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ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ



Агуулга

• Тушаал, журам

• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн менежмент, засвар 
үйлчилгээний төлөвлөлт 5S-KAIZEN-TQM 

• Зөвлөмж



Тушаал, журам 

• ЭМС-ын 2015 оны 249 тоот тушаал

• ЭМС-ын 2016 оны 1 тоот тушаал, хавсралт 6

• ЭМС-ын 2017 оны А/361 тоот тушаал

• ЭМС-ын 2017 оны А/493 тоот тушаал

• ЦССҮТ-ийн захирлын 2017 оны Эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног 
төхөөрөмжийн бүртгэл, үзлэг, засвар, үйлчилгээ хийх журам

• ЦССҮТ-ийн захирлын 2017 оны Хэмжүүр, хэмжих хянах хэрэгслүүдийг 
баталгаажуулах түүний ашиглалтад хяналт тавих



ЭМС-ын 2015 оны A/249 тоот тушаал

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмж шалгалт, 
тохируулга хийх журам



ЭМС-ын 2017 оны А/361 тоот тушаал

• Хавсралт 1:

ЦССҮТ-ийн болон Цусны салбар төвүүдийн эмнэлгийн

болон эмнэлгийн бус тоног төхөөрөмжийн засвар

үйлчилгээг зохицуулан ажиллах журам

• Хавсралт 2:

Засвар үйлчилгээг хийх захиалга болон хүлээлцэх маягт

• Хавсралт 3:

Инженер, техникийн ажилчдад тавигдах мэргэжлийн

шаардлага



ЭМС-ын 2017 оны А/493 тоот тушаал

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн

санг бүрдүүлэх журам:

• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэдээллийн сан

• Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмж

• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж Олон улсын

нэршлийн схем



ЦССҮТ-ийн захирлын 2017 оны Эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус тоног
төхөөрөмжийн бүртгэл, үзлэг, засвар, үйлчилгээ хийх журам /Ж-ИТ-2-02-01/

• 9.1 Шинэ тоног төхөөрөмж хүлээн авах маягт /M-ИT-4-ЭТТ-03-01/

• 9.2 Хуучин тоног төхөөрөмж хүлээн авах маягт /M-ИТ-4-ЭТТ-02-01/

• 9.3 Хүйтэн хэлхээний хяналтын маягт /M-ИТ-4-ЭТТ-04-01/

• 9.5 Дуудлагаар засвар, үйлчилгээ хийлгэх тоног төхөөрөмжийн маягт /М-ИТ-4-ЭТТ-06-01/

• 9.4 Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын маягт /М-ИТ-4-ЭТТ-05-01/

• 9.6 Тасалгааны температурын хяналтын маягт / М-ИТ-4-ЭТТ-07-01/

• 9.7 МТИТТ-ийн сард хийх ажлын төлөвлөгөөний маягт / М-ИТ-4-ЭТТ-08-01/

• 9.8 Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг шалгах маягт / М-ИТ-4-ЭТТ-09-01/

• 9.9 Алдаа, эрсдэлийг бүртгэх маягт /M-ИТ-4-ЭТТ-01-01/

• 9.10 Серверийн өрөөнд нэвтрэх бүртгэлийн маягт / М-ИТ-4-ЭТТ-10-01/

• 9.11 Тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн нөөцийн бүртгэлийн маягт / М-ИТ-4-ЭТТ-11-01/

4 дүгээр  шатлалын маягт



ЦССҮТ-ийн захирлын 2017 оны Хэмжүүр, хэмжих
хянах хэрэгслүүдийг баталгаажуулах түүний
ашиглалтад хяналт тавих /Ж – ИТ – 2 – 01-01/

• Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, бүрэн байдлыг
шалгасан бүртгэл /M-ИT-4-ЭТТ-01-01/

• Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн ашиглалтын байдал
/М-NT-4-ЭТТ-02-01/

