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Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн 

байгууллагаас үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний 

багц, төлбөрийн аргын нэмэлт өөрчлөлтүүд 

(ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 1 тоот тогтоол)



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗОРИЛГО

ЭМДҮЗ 2021 оны 1 дүгээр сарын 22-ны 3-р тогтоолоор лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн тусламж,

үйлчилгээний багцыг оновчтой болгох, санхүүгийн эрсдэлийг бууруулахаар дараах өөрчлөлтүүдийг

хийсэн.

4. Тусламж, үйлчилгээний
төвлөрлийг сааруулах

1. Нэн шаардлагатай
тусламж, үйлчилгээг бүрэн
хариуцах

2. Эмзэг бүлгийн иргэдийг
санхүүгийн эрсдэлээс
хамгаалах

3. Шаардлагагүй хэвтэлт, үр
ашиггүй тусламж,
үйлчилгээг бууруулах



Нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээг бүрэн хариуцах

Тусламж, үйлчилгээний нэр 
(Амбулаториос бусад)

Тусламж, үйлчилгээний тоо 

хэмжээ

Олгосон мөнгөн дүн            

/тэрбум ₮

1. Харвалт, шигдээс 4,655 7.5

2. Төрөлхийн гажиг 2,356 3.6

3. Хавдар 33,676 62.8

4. Түлэгдэл 1,561 4.7

5. Халдварт өвчин 8,921 26.2

6. Төрөх, нярай 86,570 46.3

7. Сэтгэц 12,230 51.0

8. Эрчимт эмчилгээ 7,961 23.3

9. Яаралтай тусламж 247,215 55.0

10. Түргэн тусламж 374,390 17.8

Нийт 779,535 298.3

ЭМДҮЗ 03 тогтоолын хүрээнд 593 тэрбум төгрөг, 5.9 сая тохиолдлын тусламж, үйлчилгээнд 

олгосоны 51.7 хувийг нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээнд зарцуулсан.

Эдгээр нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээг хамтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлж, бүрэн хариуцдаг болсон.



Эмзэг бүлгийн иргэдийг санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах

39

Тусламж, үйлчилгээний нэр
Тусламж, үйлчилгээний тоо 

хэмжээ

Олгосон мөнгөн дүн            

/тэрбум ₮

1. Амбулатори 105,098 3.3

2. Мэс засал 86,129 20.5

3. Эмийн эмчилгээ 261,248 13.7

4. Уламжлалт 36,061 1.5

Нийт 488,714 38.9

0-18 
насны 
хүүхэд

Тэтгэврээс өөр 
мөнгөн 

орлогогүй 
иргэн

Нийгмийн 
халамжийн 

дэмжлэг, 
туслалцаа 
зайлшгүй 

шаардлагатай 
иргэн

Хугацаат 
цэргийн 
жинхэнэ 

албан хаагч

Хүүхдээ 2, 
ихэр бол 3 нас 

хүртэл нь 
өсгөн 

бойжуулж 
байгаа эцэг, эх

Ял эдэлж 
байгаа 
ялтан

Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 

иргэн



Шаардлагагүй хэвтэлт, үр ашиггүй тусламж, үйлчилгээг бууруулах

№

Олон улсын 

өвчний 

ангиллын 

код

Өвчний нэр 2019 2020 2021
2019-2020 оны 

өөрчлөлт хувь

2019-2020 оны 

өөрчлөлт 

2019-2021 оны 

өөрчлөлт хувь

2019-2021 оны 

өөрчлөлт 

2020-2021 оны 

өөрчлөлт 

хувь

2020-2021 оны 

өөрчлөлт 

1 J18 Уушгины хатгаа 70,444 37,385 16,596 -47% -33059 -76% -53848 -56% -20789

2 N11
Сувганцрын завсрын эдийн архаг 

нефрит
59,026 54,104 45,322 -8% -4922 -23% -13704 -16% -8782

3 I10 Анхдагч даралт ихсэх 37,297 27,063 10,608 -27% -10234 -72% -26689 -61% -16455

4 G54 Мэдрэлийн ёзоор ба сүлжээний эмгэг 21,673 22,596 9,782 4% 923 -55% -11891 -57% -12814

5 I11 Зүрхний даралт ихсэх 12,062 9,257 8,012 -23% -2805 -34% -4050 -13% -1245

6 K29 Гастрит ба колит 11,220 10,628 5,808 -5% -592 -48% -5412 -45% -4820

7 G44 Толгой өвдөх 11,210 10,194 6,350 -9% -1016 -43% -4860 -38% -3844

8 I69 Тархины судасны өвчний үлдэц 10,070 8,959 5,701 -11% -1111 -43% -4369 -36% -3258

9 I67 Тархины судасны бусад өвчин 9,774 8,458 7,087 -13% -1316 -27% -2687 -16% -1371

10 K74 Элэгний цирроз 9,680 7,914 7,106 -18% -1766 -27% -2574 -10% -808

11 E11 Чихрийн шижин 8,932 8,560 6,669 -4% -372 -25% -2263 -22% -1891

Нийт ТОП 11 оношын тоо хэмжээ 263,407 207,138 131,062 -15% -56270 -43% -132347 -34% -76077

Нийт эмнэлэгт хэвтсэн тоо хэмжээ 851,708 753,821 848,035 
(14,067,500,000) (33,086,750,000) (19,019,250,000)

Нийт эмнэлэгт хэвтэлтэнд ТОП 11 оношийн эзлэх хувь
30.9% 27.5% 15.5%

ЭМДҮЗ 03 тогтоолын хүрээнд эмнэлзүйн хувьд хэвтэж эмчлүүлэх шаардлагагүй тусламж, үйлчилгээнд тарифын тохируулга хийж 250

мянган төгрөг болгосны үр нөлөө 2019 онтай харьцуулахад 43 хувь, 2020 онтой харьцуулахад 34 хувиар тус тус буурчээ. Тохируулга

хийгээгүй N11 онош бусад тусламжтай харьцуулахад хамгийн бага буурсан байна. Мөн Ковидын нөхцөл байдал нөлөөлсөн.

Мөнгөн дүнгээр илэрхийлбэл хамгийн багадаа 33 тэрбум төгрөг хэмнэж, нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээнд зарцуулсан байна.



Тусламж, үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулах

Шинэчлэлийн хүрээндэх зорилго

➢ ХАВДРЫН ХИМИ 
ЭМЧИЛГЭЭГ аймаг, дүүргийн 
эмнэлэгт хийдэг болох

➢ Хувийн эмнэлгийн 
хэвтэнгийн санхүүжилтийг 
буурулж АМБУЛАТОРИ, 
ОНОШИЛГОО, ШИНЖИЛГЭЭ, 
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙГ
санхүүжүүлж эхлэх

➢ Аймаг нийслэлийн 
ЭМНЭЛГИЙН ГЭМТЭЛ, МЭС 
ЗАСАЛ, ХАРВАЛТ, 
ШИГДЭЭСИЙГ үзүүлэх 
санхүүжилтийг шийдвэрлэх

Гэмтлийн тусламж,
үйлчилгээг Улаанбаатар
хотод байрладаг 16
эмнэлэг цөөн тоогоор
гүйцэтгэн нэхэмжилж
эхэлсэн

2021 онд орон нутагт 150 
орчим хорт хавдрын мэс 
заслын тусламж, үйлчилгээг 
үзүүлсэн байна.

Хэрэгжилтийн эхний жил



Эмнэлгүүдийн нэхэмжлэлийн дүн шинжилгээ 1

Эмнэлэг Цахимт системийн хасалт Байцаагчийн хасалт
ЭМДҮЗ 03 олгосон – 2020 

зардал зөрүү /₮
ЭМДҮЗ 03 нэхэмжилсэн – 2020 

зардал зөрүү /₮

Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв 19% 0.8% (539,483,049) 393,889,368 

Геронтологийн үндэсний төв 13% 0.3% (461,003,953) (396,499,203)

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 14% 0.6% 25,025,827,905 35,460,769,342 

