгийн зориулалтай, хийн
байдалтай хүчилтөрөгч. Техникийн шаардлага”
MNS 4244:1994 “Галын аюулгүй байдал. Техникийн шаардлага“
MNS 5566:2005 “Аж ахуйн нэгж, байгууллага, барилга,
байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн
зайлшгүй байх шаардлага, норм”
MNS 6881:2010 “Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа”
MNS 5530:2014 Эрүүл мэндийн технологи.”Эм, эмнэлгийн
хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага”

Норматив ишлэл- стандартууд
•
•
•

•

•

MNS 5455-1:2005 “Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа”
MNS ISO 13485-98 “Эмнэлгийн хэрэгслүүд- ИСО 9001
стандартыг хэрэглэхэд тавигдах онцлог шаардлагууд
MNS
5391:2010
“Рентген
оношилгооны
төхөөрөмжийн
ажиллагаанд чанарын хяналтын хэмжилт хийх арга. Техникийн
шаардлага”
“Рентген кабинет ионжуулагч туяа үүсгэгч аппарат төхөөрөмжийг
ашиглах, суурилуулах болон рентген шинжилгээ хийх үед
мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм”
MNS ISO 15189:2015 ”Эрүүл мэндийн лаборатори-чанар болон
чадавхид тавигдах шаардлага”

НОРМАТИВ ИШЛЭЛ- СТАНДАРТУУД
• MNS
6616:2016
“Эмнэлзүйн
лабораторийн
аюулгүй
ажиллагаа”
• MNS 4621:2008 “Эрүүл мэндийн технологи. Эмчилгээ,
оношилгооны түгээмэл үйлдлүүд”
• MNS 5991:2009 “Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол
эмчилгээ”
• MNS 5095:2001 “Яаралтай тусламжийн биксэнд байх эм,
эмнэлгийн хэрэгсэл”
• MNS 5455-2:2005 “Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ”
• MNS 5376:2014 “Эмийн жорын маягт, жор бичилт”
• MNS 5260:2015 Эрүүл мэндийн технологи. “Эмийн санд тавих
нийтлэг шаардлага”

БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАНДАРТЫН
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

Хамрах хүрээ: Эрүүл мэндийн байгууллага нь стандартын норматив
шаардлагыг ханган, тусламж, үйлчилгээг зохион байгуулах,
хэрэгжилтэд хяналт тавих, тусгай зөвшөөрөл олгох, магадлан
итгэмжлэхэд хэрэглэнэ.

Онцлог тал:
• Эмнэлгийн тусламж,
үйлчилгээний тухай
хуульд нийцүүлсэн
• Удирдлагын 9 заалт
хасагдсан.
• Хүний нөөц
• Үндсэн
• Гэрээт
• Тоонд бус тусламж,
үйчилгээний чанар,
хүртээмжид түлхүү
анхаарсан.

Шинэлэг зүйл:
9.1 Эмнэлгийн үйлчилгээний
ачааллыг зохицуулах үйл
ажиллагаа
9.2
Үйлчилгээний
орчин,
үйлчлүүлэгчтэй
харилцах
үйл ажиллагаа
9.3 Үйлчлүүлэгчийг хүлээн авах
9.4 Үйлчлүүлэгчийг шилжүүлэх
9.5 Үйлчлүүлэгчийг эмнэлгээс
гаргах

Эмнэлгийн үйл
ажиллагаа
– Гадаад харилцаа,
сургалт, эрдэм
шинжилгээ
– Гадаад харилцаа,
хамтын ажиллагаа
– Сургалт
– Зайн анагаах ухаанТелемедиц

Эмнэлгийн үйл
ажиллагаа
- Сургалт
- Бусад эрүүл мэндийн
байгууллагыг мэргэжил
арга зүйн удирдлагаар
хангах үйл
ажиллагаанд тавигдах
шаардлагыг тусгасан.

