
Олон улсын үйлчлүүлэгчдэд зориулав

Сөулийн Үндэсний Их Сургууль Гангнам Төв үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн түүх, бодит өвчний зовиур, эрсдэлийн холбогдох үзлэг 
шинжилгээг хийх уян хатан үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөрийг санал болгож байна.

Эрүүл Мэндийн Хөтөлбөр
Сөулийн Үндэсний Их Сургууль Гангнам Төв

2 0 2 0 



INT Суурь 
хөтөлбөр

INT Суурь хөтөлбөр нь эхний 
шатанд эрүүл мэндийн байдал, 
өвчин оношлох шалгах 
шаардлагатай чухал зүйлсийг 
хамарна.

20-34

35
ба түүнээс 

дээш

970
(PM 900)

1,010
(PM 930)

1,030
(PM 950)

15-19 770680

+Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үнэлгээ нь бүх хөтөлбөрт багтсан бөгөөд анкет бөглөхдөө хариуг өгнө.
+Багц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн хүмүүст эмнэлгийн тайланг англи хэл дээр, эмнэлгийн зургийн хамт өгнө.

INT Суурь нийтлэг шинжилгээний зүйлсийг INT Суурь хөтөлбөрт оруулсан байгаа

2020 оны 3 сарын 1-нээс 2021 оны 2 сарын 28-ны өдөр хүртэл хүчинтэй/Төлбөрийн нэгж Ам.доллар

1 - INT Суурь хөтөлбөр

Эрүүл мэндийн талаархи санал асуулга, эмнэлгийн зөвлөгөө, биеийн хэмжилт, цусны даралт, нүдний эмгэг (нүдний хараа, 
нүдний судасны даралт), хоолны дэглэмийн үнэлгээ, Электрокардиографи, Уушгины үйл ажиллагаа, Цээжний рентген, Цус 
(Шээсний хүчил, Элэг ба Бөөрний булчирхайн үйл ажиллагаа, Цус багадалт, Электролит, Липид, Мацаг барих цусан дахь 
сахар, HbA1c, халдварт өвчин), Хэвлийн ба хоол боловсруулах эрхтэн {(Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ, гепатит (В, С хэлбэр), 
гепатит А (49 настай)}, Шээсний шинжилгээ, өтгөний (Паразит ба Орхих цус), Ходоод гэдэсний замын үрэвсэл/Таргалалт 
Хеликобактер пилори), хавдрын маркерууд (нойрны артери үрэвсэл, элэг, бүдүүн гэдэс)

Насыг санал 
болгож байнаХөтөлбөр ЭмэгтэйЭрэгтэй Туршилтын зүйлс

Салхин цэцэг, Вит. D (цус) *тайвшруулах ходоодны дуран/серум Хеликобактери 
Пилори, Хавдарын тэмдэглэгээ (нойрны артерийн үрэвсэл, элэг, шулуун гэдэс) 
зэргийг оруулахгүй.
Эмэгтэйчүүдийн эмчийн үзлэг ба зөвлөгөө, өндгөвчний хавдар, Рубелла (IgG)

Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, зөвлөгөө, умайн хүзүүний цитологи шинжилгээ (PAP 
түрхэц)

INT шинжилгээний үндсэн зүйлс (20-34 насны) + Сангийн гэрэл зураг, 
Аудиометр (50-аас дээш насны)
Түрүү булчирхайн хавдрын тэмдэглэгээ
Маммограф

∙ Нийтлэг :

∙ Эмэгтэй :

∙ Эмэгтэй :

∙ Нийтлэг :

∙ Эрэгтэй :
∙ Эмэгтэй :

INT
Суурь

INT Суурь 
нийтлэг

INT Суурь хөтөлбөр 680-1,030

5,510-6,560

1,920-2,990

INT Суурь хөтөлбөр нь өнөөгийн эрүүл мэндийн байдлыг шалгах, 
өвчний эхэн үед оношлох шаардлагатай чухал зүйлсээс бүрдэнэ.

INT эрчимжүүлсэн хөтөлбөр нь тодорхой эрхтэн, өвчний цогц 
үзлэгийн үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэдэг.

INT Нэмэлт шинжилгээг таны эрүүл мэндийг илүү системчилсэн 
байдлаар шинжлэх програмд нэмж оруулах боломжтой.

INT дээд зэрэглэлийн хөтөлбөр нь өвчний эхэн үед том хэмжээний 
хавдарыг оношлоход томограф болон MRI ашигладаг хамгийн 
өргөн цар хүрээтэй, эрчимтэй хөтөлбөр юм

INT Төвлөрсөн хөтөлбөрийг өвчин эмгэг эсвэл эрүүл мэндийн 
байдлыг илүү нарийн, нарийвчлалтай илрүүлэхийн тулд таны шалгах 
програмд нэмж болно.

INT Эрчимжүүлсэн хөтөлбөр INT Нэмэлт

INT дээд зэргийн хөтөлбөр

INT Төвлөрсөн хөтөлбөр



INT Эрчимжүүлсэн

Хорт хавдрын INT хөтөлбөр 
нь дэлхийд хамгийн түгээмэл 
тохиолддог хорт хавдар 
оношлох зорилготой 

INT Тархины хөтөлбөр нь 
тархины эрүүл мэндийн 
байдлын, тархины эд, 
судаснуудын үзлэг хийхээр 
төлөвлөж байна

INT зүрхний хөтөлбөр нь таны 
зүрхний бүтэц, үйл ажиллагаа, 
судаснуудыг шалгахаар 
боловсруулагдсан болно.

INT Ходоодны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг гэдэс, элэг болон 
бусад аарцгийн эрхтнүүдийн 
хэвийн бус байдлыг шалгахаар 
төлөвлөгдсөн байна

INT уушигны хөтөлбөрийг тамхи 
татдаг/татдаг байсан хүмүүс 
эсвэл тэдний уушигны өвчний 
түүхтэй гэр бүлийнхэнд зориулж 
боловсруулсан

INT Эмэгтэйчүүд хөтөлбөрийн 
дагуу эмэгтэйчүүдтэй холбогдох 
өвчний шаардлагатай 
шинжилгээ үзлэг хийнэ

Бүх
нас

Бүх
нас

Бүх
нас

Бүх
нас

Бүх
нас

Бүх
нас

2,990

2,390

2,480

2,190

∙

2,140

2,940

2,350

2,430

1,960

1,920

∙

Тайвшруулах эмийн үйлчилгээтэй шулуун гэдэсний дуран/ Цусны бүлэгнэлт, 
хэвлийн-аарцгийн, бага тунгаар цээжний хөндийн томограф, бамбай 
булчирхайн хэт авиан шинжилгээ, ийлдэс пепсиноген
Ларингоскопи, Шээсний Котинин, Элэг Фиброскан/Инсулин, Түрүү булчирхайн 
MRI
Эмэгтэйчүүд, хөхний хэт авиан шинжилгээ, HPV DNA чип, 3D дижитал 
маммограф, Ясны сийрэгжилт

∙ Нийтлэг :

∙ Нийтлэг :

∙ Эрэгтэй :

∙ Эмэгтэй :

Тархины MRI / MRA (нойрны артерийн MRA-г оруулаад)

∙ Нийтлэг : Титэм судасны 3D томограф / кальцийн онооны томограф, гүйлтийн 
зам шалгах, эхокардиограф, нойрны артери хэт авиан шинжилгээ, 
микроальбуминури, артерийн хөшүүн байдал

∙ Нийтлэг :

∙ Эмэгтэй :

Тайвшруулах эмийн үйлчилгээтэй шулуун гэдэсний дуран/Цусны бүлэгнэлт, 
хэвлийн хөндийн томограф, ийлдэс пепсиноген, элэгний фиброскан/инсулин
Эмэгтэйчүүдийн хэт авиан шинжилгээ

∙ Эрэгтэй : Оторинарингоскопи, бага тунгийн цээжний томограф, гүйлтийн зам, туршилтын 
шээсний бэлдмэл, Тархины эд, судаснуудыг шалгах MRI тест, нойрны артерийн 
MRA хэт авиан шинжилгээ багтана

∙ Эмэгтэй : Бамбай булчирхай, хөхний ба эмэгтэйчүүдийн хэт авиан шинжилгээ, HPV DNA 
чип, эмэгтэй гормон (4 төрөл), Ясны хэм алдагдал

INT Үндсэн үзлэг шинжилгээний зүйлс, Вит. D (цус), Шүдний шинжилгээ/рентген шинжилгээ, гепатит А зэрэг нь INT Эрчимжүүлсэн хөтөлбөрт багтдаг

