ЛАВЛАГАА ШАТЛАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХИЙХ ГЭРЭЭНИЙ
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
МОН 9701, MOH 3843, MOH 3844 ТӨСӨЛ

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨРЛҮҮД

НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ХЯНАЛТ
▪ ЦАХИМ ХЯНАЛТ
▪ НАРИЙВЧИЛСАН ХЯНАЛТ
▪ НЭМЭЛТ ХЯНАЛТ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА ДЭЭР ОЧИЖ ХИЙХ ХЯНАЛТ,
ШАЛГАЛТ

ЭМНЭЛ ЗҮЙН АУДИТ

ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ

ГЭРЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР ҮНЭЛЭХ

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

Шалгуур ба шалгуур үзүүлэлтийн ялгаа

ШАЛГУУР

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

“ямар нэг зүйлийг шүүж,
шийдвэрлэж болох зарчим
эсвэл хязгаарлалт”

“Аливаа тогтолцоо, үйл явцыг
үнэлэх, дүгнэхэд хэрэглэгддэг
хэмжүүр/мэдээлэл”

Шалгуур үзүүлэлтийг сонгосон зарчим

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

Хэмжигдэхүйц
(Measurable)

Чухал
(Seriousness)

Сайжруулж
болохуйц
(Remediable)

УХААЛАГ
ЗАРЧИМ
(SMART)

Зохицсон,
Тохирохуйц
(Appropriate)

Цаг үеэдээ
тохирсон
байх
(Timeliness)

A. НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ ЭМНЭЛЭГ,
ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛИЙН ЭМНЭЛЭГ,
ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН
ГЭРЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр
Нэр томьёо ба
тодорхойлолт

Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр

Үндэслэл

Шалгуур
Шалгуурын төрөл

Орхих нь
Орц/үйл явц/гарц

Үйл явц

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?
Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон

Орох нь

Тохиргоо

Uptodate-д сард 2 ба түүнээс дээш удаа хандалт хийж, шаардлагатай материал уншсан эмчийн
тоо*100% / Нийт эмчийн тоо
Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

10 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

-

Суурь түвшин

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно

Хүрэх түвшин

≥ 85%

Аль байгууллагад хамаарах

Төрийн өмчит ЭМБ-д хамаарна

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх
Мэдээлэлийг бүрдүүлэх

Волтерс Клувер корпорацийн Uptodate цахим платфорын дата

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Тооцох аргачлал
Тооцоолол

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийн чанар
Мэдээлэлийн дүн
шинжилгээ
Байгууллага
Нэгж/оролцсон хүмүүс

Uptodate-ийн ашиглалт
Тухайн эмнэлгийн эмнэл зүйн практикт ажилладаг эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнээс хэд нь хувь
нь өдөр тутам гаргадаг эмнэл зүйн шийдвэрээ Uptodate цахим платформ дахь олон улсад
ашиглагддаг эмнэл зүйн удирдамжийг ашигладаг хувь
Эмнэл зүйн үйл явц
Эмч эмнэл зүйн шийдвэр гаргахдаа анагаах ухааны нотолгоонд суурилсан эх сурвалжийг
ажлын байран дээрээ, гарын дор шууд авч болохуйц, ашиглахад хялбар байх нь эмнэл зүйн үр
дүнд шууд нөлөөлдөг бөгөөд тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах хөшүүрэг болдог
Тухайн хагас, бүтэн жилд тус эмнэлэгт эмнэл зүйн практик дээр ажиллаж байсан эмч,
эмнэлгийн мэргэжилтний тоо
Эмнэл зүйн бус практик ажилладаг эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт
Бүрэлдэхүүн хэсэг

Шалгуур үзүүлэлт
Uptodate тогтмол ашигладаг эмчийн хувь

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

Эмнэл зүйн практик дээр ажиллаж байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамаарна
ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

Uptodate цахим платформын 2-р сарын хэрэглээний тайлан

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 2: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр
Нэр томьёо ба тодорхойлолт

Бүрэлдэхүүн хэсэг

Үндэслэл

Шалгуур
Шалгуурын төрөл
Тооцоолол

Стандарт хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр

Кесарь мэс засал

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт

Тухайн эмнэлэгийн нийт төрлөгөөс кесарь мэс заслаар төрсөн төрлөгийн эзлэх хувь

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?