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
– Амбулаторийн тусламж, • Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ,
хэвтүүлэн
эмчлэх
тусламж,
үйлчилгээ
үйлчилгээг
нэгтгэн,
оношилгоо,
– Хэвтүүлэн эмчлэх
эмчилгээ гэсэн ерөнхий шаардлага
тусламж, үйлчилгээ
болгон оруулсан.
– Оношилгоо
• НЭ цусны банктай болж байгаа учир
Цус, цусан бүтээгдэхүүний
– Сувилахуйн тусламж,
үйлдвэрлэл, цус сэлбэлт судлал
үйлчилгээ
болгон шинэчилсэн.
– Цус, цусан
бүтээгдэхүүний
үйлчилгээ
– Эмгэг судлалын
тусламж, үйлчилгээ

+Дотрын анагаах судлалаар бөөр, дотоод шүүрэл, зүрх, настан судлал,
ревматологи, уушги, хоол боловсруулах тогтолцоо, хөнгөвчлөх, цус судлал,
эмнэлзүйн хоол эмчилгээ, эмнэлзүйн хордлого, эмнэлзүйн эм судлалын
төрөлжсөн мэргэшлийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлнэ.
+Хүүхдийн насны онцлогоор нүд, амны хөндий, чих, хамар хоолой, зүрх
судас, нөхөн үржихүй, сэтгэцийн эрүүл мэндийн болон бусад урьдчилан
сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээ хийн, хяналтанд авч, эмчлэн
эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авна.
+Нөхөн
үржихүйн
эрүүл
мэндийн
нэг
цэгийн
үйлчилгээний
цогцолбор/эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, өсвөр үе, жирэмсний хяналт, гэр бүл
төлөвлөлт, сургалт, зөвлөгөө, мэдээлэл/ ажиллуулан, үндэсний бодлого,
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг тооцож, Эрүүл мэндийн газарт
мэдээлж, ажиллана.
Сүрьеэ өвчний тусламж, үйлчилгээ
+.... механик агааржуулалтын систем бүхий эмэнд мэдрэг болон тэсвэртэй
сүрьеэг тусгаарлан эмчлэх тасаг, өдрийн эмчилгээний цэг, диспансертай
байна.

+ Сувилахуй тусламж, үйлчилгээ
Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, онцлогтой уялдуулан
сувилахуйн тусламж, үйлчилгээг дархлаажуулалт, уламжлалт анагаах
ухааны бариа засал, сэргээн засах, мэдрэл, сэтгэц, мэдээгүйжүүлэг, мэс
засал, эрчимт эмчилгээний, яаралтай, нярай, хүүхэд, эмэгтэйчүүд,
насанд хүргэгчдийн, хөнгөвчлөх, хавдрын, цус судлалын, нийгмийн эрүүл
мэнд гэх мэт төрөлжсөн чиглэлээр үзүүлнэ.
+Шим тэжээлийн үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгчид шим тэжээлийн үнэлгээ,
зөвлөгөө, сургалт, сурталчилгаа болон судалгааг тогтмол хийж үйл
ажиллагааг хянаж сайжруулна.

+ Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, инженерийн байгууламж
- сувилагчийн болон тусгай зориулалтын дуудлага,
- дохиололын систем, газардуулгын систем
- цахилгааны гадны болон дотоодын нөөц эх үүсгүүртэй
- хүчдэл тогтворжуулан барих төхөөрөмж, төрөлжсөн лифт
- Шалгалт тохируулга, шалгалт баталгаажуулалт
-цахим системд олон улсын нэршил, эрсдэлийн ангиллын дагуу бүртгэн,
мэдээллийн сан

•

+Сэргээн засах тусламж, үйлчигээг хэл, хөдөлгөөн, хөдөлмөр
заслын чиглэлээр үзүүлнэ.
• +Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг сэргээн засах эмчилгээний
хяналтын хуудасыг хөтлөн, “Сэргээн засах эмчилгээний ерөнхий
төлөвлөгөө”-ний дагуу гүйцэтгэнэ.
• +Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг үнэлэх, үнэлгээг
хийхэд ажилтны оролцоог нэмэгдүүлж, үнэлгээний дүнг
үндэслэн хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг авах, хяналт тавьж, үр дүнг тооцож
ажиллана.
Тоног төхөөрөмж
• Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хэрэгцээ, ачаалал, эрүүл
мэндийн технологи, оношилгоо, эмчилгээний стандарт,
эмнэлзүйн зааварт үндэслэн шаардлагатай багаж хэрэгсэлийг
зохистой бүрдүүлж ажиллана.
• + Томоохон хөрөнгө оруулалт шаардлагатай төхөөрөмжийг
бусад байгууллагатай хамтран эзэмших гэрээгээр ажиллуулж
болохоор заасан.

