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Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ

ii  

I. УДИРТГАЛ 

1.1. Үндэслэл 

Монгол Улсад 2016 оны байдлаар 257.5 1  мянган ахмад настан 2  байгаа бөгөөд 
тэдний амьжиргааг дэмжих, нийгмийн хамгааллыг сайжруулахад төрөөс дэмжлэг 
үзүүлсээр ирсэн билээ. Үүний нэг нь 2005 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр батлагдсан 
Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.1.-д “хөл, гар, шүд (үнэт 
металлаар хийхээс бусад)-ний протез, сонсох, харах эрхтний ортопедийн хэрэгсэл 
худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг 5 жил тутам нэг удаа нөхөн 
олгох” гэж заасны дагуу 2016 оны 12 дугаар сарын байдлаар нийт 47.4 мянган хүн протез, 
ортопедийн хэрэгслийн үнийн хөнгөлөлт эдэлсэн. Үүнээс дийлэнх нь буюу 51.5 хувь нь 
шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан байна. Ахмад настны нийгмийн 
хамгааллын тухай хуульд протезийн дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг 5 жилд нэг удаа 
нөхөн олгох байсан бол Ахмад настны тухай3 хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу уг 
хуулийн 8.1.1.-д “... шүд /үнэт металлаар хийхээс бусад/-ний протезийн дотоодод 
хийлгэсэн зардлын үнийг гурван жилд нэг удаа ...” нийгмийн халамжийн, эсхүл эрүүл 
мэндийн даатгалын сангаас нөхөн олгохоор өөрчилсөн.  

Уг хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор тус халамжийн үйлчилгээний талаар 
үйлчлүүлэгчдийн санал бодол, хэрэгжилтийн үеийн хүндрэл, бэрхшээлийг судлах, 
санхүүгийн зардлын тооцоо хийх хэрэгцээ, шаардлагын үүднээс энэхүү судалгааг хийлээ. 

1.2. Судалгааны зорилго 

Судалгааны зорилго нь Ахмад настны тухай хуулийн  8.1.1-д заасан ахмад настанд 
олгох шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний хэрэгжилт, түүний үр нөлөөг 
судлах, хөтөлбөрийг сайжруулах санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино. 

1.3. Судалгааны зорилтууд 

Үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлж байна. 

1. Протез, ортопедийн хэрэгслийн үнийн хөнгөлөлт эдэлсэн, үүний дотор шүдний 
протезийн үнийн хөнгөлөлт эдэлж байгаа ахмад настны тоо мэдээлэл дээр 
шинжилгээ хийх /захиргааны мэдээлэл болон өмнө хийгдсэн судалгаануудын 
тайлан/; 

2. Шүдний протезийн чанар, стандарт, үнийн талаар судлах; 

3. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний ач холбогдлыг тодорхойлох; 

4. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт эдэлсэн ахмад настнуудын сэтгэл ханамжийг 
тодорхойлох, шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийг 3 жилд нэг удаа эдлэх боломж 
үүссэнээр ахмад настнуудын хувьд үүсэх өөрчлөлт, хүлээлтийг судлах; 

5. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний  хэрэгжилтэд тулгарч буй 
хүндрэл, бэрхшээлийг тодруулах; 

6. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хяналтын механизм байгаа 
эсэхийг тодорхойлох; 

                                                
1 www.1212.mn 
2 Ахмад настны тухай хуулийн 3.1-д зааснаар Ахмад настан гэдэгт 60,  түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55, түүнээс дээш 
настай эмэгтэй Монгол Улсын иргэн хамаарна. 
3 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр батлагдсан 

 

ӨМНӨХ ҮГ 
 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээний хэрэгжилт, түүний үр нөлөөг судлах, хөтөлбөрийг сайжруулах санал, 
зөвлөмж боловсруулах зорилго бүхий судалгааг тогтмол хийдэг билээ. Энэ удаа “Ахмад 
настны тухай хууль”-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх заалтад тусгасан ахмад настанд олгох 
шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний хэрэгжилт, үр нөлөөг судлах, санал, 
зөвлөмж боловсруулах ажлын хүрээнд “Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн 
нөлөөллийн шинжилгээ – Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт” судалгааг Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын сайдын баталсан удирдамжийн дагуу гүйцэтгэн, үр дүнгийн тайланг 
танилцуулж байна.  

Бид Улаанбаатар хотын 2 дүүрэг, 3 аймгийн 6 сумын хэмжээнд тус үйлчилгээг 
хүртэгч буюу ахмад настнууд болон халамжийн мэргэжилтэн, шүдний эмнэлгийн эмч 
нараас чанарын судалгааны аргачлалын дагуу ганцаарчилсан ярилцлагын аргыг ашиглан 
мэдээлэл цуглуулж, судалгааг зохион байгууллаа. 

Энэхүү судалгааны үр дүн нь халамжийн үйлчилгээний талаар бодлого 
боловсруулагч, шийдвэр гаргагч болон бусад хэрэглэгчдэд холбогдох бодлого, хөтөлбөр 
боловсруулахад ашиглагдах суурь мэдээлэл болохын зэрэгцээ эрдэмтэн, судлаачдад 
мэдээллийн эх сурвалж болно гэж найдаж байна.  

Судалгааг амжилттай зохион байгуулж, мэдээлэл цуглуулахад хамтарч ажилласан 
ХНХЯ, ХХҮЕГ болон аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтсийн 
хамт олонд талархал илэрхийлье.  

Та бүхэн судалгааны үр дүнтэй танилцан, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж, 
судалгааны арга, аргачлалтай холбоотой санал хүсэлтээ бидэнд илгээж, хамтран 
ажиллахыг хүсье.  
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5. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний  хэрэгжилтэд тулгарч буй 
хүндрэл, бэрхшээлийг тодруулах; 

6. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хяналтын механизм байгаа 
эсэхийг тодорхойлох; 

                                                
1 www.1212.mn 
2 Ахмад настны тухай хуулийн 3.1-д зааснаар Ахмад настан гэдэгт 60,  түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55, түүнээс дээш 
настай эмэгтэй Монгол Улсын иргэн хамаарна. 
3 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр батлагдсан 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт
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Хүснэгт 1. Судалгааны хамрах хүрээ, судалгаанд хамрагдсан иргэн 
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Ганцаарчилсан ярилцлага 

  

Халамж 
үйлчилгээний 
газар/хэлтсийн 
ажилтан 

1 1 1 

 

1  1  5 

Эмч* 2 2 2  2  2  10 

Сум/хорооны 
нийгмийн 
халамжийн 
мэргэжилтэн 

2 2 1 1 1 1 1 1 10 

Шүдний 
протезийн үнийн 
хөнгөлөлт авсан 
ахмад настан 

6 6 3 3 3 3 3 3 30 

Шүдний 
протезийн үнийн 
хөнгөлөлт 
аваагүй ахмад 
настан 

6 6 3 3 3 3 3 3 30 

 17 17 10 7 10 7 10 7 85 

* Шүдний протезийн үйлчилгээ үзүүлдэг эмнэлгийн эмч 

2.4. Судалгааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт 

Судалгааны хөтөлбөр боловсруулах, нэгдсэн удирдлага, зохицуулалт, хяналтаар 
хангаж ажиллах үүрэг бүхий ажлыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт 
(ХНХСИ)-ийн Нийгмийн хамгааллын бодлогын судалгааны сектор (НХБСС) хариуцан 
зохион байгуулж ажилласан. “Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн 
шинжилгээ – Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт” судалгааны зохион байгуулалт, бэлтгэл 
ажил 2017 оны 2 дугаар сараас эхэлсэн (Зураг 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Бэлтгэл ажил 

Мэдээлэл 
цуглуулалт 

Мэдээлэл тархаалт 

Боловсруулалт 

2017 оны 4 сар  

2017 оны 5 сар  

2017 оны 6-7 сар  

2017 оны 8 сар  

Зураг 1. Судалгааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт 

 

7. Ахмад настны тухай хуулиар шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийг 3 жилд нэг удаа 
эдлэх боломжтой болсноор эдийн засагт нөлөөлөх нөлөөлөл, үүсэх ачааллыг 
тооцоолох; 

8. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээг сайжруулах санал, зөвлөмж 
боловсруулах. 

II. АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

2.1. Судалгааны хамрах хүрээ 

Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомжууд нь бүх нийтэд ижил үйлчилдэг бөгөөд  
бүсийн хувьд нөлөөгүй гэж үзсэн. Газарзүйн байршлын хувьд ялгаа байх магадлалтай гэж 
үзэн алслагдмал, ойр, төвийн гэсэн 3 аймаг сонгосон. Мөн хот, хөдөөгөөр ялгааг 
тодруулах үүднээс сонгогдсон аймаг бүрд төвийн болон алслагдмал гэсэн 2 сумыг 
сонгосон.  

Нийслэлийн хувьд төвийн болон алслагдмал 2 дүүрэг, дүүрэг тус бүрд орон сууцны 
1, гэр хорооллын 1 хороог сонгож, дараах иргэдээс чанарын судалгааны ганцаарчилсан 
ярилцлагын аргаар  судалгааг авсан. Үүнд:  

- Ашиг хүртэгч буюу шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан болон 
хамрагдах боломжтой ахмад настнууд;  

- Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч буюу нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн болон 
шүдний эмнэлгийн мэргэжилтэн. 

2.2. Судалгааны агуулга, үзүүлэлт 

Судалгааг дараах үндсэн 2 агуулгын хүрээнд явуулсан. Үүнд:  

- Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний өнөөгийн байдлыг  
тодорхойлох;  

- Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт дахин эдлэх хугацаа өөрчлөгдсөнөөр гарах үр 
дагаврыг судлах; 

2.3. Түүврийн зохиомж 

Судалгаанд нийслэлийн 2 дүүргийн 4 хороо, 3 аймгийн 6 сумын иргэдээс 
ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар чанарын судалгааг авсан. Судалгааны хамрах хүрээ, 
ярилцлагын талаар хүснэгт 1-ээс үзнэ үү.   
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2.4. Судалгааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт 

Судалгааны хөтөлбөр боловсруулах, нэгдсэн удирдлага, зохицуулалт, хяналтаар 
хангаж ажиллах үүрэг бүхий ажлыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт 
(ХНХСИ)-ийн Нийгмийн хамгааллын бодлогын судалгааны сектор (НХБСС) хариуцан 
зохион байгуулж ажилласан. “Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн 
шинжилгээ – Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт” судалгааны зохион байгуулалт, бэлтгэл 
ажил 2017 оны 2 дугаар сараас эхэлсэн (Зураг 1). 
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III. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ  

Нэг болон нэлээд хэдэн шүдгүй байх нь тухайн хүний эрүү, нүүр, хоол 
боловсруулалтын систем болоод бие организмд бүхэлд нь сөргөөр нөлөөлдөг. Нэг шүд 
унахад үлдсэн бусад шүдэнд ирж байгаа ачаалал нэмэгдэх, элэгдлийг түргэсгэх, үрэвсэл 
үүсгэх, үрэвслийн улмаас шүдний салст өвчлөх, хэл яриа ойлгомжгүй болох зэрэг сөрөг 
нөлөө үүсгэдэг. Тийм учраас шүд унахад нөхөх асуудал хамгийн чухал. Ахмад настнуудын 
гол асуудлуудын нэг нь хөгшрөлттэй холбоотойгоор шүд унах, улмаар дээрх нөлөөллүүд 
үүсэж эхэлдэг. Шүдний протез хийлгэхэд санхүүгийн хувьд багагүй зардал гардаг нь 
тэтгэврээс өөр санхүүгийн эх үүсвэргүй ахмад настнуудын хувьд хүндрэл учирдаг. Үүнтэй 
холбогдуулаад Монгол Улсад ахмад настнуудад чиглэсэн шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлтийн үйлчилгээг үзүүлдэг.  

Монгол Улсад амьдарч байгаа ахмад настнууд тэтгэврийн нас буюу эмэгтэй 55, 
эрэгтэй 60 нас хүрсэн үеэс шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээг авах эрх 
үүсдэг. Ахмад настанд төрөөс олгож байгаа энэхүү хөнгөлөлт нь 2005 оноос хэрэгжиж 
эхэлсэн.4 Энэхүү үйлчилгээ нь ахмад настнуудад шүд /үнэт металлаар хийхээс бусад/-ний 
протез дотоодод хийлгэсэн зардлын 20 000-120 000 төгрөгийн үнийг 5 жил тутамд нэг 
удаа нөхөн олгодог. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдахдаа 
ахмад настан  дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлдэг. Үүнд:  

 Хөнгөлөлт хүссэн өргөдөл /маягтын дагуу/; 
 Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт; 
 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; 
 Шүдний протез хийлгэх шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн 

тодорхойлолт  
 Шүдний протез хийлгэсэн бол мөнгө төлсөн тухай баримт, эсхүл нэхэмжлэл. 

Уг үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настнууд өөрийн зардлаар шүдний протез 
хийлгээд нэрийн дансаар нөхөн олговроо авах эсхүл нэхэмжлэлээр шүдний протез 
хийлгээд халамжийн байгууллагаас шүдний эмнэлгийн данс руу мөнгийг нь шилжүүлэх 
гэсэн 2 төрлөөр авах боломжтой байдаг. Нэхэмжлэлээр шүдний протез хийлгэж байгаа 
тохиолдолд ахмад настнууд шүдний эмнэлгээ сонгох боломж хязгаарлагдмал, зөвхөн 
тухайн орон нутгийн нийгмийн халамжийн байгууллагатай гэрээтэй шүдний эмнэлгийг 
сонгон үйлчлүүлдэг. Харин өөрийн зардлаар шүдний протез хийлгээд нөхөн олговроо 
нэрийн дансаараа авах тохиолдолд шүдний протез хийлгэх эмнэлгээ ахмад настан өөрөө 
сонгох, хүссэн шүдний эмнэлэгээр шүд хийлгэх боломжтой. 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настнуудад 
нөхөн олговор олгох хугацаа нь тухайн орон нутгийн сарын санхүүжилт орох өдрөөс 
шалтгаалдаг. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдахаар материалаа бүрэн 
бүрдүүлж, нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд өгснөөс хойш 7-14 хоногийн дараа нөхөн 
олговор нь тухайн иргэний нэрийн дансанд ордог байна. Санхүүжилтийн хугацаанаас 
хамаараад 30 хоног хүртэл хүлээх тохиолдол гардаг байна. Харин нэхэмжлэлээр 
хийлгэсэн тохиолдолд шүдний протезийн мөнгө эмнэлгийн данс руу орох хугацаа нь 1-4 
сар байдаг.  

                                                
4 2005 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр батлагдсан “Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай” хуулиар 

 

Судалгааны бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

 Судалгааны хөтөлбөр, удирдамж боловсруулах, батлуулах; 
 Судалгааны чиглүүлэх асуултууд боловсруулах; 

Судалгааны чиглүүлэх асуултуудаар туршилтын судалгаа явуулах; 
 Туршилтын судалгааны үр дүнд суурилан судалгааны чиглүүлэх асуултуудыг 

эцэслэн боловсруулах; 
 Судалгааны мэдээлэл цуглуулах судлаач, багийн ахлагч нарт зориулсан 

сургалт зохион байгуулах; 

Судалгааны хөтөлбөр, удирдамжийг 2017 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 3 дугаар 
сарын 20-ны өдөр хүртэл  боловсруулж, ХНХЯ-наас санал авч эцэслэж, ХНХЯ-ны төрийн 
нарийн бичгийн даргаар батлуулсан. Батлагдсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу 
Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 2 шүдний эмнэлгийн үйл ажиллагаанд ажиглалт 
явуулж, Сүхбаатар дүүрэгт байрлах шүдний эмнэлгийн шүдний протез хариуцсан эмчтэй 
туршилтын ярилцлага зохион байгуулсан. Туршилтын судалгааны үр дүнд үндэслэн 
судалгааны асуулгыг шинэчлэсэн.  

Судалгааны удирдамж батлагдсаны дагуу ХНХСИ-ийн захирлын 2017 оны 05 дугаар 
сарын 17-ны өдрийн A/07 тоот тушаалын дагуу судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын ажлыг 
2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр эхлүүлсэн.  

2.5. Судалгааны мэдээлэл цуглуулалт 

Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын ажлыг 2 үе шаттайгаар явуулсан.  

Эхний шат: 2017 оны 05 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 2-ны хооронд  
Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 3, 16-р хороо, Налайх дүүргийн 2, 3-р хороог 
хамруулж, нийслэлээс нийт 36 иргэнээс мэдээлэл цуглуулсан.  

Хоёр дахь шат: 2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 15-ны 
хооронд орон нутагт Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр, Баянтал сум, Сүхбаатар аймгийн 
Баруун-Урт, Мөнххаан сум, Увс аймгийн Улаангом, Баруунтуруун сумдаас нийт 49 
иргэнтэй уулзаж, мэдээлэл цуглуулсан. 

2.6. Мэдээлэл боловсруулалт 

Судалгааны мэдээлэл боловсруулалтын хүрээнд цуглуулсан мэдээллийг шивэх, 
хариултуудыг ялгах, давтагдаж байгаа хариултуудыг багцлах,  багцалсан ойлголтуудын 
учир шалтгааныг шинжлэх, тайлбарлах ажлууд хийгдсэн. Мэдээлэл шивэлтийн ажил 
төлөвлөгөөний дагуу 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэл 
үргэлжилсэн.   

Мэдээлэл боловсруулалтын ажил 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 2017 оны 
07 дугаар сарын 28-ны хооронд үргэлжилсэн. 
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III. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ  

Нэг болон нэлээд хэдэн шүдгүй байх нь тухайн хүний эрүү, нүүр, хоол 
боловсруулалтын систем болоод бие организмд бүхэлд нь сөргөөр нөлөөлдөг. Нэг шүд 
унахад үлдсэн бусад шүдэнд ирж байгаа ачаалал нэмэгдэх, элэгдлийг түргэсгэх, үрэвсэл 
үүсгэх, үрэвслийн улмаас шүдний салст өвчлөх, хэл яриа ойлгомжгүй болох зэрэг сөрөг 
нөлөө үүсгэдэг. Тийм учраас шүд унахад нөхөх асуудал хамгийн чухал. Ахмад настнуудын 
гол асуудлуудын нэг нь хөгшрөлттэй холбоотойгоор шүд унах, улмаар дээрх нөлөөллүүд 
үүсэж эхэлдэг. Шүдний протез хийлгэхэд санхүүгийн хувьд багагүй зардал гардаг нь 
тэтгэврээс өөр санхүүгийн эх үүсвэргүй ахмад настнуудын хувьд хүндрэл учирдаг. Үүнтэй 
холбогдуулаад Монгол Улсад ахмад настнуудад чиглэсэн шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлтийн үйлчилгээг үзүүлдэг.  

Монгол Улсад амьдарч байгаа ахмад настнууд тэтгэврийн нас буюу эмэгтэй 55, 
эрэгтэй 60 нас хүрсэн үеэс шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээг авах эрх 
үүсдэг. Ахмад настанд төрөөс олгож байгаа энэхүү хөнгөлөлт нь 2005 оноос хэрэгжиж 
эхэлсэн.4 Энэхүү үйлчилгээ нь ахмад настнуудад шүд /үнэт металлаар хийхээс бусад/-ний 
протез дотоодод хийлгэсэн зардлын 20 000-120 000 төгрөгийн үнийг 5 жил тутамд нэг 
удаа нөхөн олгодог. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдахдаа 
ахмад настан  дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлдэг. Үүнд:  

 Хөнгөлөлт хүссэн өргөдөл /маягтын дагуу/; 
 Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт; 
 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; 
 Шүдний протез хийлгэх шаардлагатай тухай нарийн мэргэжлийн эмчийн 

тодорхойлолт  
 Шүдний протез хийлгэсэн бол мөнгө төлсөн тухай баримт, эсхүл нэхэмжлэл. 

Уг үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настнууд өөрийн зардлаар шүдний протез 
хийлгээд нэрийн дансаар нөхөн олговроо авах эсхүл нэхэмжлэлээр шүдний протез 
хийлгээд халамжийн байгууллагаас шүдний эмнэлгийн данс руу мөнгийг нь шилжүүлэх 
гэсэн 2 төрлөөр авах боломжтой байдаг. Нэхэмжлэлээр шүдний протез хийлгэж байгаа 
тохиолдолд ахмад настнууд шүдний эмнэлгээ сонгох боломж хязгаарлагдмал, зөвхөн 
тухайн орон нутгийн нийгмийн халамжийн байгууллагатай гэрээтэй шүдний эмнэлгийг 
сонгон үйлчлүүлдэг. Харин өөрийн зардлаар шүдний протез хийлгээд нөхөн олговроо 
нэрийн дансаараа авах тохиолдолд шүдний протез хийлгэх эмнэлгээ ахмад настан өөрөө 
сонгох, хүссэн шүдний эмнэлэгээр шүд хийлгэх боломжтой. 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настнуудад 
нөхөн олговор олгох хугацаа нь тухайн орон нутгийн сарын санхүүжилт орох өдрөөс 
шалтгаалдаг. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдахаар материалаа бүрэн 
бүрдүүлж, нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд өгснөөс хойш 7-14 хоногийн дараа нөхөн 
олговор нь тухайн иргэний нэрийн дансанд ордог байна. Санхүүжилтийн хугацаанаас 
хамаараад 30 хоног хүртэл хүлээх тохиолдол гардаг байна. Харин нэхэмжлэлээр 
хийлгэсэн тохиолдолд шүдний протезийн мөнгө эмнэлгийн данс руу орох хугацаа нь 1-4 
сар байдаг.  

                                                
4 2005 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр батлагдсан “Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай” хуулиар 
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 Бүрэн шүдгүйдлийн согог заслын эмчилгээ; 
 Шүдний эгнээний согогийг металл шаазангаар сэргээх; 
 Шүдний эгнээний байршмал согогийн үед хийгдэх хэлбэмэл авагддаггүй хосолмол 

шүдэлбэр; 
 Шүдний цөгцний согогийг сэргээх хуванцар бүрээс.  

Эдгээр стандартуудыг Монгол Улсад нүүр амны согог заслын эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж 
байгаа эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх шаардлагатай. 
Шүдний протезийн эмчилгээний стандартууд шүдний өвчтөний хоншоор, эрүү ясны 
хатангиршил, амны салстын байдлыг нарийвчлан судалж тогтоосны үндсэн дээр 
цаашлаад ямар төрлийн шүдний протез тухайн хүнд тогтоц сайтай, алдагдсан шүдийг 
бүрэн сэргээхэд зохимжтойг тодорхойлж хийж өгөх талаар заасан байдаг. Тухайлбал, эрүү 
болон хоншоорын ясны хатангиршлын зэрэг, шүдний протез хийх нөхцөлүүд, бэлтгэл 
багаж хэрэгсэл, эмнэл зүйн шинж тэмдэг, хэв авах, хоншоор болон эрүүний хоршилтын 
харьцааг тодорхойлох, хазалтын тэгш хэм, зуултын өндөр, шүд өрөх, тогтоц, тохирол хэр 
байгааг шалгах, засвар хийхэд анхаарах зүйлс зэрэг үе шатуудыг хэрхэн хийж гүйцэтгэх 
талаар дээрх стандартууд нарийвчлан зааж өгсөн байдаг. Үүнээс гадна шүдний протезийг 
эмчлэх эрх бүхий нүүр амны согог засалч эмч хийж гүйцэтгэх талаар дээрх стандартуудад 
заасан бөгөөд шүдний эмч үндсэн мэргэжлээр нүүр ам судлал, дараа нь нүүр амны согог, 
гажиг заслаар нарийн мэргэшиж шүдний протез хийх эрхтэй болдог.  

Шүдний протезийн стандарт байдаг. Ямар төрлийн хиймэл шүд хийхээс 
хамаарч ямар материал хэдэн грамм орох, яаж чанах гэх мэтийн нарийн 
тогтоосон стандартууд байдаг.5 

Материалын хувьд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн материалуудаас шүдний 
эмнэлгүүд аль тохиромжтой гэж үзсэн материалыг сонгож шүдний протез хийдэг. Зөв 
технологиор хийгдсэн шүдний протез хоол хүнс зажлах үйл ажиллагаанд хэвийн оролцож, 
гоо сайхан харагдахад нөлөөлдөг. 

