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Төслийн ажлын объект 
Гадаад хүн зэрэг цагаачидад чиглэсэн холбогдох байгууллагууд(олон 
соёлт гэр бүлийг дэмжих төв, гадаад иргэдийг дэмжих төв, цагаачдыг 
дэмжих төв, гадаад иргэдэд үнэгүй эмчилгээ үзүүлэх газар зэрэг)

Төслийн ажлын агуулга
Очиж үйлчлэх эрүүл мэндийн лекц, үнэгүй эмчилгээний газрын ажилчдад 
зориулсан эрүүл мэндийн боловсролын сургалт зэрэг

Олон нийтийн эрүүл мэндийн сүлжээг бий болгох төсөл

Төслийн ажлын объект 
Гадаад иргэд болон холбогдох төрийн байгууллага болон төрийн бус 
байгууллага, бүс нутгийн олон нийтийн байгууллага

Төслийн ажлын агуулга
- 

- 

- 

Гадаад иргэдтэй холбогдох төрийн байгууллага болон төрийн бус 
байгууллага, бүс нутгийн олон нийтийн байгууллагуудтай сүлжээ 
тогтоох болон гэрээ байгуулах
Солонгос дахь гадаад иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлдэг 
эмчилгээний газар болон бусад эмнэлгүүдтэй эмчилгээний хамтын 
ажиллагаа явуулах
Хамтарсан судалгаа зэрэг эрдэм шинжилгээний харилцааны хүсэлт: 
Симпозиум, холбогдох байгууллагатай уулзалт хийх зэрэг

Healthy Neighbor Center



Ундрим мөрөөдлийн эмчилгээний төв Эмчилгээний зардлаар дэмжих төсөл Эмчилгээний зардлаар дэмжих үйл явц

Гол төслийн ажил

Сөүлийн Улайн загалмайн нийгэмлэгийн эмнэлэг дотор 
байрлах Ундрим мөрөөдлийн эмчилгээний төв нь Жөн 
Мон Гү сан, Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийн эмнэлэгтэй 
хамтран гадаад ажилчид, олон соёлт гэр бүл, дүрвэгсэд зэрэг 
эмчилгээний эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн үзлэг 
шинжилгээнд чиглэсэн нийгмийн эрүүл мэндийн тусгай 
үйлчилгээг үзүүлж байна. 

●  Санхүүгийн хувьд бэрхшээлтэй, яаралтай эмчилгээний зардлын   
 дэмжлэг авах шаардлагатай гадаад иргэн
●  Хамгийн сүүлд Солонгосын хилээр орж ирснээс хойш 90 дээш хоног  
 оршин суусан байх
 → Зөвхөн, заавал гадаад паспорт болон цагаачлалын   
 гэрчилгээтэй байх 
●  Эмчилгээний бус зорилгоор хилээр орж ирсэн хүн
	 →	Эмчилгээний аялал жуулчлал, эмчилгээ сувилгаа зэрэгт дэмжлэг  
 хамаарахгүй

Солонгос улсад амьдарч буй цагаачид(олон соёлт гэр 
бүл, гадаад ажилтан, дүрвэгсэд зэрэг)-д чиглэсэн очиж 
үйлчлэх эрүүл мэндийн лекц/ үнэгүй эмчилгээний төвийн 
ажилчдад зориулсан эрүүл мэндийн боловсролын сургалт 
зэрэг

Олон нийтийн эрүүл мэндийн боловсролыг 
дэмжих төсөл

Гадаад иргэд болон холбогдох төрийн байгууллага болон 
төрийн бус байгууллага, бүс нутгийн олон нийтийн 
байгууллагуудтай сүлжээ тогтоох болон гэрээ байгуулах/ 
Солонгос дахь гадаад иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчилгээ 
үзүүлдэг эмчилгээний газар болон бусад эмнэлгүүдтэй 
эмчилгээний хамтын ажиллагаа явуулах/ хамтарсан 
судалгаа зэрэг эрдэм шинжилгээний харилцааны хүсэлт: 
Симпозиум, холбогдох байгууллагатай уулзалт хийх зэрэг

Олон нийтийн эрүүл мэндийн сүлжээг бий 
болгох төсөл
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Эмчилгээ болон байрлах 
газраар хангах

Зохих 2-догч эмчилгээ 
үзүүлэхСанхүүгийн дэмжлэг

Гадаад ажилтан, дүрвэгсэд, олон соёлт гэр бүл 
зэрэг эмчилгээний эмзэг бүлгийн иргэдэд хандсан 
эмчилгээний зардлаар дэмжих ажил

Эмчилгээний зардлаар дэмжих төсөл

Хамрагдах хүмүүс

Гадаад 
ажилтан

олон соёлт
гэр бүл

бусад 
эмчилгээний 
эмзэг бүлгийн 

иргэд

дүрвэгсэд

●  Өвчтөнийгдэмжиххувийгэмнэлгийнзардлынтусламжийнүнэлгээнийх 
 үснэгтээртогтоодог
●  Хамааралгүй тохиолдол: Шүдний эмчилгээний төлбөр, эмийн   
 төлбөр, баримтын хураамж, асран хамгаалагчын хоолны зардал,   
 өвчтөн хүссэн энгийн үзлэг 

Дэмжих хүрээ
“Амбулторийн болон хэвтэн эмчлэх эмчилгээний 

зардлын өвчтөн өөрөө гаргах зардлыг 50-100% даана”

Эмчилгээний төрлүүд

Эмчилгээний цаг
Эмчилгээний цаг: Үдээс өмнө 9:00~12:30, үдээс хойш 13:30~17:30
Зөвөлгөө өгөх цаг: Үдээс өмнө 9:00~12:30, үдээс хойш 13:30~17:00

Дотор

мэс 
засал

мэдрэл

уралоги

хүүхэд
өсвөри
-йнхөн

арьс өнгө

чих хамар 
хоолой

гэмтэл 
согог

нүд

эмэгтэ-
йчүүд

Эмчилгээний 
төрлүүд

Нийгмийн ажилтантай зөвлөлдөх 
замаар нийгэм, эдийн засгийн 
байдлаа үнэлүүлэх

Лавлагааны цаг авах

Анхан шатны эмчилгээний дараа 
өвчтөний лавлагаа шаардлагатай

Утсаар лавлах (Бусад 
байгууллагаас лавлах тохиолдолд 
хүсэлт илгээж өгөх)
→ Ундрим мөрөөдлийн эмчилгээний төвийн  
 өвчтөний хүсэлтийн маягтыг хавсаргах  
 (www.hncenter.or.kr)

Ундрим мөрөөдлийн эмчилгээний 
төвд өвчтөн өөрийн биеэр очих
: Зөвлөгөө авах болон бичиг баримт өгөх
- Өвчтөний хүсэлтийн хуудас (Бусад   
 байгууллагаас өвчтөн хүсэлт гаргах   
 тохиолдолд)
- Эмчилгээний лавлагаа болон эмчийн бичиг 
- Гадаад паспорт(заавал) мөн гадаад иргэний  
 үнэмлэх
- Байрны түрээсийн гэрээ/ Үнэгүй оршин суух  
 баталгааны бичиг
- Сүүлийн 6 сарын дансны хуулга
- Ажлын байрны баталгаа, цалингийн хуулга
 (Зөвөлгөөны дараа шаардлагатай гэж үзвэл  
 нэмэлт бичиг баримт шаардана)

Хэвтэх болон амбулторийн эмчилгээ 
хийгдэх

Дотоод хурлаар дамжуулан дэмжлэг 
үзүүлэх эсэхийг шийднэ
→  Өвчтөн өөрөө гаргах зардлын 50-100%-г  
 даана(Өвчтөнийг дэмжих хувийг
 эмнэлгийн зардлын тусламжийн
 үнэлгээний хүснэгтээр тогтоодог)
 (www.hncenter.or.kr)


