№

Тайлбар

Авсан оноо

ШАЛГУУР

Авбал
зохих дээд
оноо

Шинжээчийн
үнэлгээ

1. ЕРӨНХИЙ ШАЛГУУР

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Стандартын болон эрүүл ахуйн шаардлага
хангасан үйлчилгээний зориулалт бүхий
байртай. /Өрөөний тоо болон хэмжээ
стандарт
шаардлага
хангасан
байх,
төвлөрсөн болон хэсгийн усан хангамжтай,
хана
тааз
нь
угааж,
цэвэрлэх,
халдваргүйжүүлэх шаардлага хангасан/
Тухайн чиглэлээр үндсэн болон төрөлжсөн
нарийн мэргэжил эзэмшсэн, мэргэжлийн
үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий
эмнэлгийн
мэргэжилтнээр
стандартын
дагуу хангагдсан байх
Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны
чиглэлд тохирсон оношилгоо, эмчилгээний
жагсаалтыг гаргаж баталгаажуулах ба
жагсаалтад орсон үйлчилгээний холбогдох
батлагдсан
стандарт,
удирдамжийг
хэвлэмэл байдлаар бэлдсэн байх /хэрэв
Монгол
улсад
батлагдсан
стандарт,
удирдамж байхгүй тохиолдолд мэргэжлийн
нийгэмлэг болон олон улсад нэвтэрсэн
стандарт,
удирдамжийг
орчуулж,
захиралаар батлуулан мөрдөнө/
Оношилгоо,
эмчилгэээний
жагсаалтад
орсон үйлчилгээг явуулахад шаардлагатай
тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх ба
тоног
төхөөрөмж
бүр
нь
ашиглах,
халдваргүйжүүлэх
заавар,
чанарын
баталгааны хуудастай байх /Заавар нь
Монгол хэл дээр байх ба тоног төхөөрөмж
тус бүрийн дэргэд тогтоосон байна/
Эмнэлгийн үйл ажиллагааны онцлогоос
хамааран яаралтай тусламж үйлчилгээ
үзүүлэхэд
шаардагдах
эм,
багаж
хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангасан түүнийг
хэрэглэх чадвартай байх /ЭМС-ын 2009
оны 388 дугаар тушаал. Жагсаалтад амбу
заавал байх ба жагсаалтыг захирал
баталсан байна/

Ажлын байранд хуулийн этгээдийг төлөөлсөн хүний гарын үсэг
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3

3
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/

/

ШАЛГУУР

2. ТУСГАЙ ШАЛГУУР
2.1 Клиник /эрсдэл бага/

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.2.1

2.2.2

Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны
тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм,
эмнэлгийн
хэрэгсэл
бүхий
цомгоор
хангагдсан /ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6/
Асгарсан,
цацагдсан
цус,
биологийн
шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж
бүрдлийг бэлтгэсэн /ЭМС-ын 2014 оны 187р тушаалын 5-р хавсралт/
Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга
бүхий зурагт хуудсыг угаалтуур бүрийн
дэргэд байрлуулсан, нянгийн эсрэг шингэн
саван, гар арчих нэг удаагийн алчуур нь
угаалтуур тус бүрт хэрэглэгдэх
Халдваргүйтгэл,
ариутгалын
бодисын
нөөцтэй, бэлтгэх, хэрэглэх заавартай байх
Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс
салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг
(бумба,
ванн
г.м)
халдваргүйжүүлэх
бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр
усаар зайлж хатаан, халдваргүйтгэх тухай
заавартай
Аюултай болон ердийн хог хаягдлыг
зориулалтын, таних тэмдэгтэй, шаардлага
хангасан уут, саванд ангилан ялгадаг,
Аюултай хог хаягдлын хогийн сав нь
таглаатай, хөлөөрөө дарж онгойдог, Хог
хаягдлыг ангилан ялгах заавар, санамжийг
байрлуулсан
Эмнэлгийн хог хаягдлын гэрээ, хүлээлгэн
өгсөн, хүлээн авсан тухай тэмдэглэл
2.2 Клиник /эрсдэл их/
Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны
тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм,
эмнэлгийн
хэрэгсэл
бүхий
цомгоор
хангагдсан /ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6/
Асгарсан,
цацагдсан
цус,
биологийн
шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж
бүрдлийг бэлтгэсэн /ЭМС-ын 2014 оны 187р тушаалын 5-р хавсралт/
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№