Насыг санал 
болгож байнаХөтөлбөр ЭмэгтэйЭрэгтэй Туршилтын зүйлс

2 - INT Эрчимжүүлсэн

INT
Хорт хавдар

INT
Тархи

INT
Зүрх

INT
Хоол 

боловсруулах 
эрхтэн

INT
Уушиг

INT
Эмэгтэйчүүд

2020 оны 3 сарын 1-нээс 2021 оны 2 сарын 28-ны өдөр хүртэл хүчинтэй/Төлбөрийн нэгж Ам.доллар



INT Төвлөрсөн

826

596

519

884

Зөвлөгөө, эхокардиограф, гүйлтийн зам,
24 цагийн Холтерийн хяналт, электрокардиограф
Зөвлөмж, титэм 3D томограф/кальцийн оноо 
авах томограф, эхокардиографи, гүйлтийн зам, 
электрокардиограф
Зөвлөгөө, хамрын салстын рентген, 
оториноларингоскопи, гуурсан хоолойн өдөөлт 
(Протоколин), цусны харшил (40 төрөл), арьс өнгөний 
сорил (55 төрөл)
Зөвлөгөө, риноскопи, ларингоскопи, бага тунгийн 
цээжний хөндийн томограф, хамрын салстын рентген 
зураг, гуурсан хоолойн өдөөлт (Провоколин), 
Шээсний котинин

Зүрх

Амьсгалын 
зам

Хөтөлбөр ХөтөлбөрАнгилал АнгилалҮнэ ҮнэШинжилгээний төрөл Шинжилгээний төрөл

3 - INT Дээд зэргийн / INT Төвлөрсөн

433

∙ Нүдний эмч, харааны хурц ба хугарлын талаар 
зөвлөгөө өгөх

∙ Үүнд: Шилэн мэдрэл ба нүдний торлогийн өвчний 
скрининг шинжилгээ, шар толбоны үрэвсэл, 
глаукома, чихрийн шижингийн ретинопати, харалган 
болох хамгийн түгээмэл гурван өвчин{Нарийвчилсан 
нүдний даралт, сангийн гэрэл зураг, оптик хамтын 
томограф (OCT)}

∙ Үүнд урд талын сегментийн өвчний скрининг 
шинжилгээ орно катаракт, хуурай нүд. {Slit Lamp 
биомикроскопи, завсарлага Нээлттэй байсан 
цаг (BUT) Хэмжилт, Ширмерийн тест, Матрицын 
Металлопротеиназ-9 (MMP-9) тест, Нүдний 
гадаргууны өвчний индекс (OSDI)}

Нүд 

INT Дээд 
зэргийн

INT дээд зэрэглэлийн хөтөлбөр 
нь өвчний эхэн үед хамгийн цогц, 
эрчимтэй томограф болон MRI 
ашиглан програм том хэмжээний 
хорт хавдрыг оношлоход тохирно

INT Үндсэн шинжилгээний зүйлс + Дээд зэрэглэлийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө, шүдний үзлэг/рентген, бамбай булчирхайн хэт авиан 
шинжилгээ, аудиоометр, цус (ревматоид хүчин зүйл, харшил, Липидийн дэлгэрэнгүй самбар, ийлдэс дэх пепсиноген, Вит. D), Шээс 
(Цитологи, Котинин, Микробалбуминури), Зүрх судас (гүйлтийн зам, Туршилт, Эхокардиографи, Артерийн хөшүүн байдал, Тархины 
эд, судаснуудыг шалгах MRI тест, нойрны артерийн MRA багтана хэт авиан шинжилгээ), уушигны (бага тунгаар цээжний томограф, 
гуурсан хоолойн өдөөлт (провоколин), оториноларингоскопи), Хоол боловсруулах эрхтэн (Хэвлийн-аарцгийн томограф, тайвшруулах 
колоноскопи/ цусны бүлэгнэлт, элэгний фиброскан/ инсулин), тархи MRI/ MRA (Каротид артерийн MRA орно)

INT Дээд зэрэглэлийн үндсэн тестийн зүйлүүд INT Дээд зэрэглэлийн хөтөлбөрт багтсан болно

6,160

6,560

6,420

5,510

5,980

6,040

35-49

50-64

65
ба түүнээс 

дээш

Насыг санал 
болгож байнаХөтөлбөр ЭмэгтэйЭрэгтэй Туршилтын зүйлс

Эрэгтэй гормон, титэм судасны 3D томограф/кальцийн оноо бүхий томограф
Эмэгтэйчүүдийн хэт авиан шинжилгээ, HPV ДНХ чип, эмэгтэй даавар (4 төрөл), 
өндгөвчний хавдар тэмдэглэгч (HE4), бамбай булчирхайн дааврын нарийвчилсан 
шинжилгээ, хөхний товчилсон MRI, 3D дижитал маммограм, хөхний хэт авиан 
шинжилгээ, остеопорозын цусны шинжилгээ, ясны хэм алдагдал

INT Дээд зэрэглэлийн шинжилгээний зүйлс (35-49 насныхан) + Түрүү булчирхайн 
MRI
INT Дээд зэрэглэлийн шинжилгээний зүйлс (35-49 насныхан) + Титэм 3D томограф/
Кальцийн оноо бүхий томограф

Дээд зэрэглэлийн шинжилгээний зүйлс (50-64 насныхан) + Ясны нягтрал / нуруу 
нугасны нурууны рентген зураг
INT Дээд зэрэглэлийн шинжилгээний зүйлс (50-64 насныхан) + Нуруу нугасны 
нурууны рентген зураг *HP HPV DNA Chip оруулахгүй, Эмэгтэй гормон (4 төрөл)

∙ Эрэгтэй :
∙ Эмэгтэй :

∙ Эрэгтэй :

∙ Эмэгтэй :

∙ Эрэгтэй :
∙ Эмэгтэй :

INT
Дээд зэрэг, 

суурь

INT
Дээд 

зэрэглэл

Аритми

Ангина

Харшил

архаг
ханиалга

Нүдний эрүүл 
мэнд

2020 оны 3 сарын 1-нээс 2021 оны 2 сарын 28-ны өдөр хүртэл хүчинтэй/Төлбөрийн нэгж Ам.доллар



759

323

Зөвлөмж, инсулин, мацаг барих цусан дахь сахар, 
HbA1c, C пептид, Висцерал өөхний томограф 
шинжилгээ, каротидын хэт авиан шинжилгээ, 
Гүйлтийн зам дээр туршилт хийх, Артерийн хөшүүн 
байдал, Микроалбуминуриа, Сангийн гэрэл зураг gl 
Амны хөндийн глюкозын хүлцэл тест (заавал биш)

Тамхинаас гарах зөвлөгөө, шээсний котинин, бага 
тунгаар цээжний томограф, ларингоскопи, тамхи 
татах эрсдлийн үнэлгээ (Асуулгын хуудас)

Амьдралын 
хэв маяг

Зөвлөмжийн 
дараа нэмэх 476

*Вакцинжуулалтыг таны хүсэлтийн дагуу эмчтэй 
зөвлөсний дараа нь нэмж болно.
Гепатит (А ба В хэлбэрийн), улирлын томуу, 
Стрептококк,  Уушгины хатгалгаа, салхин цэцэг, 
Рубелла, ДПT (Дифтерия, Пертуссис, Татран), ХПВ 
вакцин (Умайн хүзүүний хорт хавдрын вакцин), 
Насанд хүрэгчдэд зориулсан Менингит, Герпес 
Зостер, гэдэсний тахал

Зөвлөгөө ба эмчийн хийсэн тайлан, Цус 
(Холестерол, Нийт уураг, Альбумин, Элэгний үйл 
ажиллагаа, Электролит), Гепатит (А ба В хэлбэрийн 
С), MMR (Улаанбурхан, Тарвага, Рубелла), 
Салхин цэцэг, Сүрьеэгийн тусгай Ag өдөөгдсөн 
Интерферон гамма, Туберкулины арьс. шинжилгээ, 
urinalysis, өтгөн, цээжний рентген, CD хуулбар
*Туршилтын зүйлийг эмчтэй зөвлөлдсөний дараа 
тохируулж болно

4 - INT Төвлөрсөн

161

403

259

1,920

Зөвлөгөө, Элэг Фиброскан/Инсулин

Зөвлөгөө, Элэг Фиброскан/Инсулин, HBV вирусын 
ачаалал, HBeAg/Ab, HBs Ag тоо хэмжээ