4 дүгээр  шатлалын маягт



4 дүгээр  шатлалын маягт

ЭМС-ын 2017 оны А/361 тоот тушаал

Хавсралт 2

Засвар үйлчилгээг хийх 

захиалга болон хүлээлцэх 

маягт 



Засвар үйлчилгээний хүсэлт 

• 2019 онд засвар үйлчилгээний хүсэлт ирсэн нийт 
тоо: 7 

• Засвар үйлчилгээ хийсэн тоо: 3 
(Говьсүмбэр -2, Төв)

• Засвар үйлчилгээний мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөө өгсөн тоо: 4

(Ховд, Дархан, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ)



Олон улсын сайн туршлага

• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн менежмент засвар 
үйлчилгээний төвөлөлт 5S-KAIZEN-TQM 



Зөвлөмж

• ЭМС болон ЦССҮТ-ийн захирлын тушаалуудын

хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

• “Засвар үйлчилгээ удирдлага систем”-ийг ашиглах,

хөгжүүлэх /Бүртгэх, баркоджуулах, засварын хүсэлт илгээх/

• Шинээр нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг

баталгаат хугацаанд нь арчилгаа, үйлчилгээ засварын

ажлыг чанартай хийлгэх

• Тоног төхөөрөмжийг аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу

ажиллуулах, техник ашиглалтын паспортыг тогтмол хөтлөх



Зөвлөмж

• Шалгалт, тохируулга, баталгаажилт хийлгэх
шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг мэргэжлийн
байгууллагаар жил бүр шалгалт, тохируулга,
баталгаажилт хийлгэх

• ЭМС-ын А/361 тоот тушаалын дагуу төсөвт холбогдох
зардлыг суулгах, үндэслэлээ зөв тавих, хамгаалах
/Арчилгаа, үйлчилгээ, засвар, сэлбэг, томилолт/



Асуулт, хариулт

1. Баянхонгор ЦСТ

Асуулт: Цахилгааны хэлбэлзлээс болж центрифуг 
ажиллахгүй байгаа. Хэрхэн засвар, үйлчилгээ 
хийлгэх вэ? 

2. Говьсүмбэр ЦСТ

Асуулт: Ялтаст эс сэгсрэгчтэй инкубатор 

ажиллахгүй байгаа. Хэрхэн засвар, үйлчилгээ 

хийлгэх вэ? 



Асуулт, хариулт

3. Булган ЦСТ

Санал: Агааржуулагч ажиллахгүй байгаа. Засвар 
хийлгэх хэрэгтэй байна. 

4. Өмнөговь ЦСТ

Асуулт: Ялтаст эс сэгсрэгтэй инкубатор 
ажиллахгүй байгаа. Хэрхэн засвар, үйлчилгээ 
хийлгэх вэ? Аферезийн аппарат улаан гэрэл нь 
асаад ажиллахгүй байгаа?



Асуулт, хариулт

5. Төв ЦСТ

Санал: Улаан эсийн бүтээгдэхүүн хадгалах 
хөргөгч ажиллагүй байгаа. Мэргэжлийн зөвлөгөө 
авмаар байна. 

6. Увс ЦСТ

Санал: Хөргөгч ажиллахгүй байгаа. Засуулах 
саналтай байна. 

7. Сэлэнгэ ЦСТ

Асуулт: -80 хэмийн гүн хөлдөөгч алдаа заасан. 
Сүлжээгээр хүсэлтээ илгээсэн. 



Асуулт, хариулт

Хариулт: 

• Цахим сүлжээгээр засвар, үйлчилгээ хийлгэх 
хүсэлт илгээх хэрэгтэй. (Төв, Сэлэнгэ)

• Хүсэлт илгээхдээ тухайн тоног төхөөрөмжийн 
техник үзүүлэлт, гэмтлийг дэлгэрэнгүй бичиж 
ирүүлэх хэрэгтэй. 

• Тухайн ЦСТ-ийн харъяалагдах эмнэлэг эмнэлгийн 
тоног төхөөрөмжийн инженертэй эсэх мэдээллээ 
ирүүлэх 
b_dodigalsan@yahoo.com, Утас: 89009884

enkhmend0701@gmail.com, Утас: 99237815

mailto:b_dodigalsan@yahoo.com
mailto:enkhmend0701@gmail.com


Анхаарал хандуулсанд баярлалаа

"Thank you for saving my life"


