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Шуудангийн хаяг: С.Зоригийн гудамж 
 

Улаанбаатар -210648 
 
Факс: 976-11-320633 
 
Утас:  70111485 
 
Э-шуудан: admin@hdc.gov.mn 

www.hdc.gov.mni 
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Гарчиг 

Бүлэг 1. Програмын тухай  

• Програмын товч танилцуулга 

• Програм хангамжийг хэрхэн олж авах вэ? 

• Компьютерээ хэрхэн бэлтгэх буюу тавигдах шаардлага 

• Техникийн үзүүлэлт 

• Програмын дэмжигч браузур 

• Командын үүрэгүүд 

• Програмын онцлог, давуу талууд 

Бүлэг 2. Бүртгэлийн маягт /загвар/ 

• 5 хүртэлх насны хүүхдийн эрт илрүүлэг үзлэгийн маягт 

• 5-18 насны хүүхэд, өсвөр үеийнхний эрт илрүүлэг үзлэгийн маягт 

• Насанд хүрэгчдийн эрт илрүүлэг үзлэгийн маягт (18 ба түүнээс дээш нас) 

 

Бүлэг 3. Мэдээлэл оруулах  

• 5 хүртэлх насны хүүхдийн эрт илрүүлэг үзлэгийн маягт 

• 5-18 насны хүүхэд, өсвөр үеийнхний эрт илрүүлэг үзлэгийн маягт 

• Насанд хүрэгчдийн эрт илрүүлэг үзлэгийн маягт (18 ба түүнээс дээш нас) 

Бүлэг 4. Мэдээлэлтэй ажиллах  

• Бүртгэх 

• Засах  

• Устгах  

• Хайх  

• Цэвэрлэх  

• Хэвлэх  

• Экпорт  
• Хадгалах  
• Буцах  
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Програмын товч танилцуулга 

Энэхүү эрүүл мэндийн нэгдсэн систем нь Эрүүл мэндийн тухай хууль, гэрээр 

урьдчилан сэргийлэх үзлэг, жирэмсний хяналтыг хийх үйл ажиллагааны явцад 

ашиглагдах дүрэм журамуудад үндэслэн “Гэрийн эргэлтээр урьдчилан сэргийлэх 

үзлэг”-ийн бүртгэлийг мэдээлэх хуудасуудыг бүртгэн бүх төрлийн тайлан мэдээ 

гаргаж, илгээх зориулалт бүхий систем юм.  

 

Програм хангамжийг хэрхэн олж авах вэ? 

Уг програм хангамж нь Үндэсний дата төвд байрших болно. 

Веб сайтын http://vhs.hinfo.mn/ гэсэн интернет хаяганд байршуулсан тул эрхээрээ 
нэвтрэх боломжтой. 

 

Компьютерээ хэрхэн бэлтгэх буюу тавигдах шаардлага 

Програм нь интернет сүлжээний орчинд ашиглагдах веб аппликэйшн учир 
Windows, Mac OS үйлдлийн системийн аль ч хувилбарт ажиллах ба дараах 
үзүүлэлтийг хангах системийг бүрдүүлсэн байхад л хангалттай.  

 

Техникийн үзүүлэлт 

Дараах үзүүлэлт уг програмыг ажиллуулахад шаардлагатай хамгийн бага үзүүлэлт 
ба үүнээс илүү үзүүлэлттэй компьютер байвал зүгээр. 

• Хурд: 2.0 GHZ 

• Дэлгэцийн нягтрал: 1024x768 

• Санах ой: 2048 MB 

• Хатуу дискний зай: 80 GB  

 

Програмын дэмжигч браузур 

Хэрэглэгч програмыг ашиглахын тулд комьютерт веб хөтөч буюу браузер суулгасан 
байх шаардлагатай. 

Windows үйлдлийн системийг дагалдаж Internet Explore, Mac үйлдлийн системийг 
дагалдаж Safari ирдэг. Харин Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome нь тусдаа бие 
даасан програм хэлбэрээр суулгадаг. 

  

http://vhs.hinfo.mn/
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Командын үүрэгүүд 

Бүртгэл 

5 хүртэлх насны хүүхдийн эрт илрүүлэг 

Хүүхэд, өсвөр насныхны эрт илрүүлэг 

Насанд хүрэгчдийн халдварт ба халдварт бус өвчин эдгээр бүртгэлийн хуудаснаас 

аль нэгийг нь сонгож мэдээллээ шивнэ. 

Бүртгэл дотроо Бүртгэх, Засварлах, Устгах гэсэн коммандуудтай. 

Бүртгэх 

Бүртгэлийн хуудсан бөглөгдсөн мэдээллүүдийг системд шивж оруулах. 

Засварлах 

Шивэгдсэн мэдээллүүдийг дуудаж гарган тухайн засвардах бичлэгээ сонгон нээж 

шаардлагатай засваруудыг хийх боломжтой. 

Устгах  

Шивэгдсэн мэдээллүүдийг дуудаж гарган тухайн засвардах бичлэгээ сонгон устгах 

боломжтой. 

Мэдээллийн давтамж  

Мэдээлэл хэдэн удаа давтагдаж орсныг тоолох команд юм.  

Онош  

Өвчний олон улсын 10-р ангилал бүрэн эхээрээ орсон учир оношийг оруулахдаа 

код болон текст хэлбэрээр хайхад гарч ирнэ. 

Экспорт  

Мэдээллийн сангаас харагдаж байгаа бүх бичлэгийг өргөн хэрэглээний програм 

Acrobat -ийн PDF, Rtf, Csv, Xls, Xlsx файлд харагдах байдлыг өөрчлөлгүйгээр 

хадгална. Мэдээллийн үсгийн хэлбэр, хэмжээний талаарх мэдээлэл очихгүй. Мөн 

мэдээллийн санг өөр хавтасанд хадгалж болно. Хэрэв энэхүү хадгалсан файлыг 

програм хэрэглэх бол нэрийг өөрчлөлгүйгээр зөвхөн байршлыг өөрчилж хадгалах 

хэрэгтэй.  

 Энэхүү коммандыг ажиллуулахдаа VHS тайлангийн хэсэгрүү 

байгууллага, тайлангийн төрөл, мөн хугацааг зааж өгч ажиллуулан хэвлэх гэсэн 

комманд дарснаар гарч ирэх болно.  

Гарах  
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Мэдээллийн нэг удаа 15-20 бичлэгийг засаж болох ба засварлаж дууссаны 

дараагаар заавал нэг удаа энэхүү цонхыг хааж мэдээллийг хадгалж байна. Үүний 

дараагаар ахин нээж цааш ажилласан мэдээллийг их хэмжээгээр алдагдахаас 

бүрэн сэргийлж чадна. 

Програмын онцлог, давуу талууд 

• Мэдээллийг шивж оруулах үйл ажиллагааг хурдан байлгах үүднээс 
сонголтын хэсэгтэй ба шивэх шаардлагагүй. 

• Мэдээллийг дахин давтан оруулахыг аль болох багасгасан ба алдааны 
мессеж гаргадаг. 

• Мэдээллийн баазыг өргөн хэрэглээний програм Microsoft EXCEL руу 
хөрвүүлэх боломжтой. 

• Веб аппликэйшн учир хурдан шуурхай ажиллах боломжтой 

• Мэдээллийн сүлжээний горимд ажиллаж олон хэрэглэгчийг нэгдмэл нэг 
баазтай ажиллахаар зохион байгуулсан. 
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Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны 

өдрийн А/611 дүгээр тушаалын арваннэгдүгээр хавсралт 

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт ЭИМ-1 

 

5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГИЙН МАЯГТ 
 

Үзлэг хийсэн .... он.... сар... өдөр... 

 

II. ЭХИЙН МЭДЭЭЛЭЛ  

Регистрийн дугаар: 

          
 

Нэр: Яс үндэс: Утасны дугаар: 

Боловсрол: 

Боловсролгүй 

 Бага 

 Суурь  

Бүрэн дунд            

 Мэргэжлийн болон 

техникийн 

 Дипломын боловсрол 

 Бакалавр  

 Магистр 

 Доктор 

Гэрлэлтийн байдал: 
  Огт гэрлээгүй 
  Батлуулсан гэр 
бүлтэй 
  Батлуулаагүй гэр 
бүлтэй 
  Тусгаарласан 
  Цуцалсан 

  Бэлбэсэн  

Хөдөлмөр эрхлэлт: 

1. Цалин хөлстэй 
ажиллагч 

2. Ажил олгогч 
3. Хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгч 
4. Нөхөрлөл хоршооны 

гишүүн 
5. Мал аж ахуй эрхлэгч 
6. Өрхийн үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээнд цалин 
хөлсгүй ажиллагч 
гишүүн 

 Бусад /бичнэ/ 

Хөдөлмөр эрхлэхгүй 

шалтгаан: 

1. Сургуульд сурдаг 
2. Тэтгэвэрт 
3. Хөдөлмөр эрхлэх 

чадваргүй  
4. Гэрийн ажилтай 
5. Тохирох ажил 

олдохгүй 
6. Ажил хайж байгаа 
7. Ажиллах 

сонирхолгүй 
 Бусад /бичнэ/ 

Ажил, мэргэжил............................................... Ажилладаг салбар, 

чиглэл.......................................................................... 