Зөвлөгөө өгөх, Элэгний Фиброскан/Инсулин, 
Гепатит С ПГУ

Зөвлөгөө, Тархины MRI / MRA (нойрны артерийн 
MRA-г оруулаад), эхокардиографи, нойрны 
артерийн хэт авианографи, Вит. D (цус), 
микроалбуминури, тархины нарийвчилсан (цус 
харвалт) цусны шинжилгээ

Элэг

Тархи

356

585

Эрэгтэй хүний гормон, түрүү булчирхайн хэт авиан 
шинжилгээ. олон улсын түрүү булчирхайн шинж 
тэмдгийн оноо (IPSS), Бэлгийн Функцийн тест (Эр 
бэлгийн эсийн индекс), урофлоуметри, Шээсний 
хэмжээг хэмжих үлдэгдэл (хэт авиан шинжилгээ)

Түрүү булчирхайн MRI, түрүү булчирхайн хавдар 
(PSA, үнэгүй PSA), олон улсын түрүү булчирхайн 
шинж тэмдгийн оноо (IPSS)

Урологи

639

Зөвлөгөө, бөөрний дэлгэрэнгүй томограф, 
Микроалбуминури (Бичил судасны хүндрэл), 24 
цагийн шээсний шинжилгээ (Электролитууд/ 
Кальцийн/ Шээсний хүчил/ Гидроксид/ Фосфор/ 
Уураг/ Креатинин/ Бөөрний үйл ажиллагаа/ Цитрат/ 
Микробалбуминури/ Магни), Шээсний Цитологи, 
Гематурия, Уринализ, Бөөрний Цусны дэлгэрэнгүй 
шинжилгээ145

48

1,270

Зөвлөмж, ревматик цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
*Зөвлөмжийн дараа рентген туяа нэмж болно

Хоёр болон урд талын хажуугийн рентген зураг
*Тал бүрийн зургийн болон цусны шинжилгээний 
үнэ заавал байх ёстой

Зөвлөгөө, Умайн хүзүүний болон Бүсэлхий нурууны 
MRI, Умайн хүзүүний нурууны урд болон хажуугийн 
рентген, харцаганы урд ба хажуугийн рентген туяа

Зөвлөгөө, MRI болон Бүсэлхий нурууны олон 
төрөлт рентген зураг

Зөвлөгөө, MRI ба умайн хүзүүний олон төрөлт 
рентген туяа

Зөвлөгөө, MRI (баруун, зүүн өвдөг), рентген туяа 
(хоёр өвдөг)

Зөвлөгөө, MRI (Зүүн эсвэл Баруун мөр), рентген 
туяа (Зүүн эсвэл Баруун мөр)

1,058

984

1,076

961
Бөөр

Яс, 
булчингийн

Ревматизм

177

692

153 Эмэгтэй гормон 4 төрөл (LH, FSH, E2, өндгөвчний 
үйл ажиллагаа)

Эмэгтэй гормон 4 төрөл (LH, FSH, E2, өндгөвчний 
үйл ажиллагаа),
Үржил шимийг хадгалах эмнэлэгт хандах зөвлөгөө

Хөхний болон эмэгтэйчүүдийн хэт авиан 
шинжилгээ, Төмрийн дутагдалтай цус багадалт, 
Улаан хоолой (IgG, IgM), Салхин цэцэг, Эмэгтэй 
гормон 4 төрлийн (LH, FSH, E2, өндгөвчний үйл 
ажиллагаа)

Эмэгтэйчүүд

Гадаадад 
суралцахВакцинжуулалт

Чихрийн 
шижингийн 

хяналт

Тамхи татах
Тамхинаас 

гарах

Тархины цус 
харвалт

Өөхөлсөн 
элэг

Гепатит 1

Гепатит 2

Эерэг
Түрүү 

булчирхайн
Гипертрофи

Түрүү 
булчирхайн
Хорт хавдар

Бөөр

Цус

Гар/өвдөг/
хөлийн 
рентген

C-L нуруу 
нугас

Бүсэлхий 
нуруу

Умайн 
хүзүүний

Өвдөг

Мөр

Эмэгтэй 
Гормон

Үржил шим 
Хадгалалт

Гэрлэлтийн 
өмнөх үе
(Эмэгтэй)
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Хөтөлбөр ХөтөлбөрАнгилал АнгилалҮнэ ҮнэШинжилгээний төрөл Шинжилгээний төрөл



Шинжилгээний мэдээлэл Шинжилгээний мэдээлэлХөтөлбөр ХөтөлбөрАнгилал АнгилалҮнэ Үнэ

470

307

284

331

115

106

207

484

118

220

239

177

201

236

207

984

961

1,270

680

1,058

1,194

1,076

Бүхэл бүтэн гэдэсний талбайд хэвийн бус 
олдворыг (полип, хорт хавдар) эндоскопоор 
шалгах үзлэг
*Үүнд цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ орно

Нойрны артериуд (зүрхнээс тархи руу 
шилжсэн артери) цусны урсгалыг шалгахын 
тулд хэт авиан тусламжтайгаар хүзүүндээ 
цусны урсгал, хэрэв хатуу эсэхийг тогтоов. 
Нойрны артерийн нарийсал, урсгалын 
бууралт зэрэг нь тархины судасны өвчин 
үүсгэдэг

Зүрхний бүтэц, үйл ажиллагааг шалгах хэт 
авиан шинжилгээ

Элэг, дэлүү, нойрны артери гэх мэт 
гэдэсний эрхтнүүдийн шинжилгээнд 
хамрагдах.

Эндоскопоор дамжуулан чих, хамар, 
хоолойтой холбоотой өвчнийг шалгах үзлэг

Хэвлийн өөх шалгахын тулд CT (тооцоолсон 
томограф) ашиглана

Бамбай булчирхайн өвчнийг оношлох 
өвдөлтгүй шинжилгээ

Титэм судасны өвчнийг шалгах тест
*Үүнд микроальбуминури шинжилгээ орно

10 минут гүйлтийн зам дээр гүйж байхдаа 
зүрхний байдал өөрчлөгдөж байгааг 
ажиглах (миокардийн шигдээс оношлох)

Уушигны өндөр нарийвчлалтай зураг авдаг 
томограф нь уушигны дотор хэвийн бус 
толбо илрүүлэх боломжийг олгодог

Цээж, хөхний хорт хавдар гэх мэт хөхний 
хэвийн бус байдлыг үнэлэх зорилгоор 
байнга ашигладаг үзлэг

Зүрхний ишемийн өвчнийг эрт үе шатанд 
илрүүлэх шалгалт. Энэ нь титэм артерийн 
кальцийн хэмжээг томограф ашиглан 
хэмждэг

Хэт авианы шинжилгээг ашиглан энэ нь 
умай, өндгөвч, фаллопийн хоолойтой 
холбоотой өвчнийг харахын тулд аарцагны 
доторх хэсгийг үзлэг шинжилгээнд 
хамруулна.

Томограф ашиглан уушгийг үзэх үзлэг

Хэт авианы тусламжтайгаар түрүү 
булчирхайн булчирхайг шалгаж үзэхэд 
ашигладаг үзлэг

Tомограф шинжилгээ нь ихэвчлэн бүтцийг 
(хэлбэр, хавдрын илрэл, хэмжээ гэх мэт) 
шалгаж чаддаг тест бол MRI нь зөвхөн 
бүтцийг төдийгүй мэдрэлийн байдлыг 
шалгаж чаддаг тест юм. Эдгээр туршилтыг 
хийх ёстой MRI болон рентген туяаны 
тусламжтайгаар хүзүүний бүсийг шалгах
*Умайн хүзүүний нурууны рентген 
шинжилгээ, зөвлөгөө өгөх

МRI ба рентген шинжилгээгээр мөрний 
талбайг (шөрмөс, эд гэх мэт) шалгах
*Мөрний рентген шинжилгээ, зөвлөгөө өгөх

Умайн хүзүүний нурууны MRI болон нурууны 
нугасны MRI зэргийг хамтдаа хийх
*Умайн хүзүүний болон харцаганы рентген 
шинжилгээ, зөвлөгөө өгөх

MRI шинжилгээ, хөхний хэт авиан 
шинжилгээг нарийвчлан үзэх боломжтой 
3D дижитал маммографи орно

Бүсэлхийн хэсгийг MRI болон рентген 
шинжилгээгээр шалгах.
Бүсэлхий нурууны өвчтэй хүмүүст зөвлөж 
байна  |  *Бүсэлхий нурууны рентген 
шинжилгээ, зөвлөгөө өгөх

Тархины эд, судаснуудыг шалгах MRI тест, 
нойрны артерийн артерийн MRA багтана

MRI болон рентген шинжилгээгээр 
өвдөгний хэсгүүдийг (шөрмөс, эд гэх мэт) 
шалгах шинжилгээ  |  *Өвдөгний рентген 
болон зөвлөгөө орно.

INT Нэмэлт

Дурангийн 
шинжилгээ

Хэт авиан 
шинжилгээ

Тооцоолсон 
томограф

Соронзон 
резонансын 

дүрслэл

+Нэмэлт шигжилгээнүүдийг багц хөтөлбөрөөр авах боломжтой.
5 - INT Нэмэлт

Тайвшруулах эмтэй 
Колоноскопи

Нойрны артерийн 
хэт авиан 

шинжилгээ

Эхокардиографи

Хэвлийн-аарцагны 
томограф

Оториноларингологи

Хэвлийн өөхний 
томограф

Бамбай булчирхайн 
хэт авиан 

шинжилгээ

Титэм суданы 3D 
томограф/

Кальцийн оноо 
томограф

Гүйлтийн зам дээрх 
туршилт

Бага тунгийн 
цээжний томограф 

(уушиг)

Хөхний хэт авиан 
шинжилгээ

Кальцийн онооны 
томограф

(зүрхний томограф)

Эмэгтэйчүүдийн 
хэт авиан 

шинжилгээ

Цээжний (уушигны) 
3D томограф

Түрүү булчирхайн 
хэт авиан 

шинжилгээ

Умайн хүзүүний 
нурууны Соронзон 

резонансын 
дүрслэл (MRI)

Мөрний MRI

Умайн хүзүүний ба 
Бүсэлхий нурууны 

MRI

Хөхний товчилсон 
MRI (тодосгогчийг 

ашиглах)

Бүсэлхий нурууны 
MRI

Тархины MRI+MRА

Өвдөгний MRI
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∙ Энэхүү зөвлөгөөг Сөүлийн үндэсний их сургуулийн эмнэлгийн Гангнам төвийн эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үзлэг хийснээс 
хойш 5-7 хоногийн дараа явуулна.

∙ Хэрэв маш хэвийн бус, эрсдэлтэй үр дүн гарсан бол яаралтай мэдэгдэл хүргэнэ
∙ Та шинжилгээний хариуг айлчлал, утас эсвэл интернетээр шалгаж болно

Хэвийн бус үр дүн гарсан тохиолдолд мэргэжилтний хоёрдогч санал дүгнэлтийг өгнө
∙ Утас: + 82-2-2112-5601 | Факс: + 82-2-2112-5590

∙ Зочлол: Сөүлийн үндэсний их сургуулийн эмнэлэг Гангнам төв, 38 давхарт | Ажлын өдрүүд, 8:00 - 16.00
∙ Интернэт Утас: + 82-2-2112-5500 (Солонгос), + 82-2-2112-5503 (Олон улсын) | Ажлын өдрүүд, 8:00 - 17.00
∙ Интернэт: http://en-healthcare.snuh.org

∙ Хаяг: Өмнөд Солонгос, 06236, Сөүл, Гангнам-гу, Тегеран Ро (737 Yeoksam-dong), 38-40-р давхарт, GFC-ийн байр 152 тоот
∙ Нисэх онгоцны буудлаас (автобусаар): 6020-р автобус таныг Инчон нисэх онгоцны буудлаас Yeoksam Station-ийн лавлах 

газарт авчрах болно. Аялал нь 1.5 цаг орчим үргэлжилнэ.
∙ Хаягны карт (Энэ хаягийг таксины жолоочдоо харуулах) :

서울특별시 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터

P_2020_INT_MN_01

Үр дүн
Зөвлөгөө 
өгөх

Захиалга
Зөвлөгөө

Байршил

∙ Олон улсын эмнэлгийн баг

∙ Жижүүр: Орон сууц, тосч авах, гаргаж өгөхийг 
зохион байгуулна

∙ ТАНЫ ТӨРӨЛХ ХЭЛ дээр баримт бичиг өгнө

∙ 1:1 Мэргэжлийн хүмүүс бүхэл бүтэн процедурын 
дагуу хянуулах (Сөулийн Үндэсний Их Сургууль 
Гангнам Төв нь бүтэн цагаар ажилладаг англи, 
орос, хятад  зохицуулагчтай)

Олон улсын өвчтөнүүдэд зориулсан тусгай үйлчилгээ


