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Танилцуулга
Сөүлийн Асан Эмнэлэг нь нийт 2,700 ортой дотооддоо хамгийн том эмнэлэг юм. Жил бүр
57,000 нарийн мэс ажилбар хийдэг 30 аад насны хүмүүсийн гол өвчинүүдийн мэс засал
болон 6 төрлийн хорт хавдар ,Эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс заслын тоогоор БНСУ-д 1-р
байр эзэлдэг эмнэлэг юм.

Сөүлийн Асан эмнэлэгийн олон улсын эмчилгээний төв нь гадаад иргэд өвчинтөнд
зориулсан амбулторын төв юм. Гадаад өвчтөнд тохирсон эмчилгээг хийхийн төлөө бүх
чадлаа дайчлан ажиллаж байна.
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Олон улсын эмчилгээний төвийн үйлчилгээ
Гол үйлчилгээ
Хувь хүнд тохирсон захиалга хийх үйлчилгээ
Олон улсын эмчилгээний төвийн амбулторын үзлэгийн
цагын хувиар 1дэхь өдөр ~ 5 дахь өдөр өглөө 9 цаг ~
17:00 цаг хүртэл. Захиалгын цагыг утас...82-2-3010-5001
мэйл (int@amc.seoul.kr) вэб сайт (http://eng.amc.seoul.kr)
р авч болно.Өвчтөний биеийн байдлаас шалтгаалан 1-р
шатны болон мэргэжсэн эмчид үзүүлэх боломжтой.

6 ороны мэргэжлийн орчуулагчтай
Олон улсын эмчилгээний төв нь амбулторт үзүүлэх
үзлэгийн цаг, эмчилгээний төлбөр
тооцоо,шинэжилгээ,эмийн жорын бичиг,эмчид үзүүлхэд
орчуулга англи,хятад,япон,монгол,орос,араб зэрэг
хэлээр үйлчилгээ өгч байна.

Өвчтөний ая тухтай байдлын үүднээс санхүүгийнс
талаарх зөвөлгөө
Ихэнх байгуулгууд эрүүл мэндийн даатгалын талаар
хувь хүн өөрөө мэдүүлгээ өгдөг.Жич,тухайн хүний эрүүл
мэндийн даатгалын газар буюу элчин сайдын яамруу
мэдүүллэгийг явуулж өгч болно.

Сайн дурын туслагч нарын үйлчилгээ
Гадаад иргэд өвчтөнүүдэд зориулж 100 гаруй сайн
дурын туслах хүмүүс манай эмнэлэгт ажиллаж байгаа.
Ихэнх хүн нь эмч, сувилагч,мэргэжилтэн зэрэг хүмүүс
найрсагаар үйлчилж байна.
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Эмчилгээний журам
Солонгост оршин суугч
Олон улсын эмчилгээний төвөөс орон нутагт оршин суугч гадаад иргэдэд 1-р шатны
үзлэг буюу мэргэжилийн үзлэг,түргэн тусламж, эмийн жор, урьдчилан сэргийлэх бакзин
зэрэг үйлчилгээ явагдаж байна. Цаашилбал эмчийн үзлэг,шинжилгээний
захиалга ,төлбөр тооцоо, эмнэлэгт хэвтэх,гарах,өвчтөний бүртгэл түүх болон дүрст
бичлэгийн хуулбар гадаад өвчтөнд зориулсан one-stop үйлчилгээг өгч байна.
Өвчтөн

Мэргэжилийн
салбар

Хэвтэх журам

Шинжилгээний
өрөө

Гарах журам

Олон улсын
эмчилгээний төв

Түргэн тусламж

Бичиг
CD бичлэг

Эмэн эмчилгээ

Бакзин

Гадаадад оршин сууж байгаа өвчтөн
Гадаадаас өвчтөн шилжүүлхэд анкэт бөглөнө ( Medical appointment request form for
overseas patients) өвчтөний гадаад паспортны хуулбар өвчтөний биеийн байдал эмчилгээ
хийсэн бол эм тарианы нэр цаашдын хүсэл зэрэгийг бичих хэрэгтэй. Тухайн эмнэлэгт
хийсэн шинэжилгээ ,дүрст бичлэг зэрэгийг 3сар хэтрээгүй байвал зохимжтой. Гадаад
өвчтөнд доорх 4 дараалалаар хурдан зохимжтой үйлчилгээгээр үйлчилж байна.
1 алхам
урьдчилан
1
• Өвчтөний түүхтэй танилцах
• Эмчилгээний
төлөвлөгөө,төлбөр
• Байр унааны зөвөлгөө

3 алхам
Гарахын өмнө

2 алхам
Эмнэлэгт хэвтэх
2
• Орчуулга
• Өдөр бүрийн үзлэг

3
•
•
•
•

Гархад зөвөлгөө
Магадлагаа
Унаа
Санхүү төлбөр

4 алхам
Эрүүл мэндээ
анхаарах
4
• Эмчилгээний дараах зөвөлгөө
(Нарру саll , email)
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Мэргэжлийн орчуулга
Олон улсын эмчилгээний төвийн 6 орны мэргэжлийн орчуулагч
Англи,Япон,Хятад,Орос,Монгол,Араб хэлээр эмнэлэгийн бүх үйлчилгээ үзүүлж байна.
Мөн цаашид өөр орны хэлээр үйлчилгээ үзүүлхийн тулд бүх хүч чадлаа дайчлан
ажиллаж байна.

Susan Ha
Хэл

Англи

Утас

82-2-3010-5001

мэйл

int@amc.seoul.kr

