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 ЭМТ-301. ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ТӨВ, КАБИНЕТИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ ТАЙЛАНГ НӨХӨХ ЗААВАР 

 

1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 
Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
 
Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
 
2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 

ЭМТ-301.1 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ТАЙЛАН 

ЭМТ-301.1 тайланг амбулаторт хөтлөгдөж буй “Халдварт өвчин, хамшинж, 
сэжигтэй тохиолдлыг мэдээлэх хуудас” АМ-2 бүртгэлийн маягтыг үндэслэн насны 
ангилал, хүйсээр ялган нийлбэр дүнг гаргана. Тайланг гаргахдаа H-info V3.0 програмын 
АМ-2 халдварт өвчний мэдээний санг ашиглан гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+3); 2=(4+6+…+46); 3=(5+7+…+47) 

Мөрийн дагуу: 16=(17+…+20); 36=(1+2+...+16+21+22+...+35) 

ЭМТ-301.2 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ НАС БАРАЛТ 

           ЭМТ-301.2 тайланг амбулаторт хөтлөгдөж буй “Халдварт өвчин, хамшинж, 
сэжигтэй тохиолдлыг мэдээлэх хуудас” АМ-2 бүртгэлийн маягтыг үндэслэн насны 
ангилал, хүйсээр ялган нийлбэр дүнг гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+3); 2=(4+6+…+46); 3=(5+7+…+47) 

Мөрийн дагуу: 16=(17+…+20); 36=(1+2+...+16+21+22+...+35) 

ЭМТ-301.3 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ОНОШ ТОГТООГДСОН БАЙДАЛ 

ЭМТ-301.3 тайланг амбулаторт хөтлөгдөж буй “Халдварт өвчин, хамшинж, 
сэжигтэй тохиолдлыг мэдээлэх хуудас” АМ-2 бүртгэлийн маягтаас үндэслэн өвчлөл тус 
бүр дээр халдварт өвчний онош тогтоогдсон байдлын нийлбэр дүнг гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+…+8) 

Мөрийн дагуу: 16=(17+…+20); 36=(1+2+...+16+21+22+...+35) 

ЭМТ-301.4 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ИЛРҮҮЛЭЛТ 
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ЭМТ-301.4 тайланг амбулаторт хөтлөгдөж буй “Халдварт өвчин, хамшинж, 
сэжигтэй тохиолдлыг мэдээлэх хуудас” АМ-2 бүртгэлийн маягтыг үндэслэн өвчлөл тус 
бүрээр гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+…+10) 

Мөрийн дагуу: 16=(17+…+20); 36=(1+2+...+16+21+22+...+35) 

ЭМТ-301.5 ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨР ӨВЧЛӨГЧИД, НИЙГМИЙН БАЙДЛААР 

ЭМТ-301.5 тайланг амбулаторт хөтлөгдөж буй “Халдварт өвчин, хамшинж, 
сэжигтэй тохиолдлыг мэдээлэх хуудас” АМ-2 бүртгэлийн маягтыг үндэслэн гаргана. Бүгд 
өвчлөгчдөөс эмэгтэйг ялгаж бичнэ. 

Баганын дагуу: 1=(3+…+13) 

Мөрийн дагуу: 16=(17+…+20); 36=(1+2+...+16+21+22+...+35) 

ЭМТ-301.6 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЭХ УУРХАЙ, ДАМЖСАН ХҮЧИН ЗҮЙЛ 

ЭМТ-301.6 тайланг амбулаторт хөтлөгдөж буй “Халдварт өвчин, хамшинж, сэжигтэй 
тохиолдлыг мэдээлэх хуудас” АМ-2 бүртгэлийн маягтыг үндэслэн гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+…+6); 7=(8+…+16) 

Мөрийн дагуу: 16=(17+…+20); 36=(1+2+...+16+21+22+...+35) 

ЭМТ-301.7 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ГОЛОМТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 

ЭМС 2007 оны 100 тушаалын “Халдварт өвчний эрт сэрэмжлүүлэг хариу арга 
хэмжээ  авах тандалт судалгаа”-ны маягтыг үндэслэн гаргана. 

Мөрийн дагуу: 16=(17+…+20); 36=(1+2+...+16+21+22+...+35) 

ЭМТ-301.8 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН 

Эрүүл мэндийн тайлангийн маягтыг үндэслэн өвчлөл тус бүрээр нэгтгэн гаргана. 

Баганын дагуу: 12=(1+3-6-8-10); 13=(2+4-7-9-11) 

Мөрийн дагуу: 25=(1+…+24) 

ЭМТ-301.9 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ТУСГААРЛАЛТ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙН 
ТАЙЛАН - 1 

ЭМС 2007 оны 100 тушаалын “Халдварт өвчний эрт сэрэмжлүүлэг хариу арга 
хэмжээ авах тандалт судалгаа”-ны маягтыг үндэслэн гаргана. 

Баганын дагуу: 3=(4+…+7); 8=(9+…+12) 

Мөрийн дагуу: 16=(17+…+20); 36=(1+2+...+16+21+22+...+35) 

ЭМТ-301.10 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ТУСГААРЛАЛТ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙН 
ТАЙЛАН – 2 

              ЭМС 2007 оны 100 тушаалын “Халдварт өвчний эрт сэрэмжлүүлэг хариу арга 
хэмжээ авах тандалт судалгаа”-ны маягтыг үндэслэн гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+…+4); 7=(6*100)/5; 8=(9+…+11) 

Мөрийн дагуу: 16=(17+…+20); 36=(1+2+...+16+21+22+...+35) 

ЭМТ-301.11 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ НЯН СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИЙН 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - 1 
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Эрүүл мэндийн тайлангийн маягтыг үндэслэн өвчлөл тус бүрээр нэгтгэн гаргана. 

Баганын дагуу: 7=(1+3+5); 8=(2+4+6) 

Мөрийн дагуу: 16=(1+…+15); 69=(1+…+68) 

ЭМТ-301.12 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ НЯН СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИЙН 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН – 2 

            Эрүүл мэндийн тайлангийн маягтыг үндэслэн өвчлөл тус бүрээр нэгтгэн гаргана. 

Баганын дагуу: 7=(1+3+5); 8=(2+4+6) 

Мөрийн дагуу: 21=(1+…+20) 

ЭМТ-301.13 ШИМЭГЧИТ ХОРХОЙТОЙ ӨВЧНИЙ ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН  

Эрүүл мэндийн тайлангийн маягтыг үндэслэн өвчлөл тус бүрээр нэгтгэн гаргана. 

Мөрийн дагуу: 4=(1+2+3) 

ЭМТ-301.14 ЭМНЭЛГЭЭС ШАЛТГААЛАХ ХАЛДВАРЫН ТАЙЛАН 

ЭМС-ын 2014 оны 186,187 тушаалын “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний 
тандалтыг мэдээлэх хуудас”-ыг үндэслэн гаргана.    

Баганын дагуу: 1=(2+…+11) 

Мөрийн дагуу: 27=(1+…+26) 

ЭМТ-301.15 ВИРҮСТ ХЕПАТИТЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН 

ЭМТ-301.15 тайланг амбулаторт хөтлөгдөж буй “Вирүст хепатитын сэжигтэй 
тохиолдлыг мэдээлэх хуудас “ АМ-2б бүртгэлийн маягтыг үндэслэн гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+3); 2=(4+6+…+40); 3=(5+7+…+41) 

Мөрийн дагуу: 10=(1+…+9)  

ЭМТ-301.16 ВИРҮСТ ХЕПАТИТЫН ХАВЬТАЛ, ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ТАЙЛАН 

ЭМТ-301.16 тайланг амбулаторт хөтлөгдөж буй “Вирүст хепатитын сэжигтэй 
тохиолдлыг мэдээлэх хуудас “ АМ-2б бүртгэлийн маягтыг үндэслэн гаргана. 

Мөрийн дагуу 10=(1+...+9)          

ЭМТ-301.17 ВИРҮСТ ХЕПАТИТЫН ВИРҮСИЙН МАРКЕРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 

ЭМТ-301.17 тайланг амбулаторт хөтлөгдөж буй “Вируст хепатитын сэжигтэй 
тохиолдлыг мэдээлэх хуудас “ АМ-2б бүртгэлийн маягтыг үндэслэн гаргана. 

Баганын дагуу: 17=(1+…+16) 

Мөрийн дагуу 10=(1+...+9) 
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ЭМТ-302. СҮРЬЕЭГИЙН ТАНДАЛТ СУДАЛГААНЫ АЛБА, ДИСПАНСЕРИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ ТАЙЛАНГ НӨХӨХ ЗААВАР 

 

1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 
Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
 
Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
 
2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 

Сар, улиралд гаргаж илгээдэг тайлангууд нь бүртгэгдсэн тохиолдол, эмчилгээний 
явц, эмчилгээний үр дүнгийн талаар мэдээлэл өгдөг бол жилийн эцсийн тайланд 
өвчлөлийн эмнэлзүйн хэлбэр, нас баралт, стационар амбулаторын тусламж, 
хөдөлмөрийн чадвар алдалт болон сүрьеэгийн нэгж байгууллагын орон тоо, төсөв зэрэг 
тусламж, үйлчилгээний чиглэлийн мэдээлэл агуулдаг.Тухайн “Сүрьеэгийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны жилийн тайлан” /СҮ-10/-д зохицуулагч эмч, статистикч эмч гарын үсэг 
зурж, тамга даран баталгаажуулж илгээнэ. Нийт 11 хүснэгтээс бүрдэнэ. 

 
ЭМТ-302.1  ШИНЭ БҮРТГЭГДСЭН ТОХИОЛДОЛ, ЭМНЭЛЗҮЙН ХЭЛБЭРЭЭР  

Тайлан нь тухайн жилд бүртгэгдсэн сүрьеэгийн шинэ тохиолдлын нийт тоог тайлагнах 
ба энэ нь Сүрьеэтэй өвчтөний бүртгэл СҮ-1 маягт, Сарын бүртгэлийн мэдээлэл СҮ-7 
маягтуудаас үндэслэн гарна. 

Шинэ тохиолдол: Өмнө нь сүрьеэгийн эмчилгээнд хамрагдаж байгаагүй эсвэл 
сүрьеэгийн эмийг нэг сар хүртэлх хугацаанд хэрэглэж байсан тохиолдол. 
Уушгины сүрьеэ: Уушгины эдийг эсвэл цагаан мөгөөрс, гуурсан хоолойн салааг 
хамарсан эмгэг өөрчлөлт бүхий сүрьеэгийн тохиолдол. 
Уушгины бус сүрьеэ: Уушгинаас бусад эрхтэнийг хамарсан эмгэг өөрчлөлт бүхий 
сүрьеэгийн тохиолдол. Энэ ангилалд яс-үе, арьс, менин, хэвлийн хөндийн эрхтэн, 
үнхэлцэг хальс, шээс бэлгийн замын эрхтэн гэх мэтээс гадна уушгины эдэд өөрчлөлтгүй 
гялтан хальс, цээжний хөндийн тунгалгийн булчирхайн сүрьеэг хамруулна.  
Уушгины болон уушгины бус сүрьеэ хавсарсан хэлбэрийг уушгины сүрьеэгийн 
тохиолдолд хамруулна.  
Шинээр бүртгэлд авсан гэсэн баганад өвчний ангиллаар бүгд шинэ тохиолдлоо гаргах 
ба тайлангийн эцэст хяналтад байгаа сүрьеэтэй өвчтөн гэсэн баганад жилийн эцэст 
эмчилгээ нь дуусаагүй хяналтад байгаа СҮ-2 маягтаас бүх өвчтөнг өвчний ангиллаар 
гаргаж бүгдээсээ хүүхдээ тус тус ялгаж гаргана. 

Шинээр бүртгэлд авсан баганын дүн нь СҮ-7 маягтын шинэ баганын нийт 
дүнгийн жилийн нийлбэртэй тохирно. Тайлангийн эцэст хяналтанд байгаа баганын дүн 
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нь жилийн эцэст СҮ-1 бүртгэлийн маягтаар эмчилгээ нь үргэлжилж хяналтанд байгаа 
өвчтөнүүдийн тоотой тохирно. 
Мөрийн дагуу: 1=(2+…+8); 9=(10+…+18); 19=(1+9) 

 
ЭМТ-302.1.1  ХҮҮХДИЙН СҮРЬЕЭГИЙН ХҮНД ХЭЛБЭРҮҮД, НАСААР 

Тайлан нь Сүрьеэтэй өвчтөний бүртгэл СҮ-1 маягт –аас гарна. 

Сүрьеэгийн менингит, хурц тархмал сүрьеэ нь хүүхдийн сүрьеэгийн хүнд хэлбэрт 
тооцогддог.   

Баганын дагуу: 1=(2+…+17) 

Мөрийн дагуу: 3=(1+2) 

Сүрьеэгийн диспансер нь тайлангийн жилд хурц тархмал сүрьеэ болон сүрьеэгийн 
менингитийн өвчлөл гарсан тохиолдолд хүүхдийг тусгайлан насаар нь салган мэдээлнэ. 

ЭМТ-302.2 СҮРЬЕЭГИЙН ШАЛТГААНТ НАС БАРАЛТ 
 
Сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтын тайланг гаргахдаа эмчилгээ хяналтад байгаа 
өвчтөнөөс нас барсан, Сүрьеэ оношлогдсон боловч эмчилгээнд оролгүй сүрьеэгийн 
улмаас нас барсан, эмгэг судлалын шинжилгээгээр батлагдсан сүрьеэгийн нас баралт 
гэж 3 бүлэглэн, тус бүрд нь эмэнд мэдрэг болон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн улмаас гэж 
ангилж гаргана. Нас барсан тохиолдол тус бүрийг насанд хүрэгсэд, хүүхдээр нь салгаж 
бичнэ. 

Сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтын тоонд: 

1. Эмчилгээ хяналтад байсан өвчтөн нас барсан тохиолдол. 
2. Сүрьеэ гэж оношлогдсон боловч эмчилгээнд оролгүй сүрьеэгийн улмаас нас 

барсан тохиолдол. 
3. Сүрьеэтэй нь эсэх нь оношлогдоогүй, нас барсаны дараа эмгэг судлалын 

шинжилгээгээр батлагдсан тохиолдлуудыг сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтад 
оруулж тооцно. 

Нас барсан тохиолдол: Сүрьеэгийн эмчилгээний өмнө эсвэл явцад ямар нэгэн 
шалтгааны улмаас нас барсан тохиолдол. 

Баганын дагуу: 5=(1+…+4) 

Мөрийн дагуу: 7=(1+4); 1=(2+3), 4=(5+6) 

ЭМТ-302.2.1 ЭМЧИЛГЭЭ, ХЯНАЛТАД БАЙСАН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧДЭЭС НАС БАРСАН 
ТОХИОЛДОЛ, ОНОШИЙН АНГИЛЛААР 

Тайлан нь ЭМТ-302.2 тайлангийн эмчилгээ хяналтын үедээ нас барсан тохиолдол 
баганаас гарах ба тус бүр нь оношийн ангиллаар нь задалж, эмэнд мэдрэг болон эмэнд 
тэсвэртэй сүрьеэгийн улмаас гэж ангилна. Мөн онош тус бүрт  насанд хүрэгсэд, хүүхдээр 
нь салгаж бичнэ. 

Эмчилгээ хяналтад байгаа өвчтөний нийт нас баралтын тоо нь ЭМТ-302.2 тайлангийн 1-
2 баганын бүгд тооны нийлбэртэй тэнцүү байна. 
 
Баганын дагуу: 5=(1+3); 
 
Мөрийн дагуу: 20=(1+9+19); 1=(2+…+8); 9=(10+…18); 
ЭМТ-302.3 СТАЦИОНАР, АМБУЛАТОРЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
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Тайланг сүрьеэтэй өвчтөний бүртгэл СҮ-1 маягтаас гаргана. 

Сүрьеэгийн эмчилгээ нь эрчимт болон үргэлжлэх шатаас бүрдэнэ. Эрчимт эмчилгээний 
шат 2-3 сар, үргэлжлэх эмчилгээний шат 4-5 сар үргэлжилнэ. 
 
Өвчтөний биеийн байдал, өвчний эмнэл зүйн илрэл, нийгмийн байдал, халдвар 
хяналтын эрсдэл зэргийг харгалзан шууд хяналттай эмчилгээ хаана хийхийг сүрьеэгийн 
эмч шийдвэрлэнэ.  
 
Тайлангийн хугацаанд эмчлүүлсэн бүх шинэ тохиолдол үүнээс түрхэц эерэг шинэ 
тохиолдол нь эрчимт шатны эмчилгээг станционарт эсвэл амбулаторт хийлгэсэн 
байдлыг насанд хүрэгсэд, хүүхдээр тус тусад нь асуултын дагуу гаргана.  
Стационарт эрчимт шатны эмчилгээ хийлгэсэн бүгд тоо, амбулаторт эрчимт шатны 
эмчилгээ хийлгэсэн бүгд тоо нийлээд тухайн аймаг дүүрэгт бүртгэгдсэн нийт сүрьеэгийн 
шинэ тохиолдлын тоо буюу ЭМТ-302.1 тайлангийн Шинээр бүртгэлд авсан баганын 
бүгд тоотой тэнцүү байна.  
Мөн стационарт үүнээс түрхэц эерэг тоо, амбулаторт үүнээс түрхэц эерэг тоо нийлээд 
тухайн аймаг дүүрэгт бүртгэгдсэн нийт түрхэц эерэг шинэ сүрьеэгийн тохиолдлын тоотой 
тохирч байх ёстой. 
 