Орон сууцны байдал: 

 Гэр, сууц      Орон сууцны байшин            Бие даасан тохилог сууц                Сууцны тусдаа 
байшин 

 Оюутан сурагчдын нийтийн байр                 Ажиллагчдын нийтийн байр  

 Нийтийн зориулалтын бусад байр               Зориулалтын бус сууц                    Бусад 

Хэнтэй амьдардаг вэ? 

Хүүхэд (тоо:_____)   Нөхөр         Хадам аав          Хадам ээж         Өөрийн аав  

 Өөрийн ээж           Бусад (тоо:______) 

Тамхи татдаг уу?      Тийм (өдөрт _______ тамхи татдаг)          Үгүй 

Архи хэрэглэдэг үү?     Тийм            Үгүй       Хааяа 

I. ХҮҮХДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

 Регистрийн дугаар: 

          
 

 

Хүүхдийн ургийн овог: 

 
Хүйс:     Эр / Эм 

Хүүхдийн хүйсийг заавал дугуйлж 

тэмдэглэ! 

Эцэг, эхийн нэр: 

 

Хот, аймаг, дүүрэг Сум,  хороо Баг, хэсэг 

Хүүхдийн нэр: 

 

 

Төрсөн он сар өдөр цаг Хүүхдийн нас: ..…          ____ сар____ хоногтой 
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III. ЭХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

Дараах өвчнөөр өвчилж байсан уу?        Тийм    Үгүй        

 Артерийн гипертензи     Бөөрний архаг үрэвсэл    Чихрийн шижин  

 Зүрхний өвчин     Бамбай булчирхайн өвчин    Харшил 

 Халдварт хепатит     

 Бусад өвчин (нэрлэнэ үү) ………………………………………………………..……………………. 

 

Эцгийн эрүүл мэнд:   Хэвийн   Хэвийн биш  

 (өвчин юм уу зовиур: ………………………….........................................................................) 

 

IV. ЭХИЙН ЖИРЭМСЛЭЛТИЙН ТҮҮХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ /ХҮҮХЭД/ 

Төрөх үеийн жин (кг)............. Одоогийн жин (кг) 

Урт, өндөр (см)..................................... 

Толгойн тойрог (см): ................... 

Толгойн хэмжээ:  □ Хэвийн   □ Том  □ 

Жижиг 

Хооллолт:     □    Хөхөө хөхдөг         □  Холимог          □ Тэжээвэр          □ Ердийн    

Өдөрт ......удаа           Нэг удаад .............мл иддэг 

Гол иддэг хоол  1................................ 2.................................. 3 ................................... 4 .................................. 

Арьс, үс, хумс:    □ Хэвийн  □ Хэвийн бус бол:  (√ гэж тэмдэглэ)    

□ Арьсны уян чанар алдагдсан □ Шарлалт □ Тууралт □ Атопи (Шүүдэст эмзэгшил)   

□ Нуралт            □ Үрэвсэл              □ 2 хөлийн хаван              □ ХТЦД  

□ Хумс хөх         □ Алганы зураасны өөрчлөлт                □ Мөөгөнцөр          □ Бусад 

Цус багадалтын шинж:   □ Илрээгүй □ Алга цайсан          □ Хувхай цагаан 

Толгой, хүзүү, захын тунгалгийн булчирхай:     □ Хэвийн      □ Хэвийн бус бол     (√ гэж тэмдэглэ) 

□ Макроцефали  □ Микроцефали   □ Толгойгоо даахгүй  □ Хүзүү гилжгий □ Бусад 

Яс, булчингийн тогтолцоо:    □ Хэвийн,          □ Хэвийн бус бол:  (√ гэж тэмдэглэ)  

□ Цээжний хэлбэр □ Нуруу муруй      □ Сампингийн эрхи        □ Дагз зөөлрөх       □ Түнхний эмгэг 

□ Үе мөчдийн хөдөлгөөн хязгаарлагдсан       □ Үений үрэвсэл     □ Булчингийн атрофи 

Булчингийн хүчдэл:  □ Сайн         □ Дунд       □ Сул      □ Бусад _______________________________ 

Нүд:   □ Хэвийн   □ Хялар □ Харааны бэрхшээл □ Урвасан зовхи   □ Харц эгцэлж харахгүй □ Бусад 

Чих, хамар, хоолой:      □ Хэвийн □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ)  

□ Хамрын эмгэг  □ Аденойдит  □ Гүйлсэн булчирхай □ Чихнээс булаг гарсан: ……..хоног     □ 

Бусад Сонсгол: □Хэвийн       □Хэвийн бус 

Амьсгалын тогтолцоо:       □ Хэвийн   □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 

□ 14-өөс олон хоног ханиалгасан □ Амьсгал олширсон  □ Цээж хонхолзох  

□ Шуугиантай амьсгал  □ Хяхтнаа амьсгал              □ Бусад 

Зүрх судасны тогтолцоо:  □ Хэвийн  □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 

□ Тахикарди      □ Брадикарди □ Авиа бүдэг   □ Хэм алдагдалтай    □ Шуугиантай       □ Бусад 

Хоол боловсруулах тогтолцоо: □ Хэвийн   □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 

□ Бөөлждөг  □ Хэвлий эмзэглэлтэй,    □ Элэг том □ Элэг эмзэглэлтэй  

□ Дэлүү том  □ Суулгалт □ Баас хатдаг            □ Хүйн ивэрхий                    □ Бусад 

Хэдэн удаа жирэмсэлсэн...............  

Хэдэн удаа төрсөн................ 

Одоо хэдэн хүүхэдтэй...................  

Үүний өмнөх жирэмслэлт .........он......сар . 

Бага жинтэй хүүхэд төрүүлж байсан уу (22-36 долоо хоног)  

 Тийм бол ....... удаа    Үгүй 

Үр хөндүүлж байсан  эсэх   Тийм бол ....... удаа    Үгүй 

Зулбаж байсан уу?  Тийм бол ....... удаа    Үгүй 

Өсөлтгүй жирэмслэлт болж байсан уу?        Тийм        Үгүй 
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Шээс бэлгийн тогтолцоо: □ Хэвийн   □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 

□ Олон удаа шээдэг       □ Шөнө шээдэг     □ Орондоо шээдэг     □ Шээхэд өвддөг     □ Дүлж шээдэг  

□ Төмсөг усжилттай       □ Төмсөг хуухнагт буугаагүй         □  Тээрхийн арьс чөлөөтэй эргэхгүй  

□ Бусад 

Мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо:  □ Хэвийн    □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 

□Татдаг            □ Дагз хөшингө              □ Эмгэг рефлексүүд илэрсэн      □ Бусад 

Нүдэнд ил харагдах хөгжлийн эмгэг:  □ Үгүй   □ Эмгэгтэй бол: (√ гэж тэмдэглэ) 

□ Уруул тагнайн сэтэрхий     □ Чихний дэлбэнгүй               □ Чихний гадна суваггүй 

□ 2  нүдний зай хол     □ Хөлгүй       □ Гаргүй     □ Олон хуруу     □ Цөөн хуруу       □ Бусад ___________ 

Амны хөндий: Хүүхдийн шүд анх ____сартайдаа ургасан Одоо байгаа шүдний тоо: ____ 
 Эрүүл        Эрүүл бус 
□ Шүдний цагаан толбо     □ Шүдний өнгө өөрчлөгдсөн     □ Шүдний ургалт буруу □ Буйлны үрэвсэл 
□ Уруулын хөвч богино □ Хэл мурийсан □ Хэлний хөвч богино □ Амны салстад шарх үүсдэг 
□ Гэмтлийн улмаас шүд хөдөлгөөнд орсон    □ Хүүхдийн шүдийг тогтмол угааж өгдөг    □ Бусад 

 

Шүдний үзүүлэлт (цлаш):  

□ цоорсон  

□ ломбодсон  

□ авагдсан  

 

□ Эмчилгээ шаардлагатай (шүдний тоо _____) 

Тайлбар: Цоорсон, ломбодсон, авагдсан шүдний 

үзүүлэлтийн шүд тус бүр дээр ц, л, а үсгээр 

тэмдэглэнэ. 

VI. ЗААВАЛ ХИЙХ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ҮНДЭСНИЙ ТОВЛОЛ 
 

 
Вакцин хийлгэсэн 
огноо 

          

 

Дархлаажуулалтанд бүрэн хамрагдсан эсэх:  □ Тийм   □Үгүй   
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VII. ЭМЧИЙН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ 

 
Доорх сонголтуудаас тус өвчтөнд тохирох мэдээллийг сонгож, шаардлагатай хэсэгт эмчийн дүгнэлтийг бичнэ.  