Авбал
зохих дээд
оноо

Шинжээчийн
үнэлгээ

Тайлбар

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7
2.2.8
2.2.9

Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга
бүхий зурагт хуудсыг угаалтуур бүрийн
дэргэд байрлуулсан, нянгийн эсрэг шингэн
саван, гар арчих нэг удаагийн алчуур нь
угаалтуур тус бүрт хэрэглэгдэх
Халдваргүйтгэл,
ариутгалын
бодисын
нөөцтэй, бэлтгэх, хэрэглэх заавартай байх
Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс
салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг
(бумба,
ванн
г.м)
халдваргүйжүүлэх
бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр
усаар
зайлж
хатаан,
халдваргүйтгэх
заавартай
Аюултай болон ердийн хог хаягдлыг
зориулалтын, таних тэмдэгтэй, шаардлага
хангасан уут, саванд ангилан ялгадаг,
Аюултай хог хаягдлын хогийн сав нь
таглаатай, хөлөөрөө дарж онгойдог, Хог
хаягдлыг ангилан ялгах заавар, санамжийг
байрлуулсан
Эмнэлгийн хог хаягдлын гэрээ, хүлээлгэн
өгсөн, хүлээн авсан тухай тэмдэглэл
Хог
хаягдлыг
түр
хадгалах
хэсэгт
аюулгүйгээр хадгалдаг
Халдвар хяналтын ажилтанг дангаар болон
хавсарсан орон тоон дээр сургаж,
дадлагажуулсан

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг
удаагийн зориулалтын багаж, материалыг
2.2.10 хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж
нөөцийг бүрдүүлсэн
2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

Багаж, хэрэгслийн ариутгалыг мэргэжлийн
байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг бол
гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан тухай
тэмдэглэл
Багаж,
хэрэгслийг
ариутгаж,
халдваргүйжүүлсний дараа зориулалтын
зөөврийн битүү саванд хийдэг байх
Эрүүл мэндийн ажилтныг 2014 оны ЭМС-ын
187-р тушаалын дагуу жил бүр эрүүл
мэндийн үзлэгт хамруулж эрүүл мэндийн
хуудсанд тэмдэглэсэн байх
Ажилбарын өрөө нь агааржуулалтын
механик болон автомат системтэй, хэвийн
ажилладаг
Шүдний эмнэлэгт: Өрмийн төхөөрөмжид
холбогдсон шугам нь ус шүүгчтэй эсвэл
нэрмэл усыг хэрэглэдэг /усны шүүлтүүрийг
тогтмол хугацаанд солидог байх/
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2.2.16

2.2.17

2.2.18

2.2.19

2.2.20

2.2.21

2.2.22

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Шүдний эмнэлэгт: Ерөнхий мэргэжлийн
сувилагч нь Нүүр амны сувилахуйн
судлалаар
мэргэшүүлэх
сургалтад
хамрагдсан байх
Шүдний
эмнэлэгт:
Гадаргуугийн
хамгаалалтыг солих боломжгүй хүрэлцэх
гадаргууд нэг удаагийн наалтыг хэрэглэдэг
байх
Шүдний эмнэлэгт: Эмчилгээний өрөөнд
багаж, материал, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг
ил
задгай
хадгалаагүй
болон
байршуулаагүй
Шүдний эмнэлэгт: Цацрагийн үүсгүүр
бүхий тоног төхөөрөмж нь зориулалтын
хамгаалалттай тусгаарлагдсан өрөөтэй
Шүдний эмнэлэгт: Цацрагийн үүсгүүр
бүхий тоног төхөөрөмж ашигладаг бол
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газраас
холбогдох зөвшөөрөл авах
Мэс ажилбар, мэс заслын эмнэлэгт:
Аливаа мэс ажилбар, мэс засал хийхийн
өмнө үйлчлүүлэгчид гарч болох эрсдлийг
танилцуулж зөвшөөрөл авдаг байх
Мэс ажилбар, мэс заслын эмнэлэгт: Бохир,
цэвэр, ариун бүс бүхий нэг чиглэлийн
урсгалтай байх
2.3 Ортой эмнэлэг
Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны
тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм,
эмнэлгийн
хэрэгсэл
бүхий
цомгоор
хангагдсан /ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6/
Асгарсан,
цацагдсан
цус,
биологийн
шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж
бүрдлийг бэлтгэсэн /ЭМС-ын 2014 оны 187р тушаалын 5-р хавсралт/
Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга
бүхий зурагт хуудсыг угаалтуур бүрийн
дэргэд байрлуулсан, нянгийн эсрэг шингэн
саван, гар арчих нэг удаагийн алчуур нь
угаалтуур тус бүрт хэрэглэгдэх
Халдваргүйтгэл,
ариутгалын
бодисын
нөөцтэй, бэлтгэх, хэрэглэх заавартай байх
Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс
салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг
(бумба,
ванн
г.м)
халдваргүйжүүлэх
бодистой бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр
усаар
зайлж
хатаан,
халдваргүйтгэх
заавартай
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2.3.6

2.3.7
2.3.8
2.3.9

2.3.10

2.3.11

2.3.12
2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.3.17

2.3.18
2.3.19

2.3.20

2.3.21

Аюултай болон ердийн хог хаягдлыг
зориулалтын, таних тэмдэгтэй, шаардлага
хангасан уут, саванд ангилан ялгадаг,
Аюултай хог хаягдлын хогийн сав нь
таглаатай, хөлөөрөө дарж онгойдог, Хог
хаягдлыг ангилан ялгах заавар, санамжийг
байрлуулсан
Эмнэлгийн хог хаягдлын гэрээ, хүлээлгэн
өгсөн, хүлээн авсан тухай тэмдэглэл
Хог хаягдлыг түр хадгалах байранд
аюулгүйгээр хадгалдаг
Халдвар хяналтын ажилтанг дангаар болон
хавсарсан орон тоон дээр сургаж,
дадлагажуулсан
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг
удаагийн зориулалтын багаж, материалыг
хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж
нөөцийг бүрдүүлсэн
Багаж, хэрэгслийн ариутгалыг мэргэжлийн
байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлдэг бол
гэрээ, хүлээлгэн өгсөн, хүлээн авсан тухай
тэмдэглэл
Багаж,
хэрэгслийг
ариутгаж,
халдваргүйжүүлсний дараа зориулалтын
зөөврийн битүү саванд хийдэг байх
Төвлөрсөн болон хэсгийн ариун цэврийн
байгууламжтай
Эрүүл мэндийн ажилтныг 2014 оны ЭМС-ын
187-р тушаалын дагуу жил бүр эрүүл
мэндийн үзлэгт хамруулж эрүүл мэндийн
хуудсанд тэмдэглэсэн байх
Ажилбарын өрөө нь агааржуулалтын
механик болон автомат системтэй, хэвийн
ажилладаг
Өвчтөнг эмнэлэг хооронд шилжүүлэх
журамтай /ЭМС-ын 2009 оны 307 дугаар
тушаал/
Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл,
мэрэгчгүйтгэл, халдваргүйтгэлийг жилд 2оос доошгүй удаа хийлгэдэг
Гал тогооны хэсэг ариун цэвэр, эрүүл
аюулгүй байдлын шаардлага хангасан,
эмчилгээний хоолоор эмчилдэг
Эмнэлгийн ажилчид хувцас солих болон
амрах өрөөтэй
Хэвтүүлэн эмчлэх тасагт шөнийн цагаар
эмчилгээ, үйлчилгээ явуулахад бусад
эмчлүүлэгчдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй
ханын гэрэлтүүлэгтэй
Эмч ажилчдын хувцсыг угаалгын хэсэгт
угааж, бохир, цэврээр ялган ангилдаг байх
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2.3.22

2.3.23

2.3.24

2.3.26

2.3.27

2.3.28

2.3.29

2.3.30

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

Гудас, матрасны гаднах уутыг үйлчлүүлэгч
эмнэлгээс
гарах
болон
бохирдсон
тохиолдол бүрт угаалганд өгч, цэвэр
хэрэгслээр сольдог
Угаахад
тохиромжгүй
хөнжил,
гудас,
матрас, дэрийг биологийн шингэнээр
бохирлогдсон
тохиолдолд
халдваргүйжүүлэлт хийдэг
Эмнэлгийн нас баралтын тохиолдол бүрийг
задлан шинжилгээнд журмын дагуу бүрэн
хамруулж шинжилгээний дүнг хэлэлцдэг
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг
битүүмжлэл, хамгаалалт, аюулгүй байдлын
шаардлага хангасан нөхцөлд хадгалдаг
Эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг цуглуулах
хайрцгийг харагдахуйц газар байрлуулж,
эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх шар хуудсаар
хангасан эсэх
Халдварт өвчний сэжиг илэрсэн өвчтнийг
тусгаарлах өрөөтэй байх
Мэс ажилбар, мэс заслын эмнэлэгт:
Аливаа мэс ажилбар, мэс засал хийхийн
өмнө үйлчлүүлэгчид гарч болох эрсдлийг
танилцуулж зөвшөөрөл авдаг байх
Мэс ажилбар, мэс заслын эмнэлэгт: Бохир,
цэвэр, ариун бүс бүхий нэг чиглэлийн
урсгалтай байх
2.4 Сувилал
Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны
тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм,
эмнэлгийн
хэрэгсэл
бүхий
цомгоор
хангагдсан /ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6/
Асгарсан,
цацагдсан
цус,
биологийн
шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж
бүрдлийг бэлтгэсэн /ЭМС-ын 2014 оны 187р тушаалын 5-р хавсралт/
Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга
бүхий зурагт хуудсыг угаалтуур бүрийн
дэргэд байрлуулсан, нянгийн эсрэг шингэн
саван, гар арчих нэг удаагийн алчуур нь
угаалтуур тус бүрт хэрэглэгдэх
Халдваргүйтгэл,
ариутгалын
бодисын
нөөцтэй, бэлтгэх, хэрэглэх заавартай байх
Халдварын эрсдэл багатай гэмтээгүй арьс
салсттай хүрэлцдэг багаж, хэрэгслийг
(бумба г.м) халдваргүйжүүлэх бодистой
бүлээн усанд сайтар угааж, цэвэр усаар
зайлж хатаан, халдваргүйтгэх заавартай

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2.4.6

2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11

2.4.12
2.4.13
2.4.14

2.4.15

2.4.16

2.4.17

2.5.1

2.5.2

Аюултай болон ердийн хог хаягдлыг
зориулалтын, таних тэмдэгтэй, шаардлага
хангасан уут, саванд ангилан ялгадаг,
Аюултай хог хаягдлын хогийн сав нь
таглаатай, хөлөөрөө дарж онгойдог, хог
хаягдлыг ангилан ялгах заавар, санамжийг
байрлуулсан
Эмнэлгийн хог хаягдлын гэрээ, хүлээлгэн
өгсөн, хүлээн авсан тухай тэмдэглэл
Хог хаягдлыг түр хадгалах байранд
аюулгүйгээр хадгалдаг
Халдвар хяналтын ажилтанг дангаар болон
хавсарсан орон тоон дээр сургаж,
дадлагажуулсан
Төвлөрсөн болон хэсгийн ариун цэврийн
байгууламжтай
Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл,
мэрэгчгүйтгэл, халдваргүйтгэлийг жилд 2оос доошгүй удаа хийлгэдэг
Гал тогооны хэсэг ариун цэвэр, аюулгүй
байдлын шаардлага хангасан, эмчилгээний
хоолоор эмчилдэг
Ажилчид хувцас солих болон амрах
өрөөтэй
Эмч ажилчдын хувцсыг угаалгын хэсэгт
угааж, бохир, цэврээр ялган ангилдаг байх
Гудас, матрасны гаднах уутыг үйлчлүүлэгч
эмнэлгээс
гарах
болон
бохирдсон
тохиолдол бүрт угаалганд өгч, цэвэр
хэрэгслээр сольдог
Угаахад
тохиромжгүй
хөнжил,
гудас,
матрас, дэрийг биологийн шингэнээр
бохирлогдсон
тохиолдолд
халдваргүйжүүлэлт хийдэг
Ундны усны эх үүсвэрийн худгийн усанд
жилд 1 удаа химийн үзүүлэлтээр, сар бүр
нян судлалын үзүүлэлтээр /нянгийн тоо,
E.Coli/ шинжилгээ хийлгэдэг, тэдгээр нь
стандартын шаардлага хангасан
2.5 Оношилгоо
Өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн анхны
тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм,
эмнэлгийн
хэрэгсэл
бүхий
цомгоор
хангагдсан /ЭМС-ын 2014 оны 187 дугаар
тушаалын 4 дүгээр хавсралтын 2.6/
Асгарсан,
цацагдсан
цус,
биологийн
шингэнийг халдваргүйжүүлэн цэвэрлэх иж
бүрдлийг бэлтгэсэн /ЭМС-ын 2014 оны 187р тушаалын 5-р хавсралт/
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3