Мөрийн дагуу: 3=(1+2) 
 
ЭМТ-302.4  ХАВЬТАЛЫН ҮЗЛЭГ ШИНЖИЛГЭЭ 

Тайланг Сүрьеэгийн тохиолдлын хавьтлын хяналтын бүртгэл СҮ-11 маягт, Эмэнд 
тэсвэртэй сүрьеэгийн хавьтлын хяналтын бүртгэл ЭТС-11 маягтуудаас гаргана. 

Индекс тохиолдол: Тухайн өрх, түүнтэй адилтгах орон байр, анги танхим, ажлын байр, 
асрамжийн газар, хорих анги гэх мэт газраас сүрьеэгээр өвчилсөн анхны тохиолдол 
бөгөөд дараах тохиолдлуудыг хамруулна. Үүнд: 

 Түрхэц эерэг уушгины сүрьеэгийн тохиолдол  
 Хүүхдийн сүрьеэгийн тохиолдол 
 Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн тохиолдол  
 ХДХВ-ийн халдвартай, сүрьеэгээр өвчилсөн тохиолдол 

Хавьтал: Индекс тохиолдлын халдварын нөлөөлөлд өртсөн хүн; 
Өрхийн хавьтал: Сүрьеэгийн эмчилгээ эхлэхээс өмнөх 3 сарын хугацаанд нэг орон 
байранд хамт амьдарч байсан хүн; 
Ойрын хавьтал: Өрхийн хавьтал биш боловч өвчтөнд сүрьеэгийн эмчилгээ эхлэхээс 
өмнөх 3 сарын хугацаанд анги танхим, ажлын байр, асрамжийн газар, хорих анги гэх мэт 
газарт хамт байсан хүн; 
 
1-р багананд  Уушгины түрхэц эерэг сүрьеэ , хүүхдийн сүрьеэ, эмэнд тэсвэртэй сүрьеэ 
гэсэн гурван индекс тохиолдлын өрхийн хавьтал (хамт амьдардаг) бүх хүмүүсийн тоог 
тавьж үүнээс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан хүний тоог 2-р багананд, үзлэгт 
орсон хүнээс сүрьеэ оношлогдсон хүний тоог 3-р багананд тавьж доод мөр тус бүрд нь 
хүүхдээ сугалж гаргана.  
4-р багананд хавьтагсдаас хэт өндөр урвал өгсөн хүний (хүүхдийн) тоог тавих ба үүнээс 
урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ хийлгэсэн хүүхдийн тоог 5-р багананд тавина. 
 
Мөрийн дагуу: 10=(1+4+7); 11=(2+5+8); 12=(3+6+9)       
 

ЭМТ-302.5 ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ 
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Тухайн жилд өвчний учир кабинетад үзүүлсэн хүний тоог амбулаторын үзлэг, хяналтад 
байгаа өвчтөний үзлэгийн  тоог хяналтын үзлэг, хүн амын дунд хийсэн идэвхитэй 
илрүүлэлт, байгууллага иргэдийн, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн,  өрхийн ойрын хавьтлын 
сүрьеэгийн үзлэгт хамрагдсан тоонуудын нийлбэрийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг мөр 
тус бүрд тавьж хүүхдийн тоог сугалж дүнг доош нь нэмж тавина. Цаашид үзлэгт орсон 
хүмүүст хийгдсэн шинжилгээний талаар мэдээллийг асуултын дагуу бичих ба хяналтад 
шинээр авсан тохиолдлын тооны нийлбэр нь ЭМТ-302.1 тайлангийн Шинээр бүртгэл 
авсан баганын Уушгины сүрьеэ, Уушгины бус эрхтэний сүрьеэгийн дүн болон хүүхдийн 
тоотой тохирох ёстой.  
 
Мөрийн дагуу: 4=(1+2+3) 
 
ЭМТ-302.6 ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД БҮРТГЭГДСЭН НИЙТ ТОХИОЛДОЛ 
Тайлан нь тухай жилд бүртгэлд авч эмчилгээ хийлгэсэн бүх /шинэ, давтан бүгд/ өвчтөний 
эмчилгээний талаар мэдээллийг өгнө. 

Бүртгэгдсэн бүх тохиолдлын тоо болон уушгины, уушгины бус сүрьеэгийн тоо  нь тухайн 
жилийн СҮ-7 болон ЭТС-7А, ЭТС-7Б тайлангуудад мэдээлэгдсэн нийт тоотой тохирох 
ёстой.  

Бүртгэгдсэн бүх тохиолдлын тоог уушгины, уушгины бус эрхтэний гэж ангилан үүнээс 
ямар бүлэг, горимоор эмчилснийг асуултын дагуу бөглөнө.  

Сүрьеэгийн эмчилгээний бүлэг ба горим: 

Сүрьеэгийн эмчилгээ нь эрчимт болон үргэлжлэх шатаас бүрдэнэ. Эрчимт эмчилгээний 
шат 2-3 сар, үргэлжлэх эмчилгээний шат 4-5 сар үргэлжилнэ. 
 
ЭТС-ийн эмчилгээний эрчимт шат 4-8 сар, үргэлжлэх шат 5-16 сар, нийт үргэлжлэх 
хугацаа 9-24 сар байх ба 5-7 төрлийн эмийг хавсран хэрэглэнэ. 
 
Хавсарсан эмгэгтэй өвчтөнд сүрьеэгийн эмчилгээний өвөрмөц горимыг хийж дотор, 
дотоод шүүрэл, эх барих эмэгтэйчүүдийн зэрэг мэргэжлийн эмчийн хамтарсан үзлэг 
зөвлөгөөнийг тогтмол хийнэ. 
 
Баганын дагуу: 1=(2+3); 1=(4+…+7) 
 
Мөрийн дагуу: 3=(1+2) 
 
ЭМТ-302.7 ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР АЛДАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН /ХЧА/ 

Тайлангийн эхэнд хөдөлмөрийн чадварын алдалттай /ХЧА/ байгаа хүний тоо гэсэн 
хүснэгтэд урьд оны тайлангийн эцэст ХЧА-тай байгаа хүний тоог хувиар нь тавина.  
Тайлангийн хугацаанд шинээр ХЧА тогтоолгосон болон ХЧА-аас хасагдсан  хүний тоог 
дараагийн багананд бичнэ. 
Тайлангийн эцэст ХЧА-тай байгаа хүний тоог гаргахдаа тайлангийн эхэнд байгаа ХЧА-
тай байгаа хүний тоон дээр тухайн жилд шинээр ХЧА тогтоолгосон хүний тоог нэмээд 
үүнээсээ ХЧА-аас хасагдсан хүний тоог хасаж гаргана. Энэ хөдөлгөөнийг ХЧА-ын  хувь 
бүрд гаргана. 
 
 
 
 
Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан 2017 оны 01-
р сарын 26-ны А/39/А12 тушаалын нэгдүгээр хавсралт: 
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№ Өвчний нэр үе шат ХЧА-ын 
хувь хэмжээ 

Хяналтын 
хугацаа 

1.1 Амьсгал, бусад эрхтэний сүрьеэгийн шинэ 
тохиолдлын хүнд, хүндэвтэр хэлбэр 

70-79 2 хүртэлх жил 

1.1 Амьсгал, бусад эрхтэний сүрьеэгийн давтан 
тохиолдлын хүнд, хүндэвтэр хэлбэр 

80-79 2 жил 

1.2 Сүрьеэгийн менин, тархмал сүрьеэ 80-90 2 жил 
1.3 Нуруу ясны сүрьеэ, тулгуур эрхтэний сүрьеэ, бөөрний 

сүрьеэ 
80-90 2 жил 

1.4 Уушги болон бусад эрхтэнд сүрьеэ өвчний улмаас мэс 
засал хийлгэсэн 

  

 Тухайн эрхтэний үйл ажиллагааны дутагдалгүй 70-79 2 хүртэлх жил 
Тухайн эрхтэний үйл ажиллагааны дутагдалтай 80-89 2 жил 

1.5 Амьсгалын ба бусад эрхтэний эмэнд тэсвэртэй сүрьеэ 
/ЭТС/-гийн улмаас эмчлэгдэж байгаа болон 
эмчилгээний дараах үе  

90-100 2 жил 

1.6 Сорвит хөндийт сүрьеэтэй, сэдрэлийн үе, архаг 
хордлого, хоёр уушги хамарсан зүрх судасны 
дутагдлын II, III  үе 

80-90 2 жил 

1.7 Амьсгалын болон бусад эрхтэний маш олон эмэнд 
тэсвэртэй сүрьеэгийн /МОЭТС/ бүх тохиолдол 

100 хугацаагүй 

1.8 Сүрьеэгийн улмаас эрхтэн тогтолцооны талаас дахин 
сэргэхгүй өөрчлөлтөд орсон /менингит, яс үе мөчний 
сүрьеэ, амьсгал зүрх судасны архаг дутмагшилтай/ 
тохиолдол 

80-90 2 жил 

 
Баганын дагуу: 1=(2+3+4); 5=(6+7+8); 9=(10+11+12); 13=(1+5-9)=(14+15+16) 
 
ЭМТ-302.8  АЖИЛЛАГЧИД БОЛОН СҮРЬЕЭГИЙН ОРНЫ ТОО    

 
Сүрьеэгийн нэгж байгууллагад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтний орон тооны 
мэдээллийг гаргана. Ажиллавал зохих гэдэг хүснэгтэд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
стандарт, журмын дагуу батлагдсан орон тоог бичиж үүнээс ажиллаж буй мэргэжилтний 
тоог сугалж тавина. 
 
Мөрийн дагуу: 6=(1+…+5) 
 
ЭМТ-302.9  ТӨСӨВ  
 
Сүрьеэгийн тусламж, үйлчилгээнд зориулан улсын болон орон нутгийн төсөв, орон 
нутагт ажиллаж буй хувийн болон төрийн бус байгууллагаас зарцуулсан санхүүжилтийг 
бичнэ. 
ХӨСҮТ-ээс нэгдсэн журмаар ханган нийлүүлэлт хийдэг сүрьеэгийн эм, урвалж бодис, 
хувийн хамгаалах хэрэгсэл, лаборатор, халдвар хяналтын тоног төхөөрөмж зэргийн 
санхүүжилт үүнд хамаарахгүй. 
 
Мөрийн дагуу: 10=(1+…+9)   
  

 

 

ЭМТ-303. ХАВДАР СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ, КАБИНЕТИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ ТАЙЛАНГ НӨХӨХ заавар 
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1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 

Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
 
Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
 
2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 
ЭМТ-303.1 ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН ХОРТ ХАВДРЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН 

ЭМТ-303.1 тайлан нь 303.1-1 буюу TNM ангиллаар ангилагддаг хортой хавдрууд, 303.1-
2 Эмнэл зүйн ангиллаар ангилагддаг хортой хавдрууд гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.  

Бүртгэгдсэн өвчлөл бүгд буюу багана 1-д өмнөх оны тайлангийн эцэст хяналтанд үлдсэн 
үлдэгдэл тоон дээр тухайн тайлангийн жилд шинээр бүртгэгдсэн болон шилжилт 
хөдөлгөөний нийлбэр тоог бичнэ. 

ЭМТ-303.Тайлангуудын мөрийн дагуу хорт хавдрын анхдагч байрлалын оношийг ӨОУА-
10 ангиллын С00-С80 кодын хамт 1-48 дугаар бүхий мөрөнд оруулсан бөгөөд бүлэг тус 
бүрийн хэсгийн дүнг тод хараар тодруулан бичсэн мөрөнд дүгнэж бичнэ. Жич: С70-С72 
кодтой хавдруудыг ЭМТ-303.1-1 TNM-ангиллын тайланд оруулахгүй Эмнэл зүйгээр 
гаргах 303.1-2 тайланд оруулна. Дээрх мөрийн дагуу гаргах  аргачлал нь ЭМТ-303.1, 
303.2, 303.3, 303.4, 303.5-тайлангуудад ижил байна. 

ЭМТ-303.1 ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН ХОРТ ХАВДРЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН /TNM 
АНГИЛЛААР/ 

Баганын дагуу: 2=(3+4)=(41+…+45); 3=(5+7+...+39); 4=(6+8+…+40) 
 
Мөрийн дагуу: 36=(1+7+14+22+26); 1=(2+…+6); 7=(8+…+13); 14=(15+…+21); 
22=(23+…+25); 26=(27+…+35) 
 
ЭМТ-303.1.2 ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН ХОРТ ХАВДРЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН 
/ЭМНЭЛЗҮЙН АНГИЛЛААР/ 
 
Баганын дагуу: 2=(3+4)=(41+…+44); 3=(5+7+...+39); 4=(6+8+…+40) 
 
Мөрийн дагуу: 36=(1+7+14+22+26); 1=(2+…+6); 7=(8+…+13); 14=(15+…+21); 
22=(23+…+25); 26=(27+…+35) 
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ЭМТ-303.1.3 ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН ХОРТ ХАВДРЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН 
/БҮГД/            
Баганын дагуу: 2=(3+4); 3=(5+7+...+39); 4=(6+8+…+40) 
 
Мөрийн дагуу: 36=(1+7+14+22+26); 1=(2+…+6); 7=(8+…+13); 14=(15+…+21); 
22=(23+…+25); 26=(27+…+35)  
 
ЭМТ-303.1.4 ХОРТ ХАВДРЫН ШИНЭ ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН /АЙМАГ-НАЗАЛОГИ/ 
 
Баганын дагуу: 31=(1+2+...+30) 
 
Мөрийн дагуу: 63=(1+2+...+62)   
 
ЭМТ-303.1.5 ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН ХОРТ ХАВДРЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН /TNM 
АНГИЛЛААР/    
        
Баганын дагуу: 2=(3+4)=(41+…+45); 3=(5+7+...+39); 4=(6+8+…+40) 
 
Мөрийн дагуу: 64=(1+8+19+26+36+45+50+55+60); 1=(2+…+7); 8=(9+…+18); 
19=(20+…+25); 26=(27+…+35); 36=(37+…+44); 45=(46+…+49); 50=(51+…+54); 
55=(56+…+59); 60=(61+…+63)        
            
ЭМТ-303.1.6 ХОРТ ХАВДРЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН /ЭМНЭЛЗҮЙН АНГИЛЛААР/ 
            
Баганын дагуу: 2=(3+4)=(41+…+44); 3=(5+7+…+39); 4=(6+8+…+40)  
 
Мөрийн дагуу: 1=(2+...+9)         
  
ЭМТ-303.2  ХОРТ ХАВДРЫН НАС БАРАЛТЫН ТАЙЛАН 

ЭМТ-303.2 Тайлангийн мөрийн дагуу хорт хавдрын анхдагч байрлалын оношийг ӨОУА-
10 ангиллын С00-С97 кодын хамт 1-62 дугаар бүхий мөрөнд оруулсан бөгөөд бүлэг тус 
бүрийн хэсгийн дүнг тод хараар тодруулан бичсэн доод мөрөнд дүгнэж бичнэ. 

ЭМТ-303.2.1 ХОРТ ХАВДРЫН НАС БАРАЛТЫН ТАЙЛАН  
   
Баганын дагуу: 1=(2+3)=(40+…+50); 2=(4+6+…+38); 3=(5+7+…+39) 
 
Мөрийн дагуу: 36=(1+7+14+22+26); 1=(2+…+6); 7=(8+…+13); 14=(15+…+21); 
22=(23+…+25); 26=(27+…+35)        
            
ЭМТ-303.2.2 ХОРТ ХАВДРЫН НАС БАРАЛТЫН ТАЙЛАН    
            
Баганын дагуу: 1=(2+3)=(40+…+50); 2=(4+6+…+38); 3=(5+7+…+39) 
 
Мөрийн дагуу: 73=(1+8+19+26+36+45+50+55+60+64), 1=(2+…+7), 8=(9+…+18), 
19=(20+…+25), 26=(27+…+35), 36=(37+…+44), 45=(46+…+49), 50=(51+…+54), 
55=(56+…+59), 60=(61+…+63), 64=(65+…+72)  
 
ЭМТ-303.2.3 ХОРТ ХАВДРЫН НАС БАРАЛТЫН ТАЙЛАН /АЙМАГ, НАЗАЛОГИ/ 
 
Баганын дагуу: 31=(1+...+30) 
 
Мөрийн дагуу: 63=(1+...+62) 
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ЭМТ-303.3 ХОРТ ХАВДРЫН ШИНЭ ӨВЧЛӨЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

ЭМТ-303.3 Тайлангийн мөрийн дагуу хорт хавдрын анхдагч байрлалын оношийг ӨОУА-
10 ангиллын С00-С97 кодын хамт 1-62 дугаар бүхий мөрөнд оруулсан бөгөөд бүлэг тус 
бүрийн хэсгийн дүнг тод хараар тодруулан бичсэн доод мөрөнд дүгнэж бичнэ. 

ЭМТ-303.3.1 ХОРТ ХАВДРЫГ ОНОШИЛСОН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН   

Баганын дагуу: 14=(1+…+13) 

Мөрийн дагуу: 36=(1+7+14+22+26); 1=(2+…+6); 7=(8+…+13); 14=(15+…+21); 
22=(23+…+25); 26=(27+…+35)         

ЭМТ-303.3.2 ХОРТ ХАВДРЫГ ОНОШИЛСОН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН   

Баганын дагуу: 14=(1+…+13)       

Мөрийн дагуу: 73=(1+8+19+26+36+45+50+55+60+64); 1=(2+…+7); 8=(9+…+18); 
19=(20+…+25); 26=(27+…+35); 36=(37+…+44); 45=(46+…+49); 50=(51+…+54); 
55=(56+…+59); 60=(61+…+63); 64=(65+…+72)       
            

ЭМТ-303.4 ХОРТ ХАВДРЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН 

ЭМТ-303.4 тайлан нь 303.4.1 буюу TNM ангиллаар ангилагддаг хортой хавдрууд, 303.4.2 
Эмнэл зүйн ангиллаар ангилагддаг хортой хавдрууд гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.  
 