Монгол Улсад шүдний протез хийж байгаа шүдний эмнэлгүүд бэлдэц материалаа 
“Оюу дент”, “Онон дент”, “Тэгш Цагаан”, “ДЕС” гэх мэт ханган нийлүүлэгч 
байгууллагуудаас авдаг. Түүнчлэн зарим шүдний эмнэлгүүд жил бүр зохион байгуулагддаг 
олон улсын үзэсгэлэнд оролцож, бэлдэц материалаа авч байна. Шүдний эмнэлгүүд дээрх 
ханган нийлүүлэгч байгууллагуудаас авсан шүдний протезийн бэлдэц материалын үнэ 
дээр хэрэглэгчид тааруулах, тухайн материалыг чанахад тог зарцуулах, бодис ашиглах 
зэрэг бусад төрлийн зардал, мөн ашгаа нэмж үйлчилгээ үзүүлдэг.   

Үнийн хувьд шүдний протезууд тус бүр материалын орц, хэмжээ зэргээс хамаарч 
хоорондоо ялгаатай байдаг. Хатуу болон уян хуванцар хамгийн хямд үнэтэй бөгөөд 
авагддаг цутгамал болон авагддаггүй шүдний протезууд өндөр үнэтэй байдаг.  

Ахмад настнуудын хувьд шүдний протезийн төрлүүдээс авагддаг шүдний протез 
түгээмэл хийлгэдэг бөгөөд нийгмийн халамжаас олгож байгаа мөнгөн дүнтэй ойролцоо 
үнэтэй, ахмад настнуудын түгээмэл хийлгэдэг шүд нь авагддаг хатуу болон уян хуванцар 
шүд байдаг.  

Шүдний эмч нарын үзэж байгаагаар авагддаг шүдний протезууд дараах төрлийн 
давуу болон сул талуудтай. 

Хатуу хуванцар шүдний протез 

                                                
5 Улаанбаатар хотын шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 

 

3.1. Шүдний протезийн чанар, стандарт  

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүдний эмнэлгүүд дараах төрлийн 
шүдний протезууд хийдэг. Үүнд: 

Авагддаг шүдний протез  

o Хуванцар (plastic denture): 
- Хатуу хуванцар 
- Уян хуванцар 

o Цутгамал (partial denture) 

Авагддаггүй шүдний протез  

o Имплант (implant denture) 
o Гүүрэлсэн шүд (bridge denture) 
o Бүрээсэн (veneer) 

Зураг 2. Авагддаг шүдний протезийн төрлүүд 

Хатуу хуванцар   Уян хуванцар   Цутгамал 

 
 

Зураг 3. Авагддаггүй шүдний протезийн төрлүүд 

Инплант   Гүүрэлсэн шүд    Бүрээсэн 

  
 

Эдгээр шүдний протезууд нь хоорондоо хийгдэж байгаа материал, амны хөндийд эзлэх 
хэмжээ, үнэ, ашиглах хугацаа зэргээр ялгаатай.  

Эмчилгээний хувьд шүдний протезийн төрлүүдээр Стандартчилал, хэмжилзүйн 
газраас гаргасан дараах төрлийн стандартууд байдаг. Үүнд:  
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 Бүрэн шүдгүйдлийн согог заслын эмчилгээ; 
 Шүдний эгнээний согогийг металл шаазангаар сэргээх; 
 Шүдний эгнээний байршмал согогийн үед хийгдэх хэлбэмэл авагддаггүй хосолмол 

шүдэлбэр; 
 Шүдний цөгцний согогийг сэргээх хуванцар бүрээс.  

Эдгээр стандартуудыг Монгол Улсад нүүр амны согог заслын эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж 
байгаа эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх шаардлагатай. 
Шүдний протезийн эмчилгээний стандартууд шүдний өвчтөний хоншоор, эрүү ясны 
хатангиршил, амны салстын байдлыг нарийвчлан судалж тогтоосны үндсэн дээр 
цаашлаад ямар төрлийн шүдний протез тухайн хүнд тогтоц сайтай, алдагдсан шүдийг 
бүрэн сэргээхэд зохимжтойг тодорхойлж хийж өгөх талаар заасан байдаг. Тухайлбал, эрүү 
болон хоншоорын ясны хатангиршлын зэрэг, шүдний протез хийх нөхцөлүүд, бэлтгэл 
багаж хэрэгсэл, эмнэл зүйн шинж тэмдэг, хэв авах, хоншоор болон эрүүний хоршилтын 
харьцааг тодорхойлох, хазалтын тэгш хэм, зуултын өндөр, шүд өрөх, тогтоц, тохирол хэр 
байгааг шалгах, засвар хийхэд анхаарах зүйлс зэрэг үе шатуудыг хэрхэн хийж гүйцэтгэх 
талаар дээрх стандартууд нарийвчлан зааж өгсөн байдаг. Үүнээс гадна шүдний протезийг 
эмчлэх эрх бүхий нүүр амны согог засалч эмч хийж гүйцэтгэх талаар дээрх стандартуудад 
заасан бөгөөд шүдний эмч үндсэн мэргэжлээр нүүр ам судлал, дараа нь нүүр амны согог, 
гажиг заслаар нарийн мэргэшиж шүдний протез хийх эрхтэй болдог.  

Шүдний протезийн стандарт байдаг. Ямар төрлийн хиймэл шүд хийхээс 
хамаарч ямар материал хэдэн грамм орох, яаж чанах гэх мэтийн нарийн 
тогтоосон стандартууд байдаг.5 

Материалын хувьд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн материалуудаас шүдний 
эмнэлгүүд аль тохиромжтой гэж үзсэн материалыг сонгож шүдний протез хийдэг. Зөв 
технологиор хийгдсэн шүдний протез хоол хүнс зажлах үйл ажиллагаанд хэвийн оролцож, 
гоо сайхан харагдахад нөлөөлдөг. 

Монгол Улсад шүдний протез хийж байгаа шүдний эмнэлгүүд бэлдэц материалаа 
“Оюу дент”, “Онон дент”, “Тэгш Цагаан”, “ДЕС” гэх мэт ханган нийлүүлэгч 
байгууллагуудаас авдаг. Түүнчлэн зарим шүдний эмнэлгүүд жил бүр зохион байгуулагддаг 
олон улсын үзэсгэлэнд оролцож, бэлдэц материалаа авч байна. Шүдний эмнэлгүүд дээрх 
ханган нийлүүлэгч байгууллагуудаас авсан шүдний протезийн бэлдэц материалын үнэ 
дээр хэрэглэгчид тааруулах, тухайн материалыг чанахад тог зарцуулах, бодис ашиглах 
зэрэг бусад төрлийн зардал, мөн ашгаа нэмж үйлчилгээ үзүүлдэг.   

Үнийн хувьд шүдний протезууд тус бүр материалын орц, хэмжээ зэргээс хамаарч 
хоорондоо ялгаатай байдаг. Хатуу болон уян хуванцар хамгийн хямд үнэтэй бөгөөд 
авагддаг цутгамал болон авагддаггүй шүдний протезууд өндөр үнэтэй байдаг.  

Ахмад настнуудын хувьд шүдний протезийн төрлүүдээс авагддаг шүдний протез 
түгээмэл хийлгэдэг бөгөөд нийгмийн халамжаас олгож байгаа мөнгөн дүнтэй ойролцоо 
үнэтэй, ахмад настнуудын түгээмэл хийлгэдэг шүд нь авагддаг хатуу болон уян хуванцар 
шүд байдаг.  

Шүдний эмч нарын үзэж байгаагаар авагддаг шүдний протезууд дараах төрлийн 
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Зураг 3. Авагддаггүй шүдний протезийн төрлүүд 

Инплант   Гүүрэлсэн шүд    Бүрээсэн 

  
 

Эдгээр шүдний протезууд нь хоорондоо хийгдэж байгаа материал, амны хөндийд эзлэх 
хэмжээ, үнэ, ашиглах хугацаа зэргээр ялгаатай.  

Эмчилгээний хувьд шүдний протезийн төрлүүдээр Стандартчилал, хэмжилзүйн 
газраас гаргасан дараах төрлийн стандартууд байдаг. Үүнд:  

Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ
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 Бүрэн шүдгүйдлийн согог заслын эмчилгээ; 
 Шүдний эгнээний согогийг металл шаазангаар сэргээх; 
 Шүдний эгнээний байршмал согогийн үед хийгдэх хэлбэмэл авагддаггүй хосолмол 

шүдэлбэр; 
 Шүдний цөгцний согогийг сэргээх хуванцар бүрээс.  

Эдгээр стандартуудыг Монгол Улсад нүүр амны согог заслын эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж 
байгаа эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх шаардлагатай. 
Шүдний протезийн эмчилгээний стандартууд шүдний өвчтөний хоншоор, эрүү ясны 
хатангиршил, амны салстын байдлыг нарийвчлан судалж тогтоосны үндсэн дээр 
цаашлаад ямар төрлийн шүдний протез тухайн хүнд тогтоц сайтай, алдагдсан шүдийг 
бүрэн сэргээхэд зохимжтойг тодорхойлж хийж өгөх талаар заасан байдаг. Тухайлбал, эрүү 
болон хоншоорын ясны хатангиршлын зэрэг, шүдний протез хийх нөхцөлүүд, бэлтгэл 
багаж хэрэгсэл, эмнэл зүйн шинж тэмдэг, хэв авах, хоншоор болон эрүүний хоршилтын 
харьцааг тодорхойлох, хазалтын тэгш хэм, зуултын өндөр, шүд өрөх, тогтоц, тохирол хэр 
байгааг шалгах, засвар хийхэд анхаарах зүйлс зэрэг үе шатуудыг хэрхэн хийж гүйцэтгэх 
талаар дээрх стандартууд нарийвчлан зааж өгсөн байдаг. Үүнээс гадна шүдний протезийг 
эмчлэх эрх бүхий нүүр амны согог засалч эмч хийж гүйцэтгэх талаар дээрх стандартуудад 
заасан бөгөөд шүдний эмч үндсэн мэргэжлээр нүүр ам судлал, дараа нь нүүр амны согог, 
гажиг заслаар нарийн мэргэшиж шүдний протез хийх эрхтэй болдог.  

Шүдний протезийн стандарт байдаг. Ямар төрлийн хиймэл шүд хийхээс 
хамаарч ямар материал хэдэн грамм орох, яаж чанах гэх мэтийн нарийн 
тогтоосон стандартууд байдаг.5 

Материалын хувьд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн материалуудаас шүдний 
эмнэлгүүд аль тохиромжтой гэж үзсэн материалыг сонгож шүдний протез хийдэг. Зөв 
технологиор хийгдсэн шүдний протез хоол хүнс зажлах үйл ажиллагаанд хэвийн оролцож, 
гоо сайхан харагдахад нөлөөлдөг. 

Монгол Улсад шүдний протез хийж байгаа шүдний эмнэлгүүд бэлдэц материалаа 
“Оюу дент”, “Онон дент”, “Тэгш Цагаан”, “ДЕС” гэх мэт ханган нийлүүлэгч 
байгууллагуудаас авдаг. Түүнчлэн зарим шүдний эмнэлгүүд жил бүр зохион байгуулагддаг 
олон улсын үзэсгэлэнд оролцож, бэлдэц материалаа авч байна. Шүдний эмнэлгүүд дээрх 
ханган нийлүүлэгч байгууллагуудаас авсан шүдний протезийн бэлдэц материалын үнэ 
дээр хэрэглэгчид тааруулах, тухайн материалыг чанахад тог зарцуулах, бодис ашиглах 
зэрэг бусад төрлийн зардал, мөн ашгаа нэмж үйлчилгээ үзүүлдэг.   

Үнийн хувьд шүдний протезууд тус бүр материалын орц, хэмжээ зэргээс хамаарч 
хоорондоо ялгаатай байдаг. Хатуу болон уян хуванцар хамгийн хямд үнэтэй бөгөөд 
авагддаг цутгамал болон авагддаггүй шүдний протезууд өндөр үнэтэй байдаг.  

Ахмад настнуудын хувьд шүдний протезийн төрлүүдээс авагддаг шүдний протез 
түгээмэл хийлгэдэг бөгөөд нийгмийн халамжаас олгож байгаа мөнгөн дүнтэй ойролцоо 
үнэтэй, ахмад настнуудын түгээмэл хийлгэдэг шүд нь авагддаг хатуу болон уян хуванцар 
шүд байдаг.  

Шүдний эмч нарын үзэж байгаагаар авагддаг шүдний протезууд дараах төрлийн 
давуу болон сул талуудтай. 
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заасан бөгөөд шүдний эмч үндсэн мэргэжлээр нүүр ам судлал, дараа нь нүүр амны согог, 
гажиг заслаар нарийн мэргэшиж шүдний протез хийх эрхтэй болдог.  

Шүдний протезийн стандарт байдаг. Ямар төрлийн хиймэл шүд хийхээс 
хамаарч ямар материал хэдэн грамм орох, яаж чанах гэх мэтийн нарийн 
тогтоосон стандартууд байдаг.5 

Материалын хувьд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн материалуудаас шүдний 
эмнэлгүүд аль тохиромжтой гэж үзсэн материалыг сонгож шүдний протез хийдэг. Зөв 
технологиор хийгдсэн шүдний протез хоол хүнс зажлах үйл ажиллагаанд хэвийн оролцож, 
гоо сайхан харагдахад нөлөөлдөг. 

Монгол Улсад шүдний протез хийж байгаа шүдний эмнэлгүүд бэлдэц материалаа 
“Оюу дент”, “Онон дент”, “Тэгш Цагаан”, “ДЕС” гэх мэт ханган нийлүүлэгч 
байгууллагуудаас авдаг. Түүнчлэн зарим шүдний эмнэлгүүд жил бүр зохион байгуулагддаг 
олон улсын үзэсгэлэнд оролцож, бэлдэц материалаа авч байна. Шүдний эмнэлгүүд дээрх 
ханган нийлүүлэгч байгууллагуудаас авсан шүдний протезийн бэлдэц материалын үнэ 
дээр хэрэглэгчид тааруулах, тухайн материалыг чанахад тог зарцуулах, бодис ашиглах 
зэрэг бусад төрлийн зардал, мөн ашгаа нэмж үйлчилгээ үзүүлдэг.   

Үнийн хувьд шүдний протезууд тус бүр материалын орц, хэмжээ зэргээс хамаарч 
хоорондоо ялгаатай байдаг. Хатуу болон уян хуванцар хамгийн хямд үнэтэй бөгөөд 
авагддаг цутгамал болон авагддаггүй шүдний протезууд өндөр үнэтэй байдаг.  

Ахмад настнуудын хувьд шүдний протезийн төрлүүдээс авагддаг шүдний протез 
түгээмэл хийлгэдэг бөгөөд нийгмийн халамжаас олгож байгаа мөнгөн дүнтэй ойролцоо 
үнэтэй, ахмад настнуудын түгээмэл хийлгэдэг шүд нь авагддаг хатуу болон уян хуванцар 
шүд байдаг.  

Шүдний эмч нарын үзэж байгаагаар авагддаг шүдний протезууд дараах төрлийн 
давуу болон сул талуудтай. 

Хатуу хуванцар шүдний протез 

                                                
5 Улаанбаатар хотын шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
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зарим төрлийг нь насан туршийнх гэж тооцдог. Шүдний эмч нарын зөвлөснөөр авагддаг 
хуванцар шүдний протезийг  4 хүртэлх жил ашиглах боломжтой.Шүдний протез тус бүрд  
ашиглагдах тодорхой хугацаа заагдсан байдаг. Нэгдүгээрт, тухайн протез хийгдэж байгаа 
материал хугацаа хэтрэхэд хүний биед сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай, хэт удаан 
хэрэглэх нь хүний биед хоруу чанар гарч эхэлдэг. Энэ нь хуванцар материалаар хийгдэж 
байгаа шүдний протезийн материалын өөрийн чанар нь нүдэнд үл үзэгдэх нүх сүв ихтэй, 
үүнийг багасгах зорилгоор шахаж гаргадаг хэдий ч тодорхой хэмжээний нүдэнд 
харагдахааргүй үлддэг. Эдгээр нүх сүвэнд цугларах нян бактери бүрэн цэвэрлэгддэггүй 
тул хоол хүнсээр дамжин ходоодонд орох нь эрүүл мэндийн хувьд сөргөөр нөлөөлдөг. 
Хоёрдугаарт, шүдний протез нь зажиллалтын нөлөөнд нимгэрч, элэгддэг. Үүнээс гадна 
ахмад настнуудын зүгээс эрүү нүүрэнд хөгшрөлттэй холбоотой өөрчлөлтүүд гарч эхэлдэг. 
Ясны шимэгдлийн улмаас хоншоор, эрүү намсах, хацар хонхойх, нүүрний тэгш хэм 
алдагдах зэргээр өөрчлөлтүүд илэрдэг. Үүнээс шалтгаалж шүдний протез элэгдээгүй 
хэдий ч буулин дээр тогтох байдал нь муудах, сугарах тохиолдол үүсдэг байна. Эдгээрээс 
үзэхэд шүдний протезийг эмнэлгийн байгууллагын зөвлөсөн хугацаанд зүүх, хугацаа 
дуусмагц солих зайлшгүй шаардлагатай гэж дүгнэж болох юм. Гадны орнуудын хувьд 
авагддаг хуванцар шүдийг авагддаггүй шүд хийхийн өмнө түр хугацаанд ашигладаг байна.  
Шүдний протезийн хугацаанаас гадна эдэлгээнд тухайн хүний дараах үйлдлүүд сөргөөр 
нөлөөлдөг. Үүнд: 

 Хатуу хүнс хэрэглэх (ааруул, самар г.м). Хатуу төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн 
хэрэглэх тохиолдолд шүдний аль нэг цэг дээр өндөр ачаалал ирдэг. Үүнээс болж 
шүдний протез нь хагарах, ховхрох, хугарах зэргээр гэмтдэг.  

 Шүдний протез болон амны хөндийн ариун цэврийг сахихгүй байх. Шүдний 
протез ашиглаж байгаа хүн амны хөндийг сайтар цэвэрлэж, шүдний протезоо 
сайтар арчлах шаардлагатай. Арчилгаа хангалтгүйгээс болж шүдний протезд өнгөр 
тогтох, өөрийн шүд чулуужих асуудлууд гарч болзошгүй.  

 Зориулалтын бус зүйлээр шүдний протезийг наах. Хугарч, ховхорсон шүдний 
протезийг эмнэлгийн нөхцөлд эмч зориулалтын хуванцраар наадаг тул өөрийн 
дураар наах нь хэлбэрийг гажуулдаг, улмаар зөв тогтоц алдагдах магадлалтай.  

 Муу зуршил (тамхи татах). Тамхи татдаг хүний шүдний протезийн өнгө өөрчлөгддөг.  

Дээрх үйлдлүүд нь шүдний протезийг хөдөлгөөнд оруулах, хэвийн ашиглах боломжгүй 
болоход нөлөөлдөг. Шүд хугарах, ховхрох асуудлууд ахмад настнуудад нэлээд 
тохиолддог байна.  

Шүдний эмч нар шүдний протезийг иргэд удаан хугацаанд хэрэглэж болохгүй, хор 
ялгардаг талаар тайлбарлаж, хатуу зүйл идэж болохгүй, унтахдаа авах, цэвэрлэгээндээ 
анхаарах гэх мэт шүдээ зөв ашиглах талаар зөвлөгөө өгдөг. Хугарсан шүдийг наах 
боломжтой байдаг боловч олон дахин наасан шүдний чанар мууддаг талаар эмч нар хэлж 
байсан.  

Шүдний эмч нарын үзэж байгаагаар авагддаг шүдний протезийг дунджаар 3 жил 
ашиглахад тохиромжтой бөгөөд зарим шүдний эмнэлгүүд үйлчлүүлэгчдэдээ 1 жилийн 
баталгаа олгодог байна. Иргэн энэ хугацаанд холголт, нухалтыг шалгуулах, засуулах  
үйлчилгээг үнэ төлбөргүйгээр авах боломжтой.  

Шүдний протез хийлгэснээс хойш дасан зохицох тодорхой хугацаа ордог ба энэ 
хугацаанд шүдний эмчид 2-3 удаа заавал очиж, шүдний протезээ өөрт тохиромжтой 
болгох, хазалтад тааруулах хэрэгтэй байдаг. Энэ үе шатанд холгож нухах, хөндүүрлэх 
асуудлууд хэвийн байдаг ба үзлэг, үйлчилгээний төлбөр авдаггүй. Харин гадны 
нөлөөллөөс шалтгаалсан гэмтлийн засварыг эмнэлгүүд дунджаар 10 000 төгрөгөөр засдаг 

 

Давуу тал  Сул тал 
Унасан шүдийг нэмэх боломжтой  Хатуу тагнай хагарч гэмтэх эрсдэлтэй байдаг 

Уян хуванцар шүдний протез 

Давуу тал  Сул тал 
Хагарч, гэмтдэггүй  Унасан шүдийг нэмэх боломжгүй  
Тогтоц сайтай  Олон шүд хийх боломжгүй 
Зөөлөн материал нь зүүхэд эвтэйхэн  
Нимгэн материалтай тул амны хөндийд зай 
бага эзэлдэг 

 

Бохирдол багатай  

Уян шүдний протез ахмад настнуудын хувьд үнэ өртөг, давуу талуудаараа илүү 
тохиромжтой боловч шүд унасан тохиолдолд дахин шинэ шүдний протез хийлгэхээс өөр 
аргагүй болдог.  

Цутгамал шүдний протез 

Давуу тал  Сул тал 
Хагарч,  гэмтэх асуудал багатай Унасан шүдийг нэмэх боломжгүй  
Зай бага эзэлдэг Ямар ч шүдгүй хүнд хийж өгөх боломжгүй  
Дасан зохицох хугацаа бага ордог  
Зажлалтын даралтыг жигд дамжуулж, буйланд 
ачаалал бага өгдөг 

 

Бохирдол багатай  
Хоолны халуун хүйтнийг дамжуулна  
Эдэлгээний хугацаа урт  
 

Хатуу хуванцар шүдний протезийн хувьд хийж буй материал нь хүний биед хортой 
нөлөө үзүүлэх магадлалтай тул  олон цаг чанаж бэлтгэдэг бөгөөд зарим тохиолдолд ижил 
төстэй түргэн хатуурдаг хуванцар материал ашигладаг. Энэхүү материалаар шүдний 
протезийг маш богино хугацаанд хийх боломжтой. Зарим шүдний эмч нар түргэн 
хатуурагч хуванцар материал нь хүний биед хор нөлөө ихтэй ба токсикоз буюу харшил 
өгөх хандлагатай гэж үзсэн. Судалгаанд хамрагдсан шүдний эмч нар зарим эмнэлгүүд, 
ялангуяа явуулын эмнэлгүүд шүдний протезийг түргэн хатуурагч материал (self-curing 
resin) ашиглаж хийдэг талаар ярьсан. Уг материалыг эвдэрч, гэмтсэн шүдний протезийг 
засахад тодорхой зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр ашиглах шаардлагатай байдаг.  

Түргэн хатуурдаг материалыг хугарсан хиймэл шүдийг наах, цөөн шүд 
хийх зэрэгт хэрэглэдэг. Энэ материалаар 2-3 цагийн дотор шүдний 
протезийг хийдэг. Шүдийг нь үзээд, хазалтыг тохируулж байж 3-14 
хоногийн дараа шүдний протез нь гарах ёстой. Тэгтэл 1,2 хоногийн 
дотор гарч байгаа шүд бол асуудалтай.6 

Шүдний протез нь амны хөндийн чийгтэй орчинд удаан хугацаанд байрлах зүйл 
учраас тухайн хүний шүлстэй нэгдэж, урвалд орж хоол, хүнсээр дамжин ходоод руу ордог. 
Иймээс шүдний протезийг ашиглах хугацаа байдаг гэж шүдний эмч нар тайлбарлаж 
байсан.  

Шүдний протез тус бүр хийгдэж байгаа материалаас хамаарч ашиглах хугацаа нь 
өөр байдаг. Авагддаггүй шүдний протезийн хувьд эдэлгээний хугацаа харьцангуй урт, 

                                                
6 Говьсүмбэр аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 

Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ

8  

зарим төрлийг нь насан туршийнх гэж тооцдог. Шүдний эмч нарын зөвлөснөөр авагддаг 
хуванцар шүдний протезийг  4 хүртэлх жил ашиглах боломжтой.Шүдний протез тус бүрд  
ашиглагдах тодорхой хугацаа заагдсан байдаг. Нэгдүгээрт, тухайн протез хийгдэж байгаа 
материал хугацаа хэтрэхэд хүний биед сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай, хэт удаан 
хэрэглэх нь хүний биед хоруу чанар гарч эхэлдэг. Энэ нь хуванцар материалаар хийгдэж 
байгаа шүдний протезийн материалын өөрийн чанар нь нүдэнд үл үзэгдэх нүх сүв ихтэй, 
үүнийг багасгах зорилгоор шахаж гаргадаг хэдий ч тодорхой хэмжээний нүдэнд 
харагдахааргүй үлддэг. Эдгээр нүх сүвэнд цугларах нян бактери бүрэн цэвэрлэгддэггүй 
тул хоол хүнсээр дамжин ходоодонд орох нь эрүүл мэндийн хувьд сөргөөр нөлөөлдөг. 
Хоёрдугаарт, шүдний протез нь зажиллалтын нөлөөнд нимгэрч, элэгддэг. Үүнээс гадна 
ахмад настнуудын зүгээс эрүү нүүрэнд хөгшрөлттэй холбоотой өөрчлөлтүүд гарч эхэлдэг. 
Ясны шимэгдлийн улмаас хоншоор, эрүү намсах, хацар хонхойх, нүүрний тэгш хэм 
алдагдах зэргээр өөрчлөлтүүд илэрдэг. Үүнээс шалтгаалж шүдний протез элэгдээгүй 
хэдий ч буулин дээр тогтох байдал нь муудах, сугарах тохиолдол үүсдэг байна. Эдгээрээс 
үзэхэд шүдний протезийг эмнэлгийн байгууллагын зөвлөсөн хугацаанд зүүх, хугацаа 
дуусмагц солих зайлшгүй шаардлагатай гэж дүгнэж болох юм. Гадны орнуудын хувьд 
авагддаг хуванцар шүдийг авагддаггүй шүд хийхийн өмнө түр хугацаанд ашигладаг байна.  
Шүдний протезийн хугацаанаас гадна эдэлгээнд тухайн хүний дараах үйлдлүүд сөргөөр 
нөлөөлдөг. Үүнд: 

 Хатуу хүнс хэрэглэх (ааруул, самар г.м). Хатуу төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн 
хэрэглэх тохиолдолд шүдний аль нэг цэг дээр өндөр ачаалал ирдэг. Үүнээс болж 
шүдний протез нь хагарах, ховхрох, хугарах зэргээр гэмтдэг.  

 Шүдний протез болон амны хөндийн ариун цэврийг сахихгүй байх. Шүдний 
протез ашиглаж байгаа хүн амны хөндийг сайтар цэвэрлэж, шүдний протезоо 
сайтар арчлах шаардлагатай. Арчилгаа хангалтгүйгээс болж шүдний протезд өнгөр 
тогтох, өөрийн шүд чулуужих асуудлууд гарч болзошгүй.  

 Зориулалтын бус зүйлээр шүдний протезийг наах. Хугарч, ховхорсон шүдний 
протезийг эмнэлгийн нөхцөлд эмч зориулалтын хуванцраар наадаг тул өөрийн 
дураар наах нь хэлбэрийг гажуулдаг, улмаар зөв тогтоц алдагдах магадлалтай.  

 Муу зуршил (тамхи татах). Тамхи татдаг хүний шүдний протезийн өнгө өөрчлөгддөг.  

Дээрх үйлдлүүд нь шүдний протезийг хөдөлгөөнд оруулах, хэвийн ашиглах боломжгүй 
болоход нөлөөлдөг. Шүд хугарах, ховхрох асуудлууд ахмад настнуудад нэлээд 
тохиолддог байна.  

Шүдний эмч нар шүдний протезийг иргэд удаан хугацаанд хэрэглэж болохгүй, хор 
ялгардаг талаар тайлбарлаж, хатуу зүйл идэж болохгүй, унтахдаа авах, цэвэрлэгээндээ 
анхаарах гэх мэт шүдээ зөв ашиглах талаар зөвлөгөө өгдөг. Хугарсан шүдийг наах 
боломжтой байдаг боловч олон дахин наасан шүдний чанар мууддаг талаар эмч нар хэлж 
байсан.  

Шүдний эмч нарын үзэж байгаагаар авагддаг шүдний протезийг дунджаар 3 жил 
ашиглахад тохиромжтой бөгөөд зарим шүдний эмнэлгүүд үйлчлүүлэгчдэдээ 1 жилийн 
баталгаа олгодог байна. Иргэн энэ хугацаанд холголт, нухалтыг шалгуулах, засуулах  
үйлчилгээг үнэ төлбөргүйгээр авах боломжтой.  

Шүдний протез хийлгэснээс хойш дасан зохицох тодорхой хугацаа ордог ба энэ 
хугацаанд шүдний эмчид 2-3 удаа заавал очиж, шүдний протезээ өөрт тохиромжтой 
болгох, хазалтад тааруулах хэрэгтэй байдаг. Энэ үе шатанд холгож нухах, хөндүүрлэх 
асуудлууд хэвийн байдаг ба үзлэг, үйлчилгээний төлбөр авдаггүй. Харин гадны 
нөлөөллөөс шалтгаалсан гэмтлийн засварыг эмнэлгүүд дунджаар 10 000 төгрөгөөр засдаг 

 

Давуу тал  Сул тал 
Унасан шүдийг нэмэх боломжтой  Хатуу тагнай хагарч гэмтэх эрсдэлтэй байдаг 

Уян хуванцар шүдний протез 

Давуу тал  Сул тал 
Хагарч, гэмтдэггүй  Унасан шүдийг нэмэх боломжгүй  
Тогтоц сайтай  Олон шүд хийх боломжгүй 
Зөөлөн материал нь зүүхэд эвтэйхэн  
Нимгэн материалтай тул амны хөндийд зай 
бага эзэлдэг 

 

Бохирдол багатай  

Уян шүдний протез ахмад настнуудын хувьд үнэ өртөг, давуу талуудаараа илүү 
тохиромжтой боловч шүд унасан тохиолдолд дахин шинэ шүдний протез хийлгэхээс өөр 
аргагүй болдог.  

Цутгамал шүдний протез 

Давуу тал  Сул тал 
Хагарч,  гэмтэх асуудал багатай Унасан шүдийг нэмэх боломжгүй  
Зай бага эзэлдэг Ямар ч шүдгүй хүнд хийж өгөх боломжгүй  
Дасан зохицох хугацаа бага ордог  
Зажлалтын даралтыг жигд дамжуулж, буйланд 
ачаалал бага өгдөг 

 

Бохирдол багатай  
Хоолны халуун хүйтнийг дамжуулна  
Эдэлгээний хугацаа урт  
 

Хатуу хуванцар шүдний протезийн хувьд хийж буй материал нь хүний биед хортой 
нөлөө үзүүлэх магадлалтай тул  олон цаг чанаж бэлтгэдэг бөгөөд зарим тохиолдолд ижил 
төстэй түргэн хатуурдаг хуванцар материал ашигладаг. Энэхүү материалаар шүдний 
протезийг маш богино хугацаанд хийх боломжтой. Зарим шүдний эмч нар түргэн 
хатуурагч хуванцар материал нь хүний биед хор нөлөө ихтэй ба токсикоз буюу харшил 
өгөх хандлагатай гэж үзсэн. Судалгаанд хамрагдсан шүдний эмч нар зарим эмнэлгүүд, 
ялангуяа явуулын эмнэлгүүд шүдний протезийг түргэн хатуурагч материал (self-curing 
resin) ашиглаж хийдэг талаар ярьсан. Уг материалыг эвдэрч, гэмтсэн шүдний протезийг 
засахад тодорхой зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр ашиглах шаардлагатай байдаг.  

Түргэн хатуурдаг материалыг хугарсан хиймэл шүдийг наах, цөөн шүд 
хийх зэрэгт хэрэглэдэг. Энэ материалаар 2-3 цагийн дотор шүдний 
протезийг хийдэг. Шүдийг нь үзээд, хазалтыг тохируулж байж 3-14 
хоногийн дараа шүдний протез нь гарах ёстой. Тэгтэл 1,2 хоногийн 
дотор гарч байгаа шүд бол асуудалтай.6 

Шүдний протез нь амны хөндийн чийгтэй орчинд удаан хугацаанд байрлах зүйл 
учраас тухайн хүний шүлстэй нэгдэж, урвалд орж хоол, хүнсээр дамжин ходоод руу ордог. 
Иймээс шүдний протезийг ашиглах хугацаа байдаг гэж шүдний эмч нар тайлбарлаж 
байсан.  

Шүдний протез тус бүр хийгдэж байгаа материалаас хамаарч ашиглах хугацаа нь 
өөр байдаг. Авагддаггүй шүдний протезийн хувьд эдэлгээний хугацаа харьцангуй урт, 

                                                
6 Говьсүмбэр аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 

Хатуу хуванцар шүдний протез
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зарим төрлийг нь насан туршийнх гэж тооцдог. Шүдний эмч нарын зөвлөснөөр авагддаг 
хуванцар шүдний протезийг  4 хүртэлх жил ашиглах боломжтой.Шүдний протез тус бүрд  
ашиглагдах тодорхой хугацаа заагдсан байдаг. Нэгдүгээрт, тухайн протез хийгдэж байгаа 
материал хугацаа хэтрэхэд хүний биед сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай, хэт удаан 
хэрэглэх нь хүний биед хоруу чанар гарч эхэлдэг. Энэ нь хуванцар материалаар хийгдэж 
байгаа шүдний протезийн материалын өөрийн чанар нь нүдэнд үл үзэгдэх нүх сүв ихтэй, 
үүнийг багасгах зорилгоор шахаж гаргадаг хэдий ч тодорхой хэмжээний нүдэнд 
харагдахааргүй үлддэг. Эдгээр нүх сүвэнд цугларах нян бактери бүрэн цэвэрлэгддэггүй 
тул хоол хүнсээр дамжин ходоодонд орох нь эрүүл мэндийн хувьд сөргөөр нөлөөлдөг. 
Хоёрдугаарт, шүдний протез нь зажиллалтын нөлөөнд нимгэрч, элэгддэг. Үүнээс гадна 
ахмад настнуудын зүгээс эрүү нүүрэнд хөгшрөлттэй холбоотой өөрчлөлтүүд гарч эхэлдэг. 
Ясны шимэгдлийн улмаас хоншоор, эрүү намсах, хацар хонхойх, нүүрний тэгш хэм 
алдагдах зэргээр өөрчлөлтүүд илэрдэг. Үүнээс шалтгаалж шүдний протез элэгдээгүй 
хэдий ч буулин дээр тогтох байдал нь муудах, сугарах тохиолдол үүсдэг байна. Эдгээрээс 
үзэхэд шүдний протезийг эмнэлгийн байгууллагын зөвлөсөн хугацаанд зүүх, хугацаа 
дуусмагц солих зайлшгүй шаардлагатай гэж дүгнэж болох юм. Гадны орнуудын хувьд 
авагддаг хуванцар шүдийг авагддаггүй шүд хийхийн өмнө түр хугацаанд ашигладаг байна.  
Шүдний протезийн хугацаанаас гадна эдэлгээнд тухайн хүний дараах үйлдлүүд сөргөөр 
нөлөөлдөг. Үүнд: 

 Хатуу хүнс хэрэглэх (ааруул, самар г.м). Хатуу төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн 
хэрэглэх тохиолдолд шүдний аль нэг цэг дээр өндөр ачаалал ирдэг. Үүнээс болж 
шүдний протез нь хагарах, ховхрох, хугарах зэргээр гэмтдэг.  

 Шүдний протез болон амны хөндийн ариун цэврийг сахихгүй байх. Шүдний 
протез ашиглаж байгаа хүн амны хөндийг сайтар цэвэрлэж, шүдний протезоо 
сайтар арчлах шаардлагатай. Арчилгаа хангалтгүйгээс болж шүдний протезд өнгөр 
тогтох, өөрийн шүд чулуужих асуудлууд гарч болзошгүй.  

 Зориулалтын бус зүйлээр шүдний протезийг наах. Хугарч, ховхорсон шүдний 
протезийг эмнэлгийн нөхцөлд эмч зориулалтын хуванцраар наадаг тул өөрийн 
дураар наах нь хэлбэрийг гажуулдаг, улмаар зөв тогтоц алдагдах магадлалтай.  

 Муу зуршил (тамхи татах). Тамхи татдаг хүний шүдний протезийн өнгө өөрчлөгддөг.  

Дээрх үйлдлүүд нь шүдний протезийг хөдөлгөөнд оруулах, хэвийн ашиглах боломжгүй 
болоход нөлөөлдөг. Шүд хугарах, ховхрох асуудлууд ахмад настнуудад нэлээд 
тохиолддог байна.  

Шүдний эмч нар шүдний протезийг иргэд удаан хугацаанд хэрэглэж болохгүй, хор 
ялгардаг талаар тайлбарлаж, хатуу зүйл идэж болохгүй, унтахдаа авах, цэвэрлэгээндээ 
анхаарах гэх мэт шүдээ зөв ашиглах талаар зөвлөгөө өгдөг. Хугарсан шүдийг наах 
боломжтой байдаг боловч олон дахин наасан шүдний чанар мууддаг талаар эмч нар хэлж 
байсан.  

Шүдний эмч нарын үзэж байгаагаар авагддаг шүдний протезийг дунджаар 3 жил 
ашиглахад тохиромжтой бөгөөд зарим шүдний эмнэлгүүд үйлчлүүлэгчдэдээ 1 жилийн 
баталгаа олгодог байна. Иргэн энэ хугацаанд холголт, нухалтыг шалгуулах, засуулах  
үйлчилгээг үнэ төлбөргүйгээр авах боломжтой.  

Шүдний протез хийлгэснээс хойш дасан зохицох тодорхой хугацаа ордог ба энэ 
хугацаанд шүдний эмчид 2-3 удаа заавал очиж, шүдний протезээ өөрт тохиромжтой 
болгох, хазалтад тааруулах хэрэгтэй байдаг. Энэ үе шатанд холгож нухах, хөндүүрлэх 
асуудлууд хэвийн байдаг ба үзлэг, үйлчилгээний төлбөр авдаггүй. Харин гадны 
нөлөөллөөс шалтгаалсан гэмтлийн засварыг эмнэлгүүд дунджаар 10 000 төгрөгөөр засдаг 
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амьжиргааны түвшний талаар тодорхойлолт авдаг. Хэрвээ амьжиргааны 
баталгаажих түвшингээс доогуур буюу хамгийн доогуур үнэлэгдсэн 
өрхийн гишүүн байвал тухайн шүдний эмнэлэгт тодорхойлолтыг нь 
гарган өгч шүдний протезийн зардлыг шилжүүлнэ гэсэн зарчмаар шүдний 
эмнэлэгтэй хамтран ажилладаг.9 

Шүдний эмнэлэгтэй гэрээ хийсэн тохиолдолд байгууллагууд тус бүр өөрсдийн 
үүрэг хариуцлагыг ухамсарлаж, улмаар энэ үйлчилгээний чанарт сайнаар нөлөөлөх 
болно. Мөн хамтын ажиллагааны гэрээгүй байхад үйлчлүүлэгч иргэд цөөн байдаг 
талаар шүдний эмнэлгүүдийн төлөөлөл ярьж байсан.  

Ямар ч мөнгөгүй хүн өөрөө төлбөрөө төлж шүд хийлгээд, дараа нь мөнгөө 
нөхөж авна гэдэг хэцүү, шууд шүдний эмнэлэгт очоод нэхэмжлэлээр шүдээ 
хийлгэнэ гэдэг шүд хийлгэж байгаа хүмүүстээ ч амар болж, манай 
үйлчлүүлэгч ч их болно. Тийм болохоор гэрээ их чухал байх.10   

Нэхэмжлэлээр шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлсэн мөнгө нь 
тухайн эмнэлгийн данс руу хамгийн багадаа 30 хоногийн дараа ордог. Ингэхдээ нийгмийн 
халамжаас нийт хийсэн шүдний протезийн тоог зааж шилжүүлдэг. Үүнийг зарим эмнэлэг 
хүндрэлтэй гэж үзсэн. Тэд шүд хийлгэсэн иргэдийн нэрсийн жагсаалт, харьяаллын дагуу 
мөнгө шилжүүлбэл ямар хүний мөнгө шилжиж орж ирсэн талаар мэдэхэд хялбар байх 
болно гэсэн санал дэвшүүлсэн.   

Үйл ажиллагааны хяналт 

Энэ үйлчилгээг хэрэгжүүлэх явцад тогтсон хяналт гэж байдаггүй бөгөөд нийгмийн 
халамжийн анхан шатны нэгжүүд дараах байдлаар хяналт тавьж байна. Үүнд: 

- Хийсэн шүдний протезийг фото зургаар баталгаажуулж авах; 
- Шүдний протез хийлгэсэн иргэний шүдийг тоолох.  

Шүдний протез хийлгэсэн иргэний шүдийг тоолох нь хэтэрхий бүдүүлэг ч өөр арга 
байхгүй талаар нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ярьж байв. 

Судалгаанд оролцогчид шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 
хяналтын механизм байх шаардлагатай, энэ нь иргэд шүдээ хийлгэсэн үгүйг шалгах, 
байгууллагууд хоорондоо хяналттай байж болох талаар ярьж байсан. Үүнд: Шүдний 
эмч нар хамтын ажиллагааны гэрээг сайжруулах, зөвшөөрөлгүй эмнэлгүүдээр шүдний 
протезийн үйлчилгээ хийлгүүлэхгүй байх, хийлгэсэн шүдний протезийн материалын 
чанар, хугацаа зэргийг шалгах байдлаар хяналтыг сайжруулах талаар санал өгч 
байсан.  

                                                
9 Сүхбаатар аймгийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
10 Улаанбаатар хотын шүдний эмнэлгийн эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 

 

байна.  Шүдний протезд дасан зохицох хугацаа протезийн төрлөөс хамаарч өөр байдаг. 
Хатуу хуванцар шүдний протезийн хувьд анх шүд хийлгэж байгаа хүн тухайн протездээ 
дасан зохицох хугацаа нь 20 хоног хүртэл, давтан хийлгэж байгаа хүмүүсийн хувьд 
ойролцоогоор 14 хоног байдаг.  

Шүдний протезийг сонгоход эмч тухайн ахмад настанд үзлэг хийж, байгаа шүдэнд 
шүдний протез бэхлэх боломжтой эсэх, ямар төрлийн шүдний протез илүү тохиромжтой 
зэргийг тооцох хэрэгтэй байдаг. Гэвч нийгмийн халамжаас энэхүү үйлчилгээнд олгогддог 
мөнгөн дүнд ойролцоо үнэтэй шүдний протез нь хатуу хуванцар авагддаг шүд байдаг. 
Бусад төрлийн шүдний протезууд нь хатуу хуванцар авагддаг шүдтэй харьцуулахад өндөр 
үнэтэй байдаг учраас ахмад настнууд өөр төрлийн өөрт илүү эвтэй шүдний протез сонгох 
нь хязгаарлагдмал байна.  

Хүснэгт 2. Авагддаг шүдний протезийн дундаж үнэ7 

Хатуу хуванцар Уян хуванцар Цутгамал 

100 000-200 000 180 000-280 000 300 000-800 000 

 

3.2. Оролцогч талуудын уялдаа холбоо 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд шүдний протез хийлгэж байгаа 
ахмад настан, шүдний протез хийж байгаа эмнэлгийн байгууллага, нөхөн олговор олгож 
байгаа нийгмийн халамжийн байгууллага гэсэн 3 тал оролцдог. Эдгээр байгууллагууд 
хоорондоо үйл ажиллагааны гэрээ байгуулж хамтран ажилладаг. Гэрээ байгуулсан 
эмнэлгээр ахмад настан шүдний протезийг нэхэмжлэлээр хийлгэх боломж үүсдэг давуу 
талтай. Энэ нь тухайн үед санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа ахмадуудын санхүүгийн байдлыг 
хөнгөвчилж байна гэж эмнэлгийн болон нийгмийн халамжийн байгууллагууд үзэж байна. 
Үүнээс гадна хамтын гэрээтэй байх нь дор бүрнээ чанартай, хүндрэл бэрхшээл багатай 
үйлчилгээ олгох боломж үүсэж байгааг эмнэлгийн байгууллага тодотгосон.  

Тодорхой заасан хугацаанд нийгмийн халамжийн байгууллагаас мөнгийг 
ямар нэг чирэгдэлгүй шилжүүлнэ гэсэн 2 талын гэрээ байдаг. Ахмад 
настнуудын ихэнх нь тэтгэврийн зээлтэй байгаа. Гэрээтэй байхад 
ачаалал харьцангуй бага байдаг. Ахмад настнууд өөрийн сэтгэл 
ханамжид  нийцэхээр шүдний протезээ хийлгэчихнэ, мөнгө хайж явахгүй. 
Үүнээс гадна тухайн шүдний эмнэлэг  чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.8 

 Судалгааны явцад уг үйлчилгээ зохион байгуулалтын хувьд аймгуудаар ялгаатай 
байна. Говьсүмбэр, Увс аймгуудын хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн газар шүдний 
эмнэлгүүдтэй хамтын ажиллагааны гэрээ хийхээ больсон. Харин Сүхбаатар аймгийн 
хувьд хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн газар гэрээтэй шүдний эмнэлэг байдаг боловч 
ахмад настнуудад нэхэмжлэлээр шүдний протез хийхдээ тэдгээрийн амьжиргааны 
түвшинг үндэслэж хийдэг байна. Орон нутгийн эдгээр ялгаа нь  хөнгөлөлтөд хамрагдахыг 
хүсэж байгаа ахмад настнуудын боломжийг хязгаарлаж байна.  

Гэрээ байгуулсан шүдний эмнэлэгт амьжиргааны баталгаажих 
түвшингээс доогуур орлоготой ахмад настан болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд шүд хийлгэх талаар хүсэлт гаргадаг. Үүний дагуу 
тухайн эмнэлгийн их эмч нь манай мэргэжилтэнд хандаж уг хүний 

                                                
7 Судалгаанд хамрагдсан шүдний эмнэлгүүдийн тарифаар авч үзэхэд 
8 Говьсүмбэр аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
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амьжиргааны түвшний талаар тодорхойлолт авдаг. Хэрвээ амьжиргааны 
баталгаажих түвшингээс доогуур буюу хамгийн доогуур үнэлэгдсэн 
өрхийн гишүүн байвал тухайн шүдний эмнэлэгт тодорхойлолтыг нь 
гарган өгч шүдний протезийн зардлыг шилжүүлнэ гэсэн зарчмаар шүдний 
эмнэлэгтэй хамтран ажилладаг.9 

Шүдний эмнэлэгтэй гэрээ хийсэн тохиолдолд байгууллагууд тус бүр өөрсдийн 
үүрэг хариуцлагыг ухамсарлаж, улмаар энэ үйлчилгээний чанарт сайнаар нөлөөлөх 
болно. Мөн хамтын ажиллагааны гэрээгүй байхад үйлчлүүлэгч иргэд цөөн байдаг 
талаар шүдний эмнэлгүүдийн төлөөлөл ярьж байсан.  

Ямар ч мөнгөгүй хүн өөрөө төлбөрөө төлж шүд хийлгээд, дараа нь мөнгөө 
нөхөж авна гэдэг хэцүү, шууд шүдний эмнэлэгт очоод нэхэмжлэлээр шүдээ 
хийлгэнэ гэдэг шүд хийлгэж байгаа хүмүүстээ ч амар болж, манай 
үйлчлүүлэгч ч их болно. Тийм болохоор гэрээ их чухал байх.10   

Нэхэмжлэлээр шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлсэн мөнгө нь 
тухайн эмнэлгийн данс руу хамгийн багадаа 30 хоногийн дараа ордог. Ингэхдээ нийгмийн 
халамжаас нийт хийсэн шүдний протезийн тоог зааж шилжүүлдэг. Үүнийг зарим эмнэлэг 
хүндрэлтэй гэж үзсэн. Тэд шүд хийлгэсэн иргэдийн нэрсийн жагсаалт, харьяаллын дагуу 
мөнгө шилжүүлбэл ямар хүний мөнгө шилжиж орж ирсэн талаар мэдэхэд хялбар байх 
болно гэсэн санал дэвшүүлсэн.   