Өрөө тасалгаа
• Энэхүү стандартын өрөө, кабинетад заагдсан талбай нь
агааржуулалтын системээс хамаарч ердийн агааржуулалттай бол
энэхүү стандартын шаардлагын дагуу, агааржуулалтын системтэй
бол энэхүү стандартад заагдсан метр квадратаас бага байж
болно
• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг байрлуулах өрөө тасалгааг тухайн
үйлдвэрлэгчийн заасан стандартын дагуу зохион байгуулна.
• эмнэлзүйн хими/биохими, гематологи, иммунологийн хэсэг нь
заалны зохион байгуулалттай

ДЭМЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Хуучин
• Эмийн сангийн үйл
ажиллагаа
• Хоол үйлдвэрлэл
• Инженер, техникийн
үйлчилгээ
• Автопаркийн ашиглалт,
үйлчилгээ
• Угаалга, цэвэрлэгээ
• Эмнэлгийн дохиолол,
хамгаалалт
• Хог хаягдал

Шинэ
• Дэмжих үйлчилгээг эмнэлэг
гэрээгээр гүйцэтгүүлж
болох заалтыг тухай бүрт
нь оруулж өгсөн.
• Хоол үйлдвэрлэл, шим
тэжээлийн үйлчилгээ нэмсэн

ХАВСРАЛТ А /ХҮНИЙ НӨӨЦ/
• А1. Үндсэн болон
•
төрөлжсөн мэргэжлийн эмч,
эмнэлгийн бусад
•
мэргэжилтэн
• А2. Сувилагч
•
• А3. Эмнэлгийн тусгай
мэргэжилтэн
•
• А4. Бусад мэргэжилтэн
• А5. Дэмжих хангамж
үйлчилгээний ажилтан
• А6. Нэгдсэн эмнэлгийн
бусад орон тоо

Эмчмэргэжилтэн болон захиргаа,
аж ахуй 70%-75% :30%-25%
Их эмч болон сувилагч харьцаа
1:2.0-2.5-аас багагүй
Сувилагч болон туслах сувилагч
4:0.5-1-ээс багагүй
Эмнэлзүйн эмгэг судлалын
эмч/лабораторийн эмч, биоанагаахын мэргэжилтэн болон
эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн
(лаборант/лабораторийн
техникч)-ийн харьцаа 1:3-аас
багагүй

ХАВСРАЛТ В /ТТ/
•

В Хавсралт нь бүтэц, үйл •
ажиллагааны
стандартын •
стандартын Б Хавсралт нь 17
бүлэг 512 нэр төрлийн эмнэлгийн
тоног төхөөрөмж байсан. Үүнд эм, •
эмнэлгийн хэргсэл орсон байсныг
хассан.

•

Багаж хэрэгслийг хассан.
3 бүлэгтэй бүлэг 25 хэсэгтэй, нийт
280 нэр төрлийн эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн жагсаалттай болсон.
Томоохон
хөрөнгө
оруулалт
шаардагдах
багаж,
тоног
төхөөрөмжийг бусад эрүүл мэндийн
байгууллагатай хамтран ашиглах
гэрээ байгуулан ажиллуулж болно.
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний
хэрэгцээ, ачаалал, эрүүл мэндийн
технологи, оношилгоо, эмчилгээний
стандарт,
эмнэлзүйн
зааварт
үндэслэн
шаардлагатай
багаж
хэрэгсэлийг
зохистой
бүрдүүлж
ажиллана.

ӨРӨӨ ТАСАЛГАА

• Хуучин
стандартын
шаардлага хэвээр
гэвч зарим уян
заалтыг нэмсэн.

•
•

•

•

Нэмэлтээр: Гемодиализийн өрөө
Энэхүү стандартын өрөө, кабинетад
заагдсан талбай нь агааржуулалтын
системээс
хамаарч,
ердийн
агааржуулалттай бол энэхүү стандартын
шаардлагын
дагуу,
агааржуулалтын
системтэй
бол
энэхүү
стандартад
заагдсан метр квадратаас бага байж
болно.
Эмнэлгийн
тоног
төхөөрөмжийг
байрлуулах өрөө тасалгааг тухайн
үйлдвэрлэгчийн
заасан
стандартын
дагуу зохион байгуулна.
MNS6392:2013.Эрүүл
мэндийн
байгууллагын
орчны
эрүүл
ахуйн
шаардлагыг дагаж мөрдөнө.

