
ГЭРИЙН СУВИЛАХУЙ,ДУУДЛАГЫН СУВИЛАГЧИЙН ТУСЛАМЖ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА 



1. Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээний хэрэгцээ дэлхийн 
улс орон бүрд жилээс жилд улам өсөн нэмэгдэж байна. 

2. Эрүүл аж төрөх нь хүн бүрийн чин хүслэн бөгөөд,сувилахуйн 
тусламж  үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлж буй дэлхийн 
зарим улс орны чиг хандлагаас үзбэл” Гэрээр үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээ гэдэг нь гамшигт нэрвэгдсэн  архаг, хууч өвчтэй бүх насны 
хүмүүсд гэрийн орчинд хэрэгцээтэй, шаардлагатай байгаа асаргаа 
сувилгааг үзүүлэх цаашид эрүүл мэндээ хэрхэн хамгаалах, өвчин 
эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, боловсрол олгох, эрүүл аж 
төрөхөд  нь дэмжиж туслахад чиглэгддэг мэргэжлийн цогц үйлчилгээ 
юм. 



3. Гэрээр үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгчийн болон гэр бүлийн
гишүүдийн хяналтад хийгддэг бөгөөд өөрийн
гэртээ дассан орчинд хүссэн үйлчилгээгээ авч
байгаагаараа давуу талтай .



4. Айл өрхүүд өвчин эмгэгтэй гэр бүлийн
гишүүнээ асарч, сувилж ирсэн түүхэн
уламжлалтай боловч эмнэлэг олноор
байгуулагдаж, эмнэлэгээр үзүүлэх тусламж
үйлчилгээг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ гэрээр
үзүүлэх асаргаа сувилгааны тусламжийн
асуудлыг орхигдуулаад байна.



5.Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2004 оны 136 
тоот тушаалд “гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламжийг 
өрхийн сувилагч үзүүлнэ” гэж заасан хэдий ч өрхийн 
сувилагчийн ажлын ачаалалаас болж архаг хүнд 
өвчтэй, хэвтрийн, бусдын асаргаа сувилгаа зайлшгүй 
шаардлагатай хүмүүст үзүүлэх сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээ хангалтгүй, хэвтрийн хүнд өвчтэй хүмүүсийг 
гэр бүлийн гишүүд нь өөрсдийн боломжоор асран 
сувилж, мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ дутагдсаар 
байна. 



Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 12 сарын 13-ны өдрийн А/371 тоот тушаалаар 
батлагдсан “Гэрээр үзүүлэх сувилахуйн тусламж үйлчилгээний журам”-ийн 
дагуу Өмнөговь аймаг Даланзадгад сумын нутагт дэвсгэрт буюу худалдааны 
төвийн соёмбо бичиг хэргийн 2 давхарт сувилахуйн бие даасан төв 
байгуулагдсан .





Мөнхөд-энх сувилахуйн төв нь:

Уламжлалтын сувилагч 2Эмчилгээний сувилагч 3



Мөнхөд-энх сувилахуйн төв нь :

Гэрээр дуудлагаар үзүүлэх сувилахуйн 

тусламж үйлчилгээ

Төв дээр үзүүлэх өдрийн сувилахуйн 

тусламж үйлчилгээ



Гэрээр болон дуудлагаар сувилахуйн 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд дараах иргэд 

хамрагдана.



Сувилахуйн төв дээр үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээ эмчийн заалтаар:



Мөнхөд –энх сувилахуйн төвийн 
онцлог нь:

• Улаанбаатар хотоос эмчилгээ заалгаад ирсэн үйлчлүүлэгч

• БОЭТ-эмч нарын заасан эмчилгээ сувилгаа

• Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн  эмчийн заагдсан 
эмчилгээ сувилгаа

• Сумдын эмчийн заагдсан эмчилгээ сувилгаа 

• Хувийн хэвшлийн эмч нарын заагдсан эмчилгээ сувилгааг 
өглөөний 10 цагаас оройн 19 цаг хүртэл түргэн шуурхай 
хүлээгдэл чирэгдэлгүйгээр хийн үйлчилж байна.



??????????????????????????????



Анхаарал хандуулсан Эрүүл 
мэндийн салбарын манлайлагч 

менежерүүддээ баярлалаа.


