
ХАН-УУЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

ЦАХИМ БҮРТГЭЛ 

Хариуцсан мэргэжилтэн: О.Гэрэлмаа /Цахим бүртгэлийн ажилтан/ 

Утасны дугаар: 11341003 (ажлын цагаар 08:30-16:00 цагийн хооронд) 

Түгээмэл асуулт: E-mongolia, цаг захиалгын нэгдсэн төв 18000119 цаг авах боломжтой 

№ Эмч, эмнэлгийн цаг захилах 

1 Бүрдүүлэх материал 

- Иргэний цахим үнэмлэх 

- Харъяалал харгалзахгүй 

- ЭМД сүүлийн 3 жил тасралтгүй төлөгдсөн байх 

- Өөр эмнэлэгт эрүүл мэндийн даатгалын өргүй байх 

 Хяналтын өвчтөнүүд эмчлэгч эмчдээ цаг авч үйлчлүүлнэ 

2 Үйлчилгээний мэдээлэл 

- Дүрс оношилгоо, лабораторийн шинжилгээг ЭМДҮЗ 01 дүгээр тогтоолоор эмчлэгч эмч захиална. /Нарийн 
мэргэжлийн эмчид цаг захиалж нэг тохиолдлын үйчилгээ авна/ 

- Шинжилгээний хариуг эмчлэгч эмчээс авна /цаг авах шаардлагагүй/ 

 



АМБУЛАТОРИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Молор-Эрдэнэ /Польклиник эрхлэгч/ 

Утасны дугаар 11345876 (ажлын цагаар 08:30-17:00 цагийн хооронд) 

Түгээмэл асуулт: Ажилд орох, галт зэвсэг, жолооны хуудас, гадаад суралцах хуудас бөглүүлэхэд цаг авах шаардлагагүй. 

  

№ Амбулаториор үйлчлүүлэх 

1 Бүрдүүлэх материал 

- E-Mongolia, 18000119, Цахим бүртгэлээр цаг авсан байна 

- ЭМД сүүлийн 3 жил тасралтгүй төлөгдсөн байх 

- Амбулаторийн карт, Эх хүүхдийн дэвтэр, Жирэмсэний хяналтын хөтөч 

- Амны хаалт, улавч, хувийн бэлтгэл хангаж ирэх 

- Нарийн мэргэжлийн эмч шинжилгээ захиалж өгнө 

2 Нарийн мэргэжлийн кабинетууд  
Дотор  
Жирэмсэний дотор  
Дотоод шүүрэл  
Зүрх судас  
Мэдрэл  
Чих хамар хоолой  
Нүд  
Шүд  
Арьс харшил  
Гэмтэл  
Мэс засал  
Эмэгтэйчүүд  
Хавдар  
Халдварт 



 
Сүрьеэ  
БЗДХ/ХДХВ  
Хүүхэд  
Дархлаажуулалт  
Сэтгэц  
Наркологи  
Өсвөр үе  
Сэргээн засах эмчилгээ (бариа, цахилгаан эмчилгээ)  
Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт  
Хоол эмчилгээ  
Настны үндсэн мэргэжлийн эмчийн үзлэгийн кабинетууд ажиллаж байна. 

 
 



ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Хариуцсан мэргэжилтэн: Ц.Тунгалаг /Хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн эрхлэгч/ 

Утасны дугаар: 341996 (ажлын цагаар 08:30-17:00 цагийн хооронд) 

Түгээмэл асуулт:  Нарийн мэргэжлийн эмчээс хэвтүүлэх захиалга авч үйлчлүүлнэ 

№ Хэвтэн эмчлүүлэх 

1 Бүрдүүлэх материал 

- Эмчийн хэвтэх бичиг /цаасан болон цахим/ 

- Иргэний цахим үнэмлэх 

- ЭМД сүүлийн 3 жил тасралтгүй төлөгдсөн байх 

- Амбулаторийн карт 

- Холбогдох шинжилгээний хариу 

- Ор хоногийн мөнгө (18 наснаас дээш насны иргэн ажилтай, ажилгүй, оюутан гэсэн 3 тохиолдолд) 

- Хэвтэх хувийн бэлтгэлээ хангаж ирэх 

2 Үйлчилгээний чиглэл 

- Дотор 

- Мэдрэл 

- Эрчимт эмчилгээ 

- Гемодиализ 

- Хөнгөвчлөх эмчилгээ 

- Хими эмчилгээ 

- Уламжлалт 



ХҮЛЭЭН АВАХ, ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ 

Хариуцсан мэргэжилтэн: З.Уранчимэг /Яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч/ 

Утасны дугаар: 342003 (7/24 цагаар) 

Түгээмэл асуулт:  Нарийн мэргэжлийн эмчээс хэвтүүлэх захиалга авч үйлчлүүлнэ 

№ Яаралтай тусламж 

1 Бүрдүүлэх материал 

- Иргэний цахим үнэмлэх 

- ЭМД сүүлийн 3 жил тасралтгүй төлөгдсөн байх 

 

 



ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Г.Баттуул /Лабораторийн эрхлэгч/ 

Утасны дугаар: 11345876  (ажлын цагаар 08:30-17:00 цагийн хооронд) 

Түгээмэл асуулт: Дүрс оношилгоо, лабораторийн шинжилгээг ЭМДҮЗ 01 дүгээр тогтоолоор эмчлэгч эмч захиална 

№ Лабораторийн шинжилгээ 

1 Бүрдүүлэх материал  
Нарийн мэргэжлийн эмчээс шинжилгээ захиалсан байх  
Стационар, яаралтай тусламжийн тасгаас шинжилгээ захиалсан байх  
ЭМД сүүлийн 3 жил тасралтгүй төлөгдсөн байх 

2 Үйлчилгээний мэдээлэл  
Клиник биохими  
Нян судлал  
Дох серологи  
Цитологи  
Сүрьеэ 

 Молекул биологи 

 
 



НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Хариуцсан мэргэжилтэн:  Б.Лувсанням /Нийгмийн эрүүл мэндийн орлогч дарга/ 

Утасны дугаар: 341979 (ажлын цагаар 08:30-17:00 цагийн хооронд) 

Түгээмэл асуулт: Урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээг байгууллага, хувь хүнд хувиарийн дагуу хийнэ. 

№  

1 Бүрдүүлэх материал 

- Цахим иргэний үнэмлэх 

- Өвчтөний карт 

2 Үйлчилгээний мэдээлэл 

- Эрүүл мэндийн мэдээлэл, зөвлөгөө 

- Бүх төрлийн сургалт 

- Тархвар зүй, халдвар, хавьтал судлал 

 