Үйл ажиллагааны хяналт 

Энэ үйлчилгээг хэрэгжүүлэх явцад тогтсон хяналт гэж байдаггүй бөгөөд нийгмийн 
халамжийн анхан шатны нэгжүүд дараах байдлаар хяналт тавьж байна. Үүнд: 

- Хийсэн шүдний протезийг фото зургаар баталгаажуулж авах; 
- Шүдний протез хийлгэсэн иргэний шүдийг тоолох.  

Шүдний протез хийлгэсэн иргэний шүдийг тоолох нь хэтэрхий бүдүүлэг ч өөр арга 
байхгүй талаар нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ярьж байв. 

Судалгаанд оролцогчид шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 
хяналтын механизм байх шаардлагатай, энэ нь иргэд шүдээ хийлгэсэн үгүйг шалгах, 
байгууллагууд хоорондоо хяналттай байж болох талаар ярьж байсан. Үүнд: Шүдний 
эмч нар хамтын ажиллагааны гэрээг сайжруулах, зөвшөөрөлгүй эмнэлгүүдээр шүдний 
протезийн үйлчилгээ хийлгүүлэхгүй байх, хийлгэсэн шүдний протезийн материалын 
чанар, хугацаа зэргийг шалгах байдлаар хяналтыг сайжруулах талаар санал өгч 
байсан.  

                                                
9 Сүхбаатар аймгийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
10 Улаанбаатар хотын шүдний эмнэлгийн эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Шүдний протез нь үнийн хувьд төрлөөс хамаарч өөр өөр байдаг бөгөөд ахмад 
настнуудын хийлгэдэг авагддаг шүдний протезууд нь харьцангуй хямд байдаг. Гэсэн 
хэдий ч зарим ахмад настнууд тэтгэврийн мөнгөөрөө өөртөө шүд хийлгэх боломжгүй 
байдаг учир тодорхой мөнгөн дүнг нийгмийн халамж, эсхүл нийгмийн даатгалаас нөхөн 
олгодог. Шүдний протез хийлгэсэн зардлыг нөхөн олгох буюу үнийн хөнгөлөлтийн 
үйлчилгээ нь ахмад настнуудад санхүүгийн хувьд ач холбогдолтой байна. 

Энэ үйлчилгээ маш их ач холбогдолтой. Нийгмийн халамжийн сангаас 
олгодог энэ хөнгөлөлт байгаагүй бол өөрийн мөнгөөр шүд хийлгэх 
боломжгүй, санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй байсан. Харин энэ үйлчилгээнд 
хамрагдаж хийлгэсэн шүдний протездоо сэтгэл хангалуун байна11. 

Энэхүү шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт эдлэх хөтөлбөр нь ач 
холбогдолтой байна. Өөрийн тэтгэврийн хэдэн төгрөгөөрөө шүд 
хийлгээгүй надад төр засгаас хиймэл шүд хийж өгсөнд баяртай байна. 
Хийлгэсэн шүдэндээ хэрэглэх байдал, гоо сайхан талаасаа ч сэтгэл 
хангалуун байна12.  

Сэтгэл ханамж 

Аливаа нэг үйлчилгээний хувьд хэрэгжилтийг үнэлэх гол шалгуурын нэг нь тухайн 
үйлчилгээг хүртэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшин юм. Иймээс шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настнууд хэр сэтгэл ханамжтай байгаа 
талаар тодруулахыг зорьсон.  

Шүдний протезийн үнийг хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдсан ихэнх ахмад 
настнууд уг үйлчилгээнд сэтгэл ханамжтай байгаа боловч зарим ахмад настнууд мөнгөн 
дүнд сэтгэл дундуур байна. 

Хийлгэсэн шүдэндээ сэтгэл хангалуун байна. Өөрийн юм шиг л байгаа бас 
дээр нь чанартай материалаар хийж өгсөн13. 

Аманд яг таарсан ямар нэг асуудал гараагүй, уул нь уян тагнайтай шүд 
хийлгэмээр байсан, тэр нь жаахан үнэтэй байсан тул хийлгэж чадаагүй14. 

Үйлчилгээнд сэтгэл дундуур байгаа ахмад настнууд дараах шалтгаантай. Үүнд: 

- Мөнгөн дүн хангалтгүй; 
- Өөр төрлийн шүдний протез хийлгэх сонголт хязгаарлагдмал; 
- Дараагийн удаа шүдний протезийн хөнгөлөлт авах хүртэлх хугацаа хэтэрхий урт.  

Нийгмийн халамжаас ахмад настнууд шүдний протез хийлгэхэд үнийн дүнгийн 120000 
төгрөг хүртэлх дүнг хөнгөлж байгаа ч ахмад настнуудын хийлгэж буй хамгийн хямд шүд 
болох хатуу хуванцар тагнаатай шүд 100000-200000 төгрөг байна. Энэ нь 120000 
төгрөгөөс үнэтэй шүд хийлгээд зөрүү мөнгийг хувиасаа төлөх боломжгүй ахмад настнууд 
өөр төрлийн шүдний протез хийлгэх сонголтыг хязгаарлаж байна.  

Чанар муу, таарахгүй шүд нь ихээхэн асуудалтай байдаг нь хэд хэдэн ярилцагчийн 
ярианаас ажиглагдсан. Төрөөс ахмад настнуудад улсын болон хувийн аль ч эмнэлгээр 
шүдний протез хийлгэж болох нөхцөлийг хангаж өгснөөр дийлэнх ахмад настнууд хувийн 
шүдний эмнэлгээр шүдээ хийлгэж байна. Зарим тохиолдолд шүдний эмнэлгүүд чанаргүй 

                                                
11 Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэнээс авсан ярилцлагаас 
12 Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын иргэнээс авсан ярилцлагаас 
13 Сүхбаатар дүүргийн 16-р хорооны иргэнээс авсан ярилцлагаас 
14 Сүхбаатар дүүргийн 3-р хорооны иргэнээс авсан ярилцлагаас  

 

 

IV. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

4.1. Тойм 

Энэ бүлэгт ахмад настанд үзүүлж буй шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт 
үйлчилгээний өнөөгийн байдлыг тусгалаа. Уг үйлчилгээний ашиг хүртэгч иргэд болон 
үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчдээс шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний талаар 
дараах төрлийн мэдээллийг цуглуулсан. Үүнд: 

 Ач холбогдол 
 Хүндрэл бэрхшээл  
 Санал, зөвлөмж  

Дээрх мэдээллүүд нь нийгмийн халамжаас олгож буй шүдний хөнгөлөлтийн үнийн 
хөнгөлөлтийн үйлчилгээний талаар бөгөөд шүдний протезийн ач холбогдол, хүндрэл 
бэрхшээл биш юм. 

4.2. Ашиг хүртэгчид буюу ахмад настнууд 

Судалгаанд ахмад настнуудыг 2 төрөлд хуваан авч үзсэн. Үүнд: 

- Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настан 
- Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй ахмад настан 

Үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настнуудаас үйлчилгээний ач холбогдол, хүндрэл 
бэрхшээл, санал зөвлөмжийг тодруулсан бол, үйлчилгээнд хамрагдаагүй ахмад 
настнуудаас үйлчилгээнд хамрагдаагүй шалтгаан, хүндрэл бэрхшээлийг тодруулахыг 
зорьсон.  

4.2.1. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад 
настнууд  

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт нь нийгмийн халамжаас ахмад настнуудад 
олгож буй протез, ортопедийн хэрэгслийн үнийн хөнгөлөлтүүдээс хамгийн их хамрагддаг 
үйлчилгээ юм. 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан ахмад настнууд энэхүү 
үйлчилгээний талаар мэдээллийг ихэвчлэн шүдний эмч болон ам дамжсан ярианаас 
авдаг бөгөөд сум, хорооны нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдээс мэдээлэл авах нь бага 
байна.   
Ач холбогдол  

Шүд эрүүл байх нь эрүүл байхын гол үндэс бөгөөд шүд унаснаар хоол боловсруулах 
эрхтэн, эрүү нүүрний гоо сайхан, хүнтэй харилцах харилцаа, өөртөө итгэх итгэл зэрэгт 
сөргөөр нөлөөлдөг. Ахмад настнуудын хувьд амны хөндийн ариун цэврийг сайн сахисан ч 
гэсэн хөгшрөлттэй холбоотойгоор шүд унах үзэгдэл гарч эхэлдэг. Унасан шүдээ нөхөж 
хийлгээгүй тохиолдолд хоол хүнсээ дутуу зажилж идэх, үүнээс болж хоол боловсруулах 
эрхтнүүдийн хэвийн ажиллагаа алдагдах, буйл, тагнайд суулт өгөх зэргээр эрүү нүүрэнд 
өөрчлөлт орж, гоо сайхан нь алдагдах, хүнтэй харилцахад яриа ойлгогдохгүй байх зэргээр 
өөрийгөө ойлгуулахад нөлөөлөх зэрэг олон нөлөөллүүд гарч эхэлдэг. Дээрх 
нөлөөллүүдийг багасгахын тулд ахмад настнууд хиймэл шүд буюу шүдний протез 
хийлгэдэг.  



Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт

13 

Шүдний протез нь үнийн хувьд төрлөөс хамаарч өөр өөр байдаг бөгөөд ахмад 
настнуудын хийлгэдэг авагддаг шүдний протезууд нь харьцангуй хямд байдаг. Гэсэн 
хэдий ч зарим ахмад настнууд тэтгэврийн мөнгөөрөө өөртөө шүд хийлгэх боломжгүй 
байдаг учир тодорхой мөнгөн дүнг нийгмийн халамж, эсхүл нийгмийн даатгалаас нөхөн 
олгодог. Шүдний протез хийлгэсэн зардлыг нөхөн олгох буюу үнийн хөнгөлөлтийн 
үйлчилгээ нь ахмад настнуудад санхүүгийн хувьд ач холбогдолтой байна. 

Энэ үйлчилгээ маш их ач холбогдолтой. Нийгмийн халамжийн сангаас 
олгодог энэ хөнгөлөлт байгаагүй бол өөрийн мөнгөөр шүд хийлгэх 
боломжгүй, санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй байсан. Харин энэ үйлчилгээнд 
хамрагдаж хийлгэсэн шүдний протездоо сэтгэл хангалуун байна11. 

Энэхүү шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт эдлэх хөтөлбөр нь ач 
холбогдолтой байна. Өөрийн тэтгэврийн хэдэн төгрөгөөрөө шүд 
хийлгээгүй надад төр засгаас хиймэл шүд хийж өгсөнд баяртай байна. 
Хийлгэсэн шүдэндээ хэрэглэх байдал, гоо сайхан талаасаа ч сэтгэл 
хангалуун байна12.  

Сэтгэл ханамж 

Аливаа нэг үйлчилгээний хувьд хэрэгжилтийг үнэлэх гол шалгуурын нэг нь тухайн 
үйлчилгээг хүртэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшин юм. Иймээс шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настнууд хэр сэтгэл ханамжтай байгаа 
талаар тодруулахыг зорьсон.  

Шүдний протезийн үнийг хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдсан ихэнх ахмад 
настнууд уг үйлчилгээнд сэтгэл ханамжтай байгаа боловч зарим ахмад настнууд мөнгөн 
дүнд сэтгэл дундуур байна. 

Хийлгэсэн шүдэндээ сэтгэл хангалуун байна. Өөрийн юм шиг л байгаа бас 
дээр нь чанартай материалаар хийж өгсөн13. 

Аманд яг таарсан ямар нэг асуудал гараагүй, уул нь уян тагнайтай шүд 
хийлгэмээр байсан, тэр нь жаахан үнэтэй байсан тул хийлгэж чадаагүй14. 

Үйлчилгээнд сэтгэл дундуур байгаа ахмад настнууд дараах шалтгаантай. Үүнд: 

- Мөнгөн дүн хангалтгүй; 
- Өөр төрлийн шүдний протез хийлгэх сонголт хязгаарлагдмал; 
- Дараагийн удаа шүдний протезийн хөнгөлөлт авах хүртэлх хугацаа хэтэрхий урт.  

Нийгмийн халамжаас ахмад настнууд шүдний протез хийлгэхэд үнийн дүнгийн 120000 
төгрөг хүртэлх дүнг хөнгөлж байгаа ч ахмад настнуудын хийлгэж буй хамгийн хямд шүд 
болох хатуу хуванцар тагнаатай шүд 100000-200000 төгрөг байна. Энэ нь 120000 
төгрөгөөс үнэтэй шүд хийлгээд зөрүү мөнгийг хувиасаа төлөх боломжгүй ахмад настнууд 
өөр төрлийн шүдний протез хийлгэх сонголтыг хязгаарлаж байна.  

Чанар муу, таарахгүй шүд нь ихээхэн асуудалтай байдаг нь хэд хэдэн ярилцагчийн 
ярианаас ажиглагдсан. Төрөөс ахмад настнуудад улсын болон хувийн аль ч эмнэлгээр 
шүдний протез хийлгэж болох нөхцөлийг хангаж өгснөөр дийлэнх ахмад настнууд хувийн 
шүдний эмнэлгээр шүдээ хийлгэж байна. Зарим тохиолдолд шүдний эмнэлгүүд чанаргүй 

                                                
11 Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны иргэнээс авсан ярилцлагаас 
12 Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын иргэнээс авсан ярилцлагаас 
13 Сүхбаатар дүүргийн 16-р хорооны иргэнээс авсан ярилцлагаас 
14 Сүхбаатар дүүргийн 3-р хорооны иргэнээс авсан ярилцлагаас  
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4.2.2. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй ахмад 
настнууд 

Судалгаанд оролцсон шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 
хамрагдаагүй ахмад настнуудын дийлэнх нь шүдний протез хийлгэх шаардлагатай буюу 
үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдах шаардлагатай гэж үзсэн бөгөөд цөөн ахмад 
настнууд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт эдлэх шаардлагагүй гэж үзсэн. 

Зарим ахмад настнуудын шүд эрүүл буюу бүрэн, эсвэл ганц нэг шүдгүй боловч энэ 
нь хоол хүнс зажлах болон, хүнтэй харилцахад нөлөөлдөггүй учир шүдний протез хийлгэх 
шаардлагагүй гэж үзсэн. 

Уг үйлчилгээнд хамрагдаж байгаагүй ахмад настнуудын хувьд дийлэнх нь шүдний 
протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ байдаг гэдгийг мэддэг ч хөнгөлөлтийн хугацаа, 
хөнгөлөлтөөс олгох мөнгөн дүн, үйлчилгээнд хэрхэн хамрагддаг, ямар материал 
бүрдүүлдэг талаар мэдээлэлгүй байна. Ахмад настнуудыг энэ үйлчилгээний талаарх 
мэдлэгээр нь дараах 3 төрөлд ангилсан. Үүнд: 

o Үйлчилгээний талаар мэдээлэлтэй.  
o Үйлчилгээний талаар сонссон 
o Үйлчилгээний талаар огт сонсоогүй 

Мэдээлэлтэй болон огт мэдээлэлгүй ахмад настнууд уг үйлчилгээнд хамрагдахгүй байх нь 
огт ялгаатай ойлголт юм. 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний талаар мэдээлэлтэй болон сонсож 
байсан ахмад настнуудын хувьд дараах шалтгаануудын улмаас уг үйлчилгээнд 
хамрагдаагүй байна. Үүнд: 

o Санхүүгийн хувьд төлбөрөө урьдчилж төлөх боломжгүй. Ихэнх ахмад 
настнууд төлбөрөө бэлнээр төлөөд шүдээ хийлгэх боломжгүй байдаг учир 
хөдөө орон нутагт нэхэмжлэлээр шүд хийлгэх боломжийг хангаж өгөх мөн 
хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээллийг хангалттай түгээх шаардлагатай. 

o Тэтгэвэрт гарахаас өмнө шүдний протез хийлгэсэн. Тэтгэвэрт гараад 
удаагүй ахмад настнууд тэтгэвэрт гарахаасаа өмнө хийлгэсэн шүдний 
протез нь ашиглахад хүндрэл үүсээгүй байна. 

o Шүдний эмнэлгээс алслагдмал хөдөө орон нутгийн ахмадууд. Хөдөө орон 
нутгийн хувьд шүдний эмнэлэг хамгийн их асуудал болдог байна. Ахмад 
настнууд шүд хийлгэж, үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдахын тулд илүү зардал 
гаргадаг, сумдад шүдний эмнэлэг байдаггүй, явуулын шүдний эмнэлэг бараг 
очдоггүй, өөрсдөө аймгийн төв, хот явж шүдний протез хийлгэх боломжгүй 
байдаг байна.  

o Эрүүл мэндийн байдал тааруу. Зарим ахмадууд биеийн эрүүл мэнд тааруу 
учир шүд хийлгэх шаардлагагүй гэж үзэж байсан. 

o Бусад шалтгаан. Өндөр настай аав ээжийнхээ оронд шүд хийлгэсэн, 
шүдний эмнэлэгт очихоос айдаг, нас барсны дараа шүд үлдэх нь муу ёр гэх 
мэт янз бүрийн шалтгаан байна. 

 

материалаар эсвэл чадваргүй эмч чанаргүй шүд хийсэн тохиолдолд ахмад настнууд 
дараагийн хөнгөлөлт эдлэх хугацаа хүртэл таарахгүй шүд зүүх, эсвэл өөрийн зардлаар 
дахин шүд хийлгэхээс өөр аргагүй болдог. 

Үйлчилгээнд тулгарч буй хүндэл бэрхшээл  

Ахмад настнуудын дийлэнх нь шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 
хамрагдахад хүндрэл бэрхшээл гараагүй байна. Уг үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад 
настнууд үйлчилгээг илүү сайжруулах талаар дараах саналтай байна. Үүнд: 

- Сүүлд энэ үйлчилгээг авахад хүндрэлгүй бүр амар болсон юм шиг 
санагдсан. Хороон дээрээ очоод л нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй 
уулзахад бараг болчихдог. Тэгээд эмнэлгээ сонгоод шүдээ хийлгэчихвэл 
нээх хэцүү юм байгаагүй. Өмнө олон дахин явж байсан.15  
- Нэг хоногт нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэйгээ уулзаад бүх 
материалаа өгөөд, 14 хоногтоо мөнгө нь ороод ирсэн. Энэ үйлчилгээнд 
хамрагдахад ямар нэг хүндрэл гараагүй.16 
- Энэ үйлчилгээнд хамрагдахад ямар нэг хүндрэл гараагүй. Шүд хийлгэх 
эмнэлгээ сонгоод, нэхэмжлэл аваад, хорооны халамжийн мэргэжилтэнд 
өгөөд л шүдээ хийлгэчихсэн.17 

Зураг 4. Үйлчилгээнд хамрагдахад гардаг хүндрэл бэрхшээл 

 

Хяналтыг буруу тавьснаас үйлчилгээнд хамрагдаж буй ахмад настнуудад 
тааламжгүй байдал үүсгээд зогсохгүй хөтөлбөрийн үр дүнг бууруулж байна. Улсын 
зардлаар шүд хийлгэж байгаа нь сэтгэл хангалуун ч, хийлгэсэн шүдээ гаргаж тоолуулах нь 
тааламжгүй байдаг бөгөөд шүд хийлгэсэн үнэн бодит байдлыг илрүүлэх үүднээс хяналтыг 
өөр аргаар тавих хэрэгтэй гэж уг үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настнууд үзэж байна.  

Хөдөө орон нутагт байгаа ахмад настнуудын хувьд санхүүгийн асуудал хамгийн 
хүндрэлтэй байдаг. Ихэнх ахмад настнууд төлбөрөө бэлнээр төлөөд шүд хийлгэх 
боломжгүй тэтгэврийн зээлтэй байна. Тэд хуульд заасны дагуу хөнгөлөлтөд хамрагдаж 
байгаа учир төлбөрөө бэлнээр төлөх боломжгүй тохиолдолд нэхэмжлэлээр шүд 
хийлгэхийг хүсэж байна. 

 

 

                                                
15 Сүхбаатар дүүргийн ахмад настантай хийсэн ярилцлагаас  
16 Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ахмад настантай хийсэн ярилцлагаас 
17 Сүхбаатар дүүргийн ахмад настантай хийсэн ярилцлагаас 
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4.2.2. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй ахмад 
настнууд 

Судалгаанд оролцсон шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 
хамрагдаагүй ахмад настнуудын дийлэнх нь шүдний протез хийлгэх шаардлагатай буюу 
үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдах шаардлагатай гэж үзсэн бөгөөд цөөн ахмад 
настнууд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт эдлэх шаардлагагүй гэж үзсэн. 

Зарим ахмад настнуудын шүд эрүүл буюу бүрэн, эсвэл ганц нэг шүдгүй боловч энэ 
нь хоол хүнс зажлах болон, хүнтэй харилцахад нөлөөлдөггүй учир шүдний протез хийлгэх 
шаардлагагүй гэж үзсэн. 

Уг үйлчилгээнд хамрагдаж байгаагүй ахмад настнуудын хувьд дийлэнх нь шүдний 
протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ байдаг гэдгийг мэддэг ч хөнгөлөлтийн хугацаа, 
хөнгөлөлтөөс олгох мөнгөн дүн, үйлчилгээнд хэрхэн хамрагддаг, ямар материал 
бүрдүүлдэг талаар мэдээлэлгүй байна. Ахмад настнуудыг энэ үйлчилгээний талаарх 
мэдлэгээр нь дараах 3 төрөлд ангилсан. Үүнд: 

o Үйлчилгээний талаар мэдээлэлтэй.  
o Үйлчилгээний талаар сонссон 
o Үйлчилгээний талаар огт сонсоогүй 

Мэдээлэлтэй болон огт мэдээлэлгүй ахмад настнууд уг үйлчилгээнд хамрагдахгүй байх нь 
огт ялгаатай ойлголт юм. 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний талаар мэдээлэлтэй болон сонсож 
байсан ахмад настнуудын хувьд дараах шалтгаануудын улмаас уг үйлчилгээнд 
хамрагдаагүй байна. Үүнд: 

o Санхүүгийн хувьд төлбөрөө урьдчилж төлөх боломжгүй. Ихэнх ахмад 
настнууд төлбөрөө бэлнээр төлөөд шүдээ хийлгэх боломжгүй байдаг учир 
хөдөө орон нутагт нэхэмжлэлээр шүд хийлгэх боломжийг хангаж өгөх мөн 
хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээллийг хангалттай түгээх шаардлагатай. 

o Тэтгэвэрт гарахаас өмнө шүдний протез хийлгэсэн. Тэтгэвэрт гараад 
удаагүй ахмад настнууд тэтгэвэрт гарахаасаа өмнө хийлгэсэн шүдний 
протез нь ашиглахад хүндрэл үүсээгүй байна. 

o Шүдний эмнэлгээс алслагдмал хөдөө орон нутгийн ахмадууд. Хөдөө орон 
нутгийн хувьд шүдний эмнэлэг хамгийн их асуудал болдог байна. Ахмад 
настнууд шүд хийлгэж, үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдахын тулд илүү зардал 
гаргадаг, сумдад шүдний эмнэлэг байдаггүй, явуулын шүдний эмнэлэг бараг 
очдоггүй, өөрсдөө аймгийн төв, хот явж шүдний протез хийлгэх боломжгүй 
байдаг байна.  

o Эрүүл мэндийн байдал тааруу. Зарим ахмадууд биеийн эрүүл мэнд тааруу 
учир шүд хийлгэх шаардлагагүй гэж үзэж байсан. 

o Бусад шалтгаан. Өндөр настай аав ээжийнхээ оронд шүд хийлгэсэн, 
шүдний эмнэлэгт очихоос айдаг, нас барсны дараа шүд үлдэх нь муу ёр гэх 
мэт янз бүрийн шалтгаан байна. 
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Зураг 6. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний талаар мэдээллийн 
эх сурвалж 

 

4.3. Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчид 

Энэхүү үйлчилгээг хэрэгжүүлэх явцад нийгмийн халамжийн анхан шатны нэгж болох 
хороо, сум хариуцсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд болон шүдний протез хийдэг 
шүдний эмнэлгүүд тус тус оролцдог.  

4.3.1. Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд 

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд өөрийн хариуцсан 
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Протезийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ дотроо шүдний протез бол 
ахмадуудын хамгийн их хамрагддаг үйлчилгээ.18 

Мөн цөөн ахмад настнууд уг үйлчилгээнд хамрагдалгүй үлддэг ба үүний шалтгааныг 
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18 Увс аймгийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 

Яагаад зарим ахмад настнууд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд 
хамрагддаггүй вэ? 

