Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлийн хурал
2017 оны 10 дугаар сарын ээлжит хурлаар магадлан итгэмжлэл олгох эсэх асуудлыг
хэлэлцүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагууд
№

Эрүүл мэндийн байгууллагын
нэрс

Дархан-Уул аймаг
1.
Нэгдсэн эмнэлэг

Магадлан
итгэмжлэлийн
хүчинтэй хугацаа
2017-03-13

2.

“Оточ манал”хувийн эмнэлэг

2017-03-13

3.

2017-03-13

5.

“Дархан –Үйлс” хувийн
эмнэлэг
“Энх
–Уламжлал”
хувийн
эмнэлэг
“Эрхэм” хувийн эмнэлэг

6.

“Цээнэ” хувийн эмнэлэг

2017-03-13

7.

“Хүслэн” хувийн эмнэлэг

2017-03-13

Орхон сумын эрүүл мэндийн
төв
9.
Хонгор сумын эрүүл мэндийн
төв
10. Шарын гол сумын “Тулга”
сувилал
11. “МЭДС-ТОБ “өрхийн эрүүл
мэндийн төв
12. “Түвшин холбоо” өрхийн эрүүл
мэндийн төв
13. “Аминхолбоо” өрхийн эрүүл
мэндийн төв
Говьсүмбэр аймаг
14. Нэгдсэн эмнэлэг

2017-03-13

Баянтал сумын эрүүл мэндийн
төв
16. “Энхтус дэм” өрхийн эрүүл
мэндийн төв
Өмнөговь аймаг
17. “Бүтэн жаргал” хувийн эмнэлэг

2017-05-08

4.

8.

15.

18.

Булган сумын эрүүл мэндийн

Магадлан
итгэмжлэлийн
шинжээчдийн
баг
үнэлгээ
хийгдсэн он, сар, өдөр
/тайлбар/

2017-01-02

2017.09.18-09.25-ны өдрүүдэд
шинжээчдийн багийн үнэлгээ
хийгдсэн

2017-03-13

2017-03-13
Анх удаа
Анх удаа
2017-03-13
2017-03-13

2017-05-08

2017.09.18-09.22-ны өдрүүдэд
шинжээчдийн багийн үнэлгээ
хийгдсэн

2017-05-08

2016-12-31

2017.06.30-07.02-нд үнэлгээ
хийгдсэн.
/шинжээчдийн баг үнэлгээний
дүгнэлтээ ирүүлээгүйн улмаас
2017.08.31-ний өдрийн хурлаар
хэлэлцээгүй/

төв
Хүрмэн сумын эрүүл мэндийн
төв
Төв аймаг
20. “Замтын булаг” сувилал
/Төв аймаг/
19.

21.

“ЭНХБ” ХХК-ний
“Мөнхжин” сувилал

Хөвсгөл аймаг
22. Галт халуун рашаан ХХК-ний
рашаан сувилал
Улаанбаатар хот
23. Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн
эмнэлэг
24. Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
25.
Ачит Арвис ХХК-ний Ачит эх
эмнэлэг
26.

“Үйлс бүтэмж” ХХК-ний
эмнэлэг

27.

“Чимэжүд” ХХК-ний эмнэлэг

28.

“Эрүүл энх баяс” ХХК-ний
эмнэлэг

29.

УБТЗ-ын ахмадын холбооны
“Булагтай” сувилал

Анх удаа

2017.08.25-нд шинжээчдийн
багийн үнэлгээ хийгдсэн.

Анх удаа

2017.08.29-ний өдөр
шинжээчдийн багийн үнэлгээ
хийгдсэн.

2017-09-13

2017.09.11-09.14-ний өдөр
үнэлгээ хийгдсэн

2017-10-01

2017.09.21-ний өдөр үнэлгээ
хийгдсэн
2017.09.21-ний өдөр үнэлгээ
хийгдсэн
2017.08.31-ний өдөр үнэлгээ
хийгдсэн
/материал
хугацаандаа ирүүлээгүй/
2017.08.30-ны
өдөр
шинжээчдийн багийн үнэлгээ
хийгдсэн.
2017.08.25-ны өдөр үнэлгээ
хийгдсэн
/тус
эмнэлгийн
хүсэлтээр үнэлгээ хойшлогдож
хийгдсэн/
2017.08.30-ны өдөр үнэлгээ
хийгдсэн
2017.09.22-ны
өдөр
шинжээчдийн багийн үнэлгээ
хийгдсэн
/2017.09.11-нд
материал ирсэн/
2017.08.25-ны өдөр үнэлгээ
хийгдсэн

2017-10-01
2017-08-17
Анх удаа
2017-06-12

Анх удаа
2017-09-06

Уламжлалт анагаах ухаан,
Анх удаа
технологийн хүрээлэн
гийн харъяа “Ургамал”
сувилал
31. Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл
Анх удаа
2017.10.05-ны өдөр
мэндийн
төвийн
дэргэдэх
хийгдсэн
сувиллын цогцолбор
32. Чингэлтэй дүүргийн “УндрахАнх удаа
2017.08.24-ний өдөр
Ирээдүй” өрхийн эрүүл
хийгдсэн
мэндийн төв
33. Сүхбаатар дүүргийн “Тэгш
Анх удаа
2017.09-25-ны өдөр
мэнд” өрхийн эрүүл мэндийн
хийгдсэн
төв
2011-05-16
Магадлан итгэмжлэл олгох эсэх асуудлыг дахин хэлэлцэх ЭМБ-ууд
30.

34.

Бураммишээл
ХХК-ний
Мишээл эмнэлэг /УБ хот/

2017-02-01

үнэлгээ
үнэлгээ
үнэлгээ

Барилгын
эрүүл
ахуйн
шаардлага хангаагүй, тусламж,
үйлчилгээний чанар аюулгүй

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Натул ХХК-ний эмнэлэг /УБ
хот/
“Дангал” эмнэлэг /УБ хот/

2017-08-13

“Энэрэл момац” эмнэлэг /УБ
хот/
Өмнөговь
аймгийн
“Аминбулаг” эмнэлэг
Дорноговь аймгийн “Бүрдэнэ”,
сувилал
Дорноговь аймгийн “Энергийн
элс” сувилал

2017-01-29

2017-06-26

2016-12-31
Анх удаа
Анх удаа

байдал
болон
тусгай
зөвшөөрлийн
гэрчилгээний
зөрчилтэй асуудлын улмаас
ЭМБМИЗ-ийн өмнөх хурлуудын
шийдвэрээр
магадлан
итгэмжлэл олгоогүй ЭМБ-ууд.