Эмнэл зүйн үйл явц
Кесарь мэс засал нь хэт их хийгддэг тусламж, үйлчилгээ гэж тодорхойлогдсон байдаг. Хэдийгээр кесарь мэс
засал нь мэс ажилбарын хувьд аюулгүй хэдий ч ихэсийн гажиг үүсэх, дахиад төрөх үед умай задрах эрсдэлтэй
холбоотой богино хугацааны өвчин эмгэгийг үүсгэж, нас баралтад хүргэдэг. Түүнчлэн кесарь мэс засал нь эх,
нярайн тусламж, үйлчилгээний үр дүн сайжрахтай холбоогүй бөгөөд зардлын хувьд хэвийн төрлөгөөс 2 дахин
үнэтэй байдаг.

Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон

Орох нь

Нийт төрөлтийн тохиолдол

Орхих нь

Хэвийн төрлөгөөр төрүүлэхээр бэлтгэж байх явцад хүндрэл гарч кесарь мэс заслаар төрүүлэхээр
шийдвэрлэсэн тохиолдлууд

Орц/үйл явц/гарц

гарцын

Тооцох аргачлал

Кесар мэс засал хийлгэсэн тохиолдлын тоо*100% / нийт төрөлтийн тоо

Тохиргоо

Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

10 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

≤25%

Суурь түвшин

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно

Хүрэх түвшин

Мэдээлэлийн эх сурвалж

≤25%
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, төрөлжсөн эмнэлэг, тусгай эмнэлэг болон төрөх, эх барихын чиглэлийн тусламж,
үйлчилгээ үзүүлдэг хувийн хэвшлийн нэгдсэн эмнэлэгт хамаарна
ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл

Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх

Гэрийн төрөлтийн нийт тохиолдол

Мэдээлэлийг бүрдүүлэх

ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Аль байгууллагад хамаарах
Мэдээлэлийн эх сурвалж

Мэдээлэлийн чанар
Хяналт-шинжилгээ
Байгууллага

Нэгж/оролцсон хүмүүс

Шалгуур үзүүлэлт
Кесар мэс заслын хувь

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 3: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр
Нэр томьёо ба
тодорхойлолт

Бүрэлдэхүүн хэсэг
Үндэслэл

Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр

Буцаж хэвтсэн тохиолдол

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт

Тухайн эмнэлгээс гараад 48 цагийн дотор буцаж хэвтсэн тохиолдол

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?

Эмнэл зүйн үйл явц
Эмнэлэгт ямар нэгэн өвчний улмаас хэвтэн эмчлүүлээд биеийн байдал нь тогтворжих, сайжрах,
эдгэрэх үр дүн гарсан эсэхийг хянаж үзэх нь тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, үр
ашиггүй зардал дахин гарахаас сэргийлдэг
Тухайн сард 48 цагийн дотор дахин хэвтсэн бүх тохиолдол

Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон
Орох нь

Шалгуур

Шалгуурын төрөл

Орхих нь

Орц/үйл явц/гарц

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийн чанар

Хяналт-шинжилгээ
Байгууллага
Нэгж/оролцсон хүмүүс

Яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээ, мэс засал, гэмтэл, эх барих, нярайн тусламжийн заалтаар
дахин хэвтсэн тохиолдол
гарцын

Тохиргоо (ямар нэг)

Тухайн сард эмнэлгээс гараад 48 цагийн дотор эмнэлэгт буцаж хэвтсэн бүх тохиолдол*100%/
Тухайн сард эмнэлэгт хэвтсэн нийт тохиолдол
Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