 Шинээр тэтгэвэрт гарч байгаа;  
 Зарим ахмад настнууд шүд сайтай байдаг;  
 Амьжиргааны түвшин доогуур учраас; 
 Амьжиргааны түвшин дээгүүр болон хөнгөлөлтийн мөнгө авах шаардлагагүй;  
 Хуулийн мэдлэг болон халамжийн үйлчилгээний мэдээлэл дутмаг;  
 Өөрсдөө шүдний протез хийлгэхийг төдийлөн зорьдоггүй; 
 Өмнө өөрийн зардлаар шүдний протез хийлгэсэн; 
 Шүдээ авхуулах болон хийлгэхээс айдаг; 

 

 

Уг үйлчилгээнд хамрагдаж байгаагүй ахмад настнуудыг дараах байдлаар зураглалаа.  

Зураг 5. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдаагүй ахмад настнууд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Үйлчилгээний талаар мэдээллийн эх сурвалж 

Судалгаанд хамрагдсан ахмад настнуудын дийлэнх нь шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлтийн үйлчилгээний талаар найз нөхөд, хамаатан садан, гэр бүлийнхэн гэх мэт ам 
дамжсан ярианаас мэдээлэл авсан бөгөөд хөтөлбөрт хамрагдаагүй иргэд уг үйлчилгээ 
байдаг гэдгийг мэддэг ч хөнгөлөлтийн хугацаа, хөнгөлөлтөөс олгох мөнгөн дүн, 
үйлчилгээнд хэрхэн хамрагддаг, ямар материал бүрдүүлдэг талаар мэдээлэлгүй байна 

Харин үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн хувьд нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн 
болон шүдний эмнэлгээс уг үйлчилгээний талаар мэдээлэл авсны үндсэн дээр 
үйлчилгээнд хамрагдсан гэжээ.  

ШҮДНИЙ ПРОТЕЗИЙН ҮНИЙН 
ХӨНГӨЛӨЛТӨД ХАМРАГДААГҮЙ 

АХМАД НАСТНУУД 

Үнийн хөнгөлөлтийн  
үйлчилгээний талаар 

мэднэ 

Үнийн хөнгөлөлтийн 
үйлчилгээний  
талаар сонсон 

Шүдний протез хийлгэх 
шаардлагатай 

Шүдний протез 
хийлгэх 

шаардлагагүй 

Үнийн хөнгөлөлтийн 
үйлчилгээний талаар 

огт  сонсоогүй 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдаагүй шалтгаан 

- Санхүүгийн хувьд боломжгүй  
- Тэтгэврийн наснаас өмнө хийлгэсэн 
- Шүдний эмнэлэг хол 
- Эрүүл мэндийн байдал тааруу 
- Цаг зав бага 
- Бусад / Хүний оронд хийлгэсэн, Айдаг, сүсэг бишрэлээс/  
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Зураг 6. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний талаар мэдээллийн 
эх сурвалж 
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Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд өөрийн хариуцсан 
хороо, сумын ахмад настнуудын шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 
хамрагдалтын түвшнийг сайн гэж үнэлсэн.   

Протезийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ дотроо шүдний протез бол 
ахмадуудын хамгийн их хамрагддаг үйлчилгээ.18 

Мөн цөөн ахмад настнууд уг үйлчилгээнд хамрагдалгүй үлддэг ба үүний шалтгааныг 
нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнгүүд дараах байдлаар дүгнэсэн байна:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Увс аймгийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 

Яагаад зарим ахмад настнууд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд 
хамрагддаггүй вэ? 

 Шинээр тэтгэвэрт гарч байгаа;  
 Зарим ахмад настнууд шүд сайтай байдаг;  
 Амьжиргааны түвшин доогуур учраас; 
 Амьжиргааны түвшин дээгүүр болон хөнгөлөлтийн мөнгө авах шаардлагагүй;  
 Хуулийн мэдлэг болон халамжийн үйлчилгээний мэдээлэл дутмаг;  
 Өөрсдөө шүдний протез хийлгэхийг төдийлөн зорьдоггүй; 
 Өмнө өөрийн зардлаар шүдний протез хийлгэсэн; 
 Шүдээ авхуулах болон хийлгэхээс айдаг; 
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ажлаар явах үедээ шүдний протез хийлгэдэг. Энэ нь эргээд эмч дээрээ тэр болгон очиж 
чаддаггүй байх дутагдалтай. 

Хөдөө орон нутгаас ирж байгаа хүмүүс “Хотод ирснээрээ сайхан шүдтэй 
болж авъя” гэдэг. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод гайгүй сайн эмнэлэгт 
шүдний протезээ хийлгэдэг байх.22 

Ахмад настнууд хот руу шүдний протез хийлгэхээр зорьж очихоос илүү 
өөрсдийн ажлын хажуугаар л хийлгэж байгаа.23 

Ахмад настнууд шүдний эмнэлгээ сонгохдоо аль болохоор ойр газар эсвэл 
тухайн эмнэлгийн чанарыг харж сонгодог байх.24 

Хөдөө, орон нутагт оршин суугаа ахмад настнууд өөрийн биеэр ирж энэ 
үйлчилгээнд хамрагддаг. Нийслэл, орон нутгийн  ялгаа гэвэл  бичиг баримт 
цуглуулах гээд явдал чирэгдэл ихтэй.25  

Ахмад настнуудаас Улаанбаатар хотод шүдний протез хийлгэсэн 
баримтууд их ирдэг. Тэдгээр баримтуудыг харахад их өндөр дүнтэй байдаг. 
Өндөр үнэтэй хийлгэсэн байсан ч ахмад настнууд 120000 төгрөгөө л 
авдаг.26 

 Шүдний эмнэлгийн сонголтын хувьд аймгийн төвд 2-3 шүдний эмнэлгүүд байдаг. 
Ахмад настнууд шүдний эмнэлэг сонгох зорилгоор нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтнүүдээс зөвлөгөө авдаг. Зарим нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа болон итгэмжлэгдсэн шүдний эмнэлгүүдийн жагсаалтыг 
танилцуулгатай нь үзүүлэх байдлаар танилцуулдаг. Ихэнх нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтнүүд дараах шалтгааны улмаас ахмад настнуудад шүдний протез хийлгэх 
эмнэлгийг сонгоход нь зөвлөгөө өгдөггүй байна:  

 Ашиг сонирхлын зөрчил гарна; 
 Ямар эмнэлэг шүдний протез сайн хийдэг талаар мэдэхгүй; 
 Шүдний эмнэлэг сонгоход зөвлөгөө өгөх эрх байхгүй; 

Тэд ахмад настнуудад шүдний эмнэлэг сонгоход зөвлөгөө өгөх нь сурталчилгаа явуулж 
байгаатай ижил гэж үзсэн.  

  Улсын эмнэлгийг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд чанартай боловч дараалал 
ихтэй гэж үзсэн. Хувийн эмнэлгийн давуу тал нь дараалалгүй, шуурхай үйлчилгээ үзүүлдэг 
байна. Ахмад настнууд шүдний протезээ ихэвчлэн хувийн эмнэлгүүдээр хийлгэсэн 
баримтууд ирдэг талаар нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд хэлж байсан.  

Миний бодлоор улсын шүдний эмнэлэг зөвхөн эмчилгээ хийж өгдөг, шүдний 
протез хийлгэх хүнд хувийн эмнэлэг зааж өгөөд байх шиг байдаг. Шүд хийх 
материал нь байдаггүй юм уу би сайн мэдэхгүй байна.27 

 Нийгмийн халамжийн нэг мэргэжилтэн хэлснээр тухайн аймагт үйл ажиллагаа 
явуулдаг шүдний эмнэлгээр үйлчлүүлсэн иргэн эмнэлгийн багаж хэрэгслээр дамжиж 
цусны сэвс (blood sepsis) гэх өвчин туссан байсан нь зарим хувийн өмчийн шүдний 
эмнэлгүүд шаардлага хангахгүй байгаагийн илрэл гэсэн.  

                                                
22 Налайх дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
23 Сүхбаатар аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
24 Налайх дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
25 Налайх дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй  
26 Увс аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
27 Увс аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 

 

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ахмад настнуудыг 
шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний талаар мэдээлэл сайтай байдаг гэж 
үнэлсэн. Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар ахмад настнууд 
ихэвчлэн уг үйлчилгээний талаар мэдээлэлтэй болчихсон ирдэг бөгөөд цөөн тооны ахмад 
настнууд үйлчилгээний талаар анхан шатны мэдээлэлтэй буюу ийм үйлчилгээ байдаг 
гэдгийг сонссон төдий ирдэг байна. Огт мэдээлэлгүй ахмад настнууд байдаггүй гэж тэд 
үзсэн.  

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн талаарх мэдээлэл олголт 

  Мэдээлэл олголтын хувьд халамжийн байгууллагаас нээлттэй хаалганы өдөрлөг, 
хууль сурталчлах сургалтууд, багийн хурал зэрэгт мэдээлэл өгдөг тул иргэд 
мэдээллээс хоцрох боломжгүй гэж нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд үзсэн. Орон 
нутгийн хувьд аймгийн төв болон сумаас алслагдмал оршин сууж буй иргэд мэдээлэл 
дутмаг байх магадлалтай гэж дүгнэсэн. Мөн нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн 
үзэж байгаагаар халамж хүртэгч иргэд ихэвчлэн ам дамжсан яриа, мэдээллийн 
хэрэгсэл болон шүдний эмнэлгүүдээс хөнгөлөлтийн үйлчилгээний талаар мэдээлэл 
авсан байдаг байна. Эмнэлгийн байгууллагууд мөн ахмад настнуудад хөнгөлөлттэй 
үйлчилгээний талаар мэдээлэл олгодог ба энэ нь эмнэлгийн байгууллагуудад 
үйлчлүүлэгчтэй болох нэг төрлийн арга зам гэж ойлгож болох юм. 

Мэдээллийг бол тогтмол өгдөг. Яг аймгийн төв болон суманд хариуцсан 
нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн нь мэдээлэл өгдөг. Мэдээллийн 
хэрэгслээр дамжуулж мэдээлэл олгодог. Мөн хууль сурталчлах 
сургалтуудыг зохион байгуулдаг юм.19 

Нийгмийн халамжийн байгууллага сурталчилгаа хийдэг, гарын авлага 
тараах, хууль сурталчлах, нээлттэй хаалганы өдөр гэх мэт үйл ажиллагаа 
явуулдаг.20 

Манайх цахим хуудас дээрээ мэдээлэл оруулдаг. Ахмадын хурал, зөвлөгөөн, 
багийн иргэдийн нийтийн хурал, тамгын газрын ажлын тайлан гэх мэт 
хурал, цуглаанууд дээр ахмадууд ийм ийм үйлчилгээнд хамрагдах эрхтэй 
гэдгийг танилцуулдаг. 21  

Нэг талаар орон нутгийн ахмад настнууд мэдээлэл авах талаараа илүү боловч, 
аймгийн төвөөс алслагдмал хөдөө оршин суугаа иргэд мэдээлэлгүй хоцрох магадлалтай.   

 Хөдөө орон нутгийн ахмад настнуудын  хувьд шүдний эмнэлэг сонгох асуудал гардаг 
байна. Тэдний зарим нь Улаанбаатар хотод очиж шүдний протез хийлгэдэг бөгөөд энэ нь 
чанараа бодож сонгодог гэж нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд үзсэн. Улаанбаатар 
хотод очиж шүдний протез хийлгэхэд ахмад настнуудад тээвэр, хоол гэх мэт нэмэлт 
зардал гарах нь хөдөө орон нутгийн ахмад настнуудын хувьд тулгарч байгаа асуудлуудын 
нэг юм. Хот орох боломж, бололцоогүй ахмад настнуудын хувьд аймгийн төвийн шүдний 
эмнэлгээр шүдний протезоо хийлгэдэг байна. Сум, хөдөөд оршин суугаа ахмад настнууд 
аймгийн төв орох нь унааны зардал гэж нэмэлт зардал гардаг ба зарим үед шүдний эмч 
байхгүй байх эрсдэл гардаг. Үүнээс болж дахин явах бэрхшээл тулгардаг байна.  

 Улаанбаатар хотын шүдний эмнэлгүүдийн үнэ аймгийн төвд байгаа шүдний 
эмнэлгүүдээс өндөр үнэтэй байх ба ахмад настнууд чанартай гэдэг үүднээс хот руу 

                                                
19 Сүхбаатар аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас  
20 Увс аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
21 Говь-сүмбэр аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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ажлаар явах үедээ шүдний протез хийлгэдэг. Энэ нь эргээд эмч дээрээ тэр болгон очиж 
чаддаггүй байх дутагдалтай. 

Хөдөө орон нутгаас ирж байгаа хүмүүс “Хотод ирснээрээ сайхан шүдтэй 
болж авъя” гэдэг. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод гайгүй сайн эмнэлэгт 
шүдний протезээ хийлгэдэг байх.22 

Ахмад настнууд хот руу шүдний протез хийлгэхээр зорьж очихоос илүү 
өөрсдийн ажлын хажуугаар л хийлгэж байгаа.23 

Ахмад настнууд шүдний эмнэлгээ сонгохдоо аль болохоор ойр газар эсвэл 
тухайн эмнэлгийн чанарыг харж сонгодог байх.24 

Хөдөө, орон нутагт оршин суугаа ахмад настнууд өөрийн биеэр ирж энэ 
үйлчилгээнд хамрагддаг. Нийслэл, орон нутгийн  ялгаа гэвэл  бичиг баримт 
цуглуулах гээд явдал чирэгдэл ихтэй.25  

Ахмад настнуудаас Улаанбаатар хотод шүдний протез хийлгэсэн 
баримтууд их ирдэг. Тэдгээр баримтуудыг харахад их өндөр дүнтэй байдаг. 
Өндөр үнэтэй хийлгэсэн байсан ч ахмад настнууд 120000 төгрөгөө л 
авдаг.26 

 Шүдний эмнэлгийн сонголтын хувьд аймгийн төвд 2-3 шүдний эмнэлгүүд байдаг. 
Ахмад настнууд шүдний эмнэлэг сонгох зорилгоор нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтнүүдээс зөвлөгөө авдаг. Зарим нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа болон итгэмжлэгдсэн шүдний эмнэлгүүдийн жагсаалтыг 
танилцуулгатай нь үзүүлэх байдлаар танилцуулдаг. Ихэнх нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтнүүд дараах шалтгааны улмаас ахмад настнуудад шүдний протез хийлгэх 
эмнэлгийг сонгоход нь зөвлөгөө өгдөггүй байна:  

 Ашиг сонирхлын зөрчил гарна; 
 Ямар эмнэлэг шүдний протез сайн хийдэг талаар мэдэхгүй; 
 Шүдний эмнэлэг сонгоход зөвлөгөө өгөх эрх байхгүй; 

Тэд ахмад настнуудад шүдний эмнэлэг сонгоход зөвлөгөө өгөх нь сурталчилгаа явуулж 
байгаатай ижил гэж үзсэн.  

  Улсын эмнэлгийг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд чанартай боловч дараалал 
ихтэй гэж үзсэн. Хувийн эмнэлгийн давуу тал нь дараалалгүй, шуурхай үйлчилгээ үзүүлдэг 
байна. Ахмад настнууд шүдний протезээ ихэвчлэн хувийн эмнэлгүүдээр хийлгэсэн 
баримтууд ирдэг талаар нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд хэлж байсан.  

Миний бодлоор улсын шүдний эмнэлэг зөвхөн эмчилгээ хийж өгдөг, шүдний 
протез хийлгэх хүнд хувийн эмнэлэг зааж өгөөд байх шиг байдаг. Шүд хийх 
материал нь байдаггүй юм уу би сайн мэдэхгүй байна.27 

 Нийгмийн халамжийн нэг мэргэжилтэн хэлснээр тухайн аймагт үйл ажиллагаа 
явуулдаг шүдний эмнэлгээр үйлчлүүлсэн иргэн эмнэлгийн багаж хэрэгслээр дамжиж 
цусны сэвс (blood sepsis) гэх өвчин туссан байсан нь зарим хувийн өмчийн шүдний 
эмнэлгүүд шаардлага хангахгүй байгаагийн илрэл гэсэн.  

                                                
22 Налайх дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
23 Сүхбаатар аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
24 Налайх дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
25 Налайх дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй  
26 Увс аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
27 Увс аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Үйлчилгээний ач холбогдлын талаар 

  Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн 
үйлчилгээг ахмад настнуудын хувьд ихээхэн ач холбогдолтой гэж үзсэн байна. Тэд дараах 
шалтгаануудыг нэрлэсэн. Шүдтэй байхын ач холбогдол: 

 Хоол боловсруулах эрхтэнд ач тустай 
 Гоо зүйн талаас давуу талтай 
 Хэл, яриа, хүнтэй харилцах харилцаанд эергээр нөлөөлнө. 

Ахмад настнууд  уг үйлчилгээнд  сэтгэл ханамж өндөртэй байдаг. Хоол 
зажилж идэх, хүн харахад онгойж харагдаад байхгүй сайхан болсон талаар 
нэг ахмад талархлаа илэрхийлж байсан.30 

Ахмад настнууд ихэвчлэн тэтгэврийн зээлд хамрагдчихсан байдаг учир  
шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээг авахдаа баяртай 
байдаг. Хоол хүнсээ зажилж идэхэд нь амар байдаг.31 

Халамжийн байгууллагаас уг үйлчилгээнд тавьж буй хяналт 

  Судалгаанд нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн бодлоор шүдний протезийн 
үйлчилгээнд тавигдаж байгаа одоогийн хяналт тохиромжтой, аудит шалгалт ирдэг учраас 
өөрөөр хяналт тавих шаардлагагүй гэж үзсэн. Мөн цөөхөн хүн амтай сумд хяналт тавих 
шаардлагагүй гэж Сүхбаатар аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн үзсэн байна. 

Хөдөө,  жижигхэн суманд нэг их хяналт тавих шаардлагагүй.32 

Дараах төрлийн хяналтуудыг халамжийн байгууллагаас тавьдаг. Үүнд: 

 Ахмад настны материалыг нягтлан, мэдэгдэл хуудастай тулгах; 
 Ахмад настны хийлгэсэн шүдний протезийн тоо ширхгийг асууж, энэ талаар 

эмнэлгээс лавлах; 
 Ахмад настны хийлгэсэн шүдний протезийн фото зургийг шүдний эмчийн бичигтэй 

тулгах; 
 Ахмад настны хийлгэсэн шүдний протезийг шалгах; 
 Жилд 1-2 удаа шүдний протез хийлгэсэн ахмад настны мэдээллийг программаас 

санамсаргүй байдлаар түүвэрлэж тухайн ахмадын гэрт зочилж шүдний протезийг 
шалгах; 

  Эдгээр хяналтуудын зарим нь тухайн хороо, сумын онцлогоос шалтгаалж янз бүр 
байсан.  

  Шүдний протезийг олон хүний дэргэд гаргаж нийгмийн  халамжийн мэргэжилтнүүдэд 
шалгуулах нь зүй ёсны хувьд учир дутагдалтай байна. Гэтэл нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтнүүд зөвхөн цөөн тооны ахмад настнууд л дээрх төрлийн хяналтын ажилд 
тааламжгүй ханддаг талаар ярьсан. Ийм тохиолдолд нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд 
ахмад настнуудад  хийлгэсэн шүдний протезийг зайлшгүй шалгуулах шаардлагатай 
гэдгийг тайлбарладаг талаар ярьж байсан.  

                                                
30 Сүхбаатар аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
31 Говьсүмбэр аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
32 Сүхбаатар аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 

 

Явуулын эмнэлгүүдийн талаар  

  Алслагдмал дүүргүүд болон орон нутгаар явуулын эмнэлгүүд жилдээ 2-3 удаа очдог  
талаар шүдний эмч, нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ярьсан. Тэдний үзэж байгаагаар 
орон нутагт очиж байгаа явуулын шүдний эмнэлгүүд ахмад настнуудад чанар, стандарт 
хангахгүй шүдний протез хийж өгдөг.  

Төрөл бүрийн хувийн эмнэлгүүд ирдэг. Явуулын шүдний эмнэлгээр шүдний 
протез хийлгэсэн иргэдээс хааяа шаардлага хангахгүй материалууд ирдэг. 
Тухайн ахмад настны хийлгэсэн шүдний протез болон баримт  нь зөрүүтэй 
тохиолдол байдаг. Аймгийн эмнэлгүүд яг стандарт шаардлага хангасан 
шүдний протез хийж өгдөг. Харин хотоос явж байгаа явуулын эмнэлгүүд 
учир дутагдалтай.28 

Хөдөө орон нутагт явуулын шүдний эмнэлэг ирээд шүд хийдэг. Ямар нэгэн 
явуулын шүдний байгууллага шүд хийгээд явсны дараа ахмад настнууд 
шүдний протез хийлгэсэн материалаа бүрдүүлж өгдөг учраас хяналт 
явуулах боломж хомс. Эрүүл мэндийн шаардлага хангасан, эмчилгээ явуулах 
лиценз нь хүчинтэй байна уу, хугацаандаа байна уу зэргийг бид хянах 
боломж муутай.29 

Халамжийн байгууллага хамтарсан гэрээний талаар 

  Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд халамжийн 
байгууллага, шүдний эмнэлгүүд хамтын ажиллагааны гэрээтэй байх нь дараах давуу 
болон сул талуудтай гэсэн. 

Давуу тал 

 

 

 

 

 Харин сул талыг тэд дараах байдлаар тодорхойлсон.  

Сул тал 

 

 

 

 

                                                
28 Сүхбаатар аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
29 Сүхбаатар аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 

 Эмнэлэг болон халамжийн байгууллагын хариуцлагыг дээшлүүлэх;  
 Техник, төхөөрөмжид шалгуур тавих; 
 Техникчийн гэрчилгээтэй, олон жил ажилласан туршлагатай  мэргэжлийн 

эмч нараар ахмадуудад шүдний протез хийлгэх;  
 Үйлчилгээний хяналт сайжрах; 

 Ахмад настнуудын шүдний эмнэлэг сонгох сонголтыг хязгаарлана; 
 Шүдний эмнэлгүүд шударга өрсөлдөх боломжийг хязгаарлана; 
 Мөнгөний сонирхолтой шүдний эмч нар их болно; 
 Мэргэжлийн бус эмч нар шүд хийж байна;  
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Үйлчилгээний ач холбогдлын талаар 

  Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн 
үйлчилгээг ахмад настнуудын хувьд ихээхэн ач холбогдолтой гэж үзсэн байна. Тэд дараах 
шалтгаануудыг нэрлэсэн. Шүдтэй байхын ач холбогдол: 

 Хоол боловсруулах эрхтэнд ач тустай 
 Гоо зүйн талаас давуу талтай 
 Хэл, яриа, хүнтэй харилцах харилцаанд эергээр нөлөөлнө. 

Ахмад настнууд  уг үйлчилгээнд  сэтгэл ханамж өндөртэй байдаг. Хоол 
зажилж идэх, хүн харахад онгойж харагдаад байхгүй сайхан болсон талаар 
нэг ахмад талархлаа илэрхийлж байсан.30 

Ахмад настнууд ихэвчлэн тэтгэврийн зээлд хамрагдчихсан байдаг учир  
шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээг авахдаа баяртай 
байдаг. Хоол хүнсээ зажилж идэхэд нь амар байдаг.31 

Халамжийн байгууллагаас уг үйлчилгээнд тавьж буй хяналт 

  Судалгаанд нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн бодлоор шүдний протезийн 
үйлчилгээнд тавигдаж байгаа одоогийн хяналт тохиромжтой, аудит шалгалт ирдэг учраас 
өөрөөр хяналт тавих шаардлагагүй гэж үзсэн. Мөн цөөхөн хүн амтай сумд хяналт тавих 
шаардлагагүй гэж Сүхбаатар аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн үзсэн байна. 

Хөдөө,  жижигхэн суманд нэг их хяналт тавих шаардлагагүй.32 

Дараах төрлийн хяналтуудыг халамжийн байгууллагаас тавьдаг. Үүнд: 

 Ахмад настны материалыг нягтлан, мэдэгдэл хуудастай тулгах; 
 Ахмад настны хийлгэсэн шүдний протезийн тоо ширхгийг асууж, энэ талаар 

эмнэлгээс лавлах; 
 Ахмад настны хийлгэсэн шүдний протезийн фото зургийг шүдний эмчийн бичигтэй 

тулгах; 
 Ахмад настны хийлгэсэн шүдний протезийг шалгах; 
 Жилд 1-2 удаа шүдний протез хийлгэсэн ахмад настны мэдээллийг программаас 

санамсаргүй байдлаар түүвэрлэж тухайн ахмадын гэрт зочилж шүдний протезийг 
шалгах; 

  Эдгээр хяналтуудын зарим нь тухайн хороо, сумын онцлогоос шалтгаалж янз бүр 
байсан.  

  Шүдний протезийг олон хүний дэргэд гаргаж нийгмийн  халамжийн мэргэжилтнүүдэд 
шалгуулах нь зүй ёсны хувьд учир дутагдалтай байна. Гэтэл нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтнүүд зөвхөн цөөн тооны ахмад настнууд л дээрх төрлийн хяналтын ажилд 
тааламжгүй ханддаг талаар ярьсан. Ийм тохиолдолд нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд 
ахмад настнуудад  хийлгэсэн шүдний протезийг зайлшгүй шалгуулах шаардлагатай 
гэдгийг тайлбарладаг талаар ярьж байсан.  
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Хөдөө байгаа ахмад настнууд өөрийн биеэр ирж энэ үйлчилгээндээ 
хамрагддаг. Хот хөдөөгийн ялгаа гэвэл мэдээж явдал чирэгдэл, бичиг 
баримт цуглуулах гээд явдал чирэгдэл ихтэй.39 

Шүдний эмнэлэг байдаггүй маш олон газар байна. Аймгийн төвөөсөө 
алслагдмал газар луу явна гэдэг хэцүү. Зорьж очоод хийлгээд буцдаг. 
Буцаад очиход нөгөө шүд нь нухдаг ч юм уу янз бүрийн асуудал тохиолдоно. 
Тэгээд л шүдээ аваад хаячихдаг. Олон дахин нааш, цааш явах зардал, 
чирэгдэл гээд зөндөө байдаг.40  
Хөдөө байгаа ахмадуудын хувьд шүдний эмнэлэг байхгүй болохоор ийш 
тийшээ явж шүд хийлгэж чадахгүй хүндрэл гардаг.41  

Алслагдмал хөдөө оршин суугаа эдгээр иргэдэд тулгарч буй дээрх асуудлуудыг 
шийдвэрлэхийн тулд шүдний эмч сумдаар үйлчилгээ үзүүлэх, сумын эмнэлэг дээр шүдний 
протез хийх шүдний эмчтэй болгох саналуудыг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд 
өгсөн. Ингэснээр ахмад настнуудын үйлчилгээний ачааллыг хөнгөвчилнө гэж тэд үзсэн.  

Иргэдийн талаас дасан зохицох хугацаан дээр ахмад настнууд эмзэглэх асуудал гардаг 
байна.  

Таарахгүй, үрж байна гээд хэлж л байдаг. Гэхдээ шүдний эмч нар нь: 
"ахмадууд ганц 2 хатгахаар дасахгүй шүдээ аваад хаячихдаг" гэж хэлдэг л 
юм.42  

Юм идэхэд ч тэр, ярихад ч тэр тагнайтай шүд жаахан зуурдаг гэдэг. 
Тагнаатай шүд бол ихэвчлэн дундуураа хугарчихдаг. Дундуураа 
хугарчихлаа гэсэн хүмүүс их байдаг. Эсвэл холгоод байна, зарим нь 
амандаа дасахгүй байна гэдэг .43  

Шүдний эмч нарын ярьж байгаагаар шүдний протез-д дасан зохицох хугацаа 
шаардлагатай байдаг. Энэ хугацаанд холгож, нухах, хөндүүрлэх хэвийн үзэгдэл гэж 
тайлбарласан.  

Мөнгөн дүн 

  Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний нөхөн олговрын мөнгөн дүнг 
хүрэлцээ муутай, иргэд ихэвчлэн зөрүү төлбөр төлсөн баримт авч ирдэг талаар нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтнүүд ярьж байсан. Мөн хатуу хуванцар шүдний протезийг хугалж, 
гэмтээсэн тохиолдол их гардаг тул шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний 
нөхөн олговрын хэмжээг 180 000-250 000 төгрөг болгож, нэмэгдүүлэх санал дэвшүүлсэн.  

4.3.2. Шүдний эмнэлгийн эмч нар 

 Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт үйлчилгээ нь ахмад настнуудын түгээмэл авдаг 
үйлчилгээнүүдийн нэг бөгөөд тэд ихэвчлэн шинэ жил, цагаан сар, ардын хувьсгалын ойн 
баяр, ахмадын баяр гэх мэт үндэсний баярыг тохиолдуулж шүд хийлгэдэг байна. Дийлэнх 
ахмад настнууд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн мөнгөн дүнд тааруулж хамгийн 
хямд үнэтэй буюу хатуу хуванцар шүдний протезийг, цөөн хэд нь уян хуванцар шүд 
хийлгэдэг байна.    
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Нэг хэсэгтээ ахмад настнууд шүдний протезээ шалгуулах дургүй байсан, 
одоо бол ухамсарладаг болсон. Мэдээж амыг нь ангайлгаад шүдийг нь үзнэ 
гэдэг хэцүү шүү дээ. Жишээлбэл, 12 шүд хийлгэсэн бол баримттай нь 
тулгаад шалгадаг. Учир шалтгааныг бид тайлбарлана. Яагаад гэвэл тэр 
хүн улсаас үнэгүй үйлчилгээ авсан учраас шүдний протезээ үзүүлэх ёстой. 
Хуулийн заалт, эргээд шалгагддаг талаар  тайлбарладаг. “Янз бүрийн 
дотоод аудит, шалгалт ирдэг тул бид нар заавал баримт материалаа 
бүрдүүлэх ёстой.” гэсэн шаардлага ахмад настнуудад тавьдаг.33 

Зураг авахуулахад дургүйцэх тал байдаг. Гэхдээ бид нар аль болох өөрийн 
дотоод хяналт шалгалтаар ажиллаж байгаа учраас ахмад настнуудад 
тайлбарлаж ойлгуулдаг. Ингэж хянахгүй бол үйлчилгээний зохион 
байгуулалт хяналтаас гарчихна.34 

Дөнгөж тэтгэвэрт гарсан эмэгтэй хүний хувьд 2-3 шүд хийлгэсэн, 
нийгмийн халамжийн байгууллагад  материалаа авч ирэхэд  олон нийтийн 
дунд  шүдний протезээ тоолуулах нь ичгэвтэр асуудал гэдгээ илэрхийлж 
байсан. Ахмад настнуудын шүдний протезийг шалгах үнэхээр хэцүү, зарим 
хэл амтай хүмүүс загнадаг.  Тухайн шүдний протез хийж өгсөн эмнэлэг л 
үнэн бичиг хийж өгч байх хэрэгтэй байна.35 

Хүндрэл, бэрхшээл 

 Ахмад настнууд уг үйлчилгээтэй холбоотойгоор бүрдүүлэх материалыг их байна гэж 
үзэх, өөр хүний нэр дээр шүдний протезийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдахыг 
оролдох, өмнө уг үйлчилгээнд хамрагдаж байсан ахмад настнууд хугацаа болоогүй 
байхад дахин хамрагдахыг оролдох зэргээр нийгмийн ажилтанд хүндрэл учруулдаг байна.  

Ахмад настнууд шүдний эмнэлэгт очиж шүд хийлгээд ерөөсөө өргөдөл, 
баримт бичиг бүрдүүлэхгүй хөнгөлөлтөд хамрагдах санаатай байдаг.36  

Мөнгө төлсөн ахмадууд шаардлага хангахгүй, тамгагүй бичиг аваад ирдэг. 
Тэгээд хэлэхээр өөдөөс бухимддаг.37  

Дээрх хүндрэлүүд нь ахмад настнуудад шүдний протезийн үйлчилгээнд хамрагдахад 
бүрдүүлдэг баримт бичгийн талаар төдийлөн сайн тайлбарлаж өгдөггүйтэй холбоотой 
байж болох юм.  

  Орон нутагт шүдний эмнэлэг зөвхөн аймгийн төвд байдаг бөгөөд энэ нь сум, хөдөө 
амьдарч байгаа ахмад настнуудаас нэмэлт зардал гаргадаг хүндрэл бэрхшээлтэй байдаг. 
Түүнчлэн ахмад настнууд шүдний протезийн хэв авхуулснаас хойш тодорхой хугацаа 
шаарддаг, цаашлаад дасан зохицох, дахин хянуулах зэрэгт тодорхой хугацаа орж байгаа 
нь ахмад настнуудад ихэд хүндрэл учруулж тэднийг олон дахин явахад хүргэдэг болохыг 
нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд тэмдэглэж байсан. 

Нааш цааш явах зардал мөнгөний хувьд суурин байгаа иргэдээсээ илүү 
чирэгдэлтэй. Нэг өдөр аймгийн төвд ирээд явах биш хэд хоног ажлаа алдах 
эсвэл олон дахин наашаа цаашаа явах асуудал гардаг.38 
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Хөдөө байгаа ахмад настнууд өөрийн биеэр ирж энэ үйлчилгээндээ 
хамрагддаг. Хот хөдөөгийн ялгаа гэвэл мэдээж явдал чирэгдэл, бичиг 
баримт цуглуулах гээд явдал чирэгдэл ихтэй.39 

Шүдний эмнэлэг байдаггүй маш олон газар байна. Аймгийн төвөөсөө 
алслагдмал газар луу явна гэдэг хэцүү. Зорьж очоод хийлгээд буцдаг. 
Буцаад очиход нөгөө шүд нь нухдаг ч юм уу янз бүрийн асуудал тохиолдоно. 
Тэгээд л шүдээ аваад хаячихдаг. Олон дахин нааш, цааш явах зардал, 
чирэгдэл гээд зөндөө байдаг.40  
Хөдөө байгаа ахмадуудын хувьд шүдний эмнэлэг байхгүй болохоор ийш 
тийшээ явж шүд хийлгэж чадахгүй хүндрэл гардаг.41  

Алслагдмал хөдөө оршин суугаа эдгээр иргэдэд тулгарч буй дээрх асуудлуудыг 
шийдвэрлэхийн тулд шүдний эмч сумдаар үйлчилгээ үзүүлэх, сумын эмнэлэг дээр шүдний 
протез хийх шүдний эмчтэй болгох саналуудыг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд 
өгсөн. Ингэснээр ахмад настнуудын үйлчилгээний ачааллыг хөнгөвчилнө гэж тэд үзсэн.  

Иргэдийн талаас дасан зохицох хугацаан дээр ахмад настнууд эмзэглэх асуудал гардаг 
байна.  

Таарахгүй, үрж байна гээд хэлж л байдаг. Гэхдээ шүдний эмч нар нь: 
"ахмадууд ганц 2 хатгахаар дасахгүй шүдээ аваад хаячихдаг" гэж хэлдэг л 
юм.42  

Юм идэхэд ч тэр, ярихад ч тэр тагнайтай шүд жаахан зуурдаг гэдэг. 
Тагнаатай шүд бол ихэвчлэн дундуураа хугарчихдаг. Дундуураа 
хугарчихлаа гэсэн хүмүүс их байдаг. Эсвэл холгоод байна, зарим нь 
амандаа дасахгүй байна гэдэг .43  

Шүдний эмч нарын ярьж байгаагаар шүдний протез-д дасан зохицох хугацаа 
шаардлагатай байдаг. Энэ хугацаанд холгож, нухах, хөндүүрлэх хэвийн үзэгдэл гэж 
тайлбарласан.  

Мөнгөн дүн 

  Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний нөхөн олговрын мөнгөн дүнг 
хүрэлцээ муутай, иргэд ихэвчлэн зөрүү төлбөр төлсөн баримт авч ирдэг талаар нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтнүүд ярьж байсан. Мөн хатуу хуванцар шүдний протезийг хугалж, 
гэмтээсэн тохиолдол их гардаг тул шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний 
нөхөн олговрын хэмжээг 180 000-250 000 төгрөг болгож, нэмэгдүүлэх санал дэвшүүлсэн.  

4.3.2. Шүдний эмнэлгийн эмч нар 

 Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт үйлчилгээ нь ахмад настнуудын түгээмэл авдаг 
үйлчилгээнүүдийн нэг бөгөөд тэд ихэвчлэн шинэ жил, цагаан сар, ардын хувьсгалын ойн 
баяр, ахмадын баяр гэх мэт үндэсний баярыг тохиолдуулж шүд хийлгэдэг байна. Дийлэнх 
ахмад настнууд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн мөнгөн дүнд тааруулж хамгийн 
хямд үнэтэй буюу хатуу хуванцар шүдний протезийг, цөөн хэд нь уян хуванцар шүд 
хийлгэдэг байна.    
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 Уг үйлчилгээг ахмад настнуудад үзүүлснээр эмнэлгийн байгууллагад ямар нэгэн 
хүндрэл бэрхшээл үүсдэггүй, харин үйлчилгээ үзүүлснээр үйлчлүүлэгч ихтэй болох давуу 
тал байдаг.  

 Иргэдийн хувьд хуванцар шүд хугарах магадлал өндөртэй, түүнээс өөр төрлийн 
шүдний протез хийлгэх сонирхолтой боловч үнэтэй учир хийлгэж чадахгүй байгааг  
иргэдэд тулгамдаж байгаа асуудал гэж дүгнэсэн.  Мөн ахмад настнуудын хөгшрөлттэй 
холбоотойгоор шүдний протез нь таарахаа болих, ахмад настан олон жилийн өмнө 
хийлгэсэн шүдний протездээ дасчихаад шинэ шүд хийлгэх сонирхолгүй байх зэрэг 
асуудлууд байдаг байна.  

Хиймэл шүд нь таарахаа болих бол байнга гардаг асуудал. Хүн чинь 
хөгшрөөд л байгаа шүү дээ. Одоо 5 жилийн өмнө хийлгэж байсан шүд бүр 
хатангиршчихсан сул байдаг. Тэр тусмаа настай хүмүүс чинь бүр их 
хатангиршиж байгаа шүү дээ. Та нар ч гэсэн 38 размерийн гутал өмсдөг 
байж байгаад нас ахих тусам 37, 36 гээд багасна. 36 размердаа 38-г өмсөөд 
сугараад яваад байна гэсэн үг.46      

Үйлчилгээний мөнгөн дүнгийн хувьд 

 Шүдний протезийн төлбөр тухайн ахмад настан хэдэн ширхэг шүд, хагас болон 
бүтэн тагнаатай хийлгэж байгаагаас шалтгаалж үнэ нь өөр байдаг. Шүдний протез дундаа 
хамгийн хямд үнээр хийгдэх боломжтой хатуу хуванцар шүдний протез хийлгэхэд ч 
нийгмийн халамжаас олгох нөхөн олговор нь хүрэлцээтэй байж чаддаггүй. Ахмад 
настнууд ихэвчлэн цөөн тооны шүдтэй байдагтай холбоотойгоор нийгмийн халамжаас 
олгох мөнгөн дүн хүрэлцээгүй байдаг. Эмч нар  шүдний протезийн үйлчилгээнд 150 000 - 
200 000 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлбэл боломжийн гэсэн санал дэвшүүлсэн.   

2013 онд ахмадууд шүдний протезд хамрагдах нь сайн байсан. 2013 оны үнийн 
ханшийг одоогийн үнийн ханштай тэнцүүлж болохооргүй.47 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний нөхөн олговрын хэмжээг хамгийн 
сүүлд Засгийн газрын 2012 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 184-р48 тогтоолоор 20 000-
120 000 гэсэн жишиг үнээр тогтоосон байна. Үүнээс хойш мөнгөн дүнгийн хэмжээг улсаас 
нэмэгдүүлээгүй, тухайн үедээ хүрэлцээтэй байсан ч одоо шүдний эмнэлгийн үйлчилгээний 
үнэ нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад ахмад настнуудын хийлгэж байгаа шүдний протезийн 
үнэ нийгмийн халамжаас олгох мөнгөн дүнгээс илүү гарч байгаа талаар ярьсан. Үүнээс 
гадна шүдний протез хийлгэхийн тулд ахмад настнууд тодорхой тооны шүд авхуулах 
шаардлагатай байдаг нь тэднээс нэмэгдэл зардал гарах бас нэгэн хүндрэл болдог.  

Зарим ахмадууд “120000 төгрөгөөс бага зардлаар хийлгэхээр бол үлдсэн 
мөнгөндөө шүдээ засуулж болох уу?” гэж асуудаг. Гэтэл тийм боломж байхгүй.49  

Үйлчилгээнд өгөх санал 

 Халамжийн байгууллага шүдний эмнэлгүүд хоорондоо гэрээтэй байх талаар чухал 
гэж үзсэн. Шүдний эмнэлэг, нийгмийн халамжийн байгууллага хоорондын хамтын 
ажиллагааны гэрээгүй байх нь ахмад настнуудын хувьд шүдний протезийн үйлчилгээ 
явуулах зөвшөөрөлгүй эмнэлгээр үйлчлүүлэх бэрхшээл үүсэх талаар шүдний эмч нар 
ярьсан.  

                                                
46 Увс аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
47 Говьсүмбэр аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
48 Тэтгэмж, тэтгэвэр, хөнгөлөлтийн хэмжээг тогтоох тухай  
49 Сүхбаатар аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 

 

Эмч нарт тохиолдож буй хүндрэл, бэрхшээл 

 Орон нутгийн хувьд эмнэлгийн байгууллага тэр дундаа шүдний протез хийдэг 
эмнэлэг нэлээд цөөн, зөвхөн аймгийн төвдөө байдаг бөгөөд сумдаар жилд 1-2 удаа 
явуулын эмнэлгүүд хотоос ирдэг тухай эмч нар ярьж байсан. Эдгээр явуулын эмнэлгүүд 
нь “ахмадуудад үнэгүй шүдний протез хийж байна” гэсэн сурталчилгаа байдлаар олон 
хүнд шүдний протез хийж өгдөг. Явуулын эмнэлгүүдийн талаар иргэд болон нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтнүүд мэдээлэл муутай, эмчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлтэй үгүйг нь 
мэддэггүй байна. Шүдний эмч нарын үзэж байгаагаар явуулын эмнэлгүүд эмчилгээний үйл 
ажиллагаа явуулах шаардлага хангахааргүй нөхцөлд ажиллаж, үүнд тусгайлсан хяналт 
байхгүй талаар гомдоллож байсан.  

Явуулын эмч ирээд хиймэл шүд хийгээд байдаг. Үүнийг ерөөсөө зогсоомоор 
байна... Явуулын эмчээр хийлгэсэн шүдний протезийг нь бариад үзэхээр 
түргэн хатуурдаг хуванцраар хийчихсэн байдаг. Хийлгэсэн хүмүүс нь 
хашраад дахиж хийлгэдэггүй. Шүд хийлгэж байгаагүй хүмүүс шүд хийлгээд 
байдаг. Явуулын эмч нар 2,3 хоногийн хугацаатай ирээд л явдаг. Ямар 
явуулын хүмүүс ирсэн болох нь мэдэгдэхгүй байгаа юм. Тэрийг манай эрүүл 
мэндийн төвүүдийн салбарын эрхлэгч нар мэдэж л байгаа. Тэд нартай л 
уулзаж тохироод, тодорхой хэмжээний мөнгө өгөөд болгочихдог. 
Мэргэжлийн хяналт руу утсаар ярьж холбогдохоор алга болчихдог. 
Өнгөрсөн жил би баримттайгаар утсаар яриад шалгуулсан. Уг нь явуулын 
эмч нар нь эрүүл мэндийн төвөөс, мэргэжлийн хяналтаас зөвшөөрөл аваад 
явах ёстой. Гэтэл ямар ч зөвшөөрөлгүй буудал дотор шүд хийж байсан. 
Үзүүлэх бичиг баримтгүй байсан. Хүмүүст хөөгдөөд л явсан. Сумын засаг 
дарга нь бас хяналт тавих үүрэгтэй юм байна лээ. Тэгэхэд  ямар ч 
зөвшөөрөлгүй, бичиг баримтгүй хүмүүс байсан. Гэх мэтээр ард иргэдийг их 
хохироодог.44 

Шүдний эмч нарын хэлснээр зарим шүдний эмнэлгүүд, тэр дундаа орон нутгийн 
явуулын эмнэлгүүд хатуу хуванцар шүдний протезийг стандарт бусаар түргэн хатуурагч 
материалаар шүдний протез хийсэн тохиолдлууд гардаг. Энэхүү түргэн хатуурагч 
хуванцрыг зөвхөн шүдний протезийн засварт ашиглах шаардлагатай байдаг, энэхүү 
материал хүний биед хортойгоор нөлөөлдөг тул шүдний протез хийхэд ашиглахад 
тохиромжгүй талаар шүдний эмч нар тайлбарлаж байсан.  

Түргэн хатуурдаг материалыг хугарсан шүдийг наах, цөөн шүд хийх зэрэгт 
хэрэглэдэг. Энэ материалаар 2-3 цагийн дотор шүдний протезийг хийдэг. 
Шүдийг нь үзээд, хазалтыг тохируулж байж 3-14 хоногийн дараа шүдний 
протез нь гарах ёстой. Тэгтэл 1,2 хоногийн дотор гарч байгаа шүд бол 
асуудалтай.45  

Шүдний протез хийлгэх нь маш нарийн асуудал байдаг ба стандарт бус материал 
ашиглаж, шүдний протезийн үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй эмч нар шүдний протез хийж 
байгаа нь уг үйлчилгээний хүрээ болоод иргэдийг хохироох тулгамдаж буй гол 
асуудлуудын нэг байна.  Үйлчилгээ авсан ахмад настнуудын шүдэнд үзлэг хийх, дасан 
зохицох хугацааны туршид холгох, нухах төрлийн асуудлыг хянах, шүдний протезд хяналт 
тавих зэргээр үйлчилгээг сайн үзүүлэх ёстой байдаг ба дээрх ярилцлагаас үзэхэд ахмад 
настнууд явуулын эмнэлгээр үйлчлүүлснээр тухайн эмчээс зөвлөгөө авах, үзлэгт 
хамрагдах боломжгүй болж, цаашлаад эрүүл мэндээр хохирч байгаа талаар судалгаанд 
хамрагдсан шүдний эмч нар гомдоллож байсан.  

                                                
44 Сүхбаатар аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
45 Говьсүмбэр аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
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 Уг үйлчилгээг ахмад настнуудад үзүүлснээр эмнэлгийн байгууллагад ямар нэгэн 
хүндрэл бэрхшээл үүсдэггүй, харин үйлчилгээ үзүүлснээр үйлчлүүлэгч ихтэй болох давуу 
тал байдаг.  

 Иргэдийн хувьд хуванцар шүд хугарах магадлал өндөртэй, түүнээс өөр төрлийн 
шүдний протез хийлгэх сонирхолтой боловч үнэтэй учир хийлгэж чадахгүй байгааг  
иргэдэд тулгамдаж байгаа асуудал гэж дүгнэсэн.  Мөн ахмад настнуудын хөгшрөлттэй 
холбоотойгоор шүдний протез нь таарахаа болих, ахмад настан олон жилийн өмнө 
хийлгэсэн шүдний протездээ дасчихаад шинэ шүд хийлгэх сонирхолгүй байх зэрэг 
асуудлууд байдаг байна.  

Хиймэл шүд нь таарахаа болих бол байнга гардаг асуудал. Хүн чинь 
хөгшрөөд л байгаа шүү дээ. Одоо 5 жилийн өмнө хийлгэж байсан шүд бүр 
хатангиршчихсан сул байдаг. Тэр тусмаа настай хүмүүс чинь бүр их 
хатангиршиж байгаа шүү дээ. Та нар ч гэсэн 38 размерийн гутал өмсдөг 
байж байгаад нас ахих тусам 37, 36 гээд багасна. 36 размердаа 38-г өмсөөд 
сугараад яваад байна гэсэн үг.46      

Үйлчилгээний мөнгөн дүнгийн хувьд 

 Шүдний протезийн төлбөр тухайн ахмад настан хэдэн ширхэг шүд, хагас болон 
бүтэн тагнаатай хийлгэж байгаагаас шалтгаалж үнэ нь өөр байдаг. Шүдний протез дундаа 
хамгийн хямд үнээр хийгдэх боломжтой хатуу хуванцар шүдний протез хийлгэхэд ч 
нийгмийн халамжаас олгох нөхөн олговор нь хүрэлцээтэй байж чаддаггүй. Ахмад 
настнууд ихэвчлэн цөөн тооны шүдтэй байдагтай холбоотойгоор нийгмийн халамжаас 
олгох мөнгөн дүн хүрэлцээгүй байдаг. Эмч нар  шүдний протезийн үйлчилгээнд 150 000 - 
200 000 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлбэл боломжийн гэсэн санал дэвшүүлсэн.   