КЛИНИКИЙН БҮТЭЦ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
СТАНДАРТ MNS 6673:2017

ЗОРИЛГО
Клиникээс үйлчлүүлэгчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээний хүртээмж, чанар, аюулгүй байдлыг тасралтгүй
сайжруулахад оршино.
Хамрах ба хэрэглэх хүрээ
• 2.1 Үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээг
амбулатороор болон өдрийн эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэгч
эрүүл мэндийн байгууллагыг хамарна.
• 2.2 Стандартын 2.1-д заагдсан эрүүл мэндийн байгууллага
стандартын норматив шаардлагыг ханган, тусламж,
үйлчилгээг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих,
тусгай зөвшөөрөл олгох, магадлан итгэмжлэхэд хэрэглэнэ.

НЭР ТОМЬЁО
• 4.1 Клиник нь үндсэн эсхүл төрөлжсөн мэргэшлээр
эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээг амбулатороор
болон өдрийн эмчилгээ, үйлчилгээний хэлбэрээр үзүүлнэ;

• 4.2 Клиник нь эмнэлгийн мэргэшсэн болон эх барихын
тусламж, үйлчилгээ яаралтай тусламжийг үзүүлэх сургалт,
судалгаа, үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих үйлчилгээ эрхэлнэ;
• 4.5 Клиник нь оноосон нэртэй байх бөгөөд улсын бүртгэлд
бүртгүүлсэн, үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшсэн тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд
байна.

ТОДОРХОЙЛОЛТ
•

•

•

•

•

Оношилгоо, эмчилгээний клиник: Тухайн үзүүлж буй тусламж,
үйлчилгээний чиглэлээр
үзлэг хийж, оношлох, эмчлэх эрүүл
мэндийн байгууллага
Клиник лаборатори: Оношлох, эмчилгээний үр дүнг хянах,
оношийг батлах зорилгоор зориулалтын багаж, тоног төхөөрөмж
ашиглан лабораторийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх эрүүл мэндийн
байгууллага
Үйл оношийн клиник: Үйлчлүүлэгчийн бие махбодийн бүтэц, үйл
ажиллагаа, өвчин, эмгэг, согогийг зориулалтын багаж, тоног
төхөөрөмж ашиглан оношлох эрүүл мэндийн байгууллага
Мэс ажилбарын клиник: Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан
нөхцөлд ерөнхий мэдээгүйжүүлэг шаардлагагүй, ихэвчлэн хэсгийн
мэдээгүйжүүлэгтэй хийгддэг мэс заслын жижиг ажилбарын
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллага
Хавсарсан клиник: Эмнэлзүйн оношилгоо, эмчилгээ, клиник
лаборатори, үйл онош, мэс ажилбарын тусламж, үйлчилгээг
хавсран үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллага

КЛИНИКИЙН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Клиникийн тусламж, үйлчилгээний чиглэл
• Клиник нь дараах тусламж, үйлчилгээг дангаар болон хавсран
гүйцэтгэнэ.
• Эмнэлзүйн оношилгоо, эмчилгээний тусламж, үйлчилгээ
• Лабораторийн тусламж, үйлчилгээ
• Үйл оношийн тусламж, үйлчилгээ
• Мэс ажилбарын тусламж, үйлчилгээ
Дэмжих үйлчилгээ
• Санхүү, аж ахуй, хангамж
• Инженерийн байгууламж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
• Ариутгал, халдваргүйтгэлийн үйлчилгээ
• Угаалга, цэвэрлэгээ
• Хог хаягдал