10 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

≤0.5%

Суурь түвшин

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно

Хүрсэн байх хамгийн доод хэмжээ

≤0.5%

Аль байгууллагад хамаарах

Бүх ЭМБ-д хамаарна

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх
Мэдээлэлийг бүрдүүлэх

ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Тооцох аргачлал
Тооцоолол

Шалгуур үзүүлэлт
Эмнэлгээс гараад 48 цагийн дотор эмнэлэгт буцаж хэвтсэн тохиолдлын хувь

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

Мэдээлэл боловсруулахад зарим ОХБ хамаарахгүй
ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 4: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Шалгуур үзүүлэлт

Нэр томьёо ба
тодорхойлолт

Бүрэлдэхүүн хэсэг
Үндэслэл

Шалгуур
Шалгуурын төрөл

Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр

Давтан хийгдсэн мэс заслын хувь

Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр

Давтан мэс засал

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт

Нэг өвчний улмаас хийгдсэн мэс заслыг дахин хийх тохиолдол

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?

Орох нь

Эмнэл зүйн үйл явц
Мэс заслын хүндрэл нь үйлчүүлэгч хөдөлмөрийн чадвараа алдах, нас барах, эрүүл мэнд нь
ноцтой хохирох үр дагавартай байдаг ба байгууллагад үргүй зардлыг бий болгодог. Иймд мэс
заслын тусламж үйлчилгээний чанарыг эмнэл зүйн удирдамжид үндэслэн хэмжиж, хянаж байх
шаардлагатай байдаг.
1 үе шаттай хийгддэг мэс заслын бүх тохиолдол

Орхих нь

2 ба түүнээс дээш үе шаттай хийгддэг мэс засал, өөр өвчний улмаас хийгдсэн мэс засал

Орц/үйл явц/гарц

гарцын

Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон

Тохиргоо (ямар нэг)

Нэг өвчний улмаас хийгдсэн мэс заслыг дахин хийлгэсэн нийт тохиолдол*100%/ Мэс засал
хийлгэсэн нийт тохиолдол
Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

10 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

≤0.5%

Суурь түвшин

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно

Хүрэх түвшин

≤0.5%

Аль байгууллагад хамаарах

Мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг улсын болон хувийн хэвшлийн ЭМБ-д хамаарна

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх
Мэдээлэлийг бүрдүүлэх газар

ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл
Байхгүй
ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Тооцох аргачлал
Тооцоолол

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж

Мэдээлэлийн чанар
Мэдээлэлийн дүн
шинжилгээ
Байгууллага
Нэгж/оролцсон хүмүүс

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 5: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Шалгуур үзүүлэлт

Нэр томьёо ба
тодорхойлолт
Бүрэлдэхүүн хэсэг

Үндэслэл

Шалгуур

Шалгуурын төрөл

Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр

Яаралтай тусламжийн хэсэгт эрэмбэлэн ангилалт буруу хийгдсэн тохиолдлын хувь

Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр

Эрэмблэн ангилалтын үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт

Улаан ангилалд эрэмблэгдэх тохиолдлууд ногоон ангилалд эрэмблэгдсэн тохиолдол

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай
вэ?

Эмнэл зүйн үйл явц

Орох нь

Яаралтай тусламж, үйлчилгээний чухал хэсэг нь эрэмблэн ангилалт байдаг. Эрэмблэн ангилалт буруу
хийгдсэнээс тусламж, үйлчилгээг цаг хугацаанд нь хийхгүй байх, амь тэнссэн үеийн тусламжийг хугацаа
алдаж хийх, хүндрэл гарах, хүний амь нас эрсдэх үр дагавартай байдаг. Иймд яаралтай тусламж,
үйлчилгээний эрэмблэн ангилалтын үйл явцыг хэмжиж, хянаж байх нь тусламж үйлчилгээний чанарыг
сайжруулах, эрсдэлийг бууруулах ач холбогдолтой
Хамаарахгүй

Орхих нь

Гамшиг, үйл олныг хамарсан халдварт өвчний дэгдэлтийн үеийн тохиолдлууд

Орц/үйл явц/гарц

Үйл явцын

Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон

Тохиргоо (ямар нэг)