Нийслэлийн амгалан амаржих газар 25% 3.3% 6,679,627,718 12,270,135,136 

Нийслэлийн өргөө амаржих газар 2% 0.8% 2,487,975,173 2,985,869,162 

Нийслэлийн хүрээ амаржих газар 9% 0.4% (717,519,279) (225,887,265)

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 19% 7.0% 847,499,262 5,396,758,402 

УАУТХүрээлэн 2% 2.5% (950,177,329) (887,611,372)

УАУхааны элэг судлалын клиник төв 3% 0.4% (2,039,754,455) (2,019,623,500)

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 17% 0.8% 191,512,367 9,449,322,644 

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 23% 0.7% 5,467,084,007 21,461,267,797 

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 7% 1.8% 8,081,982,130 10,868,021,194 

Хавдар судлалын үндэсний төв 12% 0.3% 18,468,138,681 25,525,751,249 

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв 32% 0.7% (7,606,444,408) 1,227,385,208 

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 11% 0.5% 15,021,522,411 21,742,424,137 



Эмнэлгүүдийн нэхэмжлэлийн дүн шинжилгээ 2

Эмнэлэг
Цахимт системийн 

хасалт
Байцаагчийн 

хасалт
ЭМДҮЗ 03 олгосон – 2020 

зардал зөрүү /₮
ЭМДҮЗ 03 нэхэмжилсэн – 2020 

зардал зөрүү /₮

Нийслэлийн наркологийн эмнэлэг 0% 0.1% 232,508,353 236,652,828 

Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв 0% 7.8% 6,370,409,711 7,696,834,711 

Шүд эрүү нүүрний эмгэг судлалын төв 2% 1.1% (1,337,946,155) (1,309,990,687)

Энэрэл 4% 4.0% (1,613,325,184) (1,559,910,917)

Эх нярай эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв хоёр 88% 0.3% 699,261,459 6,227,915,063 

Багануур ЭМТ 15% 1.7% 1,991,166,816 4,056,368,777 

Багахангай ЭМТ 12% 36.0% (600,918,766) (420,430,711)

Баянгол ЭМТ 33% 0.7% 38,621,966 5,271,209,156 

Баянзүрх ЭМТ 41% 1.4% 1,386,965,312 7,067,283,981 

Налайх ЭМТ 12% 1.9% (2,833,566,284) (2,010,597,308)

Сонгинохайрхан НЭ 8% 2.4% 3,640,105,450 4,583,073,062 

Сонгинохайрхан ЭМТ 32% 1.7% 959,115,709 5,944,419,366 

Сүхбаатар НЭ 4% 2.4% 421,032,624 826,423,364 

Сүхбаатар ЭМТ 38% 0.2% (1,506,412,173) 799,223,648 

Хан-уул НЭ 8% 3.7% (2,427,850,525) (2,197,188,913)

Хан-Уул ЭМТ 37% 1.8% 446,373,413 4,195,958,602 

Чингэлтэй ЭМТ 36% 0.3% (1,785,456,905) 2,381,290,054 



Эмнэлгүүдийн нэхэмжлэлийн дүн шинжилгээ 3

Эмнэлэг
Цахимт системийн 

хасалт
Байцаагчийн хасалт

ЭМДҮЗ 03 олгосон – 2020 
зардал зөрүү /₮

ЭМДҮЗ 03 нэхэмжилсэн – 2020 
зардал зөрүү /₮

Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 19% 1.9% (639,747,583) 1,458,947,341 

Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 22% 1.5% 1,567,858,271 4,964,321,178 

Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 20% 1.1% 135,891,213 2,659,697,866 

Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 9% 1.9% (50,584,876) 765,589,261 

Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 23% 3.4% (1,790,675,418) 452,552,349 

Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 38% 2.0% (595,417,432) 1,378,099,264 

Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 9% 1.7% 968,665,347 2,635,188,857 

Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 17% 0.4% 3,051,621,530 4,872,830,736 

ДОРНОД БОЭТөв 15% 4.0% 2,148,182,730 5,345,057,409 

Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 12% 2.0% (876,193,305) (107,648,078)

Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 24% 1.8% (1,557,703,747) 597,527,476 

Орхон аймгийн БОЭТ 24% 0.8% 3,238,334,730 8,767,403,148 

Өвөрхангай БОЭТ 27% 2.5% (1,089,345,452) 3,002,271,196 

Өмнөговь аймгийн БОЭТ 10% 0.4% (364,429,513) 493,149,069 

Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 18% 1.6% (1,355,254,927) 185,916,736 

Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 14% 4.7% (2,589,225,536) (1,271,696,572)

Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 17% 1.9% (3,194,059,774) (1,964,785,127)

Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 15% 3.1% 1,743,005,348 4,286,964,479 

Ховд аймгийн БОЭТ 47% 0.2% 1,047,695,168 11,704,575,747 

Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 24% 2.1% 391,777,671 4,407,113,745 

Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 36% 1.6% (1,469,473,366) 3,017,251,981 



Эмнэлгүүдийн нэхэмжлэлийн дүн шинжилгээ 4

Эмнэлэг
Цахимт системийн 

хасалт
Байцаагчийн 

хасалт
ЭМДҮЗ 03 олгосон – 2020 зардал 

зөрүү /₮
ЭМДҮЗ 03 нэхэмжилсэн – 2020 

зардал зөрүү /₮

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын НЭ 12% 0.9% 591,918,778 1,085,579,961 

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын НЭ 31% 0.6% (792,783,104) (25,860,130)

Мандал сумын НЭ 22% 2.9% (909,311,720) 505,505,808 

Хархорин сумын НЭ 12% 1.4% (461,187,369) (102,990,710)

Ховд аймгийн Булган сумын НЭ 45% 0.5% (659,535,652) 334,379,964 

Хэнтий аймгийн Бор- Өндөр сумын ХНЭ 35% 2.0% 234,924,993 1,188,411,437 

ДОРНОД Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэг 1% 0.0% (47,398,176) (44,092,562)

ДУНДГОВЬ Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэг 1% 0.5% 32,119,412 39,352,505 

ЗАВХАН Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэг 2% 0.3% (112,623,856) (105,979,224)

ХЭНТИЙ Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэг 1% 0.4% (27,605,888) (19,223,054)

Нийт 19% 1.5%
ЭМДСангаас улсын 

эмнэлгүүдэд нийт олгосон 
санхүүжилт

685,216,914,955 

Улсын эмнэлгүүдийн нийт 
нэхэмжилсэн дүн
863,421,444,015



ЭМДҮЗ 03 –р 

тогтоол дээрх 

ОХБ –ийн тоо

Тусламж, үйлчилгээний 

төрөл
#

13
Амбулаторийн тусламж, 

үйлчилгээ
1

10
Амбулаторийн өндөр өртөгтэй 

оношилгоо, шинжилгээ
2

1Өдрийн эмчилгээ3

6
Бусад өдрийн 

эмчилгээ
4

0
Өдрийн мэс засал, 

шинээр нэмэгдсэн
5

491
Хэвтүүлэн эмчлэх 

тусламж, үйлчилгээ
6

17

18

16Уламжлалт9

13Сэргээн засах10

4

Хөнгөвчлөх

11

7

Телемедицин

12

14

9

1

7

60

570

1

1

16

12

5

9

Шинэ төсөл 

дээрх ОХБ –

ийн тоо

• Зүрхний ЭХО, Холтер зүрхний цахилгаан бичлэг болон Электромиографи нь

ЭМДЕГ –ын даргын тушаалаар батлагдах өндөр өртөгтэй оношилгоо

шинжилгээгээр зохицуулагдахаар болсон.

• ПЭТ-КТ оношилгоо нэмэгдсэн .

• Сэтгэцийн ба зан төрхийн эмгэгийн үзлэг, оношилгооны бүлэг нэмэгдсэн.

• Иод 131 эмчилгээний бүлэг нэмэгдсэн. Зөвхөн бамбай булчирхайн өмөнгийн үед

хийгдэх тусламж, үйлчилгээг ЭМДСангаас санхүүжүүлнэ.

• Үр ашиггүй хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээг хязгаарлах, санхүүжилтийн

бүтцийг оновчтой болгох үүднээс нийт 60 –н ОХБ нэмэгдсэн.

• 238 –н бүлгийг шинэчлэн зохион байгуулсан. 137 –н бүлэгт ӨОУА10, ӨОУА9 болон

өртөг гэх мэт ямар нэгэн өөрчлөлт орсон. Нийт 79 –н ОХБ шинээр нэмэгдсэн. Энэ

нь гэхдээ урд нь байгаагүй онош, үйлдлүүд нэмэгдсэн гэсэн үг биш юм. Зөвхөн

ОХБ –ын оновчлолыг сайжруулах зорилгоор зарим онош, үйлдлүүдийг тусад нь

бие даасан бүлэг болгосон. Ингэснээр санхүүжилт шууд нэмэгдэнэ гэсэн утгыг огт

агуулахгүй.

Түргэн тусламж

Яаралтай тусламж, 

үйлчилгээ

• УАУ –ны хэвтүүлэн эмчлэх ангилагдаагүй бусад тусламж, үйлчилгээний бүлэг

нэмэгдсэн. УАУ -ны оношын кодын шинэчлэлтэй холбоотойгоор 1 бүлэг хасагдсан.

• Сувиллаас үзүүлэх сэргээн засах хэвтүүлэн эмчлэх тусламж, үйлчилгээний бүлэг

хасагдсан. Сувилал нь сэргээн засах болон уламжлалтын бүлгээр санхүүжнэ.

• 800 км -ээс дээш алсын дуудлагын бүлэг нэмэгдсэн.

• Яаралтай тусламжийн шар болон ногоон эрэмбийг А / B болгон задалснаар 2

бүлэг шинээр нэмэгдсэн.

Өөрчлөлтүүд

ЭМДҮЗ 03 – ЭМДҮЗ 01 голлох өөрчлөлтүүд



Шинээр нэмэгдсэн тусламж, үйлчилгээ - Өдрийн мэс засал

▪ Хүлээгдэл багасгах
▪ Эмнэлгээс шалтгаалсан халдвараас сэргийлэх
▪ Хүүхэд, ахмад настнууд асран хамгаалагчтайгаа хамт байх
▪ Тав тухтай, гэрийн орчиндоо эмчилгээгээ үргэлжлүүлэх

▪ Төлөвлөгөөт мэс заслыг үр ашигтай зохион байгуулах
▪ Хүний нөөцийг оновчтой хуваарилах
▪ Эмнэлгийн ор хоногийг бууруулах

▪ Өсөн нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн салбарын 
зардлыг зохистойгоор бууруулах

➢ 60 ОХБ 

➢ Өртөг, зардлыг илүү оновчтой болгосон

➢ Дурангаар хийх мэс засал, нүд, чих хамар хоолойн мэс 

засал г.м, хор хөнөөл багатай мэс заслыг сонгон оруулсан

ИРГЭН

ЭМНЭЛЭГ

ЭМДЕГ



Журамд орсон өөрчлөлтүүд

01

02

Жирэмсний хяналтын товлолын

шинжилгээг хугацаа хамаарахгүй

хийсэн тохиолдолд санхүүжүүлэх

03

Утсаар өгсөн амбулаторийн

үзлэгийг санхүүжүүлэхгүй байх

04
Амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээнд илгээх бичиг

шаардахгүй тохиолдлууд

А) Халдварт өвчний тусламж, үйлчилгээ

Б) Шүд, амны хөндийн амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ

В) Хорт хавдар, осол гэмтлийн тусламж, үйлчилгээ

Г) Арьс, харшлын тусламж, үйлчилгээ

Д) Эрүүл мэндийн байдал болон эрүүл мэндийн

байгууллагад хандахад нөлөөлөх хүчин зүйлс

Е) Сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн тусламж, үйлчилгээ

Ё) Амбулаториор хийгдэх жижиг мэс ажилбар

Ж) Уламжлалт анагаах ухааны тусламж, үйлчилгээ

З) Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ

И) Амбулаториор хийгдэх мэс ажилбар

Й) Чих, хамар хоолойн тусламж, үйлчилгээ

Өндөр өртөгтэй оношилгоо

шинжилгээг зөвхөн лавлагаа

шатлалын эмч илгээсэн

тохиолдолд санхүүжүүлэх



05

06

Өдрийн мэс заслын томьёоллыг өөрчилсөн

07

Диализын тусламж, үйлчилгээний хяналтаас өөр

амбулаторийн үзлэгийг санхүүжүүлэх

Хэвтүүлэн эмчлэх үедээ амбулаторийн тусламж,

үйлчилгээ авсан бол санхүүжүүлэхгүй

Журамд орсон өөрчлөлтүүд



01
Нэг хэвтэлтээр хос эрхтэнд ижил мэс засал хийсэн тохиолдолд төлбөрийн

хэмжээг 1.6 дахин үржүүлсэн дүнгээр санхүүжүүлэх, хамтын төлбөрийн хэмжээ

нь мөн 1.6 дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү байх

02

03

Заалт гаргасан мэс засал нь амжилтгүй болсноос тухайн мэс заслыг өөр аргаар

хийсэн тохиодолд сүүлийнх нь хийгдсэн мэс заслын төлбөрийн хэмжээгээр
санхүүжүүлнэ

Хөнгөвчлөх эмчилгээг хийлгэх үедээ эрчимт эмчилгээний тусламж, үйлчилгээг

үзүүлсэн бол эрчимт эмчилгээний холбогдох оношийн хамааралтай бүлгээр

давхар нэхэмжилж болно.

Журамд орсон өөрчлөлтүүд



Түргэн тусламжаар ирээд эмнэлгийн яаралтай

тусламжийн тасагт нас барсан тохиолдлыг “ногоон /B”

эрэмбээр санхүүжүүлнэ.

Түргэн тусламжийн дуудлагад лавлагаа шатлалын

эмнэлэг хоорондын эмчийн дуудлагын үйлчилгээ

хамаарахгүй.

Түргэн тусламжийн хуурамч дуудлага өгч, үйлчилгээ

авсан тохиолдолд тухайн түргэн тусламжийн харгалзах

төлбөрийн хэмжээг баримтлан, төлбөрийг иргэнээр
төлүүлнэ.

Журамд орсон өөрчлөлтүүд



01

Хүүхдээс бусад ЭМД-ын шимтгэлийг нь төр хариуцах иргэдээр амьдралын чанар дээшлүүлэх

дараах тусламж, үйлчилгээнд иргэний хариуцан төлөх хамтын төлбөрийг төлүүлэхээр

зохицуулалт оруулсан. Үүнд

• 67-69 дүгээр ОХБ /Нүдний мэс заслууд/

• 223, 224, 238, 239, 593 дугаар ОХБ /Өвдөг, түнхний үе солих мэс засал, PET-CT/

• 99 дүгээр ОХБ-ийн U07-оос бусад оношууд /J12, J18/

02
Монгол улсын иргэн, 0-18 насны хүүхэд PET – CT хийлгэсэн тохиолдолд ЭМДСангаас 100 хувь

төлүүлэх, бусад иргэд иргэний хариуцан төлөх хамтын төлбөрийг төлөх

03

04

Монгол улсын иргэн, 0-18 насны хүүхдээс бусад иргэн хэвтүүлэн эмчлэх 0340141, 0340142 код

бүхий “Чихний бусад өвчин” 82, 83 дугаар ОХБ-т хамаарах мэс заслын төлбөрийг 100 хувь

төлөх /дунгийн суулгац/

СЯ-ы өгсөн саналын дагуу ямар шаардлага хангасан тусламж, үйлчилгээнд ЭМДЕГ болон

эрүүл мэндийн байгууллага хооронд байгуулах гэрээгээр үнийн хэлэлцээр хийх тухай нөхцөл

шаардлагыг тодорхой заасан.

Журамд орсон өөрчлөлтүүд



АНХААРАЛ 
ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА


