
 Шинэ   хуулиар   бичиг  
 баримтгүй   цагаачид  
 эрүүл   мэндийн 
Үйлчилгээ авах эрхтэй болсон ба 2013 
оны 7 сарын 1 нээс шинэ хууль мөрдөгдөж 
бичиг баримтгүй цагаачид хуулийн дагуу 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах эрхтэй 
болно.



 Эрүүл   мэндийн  

 үйлчилгээний   эрх 
Насанд хүрэгчид
Та насанд хүрсэн оромж хайж байгаа хүний адил 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ мэндийн үйлчилгээ 
болон эрүүл мэндийн үзлэгийн үйлчилгээнүүд 
хамаарна авах эрхтэй. Энэ нь эрүүл мэндийн 
үйлчилгээг хойшлуулах боломжгүй, үүнд шүдний 
болон төрөх (жирэмсэний үзлэг), жирэмслэлтийн 
эсрэг зөвөлгөө, аборттой холбоотой эрүүл 
мэндийн үзлэг. Үүнд оршин суугчидтай адил 
хэмжээний эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийх 
эрх өгөгдсөн. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
ажилтнууд нь хэрэв та хойшлуулах боломжгүй 
эрүүл мэндийн үйлчилгээний үнэлгээ өгнө.

Хүүхэд
Шведэд амьдарч байгаа бүх хүүхдүүд нь оршин 
суугчид болон оромж-хайж байгаа хүүхдүүдийн 
эрүүл мэндийн үйлчилгээг санал болгоно, 
жишээлбэл цогцоор өгөгдөх тэтгэмж үүнд 
шүдний үйлчилгээ хамаарна.

 Төлбөр 
Эрүүл мэндийн үйлчилгээний төлбөрийг төр 
төлнө. Таны төлөх ёстой хэсгийг өвчтөний төлбөр 
гэж нэрлэдэг:

-  Өвчтөний төлбөр нь өөр боломжтой
-  Эмч эрүүл мэндийн үйлчилгээний төв эсвэл 

дотоодын эмчилгээний хэсэгт очдог 50 крон
- Эмчилгээний буцаан авалт: 50 крон
-  Халдварт Өвчиний улмаас хийгдэх эрүүл 

мэндийн үзлэг нь үнэ төлбөргүй байна.

 Анхаарах   зүйлс 
Хадгалсан дугаар: Та эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний холбоо барих үед та хадгалагдсан 
дугаар хүлээн авна, энэ дугаар нь эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний таних тэмдэг юм. Та эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд ирэхдээ байнга хадгалагдсан дугаараа 
авчрах ёстой. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ рүү ирэх 
болгондоо нэг дугаар ашиглахыг оролд. Хэрэв та 
өөрийн хадгалагдсан дугаарыг санахгүй байгаа бол, 
шинийг үүсгэхээс өмнө өмнө дугаар байгаа эсэхийг 
шалгах хэрэгтэй.



 Хүчтэй   өвдөх   үед:  
 хамгийн   ойр   байх   
 гэнэтийн   туслалцааны   
 өрөө лүү   оч! 
Чухал утасны дугаарууд:
Түргэн:  
112 
Эрүүл мэндийн зөвөлгөө:  
1177
Сомали хэлээр эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
0771 – 11 77 91
Арабаар эрүүл мэндийн үйлчилгээ  
0771 – 11 77 90

Хэрэв танд асуулт байгаа эсвэл дэлгэрэнгүйг 
мэдэхийг хүсвэл Улаан Загалмайн Эрүүл Мэндийн 
Агентлагтай холбоо барь: 

Стокхолм
Утас: 020 – 21 10 00,  
Даваа - Пүрэв 9:30 -с 11:30

э-шуудан: papperslos@redcross.se

Готенбург
Утас: 0704 – 06 66 70,  
Даваа - Баасан 9:00 -с 12:00

Дугаар: Та эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй холбоо 
барих үедээ бичиг баримт авчрах нь сайхан санаа 
(үнэмлэх, хүүчин карт, пасспорт эсвэл бичиг 
баримтын хуулбар) Танд бичиг баримт байхгүй 
байсан ч, та эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах 
боломжтой.

Холбоо барих мэдээлэл: Эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ нь заримдаа таньтай холбоо барих 
шаардлагатай болдог, тиймээс, голцуу таниас хаяг 
болон утасны дугаар асуудаг. Хэрэв танд холбоо 
барих хаяг байгаа бол, та өөрийн хаалган дээр 
байгаа нэрийг өгөх хэрэгтэй. Хэрэв танд хаяг 
байхгүй бол зүгээр утасны дугаар өгөх боломжтой. 
Хэрэв та Шведээр ярьж чадахгүй бол, Шведээр-ярьж 
чаддаг хүний утасны дугаар өгөх нь сайхан санаа.

Нууцлал: Бүх эрүүл мэндийн үйлчилгээний ажилтан 
нь мэргэжилийн бөгөөд эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь 
олон нийтийн байгууллагаас бие даасан жишээлбэл 
Цагаачлалын Үйлчилгээ болон цагдаа. 

Эм зүй: Э-эмийн жор нь тодорхой аптекуудад 
өгөхдөх ёстой, э-эмийн жор нь голцуу таныг 
өөрийгөө батлах байдаг. Тиймээс, цаасан эмийн жор 
илүү хэрэгтэй.



 Хуулийн   дагуу   эрүүл   
 мэндийн   үйлчилгээ   нь 
2013 оны 7 сарын 1 нээс мөрдөгдөнө (2013:407) 
(эрүүл мэндийн үйлчилгээний хуулийн өөрчлөлт 
(1982:763) (1985:125), (2004:168) болон (2008:344)) 
нь бичиг баримтгүй цагаачидад эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний тэтгэмжийг насанд хүрэгчид болон 
оромж хайж байгаа хүмүүс шиг авах эрхийг олгосон.

 Мэдээлэл 
Энэ мэдээлэл нь Англи хэл дээр бас байгаа.

Энэ мэдээлэл нь Араб хэл дээр бас байгаа.

Энэ мэдээлэл нь Монгол хэл дээр бас байгаа.

Энэ мэдээлэл нь Перс хэл дээр бас байгаа.

Энэ мэдээлэл нь Орос хэл дээр бас байгаа.

Энэ мэдээлэл нь Испани хэл дээр бас байгаа.

Энэ мэдээлэл нь Серби-хорват хэл дээр  
бас байгаа.


