
                                                         Эм зүйн алба 

Эм зүйн алба нь  эм зүйч -3 , эм найруулагч -3 , үйлчлэгч-1 орон тоотойгоор ажилладаг. 

Эм зүйн албаны зорилтууд: 

 Хэрэглэгчидийг өндөр идэвхитэй чанарын баталгаатай ,улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн 

эм,эмнэлгийн хэрэгсэлээр тасралтгүй хүртээмжтэй хангах. 

 Эмч-Эм зүйч эмнэлгийн мэргэжилтэний уялдаа холбоог сайжруулах. 

 Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэнүүд болон иргэдэд хандсан эмийн талаарх мэдээлэл,сургалт 

сурталчилгааг тогтмолжуулах,эмнэлгийн хэмжээнд эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх  

 Эмнэлэгт хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанарын баталгааг хариуцаж, эмийг зөв зохистой  

хэрэглэхэд мэргэжлийн дотоод хяналт тавих. 

 үйлчлүүлэгчдэд тугнагдсан тохирох эмийн хэлбэрийг эмчилгээний тохиромжтой хугацаанд 

оновчтой зөв авсан байх.  

 Эмийн гаж нөлөө харилцан үйлчилгээг таньж тодорхойлох, асуудлийг шийдвэрлэх мөн асуудлаас 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах.   

 Эмийн хэрэглээ зарцуулалтанд тавих хяналт сайжруулах. 

Эм зүйн албаны үндсэн үйл ажиллагаа 

 Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудаас тендерийн болон гэрээний дагуу эм,эмнэлгийн хэрэгсэл, 

урвалж бодисуудыг татан авах,захиалгын дагуу хувиарлан олгох. 

 Татан авсан эм эмнэлгийн хэрэгсэлийг эм түгээх журмын дагуу тасгуудын захиалгын дагуу хэвтэн 

эмчилүүлж буй үйлчлүүлэгч нэг бүрт түгээхийн хамт эмийн мэдээлэл сурталчилгаа хийн,эмийг 

зохистой хэрэглэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх. 

 Эм зүйн алба нь  Үндэсний зайлшгүй шаардлагатай эмийн 7-р жагсаалтын 85% -аар эмнэлгийн 

тасаг , нэгжийг тасралтгүй хангаж байна. 

 Тасгуудын захиалгын дагуу усан эм ,ариутгалын уусмалуудыг найруулан олгох. 

 Эм зүйн алба нь эмийг захиалах, олгох, хүлээн авах, хадгалах зэрэг үйл ажиллагаанд анхан 

шатны батлагдсан бүртгэлийн маягт хөтөлж , бүртгэл тооцоог зохих журмын дагуу гаргана.  

 Зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт  мансууруулах, сэтгэц нөлөөт эмүүдийн нэр төрлийг 

тооцож, түүний зарцуулалтыг хянаж, холбогдох мэдээ тайланг гаргана.  

 Эмнэлгийн эмийн сан нь үйл ажиллагаандаа ариун цэвэр, эрүүл ахуй , эм зүйн дэглэмийг 

баримтлан ажиллана.  

Эм зүйн тасаг 

Эм зүйн алба нь эм ,эмнэлгийн хэрэгсэлийн тендерийг тасаг нэгжүүдийн захиалга, урьд онуудын эмийн 

зарцуулалт зэргийг үндэслэн ирэх жилийнхээ эм эмнэлгийн хэрэгсэлийн хэрэгцээг тооцон төсөвт 

өртөгтөө багтаан нээлттэй тендер шалгаруулах замаар Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн 

чанарын баталгаатай эм эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж ариутгалын бодисоор тасралтгүй ханган 

ажилладаг.Усан эм,ариутгалын уусмал найруулах тасаг нь 10 нэр төрлийн усан эм,ариутгалын бодис 

найруулан тасаг нэгжүүдийн захиалгын дагуу олгодог. Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудаас 

тендерийн болон гэрээний дагуу эм,эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж бодисуудыг татан авах,захиалгын дагуу 

хувиарлан олгох.Татан авсан эм эмнэлгийн хэрэгсэлийг эм түгээх журмын дагуу тасгуудын захиалгын 

дагуу хэвтэн эмчилүүлж буй үйлчлүүлэгч нэг бүрт түгээхийн хамт эмийн мэдээлэл сурталчилгаа 

хийн,эмийг зохистой хэрэглэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх.Эм зүйн алба нь  Үндэсний зайлшгүй шаардлагатай 

эмийн 7-р жагсаалтын орсон эмээр 85% үйлчилж байна. Эмийн сан нь эмийн орлого зарлагын 

САнхүүгийн MACS  праграмм дээр хөтлөн тайлан тооцоогоо гарган ажиллаж байна.    Эм зүйн алба  
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