2013 онд ахмадууд шүдний протезд хамрагдах нь сайн байсан. 2013 оны үнийн 
ханшийг одоогийн үнийн ханштай тэнцүүлж болохооргүй.47 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний нөхөн олговрын хэмжээг хамгийн 
сүүлд Засгийн газрын 2012 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 184-р48 тогтоолоор 20 000-
120 000 гэсэн жишиг үнээр тогтоосон байна. Үүнээс хойш мөнгөн дүнгийн хэмжээг улсаас 
нэмэгдүүлээгүй, тухайн үедээ хүрэлцээтэй байсан ч одоо шүдний эмнэлгийн үйлчилгээний 
үнэ нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад ахмад настнуудын хийлгэж байгаа шүдний протезийн 
үнэ нийгмийн халамжаас олгох мөнгөн дүнгээс илүү гарч байгаа талаар ярьсан. Үүнээс 
гадна шүдний протез хийлгэхийн тулд ахмад настнууд тодорхой тооны шүд авхуулах 
шаардлагатай байдаг нь тэднээс нэмэгдэл зардал гарах бас нэгэн хүндрэл болдог.  

Зарим ахмадууд “120000 төгрөгөөс бага зардлаар хийлгэхээр бол үлдсэн 
мөнгөндөө шүдээ засуулж болох уу?” гэж асуудаг. Гэтэл тийм боломж байхгүй.49  

Үйлчилгээнд өгөх санал 

 Халамжийн байгууллага шүдний эмнэлгүүд хоорондоо гэрээтэй байх талаар чухал 
гэж үзсэн. Шүдний эмнэлэг, нийгмийн халамжийн байгууллага хоорондын хамтын 
ажиллагааны гэрээгүй байх нь ахмад настнуудын хувьд шүдний протезийн үйлчилгээ 
явуулах зөвшөөрөлгүй эмнэлгээр үйлчлүүлэх бэрхшээл үүсэх талаар шүдний эмч нар 
ярьсан.  

                                                
46 Увс аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
47 Говьсүмбэр аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
48 Тэтгэмж, тэтгэвэр, хөнгөлөлтийн хэмжээг тогтоох тухай  
49 Сүхбаатар аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Зураг 7. Эвдэрсэн шүдний протезийг ахмад настнууд өөрсдөө зассан байдал 

 
Шүдний эмч 

Шүдний эмч нарын хувьд уг үйлчилгээний 5 жилийн хугацааг урт гэж үзсэн. Энэ нь 
шүдний протезийн өөрийн ашиглах ёстой хугацаа, хөгшрөлттэй холбоотой ясны 
шимэгдэл, хатангиршил зэрэгтэй шууд хамааралтай гэсэн хариулт өгсөн.  

Шүдний протезийг ашиглах дундаж хугацаа 2-2,5 жил байдаг. Тэгэхээр  5 
жил бололгүй солих шаардлагатай байдаг. Гэтэл зарим ахмад настнууд 
мөнгөгүй учир дахин шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 
хамрагдах хугацааг хүлээдэг. “Одоо эмээгийнх нь хугацаа болох гээд байна. 
Чи миний шүдийг бага зэрэг өнгөлөөд өгөөч?” гэдэг ч юм уу.54 
 
Шүдний протезтэй байхад шүдгүй байснаас арай бага хатангиршдаг. 
Өөрийн шүд ч,  шүдний протез  ч элэгддэг. Шүдний протез элэгдэхээр  доод 
талын ясанд очиж байгаа ачаалал нь бага болж байгаа ч гэсэн буруу зуулт 
үүсдэг. Хоол идэхдээ аль нэг хэсгээрээ хазаж, зажилгагддаг  тул   тухайн 
цэг дээр илүү ачаалал ирж, яс нь буруу хатангиршиж эхэлдэг.55   

Ахмад настан 

Ахмад настнууд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт үйлчилгээний хуульд зааснаар  
/5 жилд нэг удаа дахин эдлэх/ 56  хугацааг маш урт гэж дүгнэсэн. Хөгшрөлттэй 
холбоотойгоор эрүүний яс суларч, шүдний протез мултарч, таарахаа болих тохиолдол их 
гардаг тул үйлчилгээг дахин эдлэх хугацааг богиносгох нь тэдний хувьд ихэд ач 
холбогдолтойг илэрхийлсэн.  

5.1.2. Үйлчилгээг 3 жилд нэг удаа эдлэх боломжтой болсон талаар 

Ахмад настны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу уг хуулийн 8.1.1.-д “... 
шүд /үнэт металлаар хийхээс бусад/-ний протезийн дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг 
гурван жилд нэг удаа нөхөн олгох” болж өөрчлөгдсөнийг уг үйлчилгээний оролцогч талууд 
хэрхэн хүлээж авсан талаар энэ хэсэгт тусгалаа. 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд  хуульд орсон өөрчлөлтийг эергээр хүлээж 
авсан  ба үйлчилгээ хүртэгч ахмад настнуудын хувьд энэхүү өөрчлөлт нь маш сайнаар 
нөлөөлнө гэж тэд үзсэн. Халамжийн байгууллагын хувьд санхүү, төсөвт хүндрэлтэй байх 
талаар санал бодлоо хуваалцсан. 
                                                
54 Улаанбаатар хотын шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
55 Улаанбаатар хотын шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
56 Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуульд зааснаар 

 

Хоёр байгууллага хооронд хамтын ажиллагааны гэрээтэй баймаар байна. 
Гэрээгүй тохиолдолд ахмад настнууд дурын шүдний эмнэлэгт шүдний 
протез хийлгэж байна. Нэгэнт шүдний эмнэлэгт мөнгөө төлөөд шүдээ 
хийлгэсэн тул эргээд шүдний эмнэлэг чанаргүй шүд хийсэн талаар 
хариуцлага тооцоход хүндрэлтэй байдаг. Хамтын ажиллагааны гэрээтэй 
байна гэдэг 2 талын харилцаа мөн аль аль талын хариуцлага нэмэгдэнэ.50 

 
 

V. ШҮДНИЙ ПРОТЕЗИЙН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ГАРСАН ӨӨРЧЛӨЛТ 

5.1. Үйлчилгээний оролцогч талуудын санал бодол 

5.1.1. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт үйлчилгээний 5 жилийн хугацааны талаар 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар ахмад настанд шүдний 
протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээг 5 жил тутам олгох нь хугацааны хувьд урт 
байсан гэж үзсэн. Энэ нь иргэдийн хийлгэсэн шүд 5 жил болохгүй хугарсан, унасан гэх 
асуудлуудтай холбоотой байна.  

Ахмад настнуудын хувьд шүдний протезээ хийлгээд 5 жил хүрэхгүй шүд нь 
хугарч унадаг, юм даахаа больдог, хөдөлгөөнд ордог гэсэн гомдол санал 
ирдэг.51 

Ахмад настнуудад 5 жилээ болоогүй байхад хугарчихлаа, гэмтчихлээ гээд 
ирдэг тохиолдол гарч байсан.52 

Өмнөх 5 жилийн хугацаа арай урт байсан юм шиг санагдаж байна. Зарим  
ахмад настнууд 2-3 жил болоод шүдний протез нь хөдөлдөг болчихлоо, 
өөрийн зардлаар шинэ шүдний протез хийлгэе гээд явж байдаг. 5 жил дотор 
дахин шинэ шүдний протез хийлгэдэг.53  

Ахмад настнуудын хийлгэсэн шүдний протез нь 5 жил дотроо хугарч, гэмтэх 
асуудлууд тохиолддог учраас тэд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 
дахин  хамрагдах талаар асууж лавлах, гомдоллодог байна. Иймд ахмад настнуудын  
дийлэнх нь хуучирсан, эвдэрсэн шүдний протезээ цавуу, үдээсний машин зэрэг 
зориулалтын бус зүйлээр  засаж, дахин хөнгөлөлтөд хамрагдах хугацааг хүлээдэг байна. 
Цөөн тооны ахмад настнууд үйлчилгээнд дахин хамрагдах хугацааг хүлээлгүй өөрийн 
зардлаар  шинэ шүдний протез хийлгэдэг байна. Дээрх шалтгаануудыг үндэслэж 
нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд  шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 
хамрагдах 5 жилийн хугацаа ахмад настнуудын хувьд урт байсан гэж  тайлбарласан.  

                                                
50 Говьсүмбэр аймгийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
51 Налайх дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн 
52 Сүхбаатар аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн 
53 Сүхбаатар дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн 
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Зураг 7. Эвдэрсэн шүдний протезийг ахмад настнууд өөрсдөө зассан байдал 

 
Шүдний эмч 

Шүдний эмч нарын хувьд уг үйлчилгээний 5 жилийн хугацааг урт гэж үзсэн. Энэ нь 
шүдний протезийн өөрийн ашиглах ёстой хугацаа, хөгшрөлттэй холбоотой ясны 
шимэгдэл, хатангиршил зэрэгтэй шууд хамааралтай гэсэн хариулт өгсөн.  

Шүдний протезийг ашиглах дундаж хугацаа 2-2,5 жил байдаг. Тэгэхээр  5 
жил бололгүй солих шаардлагатай байдаг. Гэтэл зарим ахмад настнууд 
мөнгөгүй учир дахин шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд 
хамрагдах хугацааг хүлээдэг. “Одоо эмээгийнх нь хугацаа болох гээд байна. 
Чи миний шүдийг бага зэрэг өнгөлөөд өгөөч?” гэдэг ч юм уу.54 
 
Шүдний протезтэй байхад шүдгүй байснаас арай бага хатангиршдаг. 
Өөрийн шүд ч,  шүдний протез  ч элэгддэг. Шүдний протез элэгдэхээр  доод 
талын ясанд очиж байгаа ачаалал нь бага болж байгаа ч гэсэн буруу зуулт 
үүсдэг. Хоол идэхдээ аль нэг хэсгээрээ хазаж, зажилгагддаг  тул   тухайн 
цэг дээр илүү ачаалал ирж, яс нь буруу хатангиршиж эхэлдэг.55   

Ахмад настан 

Ахмад настнууд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт үйлчилгээний хуульд зааснаар  
/5 жилд нэг удаа дахин эдлэх/ 56  хугацааг маш урт гэж дүгнэсэн. Хөгшрөлттэй 
холбоотойгоор эрүүний яс суларч, шүдний протез мултарч, таарахаа болих тохиолдол их 
гардаг тул үйлчилгээг дахин эдлэх хугацааг богиносгох нь тэдний хувьд ихэд ач 
холбогдолтойг илэрхийлсэн.  

5.1.2. Үйлчилгээг 3 жилд нэг удаа эдлэх боломжтой болсон талаар 

Ахмад настны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу уг хуулийн 8.1.1.-д “... 
шүд /үнэт металлаар хийхээс бусад/-ний протезийн дотоодод хийлгэсэн зардлын үнийг 
гурван жилд нэг удаа нөхөн олгох” болж өөрчлөгдсөнийг уг үйлчилгээний оролцогч талууд 
хэрхэн хүлээж авсан талаар энэ хэсэгт тусгалаа. 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд  хуульд орсон өөрчлөлтийг эергээр хүлээж 
авсан  ба үйлчилгээ хүртэгч ахмад настнуудын хувьд энэхүү өөрчлөлт нь маш сайнаар 
нөлөөлнө гэж тэд үзсэн. Халамжийн байгууллагын хувьд санхүү, төсөвт хүндрэлтэй байх 
талаар санал бодлоо хуваалцсан. 
                                                
54 Улаанбаатар хотын шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
55 Улаанбаатар хотын шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
56 Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуульд зааснаар 
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Энэ ёстой зөв бодлого байна, 5 жилийн хугацаа урт, шүдний протез 
холхигноод байдаг. 5 жилийн хугацаанаас өмнө шүдний протезд асуудал 
гарах нь санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй.63 

5.2. Өөрчлөлтөөс гарах сул болон давуу тал 

Шүдний протезийн үйлчилгээнд дахин хамрагдах хугацааг богиносгосон нь ахмад 
настнуудын хувьд ихээхэн ач холбогдолтой талаар судалгаанд хамрагдсан нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтнүүд, шүдний эмч нар хэлж байсан. Шинжлэх ухааны үүднээс 
шүдний протез, тэр дундаа ахмад настнуудын түгээмэл хэрэглэдэг хатуу хуванцар шүдний 
протезийн ашиглахад зохистой хугацаа 2-3 жил байдаг бөгөөд үүнээс илүү хэрэглэсэн 
тохиолдолд сөрөг чанарууд илэрч улмаар тухайн ахмад настны хоол боловсруулах 
эрхтэнд муугаар нөлөөлөх, цаашлаад хорт хавдар үүсгэх нөлөөтэй байна. Нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтнүүдийн хувьд 5 жилийн хугацаанд шүдний протез эвдэрч, гэмтсэн 
асуудлаар иргэд халамжийн байгууллагад ханддаг тул 3 жил болгохыг зөв гэж үзжээ. 
Үүнээс дүгнэхэд нийгмийн халамжаас олгох шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн 
үйлчилгээнд дахин хамрагдах хугацааг богиносгосон нь ахмад настнуудад ээлтэй бөгөөд 
уг үйлчилгээний чанар сайжрахад эергээр нөлөөлөхөөр байна.  

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн дахин олгох хугацааны өөрчлөлтийн үр дүнд гарах 
сул талыг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ахмад настнууд уг үйлчилгээнд ойрхон 
хамрагдсанаар нийгмийн халамжийн байгууллагын зүгээс санхүүгийн хүндрэл үүснэ гэж 
тодорхойлсон.  

Төсөв санхүү одоо хүрэлцэхгүй байхад уг халамжийн үйлчилгээний 
хамрагдах хугацааг 3 жилд нэг улаа болгоход бүр хүрэлцэхгүй болно. Болж 
өгвөл 5 жилээр байлгавал яадаг юм бол гэсэн бодолтой байна. 5 жилээ 
гүйцээх чанартай шүдний протез хийлгэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэж 
бодож байна. 3 жил болгож өөрчиллөө  гэхэд улсын төсвийг сайн 
хуваарилмаар байна.64 

5.3. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний ирээдүйн байдал 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасан 
даатгуулагч болон Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасан иргэний тэтгэвэр тогтоолгох 
насанд өөрчлөлт оруулж тэтгэвэр тогтоох насыг 2018 оноос эхлэн жил бүр 6 сараар 
нэмэгдэхээр тогтоосон. Тэтгэвэр тогтоолгох нас өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор ҮСХ-ны 
Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцооноос 2017-2045 оны тэтгэвэр 
тогтоолгох ахмадын тоог тооцсон. Зураг 8-аас харахад тэтгэвэр тогтоолгох насыг 
хойшлуулснаар тэтгэвэрт гарах ахмад настнуудын өсөлтийн хувь буурч байгаа ч эерэг 
хэвээр байна. 2028 онд тэтгэвэр тогтоолгох ахмадын өсөлтийн хувь 1.96 пункт, 2038 онд 
2.68 пунктээр өсч байгаа нь хуулийг хэрэгжүүлэх хугацаатай холбоотой.   

                                                
63 Говьсүмбэр аймгийн ахмад настантай хийсэн ярилцлагаас 
64 Налайх дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 

 

5 жилд нэг удаа хөнгөлөлт эдэлдэг байсан бол одоо 3 жилд нэг удаа 
хөнгөлөлт эдлэх боломжтой болж байгаа нь зөв. Шүдний протез нь 
хугарсан, эвдэрсэн хүмүүс дахин шүд хийлгэх боломжтой болно.57 

Шүдний эмч 

Шүдний эмч нарын үзэж байгаагаар шүдний протезийн эдлэх хугацаанаас хэтрүүлж 
зүүсэн тохиолдолд нэгдүгээрт, материал нь муудаж, өнгө нь өөр болж, амт, үнэр ороод, 
хэврэг болох талтай, хоёрдугаарт, хатуу хуванцар шүд нүдэнд үзэгдэхгүй олон жижиг 
нүхтэй (pores) байдаг. Үүнд нь нян, бактери байнга хуримтлагдаж, удаан хугацаанд 
хэрэглэснээс болж хортой чанар илэрч, шүлстэй холилдож хоол боловсруулах эрхтнээр 
дамжин дотор эрхтнийг муутган эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг. Шүдний протез 
тодорхой хугацааны дараа элэгдэж, үүнээс болж  ахмад настны эрүүний түүшин яс буруу  
шимэгддэг. Шүдний протезийг удаан хугацаанд ашиглахад шүдний протез ахмад настны 
аманд тогтохгүй сугарах асуудал үүсдэг талаар шүдний эмч нар судалгааны үеэр хэлж 
байсан. Иймд эрүүл мэндийн талаас ч, хувь хүнд хөгшрөлтийн улмаас ч шүдний 
протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний хугацааг богиносгох нь зөв гэж шүдний эмч 
нар үзсэн. Тэдний ярьж байгаагаар шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдаад 5 
жилийн хугацаа нь болоогүй иргэд цөөнгүй ирдэг бөгөөд 3 жил тутам шүдний протезд 
хамрагдах хугацааны өөрчлөлтийг эергээр хүлээж авч байгаа талаараа хэлсэн. Цөөн 
шүдний эмч өмнөх 5 жилийн хугацааг тийм ч эрсдэлтэй биш гэж дүгнэсэн бөгөөд олонх нь 
нь маш урт байсан, өөрчлөлт хийсэн нь зөв гэж тодорхойлсон.   

Уг нь шүдний протезийг 2 жил тутамд солих ёстой байдаг. Үйлчилгээнд 
дахин хамрагдах хугацааг нь багасгасан нь зөв. Шинэ шүдний протез зүүх 
болгонд тухайн хүний яс эрүүл байх боломжтой. Хуучин шүдний протезээ 
зүүгээд ясаа хатангиршуулах нь буруу.58 

Ахмад настан 

Судалгаанд хамрагдсан үйлчилгээ хүртэгч ахмад настнууд  таатай хүлээж авсан. 
Тэд дараах байдлаар байдлаар өөрсдийн санал бодлыг хуваалцсан:  

Шүдний протез  3 жилийн дараа суларч унах гээд байдаг. Миний хувьд 2 жил 
аргалж явсаар байгаад 5 жилээ гүйцээсэн. Энэ хуулийн өөрчлөлтийг маш 
сайн нөлөөтэй байна гэж үзэж байна.59 

Шүд бол чухал  эрхтэн. Хоол шингээж, боловсруулахаас авахуулаад 
хэрэгтэй. Ихэнх ахмад настнууд хөгшрөөд шүдгүй болсон байдаг. Шүдний 
протезийн хөнгөлөлт дахин авах 5 жилийн хугацаа урт байсан. Одоо 3 жил 
болж байгаа нь маш сайхан санагдаж байна.60 

Болж байна, 2 жилээр наашлуулна гэдэг бол боломжийн. 5 жил бас урт 
хугацаа шүү дээ.61 

5 жилд нэг удаа шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт авах нь гайгүй ээ, 
хамгийн гол нь шүдний эмнэлгүүд  чанартай сайн шүд хийх хэрэгтэй. Анх 
удаа сонсож байна. Миний хувьд боломжийн санагдаж байна. Одоо шүдний 
эмнэлгүүд 3 жилийн баталгаа гаргаж өгөх байлгүй дээ.62 

                                                
57 Увс аймгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн 
58 Сүхбаатар дүүргийн шүдний эмчтэй хийсэн ярилцлагаас 
59 Увс аймгийн ахмад настантай хийсэн ярилцлагаас  
60 Налайх дүүргийн ахмад настантай хийсэн ярилцлагаас  
61 Говьсүмбэр аймгийн ахмад настантай хийсэн ярилцлагаас 
62 Налайх дүүргийн ахмад настантай хийсэн ярилцлагаас 
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Энэ ёстой зөв бодлого байна, 5 жилийн хугацаа урт, шүдний протез 
холхигноод байдаг. 5 жилийн хугацаанаас өмнө шүдний протезд асуудал 
гарах нь санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй.63 

5.2. Өөрчлөлтөөс гарах сул болон давуу тал 

Шүдний протезийн үйлчилгээнд дахин хамрагдах хугацааг богиносгосон нь ахмад 
настнуудын хувьд ихээхэн ач холбогдолтой талаар судалгаанд хамрагдсан нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтнүүд, шүдний эмч нар хэлж байсан. Шинжлэх ухааны үүднээс 
шүдний протез, тэр дундаа ахмад настнуудын түгээмэл хэрэглэдэг хатуу хуванцар шүдний 
протезийн ашиглахад зохистой хугацаа 2-3 жил байдаг бөгөөд үүнээс илүү хэрэглэсэн 
тохиолдолд сөрөг чанарууд илэрч улмаар тухайн ахмад настны хоол боловсруулах 
эрхтэнд муугаар нөлөөлөх, цаашлаад хорт хавдар үүсгэх нөлөөтэй байна. Нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтнүүдийн хувьд 5 жилийн хугацаанд шүдний протез эвдэрч, гэмтсэн 
асуудлаар иргэд халамжийн байгууллагад ханддаг тул 3 жил болгохыг зөв гэж үзжээ. 
Үүнээс дүгнэхэд нийгмийн халамжаас олгох шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн 
үйлчилгээнд дахин хамрагдах хугацааг богиносгосон нь ахмад настнуудад ээлтэй бөгөөд 
уг үйлчилгээний чанар сайжрахад эергээр нөлөөлөхөөр байна.  

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн дахин олгох хугацааны өөрчлөлтийн үр дүнд гарах 
сул талыг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ахмад настнууд уг үйлчилгээнд ойрхон 
хамрагдсанаар нийгмийн халамжийн байгууллагын зүгээс санхүүгийн хүндрэл үүснэ гэж 
тодорхойлсон.  

Төсөв санхүү одоо хүрэлцэхгүй байхад уг халамжийн үйлчилгээний 
хамрагдах хугацааг 3 жилд нэг улаа болгоход бүр хүрэлцэхгүй болно. Болж 
өгвөл 5 жилээр байлгавал яадаг юм бол гэсэн бодолтой байна. 5 жилээ 
гүйцээх чанартай шүдний протез хийлгэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэж 
бодож байна. 3 жил болгож өөрчиллөө  гэхэд улсын төсвийг сайн 
хуваарилмаар байна.64 

5.3. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний ирээдүйн байдал 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасан 
даатгуулагч болон Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасан иргэний тэтгэвэр тогтоолгох 
насанд өөрчлөлт оруулж тэтгэвэр тогтоох насыг 2018 оноос эхлэн жил бүр 6 сараар 
нэмэгдэхээр тогтоосон. Тэтгэвэр тогтоолгох нас өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор ҮСХ-ны 
Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцооноос 2017-2045 оны тэтгэвэр 
тогтоолгох ахмадын тоог тооцсон. Зураг 8-аас харахад тэтгэвэр тогтоолгох насыг 
хойшлуулснаар тэтгэвэрт гарах ахмад настнуудын өсөлтийн хувь буурч байгаа ч эерэг 
хэвээр байна. 2028 онд тэтгэвэр тогтоолгох ахмадын өсөлтийн хувь 1.96 пункт, 2038 онд 
2.68 пунктээр өсч байгаа нь хуулийг хэрэгжүүлэх хугацаатай холбоотой.   

                                                
63 Говьсүмбэр аймгийн ахмад настантай хийсэн ярилцлагаас 
64 Налайх дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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ахмад настан энэ үйлчилгээнд хамрагдаж 3.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт, 2030 онд 31.1 
мянган ахмад настан хамрагдаж 3.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт, 2045 онд 44.9 мянган 
ахмад настан хамрагдаж 5.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай болохоор байна. 
(Хүснэгт 3)   

Хүснэгт 3. Ахмад настнууд тоо, нийт болон тэтгэвэр тогтоолгох ахмад настнуудаар, 
хүйсээр, шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт авах ахмадын тоо, 2016-2045 он 

он 
 

Ахмадын тоо* Тэтгэвэр тогтоолгох ахмадын 
тоо** 

Шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлт*** 

Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт 

Хамрагдах 
ахмад 

настнуудын 
тоо 

Шаардлагатай 
мөнгөн дүн 

/мян.төг/ 

2016 80,511 176,384 256,894 80,511 176,384 256,894 24,418 2,930,160 

2017 84,944 186,490 271,434 84,944 186,490 271,434 27,143 3,257,210 

2018 89,964 196,703 286,667 85,147 188,715 273,861 27,386 3,286,338 

2019 95,575 207,221 302,796 85,220 190,802 276,022 27,602 3,312,266 

2020 101,721 217,920 319,641 85,612 193,012 278,623 27,862 3,343,479 

2021 108,396 228,721 337,117 85,833 195,050 280,883 28,088 3,370,590 

2022 115,543 239,621 355,164 86,315 197,097 283,412 28,341 3,400,949 

2023 123,004 250,658 373,663 86,573 198,920 285,493 28,549 3,425,919 

2024 130,583 261,896 392,479 87,047 200,677 287,725 28,772 3,452,695 

2025 138,139 273,373 411,512 87,238 202,135 289,373 28,937 3,472,477 

2026 145,597 285,076 430,674 87,570 203,471 291,041 29,104 3,492,490 

2027 152,972 296,945 449,917 87,566 204,452 292,018 29,202 3,504,222 

2028 160,325 308,902 469,227 93,401 205,318 298,719 29,872 3,584,629 

2029 167,763 320,841 488,604 99,234 205,770 305,004 30,500 3,660,048 

2030 175,356 332,699 508,055 104,952 206,104 311,056 31,106 3,732,671 

2031 183,117 344,478 527,595 110,504 206,001 316,505 31,650 3,798,060 

2032 190,999 356,202 547,201 115,916 205,823 321,740 32,174 3,860,878 

2033 198,950 367,862 566,812 121,259 205,197 326,455 32,646 3,917,465 

2034 206,892 379,440 586,332 126,637 204,503 331,140 33,114 3,973,681 

2035 214,782 390,960 605,742 132,133 203,356 335,489 33,549 4,025,872 

2036 222,645 402,320 624,965 137,776 202,135 339,911 33,991 4,078,928 

2037 230,517 413,561 644,078 143,540 200,484 344,024 34,402 4,128,283 

2038 238,391 425,031 663,422 149,387 208,011 357,399 35,740 4,288,787 

2039 246,245 437,163 683,408 155,253 215,533 370,786 37,079 4,449,433 

2040 254,079 450,205 704,285 161,090 223,005 384,095 38,409 4,609,138 

2041 261,785 464,287 726,071 166,904 230,436 397,340 39,734 4,768,083 

2042 269,388 479,135 748,523 172,716 237,851 410,567 41,057 4,926,808 

2043 277,179 494,094 771,274 178,509 245,248 423,757 42,376 5,085,084 

2044 285,506 508,190 793,696 184,239 252,557 436,796 43,680 5,241,557 

2045 294,589 520,767 815,356 189,909 259,798 449,707 44,971 5,396,484 
* - ҮСХ-ны Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцооны 60, түүнээс дээш настай эрэгтэй,  55, түүнээс дээш 
настай эмэгтэй хүний тоо 
** - Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4-дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан 
даатгуулагч болон Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.1-д заасан иргэний тэтгэвэр тогтоолгох насаар бодсон болно. 
*** - Тэтгэвэр тогтоолгох ахмад настнуудын 10 хувь нь шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдаж, 
120000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэхээр тооцсон тооцоо 
 

 

 

Зураг 8. Нийт болон тэтгэвэр тогтоолгох ахмад наснуудын өсөлтийн хувь, 2017-2045 
он  

 

Тэтгэвэр тогтоолгох насыг хойшлуулснаар тэтгэвэрт гарах ахмад настнуудын өсөлтийн 
хувь эерэг байгаа учир тэтгэвэрт гарч байгаа ахмад настнуудын тоо өсөлттэй байна. 
(Зураг 9) 

Зураг 9. Тэтгэвэр тогтоолгох ахмад настны тоо, хүйсээр, мянган хүнээр, 2017-2045 
он 

 

Өнгөрсөн 2016 оны байдлаар нийт 24.4 мянган ахмад буюу нийт ахмад настнуудын 9.5 
хувь нь шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдсан байна. Жилд 
ойролцоогоор тэтгэвэр тогтоолгох нийт ахмадын 10 хувь нь шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдах магадлалтай бөгөөд хамрагдсан ахмадууд 120 000 
төгрөгийн шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт авна гэж тооцвол 2020 онд 27.9 мянган 
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ахмад настан энэ үйлчилгээнд хамрагдаж 3.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт, 2030 онд 31.1 
мянган ахмад настан хамрагдаж 3.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт, 2045 онд 44.9 мянган 
ахмад настан хамрагдаж 5.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай болохоор байна. 
(Хүснэгт 3)   

Хүснэгт 3. Ахмад настнууд тоо, нийт болон тэтгэвэр тогтоолгох ахмад настнуудаар, 
хүйсээр, шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт авах ахмадын тоо, 2016-2045 он 

он 
 

Ахмадын тоо* Тэтгэвэр тогтоолгох ахмадын 
тоо** 

Шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлт*** 

Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт 

Хамрагдах 
ахмад 

настнуудын 
тоо 

Шаардлагатай 
мөнгөн дүн 

/мян.төг/ 

2016 80,511 176,384 256,894 80,511 176,384 256,894 24,418 2,930,160 

2017 84,944 186,490 271,434 84,944 186,490 271,434 27,143 3,257,210 

2018 89,964 196,703 286,667 85,147 188,715 273,861 27,386 3,286,338 

2019 95,575 207,221 302,796 85,220 190,802 276,022 27,602 3,312,266 

2020 101,721 217,920 319,641 85,612 193,012 278,623 27,862 3,343,479 

2021 108,396 228,721 337,117 85,833 195,050 280,883 28,088 3,370,590 

2022 115,543 239,621 355,164 86,315 197,097 283,412 28,341 3,400,949 

2023 123,004 250,658 373,663 86,573 198,920 285,493 28,549 3,425,919 

2024 130,583 261,896 392,479 87,047 200,677 287,725 28,772 3,452,695 

2025 138,139 273,373 411,512 87,238 202,135 289,373 28,937 3,472,477 

2026 145,597 285,076 430,674 87,570 203,471 291,041 29,104 3,492,490 

2027 152,972 296,945 449,917 87,566 204,452 292,018 29,202 3,504,222 

2028 160,325 308,902 469,227 93,401 205,318 298,719 29,872 3,584,629 

2029 167,763 320,841 488,604 99,234 205,770 305,004 30,500 3,660,048 

2030 175,356 332,699 508,055 104,952 206,104 311,056 31,106 3,732,671 

2031 183,117 344,478 527,595 110,504 206,001 316,505 31,650 3,798,060 

2032 190,999 356,202 547,201 115,916 205,823 321,740 32,174 3,860,878 

2033 198,950 367,862 566,812 121,259 205,197 326,455 32,646 3,917,465 

2034 206,892 379,440 586,332 126,637 204,503 331,140 33,114 3,973,681 

2035 214,782 390,960 605,742 132,133 203,356 335,489 33,549 4,025,872 

2036 222,645 402,320 624,965 137,776 202,135 339,911 33,991 4,078,928 

2037 230,517 413,561 644,078 143,540 200,484 344,024 34,402 4,128,283 

2038 238,391 425,031 663,422 149,387 208,011 357,399 35,740 4,288,787 

2039 246,245 437,163 683,408 155,253 215,533 370,786 37,079 4,449,433 

2040 254,079 450,205 704,285 161,090 223,005 384,095 38,409 4,609,138 

2041 261,785 464,287 726,071 166,904 230,436 397,340 39,734 4,768,083 

2042 269,388 479,135 748,523 172,716 237,851 410,567 41,057 4,926,808 

2043 277,179 494,094 771,274 178,509 245,248 423,757 42,376 5,085,084 

2044 285,506 508,190 793,696 184,239 252,557 436,796 43,680 5,241,557 

2045 294,589 520,767 815,356 189,909 259,798 449,707 44,971 5,396,484 
* - ҮСХ-ны Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцооны 60, түүнээс дээш настай эрэгтэй,  55, түүнээс дээш 
настай эмэгтэй хүний тоо 
** - Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4-дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан 
даатгуулагч болон Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.1-д заасан иргэний тэтгэвэр тогтоолгох насаар бодсон болно. 
*** - Тэтгэвэр тогтоолгох ахмад настнуудын 10 хувь нь шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдаж, 
120000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэхээр тооцсон тооцоо 
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зарим төрлийн шүдний протезийн үнийн дүнд нийгмийн халамжаас олгох мөнгөн дүн 
хүрэлцээгүй тул зөрүү мөнгийг ахмад настнууд төлөх шаардлагатай болдог нь тус 
үйлчилгээг хүртэж чадахгүй нөхцөл үүсдэг гэдгийг судалгаанд оролцогчид дурдсан. Улсын 
эмнэлэг шүдний протез хийх жишиг үнийг баримталж хийдэг боловч дараалал ихтэй, мөн 
хөдөө орон нутгийн ахмад настнуудын хувьд нийслэл рүү явахад хүндрэлтэй байдаг тул 
тэд ихэвчлэн хувийн эмнэлгээр үйлчлүүлдэг. Шүдний протез хийлгэхийн өмнө хөдөлгөөнд 
орсон зарим шүд, ёзоорыг авахуулах шаардлагатай болдог. Мөн алслагдсан сумдаас 
аймгийн төв болон нийслэлд ирж шүдний протез хийлгэж байгаа ахмад настнуудын хувьд 
шүдний протезоо тааруулах хугацаа, унааны зардал гэх мэт нэмэлт зардал гардаг. Иймд 
шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний нөхөн олговрын хэмжээг 
нэмэгдүүлэх, шүд авах зардлыг тусгах хэрэгтэй гэж үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчид үзэж 
байна. 

 Үйлчилгээний ач холбогдол 

Ахмад настнуудын ихэнх нь бага хэмжээний тэтгэвэр авдаг, тэтгэврийн зээлтэй, 
өөрөө төлбөрөө төлөөд шүдний протез хийлгэх боломжгүй зэрэг шалтгаантай байдгаас 
тус үйлчилгээнд хамрагдаж, хөнгөлөлт эдлэх нь санхүүгийн хувьд их ач холбогдолтой юм.  

Харин ахмад настнуудын хувьд хийлгэсэн шүдний протездоо тэр бүр сэтгэл 
хангалуун биш байгаа нь уг хөтөлбөрийн ач холбогдлыг бууруулж байна. Шүдний протез 
хийлгэсэн зарим ахмад настнууд шүдээ сайн тааруулж хийлгээгүйгээс, мөн үнийн дүнгийн 
хямдыг бодож хатуу материаллаар хийлгэдэг зэрэг нь ашиглахад хүндрэл үүсгэдэг, 
шүдний протезоо засуулах эсвэл дахин хийлгэхээс өөр аргагүй болдог гэсэн. Шүдний 
протезийн чанар муу байгаа нь үнийн дүнтэй шууд хамааралтай гэж ахмад настнууд 
болон шүдний эмч нар үзсэн.   

 Үйлчилгээнд тавигдаж буй хяналт 

Ахмад настнуудын хувьд уг хөтөлбөрт хамрагдахад хүндрэл бэрхшээл гардаггүй ч 
үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настнуудад хяналт тавих механизм бүдүүлэг байгаагаас 
буг үйлчилгээнд сэтгэл дундуур байгаагаа цөөнгүй үйлчлүүлэгч нар дурдаж байсан. 
Үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настны хийлгэсэн шүдийг албан өрөөндөө тоолох нь 
бүдүүлэг арга юм. Иймд хяналтыг өөр аргаар тавих хэрэгтэй гэж ахмад настнууд болон 
зарим нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд дурдаж байсан. 

 Хамрагдахгүй байгаа шалтгаан 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй ахмад настнууд 
дараах төрлийн иргэд байсан. Үүнд:  

а)  Өмнө нь өөрийн зардлаар шүдний протез урд хийлгэсэн. Эдгээр иргэд шүдний 
протез хийлгэхгүй байгаа шалтгаан нь өмнө хийлгэсэн шүдний протез нь хэрэглэхэд 
асуудалгүй байгаа, дасчихсан бөгөөд хугарч, эвдрээгүй тул сольж, шинээр хийлгэх 
шаардлагагүй гэж үзсэн.  

б) Шүдний протез огт хийлгэж байгаагүй. Эдгээр иргэд шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлтийн талаар дутмаг мэдлэгтэй, хэрхэн хамрагдах талаар тодорхой сайн 
мэддэггүй бөгөөд тэдний зарим нь өндөр настай тул цөөхөн жил шүдний протез ашиглах 
шаардлагагүй гэж үзсэн.    

Шүдний протез огт хийлгэж байгаагүй ахмад настнуудад шүдний протез хийлгэх нь 
зөвхөн хооллолтод нөлөөлөөд зогсохгүй бусад эрхтэн, эрүү нүүрний бүтцэд хүртэл 
нөлөөлдөг гэдгийг сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Мөн зорилтот бүлгийн иргэд замын зардал, 

 

 

VI. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

Судалгаанд шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд оролцогч талууд 
болох нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн, шүдний эмнэлгийн эмч, ахмад настнуудаас уг 
үйлчилгээний талаарх санал бодол, тэдэнд тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээл, уг 
үйлчилгээнээс юу хүсэж байгаа зэргийн талаар чанарын судалгааны аргаар судаллаа.   

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ ахмад настнуудын хувьд чухал 
үйлчилгээнүүдийн нэг юм. Уг үйлчилгээнд хамрагдсанаар ахмад настнуудын хоол 
боловсруулах эрхтний хэвийн үйл ажиллагааг хангах, бусад эрүүл мэндийн учиг өвчнөөс 
сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой хэмээн судалгаанд оролцогчид үзэж байсан.   

 Үйлчилгээний талаарх мэдээлэл 

Тус үйлчилгээг хүртсэн ахмад настны хувьд бодитой мэдээллийг нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтэн болон шүдний эмч нараас авч байна.  

Харин шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлт эдлээгүй ахмад настнуудын хувьд уг 
үйлчилгээний талаар сонссон төдий мэдээлэлтэй байгаа нь хамрагдалтын хүрээг 
бууруулж байна. Тэд уг хөтөлбөрийн талаар хэрхэн яаж хамрагдах, мөнгөн дүн, хугацааны 
талаар огт мэдээлэлгүй байна. Өөрөөр хэлбэл мэдээллийн хамрах хүрээ, мэдээлэл 
хүргэлтийн чанарыг анхаарах нь чухал юм. Ахмад настнуудын хувьд мэдээллийн эх 
сурвалжийн хувьд хамгийн дөт замыг нийгмийн халамжийн ажилтан хэмээн тодорхойлсон.  

 Үйлчилгээнд дахин хамрагдах хугацаа 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд өмнө нь 5 жилд нэг удаа 
хамрагдах боломжтой байсан нь хэтэрхий урт хугацаа бөгөөд хугацааг богиносгож 3 жилд 
нэг удаа хамрагдах боломжтой болсон нь ахмад настнуудад таатай нөхцлийг бүрдүүлж 
буйг судалгаанд оролцогч бүхий л талууд дэмжин, хүлээж авч байна.  

Шүдний эмч нар шүдний протез тус бүр хийгдэж байгаа материалаас хамаарч 
ашиглах хугацаа нь өөр байдгийг онцлон хэлж байсан. Авагддаггүй шүдний протезийн 
хувьд эдэлгээний хугацаа харьцангуй урт, зарим төрлийг нь насан туршийнх гэж тооцдог. 
Шүдний эмч нарын зөвлөснөөр авагддаг хуванцар шүдний протезийг хамгийн сайндаа 4 
хүртэлх жил ашиглах боломжтой. Мөн ашиглах хугацаанаас гадна шаардлагад нийцэхгүй 
шүдний протез хийлгэсэн ахмад настнууд цөөнгүй таардаг байна. Хөдөө орон нутгийн 
хувьд явуулын эмнэлгүүд үйлчилгээ үзүүлдэг. Гэтэл тэд үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй 
эсэхийг ахмад настнууд мэддэггүй, нийгмийн халамжаас хяналт тавьдаггүй талаар 
судалгаанд хамрагдсан шүдний эмч дурьдсаныг анхаарвал зохистой. 

 Нөхөн олгож буй мөнгөн дүн 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний дагуу ахмад настанд олгож буй 
мөнгөн дүнгийн хэмжээ нь харьцангуй бага байгаа талаар үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч 
байгууллагуудын төлөөлөл онцлон тэмдэглэж байсан. Тухайлбал, ахмад настнуудын 
шүдний онцлогт таарсан шүдний протез хийлгэх сонголтын хувьд хязгаарлагдмал байдаг 
тул хамгийн хямд, авагддаг хатуу хуванцраар хийлгэдэг. Ихэвчлэн ахмад настнууд үнийн 
дүнгээс хамааран дээд, доод тагнаатай буюу бүтэн шүдний протез хийлгэдэг учир цөөн 
үлдсэн эрүүл шүдээ авахуулж, шүдний протез хийлгэдэг нь эрүүл мэнд талаасаа маш 
буруу хандлага болохыг шүдний мэргэжлийн эмч нар онцлон тэмдэглэж байсан. Түүнчлэн 
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зарим төрлийн шүдний протезийн үнийн дүнд нийгмийн халамжаас олгох мөнгөн дүн 
хүрэлцээгүй тул зөрүү мөнгийг ахмад настнууд төлөх шаардлагатай болдог нь тус 
үйлчилгээг хүртэж чадахгүй нөхцөл үүсдэг гэдгийг судалгаанд оролцогчид дурдсан. Улсын 
эмнэлэг шүдний протез хийх жишиг үнийг баримталж хийдэг боловч дараалал ихтэй, мөн 
хөдөө орон нутгийн ахмад настнуудын хувьд нийслэл рүү явахад хүндрэлтэй байдаг тул 
тэд ихэвчлэн хувийн эмнэлгээр үйлчлүүлдэг. Шүдний протез хийлгэхийн өмнө хөдөлгөөнд 
орсон зарим шүд, ёзоорыг авахуулах шаардлагатай болдог. Мөн алслагдсан сумдаас 
аймгийн төв болон нийслэлд ирж шүдний протез хийлгэж байгаа ахмад настнуудын хувьд 
шүдний протезоо тааруулах хугацаа, унааны зардал гэх мэт нэмэлт зардал гардаг. Иймд 
шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээний нөхөн олговрын хэмжээг 
нэмэгдүүлэх, шүд авах зардлыг тусгах хэрэгтэй гэж үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчид үзэж 
байна. 

 Үйлчилгээний ач холбогдол 

Ахмад настнуудын ихэнх нь бага хэмжээний тэтгэвэр авдаг, тэтгэврийн зээлтэй, 
өөрөө төлбөрөө төлөөд шүдний протез хийлгэх боломжгүй зэрэг шалтгаантай байдгаас 
тус үйлчилгээнд хамрагдаж, хөнгөлөлт эдлэх нь санхүүгийн хувьд их ач холбогдолтой юм.  

Харин ахмад настнуудын хувьд хийлгэсэн шүдний протездоо тэр бүр сэтгэл 
хангалуун биш байгаа нь уг хөтөлбөрийн ач холбогдлыг бууруулж байна. Шүдний протез 
хийлгэсэн зарим ахмад настнууд шүдээ сайн тааруулж хийлгээгүйгээс, мөн үнийн дүнгийн 
хямдыг бодож хатуу материаллаар хийлгэдэг зэрэг нь ашиглахад хүндрэл үүсгэдэг, 
шүдний протезоо засуулах эсвэл дахин хийлгэхээс өөр аргагүй болдог гэсэн. Шүдний 
протезийн чанар муу байгаа нь үнийн дүнтэй шууд хамааралтай гэж ахмад настнууд 
болон шүдний эмч нар үзсэн.   

 Үйлчилгээнд тавигдаж буй хяналт 

Ахмад настнуудын хувьд уг хөтөлбөрт хамрагдахад хүндрэл бэрхшээл гардаггүй ч 
үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настнуудад хяналт тавих механизм бүдүүлэг байгаагаас 
буг үйлчилгээнд сэтгэл дундуур байгаагаа цөөнгүй үйлчлүүлэгч нар дурдаж байсан. 
Үйлчилгээнд хамрагдсан ахмад настны хийлгэсэн шүдийг албан өрөөндөө тоолох нь 
бүдүүлэг арга юм. Иймд хяналтыг өөр аргаар тавих хэрэгтэй гэж ахмад настнууд болон 
зарим нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд дурдаж байсан. 

 Хамрагдахгүй байгаа шалтгаан 

Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй ахмад настнууд 
дараах төрлийн иргэд байсан. Үүнд:  

а)  Өмнө нь өөрийн зардлаар шүдний протез урд хийлгэсэн. Эдгээр иргэд шүдний 
протез хийлгэхгүй байгаа шалтгаан нь өмнө хийлгэсэн шүдний протез нь хэрэглэхэд 
асуудалгүй байгаа, дасчихсан бөгөөд хугарч, эвдрээгүй тул сольж, шинээр хийлгэх 
шаардлагагүй гэж үзсэн.  

б) Шүдний протез огт хийлгэж байгаагүй. Эдгээр иргэд шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлтийн талаар дутмаг мэдлэгтэй, хэрхэн хамрагдах талаар тодорхой сайн 
мэддэггүй бөгөөд тэдний зарим нь өндөр настай тул цөөхөн жил шүдний протез ашиглах 
шаардлагагүй гэж үзсэн.    

Шүдний протез огт хийлгэж байгаагүй ахмад настнуудад шүдний протез хийлгэх нь 
зөвхөн хооллолтод нөлөөлөөд зогсохгүй бусад эрхтэн, эрүү нүүрний бүтцэд хүртэл 
нөлөөлдөг гэдгийг сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Мөн зорилтот бүлгийн иргэд замын зардал, 
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VII. ХАВСРАЛТ 

Хавсралт 1. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдахад шаардлагатай 
материалын жагсаалт  

 

Хавсралт 2. Шүдний протез хийх талаар шүдний эмнэлгийн зарлал 

 

 

 

зөрүү үнэ зэрэг санхүүгийн бэрхшээлээс болоод тэр болгон шүдний протезийн үнийн 
хөнгөлөлтийн үйлчилгээнд хамрагдаж чаддаггүй байна.  

Судалгаанаас гарсан зөвлөмж:  

 Үйлчилгээнд оролцогч талуудын уялдаа холбоо, мэдээллийг сайжруулах. Тус 
үйлчилгээний ач холбогдлыг ахмад настнууд болон холбогдох мэргэжилтнүүдэд 
бүрэн таниулах; 

 Орон нутагт нийгмийн халамжийн байгууллага болон шүдний эмнэлгүүд хоорондоо 
албан ёсоор хамтарч ажиллах боломж, бололцоог судлах, хэрэгжүүлэх; 

 Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд шүдний эмнэлэг болон ашиг хүртэгч ахмад 
настнуудад тавих хяналтын хэлбэрийг өөрчлөх, сайжруулах; 

 Нийгмийн халамжаас олгож буй энэхүү үйлчилгээний нөхөн олговрын мөнгөн 
дүнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

 Алслагдмал сумын иргэд уг үйлчилгээнд хамрагдахад нэмэлт зардал гардаг учир 
нөхөн олговрын хэмжээг нийслэл, аймгийн төв, хөдөөд ялгаатай тогтоох боломжийг 
судлаж, хэрэгжүүлэх; 

 Аймгийн төвөөс алслагдмал сум, тэр дундаа хөдөөгийн багуудад зөвшөөрөл бүхий 
шүдний эмнэлгүүдийг тусгайлсан хөтөлбөрийн хүрээнд ажлуулж, ахмадуудыг тус 
үйлчилгээнд хамрагдах нөхцөл боломжоор хангаж, эрүүл мэндийг хамгаалахыг 
аймгийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газруудад зөвлөмж болгох.  
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VII. ХАВСРАЛТ 

Хавсралт 1. Шүдний протезийн үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдахад шаардлагатай 
материалын жагсаалт  

 

Хавсралт 2. Шүдний протез хийх талаар шүдний эмнэлгийн зарлал 
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