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БУСАН ХОТЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ДЭМЖИХ ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛАГА

ЗОРИЛТ, 
АЛСЫН ХАРАА 

ГОЛ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР 

BEPA АЖ АХУЙ НЭГЖИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР   

БУСАН ХОТЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ДЭМЖИХ ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Бусан хотын эдийн засгийн хөгжилд бид хамтдаа 

Бусан хотын эдийн Засгийн хөгжлийг дэмжих газар (BEPA) нь Бусан хот болон 
Солонгосын жижиг дунд үйлдвэрийн газраас байгуулсан ашгийн бус байгууллага бөгөөд 
Бусан хотод байрлах жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдэд цогц, системтэй дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх замаар  бүс нутгийн аж ахуй нэгжийн менежментийн чадавхыг 
сайжруулж, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхийн  төлөө хүчин зүтгэж байна. 

Цогц системтэй дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх замаар  
бүс нутгийн аж ахуй нэгжийн менежментийн чадавхыг 

сайжруулж, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

Бусан хотын эдийн засгийг эрчимжүүлэх сан хөмрөг , гадаад худалдаа, гарааны бизнес, ажлын байр, удирдлагын алдаатай үйл ажиллагааг 
засах, үйлчилгээний бизнесийг дэмжих  зэрэг олон төрлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. 

· Гадаад худалдаа, шинэ зах зээлд гарахад  дэмжлэг үзүүлэх
·  Гарааны бизнесийг дэмжих, ажил хайгчдад зориулсан ажлын байр 
бий болгох

· Бүс нутгийн гутлын үйлдвэрлэлийг дэмжих 
· Бусан хотыг Олон улсын санхүүгийн хот болгох, дэмжлэг үзүүлэх

·  Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг чадваржуулах дэмжлэг (Үйл ажиллагаа 
дэмжих сан, маркетинг, зөвлөгөө) 

· Бүс нутгийн оюуны үйлчилгээ эрхлэгчдийг чадваржуулах дэмжлэг
·  Эдийн засгийн чиг хандлагат анализ хийж, хариу арга зам боловсруулах
· Бусан хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг дэмжих 

Бусан хотын эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, ажлын 
байрыг нэмэгдүүлэхийн төлөөх найдвартай түнш

Гол стратеги

Харилцагч 
төвтэй

Олон улсад 
гарах

Байгууллагын зорилт, алсын хараанд 
нийцсэн үйл ажиллагааны үр дүн гаргах

Харилцагч төвтэй үйлчилгээ Гадаад хамтын харилцааг идэвхжүүлэн 
хөрөнгө оруулалт гадаад худалдааг дэмжих 

Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх,
Гарааны бизнесийг хурдасгах

·  Хотын иргэдэд бодит ажлын байрыг бий 
болгох, ажил байр олгогч хоорондын үл 
ойлголцлыг шийдвэрлэх 

·   Байгальд ээлтэй гарааны бизнесийг 
нэмэгдүүлэх 

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн 
өсөлтийг дэмжих

·  Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх 

·  Олон улсын зах зээлд гарах боломжийг 
эрчимжүүлэх

·  жижиг бизнес эрхлэгчдийг дэмжих 

Бүс нутгийн гол аж үйлдвэрлэлийн үр дүнг 
нэмэгдүүлэх

·  Аж үйлдвэр эрхлэлтийн үр дүнг нэмэгдүүлэх
·  Бүс нутгийн уламжлалтаж үйлдвэрлэлийн хэв 
маягийг шинэчлэн, эрчимжүүлэх (гутал, ноосон 
хувцас) 

·  Үр ашигтай шинэ аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 
(оюуны өмчийн үйлчилгээ, амьдралын чанар, 
эрүүл мэндийн аялал жуулчлал, MICE) 

Зорилт

Ажлын үр 
дүнгийн өсөлт

Алсын хараа

005



Бусаны эдийн засгийг дэмжих хөгжлийн газрын харьяа байгууламжууд

БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮД

Ёнсан Чонса
3F and 4F, 1090, Jungang-daero, Yeonje-gu, 
Busan
Tel. +82-51-600-1700

Гарааны бизнес дэмжих төв
Engineering Building 10 in Yongdang 
Campus, Pukyong National University
365, Sinseon-ro, Nam-gu, Busan
Tel. +82-51-600-1852

Медикал ICT төв
5F, Convergence Medicine Research 
Building, 187 Gudeok-ro, Seo-gu, Busan
Tel. +82-51-257-9707

Сүүлийн үеийн гутлын хоб төв
235, 943beon-gil, Nakdong-daero, 
Sasang-gu, Busan
Tel. +82-51-317-8501

Нугсан Чонса
38-26, Noksansandan 232-ro, Gangseo-gu, 
Busan
Tel. +82-51-971-1730

Гарааны бизнес дэмжих кафе
Songsanghyeon Square Branch:  
575, Jeonpo-dong, Busanjin-gu, Busan 
Tel. +82-51-803-9951
Daeyeon Branch:  
45, Yongso-ro, Nam-gu, Busan 
Tel. +82-51-626-6760
Sasang Branch:  
572-1, Gwaebeop-dong, Sasang-gu, Busan 
Tel. +82-51-317-2100

Ногоон аж үйлдвэрлэлийн газар
55, 14beon-gil, Noksansandan 382-ro, 
Gangseo-gu, Busan
Tel. +82-51-832-1770
Гутлын аж үйлдвэрлэлийг дэмжих төв
55, 14beon-gil, Noksansandan 382-ro, 
Gangseo-gu, Busan
Tel. +82-51-979-1712

Залуучуудын мөрөөдлийн төв
772, Gaya-daero, Busanjin-gu, Busan
Tel. +82-51-816-4600

Оюуны үйлдвэрлэлийг дэмжих төв
111, Hyoyeol-ro, Buk-gu, Busan
Tel. +82-51-717-3658

Солонгос гутлын үзэсгэлэн
227, Baekyang-daero, Busanjin-gu, Busan
Tel. +82-51-898-3043

Ажлын байрын нэгдсэн төв 
1001 Jungang-daero, Yeonje-gu, Busan Tel. +82-51-888-6915

Жижиг бизнес эрхлэгчдийг дэмжих төв 
1F, 160 Beomil-ro, Busanjin-gu, Busan Tel. +82-51-636-7510

Аж үйлдвэрлэлийн парк хариуцсан газар
Seobu Branch | 4F, 38-26 Noksansandan 232-ro, Gangseo-gu, Busan Tel. +82-51-600-1831  
Dongbu Branch | 2F, Busan Gyeongnam Automobile Parts Technology Business   Tel. +82-51-728-8045
Cooperative, 43, Jangansandan 3-ro, Jangan-eup, Gijang-gun, Busan    
Centum Branch | #907, 30, Centumseo-ro, Haeundae-gu,  Tel. +82-51-742-8700
Busan (Udong, KNN Tower) 

Бусан хотын эдийн засгийг дэмжих газар нь үзэсгэлэнт байгаль, олон төрөлт баяр 
наадам, шилдэг зам тээврийн дэд бүтэц бүхий Бусан хотыг Солонгосын эрүүл 
мэндийн аялал жуулчлалаар тэргүүлэх хот болгох зорилго дор олон төрлийн ажлыг 
хийж гүйцэтгэж байна. 
Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд эмнэлэг болон 
эрүүл мэндийн үйлчилгээг гадаад зах зээлд таниулах , эрүүл мэндийн аяллын тусгай 
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд дэмжих зэрэг ажлуудаас гадна эрүүл мэндийн аялал 
жуулчлалын салбарт залуу боловсон хүчин нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна.