Эрэмбэлэн ангилалт буруу хийгдсэн тохиолдлын тоо *100 % / Нийт яаралтай тусламжийн нэхэмжлэлийн
тоо
Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

10 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

≤0.5%

Суурь түвшин
Хүрэх түвшин
Аль байгууллагад хамаарах

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно
Байгууллага бүрээр тохирох
Яаралтай тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг улсын болон хувийн хэвшлийн ЭМБ-д хамаарна

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх
Мэдээлэлийг бүрдүүлэх газар

ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл
Байхгүй
ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Тооцох аргачлал
Тооцоолол

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж

Мэдээлэлийн чанар
Мэдээлэлийн дүн
шинжилгээ
Байгууллага
Нэгж/оролцсон хүмүүс

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 6: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Шалгуур үзүүлэлт
Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр

Нэр томьёо ба тодорхойлолт Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр
Бүрэлдэхүүн хэсэг
Үндэслэл

Шалгуурын төрөл

Хурц өвчний оноштой хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдол

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?

Эмнэл зүйн үйл явц
Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын хурц үеийн тусламж, үйлчилгээг цаг алдалгүй, технологийн
дэвшлийг ашиглан үзүүлж буй байдал, хүний амь насыг аврах, эрүүл мэндийг удаан хугацаагаар алдагдхаас
сэргийлэх, хөдөлмөрийн чадварыг сэргээх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хянаж тусламж үйлчилгээний
чанарыг сайжруулах, үргүй зардлыг бууруулахад чиглэнэ.
Дотор, мэдрэлийн, сэргээн засах эмчилгээний тасагт хэвтэн эмчлүүлсэн нийт тохиолдол
Төлөвлөгөөт мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн ба судсан дотуурхи оношилгоо эмчилгээ хийлгэсэн, чих
хамар хоолой,нүдний мэс засал хийлгэсэн, эрчимт эмчилгээний тасагт эмчлэгдсэн бүх тохиолдол

Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон

Орхих нь

Орц/үйл явц/гарц

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийн чанар

Мэдээлэлийн дүн шинжилгээ
Байгууллага
Нэгж/оролцсон хүмүүс

гарцын

Тохиргоо (ямар нэг)

Хурц өвчний ОХБ-ээр хэвтэж эмийн эмчилгээ хийлгэсэн тохиолдлын тоо*100% / Нийт нэхэмжилсэн эмийн
эмчилгээний ОХБ-т хамаарах тохиолдлын тоо
Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

10 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

-

Суурь түвшин
Хүрэх түвшин
Аль байгууллагад хамаарах

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно
≤75%
Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг улсын болон хувийн хэвшлийн ЭМБ-д хамаарна

Мэдээлэлийн эх сурвалж

ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл

Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх

Байхгүй

Мэдээлэлийг бүрдүүлэх газар

ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Тооцох аргачлал
Тооцоолол

Хурц өвчнөөр хэвтэн эмчлүүлсэн хувь

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт

Орох нь
Шалгуур

Нийт хэвтэн эмчлүүлэгч дотор хурц эмгэгээр хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдлын хувь

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 7: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Шалгуур үзүүлэлт

Нэр томьёо ба
тодорхойлолт

Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр

Нийт мэс заслын дотор өдрийн мэс заслын тохиолдлын эзлэх хувь

Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр

Өдрийн мэс засал
Тухайн эмнэлэгт хэвтүүлэн хийсэн нийт мэс заслын дотор өдрийн мэс заслын ОХБ-ийн үйлдлийн
кодтой ижил үйлдлээр хийгдсэн мэс заслын нийт тохиолдол

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт
Бүрэлдэхүүн хэсэг
Үндэслэл

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?
Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон
Орох нь

Шалгуур
Орхих нь
Шалгуурын төрөл

Орц/үйл явц/гарц

Тохиргоо (ямар нэг)

Өдрийн мэс заслын тохиолдлын тоо*100% / Өдрөөр мэс засал хийх боломжтой ОХБ-ийн
тохиолдлын тоо
Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

10 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

-

Суурь түвшин
Хүрэх түвшин
Аль байгууллагад хамаарах

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно
≥ 50%
Мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг улсын болон хувийн хэвшлийн ЭМБ-д хамаарна.