 

№ Эмчийн дүгнэлт Шинэ Хуучин 

Авсан арга хэмжээ 

 
Амьдралын 
хэв маягаа 

өөрчлөх 

 
Өрх, сумын 

ЭМТ-д 
хяналтанд 

авах 

Өрх, сумын 
ЭМТ-д 

эмчилгээнд 
хамрагдах 

 
Дээд шатлалын 
эмнэлэгт онош 

баталгаажуулах 

Дээд 
шатлалын 
эмнэлэгт 

эмчилгээнд 
хамрагдах 

1 Эрүүл х х 
     

2 Эмгэг илэрсэн 
       

2 

1. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________  

       

2. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

       

3. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

       

4. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

       

5. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

       

 

Эрүүл мэндийн бүлэг:     I Бүлэг   II Бүлэг  III Бүлэг  IV Бүлэг  V Бүлэг 

 
Тайлбар: Доорх зааврын дагуу кодлоно. Өмнөх тоог дугуйлна уу (1, 2 ....гм) 
 

- Амьдралын хэв маягаа өөрчлөх (зөвлөгөө) 

1. Хооллолт  2. Идэвхитэй хөдөлгөөн 3. Хорт зуршил  4.Бусад 

- Өрх, сумын ЭМТ-д хяналтанд авах (кодоор) 

1. 3 хүртэлх сар  2. 6 хүртэлх сар 

- Өрх, сумын ЭМТ-д эмчилгээнд хамрагдах (кодоор) 

1. Эмийн  2. Эмийн бус 

- Дээд шатлалын эмнэлэгт онош баталгаажуулах (кодоор) 

1. Дүүргийн ЭМТ 2. АНЭ, БОЭТ 3. Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг 4. Хувь ЭМБ 

 

- Дээд шатлалын эмнэлэгт эмчилгээнд хамрагдах (кодоор) 

1. Дүүргийн ЭМТ 2. АНЭ, БОЭТ 3. Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг 4. Хувь ЭМБ 

 

 

Үзлэг хийсэн байгууллага:    _____________ 

Эмчийн нэр:      ______________ /гарын үсэг/ 
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Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны 

өдрийн А/611 дүгээр тушаалын арваннэгдүгээр хавсралт 

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт ЭИМ-2 
 

5-18 НАСНЫ ХҮҮХЭД, ӨСВӨР ҮЕИЙНХНИЙ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГИЙН МАЯГТ 

Үзлэг хийсэн ..... он.... сар.... өдөр  

1. ХҮН АМ ЗҮЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Эмнэлгийн нэр, лого РД           
 

Ургийн овог: 

Эцэг, эхийн нэр: Өөрийн нэр: 

Төрсөн он       сар     өдөр 
                      /        / 

Оршин суугаа хаяг: 
  
  
  
  
 

Харъяалал: 
 Харъяалалтай байнгын оршин суугч 
 Харъяалалгүй байнгын оршин суугч 
 Харъяалалтай түр оршин суугч 
 Харъяалалгүй түр оршин суугч 
 Бүртгэлгүй иргэн 
 
Утасны дугаар:______________ 

Нас: [       ] Хүйс:   
 Эр 
 Эм 

Цэцэрлэгт явдаг эсэх: 
 Тийм    / 6 хүртэлх нас/ 
 Үгүй 

Сургуульд сурдаг эсэх: 
 Тийм /6-18 хүртэлх/ 
 Үгүй 

Хөдөлмөр эрхэлдэг эсэх: 
 Тийм 
 Үгүй 

Орон сууцны байдал: 
 Гэр, сууц      Орон сууцны байшин           Бие даасан тохилог сууц                Сууцны тусдаа байшин 
 Оюутан сурагчдын нийтийн байр                Ажиллагчдын нийтийн байр  
 Нийтийн зориулалтын бусад байр              Зориулалтын бус сууц                    Бусад 

 
II. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Өндөр .................................. см                                         Бүсэлхийн тойргийн (БТ) хэмжээ ..................... см 
/10-тын орны бутархай оруулах/                                       /10-тын орны бутархай оруулах/          
Жин .................................... кг 
/10-тын орны бутархай оруулах/ 

Харааны шил эсвэл линз зүүдэг 
эсэх? 
 Тийм 
 Үгүй 

Сонсголын аппарат зүүдэг 
эсэх? 
 Тийм 
 Үгүй 

Шүдний аппарат зүүдэг эсэх? 
 Тийм 
 Үгүй 

 
III. ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ 

Арьс, үс, хумс:    □ Хэвийн,  □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 
□ Арьсны уян чанар алдагдсан □ Арьсны өнгө     □ Тууралт □ Атопи (Шүүдэст эмзэгшил)   
□ Үрэвсэл     □ Хаван □ Туранхай       □ Хумс хөх       □ Алганы зураасны өөрчлөлт 
□ Мөөгөнцөр    □ Бусад 

Цус багадалтын шинж:   □ Илрээгүй  □ Алга цайсан         □ Хувхай цагаан 

Толгой, хүзүү, захын тунгалгийн булчирхай:     □Хэвийн      □ Хэвийн бус бол     (√ гэж тэмдэглэ) 

□ Макроцефали     □ Микроцефали    □ Толгойгоо даахгүй     □ Хүзүү гилжгий    □ Бусад 

Яс, булчингийн тогтолцоо:    □ Хэвийн         □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ)  
□ Цээжний хэлбэр       □ Нуруу муруй      □ Үе мөчдийн хөдөлгөөн хязгаарлагдсан     □ Үений үрэвсэл 
□ Булчингийн атрофи  □ Түнхний эмгэг 
Булчингийн хүчдэл:  □ Сайн         □ Дунд       □ Сул      □ Бусад _______________________________ 

Нүд:   □ Хэвийн   □ Хялар   □ Харааны бэрхшээл   □ Урвасан зовхи    □ Харц эгцэлж харахгүй     □ 
Бусад 

Чих, хамар, хоолой:      □ Хэвийн  □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ)  
□ Хамрын эмгэг  □ Аденойдит  □ Гүйлсэн булчирхай □ Чихнээс булаг гарсан: ……..хоног      □ Бусад 
Сонсгол: □ Хэвийн       □ Хэвийн бус 

Амьсгалын тогтолцоо:       □ Хэвийн   □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 
□ 14-өөс олон хоног ханиалгасан □ Амьсгал олширсон  □ Астма       □ Хэржигнүүр        □ Бусад 
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Зүрх судасны тогтолцоо:  □ Хэвийн         □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 
□Тахикарди    □ Брадикарди □ Авиа бүдэг   □ Хэм алдагдалтай    □ Шуугиантай  □ Бусад 

Хоол боловсруулах тогтолцоо: □ Хэвийн   □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 
□ Бөөлждөг  □ Хэвлий эмзэглэлтэй    □ Элэг том □ Элэг эмзэглэлтэй □ Дэлүү том  
□ Суулгалт           □ Баас хатдаг                  □ Бусад 

Шээс бэлгийн тогтолцоо: □ Хэвийн   □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 
□ Олон удаа шээдэг    □ Шөнө шээдэг  □ Орондоо шээдэг □ Шээхэд өвддөг  □ Дүлж шээдэг   
□ Тээрхийн арьс чөлөөтэй эргэхгүй          □ Бусад 

Мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо:  □ Хэвийн    □ Хэвийн бус бол: (√ гэж тэмдэглэ) 
□ Татдаг          □ Дагз хөшингө        □ Эмгэг рефлексүүд илэрсэн           □  Бусад ______ 

Нүдэнд ил харагдах хөгжлийн эмгэг:  □ Үгүй   □ Эмгэгтэй бол: (√ гэж тэмдэглэ) 
□ Уруул тагнайн сэтэрхий     □ Чихний дэлбэнгүй □  Чихний гадна суваггүй □ 2 нүдний зай 
хол   □ Хөлгүй   □ Гаргүй □ Олон хуруу     □ Цөөн хуруу      □ Бусад 

Амны хөндий:  Одоо байгаа шүдний тоо: ____            Эрүүл        Эрүүл бус 
□ Шүдний цагаан толбо     □ Шүдний өнгө өөрчлөгдсөн     □ Шүдний ургалт буруу  □ Буйлны үрэвсэл  
□ Уруулын хөвч богино □ Хэл мурийсан □ Хэлний хөвч богино □ Амны салстад шарх үүсдэг 
□ Гэмтлийн улмаас шүд хөдөлгөөнд орсон    □ Хүүхдийн шүдийг тогтмол угааж өгдөг       □ Бусад 

 

 
 
 

 
 

Шүдний үзүүлэлт:  
□ Цоорсон  
□ Ломбодсон  
□ Авагдсан 
□ Давхар ургасан байнгын шүд 
_______________ 
□ Байнгын 1-р их араа буюу 6-р шүд ургасан  

• Хоншоор      □ Баруун □ Зүүн 

• Эрүү             □ Баруун □ Зүүн 
□ Эмчилгээ шаардлагатай (шүдний тоо 
_______) 

 
Тайлбар:  
1. Сүүн шүд унаагүй боловч байнгын шүд 

нь давхар ургасан эсэхийг сайтар 
тэмдэглэж мэргэжлийн эмчийн 
хяналтанд илгээнэ.  

2. Байнгын 1-р их араа буюу 6-р шүд ургаж, 
буйлнаас цухуйж эхэлмэгц мэргэжлийн 
эмчид хандаж ховил битүүлэх эмчилгээ 
(ховилын ломбо) хийлгэх зайлшгүй 
шаардлагатай тул мэргэжлийн эмчийн 
хяналтанд илгээнэ.  

3. Гэмтлийн улмаас шүд хөдөлгөөнд орсон 
хожуу үүсэх хүндрэлээс сэргийлж 
шүдний эмчид үзүүлж зөвлөгөө авах 
шаардлагатай 

4. Холимог зуултын үед хүүхдийн сүүн ба 
байнгын шүдийг зураглалын шүд тус 
бүрт дараах байдлаар бичиж 
тэмдэглэнэ: 

• Байнгын шүд: Ц, Л, А 
Сүүн шүд: ц, л, а 
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IV. ХАЛДВАРТ БА ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧНИЙ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ 
 

Ямар нэгэн хорт зуршилтай эсэх: □ Тийм         □ Үгүй 

Тийм бол ямар хорт зуршилтай 
вэ? (8-18 нас) 
1. Мансууруулах төрлийн бодис 
2. Тамхи 
3. Архи, согтууруулах ундаа 
4. Компьютер, утсанд донтох 
5. Бусад  

Өмнө нь сэтгэцийн эмгэг 
оношлогдож байсан эсэх: 
1. Тийм    
2. Үгүй 

Өмнө нь осол, гэмтэлд өртөж 
байсан эсэх: 
1. Тийм    
2. Үгүй 

 

СҮРЬЕЭ (15-аас доош насны хүүхдэд асран хамгаалагчаас асууна) 

Сүрьеэгийн шинж тэмдэг ба зовиур 

Танд дараах зовиур/шинж тэмдэг илэрч байна уу? 

1.Ханиалгах o Тийм   бол хэд хоног? ...................      Үгүй 

2.Халуурах o Тийм бол хэд хоног? ...................         Үгүй 

3.Цустай цэр гарах o Тийм  бол хэд хоног? ...................           Үгүй 

4.Шөнө хөлрөх o Тийм                                                               Үгүй 

5.Шалтгаангүйгээр турах o Тийм                                                                Үгүй 

6.Бусад o Тийм                                                                Үгүй 

Сүрьеэгийн тархвар судлал 

1.Та өмнө нь сүрьеэгээр өвчилж байсан уу? Тийм                        Үгүй 

2.Танай гэр бүлээс хэн нэгэн сүрьеэгээр өвчилж байсан уу? Тийм                        Үгүй 

3.Таны хамаатан садны дундаас сүрьеэгээр өвчилж байсан уу? Тийм                         Үгүй 

4. Таны ажил\ сургуулийн хамт олны дунд сүрьеэгээр өвчилж 
байсан уу? 

Тийм                        Үгүй 

Цээжний рентген шинжилгээ 

Рентген шинжилгээнд хамрагдсан эсэх Тийм                            Үгүй 

Дүгнэлт: Хэвийн            Өөрчлөлттэй – цэр авахгүй       Өөрчлөлттэй – цэр 
авах       

Цэрний сорьц өгсөн эсэх Тийм              Үгүй Цэрний түрхцийн шинжилгээний хариу 
1. Эерэг (+)  
2. Сөрөг (-) 
3. Эргэлзээтэй 

Оношийн баталгаажилт   
1. Сүрьеэ өвчтэй  
2. Сүрьеэ өвчингүй  
3. Өвчний сэжигтэй 

 В ВИРҮСТ ХЕПАТИТ (15-18 нас хүртэл)  

В вирүст хепатит 
халдвартай гэж оношлогдож 
байсан эсэх 
1.Тийм    
2.Үгүй      
3.Мэдэхгүй     
 

HBsAg хурдавчилсан 
оношлуурын хариу 
1. Эерэг (+)    
2. Сөрөг (-)    
3. Эргэлзээтэй 
4. Сул эерэг 
 

Оношийн баталгаажилт 
1. В вирүст хепатитийн халдвартай    
2. В, Дельта вирүст хепатитийн хавсарсан 

халдвартай     
3. В, С вирүст хепатитийн хавсарсан 

халдвартай     
4. В вирүст хепатитийн халдваргүй     
5. Өвчний сэжигтэй 

 С ВИРҮСТ ХЕПАТИТ (15-18 нас хүртэл)  

Хепатит С вирүсийн халдвартай гэж 
оношлогдож байсан эсэх 
1.Тийм 
2.Үгүй 
3.Мэдэхгүй 
   

antiHCV хурдавчилсан 
оношлуурын хариу  
1. Эерэг (+) 
2. Сөрөг (-) 
3. Эргэлзээтэй 
4. Сул эерэг 

Оношийн баталгаажилт 
1. Хепатит С- вирүсийн 

халдвартай 
2. Хепатит С- вирүсийн 

халдваргүй  
3. Өвчний сэжигтэй 
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БЗДХ – ТЭМБҮҮ (15-18 нас хүртэл)  

Тэмбүү өвчнөөр оношлогдож байсан 
эсэх  
1.Тийм 
2.Үгүй 
3.Мэдэхгүй 

Тэмбүү хурдавчилсан 
оношлуурын хариу 
1. Эерэг (+) 
2. Сөрөг (-) 
3. Эргэлзээтэй 

Оношийн баталгаажилт 
1. Тэмбүү өвчнөөр ШИНЭЭР 

өвдсөн өвчтөн 
2. Тэмбүү өвчингүй 
3. Тэмбүү өвчнөөр өмнө нь 

өвчилж байсан  
4. Өвчний сэжигтэй 

 

V. ЭМЧИЙН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ 

 
Доорх сонголтуудаас тус өвчтөнд тохирох мэдээллийг сонгож, шаардлагатай хэсэгт эмчийн дүгнэлтийг бичнэ.  

№ Эмчийн дүгнэлт Шинэ Хуучин 

Авсан арга хэмжээ 

 
Амьдралын 
хэв маягаа 

өөрчлөх 

 
Өрх, сумын 

ЭМТ-д 
хяналтанд 

авах 

Өрх, сумын 
ЭМТ-д 

эмчилгээнд 
хамрагдах 

 
Дээд шатлалын 
эмнэлэгт онош 

баталгаажуулах 

Дээд 
шатлалын 
эмнэлэгт 

эмчилгээнд 
хамрагдах 

 
 

Бусад 

1 Эрүүл х х 
      

2 Эмгэг илэрсэн 
        

2 

1. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________  

        

2. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

        

3. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

        

4. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

        

5. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

        

 

Эрүүл мэндийн бүлэг:     I Бүлэг   II Бүлэг  III Бүлэг  IV Бүлэг  V Бүлэг 

 
Тайлбар: Доорх зааврын дагуу кодлоно. Өмнөх тоог дугуйлна уу (1, 2 ....гм) 
 

- Амьдралын хэв маягаа өөрчлөх (зөвлөгөө) 

1. Хооллолт  2. Идэвхитэй хөдөлгөөн 3. Хорт зуршил  4.Бусад 

- Өрх, сумын ЭМТ-д хяналтанд авах (кодоор) 

1. 3 хүртэлх сар  2. 6 хүртэлх сар 

- Өрх, сумын ЭМТ-д эмчилгээнд хамрагдах (кодоор) 

1. Эмийн  2. Эмийн бус 

- Дээд шатлалын эмнэлэгт онош баталгаажуулах (кодоор) 

1. Дүүргийн ЭМТ 2. АНЭ, БОЭТ 3. Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг 4. Хувь ЭМБ 

 

- Дээд шатлалын эмнэлэгт эмчилгээнд хамрагдах (кодоор) 

1. Дүүргийн ЭМТ 2. АНЭ, БОЭТ 3. Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг 4. Хувь ЭМБ 

 

 

Үзлэг хийсэн байгууллага:    _____________ 

Эмчийн нэр:      ______________ /гарын үсэг/ 



Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв                                                                               Health info system 

 

17 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв- Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба 

 

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны 

өдрийн А/611 дүгээр тушаалын арваннэгдүгээр хавсралт 

Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт ЭИМ-3 

НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГИЙН МАЯГТ (18 ба түүнээс дээш нас) 

Үзлэг хийсэн .... он... сар... өдөр  

2. ХҮН АМ ЗҮЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Эмнэлгийн нэр, лого 

 

РД           
 

Ургийн овог: 

Эцэг, эхийн нэр: Өөрийн нэр: 

Төрсөн он       сар     өдөр 

                      /        / 

Оршин суугаа хаяг: 

  

  

  

  

  

  

Харъяалал: 

 Харъяалалтай байнгын оршин суугч 

 Харъяалалгүй байнгын оршин суугч 

 Харъяалалтай түр оршин суугч 

 Харъяалалгүй түр оршин суугч 

 Бүртгэлгүй иргэн 

 

Утасны дугаар:_______________ 

Нас [       ] Хүйс:   

 Эр 

 Эм 

Боловсрол: 
 Боловсролгүй 
 Бага 
 Суурь  
 Бүрэн дунд            
 Мэргэжлийн 
болон техникийн 
 Дипломын 
боловсрол 
 Бакалавр  
 Магистр 
 Доктор 

Гэрлэлтийн байдал: 
  Огт гэрлээгүй 
  Батлуулсан гэр бүлтэй 
  Батлуулаагүй гэр 
бүлтэй 
  Тусгаарласан 
  Цуцалсан 
  Бэлбэсэн  

Хөдөлмөр эрхлэлт: 
1. Цалин хөлстэй 

ажиллагч 
2. Ажил олгогч 
3. Хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгч 
4. Нөхөрлөл хоршооны 

гишүүн 
5. Мал аж ахуй эрхлэгч 
6. Өрхийн үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээнд цалин 
хөлсгүй ажиллагч 
гишүүн 

Бусад /бичнэ/ 

Хөдөлмөр эрхлэхгүй 
шалтгаан: 
1. Сургуульд сурдаг 
2. Тэтгэвэрт 
3. Хөдөлмөр эрхлэх 

чадваргүй  
4. Гэрийн ажилтай 
5. Тохирох ажил 

олдохгүй 
6. Ажил хайж байгаа 
7. Ажиллах сонирхолгүй 
8. Бусад /бичнэ/ 

Ажил, мэргэжил............................................... Ажилладаг салбар, чиглэл........................................... 

Орон сууцны байдал: 
 Гэр, сууц      Орон сууцны байшин            Бие даасан тохилог сууц                Сууцны тусдаа байшин 
 Оюутан сурагчдын нийтийн байр                 Ажиллагчдын нийтийн байр  
 Нийтийн зориулалтын бусад байр               Зориулалтын бус сууц                    Бусад 

 

II. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Өндөр .................................. см 

/10-тын орны бутархай оруулах/ 

Жин .................................... кг 

/10-тын орны бутархай оруулах/ 

 
Бүсэлхийн тойргийн (БТ) хэмжээ 

..................... см 

/10-тын орны бутархай оруулах/ 

Биеийн жингийн индекс: 

(БЖИ=Жин(кг)/Өндөр2(см)) 

1.Туранхай (<18.5) 
2.Хэвийн жинтэй (18.5-24.9) 
3.Илүүдэл жинтэй (25.0-29.9) 
4.Таргалалт I (30.0-34.9) 
5.Таргалалт II (35.0-39.9) 
6.Таргалалт III (≥40.0) 

Тамхи татдаг эсэх: 

1. Тийм 
Тамхи татаж эхэлсэн нас ...... 
2. Үгүй 
Өдөр бүр тамхи татдаг эсэх: 

1. Тийм 

2. Үгүй  

3. Хааяа 
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Та сүүлийн 30 хоногт архи, 

согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үү? 

1. Тийм 

2. Үгүй 

 

Долоо хоногийн хэдэн өдөрт 

шинэ жимс, ногоо хэрэглэдэг вэ? 

1. 7 хоногийн 1-2 өдөрт 

2. 7 хоногийн 3-4 өдөрт 

3. 7 хоногийн 5-6 өдөрт 

4. Өдөр бүр 

5. Хэрэглэдэггүй 

7 хоногийн 5-аас доошгүй өдөр 

30 минутаас багагүй хугацаанд 

идэвхтэй хөдөлгөөн хийдэг 

эсэх? 

1. Тийм 

2. Үгүй 

3. Хааяа 

Жирэмсэн эсэх:  Тийм        Үгүй         Мэдэхгүй         Хариулахаас татгалзсан  

Амны хөндий:  Одоо байгаа шүдний тоо  ____                Эрүүл        Эрүүл бус 
□ Буйлны үрэвсэл (шүдээ угаахад цус гардаг эсэх) □ Амны салстад шарх үүсдэг □ Авагддаг шүдэлбэр 
зүүдэг (хиймэл шүд: хуванцар, уян хуванцар) □ Шүдэлбэрийн таарамж сайн, дунд, муу (доогуур нь зурж 
тэмдэглэ) □ Авагддаггүй шүдэлбэр (гүүрэлсэн шүдэлбэр, бүрээс, шаазан бүрээс, имплант гэх мэт) доогуур 
нь зурж тэмдэглэ) □ Бусад 

 
 

 

ЦЛАШүдний үзүүлэлт: 
□ Цоорсон  
□ Ломбодсон  
□ Авагдсан 
 
Шүдний цоорлын олон 
улсын үзүүлэлт 
(ICDAS II-харж 
оношлох систем): 
0 – Эрүүл 
1 – Паалангийн толбо 
2 – Паалангийн гүн 
толбо 
3 – Паалан хэсэгчлэн 
эмтэрсэн 
4 – Тугалмай түвшинд 
цоорсон 
5 – Тугалмайн гүнд 
цоорсон 
6 -Тугалмай ил гарч 
гүн цоорсон 
□ Эмчилгээ 
шаардлагатай шүдний 
тоо ____ 

Тайлбар:  
1. ЦЛАШ (цоорсон, 
ломбодсон, авагдсан 
тэмдэглэгээг Ц, Л, А үсгээр 
шүд тус бүрт тэмдэглэнэ) 
2. Дээрх үзүүлэлтийн 
хажууд цоорлын түвшинг 
харж тодорхойлж бичнэ. 
Жиш: Ц1, Ц6, Ц4 гэх мэт. 
3. Эмчилгээ 
шаардлагатай шүд хэсэгт 
цоорсон бүх шүдний тоог 
бичиж тэмдэглэнэ.  
4. Шүдэлбэрийг 
тухайн зурган дээр тоймлон 
зурж тэмдэглэнэ. Жиш: 
хиймэл шүд бүхий хэсгийн 
дугуйлан тэмдэглэнэ. 

III. ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧНИЙ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ 

АРТЕРИЙН ГИПЕРТЕНЗИ (18 ба түүнээс дээш) 

Та сүүлийн 1 жилийн хугацаанд 

цусны даралтаа хэмжүүлсэн үү? 

1. Тийм 

2. Үгүй 

 

Цусны даралт хэмжилтийн үр 

дүн: 

1. Хэвийн (СД<120; ДД<80) 

2. Ихэссэн 120-129/80 

3. 1-р зэрэг 130-139/80-89 

4. 2-р зэрэг >140/>90 

Артерийн гипертензи онош 

батлагдсан эсэх: 

1. Артерийн гипертензитэй 

2. Артерийн гипертензигүй 

3. Артерийн гипертензитэй 

байх сэжигтэй 

ЧИХРИЙН ШИЖИН (40 ба түүнээс дээш) 

Цусан дахь сахарын хэмжээ 
ихэссэн эсвэл чихрийн шижин 
өвчнөөр оношлогдож байсан 
эсэх: 
 

1. Тийм    

2. Үгүй  

3. Мэдэхгүй 

Цусан дахь сахарын хэмжээг хурдавчилсан 

оношлуураар хэмжсэн үр дүн: 

1. Өлөн үеийн – Хэвийн  (<5.6 ммоль/л) 

2. Өлөн үеийн – Чихрийн шижин хэв шинж 2 

өвчтэй байж болзошгүй (≥5.6 ммоль/л) 

3. Өлөн биш үеийн – Хэвийн  (<7.8 ммоль/л) 

4. Өлөн биш үеийн – Чихрийн шижин хэв 

шинж 2 өвчтэй байж болзошгүй (≥7.8  

ммоль/л)  

Чихрийн шижин хэв шинж 2 
онош батлагдсан эсэх: 
 

1. Чихрийн шижин хэв шинж 2 

өвчтэй  

2. Чихрийн шижин хэв шинж 2 

өвчингүй   

3. Чихрийн шижин хэв шинж 2 

байх сэжигтэй 
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ЦУСАН ДАХЬ ХОЛЕСТЕРИНЫ ТҮВШИН (40 ба түүнээс дээш) 

Цусан дахь холестерины хэмжээ 
ихэссэн гэж оношлогдсон эсэх: 
 

1. Тийм 

2. Үгүй  

3. Мэдэхгүй 

Цусан дахь холестерины хэмжээ: 
 

1. Хэвийн (<5.0 ммоль/л; <190мг/дл)      

2. Хэвийн бус (≥5.0 ммоль/л 

(≥190мг/дл)) 

Цусан дахь холестерины түвшин 
ихэссэн нь баталгаажсан эсэх: 
1. Цусан дахь холестерины 

түвшин их  

2. Цусан дахь холестерины 

түвшин их биш 

3. Цусан дахь холестерины 

түвшин их байж  болзошгүй 

ХӨХНИЙ ХАВДАР (30-60 нас) 

Хөхөө өөрөө шалгадаг эсэх: 
1. Тийм  

2. Үгүй  

Үзлэгийн үр дүн:   

1. Хэвийн 

2. Хэвийн бус 

3. Эргэлзээтэй 

Оношийн баталгаажилт:   
1. Хөхний хавдартай  

2. Хөхний хавдаргүй  

3. Хөхний хавдартай байх сэжигтэй 

УМАЙН ХҮЗҮҮНИЙ ХАВДАР (30-60 нас) 

Умайн хүзүүний хавдрын шинжилгээнд 

хамрагдаж байсан эсэх: 