• Клиникийн хүний нөөцийн орон тоо
Клиник нь тусламж, үйлчилгээг хэвийн явуулахад хүний
нөөцийн дараах үндсэн шаардлагыг биелүүлж ажиллана:
1.2 Клиник нь тухайн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр
мэргэшсэн, таваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай
нэгээс доошгүй үндсэн орон тооны эмчтэй байна;
1.3 Клиник нь тухайн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр
мэргэшсэн, нэгээс доошгүй сувилагч/бусад эмнэлгийн
мэргэжилтэнтэй байна.
1.4 Лабораторийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх эмнэлзүйн эмгэг
судлалын
эмч/лабораторийн
эмч,
био-анагаахын
мэргэжилтэн,
эмнэлгийн
тусгай
мэргэжилтэн
(лаборант/лабораторийн техникч)-ийн харьцаа 1:2-аас
багагүй байна.
Клиник нь ажилтны ажлын ачааллыг харгалзан зөвхөн хэрэгцээ
шаардлагатай тохиолдолд мэргэшлийн өндөр ур чадвартай
эмнэлгийн мэргэжилтнийг Хөдөлмөрийн тухай хууль бусад
холбогдох хууль эрх зүйн хүрээнд байгууллагатай нь гэрээ
байгуулан ажиллуулж болно.

КЛИНИКТ ШААРДЛАГАТАЙ ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТАЛБАЙ
Энэхүү стандартын өрөө, кабинетад заагдсан тайлбай нь агааржуулалтын системээс хамаарч
ердийн агааржуулалттай бол энэхүү стандартын шаардлагын дагуу, агааржуулалтын системтэй
бол энэхүү стандартад заагдсан метр квадратаас бага байж болно.
Лабораторийн болон үйл оношийн тоног төхөөрөмжийн өрөө тасалгааг тухайн үйлдвэрлэгчийн
заасан стандарт шаардлагын дагуу зохион байгуулна.
С1. Заавал байх шаардлагатай өрөө, тасалгаа, хэсэг
Лаборатори
Мэс ажилбар
Үйл онош
Эмнэлзүй
оношилгоо,
эмчилгээ
1Хүлээлгийн хэсэг
Үзлэг/эмчилгээний
өрөө
Ариутгалын хэсэг
3
Агуулах/архив
4
Ариун цэврийн өрөө
5
6
Эмнэлгийн аюултай
хог хаягдлын хэсэг
Мэс ажилбарын өрөө
7
Гипсийн өрөө
8
Боолтын өрөө
9
10 Багаж хэрэгсэл
халдваргүйтгэх, угаах
хэсэг
1.
2

11

Хувцас солих хэсэг

+
+

+
-

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+/-

+

+
+
+
+

-

+

+

+

+

• Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц,
үйл ажиллагааны стандарт MNS
5292:2017

6. Хүний нөөцийн хөгжил
6.1.1 Иргэн өрхийн эмчээ сонгох эрхийг бүрдүүлж ажиллана;
6.1.2 Нэг өрхийн эмч, нэг өрхийн сувилагчид 1800-2000 үйлчлүүлэгч ногдохоор
зохицуулна;
6.1.3 Өдрийн эмчилгээний сувилагч, дархлаажуулалтын сувилагч, сэргээн засах
эмчилгээний сувилагч, лавлагаа мэдээллийн хөтөч, нийгмийн эрүүл мэндийн
ажилтан, дүн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнтэй байна;
6.1.4 Төв нь хийх шинжилгээнээс хамаарч лабораторийн техникч, эмнэлзүйн эмгэг
судлаач эмчийг орон тоогоор эсхүл гэрээгээр ажиллуулна;
6.1.5 Хүүхдийн эмч, шүдний эмч, уламжлалт эмчилгээний эмч, хөдөлгөөн засалч,
сэтгэл судлаач, эх баригчийг орон тоогоор эсхүл гэрээгээр ажиллуулахыг
зөвшөөрнө;

7

Төвийн үндсэн тусламж, үйлчилгээ

7.1 Төв нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан
өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж, үйлчилгээний жагсаалтын дагуу тусламж,
үйлчилгээг үзүүлнэ.
7.1.1 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
7.1.1.1 Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн байдлын үнэлгээ;
7.1.1.2 Оношилгоо, эмчилгээ;
7.1.1.3 Яаралтай тусламж, үйлчилгээ;
7.1.1.4 Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ;
7.1.1.5 Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ;
7.1.1.6 Хяналт;
7.1.1.7 Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ;
7.1.1.8 Гэрээр үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ;
7.1.1.9 Өдрийн эмчилгээ;
7.1.1.10 Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ.