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх
Мэдээлэлийг бүрдүүлэх газар

ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл
Байхгүй
ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Тооцох аргачлал
Тооцоолол

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийн чанар
Мэдээлэлийн дүн
шинжилгээ
Байгууллага
Нэгж/оролцсон хүмүүс

Зарим төрлийн мэс заслын тусламж, үйлчилгээг өдрийн мэс заслаар хийх нь эдийн засгийн хувьд
үр ашигтай байдаг төдийгүй хэвтүүлж хийсэн мэс засалтай харьцуулахад эмнэл зүйн үр дүн нь
ижил байдаг.
Өдрийн мэс заслын онош, үйлдлийн кодын хослолтой давхцаж буй хэвтүүлэн эмчлэх мэс заслын
ОХБ-ийн бүх тохиолдол
Өдрийн мэс заслын онош, үйлдлийн кодын хослолоос бусад хэвтүүлэн эмчлэх мэс заслын ОХБ-ийн
тохиолдлууд
гарцын

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 8: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Шалгуур үзүүлэлт

Нэр томьёо ба
тодорхойлолт
Бүрэлдэхүүн хэсэг
Үндэслэл

Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр

Иргэний амбулаториор үйлчлүүлэх дундаж хугацаа

Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр

Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээний хугацаа

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт

Хугацаа

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?

Бүтээмж

Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон

Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээг оновчтой зохион байгуулж, иргэдийн хүлээгдлийг бууруулж,
сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд ашиглана

Орох нь
Шалгуур
Орхих нь
Шалгуурын төрөл

Орц/үйл явц/гарц

Тохиргоо (ямар нэг)

Нийлбэр (Иргэний амбулаторийн тусламж, үйлчилгээг бүрэн авсан огноо -Амбулаторийн тусламж,
үйлчилгээний цаг авсан огноо) / Сүүлийн нэг сарын хугацаанд амбулаториор үйлчлүүлсэн иргэдийн
тоо
Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

10 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

≤5 хоног

Суурь түвшин
Хүрэх түвшин
Аль байгууллагад хамаарах

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно
Байгууллага бүрээр тохирох
Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг улсын болон хувийн хэвшлийн ЭМБ-д хамаарна

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх
Мэдээлэлийг бүрдүүлэх газар

ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл
Байхгүй
ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Тооцох аргачлал
Тооцоолол

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийн чанар
Мэдээлэлийн дүн
шинжилгээ
Байгууллага
Нэгж/оролцсон хүмүүс

Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ авч байгаа тохиолдлын амбулаториор үйлчлүүлэх дундаж
хугацаа
Онош тодруулах нэмэлт оношлогоо, шинжилгээ шаардлагатай, эмч нарын зөвлөгөөнөөр
шийдвэрлэх бүх тохиолдол
гарцын

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 9: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Шалгуур үзүүлэлт

Нэр томьёо ба
тодорхойлолт
Бүрэлдэхүүн хэсэг
Үндэслэл

Шалгуур
Шалгуурын төрөл

Тооцоолол

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийн чанар
Мэдээлэлийн дүн
шинжилгээ
Байгууллага

Нэгж/оролцсон хүмүүс

Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр

Амбулаторийн нэг үзлэгт ногдох оношилгоо, шинжилгээний тоо

Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр

Оношилгоо, шинжилгээний үр ашигт байдал

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт

Оношилгоо, шинжилгээний нийт тоо хэмжээ, Нийт үзлэгийн тоо

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?

