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ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛАГАД МЭДҮҮЛЭХ МАЯГТ

ХҮЛЭЭН АВАХЫН АЖИЛТАНД МЭДҮҮЛЭХ МЭДЭЭЛЭЛ

Маягт бөглөсөн

Овог нэр

Ямар тасагт үзүүлэх вэ?

Та хэзээ Японд ирсэн бэ?

Та япон хэл мэдэх үү?

Эмчилгээний зардлын тухай

Би эрүүл мэндийн даатгалтай

Би эрүүл мэндийн даатгалгүй, бүх зардлаа өөрөө хариуцна

Үйлдвэрлэлийн осолд өртсөн тул үйлдвэрлэлийн ослын даатгалд өргөдөл гаргана

Эрүүл мэндийн даатгалын дугаар

Мэднэ Бага сага ойлгоно Мэлэхгүй

он сар өдөр

Дотрын тасаг Мэс заслын тасаг Согогийн мэс заслын тасаг

Нүдний тасаг Чих хамар хоолойн тасаг Шүдний тасаг

Бөөр,урологийн тасаг Эмэгтэйчүүдийн тасаг

Бусад Мэдэхгүй

Арьс өнгөний тасаг

Мэдрэлийн эмгэг, сэтгэцийн өвчний тасаг Яаралтай тусламжийн тасаг

Хүйс Эрэгтэй

Төрсөн огноо

Нас

Иргэний харьяалал

Хаяг

Утасны дугаар

Холбоо барих

Байгууллагын нэр

Хариуцсан ажилтны нэр

Утасны дугаар

он сар өдөр

Эмэгтэй

Эмнэлэгт хандахын тулд дорхи “Хүлээн авахын ажилтанд мэдүүлэх мэдээлэл” болон
“Эрүүл мэндийн талаарх нэмэлт асуулга”-ыг урьдчилан бөглөж, холбогдох хэсэгт. √ зурж
тэмдэглэн  Хүлээн авахын ажилтанд өгнө үү

он сар өдөр
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ НЭМЭЛТ АСУУЛГА

Маягт бөглөсөн

Гэр бүлийн гишүүдийн өвчлөлийн түүх

Өвчний түүх

Та урьд нь ямар нэгэн өвчнөөр өвдөж байсан уу?

Энэ асуултад “Тийм” гэж хариулсан бол  таарах хэсэгт √ зурж тэмдэглэнэ үү

Дээрхээс өөр өвчнөөр өвчилж байсан бол нэрийг нь бичнэ үү

Энэ асуултад “Тийм” гэж хариулсан бол  таарах хэсэгт √ зурж тэмдэглэнэ үү

Амьсгалын замын өвчний эм

Нойрны эм Тайвшруулах эм

Нутгаасаа авчирсан эм

Хэрэв эмийн нэрийг мэдэх бол энд бичнэ үү

Өмнө нь эм, тариа хэрэглэсний дараа арьс туурах, дотор муухайрах явдал тохиолдсон уу?

Та архи уудаг уу?

Та тамхи татдаг уу

Тийм  (Өдөрт ________ширхэг ) Үгүй

Энэ асуултад “Тийм” гэж хариулсан бол  таарах хэсэгт √ зурж тэмдэглэнэ үү

1 удаад уух архины дундаж хэмжээ

шил пиво

грамм японы шочү арз

Бусад

грамм япон нэрмэл саке

Тийм Үгүй

Энэ асуултад “Тийм” гэж хариулсан бол  таарах хэсэгт √ зурж тэмдэглэнэ үү

Хэрэв эмийн нэрийг мэдэх бол энд бичнэ үү

Архи ба тамхи

Пириний төрлийн эм

Мэдээ алдуулах эм

Антибиотик

Бусад

Тийм Үгүй

Бусад

Хоол боловсруулах эрхтний өвчний эм

Даралт бууруулах эм Зүрхний өвчний  эм

Одоо Та эм тогтмол ууж байна уу? Тийм Үгүй

Амьсгалын замын өвчин Хоол боловсруулах эрхтний өвчин

Цусны даралт Зүрхний өвчин

Шээс ялгаруулах эрхтний өвчин Эмэгтэйчүүдийн өвчин

Халдварт өвчин

Мэдрэлийн өвчин

Харшлын өвчин

Тийм Үгүй

Дор дурдсан өвчнөөр Танаас гадна Таны гэр бүлийн гишүүд, түүний дотор эдүгээ нас барсан гишүүд өвчилж 
байсан тохиолдолд“Тийм” хариултыг дугуйлна уу.

он сар өдөр
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Та яагаад эмнэлэгт ирсэн бэ?

Хэвийн бус байгаа биеийн эрхтэн, хэсгийг√ зурж тэмдэглэнэ үү

V бүлгийн асуултад√ зурсан биеийн хэсэгт өвчин зовиур байна уу?

“Тийм” гэж хариулсан бол дорхи асуултад хариулна уу.

Энэ өвчин зовиур _____өдөр эсвэл _______цагийн өмнө эхэлсэн

Тийм Үгүй

Бие эвгүйтээд байна

Биеийн ерөнхий байдал

Миний энэ байдал ____өдөр үргэлжилж байна

1. Толгой,иүүр

5. Ам

2. Нүд 3. Чих

6. Шүд 7. Хоолой

8. Хүзүү, мөр 9. Цээж 10. Ходоод

14. Гар/Бугуй/ Хөл/ Үе мөч 15. Арьс

4. Хамар

11. Гэдэс 12. Хошног, шээс ялгаруулах эрхтэн, бэлэг,үржлийн эрхтэн 13. Ууц сээр Нуруу

Би халуурч байна. Биеийн халуун ____хэм

Ядаргаа тайлагдахгүй байна

Бие сульдаад байна

Ойр ойрхон ханиад хүрч байна

Толгой эргэж байна

Нойр хулжиж, өглөө эрт сэрж байна

Сэтгэлээр унаж, гутарч байна

Өмнө нь таашаал авдаг байсан зүйл таалагдахаа больсон

Бусад

Гэмтсэн, шархадсан Шинжилгээний дүн хэвийн бус Байсан

Толгой/Нүүр

Толгой

Нүд

Чих

Нүүр

Тархины гадаргуу өвдөж байна Тархи дотор талдаа өвдөж байна

Нүүр халуу оргиж байна Нүүр хавагнаад байна

Баруун/ зүүн нүдэнд юм орсон юм шиг байна

Баруун/ зүүн нүд өвдөж байна

Баруун/ зүүн нүд улайж байна

Нүд амархан ядардаг

Баруун/ зүүн нүд загатнаж байна

Нүд бүрэлзэж байна Юм давхартан харагдаж байна

Нүд аргаж байна

Бусад

Нүд хуурайшиж байна

Юм сонсогдохгүй байна Баруун/ зүүн чих шуугиж байна

Баруун/ зүүн чих өвдөж байна

Бусад

Баруун/ зүүн чихнээс булаг гарч байна

Нүүр таталдаж байна Бусад

Тархи хэсэгчлэн өвдөж байна Толгой лугшин өвдөж байна

Далдуур зовиуртай байна Базалж өвдөж байна

Толгой хүндэрч өвдөж байна Толгой эргэж байна

Дүнсийгээд дотор онгойхгүй байна Бусад

Та тус хүснэгт өгөх үед эохистой газар байвал тэмдэглэн үү
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Хамар Хүзүү, мөр

Цээж

Ходоод

Хүзүү өвдөж байна Эргэж харахад хүзүү өвдөх (Гоётох)

Цээжээр өвдөж байна Зүрхний цохилт хурдсаад байна

Цээж бачуурч байна Амьсгаа давчдаж байна

Дотор эвгүйрч байна

Бусад

Цээж хорсч байна

Хүчтэй өвдөж байна Хатгаж өвдөж байна

Доош дарж өвдөж байна Өлөн үед өвдөж байна

Хоолны дараа өвдөж байна Дотор эвгүйрч байна

Бөөлжсөн

Бусад

Хоолны дуршилгүй

Унтаад сэрэхэд хүзүү хөшчихлөө Шилэн хүзүү хөшиж байна

Хүзүүнд юм орчихлоо

Бусад

Мөр хөшиж байна

Ам

Шүд

Хоолой

Нус гоожиж  байна Хамар бөглөрч байна

Ам хатаж байна Хацар өвдөж байна

Хэл өвдөж байна Амны хөндийн үрэвсэл

Амнаас үнэр гарч байна

Шүд өвдөж байна

Хүйтэн юм уухад шүд янгинаж байна

Бусад

Буйл өвдөж байна Буйл хавдартай байна

Хоолой өвдөж байна Юм залгих үед хоолой өвдөж байна

Хоолой зурж өвдөөд байна Хоолой бөглөрөөд байх шиг

Хоолой сөөнгөтөж байна Ханиалгаж байна

Цэр гарч байна

Бусад

Цустай цэр гарч байна

Буйлнаас цус гарч байна Шүдний ломбо унасан

Шүд унасан

Яаралтай арга хэмжээг л авч өгнө үү

Бусад

Хамраас цус гарч байна

Бусад

Хамар дотор загатнаж байна

Та тус хүснэгт өгөх үед эохистой газар байвал тэмдэглэн үү Та тус хүснэгт өгөх үед эохистой газар байвал тэмдэглэн үү



Хамар Хүзүү, мөр

Цээж

Ходоод

Хүзүү өвдөж байна Эргэж харахад хүзүү өвдөх (Гоётох)

Цээжээр өвдөж байна Зүрхний цохилт хурдсаад байна

Цээж бачуурч байна Амьсгаа давчдаж байна

Дотор эвгүйрч байна

Бусад

Цээж хорсч байна

Хүчтэй өвдөж байна Хатгаж өвдөж байна

Доош дарж өвдөж байна Өлөн үед өвдөж байна

Хоолны дараа өвдөж байна Дотор эвгүйрч байна

Бөөлжсөн

Бусад

Хоолны дуршилгүй

Унтаад сэрэхэд хүзүү хөшчихлөө Шилэн хүзүү хөшиж байна

Хүзүүнд юм орчихлоо

Бусад

Мөр хөшиж байна

Ам

Шүд

Хоолой

Нус гоожиж  байна Хамар бөглөрч байна

Ам хатаж байна Хацар өвдөж байна

Хэл өвдөж байна Амны хөндийн үрэвсэл

Амнаас үнэр гарч байна

Шүд өвдөж байна

Хүйтэн юм уухад шүд янгинаж байна

Бусад

Буйл өвдөж байна Буйл хавдартай байна

Хоолой өвдөж байна Юм залгих үед хоолой өвдөж байна

Хоолой зурж өвдөөд байна Хоолой бөглөрөөд байх шиг

Хоолой сөөнгөтөж байна Ханиалгаж байна

Цэр гарч байна

Бусад

Цустай цэр гарч байна

Буйлнаас цус гарч байна Шүдний ломбо унасан

Шүд унасан

Яаралтай арга хэмжээг л авч өгнө үү

Бусад

Хамраас цус гарч байна

Бусад

Хамар дотор загатнаж байна

Та тус хүснэгт өгөх үед эохистой газар байвал тэмдэглэн үү Та тус хүснэгт өгөх үед эохистой газар байвал тэмдэглэн үү



Гэдэс Гар /Бугуй/ Хөл/ Үе мөч

Арьс

Гар / Хөл өвдөж байна

Гар / Хөл хөшиж бадайрч байна

Хөлийн шөрмөс татаж байна

Хөл хавагнаж байна

Гар хөлийн үзүүр хөрч байна

Гар/хөлийн хурууны үе мултарсан

Үе мөч нугарахгүй, тэнийхгүй байна

Бусад

Загатнаж байна Өвдөж байна

Яр хатиг гарсан

Бусад

Гүвдрүү тууралт гарсан

Хошног, шээс ялгаруулах эрхтэн, бэлэг,үржлийн эрхтэн

Нуруу

Хэвлийн доод хэсэг бүхэлдээ/баруун/зүүн талдаа өвдөж байна

Доод ташааны баруун/зүүн тал өвдөж байна Их өвдөж байна

Битүү хөндүүрлэн өвдөж байна

Гэдэс бүхэлдээ базалж өвдөж байна

Гэдэс өвдөж дотор муухайрч байна

Гэдэс цанхайж өвдөж байна

Ойр ойрхон суулгаж байна. Өдөрт ___ удаа.

Гэдэс дуугарч байна

Хааяа суулгаж байна

Шамбарам Хошногны нүх загатнаж байна

Ялгадас цустай гарч байна Ойр ойрхон шээж байна

Шээх үед зовиуртай байна Шээс цустай гарч байна

Бэлэг эрхтнээс цус гарч байна Цагаан юм гарч байна

Сарын тэмдгийн үед өвддөг Сарын тэмдэг тогтмол бус ирдэг

Сарын тэмдэг зогссон

Бусад

Бэлэг эрхтний ойр хавь загатнаж байна

Сээр нуруу өвдөж байна Ууц нуруу өвдөж байна

Ууц нуруу сульдаж байна

Бусад

Хөдлөхөд зовиуртай байна

Бусад

Өтгөн хатаж байна  ____өдөрт 1 удаа.

Та тус хүснэгт өгөх үед эохистой газар байвал тэмдэглэн үү Та тус хүснэгт өгөх үед эохистой газар байвал тэмдэглэн үү



Гэдэс Гар /Бугуй/ Хөл/ Үе мөч

Арьс

Гар / Хөл өвдөж байна

Гар / Хөл хөшиж бадайрч байна

Хөлийн шөрмөс татаж байна

Хөл хавагнаж байна

Гар хөлийн үзүүр хөрч байна

Гар/хөлийн хурууны үе мултарсан

Үе мөч нугарахгүй, тэнийхгүй байна

Бусад

Загатнаж байна Өвдөж байна

Яр хатиг гарсан

Бусад

Гүвдрүү тууралт гарсан

Хошног, шээс ялгаруулах эрхтэн, бэлэг,үржлийн эрхтэн

Нуруу

Хэвлийн доод хэсэг бүхэлдээ/баруун/зүүн талдаа өвдөж байна

Доод ташааны баруун/зүүн тал өвдөж байна Их өвдөж байна

Битүү хөндүүрлэн өвдөж байна

Гэдэс бүхэлдээ базалж өвдөж байна

Гэдэс өвдөж дотор муухайрч байна

Гэдэс цанхайж өвдөж байна

Ойр ойрхон суулгаж байна. Өдөрт ___ удаа.

Гэдэс дуугарч байна

Хааяа суулгаж байна

Шамбарам Хошногны нүх загатнаж байна

Ялгадас цустай гарч байна Ойр ойрхон шээж байна

Шээх үед зовиуртай байна Шээс цустай гарч байна

Бэлэг эрхтнээс цус гарч байна Цагаан юм гарч байна

Сарын тэмдгийн үед өвддөг Сарын тэмдэг тогтмол бус ирдэг

Сарын тэмдэг зогссон

Бусад

Бэлэг эрхтний ойр хавь загатнаж байна

Сээр нуруу өвдөж байна Ууц нуруу өвдөж байна

Ууц нуруу сульдаж байна

Бусад

Хөдлөхөд зовиуртай байна

Бусад

Өтгөн хатаж байна  ____өдөрт 1 удаа.

Та тус хүснэгт өгөх үед эохистой газар байвал тэмдэглэн үү Та тус хүснэгт өгөх үед эохистой газар байвал тэмдэглэн үү



Гадаадын ур чадварын дадлагажигч нарт зориулсан

Японы Олон улсын мэргэжил  дээшлуулэх хамтын ажиллагааны байгууллага
(2008 оны Эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн яамны захиалгат ажил)

ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛАГАД
МЭДҮҮЛЭХ МАЯГТ

ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛАГАД
МЭДҮҮЛЭХ МАЯГТ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААРХ
НЭМЭЛТ АСУУЛГА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААРХ
НЭМЭЛТ АСУУЛГА