7.1.1 Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
7.1.1.1 Статистик, дүн бүртгэл мэдээлэл, судалгаа;
7.1.1.2 Мэдээлэл сургалт, сурталчилгаа;
7.1.1.3 Дархлаажуулалтын тусламж, үйлчилгээ;
7.1.1.4 Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн тусламж, үйлчилгээ;
7.1.1.5 Чийрэгжүүлэлтийн тусламж, үйлчилгээ;
7.1.1.6 Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ;
7.1.1.7 Эмийн зохистой хэрэглээ;

Эрүүл мэндийн хяналт /шинэ/
Эрүүл мэндийн бүлгээр хяналт хийх: эрүүл
мэндийн 5, эрсдэлийн 3 бүлгээр хянах;
5 хүртэлх насны хүүхдийн эрүүл мэндийн хяналт;

Жирэмсний болон төрсний дараах хяналт;
Ахмад настны эрүүл мэндэд тавих хяналт

Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн тусламж, үйлчилгээ
– Халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйл болох архи,
тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хэрэглээг
илрүүлэх, архи, тамхинаас гаргах, зөв хооллолт, дасгал
хөдөлгөөнийг хэвшүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж,
үр дүнг тооцон ажиллана;
– Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгийг хийж, хянах,
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна;
– Хүн амын дунд сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдлыг дэмжих,
олон нийт, байгууллага, хамт олонд тулгуурласан үйл
ажиллагааг дэмжин өргөжүүлэх.

• Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээ
– Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг холбогдох стандарт,
заавар, удирдамжийн дагуу үзүүлнэ;
– Өрхийн сувилагч нь “Гэрээр сувилахуйн тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ыг мөрдөж ажиллана;
– Амь тэнссэн болон яаралтай тохиолдолд сувилахуйн
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ур чадвартай байна;
– Нийгмийн
эрүүл
мэндийн
сувилахуйн
тусламж,
үйлчилгээний журамтай байна
• Чийрэгжүүлэлтийн тусламж, үйлчилгээ
– Эмч, мэргэжилтэн чийрэгжүүлэлтийн тусламж, үйлчилгээг
үзүүлэх ур чадвартай байна;
– Чийрэгжүүлэлтийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх багаж
тоног төхөөрөмжтэй байна.

• Халдварт өвчний үеийн тусламж, үйлчилгээ
– Харьяа хүн амын дунд зонхилон тохиолдох халдварт
өвчний талаар судалгаа,дүгнэлт хийнэ
– Халдварт өвчнийг бууруулах чиглэлээр арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулана
– Халдварт өвчний давтамж, тархалт, эрт сэрэмжлүүлэх,
хариу арга хэмжээний тандалтыг хийх, тайлагнана
– Цочмог халдварт өвчний үед голомтын арга хэмжээ авна.
• Эмийн зохистой хэрэглээ
– Эмийн зохистой хэрэглээний талаар иргэдэд мэдээлэл,
сургалт, сурталчилгаа хүргэж ажиллана;
– Эмийн жорын хэвлэмэл хуудас ашиглана;
– Эмийн жорыг холбогдох стандартын дагуу бичнэ;
– Эмийн тун, үл нийцлийн талаар судалгаа, дүгнэлттэй
ажиллан, эмийн гаж нөлөөг тандан тухай бүр тогтмол
мэдээлнэ.

Тусламж, үйлчилгээний хүртээмж
• Үйлчлэх хүрээний хүн амд нотолгоонд тулгуурласан,
аюулгүй, хүртээмжтэй, үр дүнтэй тусламж үйлчилгээг цаг
алдалгүй хүргэнэ.
• Төв нь үйлчлэх хүрээний хүн амд ойрхон, хүмүүс явганаар
болон унаагаар явахад 30 минутын дотор хүрэх зайнд
байрласан байна.
• Өрхийн байршлын загвар, зураглалтай байна.
• Хүн амын бүртгэл, судалгааг жилд 2 удаа шинэчлэн, улирал
бүр шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийн санг шинэчилсэн
байна.
• Хүн амын өвчлөлийн судалгааг жил бүр гарган, үнэлгээ
дүгнэлт хийж иргэдэд танилцуулсан байна.
• Тусламж, үйлчилгээнд мэдээллийн самбар, утас, интернет,
гэрийн дуудлага, эргэлт зэрэг боломжит бүх хэлбэрийг
ашиглана.

Тоног төхөөрөмж
№

Эмнэлгийн багаж, тоног
төхөөрөмжийн нэр

Байвал зохих
доод хэмжээ
(ширхэгээр)

1. Үзлэгийн хэсэг
1.1 Ургийн чагнуур
1.2

Пульсоксиметр

1.3
1.4
1.5

Сонсгол шалгах камертон
Мэдрэлийн алх
Үзлэгийн духны толь
Чих дурандах иж бүрдэл
/отоскопи

1.6

Техникийн үзүүлэлтэд тавигдах
ерөнхий шаардлага
Электрон байх
Зөөврийн, батарейгаар тэжээгддэг,
том хүн, хүүхэд, нярайн
зориулалттай байх

Эмчийн
тоогоор
Зөөврийн, батарейгаар тэжээгддэг,
галоген ламптай байх
Зөөврийн, батарейгаар тэжээгддэг,
цагаан гэрэлтэй байх

1.7

Офтальмоскопи

1.8
1.9

Хараа шалгах хүснэгт
Үзлэгийн ор (эмэгтэйчүүдийн)

1
1

1.10

Нярайн үзлэгийн ор

1

1.11

Үзлэгийн гэрэл

1

1.12

Жин, өндөр хэмжигч

1

Нярайн үзлэгт зориулагдсан, өндөр
хэмжигчтэй байх
Халдаггүй, сүүдэргүй, галоген
болон LED гэрэлтэй байх
Батарейгаар ажилладаг, өндөр
хэмжигчтэй, электрон жин байх

Тоног төхөөрөмж
2. Оношилгооны хэсэг
2.1

Суурин даралтын аппарат

1

Бүрэн автомат, суурин байх

2.2

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн
аппарат

1

3-6 12 сувагтай байх

2.3

Хэт авиан оношилгооны
аппарат /ЭХО/

1

Ерөнхий зориулалтын болон эх
барих эмэгтэйчүүдийн
оношилгоонд ашиглагдах, өнгөт
доплертой байх

2.4.

Ургийн монитор

1

Жирэмсний хяналтанд ургийн
байдлыг оношлох

2.5.

Билиметр

1

Нярайн шарлалтыг хэмжих хянах

Тоног төхөөрөмж
8. Бусад
8.1
Бикс
8.2
Мэс заслын анхны тусламжийн

3
1 иж бүрдэл
Хэмжээ тус
бүрээс 2

8.3

Катетер (эмэгтэй, эрэгтэй)

8.4

Бургуй тавих хэрэгсэл, хошууны
хамт

8.5

Хаймсуур (ходоод, дээд
гэдэсний)

Тус бүрээс 2

8.6

Амбу (хүүхдийн, том хүний)

Тус бүрээс 1

8.7

Хамрын толь

8.8

Үзлэгийн толь (эмэгтэйчүүдийн)

8.9
8.10

Ерөндөг тавих багажны
цуглуулга
Хүчилтөрөгчийн дэрзөөврийн
баллон

2

Эмчийн
тоогоор
Хүрэлцэхүйц
хэмжээтэй
1
1/1

жижиг, дунд, том

Шаардлагатай өрөө тасалгаа Хавсралт С
С2. Шаардлагатай өрөө, тасалгаа, хэсгийн талбай

1.
2.
3.
4.
5
6
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15

Өрөөний зориулалт
Үзлэгийн өрөө
Оношилгоо, эмчилгээний өрөө
Сэргээн засах эмчилгээний өрөө
Чийрэгжүүлэлтийн өрөө
Дархлаажуулалтын өрөө
Шинжилгээний өрөө
Сургалтын өрөө
Ариун цэврийн өрөө
Сорьц авах хэсэг
Тусгаарлах хэсэг
Ариутгалын хэсэг
Архивын хэсэг
Агуулахын хэсэг
Эмнэлгийн хог хаягдлын хэсэг
Хонгилын хэсэг

Өрөөний талбай

Өөрийнбайрныталбайнхэмжээнээс
хамааран
өрөөний
зохион
байгуулалтыг хийх