Үр ашиг

Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон

Шаардлагагүй оношилгоо, шинжилгээг бууруулах замаар эмнэлгийн санхүүгийн үр ашгийг
нэмэгдүүлэх

Орхих нь

Амбулаторийн нийт үзлэг болон амбулаторийн эмчийн бичсэн оношилгоо, шинжилгээний нэр
төрөл, тоо
Хэвтүүлэн эмчлэх тасгийн оношилгоо, шинжилгээ

Орц/үйл явц/гарц

Гарцын

Тооцох аргачлал

Нийт амбулаториор хийгдсэн оношилгоо, шинжилгээний тоо\нийт амбулаторийн үзлэгийн тоо

Тохиргоо (ямар нэг)

Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

10 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

-

Суурь түвшин
Хүрэх түвшин
Аль байгууллагад хамаарах

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно
Байгууллага бүрээр тохирох
Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг улсын болон хувийн хэвшлийн ЭМБ-д хамаарна

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх
Мэдээлэлийг бүрдүүлэх газар

ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл
Байхгүй
ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Орох нь

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 10: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Шалгуур үзүүлэлт
Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр

Нэр томьёо ба тодорхойлолт

Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр
Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт

Бүрэлдэхүүн хэсэг

Үндэслэл

Шалгуур
Шалгуурын төрөл
Тооцоолол

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийн чанар

Мэдээлэлийн дүн шинжилгээ
Байгууллага
Нэгж/оролцсон хүмүүс

Анхан шатнаас илгээх бичгээр хүлээн авсан иргэнд тусламж, үйлчилгээ үзүүлсний дараа анхан шат руу албан ёсоор
буцааж илгээсэн хувь
Анхан шатны ЭМБ-тай эргэх холбоо тогтоосон тохиолдлын тоо
Анхан шатны ЭМБ-аас 13А маягтаар иож үйлчлүүлсэн иргэнд лавлагаа шатны ЭМБ тусламж, үйлчилгээ үзүүлж дуусаад
буцаагаад харьяалах анхан шатны байгуулага руу нь дүгнэлт илгээсэн тохиолдлын хувь

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?

Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон

Эмнэлзүйн хувьд адилхан өвчнийг лавлагаа шатлалын ЭМБ-д эмчлэхэд анхан шатны ЭМБ-д эмчилснээс 10-20 дахин их
зардал гардаг болохыг олон улсын судалгаанууд харуулдаг. Иймд өвчтөн бүр ямар нэг зохицуулалтгүйгээр шууд лавлагаа
шатлалын ЭМБ-д очиж үзүүлээд байвал ЭМД-ын сангийн зардал болон хувь хүний халааснаас гарах шаардлагагүй
зардлыг ихэсгэдэг тул ДЭМБ-аас шатлал хооронд өвчтөн шилжүүлэх тогтолцоог бүрэн хэрэгжүүлэхийг зөвлөдөг. Энэ нь
эрүүл мэндийн салбарын нөөцийг үр ашигтай зарцуулах, иргэний эрүүл мэндийн улмаас үүссэн санхүүгийн эрсдэлийг
бууруулахад чухал үүрэгтэй.

Орох нь

Анхан шатнаас 13А маягтаар илгээсэн бүр тохиолдол

Орхих нь

Түргэн тусламжаар болон өөрийн биеэр яаралтай тусламжийн тасагт ирж үйлчлүүлсэн тохиолдлууд

Орц/үйл явц/гарц

гарцын

Тооцох аргачлал

Анхан шат руу албан ёсоор илгээсэн тохиолдлын тоо * 100% / Анхан шатнаас илгээх бичгээр хүлээн авсан иргэний тоо

Тохиргоо (ямар нэг)

Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

10 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

-

Суурь түвшин

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно

Хүрэх түвшин

≥ 90%

Аль байгууллагад хамаарах

Бүх ЭМБ-д хамаарна

Мэдээлэлийн эх сурвалж

ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл

Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх
Мэдээлэлийг бүрдүүлэх газар

ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

B. АМАРЖИХ ГАЗРЫН ГЭРЭЭНИЙ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

Нийт 6 шалгуур үзүүлэлт
1. Uptodate тогтмол ашигладаг эмчийн хувь – 15 оноо
2. Кесар мэс заслын хувь – 20 оноо
3. Давтан хийгдсэн мэс заслын хувь – 20 оноо
4. Нийт мэс заслын дотор өдрийн мэс заслын
тохиолдлын эзлэх хувь – 15 оноо
5. Иргэний амбулаториор үйлчлүүлэх дундаж хугацаа

– 15 оноо
6. Амбулаторийн нэг үзлэгт ногдох оношилгоо,

шинжилгээний тоо – 15 оноо

C.