ЭМТ-303.4.1 тайлангийн баганын дагуу бодогдох А мөрийн дагуу 1-34 дугаараар баганыг 
дугаарласан, 303.4.2 өвчлөлийн тайланд А мөрийн дагуу 1-32 дугаараар баганыг 
дугаарласан.Тайлангийн эхэнд байсан буюу багана 1-д өмнөх оны тайлангийн эцэст 
хяналтанд үлдсэн үлдэгдэл тоог бичнэ. 

ЭМТ-303.4 Тайлангуудын мөрийн дагуу хорт хавдрын анхдагч байрлалын оношийг 
ӨОУА-10 ангиллын С00-С80 кодын хамт 1-48 дугаар бүхий мөрөнд оруулсан бөгөөд 
бүлэг тус бүрийн хэсгийн дүнг тод хараар тодруулан бичсэн мөрөнд дүгнэж бичнэ. Жич: 
С70-С72 кодтой хавдруудыг ЭМТ-303.4.1 TNM-ангиллын тайланд оруулахгүй эмнэл 
зүйгээр гаргах ЭМТ-303.4.2-д /ӨОУА-10 ангиллын С70-С72, С81-С85, С88, С90-С97 
кодоор кодлогдсон анхдагч байрлалын хавдрууд орно/ тайланд оруулж бодно. 

ЭМТ-303.4.1 ХОРТ ХАВДРЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН /TNM АНГИЛЛААР/ 
 
Баганын дагуу: 2=(3+4)=(5+…+9); 15=(1+2-10-11-12)=(16+17)=(18+…+21)=(23+…+33) 

Мөрийн дагуу: 36=(1+7+14+22+26); 1=(2+…+6); 7=(8+…+13); 14=(15+…+21); 
22=(23+…+25); 26=(27+…+35)        
            

ЭМТ-303.4.2 ХОРТ ХАВДРЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН /TNM АНГИЛЛААР/   

Баганын дагуу: 2=(3+4)=(5+…+9); 15=(1+2-10-11-12)=(16+17)=(18+…+21)=(23+…+33) 
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Мөрийн дагуу: 64=(1+8+19+26+36+45+50+55+60); 1=(2+…+7); 8=(9+…+18); 
19=(20+…+25); 26=(27+…+35); 36=(37+…+44); 45=(46+…+49); 50=(51+…+54); 
55=(56+…+59); 60=(61+…+63)         

ЭМТ-303.4.3 ХОРТ ХАВДРЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН /ЭМНЭЛЗҮЙН АНГИЛЛААР/ 
          

Баганын дагуу: 2=(3+4)=(5+…+8); 14=(1+2-9-10-11-12)=(15+16)=(17+…+20)=(21+…+31) 

Мөрийн дагуу: 36=(1+7+14+22+26); 1=(2+…+6); 7=(8+…+13); 14=(15+…+21); 
22=(23+…+25); 26=(27+…+35)         

ЭМТ-303.4.4 ХОРТ ХАВДРЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН /ЭМНЭЛЗҮЙН АНГИЛЛААР/  

Баганын дагуу: 2=(3+4)=(5+…+8); 14=(1+2-9-10-11-12)=(15+16)=(17+…+20)=(21+…+31) 

Мөрийн дагуу: 1=(2+…+9)       

ЭМТ-303.4.5 ХОРТ ХАВДРЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН /АЙМАГ, НАЗАЛОГИ/  

Баганын дагуу: 31=(1+2+...+30) 

Мөрийн дагуу: 63=(1+2+...+62)        
     

ЭМТ-303.5 ХОРТ ХАВДРЫГ ОНОШИЛСОН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН  

ЭМТ-303.5 тайлангийн баганын дагуу бодогдох А мөрийн дагуу 1-8 дугаараар баганыг 
дугаарласан. 

ЭМТ-303.5 Тайлангийн мөрийн дагуу хорт хавдрын анхдагч байрлалын оношыг ӨОУА-
X ангилн С00.- С97 кодын хамт 1-62 дугаар бүхий мөрөнд оруулсан бөгөөд бүлэг тус 
бүрийн хэсгийн дүнг тод хараар тодруулан бичсэн мөрөнд дүгнэж бичнэ. 

ЭМТ-303.5.1 ХОРТ ХАВДРЫГ ОНОШИЛСОН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН /БҮС 
НУТГААР/           
    
Баганын дагуу: 12=(1+…+11) 
 
Мөрийн дагуу: 36=(1+7+14+22+26); 1=(2+…+6); 7=(8+…+13); 14=(15+…+21); 
22=(23+…+25); 26=(27+…+35) 
 
ЭМТ-303.5.2 ХОРТ ХАВДРЫГ ОНОШИЛСОН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН    
 
Баганын дагуу: 12=(1+…+11) 
 
Мөрийн дагуу: 73=(1+8+19+26+36+45+50+55+60+64); 1=(2+…+7); 8=(9+…+18); 
19=(20+…+25); 26=(27+…+35); 36=(37+…+44); 45=(46+…+49); 50=(51+…+54); 
55=(56+…+59); 60=(61+…+63); 64=(65+…+72)      
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З-ЭМТ-304. ДОХ/БЗДХ-ЫН ТАНДАЛТЫН АЛБА, КАБИНЕТИЙН  ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ ТАЙЛАНГ НӨХӨХ ЗААВАР 

 

1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 
Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
 
Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
 
2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 
ЭМТ-304.1 БЗДХ-ЫН КАБИНЕТИЙН ҮЗЛЭГИЙН ТАЙЛАН 

Эрүүл мэндийн байгууллагын БЗДХ-ын кабинетад хийгдэж буй эмчийн үзлэгт 
үндэслэн 1-12 сарын өссөн дүнгээр, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээгээр гарна. Анхан 
шатанд хөтлөгдөх бүртгэлийн маягт нь “БЗДХ-ын кабинетийн эмчийн үзлэгийн бүртгэл” 
АМ-1В маягт болно. 

Хүн амын бүлэг (Багана 6-9):  Тухайн тайлант хугацаанд үзлэгт хамрагдсан хүнийг 
үзлэгийн төрлөөр ангилах ба мөн дотор нь хүн амын бүлгээр ангилан бичнэ. Жишээ нь 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 20 хүн хамрагдсан ба үүнээс ЭБҮ-3, ЭБЭ-1, хөдөлгөөнт хүн 
ам-2 гэх мэт. 

Лабораторийн шинжилгээнд илгээсэн хүний тоо (Багана 10-12): Үзлэгийн төрлөөр 
лабораторийн шинжилгээнд илгээсэн хүний тоог тус бүр бичнэ. 

Үзлэгийн төрлөөр (Мөр 7): Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, өвчний учир амбулаторт анх, 
өвчний учир амбулаторт давтан, хяналт, тандалт/хавьтал (хавьтал судлал буюу 
тандалтын үйл ажиллагаа хийгдээд бүртгэгдсэн хүний тоо), дуудлагын үзлэгүүдийн 
нийлбэр тоог бичнэ. Бүгдээс эмэгтэйг, эмэгтэйгээс жирэмсэнг ялгаж тавина. Үзлэгт 
хамрагдагсдыг хөдөлмөр эрхлэлт, хүн амын бүлэг, лабораторийн шинжилгээнд илгээсэн 
зэргээр нь задалж бичнэ. 18-р мөрөнд нийт үзлэгийн төрөл, эрүүл мэндийн байгууллагын 
шатлалаар гаргана. 

Эрүүл мэндийн байгууллагаар (Мөр 18): Тухайн эрүүл мэндийн байгууллага өөрийн 
байгууллагын шатлалд тохирох мөрөнд 7-р мөрийн үзлэгийн тоог тохируулан бичнэ. 

Баганын дагуу: 1=(4+5) 

Мөрийн дагуу: 7=(1+…+6), 18=(8+…+17), 7=18 



14 
 

ЭМТ-304.2.1 ДОХ/БЗДХ-ЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН 

Тайланг “БЗДХ-ыг мэдээлэх хуудас” АМ-3, “БЗДХ-ын хяналтын карт” БЗДХ-7 
маягтад үндэслэн 1-12 сарын өссөн дүнгээр нийт өвчлөлийг өвчний олон улсын 
ангиллын дагуу, хүйс, насны бүлгээр гаргана.  

Баганын дагуу: 1=(2+...+20)         

Мөрийн дагуу: 30=(3+6+…+27); 54=(33+36+…+51); 78=(57+60+…+75); 87=(81+84); 
90=(30+54+78+87); 120=(93+96+...+117); 132=(123+126+129); 135=(90+120+132); 
159=(141+144+...+156); 177=(168+171+174); 189=(183+186); 198=(192+195); 
207=(205+206)= (135+138+159+162+165+177+180+189+198+201+204); 
205=(133+136+157+160+163+175+178+187+196+199+202); 
206=(134+137+158+161+164+176+179+188+197+200+203); 
231=(229+230)=(210+213+216+219+222+225+228); 
229=(208+211+214+217+220+223+226); 230=(209+212+215+218+221+224+227) 
           

ЭМТ-304.2.1.1 ДОХ/БЗДХ-ЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН /ЖИРЭМСЭН ҮЕИЙН/ 

Тайланг “БЗДХ-ыг мэдээлэх хуудас” АМ-3, “БЗДХ-ын хяналтын карт” БЗДХ-7  
маягтад үндэслэн 1-12 сарын өссөн дүнгээр нийт өвчлөлөөс жирэмсэнг ялган өвчний 
олон улсын ангиллын дагуу, насны бүлгээр гаргана.  

Баганын дагуу:1=(2+...+9)         

Мөрийн дагуу: 8=(1+…+7); 16=(9+…+15); 19=(17+18); 20=(8+16+19); 30=(21+...+29); 
34=(31+…+33); 35=(20+30+34); 43=(37+...+42); 49=(46+…+48); 53=(51+52); 56=(54+55); 
59=(35+36+43+44+45+49+50+53+56+57+58); 65=(60+…+64)     

ЭМТ-304.2.2 ДОХ/БЗДХ-ЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН /ГЭР БҮЛ, БОЛОВСРОЛ, 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ХАЛДВАР ДАМЖСАН ЗАМ/  

Тайланг “БЗДХ-ыг мэдээлэх хуудас” АМ-3, “БЗДХ-ын хяналтын карт” БЗДХ-7  
маягтад үндэслэн 1-12 сарын өссөн дүнгээр нийт өвчлөлийг гэр бүлийн байдал, 
боловсрол, ажил эрхлэлт, халдвар дамжсан замаар өвчний олон улсын ангиллын дагуу 
гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+…+7)=(8+…+16)    

Мөрийн дагуу: 10=(1+…+9); 18=(11+…+17); 26=(19+…+25); 29=(27+28); 
30=(10+18+26+29); 40=(31+…+39); 44=(41+…+43); 45=(30+40+44); 53=(47+…+52); 
59=(56+…+58); 63=(61+62); 66=(64+65); 69=(45+46+53+54+55+59+60+63+66+67+68); 
77=(70+…+76)   

            
            
     

             

ЭМТ-304.2.3 ДОХ/БЗДХ-ЫН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН /ЭРСДЭЛТ БҮЛГЭЭР/ 
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Тайланг “БЗДХ-ыг мэдээлэх хуудас” АМ-3, “БЗДХ-ын хяналтын карт” БЗДХ-7 
маягтад үндэслэн 1-12 сарын өссөн дүнгээр бүртгэгдсэн өвчлөлөөс эрсдэлт бүлгийг 
ялган, оношийн баталгаажилтыг өвчний олон улсын ангиллын дагуу гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+3+4)=(5+…+9)       

Мөрийн дагуу: 10=(1+…+9); 18=(11+…+17); 26=(19+…+25); 29=(27+28); 
30=(10+18+26+29); 40=(31+…+39); 44=(41+…+43); 45=(30+40+44); 53=(47+…+52); 
59=(56+…+58); 63=(61+62); 66=(64+65); 69=(45+46+53+54+55+59+60+63+66+67+68); 
77=(70+…+76)           

ЭМТ-304.3 ХАВЬТАЛ СУДЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН  

Тайланг “БЗДХ-ын хавьтал судлалын бүртгэл” БЗДХ-1 маягтад үндэслэн 1-12 
сарын өссөн дүнгээр бүртгэгдсэн нийт хавьтал, үүнээс үзлэгт хамрагдсан, хавьтлаас 
илэрсэн өвчлөл, эмчлэгдсэн байдал зэргийг эрүүл мэндийн байгууллагын шатлалаар 
гаргана. 

Мөрийн дагуу: 11=(1+..+10) 

ЭМТ-304.4.1 ТЭМБҮҮГИЙН ИЙЛДЭС СУДЛАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “Серологийн шинжилгээний бүртгэл” 
БЗДХ-3 маягтад үндэслэн шинжилгээнд хамрагдсан хүний тоог хүйсээр, хүн амын 
бүлгээр, хийсэн шинжилгээг шинжилгээний төрлөөр, үүнээс эерэг гарсан тоог үзлэгийн 
төрөл (жирэмсэн, урьдчилан сэргийлэх, өвчний учир амбулаторт анх, давтан, хяналт, 
тандалт/хавьтал, бусад тасаг, эмнэлгээс, онош баталгаажуулах-Улс болон хувийн 
лаборатороос ирүүлсэн эргэлзээтэй сорицонд хийсэн оношийн баталгаажилт)-өөр 
гаргана. 

Баганын дагуу:     17=(7+9+...+15),   18=(8+10+...+16)  

Мөрийн дагуу:      9=(1+…+8) 

ЭМТ-304.4.2 НЯН СУДЛАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН  

Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “Нян судлалын шинжилгээний 
бүртгэл” БЗДХ-2 маягтад үндэслэн шинжилгээнд хамрагдсан хүний тоог хүн амын 
бүлгээр, хийсэн шинжилгээг шинжилгээний төрлөөр, үзлэгийн төрөл (жирэмсэн, 
урьдчилан сэргийлэх, өвчний учир амбулаторт анх, давтан, хяналт, тандалт/хавьтал, 
бусад тасаг (эмнэлгээс), онош баталгаажуулах-Улс болон хувийн лаборатороос 
ирүүлсэн эргэлзээтэй сорицонд хийсэн оношийн баталгаажилт), эрүүл мэндийн 
байгууллагын шатлалаар гаргана. Хийгдсэн шинжилгээнээс нийт эерэг гарсан дүнг 18-р 
мөрөнд бичнэ. 

Шинжилгээнд хамрагдсан хүний тоо (Багана 1): Нийт шинжилгээнд хамрагдсан 
хүний тоог үзлэгийн төрөл (жирэмсэн, урьдчилан сэргийлэх, өвчний учир амбулаторт 
анх, давтан, хяналт, тандалт/хавьтал, бусад тасаг (эмнэлгээс), онош баталгаажуулах-
Улс болон хувийн лаборатороос ирүүлсэн эргэлзээтэй сорицонд хийсэн оношийн 
баталгаажилт), эерэг шинжилгээ, эрүүл мэндийн байгууллагын шатлалаар гаргана. 
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Нийт шинжилгээний тоо (Багана 39): Шинжилгээний нийт тоог үзлэгийн төрөл 
(жирэмсэн, урьдчилан сэргийлэх, өвчний учир амбулаторт анх, давтан, хяналт, 
тандалт/хавьтал, бусад тасгаас (эмнэлгээс), онош баталгаажуулах-Улс болон хувийн 
лаборатороос ирүүлсэн эргэлзээтэй сорицонд хийсэн оношийн баталгаажилт), эерэг 
шинжилгээ, эрүүл мэндийн байгууллагын шатлалаар гаргана. 

Баганын дагуу: 10=(6+…+9); 15=(11+…+14); 19=(16+…+18); 22=(20+21); 25=(23+24); 
28=(26+27); 31=(29+30); 35=(32+…+34); 38=(36+37); 
39=(10+15+19+22+25+28+31+35+38) 

Мөрийн дагуу: 9=(1+…+8); 18=(10+…+17); 29=(19+…+28) 

ЭМТ-304.4.3 ХДХВ-ИЙН ХАЛДВАР ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх 
шинжилгээний бүртгэл” ХДХВ-10 маягтад үндэслэн шинжилгээнд хамрагдсан хүний тоог 
хүйсээр, хүн амын бүлгээр, хийсэн шинжилгээг шинжилгээний төрлөөр, үүнээс эерэг 
гарсан тоог үзлэгийн төрөл (жирэмсэн, урьдчилан сэргийлэх, өвчний учир амбулаторт 
анх, давтан, хяналт, тандалт/хавьтал, бусад тасаг (эмнэлгээс), онош баталгаажуулах-
Улс болон хувийн лаборатороос ирүүлсэн эргэлзээтэй сорицонд хийсэн оношийн 
баталгаажилт)-өөр гаргана. 

Шинжилгээнд хамрагдсан хүний тоо (Багана 1): Нийт шинжилгээнд хамрагдсан 
хүний тоо, үүнээс эмэгтэйг үзлэгийн төрлөөр гаргана. Онош баталгаажуулах нь Улс 
болон хувийн лаборатороос ирүүлсэн эргэлзээтэй сорицонд хийсэн оношийн 
баталгаажилт юм. 

Хүн амын бүлэг (Багана 3-6): Шинжилгээнд хамрагдсан хүн амын бүлгийг үзлэгийн 
төрлөөр гаргана. Онош баталгаажуулах нь Улс болон хувийн лаборатороос ирүүлсэн 
эргэлзээтэй сорицонд хийсэн оношийн баталгаажилт юм. 

Нийт шинжилгээний тоо (Багана 13) үүнээс эерэг (Багана 14): Нийт шинжилгээний 
тооноос эерэг гарсан дүнг үзлэгийн төрлөөр гаргана. 

Баганын дагуу:     13=(7+...+12)  

Мөрийн дагуу:      9=(1+…+8) 

ЭМТ-304.5.1 ХДХВ, ДОХ-ЫН КАБИНЕТИЙН ҮЗЛЭГИЙН ТАЙЛАН 

Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “ХДХВ-ийн халдвар, ДОХ-ын 
өвчлөлийг мэдээлэх хуудас” ХДХВ-1, “БЗДХ, ДОХ-ын кабинетийн эмчийн үзлэгийн 
бүртгэл” ХДХВ-4 маягтад үндэслэн гаргана. Бүгдээс эмэгтэйг, эмэгтэйгээс жирэмсэнг 
ялгаж бичнэ. 

Баганын дагуу: 1=(4+5)=(6+...+11) 

ЭМТ-304.5.2  ХДХВ, ДОХ-ЫН ХАВЬТАЛ СУДЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “ХДХВ-ийн халдвар, ДОХ-ын 
өвчлөлийг мэдээлэх хуудас” ХДХВ-1, “ХДХВ-ийн халдварын тохиолдлын тандалтын 
хуудас” ХДХВ-2 маягтад үндэслэн гаргана.  
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Бүртгэгдсэн нийт хавьтал (Багана 1):  Бүртгэгдсэн нийт хавьтал бүгдээс эмэгтэйг 
ялгаж тавина.  

Үүнээс ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдсан (Багана 3): 
Бүртгэгдсэн нийт хавьталаас ХДХВ-ийн халдварт илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдсан 
бүх хүний тоог тавина үүнээс эмэгтэйг ялгаж тавина. 

Баганын дагуу: 5=(7+9+11+13+15), 6=(8+10+12+14+16)  

ЭМТ-304.5.3 РЕТРОВИРУСИЙН ЭСРЭГ ЭМИЙН ЭМЧИЛГЭЭНД ОРСОН ХДХВ/ДОХ-
ТОЙ ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ТАЙЛАН  

Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “Ретровирусийн эсрэг эмийн 
эмчилгээнд орсон ХДХВ, ДОХ-той эмчлүүлэгчийн нэгдсэн бүртгэл” ХДХВ-5 маягтад 
үндэслэн гаргана.  

Өмнө нь ЭХХДС авч байсан (Багана 2): Өмнө нь эхээс хүүхдэд халдвар дамжихаас 
сэргийлэх арга хэмжээ авч байсан хүний тоог бичнэ.  

РВЭЭ эхлэхэд жирэмсэн байсан (Багана 3): Ретровирусийн эсрэг эмийн эмчилгээ 
эхлэхэд жирэмсэн байсан хүний тоог бичнэ. 

Эмчилгээ зогсоох шалтгаан: Өвчтөн дэглэм баримтлаагүй (Багана 15): 
Эмчлүүлэгчийн зүгээс эмээ ирж аваагүй бүх тохиолдлыг (гадаад явсан, хөдөө явсан, 
эмнэлэгт хэвтсэн г.м) бичнэ. 

Баганын дагуу: 1=(4+..+7)=(8+..+13) 

ЭМТ-304.5.4 ХДХВ-ИЙН ХАЛДВАРЫН ӨРТӨЛТИЙН ДАРААХ СЭРГИЙЛЭЛТИЙН 
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “ХДХВ-ийн халдварын өртөлтийн 
дараах сэргийлэлтийн эмчилгээний бүртгэл” ХДХВ-3 маягтад үндэслэн гаргана. Бүгдээс 
эмэгтэйг, бүгд (Багана 3)-ээс өртөлтийн хэлбэрийг ялгаж тавина. Өртсөн хүнд ХДХВ-ийн 
халдвар илрүүлэх шинжилгээний нийт тоо (Багана 7), үүнээс эерэг гарсан тоо, эх 
уурхайд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээний тоо (Багана 9), үүнээс эерэг гарсан 
тоо, өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн ретровирусийн эсрэг эмчилгээ эхэлсэн нийт тоо 
(Багана 11), ретровирусийн эсрэг эмчилгээ хэрэглэсэн байдал (Багана 12-14), ХДХВ-ийн 
халдвар илрүүлэх давтан шинжилгээний нийт тоо (Багана 15), үүнээс эерэг гарсан тоо 
зэргийг тухайн байгууллагын тасаг, нэгжээр тавина. 

Баганын дагуу: 3=(4+5+6) 

ЭМТ-304.6.1 ХДХВ-ИЙН ХАЛДВАРТ ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ТӨВИЙН ТАЙЛАН  

Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, тусгай эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, 
төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, хувийн эмнэлгийг түшиглэсэн ХДХВ-ийн халдвар 
илрүүлэх шинжилгээ үйлчилгээний төвүүд нь ХДХВ-11 маягтад үндэслэн гаргана. Нийт 
шинжилгээнд хамрагдсан үйлчлүүлэгчийг шинэ болон давтангаар ялган хүйс, насны 
ангиллаар гаргана. 
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Баганын дагуу: 1=(2+3), 2=(4+…+12), 3=(5+…+13) 

Мөрийн дагуу: 1=(2+3) 

ЭМТ-304.8  Т ЛИМФОЦИТ ЭСИЙН МАРКЕРИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 
ТАЙЛАН 

Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “Т лимфоцит эсийн маркер 
тодорхойлох шинжилгээний бүртгэл” ХДХВ-9 маягтад үндэслэн гаргана. Шинжилгээнд 
хамрагдсан хүний тоог үзлэгийн төрлөөр гаргана. 

Баганын дагуу: 6=(2+...+5) 

Мөрийн дагуу: 8=(1+…+7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМТ-305. СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ, КАБИНЕТИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ ТАЙЛАНГ НӨХӨХ ЗААВАР 

 

1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 
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Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
 
Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
 
2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 
ЭМТ-305.1.1 СЭТГЭЦИЙН ЭМГЭГИЙН АМБУЛАТОРЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН 

 “Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн бүртгэл”  СЭ-1,  “Эмчийн үзлэгийн бүртгэл” АМ-1Б  
маягтуудыг үндэслэн гаргана. Бүртгэгдсэн өвчлөл бүгд гэдэгт тайлангийн жилд ӨОУА-
ын 5-р бүлгийн дагуу F00-F99 оношоор бүртгэгдсэн шинэ хуучин бүх өвчлөлийн тоог 
тавина. Өвчлөлийн нийт дүнгээс шинээр оношлогдсон өвчлөлийн тоог анх оношлогдсон 
гэж тооцно. Тайлангийн эхэнд өмнөх оны эцэст байсан сэтгэцийн эмгэгтэй хяналтад 
байгаа иргэдийн тоог бичнэ. Хяналтад байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо гэдэгт 
эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын хурлаар орж сэтгэцийн эмгэгийн улмаас групп 
тогтоолгосон хүний тоог бичнэ. Нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй хүний тоо 
гэдэгт сэтгэцийн эмчийн хяналтад байгаа сэтгэцийн эмгэгийн улмаас хүн өөрийгөө хянах 
чадваргүй болж, өөрийн буюу бусдын амь нас, нийгэмд хор хохирол учруулж  болзошгүй 
хүний тоог бичнэ. Асрамж шаардлагатай хүний тоо гэдэгт гэр оронгүй, тэжээн тэтгэх 
хүүхэд, төрөл садангүй, бие даан амьдрах чадваргүй ганц бие гэж бүртгэгдсэн сэтгэцийн 
эмчийн хяналтад байгаа хүний тоог бичнэ. 

Баганын дагуу: 17=(3+5-9-11-13-15); 18=(4+6-10-12-14-16) 

Мөрийн дагуу: 12=(1+…+11) 

ЭМТ-305.1.2 СЭТГЭЦИЙН ЭМГЭГИЙН АМБУЛАТОРЫН ХЯНАЛТЫН ТАЙЛАН 

Тайлангийн жилд сэтгэцийн эмгэгтэй хяналтад байгаа хүний тоог насны ангиллаар, 
хүйсээр гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+…+19) 

Мөрийн дагуу: 34=(1+4+...+31); 35=(2+5+...+32); 36=(34+35)=(3+6+...+33) 

ЭМТ-305.2 ДОНТОХ ЭМГЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 “Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн бүртгэл” СЭ-1,  “Эмчийн үзлэгийн бүртгэл” АМ-1Б  
маягтуудыг үндэслэн гаргана. Бүртгэгдсэн өвчлөл бүгд гэдэгт тайлангийн жилд ӨОУА-
ын 5-р бүлгийн дагуу архинд донтох эмгэг F10, мансууруулах сэтгэц нөлөөт, эм бодисонд 
донтох эмгэг F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19,  тамхины шалтгаант эмгэг F17 
оношоор оношлогдсон шинэ хуучин  өвчлөлийн нийт дүнг тавина. Өвчлөлийн нийт 
дүнгээс шинээр оношлогдсон өвчлөлийн тоог анх оношлогдсон гэж тооцно.Тайлангийн 
эхэнд гэсэн багананд өмнөх оны жилийн эцэст байсан донтох эмгэгтэй иргэдийн тоог 
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бичнэ. Эмчилгээ хийлгэсэн нийт эмчлүүлэгчийн тоо багананд амбулаторын тусламж 
үйлчилгээ авсан зөвлөгөө, хордлого тайлах эмчилгээ, нөхөн сэргээх эмчилгээ, 
стационарт хэвтэж эмчлүүлсэн нийт хүний нийлбэр дүнг бичнэ. Өөртөө туслах бүлгийн 
цуглаанд явуулсан хүний тоо гэдэгт амбулаторын тусламж үйлчилгээ авсан болон 
стационарт хэвтэн эмчлүүлсэн өөртөө туслах бүлэгт сайн дурын үндсэн дээр хандсан 
хүний тоог бичнэ. Стационарт хийгдсэн сэтгэл засал эмчилгээнд бүлгийн сэтгэл засал, 
танин мэдэхүйн, төрх үйлийн сэтгэл засал эмчилгээг авч үзнэ. Албадан эмчилгээ гэдэгт 
сэтгэцийн эмгэг, наркологийн эмч нарын бүрэлдэхүүнтэй комиссын гаргасан дүгнэлтийн 
дагуу албадан эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай гэж үзэн шүүхийн шийдвэрийн дагуу 
албадан эмчилгээнд явуулсан хүний тоог донтох эмгэгийн оношийн дагуу бичнэ. 

Баганын дагуу: 9=(4+5-6-7-8), 10=(11+…+16) 

Мөрийн дагуу: 1=(2+…+11),  21=(1+12+…+20) 

ЭМТ-305.2.1 ДОНТОХ ЭМГЭГТЭЙ ЭМЧЛҮҮЛЭГСДИЙН ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН  

Тайлангийн жилд донтох эмгэгтэй хяналтад байгаа хүний тоог насны ангилалын дагуу 
гаргана.  

Баганын дагуу: 1=(2+…+17)=(18+...+22)       

Мөрийн дагуу: 58=(1+4+...+55); 59=(2+5+...+56); 60=(58+59)=(3+6+...+57)   

ЭМТ-305.3 ШҮҮХ СЭТГЭЦ ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН  

 “Шүүх сэтгэц гэм судлалын магадлагаа” СЭ-2, “Шүүх сэтгэц гэм судлалын 
магадлагааны үзлэгийн бүртгэл” СЭ -3 маягтуудыг үндэслэн гаргана. 2-р багананд өдөр 
тутам, амбулаторын нөхцөлд хийгддэг шинжилгээний тоог бичнэ. 3-р багананд 
хэвтүүлэн эмчилж байх үед хийгдсэн шинжилгээний тоог бичнэ. 4-р багананд шүүх 
хуралдааны үед шүүх сэтгэцийн дүгнэлт хийсэн магадлагааны тоог бичнэ. 5-р багананд 
шүүхийн шийдвэрийн дагуу хоригдож буй этгээдэд хийгдсэн шинжилгээний тоог бичнэ. 
6-р багананд тухайн шинжлүүлэгч ирэх боломжгүй онцгой тохиолдлын үед хэрэг болон 
эмнэлгийн баримт дээр тулгуурлан хийгдсэн шинжилгээний тоог бичнэ. 

Хэрэг хариуцах чадваргүй тохиолдлын тоо гэдэгт шүүх сэтгэц эмгэг судлалын 
шинжилгээний дүгнэлтээр хэрэг хариуцах чадваргүй гэж гарсан магадлагааны тоог 
бичнэ. Насанд хүрээгүй хүний хэрэг гэдэгт 16 хүртэлх насны хүүхдүүдэд хийгдсэн 
шинжилгээний тоог бичнэ. 

Баганын дагуу: 1=(2+…+6) 

Мөрийн дагуу: 4=(1+…+3) 

ЭМТ-305.4 ӨРХИЙН ЭМЧ НАР СЭТГЭЦИЙН АСУУДАЛТАЙ ХҮМҮҮСТ ҮЗҮҮЛСЭН 
ТУСЛАМЖИЙН ТАЙЛАН 

 “Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн бүртгэл” СЭ-1, “Эмчийн үзлэгийн бүртгэл” АМ-1Б  
маягтуудыг үндэслэн гаргана. Сэтгэцийн эмгэгтэй болон сэтгэцийн тулгамдсан 
асуудалтай тухайн өрх, сумын эмчид хандан тусламж үйлчилгээ авсан нийт хүний тоог 
бичнэ. 1-р багананд тухайн жилд сум, өрхийн эмчид үзүүлж тусламж үйлчилгээ авсан 
сэтгэцийн тулгамдсан асуудалтай болон сэтгэцийн эмгэгтэй нийт хүний тоог бичнэ. 2- 
багананд нийт үзлэгийн тооноос нарийн мэргэжлийн гуравдагч шатлалийн эмнэлэг, 
төврүү явуулсан хүнийг тоог бичнэ. 3-р багананд сум, өрхийн түвшинд болон хоёрдогч, 
гуравдагч шатлалд нөхөн сэргээх эмчилгээнд хамрагдсан хүний тоог бичнэ. 4-р 
багананд ӨОУА-ын 5-р бүлгийн дагуу сум, өрхийн түвшинд шинээр оношлогдсон хүний 
тоог бичнэ. 5-р багананд сум, өрхийн эмчийн хяналтад байгаа сэтгэцийн эмгэгтэй хүний 
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тоог бичнэ. 6-р багананд сэтгэцийн тулгамдсан асуудалтай үзүүлж зөвлөгөө авсан хүний 
тоог бичнэ. 7-р багананд зайлшгүй шаардлагатай сэтгэц нөлөөт эмийн жагсаалтад орсон 
эм олгосон хүний тоог бичнэ. 

Мөрийн дагуу: 9=(1+…+8) 

ЭМТ-305.4.1 ӨРХИЙН ЭМЧ НАР СЭТГЭЦИЙН АСУУДАЛТАЙ ХҮМҮҮСТ ҮЗҮҮЛСЭН 
ТУСЛАМЖИЙН ТАЙЛАН /НАСНЫ АНГИЛЛААР/ 

Баганын дагуу: 1=(2+…+19) 

Мөрийн дагуу: 25=(1+4+...+22); 26=(2+5+...+23); 27=(25+26)=(3+6+...+24) 

ЭМТ-305.5.1 АМИА ХОРЛОХ ОРОЛДЛОГО ХИЙСЭН ХҮМҮҮСИЙН МЭДЭЭ, ОНОШ, 
НАС, ХҮЙСЭЭР 

Амиа хорлох тохиолдлыг бүртгэх маягт СЭ-4 маягтаас гаргана.  

Тайлангийн жилд амиа хорлох оролдлого хийсэн хүмүүсийн тохиолдлын тоог ӨОУА-ын 
Бүлэг XX,  хүйс, насны ангилалын дагуу гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+…+18) 

Мөрийн дагуу: 114=(112+113); 112=(1+4+…+109); 113=(2+5+…+110) 

ЭМТ-305.5.2 АМИА ХОРЛОЖ НАС БАРСАН ХҮМҮҮСИЙН МЭДЭЭ, ОНОШ, НАС, 
ХҮЙСЭЭР 

Амиа хорлох тохиолдлыг бүртгэх маягт СЭ-4 маягтаас гаргана. 

Тайлангийн жилд амиа хорлох оролдлого хийсэн хүмүүсийн тохиолдлын тоог ӨОУА-ын 
Бүлэг XX,  хүйс, насны ангилалын дагуу гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+…+18) 

Мөрийн дагуу: 114=(112+113); 112=(1+4+…+109); 113=(2+5+…+110) 

ЭМТ-305.5.3  АМИА ХОРЛОХ ОРОЛДЛОГО ХИЙСЭН ХҮМҮҮСИЙН МЭДЭЭ, АМИА 
ХОРЛОХОД ХҮРГЭСЭН НӨХЦӨЛ БАЙДЛААР 

Амиа хорлох тохиолдлыг бүртгэх маягт СЭ-4 маягтаас гаргана. 

