НИЙСЛЭЛИЙН АМГАЛАН АМАРЖИХ ГАЗАР
АЛДААНЫ БҮРТГЭЛ
2017 он 01 сараас 06 сар
№

Тасаг

Алдааны хэлбэр

Эх баригч Д.Дагиймаа
Эх баригч Оюунмандах

Амбулатори,
Төрөх тасаг

Сахилга хариуцлага

Эх барих эмэг-тэйчүүдийн
эмч
Г. Бадралмаа

Хүлээн авах
яаралтай
тусламжийн
тасаг

3.

Лаборант Д.Баярцэцэг

Параклиник

4.

Эмэгтэйчүүдийн
Н.Ганболд

1.

2.

5.

Алдаа гаргагч

их

ЭБЭ эмч
С. Цэнгэл
Эх баригч Долгормаа

6.

Эх баригч
М. Нямцэцэг
Эх баригч Пүрэвдалай

7.

Тунгалаг эмч
/Хувийн эмнэлэг/

Тусламж үйлчилгээ

Хэрэгжүүлсэн ажил

Мэдээлсэн байдал

 Журмыг боловсруулан мөрдөж
хэрэгжилтэнд
хяналт тавьж
ажиллаж байна.
 Тушаалаар сахилгын арга хэмжээ
авсан
 ЭХЭМҮТ-ийн нярайн эндэгдлийн
хэлэлцүүлэг дээр мэдээлэгдсэн
тул уг алдааг бүртгэсэн.

2017.01.20-ны өдөр нярайн
тасгийн эмч Л. Тунгалаг
удирдлагын
багт
мэдээллэсэн.



эмч

Жирэмсний
эмгэгийг
эмчлэх тасаг
Хүлээн авах
яаралтай
тусламжийн
тасаг
ЖЭЭТ

Гадны алдаа

Тусламж үйлчилгээ


Тусламж үйлчилгээ

Тусламж үйлчилгээ

2017 оны 06 дугаар сарын
13-ны өдөр ЭХЭМҮТ-ийн
амьгүй нярайн хэлэлцүүлэг
дээр мэдээлэгдсэн
Лабораторийн
Лаборант
Д.
Баярцэцэгийг 2017.02.07
ХӨСҮТ-ийн
серологи тасгийн эрхлэгч
лабораторийн
7
хоногийн С. Отгончимэг
сургалтанд хувийн зардлаар нь
суралцуулсан.
2017 оны 02 дугаар сарын
Хэлэлцүүлэг хийсэн.
06-ны өдрийн Жижүүрийн
мэдээнд мэдээлэгдсэн.
гадны
Чанарын
албаны
хурлаар ЭХЭМҮТ-д
хэлэлцсэн.
алдаагаар
бүртгэгдсэн
талаар ЭХЭМҮТ чанарын
албаны дарга Цогзолмаа
мэдээллэв.
Тасгийн чанарын багийн хурлаар 2017 оны 03 дугаар сарын
хэлэлцсэн.
09-нд
нярайн
сувилагч
мэдээллэв.

Эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээ



Гадны
эмнэлгийн
үйлчилгээ

 Яаралтай журмаар мэс засал Жижүүрийн мэдээгээр
хийж умайд оѐдол тавьж цус Ч.
Хонгорзул
эмч
сэлбэсэн.
Эмийн
зардлыг мэдээллэв.
гаргуулсан.

хувийн
тусламж

8.

Эх баригч
Д. Сарангоо

9.

Эх барихын эмч
Н. Ганболд

МЗМЭЭТ

ЖЭЭТ

Эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээ
Эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээ

 Сувилахуйн
хэлэлцсэн.

2017 оны 06 дугаар сарын
12-ны өдөр арга зүйч
Ч. Бурмаа мэдээллэв.
 Ажил дүгнэх үзүүлэлтээр хасах 2017 оны 06 дугаар сарын
оноо авсан.
13-нд Чанарын
албаны
дарга
Х.
Цэцэгдэлгэр
мэдээлсэн.
албаны

хурлаар

Дүгнэлт: 2017 оны эхний хагас жилд 9 алдаа бүртгэгдсэн.
- Үүнээс их эмч нарт -5, эмнэлгийн тусгай дунд мэргэжилтэн, сувилагч нарт-4 алдаа гарсан байна.
- Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой -8, сахилга хариуцагатай холбоотой-1 алдаа гарсан байна.
- 9 алдаа бүгд эмнэлгийн чанарын алба, сувилахуйн албаар хянагдаж нотлогдсон тул нотлогдсон алдаа гэж үзэж байна.
- 2 алдаанд цалингийн арга хэмжээ авсан.
- 9 алдааг чанарын багийн болон чанарын албаны хурлаар хэлэлцсэн.

ЧАНАРЫН АЛБА

