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ОРГИЛ РАШААН СУВИЛАЛД ИЛГЭЭХ БИЧИГ
20. . .он. . .сар. . .өдөр

Дугаар....

1.

Илгээх бичиг олгосон эмнэлгийн нэр.........................................................

2.

Сувилуулагч..................................овогтой..................................................

3.

Нас.................................................................................................................

4.

Хүйс...............................................................................................................

5.

РД..................................................................................................................

6.

Гэрийн хаяг ...................................................................................................

7.

Ажлын газрын хаяг........................................................................................

8.

Ажил, албан тушаал ....................................................................................

9.

Мэргэжил ......................................................................................................

10.

Утасны дугаар...................Ар гэртэй холбоо барих утасны дугаар...........

11.

Сувилуулагчийн өвчний зовиур, бодит үзлэг, анамнез, хийгдсэн
эмчилгээ, шинжилгээ ...................................................................................

12.

13.

Онош:

Үндсэн ............................................................................................

		

Дагалдах ........................................................................................

Сувилуулах хоног ........................................................................................
ТАМГА:

Дарга /ерөнхий эмч/ . . . . . . . . . . . . . . .

		

Эмчлэгч эмч . . . . . . . . . . . . .

САНАМЖ
Илгээх бичиг авахдаа:

Оргил рашаан сувиллын Orgilsuvilal.mn гэсэн вэб сайтаар орж хэвлэн авах болон
өөрийн харъяа сум, өрх, аймаг, дүүргийн ЭМТ, Клиник, улсын төв эмнэлгээс мөн Оргил
рашаан сувиллын байрнаас ирж авч болно.

Бүрдүүлэх материал:

• Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
• Иргэний үнэмлэх зэргийг хуулбарын хамт
• Илгээх бичиг

Дараах шижилгээнүүдийг хийлгэж ирнэ:
•
•
•
•

Цусны ерөнхий болон биохими
Шээсний шинжилгээ
ЭХО
Зүрхний цахилгаан бичлэг

Хүлээн авах:

• Зөвхөн ажлын өдрүүдээр 08:40-11:40
сувилуулагчдийг хүлээн авна.

цагийн

Төлбөр:

• Нэг ор хоног ЭМД-д хамрагдаагүй бол		
• Нэг ор хоног ЭМД-тай бол				
• ЭМД-тай 6 хоногоос доош бол			

шинээр

хэвтэх

48 000 төг
37 000 төг
48 000 төг

Нэмэлт төлбөртэй өрөө:
•
•
•
•

хооронд

5 000 төг
10 000 төг
15 000 төг
20 000 төг

Сувиллаас гарах:

• Сувилуулагч сувиллын дотоод журам зөрчих, өөрийн хүсэлтээр хугацаанаасаа
өмнө гарах тохиолдолд үлдсэн хоногийн төлбөрийг буцаан олгохгүй. Клиникийн
болон төрөлжсөн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай болсон,
Ар гэрийн гачигдал гарсан зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгаан /баримтыг үндэслэн/аар гарсан тохиолдолд үлдсэн ор хоногийн төлбөрийг буцаан олгоно. Жич:
Тухайн өдрийн 9 цагаас хойш гарсан тохиолдолд тэр өдрийн төлбөрийг буцаан
олгохгүй
• Сувилуулагч сувиллаас гарахдаа эмчийн зөвшөөрлөөр хугацааны сунгалт
хийлгэснээс бусад тохиолдолд 09.20 цагаас өмнө өрөөгөө хүлээлгэн өгнө.
Гэгээнтэн

Холбоо барих утас: 77101144
Web site:		 Orgilsuvilal.mn

15-р хороо
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