Амиа хорлох оролдлого хийсэн хүмүүсийн мэдээг  ӨОУА-ын Бүлэг XXI дагуу хүйс, насны 
ангилалаар гаргана.  

Баганын дагуу: 1=(2+…+18) 

Мөрийн дагуу: 123=(121+122); 121=(1+4+…+118); 122=(2+5+…+119) 

ЭМТ-305.5.4 АМИА ХОРЛОЖ НАС БАРСАН ХҮМҮҮСИЙН МЭДЭЭ, АМИА ХОРЛОХОД 
ХҮРГЭСЭН НӨХЦӨЛ БАЙДЛААР 

Амиа хорлох оролдлого хийсэн хүмүүсийн мэдээг  ӨОУА-ын Бүлэг XXI дагуу хүйс, насны 
ангилалаар гаргана.  

Баганын дагуу: 1=(2+…+18) 

Мөрийн дагуу: 123=(121+122); 121=(1+4+…+118); 122=(2+5+…+119) 

ЭМТ-305.5.5  АМИА ХОРЛОХ ОРОЛДЛОГО ХИЙСЭН ТОХИОЛДОЛ, ОНОШООР 
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Амиа хорлох тохиолдлыг бүртгэх маягт СЭ-4 маягтаас гаргана. 

Амиа хорлох оролдлого хийсэн тохиолдлын мэдээг амиа хорлож нас барсан ба амиа 
хорлох оролдлого хийхдээ ашигласан аргууд /X60-X84/, тохиолдлын удааг тоогоор 
бичнэ.   

Мөрийн дагуу: 38=(1+2+3+…+37) 

ЭМТ-305.5.6 АМИА ХОРЛОХ ОРОЛДЛОГО ХИЙСЭН ТОХИОЛДЛЫН ГАДНЫ 
ШАЛТГААН ҮР ДАГАВАР: 

Амиа хорлох тохиолдлыг бүртгэх маягт СЭ-4 маягтаас гаргана. 

Амиа хорлож нас барсан ба амиа хорлох оролдлого хийхдээ ашигласан аргууд /X60-
X84/, Бэртэл хордлого ба бусад зарим гадны шалтгааны үр дагаварыг оношийн кодын 
дагуу гаргана.  

Мөрийн дагуу: 38=(1+2+3+…+37) 

ЭМТ-305.5.7 АМИА ХОРЛОЖ НАС БАРСАН ТОХИОЛДЛЫН ГАДНЫ ШАЛТГААН ҮР 
ДАГАВАР: 

Амиа хорлох тохиолдлыг бүртгэх маягт СЭ-4 маягтаас гаргана. 

Амиа хорлож нас барсан ба амиа хорлох оролдлого хийхдээ ашигласан аргууд /X60-
X84/, Бэртэл хордлого ба бусад зарим гадны шалтгааны үр дагаварыг оношийн кодын 
дагуу гаргана.  

Мөрийн дагуу: 38=(1+2+3+…+37)  

ЭМТ-305.6 СЭТГЭЦИЙН КАБИНЕТ, ТАСГИЙН АЖИЛЛАГЧИД, АМБУЛАТОР, 
СТАЦИОНАРЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН    
  Тайлангийн жилд үзүүлсэн амбулатор, стационарын тусламж үйлчилгээ, 
ажиллагчидын тоог тавина. 

Баганын дагуу: 1=(3+4) 

Мөрийн дагуу: 9=(6+7+8) 

ЭМТ-305.7 АЛБАДАН ЭМЧЛҮҮЛСЭН, НИЙГЭМД АЮУЛТАЙ ҮЙЛДЭЛ ХИЙЖ 
БОЛЗОШГҮЙ ХҮМҮҮСИЙН ТАЙЛАН       

Эмнэлэгт албадан эмчлүүлсэн нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй хүний 
сэтгэцийн байдлыг магадлан тогтоосон үзлэгийн хуудас, эмчлүүлэгчийг эмнэлэг 
(сувилал)-д хүлээн авсан бүртгэлийг үндэслэн гаргана. 

Тайлангийн жилд албадан эмчлүүлсэн нийт хүний тоог 1-р баганад бичнэ. ЭМС-ын 2014 
оны 180 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтад орсон сэтгэцийн эмгэгийн жагсаалтын 
дагуу гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(1+...+5)      

Мөрийн дагуу: 29=(1+2+3…+28)  

ЭМТ-305.7.1 АЛБАДАН ЭМЧЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМД АЮУЛТАЙ ҮЙЛДЭЛ ХИЙЖ 
БОЛЗОШГҮЙ ХҮМҮҮСИЙН ТАЙЛАН       
 Албадан эмчлүүлсэн нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй хүний мэдээг 
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хүйс, насны ангилалын дагуу гаргана. Эмнэлэг дунд шилжүүлсэн хүний тоонд тухайн 
хүний сэтгэцийн эмгэгээс илүү бусад эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн улмаас нарийн 
мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ авах шаардлагатай болж шилжүүлсэн   хүний тоог 
бичнэ.    

Баганын дагуу: 1=(2+…+14)         

Мөрийн дагуу: 87=(85+86)=(3+6+...+84); 85=(1+4+...+82); 86=(2+5+...+83) 
87=55=(1+4+7+10+13+16+19+22+25+28+31+34+37+40+43+46+49+52+55+58+61+64+67
+70+73+76+79+82);                                                                      
86=(2+5+8+11+14+17+20+23+26+29+32+35+38+41+44+47+50+53+56+59+62+65+68+71
+74+77+80+83);                                                                                                   
87=(3+6+9+12+15+18+21+24+27+30+33+36+39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72
+75+78+81+84);          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМТ-306. ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН КАБИНЕТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ 
ТАЙЛАНГ НӨХӨХ ЗААВАР 

1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 
Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
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Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
 
2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 

ЭМТ-306.1 ЗААВАЛ ХИЙХ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ХАМРАЛТЫН МЭДЭЭ (НАСНЫ 
АНГИЛЛААР)          
    

1. Заавал хийх дархлаажуулалтыг хийдэг улс, хувийн хэвшлийн бүх эрүүл 
мэндийн байгууллага дахь “Дархлаажуулалтын нэгж”-д ажиллаж буй  
вакцинатор сувилагч, дархлаажуулалт хариуцсан бага, их эмч хамралтын 
мэдээг маягтын дагуу гаргаж, мэдээлнэ. 

2. Аймаг, нийслэлийн хэмжээний дархлаажуулалтын хамралтын мэдээ (Насны 
ангиллаар)-г ЭМГ-ын дархлаажуулалт хариуцсан бага, их эмч, мэргэжилтэн 
нэгтгэнэ.  

3. Төрсний дараа 24 цагийн дотор заавал хийх дархлаажуулалтын эхний тунд 
хамрагдвал зохих хүүхдийн тоо (ХЗХТ)-г “Амьд төрсөн хүүхдийн тоогоор”, 
бусад тунд ХЗХТ-г “Тухайн насны амьд хүүхдийн тоогоор” тус тус тооцно.  

4. Хүүхдийг нөхөн дархлаажуулсан тохиолдолд уг маягтын тохирох насны 
ангилалд бүртгэн мэдээлнэ.  

5. Дархлаажуулалтын явцад хүүхэд шилжсэн, ирсэн, нас барсан бол 
“Шилжилт хөдөлгөөн” нүдэнд тэмдэглэнэ.  

6. Тун хоорондын завсардалтын хувь (ТХЗХ)-ийг тооцохдоо 
дархлаажуулалтад хамрагдсан хүүхдийн тоо (ХХТ)-гоор тооцно. Дараах 
томьёог ашиглан хамралтын мэдээний хамт ирүүлнэ.   

ТХЗХ 
Таван вакцин I тунд ХХТ Таван вакцин III тунд ХХТ

Таван вакцин I тунд ХХТ
∗ 100% 

7. Заавал хийх дархлаажуулалтын хамралтын мэдээг тухайн сарын сүүлчийн 
өдрөөр тасалбар болгож, мэдээллийн урсгалын дагуу мэдээлэх ба дараа 
сарын 10-ны дотор ХӨСҮТ-д immunization@nccd.gov.mn цахим хаягаар 
хүргүүлнэ. 

8. Жилийн эцэст дархлаажуулалтын хамралтын мэдээг өссөн дүнгээр 
мэдээллийн урсгалын дагуу мэдээлж, дараа оны 01 дүгээр сарын 20-ны 
дотор ХӨСҮТ-д цахим болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлнэ.  

Баганын дагуу: 3=1-2; 4=(2/1)*100; 7=5-6, 8=(6/5)*100; 11=9-10, 12=(10/9)*100; 15=13-14, 
16=(14/13)*100; 19=17-18, 20=(18/17)*100; 23=21-22, 24=(22/21)*100; 27=25-26, 
28=(26/25)*100; 31=29-30, 32=(30/29)*100; 35=33-34, 36=(34/33)*100; 39=37-38, 
40=(38/37)*100; 43=41-42, 44=(42/41)*100; 47=45-46, 48=(46/46)*100; 51=49-50, 
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52=(50/49)*100; 55=53-54, 56=(54/53)*100; 59=57-58, 60=(58/57)*100; 63=61-62, 
64=(62/61)*100; 67=65-66, 68=(66/65)*100; 71=69-70, 72=(70/69)*100; 75=73-74, 
76=(74/73)*100;            

Мөрийн дагуу: 23=(1+2+…+22)        
        

ЭМТ-306.2 ЗААВАЛ ХИЙХ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ХАМРАЛТЫН МЭДЭЭ 
(АЙМАГ/СУМ, ХОТ/ДҮҮРГЭЭР)         

1. Аймаг, Нийслэлийн ЭМГ нь харьяа сум, дүүрэг болон бусад 
дархлаажуулалтын нэгжүүдээс заавал хийх дархлаажуулалтын хамралтын 
мэдээг сар бүр цуглуулж, нэгтгэн дараа сарын дараа сарын 10-ны дотор 
ХӨСҮТ-д immunization@nccd.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлнэ.  

2. ХӨСҮТ нь улсын хэмжээний заавал хийх дархлаажуулалтын хамралтын 
мэдээг аймаг, хотоор сар бүр нэгтгэх ба жилийн эцсийн дархлаажуулалтын 
хамралтын мэдээг өссөн дүнгээр дараа оны  02 дугаар сарын 15-ны дотор 
ЭМХТ-д цаас болон цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.    

Баганын дагуу: 4=2-3, 5=(3/2)*100; 8=6-7, 9=(7/6)*100; 12=10-11, 13=(11/10)*100; 16=14-
15, 17=(15/14)*100; 20=18-19, 21=(19/18)*100; 24=23-24, 25=(23/22)*100; 28=26-27, 
29=(27/26)*100; 32=30-31, 33=(31/30)*100; 36=34-35, 37=(35/34)*100; 40=38-39, 
41=(39/38)*100; 44=42-43, 45=(43/42)*100; 48=46-47, 49=(47/46)*100; 52=50-51, 
53=(51/50)*100; 56=54-55, 57=(55/54)*100; 60=59-58, 61=(58/59)*100; 64=62-63, 
65=(63/62)*100; 68=66-67, 69=(67/66)*100; 72=70-71, 73=(71/70)*100; 76=74-75, 
77=(75/74)*100;         

ЭМТ-306.3 УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАРИЛГЫН ЗАРЦУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ  

1. Уг мэдээг вакцинатор сувилагч, дархлаажуулалт хариуцсан бага, их эмч гаргана.  
2. Заавал хийх дархлаажуулалт, тархвар судлал, нэмэлт, сайн дурын 

дархлаажуулалтын үед хэрэглэсэн вакцин, биобэлдмэл, тариур, аюулгүй 
хайрцгийн зарцуулалтыг сар бүр гаргаж заавал хийх дархлаажуулалтын 
хамралтын мэдээний хамт ирүүлнэ.  

Баганын дагуу: 18=(10+…+17); 19=(1+5)-(9+18); 23=(1+5-19)/9; 24=100%-(9/((1+5-
19)*100)) 

ЭМТ-306.4 НЭМЭЛТ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ХАМРАЛТЫН МЭДЭЭ (НАСНЫ 
АНГИЛЛААР) 

1. Харьяа ЭМГ-ын дархлаажуулалт хариуцсан бага, их эмч, мэргэжилтэн нь аймаг, 
нийслэлийн хэмжээний нэмэлт дархлаажуулалтын хамралтын мэдээг өдөр тутам 
цуглуулж, нэгтгэн ХӨСҮТ-д immunization@nccd.gov.mn цахим хаягаар тухайн 
өдөртөө багтаан хүргүүлнэ.  

2. Нэмэлт дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа дууссанаас хойш нэгтгэсэн 
хамралтын мэдээг 10 хоногийн дотор  ХӨСҮТ-д immunization@nccd.gov.mn цахим 
хаягаар болон цаасаар хүргүүлнэ.  

3. Тухайн нэмэлт дархлаажуулалтын зорилтот бүлгийн насны бүлгээр хамралтыг 
тооцно.   
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4. Хэрэв хүснэгтэд ороогүй вакцин, биобэлдмэл хэрэглэсэн бол “Хоосон” нүдэнд 
тухайн вакцины нэрийг бичнэ.  

Баганын дагуу: 3=1-2, 4=(2/1)*100; 7=5-6, 8=(6/5)*100; 11=9-10, 12=(10/9)/100; 15=13-14, 
15=(14/13)*100; 19=17-18, 20=(18/17)*100; 23=21-22, 24=(22/21)*100; 27=25-26, 
28=(26/25)*100; 31=29-30, 32=(30/29)*100; 

ЭМТ-306.5 НЭМЭЛТ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ХАМРАЛТЫН МЭДЭЭ (АЙМАГ/СУМ, 
ХОТ/ДҮҮРГЭЭР)           

1. Нэмэлт дархлаажуулалтын хамралтыг аймаг, хот, сум, дүүргээр гарган 
мэдээлнэ.  

2. Нэмэлт дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа дууссанаас хойш нэгтгэсэн 
хамралтын мэдээг 10 хоногийн дотор  ХӨСҮТ-д immunization@nccd.gov.mn 
цахим хаягаар болон цаасаар хүргүүлнэ.  

Баганын дагуу: 3=1-2, 4=(2/1)*100; 7=5-6, 8=(6/5)*100; 11=9-10, 12=(10/9)/100; 15=13-14, 
15=(14/13)*100; 19=17-18, 20=(18/17)*100; 23=21-22, 24=(22/21)*100; 27=25-26, 
28=(26/25)*100; 31=29-30, 32=(30/29)*100; 

ЭМТ-306.6 ТАРХВАР СУДЛАЛЫН ЗААЛТААР ХИЙСЭН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН 
ХАМРАЛТЫН МЭДЭЭ (НАСНЫ АНГИЛЛААР)      
 Тархвар судлалын заалтаар хийсэн дархлаажуулалтын хамралтын мэдээг насны 
ангиллаар гаргаж, сар бүр мэдээллийн урсгалын дагуу мэдээлнэ. 

Баганын дагуу: 3=1-2, 4=(2/1)*100; 7=5-6, 8=(6/5)*100; 11=9-10, 12=(10/9)/100; 15=13-14, 
15=(14/13)*100; 19=17-18, 20=(18/17)*100; 23=21-22, 24=(22/21)*100; 27=25-26, 
28=(26/25)*100; 31=29-30, 32=(30/29)*100; 35=33-34, 36=(34/33)*100; 

Мөрийн дагуу: 17=(1+…+16) 

ЭМТ-306.7 ТАРХВАР СУДЛАЛЫН ЗААЛТААР ХИЙСЭН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН 
ХАМРАЛТЫН МЭДЭЭ (АЖИЛ, МЭРГЭЖЛЭЭР)       

1. Тархвар судлалын заалтаар хийсэн дархлаажуулалтын хамралтын мэдээг ажил 
мэргэжлийн жагсаалтын дагуу гаргаж, сар бүр мэдээллийн урсгалын дагуу 
мэдээлнэ. 

2. Хэрэв ажил мэргэжлийн жагсаалтад байхгүй болон хүснэгтэд ороогүй вакцин, 
биобэлдмэл хэрэглэсэн бол “Хоосон” нүдэнд вакцин, биобэлдмэлийн нэрийг 
бичнэ.  

Баганын дагуу: 3=1-2, 4=(2/1)*100; 7=5-6, 8=(6/5)*100; 11=9-10, 12=(10/9)/100; 15=13-14, 
15=(14/13)*100; 19=17-18, 20=(18/17)*100; 23=21-22, 24=(22/21)*100; 27=25-26, 
28=(26/25)*100; 31=29-30, 32=(30/29)*100; 35=33-34, 36=(34/33)*100; 

Мөрийн дагуу: 10=(1+…+9) 

ЭМТ-306.8 САЙН ДУРЫН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ     

1. Сайн дураар дархлаажуулалтад хамрагдсан хүмүүсийн мэдээг насны ангиллаар 
нэгтгэн гаргаж, сар бүр мэдээллийн урсгалын дагуу мэдээлнэ. 
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2. Аймаг, нийслэлийн хэмжээний сайн дурын дархлаажуулалтын хамралтын мэдээг 
ЭМГ-ын дархлаажуулалт хариуцсан бага, их эмч, мэргэжилтэн нэгтгэнэ.  

Баганын дагуу: 1=(2+…+13) 

Мөрийн дагуу: 12=(1+…+11) 

ЭМТ-306.9 СЭРГИЙЛЭХ ТАРИЛГЫН ....... ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ    

1. Сум, өрхийн ЭМТ сэргийлэх тарилгын төлөвлөгөө, захиалгыг боловсруулж, нэг 
хувийг аймаг, нийслэлийн ЭМГ-т 04 дүгээр сарын 01-ний дотор цаас болон цахим 
хэлбэрээр хүргүүлнэ. 

2. Аймаг, нийслэлийн ЭМГ нь тухайн орон нутгийн вакцин, биобэлдмэлийн 
төлөвлөгөө, захиалгыг нэгтгэн ХӨСҮТ-д 04 дүгээр сарын 25-ны дотор цаас болон 
цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.  

Баганын дагуу: 6=(((1*2*3)+4)-5) 

ЭМТ-306.10 ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ДАРААХ УРВАЛ, ХҮНДРЭЛИЙН ТАНДАЛТЫН 
МЭДЭЭ            

1. Дархлаажуулалтын дараах урвал, хүндрэлийн бүртгэлийг үндэслэн 
дархлаажуулалтын дараах урвал, хүндрэлийн тандалтын мэдээг вакцин тус 
бүрээр, тун тус бүрээр нэгтгэж, дараа сарын 10-ны дотор  ХӨСҮТ-д 
immunization@nccd.gov.mn цахим хаягаар мэдээлнэ. 

2. Жилийн эцэст дархлаажуулалтын дараах урвал, хүндрэлийн тандалтын мэдээг 
өссөн дүнгээр мэдээллийн урсгалын дагуу мэдээлж, дараа оны 01 дүгээр сарын 
20-ны дотор ХӨСҮТ-д цахим болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлнэ.  

Хэсэг газрын хүнд урвалд*:1. Хамгийн ойрын үеэнд хүртэл хавдах; 2. Хөндүүрлэлт, 
улайлт, хаван зэрэг шинж 3 хоногоос дээш үргэлжлэх. 

Баганын дагуу: 22=(3+4+….+21) 

Мөрийн дагуу: 24=(1+2+…+23) 

 

 

 

З-ЭМТ-307. ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ, КАБИНЕТИЙН  ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ ТАЙЛАНГ НӨХӨХ ЗААВАР 

 

1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 
Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
 
Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
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Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
 
2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 
ЭМТ- 307.1 ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

Эмгэг судлалын задлан шинжилгээ: Эмнэлэгт нас барагчийн цогцост эмгэг судлалын 
эмч үндсэн өвчин үхэлд хүргэсэн шууд шалтгааныг тогтоох зорилгоор эмгэг судлалын 
шинжилгээ хийнэ. 

Үндсэн өвчин: Шууд өөрөө болон өөрөөс нь гарсан хүндрэлээр дамжуулан эмнэлгийн 
тусламж авахад хүргэж, амбулатор, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн, эсвэл тааламжгүй 
нөхцөлд үхэлд хүргэсэн өвчнийг (гэмтэл, хам шинж) үндсэн өвчин гэнэ. 

Гистологи-Хүн: Амьд сорьцоор болон цогцсын шинжилгээний үед эд, эрхтэн тус 
бүрээс авч, зориулалтын аргуудаар боловсруулан бичил харуурын тусламжтайгаар 
шинжилж, эмгэг өвчний өөрчлөлт, дүгнэлт бичиж, онош тогтоохыг хэлнэ. 

Шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээ: Эмнэлгийн бус нас баралт, шүүхийн тогтоолттой 
нас баралтууд (Багана 8) бол зөвхөн Нэгдсэн эмнэлэгт хийгдэж буй шүүх эмнэлгийн 
шинжилгээ 

Баганын дагуу: 1=5+8+11; 12=(5+8)*100/1; 16=(13*100)/(5+8); 13=17+18; 
26=(5+8)=(19+...+22) 

Мөрийн дагуу: 6=(1+...+5) 

ЭМТ-307.2 ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ЗАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Нийт нас баралтын дүн ЭМТ-307.1 тайлангийн эмгэг судлалын задлан 
шинжилгээний дүнтэй таарах ёстой. Ор хоног, насны ангиллаар задарсан дүн дээр 
амьгүй төрөлтийг хасч тооцдог тул нийт нас баралтын тоотой таарахгүй. 

Баганын дагуу: 1 = (3+...+6)=(7+…+25)       

Мөрийн дагуу: 1=(2+…+18); 19=(20+44+45); 20=(21+...+43); 46=(47+...+49); 
50=(51+...+53); 54=(55+56); 57=(58+...+68); 69=(70+…+74); 75=(76+...+83); 84=(85+...+87); 
88=(89+…+96); 97=(98+…+107); 108=(109+...+117); 118=(119+...+122); 
123=(1+19+46+50+54+57+69+75+84+88+97+108+118)      

ЭМТ- 307.3 БИОПСИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Баганын дагуу: 1=(4+...+15)         
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Мөрийн дагуу: 1=(2+3); 4=(5+28); 5=(6+...+27); 28=(29+...+52); 58=(59+...+62); 
64=(65+...+69); 71=(72+73); 74=(75+...+78); 
84=(1+4+53+54+55+56+57+58+63+64+70+71+74+79+80+81+82+83)     

Шинжилгээ хийгээгүй: 

Хүндрэл: Шалтгаан болон эмгэг жамын хувьд үндсэн өвчинтэйгээ шууд болон дам 
холбоотой өвчин, гэмтэл, хам шинж болон тэмдгүүд юм. Хүндрэл нь үндсэн өвчний 
явцыг даамжруулан улмаар үхлийн шууд шалтгаан болно. 

Хавсарсан өвчин: Тус тусдаа үхэлд хүргэхээргүй боловч хоёулаа буюу олуулаа 
хавсран нийлж аль альныхаа явцыг хүндрүүлэн үхлийн шалтгаан болсон өвчнүүд 
(гэмтэл, хам шинж) 

Бодит (Объектив) Өвчтөн эмчлүүлсэн бүх үеийн турш ухаангүй, маш хүнд байх, 
эмнэлгийн шалтгаанаас хамаарч хэвтэж эмчлүүлсэн хугацаа богино байх (хэвтсэнээс 
хойш эхний 3 хоногт нас барах), төгс онош тавихад шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөгөө 
болон шинжилгээ хийх хүчин чадал үл хүрэлцэх, тухайн орон нутагт ховор тохиолдох 
өвчнөөр өвчилсөн байх, ер бусын гаж хэлбэрээр өвчлөх 

Хийсвэр (субъектив) Эмнэлзүйн үзлэг хийгээгүй, эмнэлзүйн үзлэг дутуу хйих, 
эмнэлзүйн үзлэгийг хэвтсэнээс хойш хожуу хийх, зовиур шаналгааг дутуу үнэлэх, зовиур 
шаналгааг хэтрүүлэн үнэлэх, лабораторийн шинжилгээг дутуу хийх, лабораторийн 
шинжилгээний хариуг буруу үнэлэх, дүрс оношлогооны шинжилгээнүүдийг буруу үнэлэх, 
хэт дагах, түүнд учир холбогдол өгөхгүй байх, шаардлагатай дүрс оношлогоо (хэв авиа, 
гэрэл, компьютерийн томограф г.м) хийгээгүй байх, зөвлөх болон нарийн мэргэжлийн 
зөвлөлгөөг хэт үнэлэх, дутуу үнэлэх, эмч нарийн хамтарсан үзлэг зөвөлгөөн хийгээгүй, 
эсвэл түүнд ач холбогдолгүй байх. 

Хоног болоогүй:  

Эмнэлэг үйлчилгээний дутагдал 

Эмнэлзүй эмнэлэг үйлчилгээний дутагдал 

Эмч нарын өглөөний ярианд мэдээлэл хийсэн 

Блок: Эд, эсийн шинжилгээний зүсмэг 

Биопси: (Амьд сорьцын шинжилгээ) гэж өвчилсөн эрхтэнээс дурандах, хатгах, цоолох, 
соруулах, наалдуулах болон мэс заслын ажилбараар авсан эдийн дээж дээр бичил 
харуурын түвшинд онош тогтоохыг хэлнэ. 

Цитологи (эмгэг эс судлалын шинжилгээ): гэж Биеийн гадаад орчинтой харьцдаг 
эрхтэн, эдээс болон гадагш харьцдаггүй дотор цул эрхтэн, эд, шингэнээс ердийн болон 
нарийн зүүгээр хатгалт хийж бэлтгэсэн түрхэц, мэс заслын ба дурант багажаар авсан 
материал, шархлаа, шархнаас шууд бэлтгэсэн эсийн түрхцийг үзэж, онош тогтоохыг 
хэлнэ. 

ЭМТ-307.4 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭС СУДЛАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН  
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 Эмэгтэйчүүдийн эс судлалын шинжилгээний тайланг сараар болон жилээр эс 
судлаач болон эсийн эмгэг судлаач эмч гаргана.       

Баганын дагуу: 1=(3+4) 

Мөрийн дагуу: 7=(1+…+6) 

ЭМТ-307.5 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН БУС ЭС СУДЛАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН   

            Эмэгтэйчүүдийн эс судлалын шинжилгээний тайланг сараар болон жилээр эс 
судлаач болон эсийн эмгэг судлаач эмч гаргана.   

Мөрийн дагуу: 16=(1+…+15) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМТ-308. ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ, ЦУСНЫ САЛБАР ТӨВИЙН  
КАБИНЕТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ ТАЙЛАНГ НӨХӨХ ЗААВАР 
 

1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 
Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
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Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
 
2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 

ЭМТ-308.1 ЦУСНЫ ДОНОРЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 
ЭМТ-308.1.1 ЦУСНЫ ДОНОРЫН НЭГДСЭН САН /ХҮН ТОО/ 
ЭМТ-308.1 дүгээр хэсгийн үзүүлэлтүүд нь донорын цахим бүртгэл болон донорын эрүүл 
мэндийн үзлэгийн картын мэдээлэлд үндэслэн гаргана.  
 
Оны эхэнд бүртгэлд байгаа донорын тоо: тайлант оны 01.01-нд бүртгэлд байгаа 
донорын тоо тавигдана. Энэ нь өмнөх оны “Оны эцэст бүртгэлд байгаа донорын тоо”-
той таарна. 

 Үүнээс тухайн жилд цусаа бэлэглэсэн донорын тоо нь өмнө нь донорын бүртгэлд 
байсан ба үүнээс тайлант онд цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсгээ бэлэглэсэн донорын 
тоо 

Тухайн жилд нэмэгдсэн донорын тоо: Өмнө нь донорын бүртгэлд байгаагүй бөгөөд 
тайлант онд шинээр бүртгэгдэж цусаа бэлэглэсэн нийт донорын тоо  

 Шинэ донорын тоо нь: тайлант онд 1 удаа цусаа бэлэглэсэн донорын тоо 
 Байнгын донорын тоо: тайлант онд 2-оос дээш удаа цус, цусны бүрэлдэхүүн 

хэсгээ бэлэглэсэн донорын тоо 
Тухайн жилд бүр хасагдсан донорын тоо: Тайлант онд бүр хасагдсан донорын тоо 
 
Шинэ донор: анх удаа цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсгээ бэлэглэсэн донорын   
                                 тоо 
Байнгын донор: 2-оос дээш удаа цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсгээ бэлэглэсэн   
                                 донорын тоо 
Төрөл төрөгсдийн донор: ЦЦБ сэлбүүлэх шаардлагатай хэн нэгэнд нэр зааж  
                                 цусаа бэлэглэсэн донорын тоо 
Ауто донор: өөрийнхөө цусыг өөртөө хэрэглэх зорилгоор цусаа өгсөн донорын  
                              тоо 
 
Оны эцэст бүртгэлд байгаа донорын тоо:  
“Оны эхэнд бүртгэлд байгаа донорын тоо”  дээр “Tухайн жилд нэмэгдсэн донорын тоо”-
г нэмж, “тухайн жилд бүр хасагдсан донорын тоо”-г хасаж тооцно. Тавигдах бүх тоо хүн 
тоо гэдгийг санаарай. 
 
Мөрийн дагуу: 2=(4+6+8+10), 3=(5+7+9+11)   
 
ЭМТ-308.1.2 ТҮР ХОЙШЛОГДСОН ШАЛТГААН  
ЭМС-ын 2016 оны 02 тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан донор сонгох 
шалгуур үзүүлэлтийн “4.1 цус өгөхийг түр хугацаагаар хориглох заалт”-ын дагуу  
донороос түр чөлөөлнө. 
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Донороос бүр чөлөөлөгдсөн шалтгаан: ЭМС-ын 2016 оны 02 тушаалын нэгдүгээр 
хавсралтаар батлагдсан донор сонгох шалгуур үзүүлэлтийн “4.2 цус өгөхийг бүрмөсөн 
хориглох заалт”-ын дагуу  донороос бүр чөлөөлнө. 
 
Донороос түр чөлөөлөгдсөн тоо /хүн тоо/: Түр чөлөөлөгдсөн донорын картын 
тоогоор тавигдах бөгөөд 1 донор жилд 2-оос дээш удаа донороос түр чөлөөлөгдсөн бол 
1 гэсэн донорын тоогоор тавигдана.  
 
“Донороос түр чөлөөлөгдсөн тохиолдлын тоо”-г олохдоо “жин багатай”, 
“гемоглобин багатай”, “өвчний улмаас”, “халдварын голомттой улс оронд аяласан”, 
“бусад” шалтгаануудаар чөлөөлөгдсөн тохиолдлын тоог хооронд нь нэмж гаргана. /1 
донор жилд 2-оос дээш удаа донороос түр чөлөөлөгдсөн бол 2 гэсэн тохиолдлын 
тоогоор тавигдана/ 
 
Донороос бүр хасагдсан шалтгааныг гаргахдаа “Өвчний улмаас”, “Өндөр эрсдэлтэй 
зан үйл”, “шинжилгээгээр хасагдалт” болон “бусад” шалтгаанаар хасагдсан донорын 
тоог хооронд нь нэмнэ. 
 
Мөрийн дагуу: 13=(1+3+5+7+9+11), 14=(2+4+6+8+10+12), 21=(15+17+19), 22=(16+18+20) 
      
 
ЭМТ-308.1.3 ЦУС ӨГСӨН ДОНОРЫН ТОО, ДОНОРЫН ТӨРӨЛ, ЦУС ЦУГЛУУЛСАН 
ХЭЛБЭР, НАСНЫ АНГИЛАЛ  
 
Суурин цус цуглуулалт: цус цуглуулах суурин төв, хэсгүүдэд цуглуулсан цус, цусны 
бүрэлдэхүүн хэсгийн нэгжийн тоо тавигдана 
 
Явуулын цус цуглуулалт:  явуулын багаар очиж цуглуулсан цусны нэгжийн тоо  
 
Баганын дагуу: 5=(1+2+3+4), 10=(6+7+8+9), 11=(5+10)       
          
Мөрийн дагуу: 3=(5+7+9+11), 13=(15+17+19), 21=(3+13)   
 
ЭМТ-308.1.4 ЦУС, СИЙВЭН ЦУГЛУУЛСАН ХЭЛБЭР, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛД 
ТЭНЦСЭН БАЙДАЛ   
 
Бэлтгэх үеийн хаягдал: Цус цуглуулах явцад стандартын шаардлага хангаагүй 
цуглуулсан нэгжийн тоо 
Шинжилгээгээр хасагдсан: Цус сэлбэлтээр дамжих халдвар илрүүлэх шинжилгээгээр 
хариу эерэг гарч хасагдсан нэгжийн тоо      
 
Баганын дагуу: 7=(2-4-5-6)  
 
Мөрийн дагуу: 6=(1+2+3+4+5) 
            
      
ЭМТ-308.1.5 ДОНОР АЛДАРШУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА     
  Энэхүү судалгаа нь улсын хэмжээнд бүртгэлд байгаа хүндэт, алтан, мөнгөн,  
хүрэл доноруудын судалгаа юм.  
 
Хүндэт донор: бүхэл цусаа 30-аас дээш, цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсгээ 35-аас дээш, 
хэрэв резус/-/ бүлгийн цустай донор цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсгээ 20-оос дээш удаа 
бэлэглэсэн бол хүндэт донорын болзол хангана.  
 
Алтан донор:  цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсгээ 150-аас дээш удаа бэлэглэсэн  
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Мөнгөн донор: цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсгээ 100-149 удаа бэлэглэсэн  
Хүрэл донор: цус, цусны бүрэлдэхүүн хэсгээ 70-99 удаа бэлэглэсэн донор 
 
Баганын дагуу: 7=(3+4+5+6) 
 
ЭМТ-308.1.6 ДОНОРЫН ЦУСНЫ БҮЛЭГ /ХҮН ТОО/ 
 
                 Энэхүү маягт доноруудыг насны ангиллаар нь цусны бүлгийн тодорхой 
харуулах зорилготой бөгөөд цусаа бэлэглэсэн донорын бүртгэлээс цусны бүлгээр 
ангилан гаргана.  
 
Баганын дагуу: 17=(9+…+16) 
 
Мөрийн дагуу: 5=(1+…+4) 
 

ЭМТ-308.2 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 

ЭМС-ын 2016 оны 02 тушаалын 4-р хавсралт үндэслэн хөтлөгдөх бөгөөд цахим бүртгэл, 
шинжилгээний журнал болон шинжилгээний протоколуудад үндэслэн гаргана. 
 
ЭМТ-308.2.1 ЦУГЛУУЛСАН ЦУС, СИЙВЭНГИЙН НЭГЖ БҮРД ХИЙСЭН ХАЛДВАР 
ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭ         
 
Багана 1: Нийт цуглуулсан цусны нэгжийн тоо 
Багана 2, 3, 4, 5: ХДХВ, Хепатит В, Хепатит С, Тэмбүүгийн халдвар илрүүлэх 
шинжилгээ хийсэн цусны нэгжийн тоо 
 
Баганын дагуу: 1=(2+…+5)   
       
Мөрийн дагуу: 1=(3+5+7+9), 2=(4+6+8+10), 11=(13+15), 12=(14+16), 17=(1+11), 
18=(2+12) 
 
ЭМТ-308.2.2 ШИНЖИЛГЭЭГЭЭР ТЭНЦСЭН, ХАСАГДСАН ҮЗҮҮЛЭЛТ 
Нийт шинжилсэн шинжилгээ /Багана 1/: цус сэлбэлтээр дамжих халдвар илрүүлэх 
шинжилгээ  /ЦСДХИШ/ хийсэн цусны нэгжийн тоо 
 
Тэнцсэн шинжилгээ /Багана 2/: ЦСДХИШ-ээр хариу сөрөг гарсан цусны нэгжийн тоо  
 
Хасагдалтын шалтгаан: ХДХВ, Хепатит В, Хепатит С, Тэмбүү /Багана 3,4,5,6/: 
цуглуулсан цусны нэгж бүрийг фермент холбоот эсрэг биеийн арга /ELISA/ болон  
хемолюминесценцийн /CLIA/ аргаар шинжилж хариу эерэг гарсан нэгжийн тоо  
 
PCR-ХДХВ, Хепатит В, Хепатит С, /Багана 7,8,9,10/: цуглуулсан цусны нэгж бүрийг 
нуклейн хүчлийг олшруулах аргаар шинжлэхэд хариу эерэг гарсан нэгжийн тоо  
 
Хавсарсан халдвар: ЦСДХ /ХДХВ, Хепатит В, Хепатит С, Тэмбүү/-ийн хавсарсан /2-оос 
дээш/ халдвар илэрсэн цусны нэгжийн тоо  
     
Мөрийн дагуу: 1=(3+5+7+9), 2=(4+6+8+10), 11=(13+15), 12=(14+16), 17=(1+11), 18=(2+12)
         
 
ЭМТ-308.2.3 ХАЛДВАР ИЛРҮҮЛЭХ ШИНЖИЛГЭЭ БОЛОН НЭМЭЛТ 
ШИНЖИЛГЭЭГЭЭР ЭЕРЭГ ГАРСАН НЭГЖИЙН ТОО, ЭЗЛЭХ ХУВЬ   
  
Нэмэлт шинжилгээ хийсэн:        



34 
 

Цусны салбар төвүүдээс илгээсэн сорьцыг ЦССҮТ-д шинжилгээ хийсэн нэгжийн тоо  
 
Батлах шинжилгээ хийсэн: 
Халдвар илрүүлэх болон нэмэлт шинжилгээгээр эргэлзээтэй эерэг гарсан тохиолдолд 
лавлагаа лабораторт /ХӨСҮТ/ илгээсэн сорьцын тоо /цусны нэгжийн тоо/  
 
Мөрийн дагуу: 6=(1+2+3+4+5) 
 
ЭМТ-308.2.4 ЦУГЛУУЛСАН ЦУС СИЙВЭНГИЙН НЭГЖ БҮРТ ХИЙСЭН ЦУСНЫ БҮЛЭГ 
ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭ        
        
Нийт шинжилсэн /Багана 1/: АВО, Резус Д, Келл бүлэг тодорхойлсон  цус, сийвэн, 
эсийн нэгжийн нийт тоо 
 
Баганын дагуу: 2=(3+4+5+6), 7=(8+9), 10=(11+12)  
 
Мөрийн дагуу: 1=(3+5+7+9), 2=(4+6+8+10), 11=(13+15), 12=(14+16), 17=(1+11), 18=(2+12) 
 

ЭМТ-308.3 ЦУС ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
МЭДЭЭЛЭЛ 

 
ЭМТ-308.3.1 ЦУС, ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЙЛАН 
            
              Тухайн жилд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээг нэгжээр тавьж өгнө.  
Эмнэлэгт олгосон баганад: тухайн цусны салбар төв өөрийн харьяалагдах баганад     
                                               бөглөнө.  
Тээвэрлэсэн ЦЦБ: ЦССҮТ-өөс багана-бүтээгдэхүүн тээвэрлэн авсан бол бөглөнө.  
                                ЦСТ-өөс багана- тээвэрлэж сумруу авсан тохиолдолд бөглөнө.  
 
Мөрийн дагуу: 31=(1+…+30)  
 
ЭМТ-308.3.2 АКТЛАГДСАН ЦУС ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЙЛАН /НЭГЖЭЭР/ 
              Тайлангийн жилд актлагдсан цус цусан бүтээгдэхүүнийг зүйлээр нь ангилан 
бөглөнө. 
 
Баганын дагуу: 8=(1+…+7)         
  
Мөрийн дагуу: 31=(1+…+30)        
  
ЭМТ-308.3.3 ЭМНЭЛЭГТ ОЛГОСОН ЦУС ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН /НЭГЖЭЭР/  
              Эмнэлэгт олгосон цус цусан бүтээгдэхүүнээ тасаг нэгжээр нь салган бичиж өгнө.  
 
Баганын дагуу: 38=(1+...+37) 
 
Мөрийн дагуу: 31=(1+…+30) 
 
ЭМТ-308.3.4 ЭМНЭЛЭГТ ХЭРЭГЛЭГДСЭН ЦУС, ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЙЛАН 
 
Мөрийн дагуу: 31=(1+…+30) 
      

ЭМТ-308.4 ЦУС, ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 
МЭДЭЭЛЭЛ 

 
ЭМТ-308.4.1 АРЧДАС, АГААРЫН ШИНЖИЛГЭЭ 
ЭМС-ын 2016 оны 02 тушаалын 4-р хавсралт үндэслэн хөтлөгдөнө.  
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ЭМТ-308.4.2 ЦУС, ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИУН ЧАНАРЫН ШИНЖИЛГЭЭ 
 
ЭМС-ын 2016 оны 02 тушаалын 4-р хавсралт үндэслэн хөтлөгдөнө.  
 
Мөрийн дагуу: 31=(1+...+30) 
 
ЭМТ-308.4.3 СИЙВЭНГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ХИЙСЭН ЧАНАРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 
ТАЙЛАН         
ЭМС-ын 2016 оны  02 тушаалын 4-р хавсралтанд заасан давтамжаар шинжилгээг хийнэ. 
 
Баганын дагуу: 1=(2+3), 4=(5+6), 7=(8+9), 10=(11+12), 13=(14+15), 16=(17+18), 
19=(20+21)           
          
Мөрийн дагуу: 6=(1+…+5)         
            
ЭМТ-308.4.4 УЛААН ЭСИЙН БЭЛДМЭЛД ХИЙСЭН ЧАНАРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 
ТАЙЛАН           
ЭМС-ын 2016 оны  02 тушаалын 4-р хавсралтанд заасан давтамжаар шинжилгээг хийнэ. 
 
Баганын дагуу: 1=(2+3), 4=(5+6), 7=(8+9), 10=(11+12), 13=(14+15), 16=(17+18), 
19=(20+21)           
     
Мөрийн дагуу: 7=(1+2+3+4+5+6)        
        
ЭМТ-308.4.5  ЦУС, ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР ХАЛДВАРЛАСАН ХАЛДВАР, ЦУС 
СЭЛБЭЛТИЙН ДАРААХ УРВАЛ, ХҮНДРЭЛИЙН ТАЙЛАН    
ЭМС-ын 2016 оны  02 тушаалын 4-р хавсралтанд заасан давтамжаар шинжилгээг хийнэ. 
 
Мөрийн дагуу:   31=(1+…+30) 
 
ЭМТ-308.4.6 ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ  
 
Багана: 6, 7, 9, 10, 12, 13-д "тийм"-1, "үгүй"-0 гэж тэмдэглэнэ    
     

ЭМТ-308.5 СУМААС АВАХ МЭДЭЭЛЭЛ 
 
ЭМТ-308.5.1 ЦУСНЫ ДОНОРЫН НЭГДСЭН САН /ХҮН ТОО/    
   
Мөрийн дагуу: 13=1+5-11, 14=2+2-12        
 
ЭМТ-308.5.2 ДОНОРТОЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 
Насны ангиллаар бөглөхдөө зөвхөн тухайн тайлант үед цус болон цусны бүрэлдэхүүн 
хэсгээ бэлэглэсэн донорын тоог бичнэ. 
 
Баганын дагуу: 5=1+2+3+4, 6=1+2+3+4+5    
 
Мөрийн дагуу: 9=1+3+5+7, 10=2+4+6+8   
 
ЭМТ-308.5.3 СУМАНД БЭЛТГЭСЭН ЦУС, ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ 
ТАЙЛАН 
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Суманд цуглуулсан цус, цусны бүрэлдэхүүний хэсгийг 4 халдварын шинжилгээгээр 
шинжилсэн болон цуглуулсан хэмжээ, цус сэлбэсэн заалт зэргийг тодорхой харах 
зорилготой. 
Цус сэлбэсэн/ Багана 11/ нь Багана 12-оос 17-гийн нийлбэртэй тэнцүү байх ёстой.  
Цуглуулсан цус: Суманд цугуулсан бүхэл цусны нэгж тавина. 
Аймгаас тээвэрлэсэн ЦЦБ: АНЭ-ийн дэргэдэх цусны салбар банкнаас тээвэрлэсэн 
ЦЦБ-ний нэр төрөл, нэгжийн тоо тавина. 
Шинжилсэн: Суманд цуглуулсан цусны нэгж бүрт хийсэн халдвар илрүүлэх болон 
цусны бүлэг тодорхойлох шинжилгээ хийсэн тоог тавина. 
Цус сэлбэсэн заалт: Цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбэсэн заалт бүрээр сэлбэсэн ЦЦБ-ны 
нэгжийн тоог тавина. 
 
Баганын дагуу: 13=5+11-21-23, 14=6+12-22-24, 13=15+16+17+18+19+20  
             
ЭМТ-308.5.4 ЯАРАЛТАЙ ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ (СУМААР)    
Яаралтай үеийн бэлэн байдлын нөөц болох цусны хүүдий, оношлуур,халдвар илрүүлэх 
оношлогооны эцсийн үлдэгдлийг тооцоолон гаргаж өгнө.  
 
Баганын дагуу: 5=1+2-3-4  
 
ЭМТ-308.5.5 СУМЫН ТҮВШНИЙ ЧАНАРЫН АСУУДАЛ 
 
"Тийм"-1, "Үгүй"-0 тэмдэглэнэ        
            
ЭМТ-308.6 ЦУС СЭЛБЭЛТИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАЙЛАН  
            
ЭМТ-308.7 УРВАЛ МЭДЭЭЛЭХ ТАЙЛАН  
 
ЭМТ-308.8 ЦУСНЫ ДОНОРТ ИЛЭРСЭН НОЦТОЙ ХҮНДРЭЛИЙН ТАЙЛАН 
 
ЭМТ-308.9 ЦУСНЫ ДОНОРТ ИЛЭРСЭН УРВАЛ, ХҮНДРЭЛИЙН ТАЙЛАН 
 
 
 
 
 
 
 
 

З-ЭМТ-309. НҮҮР АМНЫ ТӨВ, КАБИНЕТИЙН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ 
ТАЙЛАНГ НӨХӨХ ЗААВАР 

 

1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 
Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
 
Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
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2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 
ЭМТ-309.1 ШҮД, ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 
 
ЭМТ-309.1.1 АЖИЛЛАГСАД 
 
Баганын дагуу: 1=(2+…+6) 

Мөрийн дагуу: 1=(2+3) 

ЭМТ-309.1.2 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ     

Мөрийн дагуу: 15=(1+…+14) 

ЭМТ-309.1.3 ШҮД, ЭРҮҮ, НҮҮРНИЙ ҮЗЛЭГИЙН ТАЙЛАН     

Мөрийн дагуу: 6=(1+…+5) 

ЭМТ-309.2  НҮҮР АМНЫ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ КАБИНЕТИЙН ТАЙЛАН  

Баганын дагуу: 1=(3+4+5+6)=(7+8), 4=(9+…..+14) 

Мөрийн дагуу: 5=(1+...+4)   

ЭМТ-309.2.1 НҮҮР АМНЫ МЭС ЗАСЛЫН ТАЙЛАН  

                  Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “Эмчийн үзлэгийн бүртгэл” АМ-
1Б, нүүр амны мэс засалч эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - №55  
бүртгэл,  нүүр амны эмчилгээний эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - 
№54  бүртгэлийн маягтуудаас тус тус үндэслэн гаргана.    

Мөрийн дагуу: 5=(1+…+4)  

ЭМТ-309.2.2 НҮҮР АМНЫ СОГОГ ЗАСЛЫН КАБИНЕТИЙН ТАЙЛАН  

 Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “Эмчийн үзлэгийн бүртгэл” АМ-1Б,  
нүүр амны согог заслын эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - №57  
бүртгэлийн маягтуудаас тус тус үндэслэн гаргана.  

Баганын дагуу: 1=(2+…+5)=(6+7)  

ЭМТ-309.2.3  НҮҮР АМНЫ ГАЖИГ ЗАСЛЫН КАБИНЕТИЙН ТАЙЛАН  

             Эрүүл мэндийн байгууллагад хөтлөгдөж буй “Эмчийн үзлэгийн бүртгэл” АМ-1Б,  
нүүр амны гажиг заслын эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - №56  
бүртгэлийн маягтуудаас тус тус үндэслэн гаргана. 

Баганын дагуу: 1=(2+...+5)=(6+7), 8=(9+…+23) 

Мөрийн дагуу: 5=(1+…+4)         
            

ЭМТ-309.2.5 ШҮДНИЙ ӨВЧНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТАЙЛАН    
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Мөрийн дагуу: 5=(1+…+4) 

1. Нүүр амны эмчилгээний эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - №54, 
нүүр амны мэс засалч эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - №55,  
нүүр амны согог заслын эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - №57, 
нүүр амны гажиг заслын  эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - 
№56, нүүр амны урьдчилан сэргийлэх кабинетийн эмчийн өдөр тутмын ажлын 
тооцооны хуудас ЭММ - №52 бүртгэлийн маягтыг нүүр амны их эмч өдөр тутам 
заагдсан насны ангиллын дагуу бүртгэнэ. Сар бүр нэгтгэж цахим мэдээнд өгөх ба 
жилийн эцсийн тайлан гаргана.  

1.1 Нүүр амны эмчилгээний эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - 
№54-ийг бөглөхдөө бүх үзсэн үзлэг анхан, давтан, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
хяналтын үзлэг дөрөвийн нийлбэр болно. Бүх үзлэгийн тоо эрэгтэй эмэгтэй 
хүйсийн нийлбэртэй тэнцүү байна 

1.2 Эрүүлжсэн гэсэн мөрөнд тухайн өдөрт үзлэг хийлгэсэн нийт хүнээс амны хөндий 
эрүүл болсон хүний тоог бичнэ. 

1.3 Эмчилгээ гүйцээгүй гэсэн мөрөнд  оношийн дагуу сүүн болон байнгын шүдээр 
ялган дахин ирэх буюу давтан шүдний тоог бичнэ. /ШТЭ-ийн өвчин, салстын 
өвчин адил/ 

1.4 Эмчлэгдсэн гэсэн мөрөнд оношийн дагуу сүүн болон байнгын шүдээр ялган 
эмчлэгдэж дууссан шүдний  тоог бичнэ. /ШТЭ-ийн өвчин, салстын өвчин адил/ 

1.5 Ломбоны төрөл гэсэн мөрөнд тавьсан төрлөөр ялган бөглөх ба паалан, 
голонцортой шүдийг сэргээсэн ломбоны төрөл давхар бичигдэнэ.  

1.6 Бусад хийгдсэн үйлдэлүүд нэршилээрээ бөглөгдөнө. 
 

2. Нүүр амны мэс засалч эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - №55 -
ийг бөглөхдөө бүх үзсэн үзлэг анхан, давтан, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
хяналтын үзлэг дөрөвийн нийлбэр болно. Бүх үзлэгийн тоо эрэгтэй эмэгтэй 
хүйсийн нийлбэртэй тэнцүү байна. 

2.1 Эрүүлжсэн гэсэн мөрөнд тухайн өдөрт үзлэг хийлгэсэн нийт хүнээс амны хөндий 
эрүүл болсон хүний тоог бичнэ. 

2.2 Сүүн шүд авах гэсэн мөрөнд зөвхөн сүүн шүдийг бичнэ. 
2.3 Тогтмол шүд авах гэсэн мөрөнд зөвхөн тогтмол шүдийг ажилбарын дагуу 

бөглөнө. 
2.4 Амбулаторын хагалгаа гэсэн мөрөнд тухайн сард нийт хагалгаа хийлгэсэн хүний 

тоо бичнэ. 
2.5 Бусад мөрөнд амбулаторын хагалгааг задлаж бичнэ. 

  
3. Нүүр амны согог заслын эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - №57-

ийг бөглөхдөө бүх үзсэн үзлэг анхан, давтан, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
хяналтын үзлэг дөрөвийн нийлбэр болно. Бүх үзлэгийн тоо эрэгтэй эмэгтэй 
хүйсийн нийлбэртэй тэнцүү байна 

3.1 Эрүүлжсэн гэсэн мөрөнд тухайн өдөрт үзлэг хийлгэсэн нийт хүнээс амны хөндий 
эрүүл болсон хүний тоог бичнэ. 

3.2 Авагддаг хиймэл шүдэлбэр мөрөнд ажилбарын дагуу хуванцар болон уян 
тагнайтай шүдэлбэр, цутгамал шүдэлбэрүүдийг дээд доодоор ялган бичнэ. 

3.3 Авагддаггүй хиймэл шүдэлбэр мөрөнд хэвлэмэл, цутгамал, гүүрэлсэн, шаазан 
шүдэлбэрүүдийг бичнэ. 

3.4 Шүд хийсэн бүгд гэсэн мөрөнд авагддаг болон авагддаггүй шүдэлбэрүүдийн 
нийт тоог бичнэ. 

3.5 Бусад мөрөнд ажилбараар задлаж бичнэ. 
 

4. Нүүр амны гажиг заслын эмчийн өдөр тутмын ажлын тооцооны хуудас ЭММ - 
№56-ийг бөглөхдөө бүх үзсэн үзлэг анхан, давтан, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
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хяналтын үзлэг дөрөвийн нийлбэр болно. Бүх үзлэгийн тоо эрэгтэй эмэгтэй 
хүйсийн нийлбэртэй тэнцүү байна. 

4.1 Эрүүлжсэн гэсэн мөрөнд тухайн өдөрт үзлэг хийлгэсэн нийт хүнээс амны хөндий 
эрүүл болсон хүний тоог бичнэ. 

4.2 Ортодонтын зэмсгүүд гэсэн мөрөнд авагддаг болон авагддаггүй бүх төрлийн 
зэмсэгүүдийг ялган бичнэ. 

4.3 Бүгд хийсэн зэмсэг мөрөнд нийт зэмсгийн тоог бичнэ. 
 

5. Нүүр амны урьдчилан сэргийлэх кабинетийн эмчийн өдөр тутмын ажлын 
тооцооны хуудас ЭММ - №52-ийг бөглөхдөө бүх үзсэн үзлэг анхан, давтан, 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, хяналтын үзлэг дөрөвийн нийлбэр болно. Бүх 
үзлэгийн тоо эрэгтэй эмэгтэй хүйсийн нийлбэртэй тэнцүү байна. 

5.1 Эрүүлжсэн гэсэн мөрөнд тухайн өдөрт үзлэг хийлгэсэн нийт хүнээс амны хөндий 
эрүүл болсон хүний тоог бичнэ. 

5.2 Идэвхигүй гэсэн мөрөнд амны хөндийд үзлэг хийхгүй зөвлөгөө өгсөн хүний тоо 
бичигдэнэ. 

5.3 Идэвхитэй гэсэн мөрөнд амны хөндийд үзлэг, урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ 
хийгдсэн хүний тоог бичнэ. 

5.4 Эмчилгээ гэсэн мөрөнд идэвхитэй үзлэг хийж эмчилгээ хийгдсэн хүний 
ажилбарыг ялган бичнэ.  

5.5 АХЭА-н дадалтай болсон гэсэн мөрөнд хүүхэд, эцэг эх, багш гэж тус тус ялган 
бичнэ. 

5.6 Бусад мөрийг ажилбар болон оношийн дагуу бөглөнө.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭМТ-310. ОСОЛ, ГЭМТЭЛ ГАДНЫ ШАЛТГААНЫ ҮР ДАГАВРЫН 20... ОНЫ ТАЙЛАНГ 

НӨХӨХ ЗААВАР 
1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 

Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
 
Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
 
2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
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Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 

ЭМТ-310.1.1 ОСОЛ, ГЭМТЭЛ, ГАДНЫ ШАЛТГААНЫ ҮР ДАГАВАР    
 Осол, гэмтэл, гадны шалтгааны үр дагаварын тайланг гаргахдаа Эмчийн үзлэг 
АМ1А,Б болон Осол гэмтлийн тохиолдлыг бүртгэх хуудас ОГ-1 маягтуудад байгаа 
үндсэн онош болон гадны шалтгааны нөхцөл байдлаас гарна. Уг тайланг  аймаг, 
нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, дүүргийн эрүүл мэндийн төв болон тусгай мэргэжлийн 
төвүүд, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгуулагуудаас эмчийн үзлэгийн бүртгэл, осол 
гэмтлийн мэдээлэх хуудсыг өдөр бүр H-info 3.0 програм хангамжид статистикч их, бага 
эмч (хэрвээ амбулаторын кабинетийн эмч компьютертэй интернетийн орчинд 
ажилладаг бол шивж оруулж болно.) шивж оруулан осол гэмтлийн тохиолдлын 
мэдээний сан үүсгэнэ.  

Осол гэмтлийн тохиолдлын мэдээний сангийн жилийн нэгдсэн тайланг Гэмтэл 
согог судлалын үндэсний төвийн тандалтын албанд жил бүрийн 2 сарын 15-ны дотор 
цахим болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлнэ.  

Үндсэн онош буюу үндсэн өвчний код нь тухайн өвчний мөн чанарыг харуулах ба энэ нь 
XIX бүлгийн код байна. Харин XX бүлгийн гадны шалтгааны кодыг нэмэлт код байдлаар 
кодлон уялдааг харуулсан тайлан гарах юм.  

Баганын дагуу: 1=(2+…+10) 

Мөрийн дагуу: 22=(1+…+21) 

ЭМТ-310.1.2 ОСОЛ, ГЭМТЭЛ, ГАДНЫ ШАЛТГААНЫ ҮР ДАГАВАР /ШАЛТГААН, 
НАСНЫ АНГИЛЛААР/         
            
 Осол, гэмтэлийн гадны шалтгааныг осол гэмтлийн тохиолдлын мэдээний сангаас 
хүйс, насны ангиллын дагуу тайлангийн маягтаар гаргана.  

Баганын дагуу: 1=(2+…+20)         

Мөрийн дагуу: 3=(6+9+…+36); 39=(42+45+…+69); 72=(75+78+81); 84=(87+90); 
99=(102+105+…+123); 141=(144+147+…+153); 156=(159+162+…+168); 
174=(172+173)=(3+39+72+84+93+96+99+126+129+132+135+138+141+156+171)  

ЭМТ-310.1.3 ОСОЛ, ГЭМТЭЛ, ГАДНЫ ШАЛТГААНЫ ҮР ДАГАВАР /ОНОШИЙН БҮЛЭГ, 
НАСНЫ АНГИЛЛААР/          
 Осол, гэмтлийн гадны шалтгааныг осол гэмтлийн тохиолдлын мэдээний сангаас 
хүйс, насны ангиллын дагуу тайлангийн маягтаар гаргана.  

Баганын дагуу: 1=(2+…+20) 

Мөрийн дагуу: 64=(1+4+...+61), 65=(2+5+…+62), 66=(64+65)=(3+6+…+63) 

ЭМТ-310.1.4 ОСОЛ, ГЭМТЭЛ, ГАДНЫ ШАЛТГААНЫ ҮР ДАГАВАР /ХАРЪЯАЛЛААР/ 
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Баганын дагуу: 1=(23+24+25), 23=(2+…+22)      

Мөрийн дагуу: 3=(6+9+…+36); 39=(42+45+…+69); 72=(75+78+81); 84=(87+90); 
99=(102+105+…+123); 141=(144+147+…+153); 156=(159+162+…+168); 
174=(172+173)=(3+39+72+84+93+96+99+126+129+132+135+138+141+156+171)  

ЭМТ-310.1.5 ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ДАЙРАЛТ ХАЛДЛАГЫН ШАЛТГААНЫ ҮР ДАГАВАР
           
 Хүчирхийлэл, дайралт халдлагын гадны шалтгааны үр дагаврыг осол гэмтлийн 
мэдээний сангаас хүчирхийлэлд хэрэглэсэн арга, хүчирхийлэгч-хохирогч хоорондын 
холбоо, хүчирхийллийн хэлбэр, хүчирхийлэлд оролцсон хүний тоо, гол хүчирхийлэгчийн 
хүйсээр тайлангийн маягтын дагуу гаргана. 

Баганын дагуу: 10=(2+…+9); 19=(11+…+18); 25=(20+…+24); 30=(26+…+29) 

Мөрийн дагуу: 39=(37+38)=(3+6+…+36) 

ЭМТ 310.1.6 ДАЙРАЛТ, ХАЛДЛАГА ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ШАЛТГААН ҮР ДАГАВАР, 
ХАРЪЯАЛЛААР          

Баганын дагуу: 1=(23+24+25), 23=(2+…+22) 

Мөрийн дагуу: 39=(37+38)=(3+6+…+36) 

ЭМТ 310.1.7 ДАЙРАЛТ, ХАЛДЛАГА ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ШАЛТГААН ҮР ДАГАВАР, 
НАСНЫ АНГИЛЛААР         

Баганын дагуу: 1=(2+…+20) 

Мөрийн дагуу: 39=(37+38)=(3+6+…+36) 

ЭМТ-310.1.8 ДАЙРАЛТ, ХАЛДЛАГА ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ХЭЛБЭР, НАСНЫ 
АНГИЛЛААР           

Баганын дагуу: 1=(2+…+20) 

Мөрийн дагуу: 27=(25+26)=(3+6+…+24)       

ЭМТ-310.2.1 ХООЛ ХИЙХ, БЭЛТГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ 
ТҮЛЭГДЭЛТИЙН ҮР ДАГАВАР /Х10-Х14/       

Баганын дагуу: 1=(2+…+20) 

Мөрийн дагуу: 27=(25+26)=(3+6+…+24); 39=(37+38)=(30+33+36); 
51=(49+50)=(42+45+48); 75=(73+74)=(54+57+…+72), 90=(88+89)=(78+81+…+87) 

ЭМТ-310.2.2 ГАЛЫН ШАЛТГААНТ ТҮЛЭГДЭЛТИЙН ҮР ДАГАВАР /Х00-Х09/ 

Баганын дагуу: 1=(1+…+20) 

Мөрийн дагуу: 21=(19+20)=(3+6+…+18); 48=(46+47)=(24+27+...+45); 
69=(67+68)=(51+54+...+66) 

ЭМТ-310.2.3 ТҮЛЭГДЭЛТ, ГАДНЫ ШАЛТГААНЫ ҮР ДАГАВАР   

Баганын дагуу: 1=(2+…+19) 

Мөрийн дагуу: 33=(31+32)=(3+6+…+30) 
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ЭМТ-310.2.4 ТҮЛЭГДЭЛТ, ГАДНЫ ШАЛТГААНЫ ҮР ДАГАВАР /ШАЛТГААН, НАСНЫ 
АНГИЛЛААР/           

Баганын дагуу: 1=(2+…+20) 

Мөрийн дагуу: 57=(55+56)=(3+6+…+54)       
  

ЭМТ-310.2.5 ТҮЛЭГДЭЛТ, ГАДНЫ ШАЛТГААНЫ ҮР ДАГАВАР /ОНОШИЙН БҮЛЭГ, 
НАСНЫ АНГИЛЛААР/         

Баганын дагуу: 1=(2+…+20) 

Мөрийн дагуу: 33=(31+32)=(3+6+…+30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З-ЭМТ-311. АРЬСНЫ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ, КАБИНЕТИЙН  ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ ТАЙЛАНГ НӨХӨХ ЗААВАР 

 

1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 
Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
 
Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
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2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 
ЭМТ-311.1 АРЬСНЫ КАБИНЕТИЙН ЭМЧИЙН ҮЗЛЭГ     

Арьсны кабинетийн эмчийн үзлэгт: 

1. Арьсны кабинет  

2. Арьс харшлын  кабинет  

3. Эмчилгээний гоо сайхны кабинетуудын эмчийн үзлэгүүд орно. 

Уг тайланг эмчийн үзлэгийн  маягт АМ1б маягтыг үндэслэн гаргана.Тоо мэдээ 
ЭМХТөвд явуулсан тоо мэдээтэй тохирч байна.  

Баганын дагуу: 1=(2+...+20)        

Мөрийн дагуу: 7=(1+3+5), 8=(2+4+6) 

ЭМТ-311.2 АРЬСНЫ КАБИНЕТИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГ                                                            

1. Арьсны кабинетийн хяналтын үзлэг нь ЭМС,Нийгмийн Хамгаалалын Сайдын 
хамтарсан 2016-06-30-ны өдрийн А/252/А74 тушаалаар батлагдсан Арьсны өвчнөөр 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тогтоодог 12 өвчин болон зонхилон тохиолддог арьсны 
халдварт өвчнийг хянадаг бөгөөд Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт  АМ-11  хяналтын 
картыг үндэслэн гаргана.  

2. Тайлангийн маягтыг бөглөхдөө хяналтын картыг үндэслэн тайлангийн эхэнд байгаа 
өвчтний тоон дээр шинээр хяналтанд авсан өвчтний тоог нэмээд, тайлангийн 
хугацаанд хяналтаас гарсан ( эдгэрсэн, шилжсэн, нас барсан) өвчтнийг хасаад 
тайлангийн эцэст хяналтанд байгаа өвчтний тоог гаргаж бодно.  

Баганын дагуу: 8=(1+3-5-6-7) 

Мөрийн дагуу: 15=(1+...+14) 

ЭМТ-311.3 АРЬСНЫ КАБИНЕТИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГ /НАСНЫ АНГИЛЛААР/                                    
          
 Тайлангийн эцэст идэвхитэй хяналтанд байгаа өвчтөнүүдийг хүйс, насны 
ангиллаар гаргана.  

Баганын дагуу: 1=(2+...+20) 

Мөрийн дагуу: 29=(1+3+...+27); 30=(2+4+…+28) 

ЭМТ-311.4 ХЯНАЛТЫН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИД ҮЗҮҮЛСЭН СТАЦИОНАР, АМБУЛАТОРЫН 
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ       

Баганын дагуу: 1=(2+3) 

Мөрийн дагуу: 3=(1+2) 

ЭМТ-311.5 АРЬСНЫ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ХЯНАЛТ     
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             Диспансерийн хяналтын  журналыг үндэслэн, арьсны халдварт өвчнийг 
тусгайлан гаргана. 

Баганын дагуу: 7=(1+2-5-6) 

Мөрийн дагуу: 6=(1+…+5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭМТ-312. ГЕРОНТОЛОГИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ, КАБИНЕТЫН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 20... ОНЫ ТАЙЛАНГ НӨХӨХ ЗААВАР 

 

1. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ: 
Тайланг аймаг, нийслэл, дүүргийн эрүүл мэндийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд батлагдсан графикт хугацаанд 
үнэн, зөв, бүрэн мэдээлнэ. 
 
Регистрийн дугаар - Татварын байгууллагаас олгосон 7 оронтой регистрийн дугаарыг 
бичнэ. 
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр: - Тухайн эмнэлгийн нэрийг бүтнээр бичнэ.  
Засаг захиргааны нэр код:  Аймаг, нийслэлийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр 
бичиж,  кодыг нөхнө. 
Хариуцлагын хэлбэр, өмчийн хэлбэр: ҮСХ-оос батлагдсан ангиллын дагуу үнэн зөв 
нөхнө. 
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2. ХОЛБОО БАРИХ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тухайн жилийн тайлан гаргасан мэрэгжилтний овог нэр, албан тушаал, утасны дугаар 
зэргийг тодорхой бичнэ. 
Тайлангийн баталгааны хэсгийг тухайн жилийн тайлан гаргасан мэргэжилтэн болон 
тайланг хянасан хүний нэрийг бичиж, гарын үсэг зуруулан, байгууллагын тамга дарж 
баталгаажуулсан байна. 
 
ЭМТ-312.1 НАСТНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЙЛАН     

              Өрх, сумын эрүүл мэндийн төв жилд нэг удаа харъяа настанг АМ-28 маягтын 
дагуу үзлэгт хамруулж, тайлангийн маягт 312 дагуу тайлангаа жилийн эцэст нэг удаа 
өгнө. Настны кабинет сар бүр анхан үзлэгээ АМ-28 маягтын дагуу үнэлж тайлангийн 
маягт 312-ын 312.1, 312.2-ын дагуу тайланг улирал бүр Геронтологийн үндэсний төвд 
ирүүлнэ. 

Баганын дагуу: 1= (2+…+11)        

Мөрийн дагуу: 1=(3+5+7); 2=(4+6+8); 9=(11+13+15); 10=(12+14+16); 17=(19+21+23); 
18=(20+22+24); 25=(27+29+31); 26=(28+30+32); 33=(35+37+39+41); 34=(36+38+40+42); 
43=(45+47+49+51+53), 44=(46+48+50+52+54), 1=9=17=25=33=43, 2=10=18=26=34=44
             

ЭМТ-312.2 НАСТНЫ ӨВЧЛӨЛИЙН ТАЙЛАН      

               Настан нь 2 буюу түүнээс дээш архаг өвчтэй байдаг тул тухайн үзлэгийн үндсэн 
оношоор бүртгэлд хамруулна. Насны доройтол ЭМТ-201.7.2 Настны хяналтанд 
хамрагдсан байдал, өвчний ангиллаар хэсгийн насны доройтлын  дүнтэй тэнцүү байна. 

Насны доройтол: Насны доройтол нь насжилтын явцад аажмаар хэд хэдэн эрхтэн 
тогтолцооны үйл ажиллагаа  алдагдах эрүүл мэндийн байдал юм. 

Баганын дагуу: 1=(2+…+11) 

Мөрийн дагуу: 33=(1+3+..+31); 34=(2+4+…+32) 

ЭМТ-312.3 НАСТНЫ НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
            
 Настны нийгмийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагааны тайланг жилийн эцэст нэг 
удаа Өрх, Сумын эрүүл мэндийн төв, настны кабинетийн хийсэн үйл ажиллагааг нэгтгэж 
ирүүлнэ. 
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