СЭРГЭЭН ЗАСАХ ТӨВИЙН ГЭРЭЭНИЙ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

Нийт 4 шалгуур үзүүлэлт

1. Амбулаторийн нэг үзлэгт ногдох дундаж хугацаа – 25 оноо
2. Иргэний амбулаториор үйлчлүүлэх дундаж хугацаа – 25 оноо

3. Амбулаторийн нэг үзлэгт ногдох оношилгоо, шинжилгээний
тоо - 25 оноо

4. Хурц, хурцавтар эмгэгийн дараах сэргээн засах эмчилгээнд
хүлээн авсан тохиолдлын эзлэх хувь хэмжээ – 25 оноо

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 1: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Шалгуур үзүүлэлт

Нэр томьёо ба
тодорхойлолт

Бүрэлдэхүүн хэсэг
Үндэслэл

Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр

Амбулаторийн нэг үзлэгт ногдох дундаж хугацаа

Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр

Амбулаторийн эмчийн үзлэгийн хугацаа

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт

Амбулаторийн нэг үзлэгийн үргэлжлэх дундаж хугацаа

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?

Бүтээмж
Амбулаторийн үзлэгийн үргэлжлэх хугацааг богиносгох нь чанарт сөрөг нөлөө үзүүлдэг нөгөө
талаар хэт удаан байх нь бүтээмжид сөрөг нөлөөтэй тул амбулаторийн эмчийн үзлэгийн үргэлжлэх
хугацааг эмнэл зүйгээс нь хамааран өөр өөрөөр оновчтой тогтоох нь ач холбогдолтой

Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон
Орох нь

Шалгуур
Шалгуурын төрөл
Тооцоолол

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж

Мэдээлэлийн чанар
Мэдээлэлийн дүн
шинжилгээ
Байгууллага
Нэгж/оролцсон хүмүүс

Орц/үйл явц/гарц

Амбулаторийн бүх үзлэг
Урьчдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэг болон эрүүл мэндэд нөлөөлж буй нөхцөл байдлын
үзлэгүүд (Z код)
Үйл явцын

Тооцох аргачлал

Нийт амбулаторийн үзлэгт зарцуулсан хугацаа / Нийт амбулаторийн үзлэгийн тоо

Тохиргоо (ямар нэг)

Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

25 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

10 мин ≤

Суурь түвшин
Хүрэх түвшин
Аль байгууллагад хамаарах

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно
Байгууллага бүрээр тохирох
Амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг улсын болон хувийн хэвшлийн ЭМБ-д хамаарна

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх
Мэдээлэлийг бүрдүүлэх газар

ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Орхих нь

ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 4: ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Шалгуур үзүүлэлт
Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэн нэр

Нэр томьёо ба тодорхойлолт Шалгуур үзүүлэлтийн товчилсон нэр

Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт
Бүрэлдэхүүн хэсэг
Үндэслэл

Шалгуурын төрөл

Яагаад энэ шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах болсон

Орхих нь
Орц/үйл явц/гарц

Стандарт хэмжээ

Мэдээлэлийн эх сурвалж
Мэдээлэлийн чанар
Мэдээлэлийн дүн шинжилгээ
Байгууллага
Нэгж/оролцсон хүмүүс

Хэвтүүлэн эмчлэх дагнасан сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ авсан тохиолдол
Хурц, цочмог өвчин эмгэг, мэс заслын дараах тусламж, үйлчилгээний дараах хэвтүүлэн эмчлэх сэргээн засах
тусламж, үйлчилгээ нь эмнэл зүйн хувьд үр дүнтэй ба хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас сэргийлэх, амьдралын
чанарыг сайжруулснаар өвчнийх нь тавиланд эерэг нөлөө үзүүлэх ач хоблогдолтой бөгөөд нөгөө талаар
эмнэлгийн шаардлагагүй хэвтэлтийг бууруулах эдийн засгийн үр ашигтай
Дагнасан сэргээн засах эмчилгээний бүх тохиолдол
Харвалт, шигдээс, гэмтэл, мэс засал хийснээс хойш нэн даруй эрт үеийн сэргээн засах тусалмж, үйлчилгээ заалттай
тохиолдлууд
гарцын

Тохиргоо (ямар нэг)

Харвалт, шигдээс, гэмтэл, мэс засал хийснээс 3 сарын дотор сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн
тохиолдлын тоо*100/тухайн жилдээ хэвтүүлэн сэргээн засах эмчилгээний нийт тохиолдлын тоо
Хагас, бүтэн жилээр

Гэрээний үнэлгээний оноо

25 оноо

Олон улсын дундаж хэмжээ

-

Суурь түвшин
Хүрэх түвшин

Суурь түвшинг сүүлийн 6 сарын мэдээлэлд суурилж тогтооно
Байгууллага бүрээр тохирох

Аль байгууллагад хамаарах

Бүх сэргээн засах төвд хамаарна

Мэдээлэлийн эх сурвалж

ЭМДЕГазрын дата мэдээлэл

Мэдээлэлийг ашиглахад хязгаарлалт байгаа эсэх

Байхгүй

Мэдээлэлийг бүрдүүлэх газар

ЭМДЕГазрын Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Мэдээлэлийг шинэчлэх

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт, гэрээлэлтийн газар

Мэдээлэлийг гаргаж эзэмшдэг газар

ЭМДЕГазар

Шалгуур үзүүлэлт, тайланг боловсруулдаг газар

ЭМДЕГ-ын Худалдан авалт гэрээлэлтийн газар, Мэдээлэлийн технологийн хэлтэс

Тооцох аргачлал
Тооцоолол

Дагнасан сэргээн засахын тохиолдол

Мэдээлэлийн ямар бүрэлдэхүүн хэсэг шаардлагатай вэ?

Орох нь

Шалгуур

Хурц, хурцавтар эмгэгийн дараах сэргээн засах эмчилгээнд хүлээн авсан тохиолдлын эзлэх хувь хэмжээ

ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ТӨВ, КЛИНИК,
УЛАМЖЛАЛТЫН ЭМНЭЛЭГ, СУВИЛАЛ,
СУВИЛАХУЙН ТӨВИЙН ГЭРЭЭНД ШАЛГУУР
ҮЗҮҮЛЭЛТ ХАВСАРГАХГҮЙ БӨГӨӨД ТУХАЙН
БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЭЭНЭЭС ГЭРЭЭНИЙ 5.3 ДАХЬ
ЗААЛТЫГ ХАСЧ БАЙГУУЛНА

D.

ЧАНАР &
ҮР АШИГ

ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ
➢ 5.1. Энэхүү гэрээг эрх бүхий этгээдээс
баталсан
гэрээ
дүгнэх
аргачлал,
журмын дагуу дараа оны 01 дүгээр
сарын 20-ны өдрийн дотор дүгнэнэ.
➢ 3.8.
Дараах
тохиолдолд
гэрээг
хугацаанаас нь өмнө цуцлах үндэслэл
болно:
3.8.1. эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэгч гэрээний гүйцэтгэлийн
шалгуур үзүүлэлтийн 70 буюу түүнээс
дээш хувийг хангаагүй бол;
➢ 5.3. Гэрээний хэрэгжилтийн үр дүнг
үндэслэн, 90 хувь ба түүнээс дээш
үнэлэгдсэн эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэгчид Эрүүл мэндийн
даатгалын
тухай хуулийн 20.1.3-т
заасан урамшууллыг олгож болно.

АНХААРАЛ
ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА

