
1.1.Энэхүү журмаар Нийгмийн даатгалын тухай хууль
–н 4-р зүйлийн 2,3,6 дахь хэсэгт заасан
даатгуулагчид ЕӨ, АО, ҮОМШӨ-ний улмаас ХЧТА,
түүнчлэн жирэмсэний болон амаржсаны тэтгэмж
тооцох үндсэн маягт болох эмнэлгийн хуудсыг
хэвлүүлэх, олгох, хөтлөх, хяналт тавих харилцааг
зохицуулна.

Иргэн( даатгуулагч)-д 
эмгэлгийн хуудас олгох журам 



2.1. НДСангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

хуулийн 17, 19, 19.1, 19.2 НДсангаас олгох ҮО,

МШӨ-ний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай

хуулийн 13, 14, 15-р зүйлд тус тус заасныг

үндэслэн ХЧТА болон жирэмсэн, амаржсан

даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгоно.



2.2. Эмнэлгийн хуудасыг НД-н

дэвтэр, Өвчний түүх, Амб-н карт,

ҮОМШӨ-ний акт, ЭХК-н шийдвэр

зэргийг үндэслэн олгоно.



2.3.Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудасыг дараах

ЭМБ олгоно.

Үүнд:Төрийн өмчийн ЭМБ, Ор бүхий хувийн

хэвшлийн эмнэлэг, холимог хэлбэрийн ЭМБ,

Рашаан сувилалын клиник тасаг, УАУТ.



2.4.1Эмнэлгийн хуудасыг ЕӨ, АО,

ҮОМШӨ-өөр өвчилж стационар, амб-оор

эмчлүүлсэн, хүүхдээ 196 хоног хүртэл

тээгээгүй дутуу төрүүлсэн, эмн-н

заалтаар үр хөндүүлсэн болон жирэмсэн

амаржсан даатгуулагчид тусламж

үйлчилгээ үзүүлсэн ЭМБ олгоно.



2.4.2.Эмнэлэгт өвчтөн илгээх 

маягтаар  хүлээж авсан Төв 

эмнэлэгүүд, рашаан 

сувилалын клиник олгоно.



2.4.3.Эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр гадаадад

эмчлүүлсэн ,албан болон хувийн хэргээр зорчиж

байхдаа өвчилж ,амб болон эмн-т хэвтэж эмчлүүлсэн

тохиолдолд эмчлүүлсэн хугацааны эмн-н хуудасыг

өвчний онош,хийлгэсэн эмчилгээг үндэслэн илгээсэн

харъяалах эмн-н байгуулагын ЭХК-н шийдвэрээр

олгоно.



2.5.1. Жирэмсэний болон амаржсаны эмн-н

хуудасыг НДСангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн

тухай хуулийн 19.1-д заасан жирэмсэн ,амаржсаны

тэтгэмж авах эрх үүссэн нөхцөлд жирэмсэний 31-32

долоо хоногтойд хяналт тавьж буй ЭМБ олгоно.



2.5.2. Даатгуулагч жирэмсэний амралт авах

хугацаанаас өмнө амаржсан тохиолдолд эмнэлгийн

байгууллага жирэмсэний болон амаржсаны эмн-н

хуудасыг давхардуулан олгож болно.



2.5.3. Гадаад оронд түр хугацаагаар

амьдарч байгаа тохиолдолд тухайн орны

эмн-н байгууллагын жирэмсэн,амаржсаны

тодорхойлолтыг үндэслэн байнга оршин

суух бүртгэлтэй нутаг дэвсгэрийн ЭМБ-н

ЭХКХ-н шийдвэрээр олгоно.



2.5.6. Энэ журмын 2.5.1-д заасан болзолыг хангасан

албан журмын даатгуулагч ажлын шаардлагаар

үргэлжлүүлэн ажилласан тохиолдолд жирэмсэний

амралтыг амралт авсан өдрөөс эхлэн эмн-н хуудас

олгоно.



2.7.Энэ журамын 2.5.1-д заасан болзол хангасан 

даатгуулагчид жирэмсэний эмнэлгийн хуудас авсан 

эсэхээс үл хамааран амаржсаны эмн-н хуудсыг 

хяналтанд авсан ЭМБ олгоно.



2.8.1. ХЧТА-ны эмнэлгийн хуудасыг эмн-ээс

гарсан өдөрт нь эсвэл эмчлүүлж дууссан

өдрөөс хойш ажлын 5 хоногт ,гадаад оронд

эмчлүүлсэн бол эх орондоо ирсэн өдрөөс

хойш 30хоногийн дотор олгоно.

2.8.2. Жирэмсэний болон амаржсаны

эмн-н хуудсыг жирэмсэний амралт

эхэлсэн ,амаржсан өдрөөс хойш 30

,гадаад оронд бол 60 хоногийн дотор

тус тус олгоно.



2.9. Гомдол гаргагч хүндээр өвчилсөн ,хорио

цээрийн дэглэм тогтоогдсон,Байгалийн

болон нийтийг хамарсан гамшиг тохиолдсон

эдгээр хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас

эмн-н хуудасыг хугацаа хэтрүүлэн олгож

болно.



2.10. Энэ журмын 2.2-т заасан  

бичиг баримтыг үндэслэн   

эмн-н хуудасыг  тухайн 

эмнэлгийн дүн бүртгэгч 

эмч,эмчлэгч эмч  бичнэ.



2.11. Амб-оор эмчлүүлсэн даатгуулагчид

эмчлэгч их эмч эмн-н хуудсыг 14 хоногоос

илүүгүй хугацаагаар олгоно. Хэрэв сунгах

шаардлагатай бол шинжилгээ, биеийн

байдлыг ЭХКХ-аар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

Хорт хавдар, Сүрьеэ, АО, ҮО-н улмаас урт

хугацааны эмчилгээ шаардсан өвчний

тохиолдолд эмн-н хуудсыг нэг удаа 30

хүртэл хоногоор сунгана.



2.12.Эмн-н хуудсыг бичихдээ

өвчний оношийг ОУ өвчний

ангилалын шифрээр ,өвчилсөн

хугацааг 2 оронтой тоогоор

бичнэ.

2.13.Эмнэлгийн байгууллага нь Эмн-н

хуудас олгосон бүртгэл хөтөлж

бүртгэлийн нэг хувийг нутаг дэвсгэрийн

НДБайгууллагад өгч тооцоо хийж байх.



2.16. ХЧТА эмнэлгийн хуудсыг ЕӨ,АО-н улмаас ХЧА-

сан тохиолдолд нэг удаагийн дээд хэмжээ 91

хоногоор,Хорт х

авдар, Сүрьеэ, ҮОМШӨ-ний улмаас ХЧТА-сан

тохиолдолд 182 хоногоос хэтрүүлэхгүй, Жирэмсэн

амаржсаны эмнэлгийн хуудасыг 60 хоногоор тус тус

олгоно.



2.16.4. Даатгуулагч албан томилолтоор

ажиллах буюу ээлжийн амралттай байх

хугацаандаа оршин суугаа газраасаа өөр

газарт байхдаа өвчилсөн бол тухайн

газрын амб –оор 5 хоног,эмн-т хэвтсэн

бол хэвтсэн хугацаанд нь тусламж

үйлчилгээ үзүүлсэн ЭМБ олгоно.



4.1. Дараахь тохиолдолд эмн-н хуудас олгохгүй:

Өөрийн э/м –ээ санаатайгаар хохирол учруулсан,

хуурамчаар өвчилсөн, хуурамч бичиг баримт

бүрдүүлсэн, эмчилгээнээс санаатайгаар

зайлсхийсэн нь тогтоогдсон, өдрийн эмчилгээ

хийлгэсэн, Халдварт өвчний учир хөл хорио

тогтоогдсон, гоо сайхны м/з хийлгэсэн, Хувийн

эмн-т амб –оор эмчлүүлсэн, рашаан сувилалд

сувилуулсан, хүүхэд үрчилж авсан, жирэмсэний

болон амаржсаны амралтын тэтгэмж авах эрх

үүсээгүй тохиолдолыг хугацаа хойшлуулж эрх

үүсгэж эмн-н хуудас бичихийг хориглоно.



4.2. ЕӨ, ҮОМШӨ-ний улмаас ТД-н тэтгэвэр

тогтоолгосон даатгуулагчид тухайн өвчний

улмаас ХЧТА-н тэтгэмж давхардуулан

олгохгүй.



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА


