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Өмнөх хувилбар (mnCardio 1.0)
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Өмнөх хувилбар (mnCardio 1.0)
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Шинэ програм хангамжийн хэрэгцээ

• Эмч нарын өдөр тутмын ажилын хэсгийг 
хөнгөвчлөх

• Бүртгэл хийж тайлан гаргах

• Орон нутгаас хотруу шилжүүлсэн 
өвчтөнүүдийн хяналтыг сайжруулах

• Төвийн болон орон нутгийн эмч нар 
хамтран өвчтөний мэдээллийг бүрдүүлж 
хянах
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Шинэ систем

• Зөвөлгөө өгөх хэсгийг 
хэвээр үлдээв

• Өдөр тутмын үзлэгийн 
хэсэгийг нэмж оруулав

• Өдөр тутмын үзлэгийн 
хэсгийн тайланг 1а магтын 
дагууд хэвлэх боломжтой 
болгов

• Хурдан мэдээлэл оруулах 
үүднээс шинэлэг хэлбэрийн 
хайлтын системийг бүтээв

• Өвчтөний бүртгэл хяналт 
зөвөлгөөний нэгдсэн систем 
болгов
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Өвчтөний бүртгэл мэдээллийн хэсэг 

• Зүрхний эмгэг судлалын их эмч нар
• Зүрх судасны мэс заслын эмч нар

• Ангиографийн оношлогоо эмчилгээний эмч 
нар

• нэг өвчтөний мэдээллийг тал бүрээс бүрдүүлэх 
боломжтой болов
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Өвчтөний мэдээллийг бүртгэх хэсэг
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Ерөнхий мэдээллийн хэсэг

• 1-р маягтын дагууд 
өдөр тутмын 
үзлэгийг хэвлэх 
гаргах боломжтой 
болгоход 
зориулагдсан 
асуултууд

• Өвчтөний амин 
үзүүлэлтүүд
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Өвчтөний хяналтыг сайжруулахад

• Зүрх судасны мэс засал болон ангиографийн оношлогоо 
эмчилгээ хийсэн бүртгэлийг системд бүртгэх боломжтой 
болсон. 

• Орон нутгийн эмч нар шилжүүлсэн өвчтөнд хийгдсэн 
процедур эмчилгээг харах боломжтой. 
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Өвчтөний хяналтыг сайжруулахад

• Сүүлд 
хийгдсэн мэс 
ажилбар болон 
ангиографийн 
оношлогоо 
эмчилгээний 
бүртгэл нь 
тухайн 
ажилбарын 
хийсэн эмчийн 
зөвөлгөөний 
хамтаар 
хадгалагдаж 
үлддэг. 
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Зүрх судасны үзлэг

• Зүрх судасны эмчийн сүүлийн 3 үзлэг хадгалагдан харагдаж байдаг. Энэ 
хэсэгт дараах зүйлс харагаданаz: 

• Үндсэн зовиур 

• Онош

• Үндсэн өөрчлөлтүүд

• Эмчилгээ

• Процедур

• Шилжүүлэг

12



13

Өвчтөнд өгөх материал

• Зүрхний эмчийн 
үзлэг, зүрх судасны 
мэс заслын 
тэмдэглэгээ, 
ангиографийн 
оношлогоо 
эмчилгээний 
процедурын 
дараагаар 
тэмдэглэгээг хэвлэн 
гаргах боломжтой.
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Хялбарчилсан хайлтын систем

Хайлтын 
системээр 
дамжуулан 

- Онош (ICD 10)
- Эмчилгээ
- Процедур
- Шилжүүлэг
- Үндсэн өөрчлөлт 

зэрэг мэдээллийг 
оруулах 
боломжтой
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Хялбарчилсан хайлтын систем
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Үзлэгийн бүртгэлийн маягт
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1-р маягт
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Хэрэглээ ба хяналт

• Хэрэглээг нэг товчны тусламжтайгаар харах 
боломжтой. 

• Ямар ямар үзүүлэлтүүдийг хянах сонирхолтой 
байгаагаа нэмэх боломжтой.

• Одоогийн түвшинд дараах үзүүлэлтүүдийг харах 
боломжтой хийгдсэн байна. 

• Сарын хугацаанд өвчтөний тоо

• Асуултын тоо

• Долоо хоногт хийгдсэн үзлэгийн тоо

• Асуултад хариулсан дундаж тоо

• Давтан хийсэн үзлэгийн тоо

• Хийгдсэн мэс заслын тоо

• Ангиографийн процедурын тоо
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