1. Тийм 

2. Үгүй  

3. Мэдэхгүй 

Үзлэгийн үр дүн: 

1. Хэвийн  

2. Хэвийн бус 

3. Эргэлзээтэй 

Оношийн баталгаажилт: 
1. Умайн хүзүүний хавдартай 

2. Умайн хүзүүний хавдаргүй 

3. Умайн хүзүүний хавдартай байх сэжигтэй 

ТҮРҮҮ БУЛЧИРХАЙН ХАВДАР (50 ба түүнээс дээш) 

Түрүү булчирхайн хавдрын 
шинжилгээнд хамрагдаж байсан эсэх: 
1. Тийм 
2. Үгүй  
3. Мэдэхгүй 

Үзлэгийн үр дүн: 
1. Хэвийн  
2. Хэвийн бус 
3. Эргэлзээтэй 

Оношийн баталгаажилт:   
1.Түрүү булчирхайн хавдартай 
2.Түрүү булчирхайн хавдаргүй 
3.Түрүү булчирхайн хавдартай байх сэжигтэй 

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГ (ЗЦБ) (40 ба түүнээс дээш) 

Мобайл ЗЦБ-ийн үр дүн:  
 

1. Хэвийн     

2. Хэвийн бус 
2.1 Хэм алдалт 
2.2 Ишемийн өөрчлөлт 
2.3 Бусад  

3. Эргэлзээтэй     

 

Суурин ЗЦБ-ийн үр дүн: (Сум, 

өрхийн ЭМТ дээрх) 

1. Хэвийн 

2. Хэвийн бус     

2.1 Хэм алдалт /тахикарди, 

брадикарди, хориг/ 

2.2 Ишемийн өөрчлөлт /цус 

хомсрол, инфаркт/ 

2.3 Ховдолын томрол 

2.4 Тосгуурын томрол 

2.5 Бусад 

Оношийн баталгаажилт: 
 

1. Өвчтэй (Өвчний ОУ-ын ангиллаар) 

2. Эрүүл 

3. Өвчний сэжигтэй 

ХЭТ АВИАН (ЭХО) ОНОШИЛГОО (40 ба түүнээс дээш) 

Мобайл ЭХО – ны үр дүн: 

3. Хэвийн      

2. Хэвийн бус буюу өөрчлөлт 

илэрсэн эрхтэн (олон хувилбарт 

сонголттой)      

2.1 Элэг  

2.2 Цөс   

2.3 Нойр булчирхай 

2.4 Дэлүү 

2.5 Бөөр (баруун) 

2.6 Бөөр (зүүн) 

2.7 Түрүү булчирхай 

2.8 Хэвлий дэх шингэн 

2.9 Бусад 

Суурин ЭХО – ны үр дүн: 
1. Хэвийн      
2. Хэвийн бус буюу өөрчлөлт 
илэрсэн эрхтэн (олон 
хувилбарт сонголттой)      
2.1 Элэг  
2.2 Цөс   
2.3 Нойр булчирхай 
2.4 Дэлүү 
2.5 Бөөр (баруун) 
2.6 Бөөр (зүүн) 
2.7 Түрүү булчирхай 
2.8 Хэвлий дэх шингэн 
2.9 Бусад 
 

Оношийн баталгаажилт: 

1. Өвчтэй (Өвчний ОУ-ын ангиллаар) 
2. Эрүүл 
3. Өвчний сэжигтэй 

Дээрх шалтгаануудаас бусад өвчлөл илэрсэн эсэх?                1. Тийм              2. Үгүй  (Тийм бол бичих) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 



Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв                                                                               Health info system 

 

20 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв- Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба 

IV. ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ 

СҮРЬЕЭ (18 ба түүнээс дээш) 

Сүрьеэгийн шинж тэмдэг ба зовиур 

Танд дараах зовиур \шинж тэмдэг илэрч байна уу? 

1.Ханиалгах o Тийм   бол хэд хоног? ...................      Үгүй 

2.Халуурах o Тийм бол хэд хоног? ...................         Үгүй 

3.Цустай цэр гарах o Тийм  бол хэд хоног? ...................           Үгүй 

4.Шөнө хөлрөх o Тийм                                                               Үгүй 

5.Шалтгаангүйгээр турах o Тийм                                                                Үгүй 

6.Бусад o Тийм                                                                Үгүй 

Сүрьеэгийн тархвар судлал 

1.Та өмнө нь сүрьеэгээр өвчилж байсан уу? Тийм                        Үгүй 

2.Танай гэр бүлээс хэн нэгэн сүрьеэгээр өвчилж байсан уу? Тийм                        Үгүй 

3.Таны хамаатан садны дундаас сүрьеэгээр өвчилж байсан уу? Тийм                         Үгүй 

4. Таны ажил\ сургуулийн хамт олны дунд сүрьеэгээр өвчилж 
байсан уу? 

Тийм                        Үгүй 

Цээжний рентген шинжилгээ 

Рентген шинжилгээнд хамрагдсан эсэх: Тийм                            Үгүй 

Дүгнэлт: Хэвийн            Өөрчлөлттэй – цэр авахгүй       Өөрчлөлттэй – 
цэр авах       

Цэрний сорьц өгсөн эсэх: Тийм              Үгүй Цэрний түрхцийн шинжилгээний хариу 
1. Эерэг (+)  
2. Сөрөг (-) 
3. Эргэлзээтэй 

Оношийн баталгаажилт:   1. Сүрьеэ өвчтэй             2. Сүрьеэ өвчингүй                  3. Өвчний сэжигтэй 

 В ВИРҮСТ ХЕПАТИТ (18 ба түүнээс дээш)  

В вирүст хепатит халдвартай 
гэж оношлогдож байсан эсэх: 
1. Тийм    
2. Үгүй  
3. Мэдэхгүй  

HBsAg хурдавчилсан 
оношлуурын хариу: 
1. Эерэг (+) 
2. Сул эерэг 
3. Сөрөг (-) 
4. Эргэлзээтэй  

Оношийн баталгаажилт: 

1. В вирүст хепатитийн халдвартай    
2. В, Дельта вирүст хепатитийн хавсарсан 
халдвартай     
3. В, С вирүст хепатитийн хавсарсан халдвартай     
4. В вирүст хепатитийн халдваргүй     
5. Өвчний сэжигтэй 

 С ВИРҮСТ ХЕПАТИТ (18 ба түүнээс дээш) 

Хепатит С вирүсийн халдвартай гэж 
оношлогдож байсан эсэх: 
 

1.Тийм 
2.Үгүй 
3.Мэдэхгүй  

 

antiHCV хурдавчилсан 
оношлуурын хариу: 
  

1. Эерэг (+) 
2. Сул эерэг 
3. Сөрөг (-) 
4. Эргэлзээтэй 

Оношийн баталгаажилт: 
 

1. Хепатит С- вирүсийн халдвартай 
2. Хепатит С- вирүсийн халдваргүй  
3. Өвчний сэжигтэй 

ХҮНИЙ ДАРХЛАЛ ХОМСДОЛЫН ВИРҮС (ХДХВ)-ИЙН ХАЛДВАР (18 ба түүнээс дээш) 

ХДХВ-ын хурдавчилсан оношлуурын үр дүн: 

1. Эерэг (+) 

2. Сөрөг (-)     

3. Эргэлзээтэй 

Оношийн баталгаажилт: 

1. ХДХВ-ийн халдвартай 

2. ХДХВ-ийн халдваргүй       

3. Өвчний сэжигтэй     

БЗДХ – ТЭМБҮҮ (18 ба түүнээс дээш) 

Тэмбүү өвчнөөр оношлогдож байсан эсэх:  

 

1. Тийм 

2. Үгүй 
3. Мэдэхгүй 

Тэмбүү хурдавчилсан 
оношлуурын хариу: 
 

1. Эерэг (+) 
2. Сөрөг (-) 
3. Эргэлзээтэй 

Оношийн баталгаажилт: 

1. Тэмбүү өвчнөөр ШИНЭЭР өвдсөн 
өвчтөн 
2. Тэмбүү өвчнөөр өмнө нь өвчилж 
байсан 
3. Тэмбүү өвчингүй 
4. Өвчний сэжигтэй 
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ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОР (H. PYLORI)-ИЙН ХАЛДВАР (40 ба түүнээс дээш) 

Хеликобактер Пилорийн халдвартай гэж 
оношлогдож байсан эсэх: 
 

1. Тийм 

2. Үгүй  

3. Мэдэхгүй  

Хеликобактер Пилорийн 

хурдавчилсан оношлуурын 

хариу: 

1. Эерэг (+) 

2. Сөрөг (-) 

3. Эргэлзээтэй 

Оношийн баталгаажилт: 

1. Хеликобактер Пилорийн 

халдвартай 

2. Хеликобактер Пилорийн 

халдваргүй 

3. Өвчний сэжигтэй 

 

V. НАСТАНД ИЛРҮҮЛЭГ ХИЙХ ХУРААНГУЙЛСАН АСУУМЖ 
55 ба түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүд, 60 ба түүнээс дээш насны эрэгтэйчүүдийг оруулан тооцно. 