3

3

3

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6
2.5.7
2.5.8

2.5.9

2.5.10
2.5.11
2.5.12

2.5.13

2.5.14

2.5.15

2.5.16
2.5.17

Гар угаах дараалал, санамж, анхааруулга
бүхий зурагт хуудсыг угаалтуур бүрийн
дэргэд байрлуулсан, нянгийн эсрэг шингэн
саван, гар арчих нэг удаагийн алчуур нь
угаалтуур тус бүрт хэрэглэгдэх
Халдваргүйтгэл,
ариутгалын
бодисын
нөөцтэй, бэлтгэх, хэрэглэх заавартай байх
Аюултай болон ердийн хог хаягдлыг
зориулалтын, таних тэмдэгтэй, шаардлага
хангасан уут, саванд ангилан ялгадаг,
Аюултай хог хаягдлын хогийн сав нь
таглаатай, хөлөөрөө дарж онгойдог, Хог
хаягдлыг ангилан ялгах заавар, санамжийг
байрлуулсан
Эмнэлгийн хог хаягдлын гэрээ, хүлээлгэн
өгсөн, хүлээн авсан тухай тэмдэглэл
Хог
хаягдлыг
түр
хадгалах
хэсэгт
аюулгүйгээр хадгалдаг
Халдвар хяналтын ажилтанг дангаар болон
хавсарсан орон тоон дээр сургаж,
дадлагажуулсан
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэг
удаагийн зориулалтын багаж, материалыг
хэрэглэдэг, давтан хэрэглэхээс сэргийлж
нөөцийг бүрдүүлсэн
Ажилчдын хувцас солих болон амрах
өрөөтэй
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засварын
ажилтантай эсвэл гэрээгээр гүйцэтгэдэг
Дүрс оношилгоо: Цацрагийн үүсгүүр бүхий
тоног
төхөөрөмж
нь
зориулалтын
хамгаалалттай тусгаарлагдсан өрөөтэй
Дүрс оношилгоо: Цацрагийн үүсгүүр бүхий
тоног
төхөөрөмж
ашигладаг
бол
Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газраас
холбогдох зөвшөөрөл авах
Дүрс оношилгоо: Цацрагийн үүсгүүр бүхий
тоног төхөөрөмж ашигладаг бол эмч,
эмнэлгийн
ажиллагсдыг
хамгаалалтын
хувцсаар бүрэн хангасан байх
Дүрс оношилгоо: Цацрагийн үүсгүүр бүхий
тоног төхөөрөмж ашигладаг эмч, эмнэлгийн
ажиллагсдыг жил бүр Хөдөлмөрийн нөхцөл,
мэргэжлээс шалтгаалах өвчин судлалын
үндэсний төвд үзлэгт хамрагддаг байх
Дүрс оношилгоо: Дурангийн ариутгал хийх
зориулалтын
машинтай,
хэвийн
ажиллагаатай
Лабораторид: Шинжилгээний үнэн бодит
байдалд дотоод хяналтыг тогтмол хийдэг
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2.5.18

2.5.19

2.5.20

2.5.21

2.5.22

2.5.23

2.6.1
2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

Лабораторид:
Лабораторийн
шинжилгээний гадаад чанарын хяналтыг
жилд 2-оос доошгүй удаа лавлагаа
лабораториар хийлгэдэг
Лабораторид: Оношлуур, урвалж бодис нь
хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дуусаагүй,
хадагалалтын горим алдагдаагүй, урвалж
бодис болон сорьц хадгалах хөргөгч тусдаа
байх
Лабораторид: Өрөө нь агааржуулалтын
механик болон автомат системтэй, хэвийн
ажилладаг, цонх нь шавжнаас хамгаалсан
тортой байх /нян судлалын лаборатори нь
автомат агааржуулалтын системтэй байна/
Лабораторид: Эрүүл мэндийн ажилтныг
2014 оны ЭМС-ын 187-р тушаалын дагуу
жил бүр эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж
эрүүл мэндийн хуудсанд тэмдэглэсэн байх
Лабораторид: Өрөө бүрт гар угаах нөхцөл
бүрдүүлсэн. Өрөөнүүд нь цэвэр цэмцгэр,
тухайн өрөөнд хийгдэх ажилд хамааралгүй
/хоол унд, аяга, гоо сайхны г.м/ эд зүйлсгүй,
өрөөний хаалганд олон улсын биоаюулгүйн
тэмдэг байрлуулсан.
Лабораторид: Сорьц хүлээн авах, угаалга,
ариутгалын хэсэгтэй байх
2.6 Эмийн сан
Эмийн гаралтай хог хаягдлыг зориулалтын
хүрэн өнгийн уут, саванд ангилан ялгадаг
Эмийн гаралтай хог хаягдлыг зааврын
дагуу устгаж, баримтжуулдаг
Өрөө
тасалгаанууд
нь
хоорондоо
тусгаарлагдсан ба хүний эрүүл мэндэд
сөрөг
нөлөөлөхгүй,
цэвэрлэж
халдваргүйтгэхэд хялбар, зориулалтын
материалаар хийгдсэн
Жин, хэмжүүр, багаж, тоног төхөөрөмжийг
холбогдох
эрх
бүхий
байгууллагаар
баталгаажуулах /1 дүгээр зэрэглэл/
Эмийн санд найруулсан эм, бэлдмэлийг
савлах шил савны угаалт, ариутгалын
байдлыг тогтмол шалгаж, тэмдэглэл
Хөтөлдөг /1 дүгээр зэрэглэл/
Нөөцийн өрөө нь эм, эмнэлгийн хэрэгслийг
үйлдвэрлэгчийн заасан нөхцөлд хадгалах
шаардлагыг хангасан төхөөрөмж болон
хүрэлцэхүйц
хэмжээний
зориулалтын
тавиуртай байна.
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2.6.7

2.6.8

2.6.9
2.6.10
2.6.11

2.6.12

2.3.13

2.7.1

2.7.2
2.7.3

2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.7.8

2.7.9

Эмийн
сангийн
дотоод
бэлдмэлийг
найруулан бэлтгэх үйл ажиллагаа явуулдаг
бол чанарын шинжилгээ хийх шаардлага
3
хангасан, зориулалтын эм шинжилгээний
ширээ эсхүл өрөөтэй байна /1 дүгээр
зэрэглэл/.
Эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг цуглуулах
хайрцгийг харагдахуйц газар байрлуулж,
3
эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх шар хуудсаар
хангасан эсэх
Эмийн сангийн ажиллагсад нь Эрүүл
мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан
3
эсэх
Стандартын
шаардлага
хангасан
3
хаягжилттай байх
Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн
эм,
биологийн
идэвхт
бүтээгдэхүүн,
3
эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчилдэг
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг
зохих журмын дагуу тусгайлан битүүмжилж,
3
зориулалтын шүүгээнд хадгалдаг
Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн
орлого, зарлага, устгалын бүртгэл хөтөлж,
3
тайлан гаргадаг
2.7 Ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгал,
ариутгах үйлчилгээний газар
Шаардлага хангахуйц өрөө тасалгаатай
/ажлын болон амралтын өрөө, химийн
3
бодис найруулах өрөө, хадгалах агуулах,
багаж тоног төхөөрөмжийн зэрэг/
Үйлчлэх
хүрээний
шавж,
мэрэгчийн
3
судалгаа хийсэн эсэх
Багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт, засвар
үйлчилгээ,
үзлэг
тохируулгыг
3
баталгаажуулсан эсэх
Үйлчилгээг хэвийн явуулах техникийн
/зориулалтын/
шаардлага
хангасан
3
автомашинтай
Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн үзлэг,
3
шинжилгээнд хамрагдсан
Аюулгүй
ажиллагааны
дүрмийг
3
боловсруулан баталж, мөрддөг
Ажлын байранд аюулгүй ажиллагааны
3
санамж, анхааруулгыг ил байрлуулсан
Анхны тусламж үзүүлэх шаардлага хангасан
MNS 5161-1:2002 стандартын В хавсралтад
3
заасан эм хэрэгсэлтэй
Химийн хорт болон аюултай бодис нь
зориулалтын
сав,
баглаа
боодол,
3
стандартын шаардлага хангасан хаягтай

Ажлын байранд хуулийн этгээдийг төлөөлсөн хүний гарын үсэг
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