№ Асуумж Тэмдэглэл 

1 Сонсгол: Бусдын ярьж байгааг сонсоход танд хүндрэл гардаг уу? Тийм/Үгүй 

2 
Хараа: Телевиз үзэх, юм унших, өдөр тутмын ажил хийхэд хараа муугаас танд бэрхшээл 

тохиолддог уу? 
Тийм/Үгүй 

3 
Шээсээ барьж чадахгүй байх: Танд сүүлийн 6 сарын дотор шээсээ барьж чадаагүй 

тохиолдол гарсан уу? 
Тийм/Үгүй 

4 Та хир ойрхон өтгөнөө гаргадаг вэ? 
Өдөр бүр 

7 хоногт ...удаа 

5 Хоол тэжээл: Сүүлийн 6 сарын дотор 5кг-аас илүү турсан уу? Тийм/Үгүй 

6 Залгих: Танд юм залгихад бэрхшээл гардаг уу? Тийм/ Үгүй 

7 Унах: Сүүлийн 3 сарын дотор явганаас унаж ойчсон уу? Тийм/ Үгүй 

8 Сэтгэл гутрал: Та ойр ойрхон сэтгэлээр унаж, уйтгарладаг уу? Тийм/Үгүй 

9 Зан байдал (сувилагч, ойр дотныхны ажиглалтаар): тайван бус/ идэвхгүй/ бусад  

2-оос дээш асуултанд “Тийм” гэж хариулсан тохиолдолд настны эрүүл мэндийг хэвийн бус гэж үзнэ.  

VI. ЭМЧИЙН ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ 

 
Доорх сонголтуудаас тус өвчтөнд тохирох мэдээллийг сонгож, шаардлагатай хэсэгт эмчийн дүгнэлтийг бичнэ.  

 

№ Эмчийн дүгнэлт Шинэ Хуучин 

Авсан арга хэмжээ 

 
Амьдралын 
хэв маягаа 

өөрчлөх 

 
Өрх, сумын 

ЭМТ-д 
хяналтанд 

авах 

Өрх, сумын 
ЭМТ-д 

эмчилгээнд 
хамрагдах 

 
Дээд шатлалын 
эмнэлэгт онош 

баталгаажуулах 

Дээд 
шатлалын 
эмнэлэгт 

эмчилгээнд 
хамрагдах 

1 Эрүүл х х 
     

2 Эмгэг илэрсэн 
       

2 

1. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________  

       

2. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

       

3. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

       

4. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

       

5. Өвчний онош: 
ICD10 код 
________________ 

       

 

Эрүүл мэндийн бүлэг:     I Бүлэг   II Бүлэг  III Бүлэг  IV Бүлэг  V Бүлэг 
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Тайлбар: Доорх зааврын дагуу кодлоно. Өмнөх тоог дугуйлна уу (1, 2 ....гм) 
 

- Амьдралын хэв маягаа өөрчлөх (зөвлөгөө) 

1. Хооллолт  2. Идэвхитэй хөдөлгөөн 3. Хорт зуршил  4.Бусад 

- Өрх, сумын ЭМТ-д хяналтанд авах (кодоор) 

1. 3 хүртэлх сар  2. 6 хүртэлх сар 

- Өрх, сумын ЭМТ-д эмчилгээнд хамрагдах (кодоор) 

1. Эмийн  2. Эмийн бус 

- Дээд шатлалын эмнэлэгт онош баталгаажуулах (кодоор) 

1. Дүүргийн ЭМТ 2. АНЭ, БОЭТ 3. Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг 4. Хувь ЭМБ 

 

- Дээд шатлалын эмнэлэгт эмчилгээнд хамрагдах (кодоор) 

1. Дүүргийн ЭМТ 2. АНЭ, БОЭТ 3. Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг 4. Хувь ЭМБ 

 
 
Үзлэг хийсэн байгууллага:    _____________ 

Эмчийн нэр:      ______________ /гарын үсэг/ 
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Алхам 1. Гэрийн эргэлтийн урьчдилан сэргийлэх үзлэгийн системрүү хандахдаа 

www.vhs.hinfo.mn гэсэн холбоосыг интернетийн аддрессийн хэсэг дээр бичиж Enter товч 

дарснаар програмд нэвтрэх цонх гарч ирнэ. 

  

 

 

  

Хэрэглэгчийн нэр гэсэн цонхонд 

өөрийн бүртгэлтэй нэрээ оруулна. 

Нууц үг гэсэн хэсэгт мөн 

бүртгүүлсэн нууц үгээ оруулан 

нэвтрэх товчийг дарна. 

Системд нэвтэрснээр дараах 

талбар гарч ирнэ. 

 

Бүртгэлээс 

задарч байгаа 

дэд цэснүүд 3 

насны ангиллаар 

тус бүр задарч 

харагдана. 

 

http://www.vhs.hinfo.mn/
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Зураг 2. Програмын үндсэн дэлгэц 

 

 

 

  

Удирдлагын самбар 

гэсэн цэснээс доорх 

дэд зэсүүд гарч ирнэ. 
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Мэдээлэл оруулах 

Мэдээлэл оруулах бүх цонхнууд дараах зарчмын дагуу явагдана. Оруулах 
аргуудыг зөв хэрэглэж сурах нь мэдээллийг хурдан шуурхай, зөв оруулахад 
хэрэгтэй. 

Шилжилт 

Шилжилт гэдэг нь мэдээлэл оруулах явцад нэг нүднээс дараагийн нүдэнд очихыг 
хэлж байгаа билээ. Дараагийн мэдээлэл оруулах нүд рүү шилжихдээ Enter болон 
Tab товчийг дарж болно. Хэрэв буцах буюу өмнөх мэдээллийг оруулах нүдрүү 
шилжих хэрэгтэй бол ганцхан Shipt + Tab товчны хослолыг дарахад л шилжиж очих 
болно. 

Мэдээллийн хэлбэр 

Цаг хугацаа 

Тухайн хугацааг он-сар-өдөр гэсэн хэлбэрээр бичих ба энэхүү хэлбэрийг 
компьютерийн тохиргоог өөрчилснөөр хугацаа гэсэн энэ хэмжигдэхүүний хэлбэрийг 
өөрөөр харах, оруулах хэлбэрийг тодорхойлж болно. 

Мэдээллийг оруулахдаа шууд харагдах хэлбэрийн дагуу шивж оруулж болох ба 
мөн тоонуудыг сумтай товчийг дарж утгуудыг нь өөрчилж, он сар өдөр хооронд 
шилжиж болно. Мөн оруулах нүдний ард байрлах товчлуурыг хулганаар дарвал 
дэлгэцэнд тухай сарын хуанли гарч ирэх энд тухайн хугацааг хулганы 
тусламжтайгаар удирдан сонгох боломжтой. 

 

Зураг 3. Хуанли буюу цаг хугацааг өөрчлөх команд 

Шифрлэсэн талбар 

Шифрлэсэн талбар нь сонгох хариултуудыг оруулж өгсөн ба шивэх шаардлагагүй. 

 

Зураг 4. Шифрлэсэн утгыг сонгох 

Тоон утга  

Текст бичиж болохгүй зөвхөн тоо оруулж болох талбар юм. 
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Зураг 5. Тоон утга оруулах 

Үсгэн мэдээлэл 

Үсгэн мэдээлэл гэдэг нь регистр, хүний нэр, тайлбар зэрэг мэдээллүүд орох болно. 
Үсгэн мэдээлэл нь уртын хэмжээгээрээ л хязгаарлагдах ба үсэг болон цифрийг 
хольж оруулж болно.  

 

Зураг 6. Үсгэн мэдээлэл оруулах 

Бүртгэл 

 

Зураг 7. ААНБ-н бүртгэлийн жагсаалт 

Засах товчлуур    

ААНБайгууллагын бүртгэлийн хэсгийн аль нэг засах мөрийг сонгон хулганы баруун 
товч дээр 2 товшиход эсвэл засах товч дарахад тухайн байгууллагын мэдээллийг 
засварлах боломжтой болно. 

Устгах товчлуур   

ААНБайгууллагын бүртгэлийн хэсгийн аль нэг устгах мөрийг сонгон устгах товч 
дарахад тухайн байгууллагын мэдээллийг устгах боломжтой болно. 

Хайх товчлуур    

ААНБайгууллагын бүртгэлийн хэсгээс мэдээлэл хайх бол хайлтын хэсэгт 
холбоотой текстийг бичиж хайлтын товч дарахад тухайн мэдээлэл байгаа хэсгийг 
гаргаж харуулах болно.  

Цэвэрлэх товчлуур 
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Хайлтын хэсэгт холбоотой текстэн мэдээлэл байгаа хэсгийг гаргаж харуулсан 
хэсгээс ААНБайгууллагын бүртгэлийн жагсаалтийн анхны төлөвт очиход 
ашиглана. 

Хэвлэх товчлуур 

Тухайн маягтын бүртгэсэн хэсгээс принт товчлуур дарснаар хэвлэх боломжтой. 

Экпорт товчлуур 

Тухайн маягтын бүртгэсэн хэсгээс экпорт товчлуур дарснаар эксэлрүү хэвлэх 
боломжтой. 

Байгууллага нэмэх товчлуур  

ААНБайгууллагын мэдээллийг шинээр нэмж оруулах болно. 

 

Зураг 8. ААНБайгууллага бүртгэж оруулах 

Хадгалах товчлуур  

Мэдээллийг шивж оруулж байх явцад дарж оруулж байгаа байгууллагын 
мэдээллийг хадгалах ба оруулах явцдаа хэдэн ч удаа хадгалж болно. 

Буцах товчлуур   

Тухайн дэлгэцийг хаах ба хэрэв та ямар нэг бүртгэл маягтыг хөтөлж байх явцдаа 
хаасан бол дахин цонхыг нээхэд өмнөх мэдээлэл харагдахгүй цэвэрлэгдсэн байна 
гэдгийг анхаарахад илүүдэхгүй. 
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Алхам 2. Батлагдсан маягтын дагуу мэдээллийг програмд оруулах тухай 

Нэг. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эрт илрүүлгийн бүртгэлийн хэсэгрүү орж шинээр 

мэдээлэл үүсгэх буюу үүсгэсэн мэдээллийг засаж, устгах боломжтой. 

 

 

 

Өвчний олон улсын ангилал нь 

Монгол, Орос, Англи хэл дээр 

орсон учир энэ  гурван хэлний 

алинаар нь ч хайсан өвчний 

нэршилүүд гарч ирнэ. 

Мөн өвчний кодоор хайсан ч гарч 

ирэх боломжтой. 
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Батлагдсан эрт илрүүлгийн маягтуудын бөглөх зааврыг товч танилцуулая 
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Эрхтэн тогтолцооны хэсэгт хэвийн гэсэн 

сонголтыг идэвхижүүлснээр бүх сонголтууд 

идэвхгүй болно. Хэвийн бус гэсэн сонголтыг 

хийснээр  бүх нүднүүд идэвхтэй болж сонгох 

боломж нээгдэнэ. 



Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв                                                                               Health info system 

 

33 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв- Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба 

 

 

 

 

 

 

 

Эмчилгээ шаардлагатай 

шүдний тоог заавал 

оруулсан тохиолдолд 

дараагийн мөррүү шилжинэ. 

Дархлаажуулалтын 

талбарыг заавал 

бөглөнө. 
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Тав хүртэлх насны хүүхдийн тайлангийн хэсгийг товчхон харуулвал: 

 

 

 

 

 

1. Дархлаажуулалтанд бүрэн 

хамрагдсан эсэхийг заавал бөглөнө. 

2. Өвчлөлийн хэлбэрийг мөн заавал 

бөглөнө. 

3. Үндсэн онош болон хүндрэлтэй 

тохиолдолд хүндрэлийн оношийг 

заавал бөглөнө. 
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35 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв- Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба 

 

0-5 хүртэлх насны хүүхдийн эрүүл мэндийн байдлыг 5 бүлэгт хувааж тайлан гаргах 

боломжтой болсон. Жишээ болгож Говьсүмбэр аймгийн үзлэгт хамрагдсан хүүхдүүдийг 

доорх тайлангаар харуулж байна. 
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Хоёр. Хүүхэд, өсвөр насныхны эрт илрүүлгийн бүртгэлийн хэсэгрүү орж шинээр мэдээлэл 

үүсгэх буюу үүсгэсэн мэдээллийг засаж, устгах боломжтой. Мөн доорх шаардлагатай 

талбаруудыг заавал бөглөнө. 

 

Эрхтэн тогтолцооны хэсэгт хэвийн гэсэн 

сонголтыг идэвхижүүлснээр бүх сонголтууд 

идэвхгүй болно. Хэвийн бус гэсэн сонголтыг 

хийснээр  бүх нүднүүд идэвхтэй болж сонгох 

боломж нээгдэнэ. 
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Эмчилгээ шаардлагатай 

шүдний тоог заавал 

оруулсан тохиолдолд 

дараагийн мөррүү шилжинэ. 



Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв                                                                               Health info system 

 

38 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв- Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба 
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5-18 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн байдлыг 5 бүлэгт хувааж тайлан гаргах боломжтой 

болсон. Жишээ болгож Говьсүмбэр аймгийн үзлэгт хамрагдсан хүүхдүүдийг доорх 

тайлангаар харуулж байна. 

 

 

1. Эрүүл эсэх гэсэн сонголтыг 

заавал хийнэ. 

2. Өвчлөлийн хэлбэрийг мөн 

заавал бөглөнө. 

3. Үндсэн онош болон хүндрэлтэй 

тохиолдолд хүндрэлийн 

оношийг заавал бөглөнө. 

Эрүүл мэндийн бүлгийн сонголтыг 

заавал хийнэ. 
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Хүүхэд, өсвөр насны хүүхдийн эрт илрүүлгийн тайлангийн хэсгийг товч харуулвал: 
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Гурав. Насанд хүрэгчдийн эрт илрүүлгийн бүртгэлийн хэсэгрүү орж шинээр мэдээлэл 

үүсгэх буюу үүсгэсэн мэдээллийг засаж, устгах боломжтой. Мөн доорх шаардлагатай 

талбаруудыг заавал бөглөнө. 
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Насанд хүрэгчдийн халдварт ба халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн талбарыг зорилтод 

насны дагуу бөглөнө. 

Эмчилгээ шаардлагатай 

шүдний тоог заавал 

бөглөсөн тохиолдолд 

дараагийн мөррүү шилжинэ. 

Одоо байгаа шүдний тоог 

заавал бөглөсөн тохиолдолд 

дараагийн мөррүү шилжинэ. 
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Эрхтэн тогтолцооны хэсэгт хэвийн 

гэсэн сонголтыг идэвхижүүлснээр 

бүх сонголтууд идэвхгүй болно. 

Хэвийн бус гэсэн сонголтыг 

хийснээр  бүх нүднүүд идэвхтэй 

болж сонгох боломж нээгдэнэ. 
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46 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв- Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба 

Настанд илрүүлэг хийх хураангуйлсан асуумжинд 55 ба түүнээс дээш насны 

эмэгтэйчүүд, 60 ба түүнээс дээш насны эрэгтэйчүүдийг оруулан тооцно. 
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Насанд хүрэгчдийн эрт илрүүлгийн тайлангийн хэсгийг товч харуулвал: 
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Насанд хүрэгчдийн эрт илрүүлэг үзлэгийг эрүүл мэндийн байдлыг 5 бүлэгт хувааж тайлан 

гаргах боломжтой болсон. Жишээ болгож аймгуудийн үзлэгт хамрагдсан хүмүүсийг доорх 

тайлангаар харуулж байна. 
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Мөн дээрх орсон мэдээллүүдийн алдаатай эсэхийг шалгахын тулд давтамж тоолох хэсэгт 

жишээ нь Боловсрол гэсэн баганыг сонгож тоолох товч дарснаар насаар, хүйсээр хэрхэн 

бөглөгдснийг шүүж харах боломжтой гэх мэт..... бүх оруулсан мэдээллүүдийг шүүж харах 

боломжтой. 

 



Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв                                                                               Health info system 

 

53 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв- Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба 

 

Мэдээллийн давтамж тоолох  

Мэдээллийн сангийн тухайн багананд нэг утга хэдэн удаа давтагдаж байгааг 

ямар ч төрлийн мэдээллийн хувьд тоолж мэдээллийн баазд эзлэж байгаа хувийн 

хамт харуулна. Тоололт нь мэдээлэлд анализ хийхээс гадна утгын болон логик 

алдааг зөв олж тодорхойлоход маш чухал ач холбогдолтой. Давтамжийг тоолоход 

мэдээллийн төрөл харгалзахгүй бүгдийг тоолох ба тоолсон мэдээллийг дараах 

хэлбэртэйгээр харуулна.  

Мэдээллийн утга -> Давтамжийн тоо Эзлэх хувь Кодын тайлбар Кодын 

тайлбар нь зөвхөн кодлогддог тоон талбарт л харагдах ба бусад талбар болон 

тайлбаргүй утганд харагдахгүй. Тоолсон үр дүнг шууд хэвлэж гаргахаас гадна өргөн 

хэрэглээний програмууд руу хуулбарлан ашиглаж болно. Хуулах командыг үр дүнг 

харуулж байгаа талбайд хулганы баруун талыг дарснаар дэлгэцэнд команд нь 

харагдах болно.  

Тоолсон үр дүн дараах хэлбэртэйгээр харагдана.  

Хүйс  

--------------------  

1 -> 79 20.05% Эрэгтэй  

2 -> 315 79.95% Эмэгтэй  

--------------------  

Нийт 394  

Шүүлт хийсэн үр дүн  

Хүйс  

--------------------  

Цусны бүлэг=0 / I бүлэг  

2 -> 8 100.00% Эмэгтэй  

--------------------  

Нийт 8 гэх мэт давхардсан бичлэгийг давтамжаар тоолж гаргах боломжтой юм. 
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54 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв- Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба 

 

 

 
 