- БУСАН ХОТООС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ДЭМЖЛЭГ
�Бусан хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт идэвхтэй хамрагдах нөхцөлд нэмэлт оноо өгөх 
��Гадаадад улсад эмнэлгийн үйлчилгээг сурталчлан таниулах маркетингийн зардлын дэмжлэг үзүүлэх: Эрүүл мэндийн аялал 

жуулчлалын гадаад улс оронд сурталчлан таниулах төсөл хөтөлбөрт хамрагдах онгоцны тийз болон бусад дэмжлэг үзүүлэх
��Цахим хуудас, тараах материал гарын авлага хийх маркетингийн дэмжлэг үзүүлэх
��Бусан хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг тэргүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагыг сонгон шалгаруулж батламж олгох 

(Хугацаа 2 жил) 
��Гадаад өвчтөний тоо, гадаад өвчтөн татах төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан олон талт байдал болон гаргасан үр дүн зэргийг 

үнэлж "Шилдэг эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын байгууллага" –аар  өргөмжлөн шагнах 

 Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авсан гадаад өвчтөний тоо  

  Гадаад өвчтөн татан эмчилгээ, үйлчилгээ үзүүлэх 
хүсэл эрмэлзэл 

  Бусан хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт хамрагдах байдал 

  Гадаад өвчтөн хүлээн авах баг бүрэлдэхүүн, хүний 
нөөцийн байдал

  Гадаад өвчтөн татах контент бэлтгэл байдал

  Гадаад улс орон болон дотоодод магадлан 
итгэмжлэгдсэн байдал

�Сүүлийн 3 жилийн турш үйлчлүүлсэн гадаад өвчтөний тоо 

� Эмнэлгийн байгууллагаас гадаад өвчтөн татан эмчилгээ 
үйлчилгээ үзүүлэх хүсэл эрмэлзлэл 

��Бусан хотын  эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл 
хөтөлбөрт хамрагдах идэвх оролцоо, үр дүнгийн үзүүлэлт  

��Гадаад өвчтөн хариуцан ажиллах ажилтан, хүлээн авч эмчилгээ, 
үйлчилгээ үзүүлэх баг бүрэлдэхүүн бүтэц  

�Гадаад өвчтөн татах бизнес модель
�Бүтээгдэхүүний чанар, гарын авлага 

� JCI, KAHF магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх

БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА  

БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН АЯЛАЛ 
ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ 
ЭМНЭЛГИЙН БАТЛАМЖ

ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТӨВ ХОТ БУСАН  
BEPA-хамтдаа хөгжүүлнэ

-  2020 оны эмнэлгийн байгууллагын үйлчилгээний чанарын үнэлгээгээр тэргүүлсэн  Бусан хотын 24 шилдэг эмнэлэг 
(Хугацаа: 2 жил) 

- Шалгуур үзүүлэлт 

БУСАН ХОТЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ДЭМЖИХ ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛАГА006 007
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ХЭҮНДЭ БҮМИН ЭМНЭЛЭГ  

ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦӨМИЙН АНАГААХ 
УХААНЫ ХАВДАР СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭН 

GOOD GANG-AN ЭМНЭЛЭГ

ИНЖЭ ИХ СУРГУУЛИЙН ХЭҮНДЭ ПЭГ ЭМНЭЛЭГ

НАНДИН НҮД ЭМНЭЛЭГ

БУСАН ХОТЫН ЗҮҮН ХЭСГИЙН АЯЛАЛ 
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

584, Haeundae-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-51-602-8188

E-mail: medical@bumin.co.kr
Web: https://bumin.co.kr/haeundae

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
Англи, хятад хэл: +82-51-602-8189
Орос хэл: +82-51-602-8188
Япон: +82-51-602-8187

ХЭҮНДЭ БҮМИН ЭМНЭЛЭГ 

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ 
Үе мөчний төв, Нуруу нугасны төв, 
Дотрын тасаг, Спортын нөхөн сэргээх 
эмчилгээний төв, Эрүүл мэндийг 
дэмжих төв, Мэдрэлийн тасаг, Мэс 
заслын тасаг, Хүүхдийн тасаг  

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 
Даваа: 09:00~18:00
Мягмар~Пүрэв: 09:00~17:00     
Баасан: 09:00~13:00     

Bumin Hospital Haeundae

Бичил инвазив 
мэс засал (MIS)

Хоёр талт 
сээр нурууны 
дурангийн 
мэс засал 
болон нурууны 
мэдрэлийн 
сувгийн 
нарийслыг засах 
мэс засал 

Түнхний үеийн дурангийн шинжилгээ, хиймэл үе суулгах бичил инвазив шинэ 
мэс заслын арга (өвдөг, түнх, мөр, гар ба хөлний үе) 
Бүмин эмнэлгийн үе мөчний төв нь хиймэл үе суулгах бичил инвазив мэс заслын 
горимыг мөрдөхийн зэрэгцээ эмчилгээний үр дүнг улам сайжруулахын төлөө 
хичээн ажиллаж байна. Навигацын тусламжтай хийгдэх энэхүү хиймэл үе суулгах 
мэс засал нь илүү нарийн, төгс эмчилгээний үр дүнг мэдрүүлэхийн зэрэгцээ өвчтөн 
хэвтэн эмчлүүлэх хугацаа болон биеийн байдал нөхөн сэргэх хугацааг богиносгох 
тул эдийн засгийн хэмнэлтийг давхар мэдрүүлэх болно. 

Хоёр талт сээр нурууны дурангийн мэс засал нь 4 мм орчим хэмжээтэй хоёр 
жижиг нүх биед гарган уян дуран нэвтрүүлэн нурууны мэдрэлийн нарийсалтай 
хэсгийг эмчлэх арга юм. Нэг талаар уян дуран нэвтрүүлэн тодорхой шалтгааныг 
тодорхойлон оношлохын зэрэгцээ нөгөө талаар мэс заслын багажийг нэвтрүүлэн 
нурууны мэдрэлийн суваг нарийсах гол шалтгаан болсон шөрмөс болон нурууны 
эвэрхийг эмчлэх шинэ төрлийн дурангийн мэс засал юм. 

Заалт
- Нурууны мэдрэлийн  сувгийн нарийслыг хүнд хэлбэрийн өвчтөн 
- Нурууны дискний ивэрхий бүхий өвчтөн
-  Чихрийн шижин, цусны даралт ихсэх эмгэг, өндөр настай зэрэг мэс засал хийхэд 
хүндрэлтэй өвчтөн 

- Бүтэн мэдээ алдуулалт болон мэс засал хийх боломжгүй өвчтөн 
- Түргэн эдгэрэх шаардлагатай өвчтөн

Онцлог давуу тал
- Өндөр дүрслэл бүхий шинэ дурангийн үр дүнтэй эмчилгээ  
-  Бүтэн мэдээ алдуулалт/Зүсэлт/Мэдрэлийн эсийн мембран болон Булчингийн 
гэмтэл/Цус алдалт/Хүндрэл гарахгүй 

-  Өвдөлт бага эдгэрэлт түргэн 
-  нуруу хадах эмчилгээ хийх шаардлагагүй, мэдрэлийн сувгийн нарийслын үр 
дүнтэй эмчилгээ  
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

ҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ          Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулга

2017 Хэүндэ Бүмин эмнэлгийн дарга 
2018~2019 БНСУ-ын өвдөгний үений нийгэмлэгийн дарга 
2012~2016 Бусан Бүмин эмнэлгийн дарга 
Олон Улсын Остеоартрит нийгэмлэгийн гишүүн 
Олон Улсын өвдөгний үе болон спортын Остеоартрит нийгэмлэгийн гишүүн 
АНУ-ын гэмтлийн заслын нийгэмлэгийн гишүүн 
АНУ-ын түнх өвдөгний үений Остеоартрит нийгэмлэгийн гишүүн

Судалгааны ажил
Өвдөгний үений нарийн мэргэжлийн эмч, үе мөчний үрэвсэл, гэмтэл, хугарал, 
бичил инвазив мэс засал , нуруу нугасны дурангийн мэс засал, ясны үүдэл эсийг 
шилжүүлэн суулгах

Seo Seungseok
эмнэлгийн дарга

Cho Jaeyoung

Kim Hyungdong

Бусан их сургуулийн гэмтлийн мэс заслын эмч 
Бусан Корёо эмнэлгийн нуруу нугасны төвийн дарга 
Пагвон эмнэлгийн хүнд хэлбэрийн мэс засал хариуцсан хэсгийн ахлагч 
Волс эмнэлгийн нуруу нугасны төвийн давтан мэс засал хариуцсан хэсгийн ахлагч  
Бусан их сургуулийн гэмтлийн мэс заслын профессор 
Италийн Верона хотод Интрамедуляр саваа ашиглан хөлийн яс уртасгах мэс 
заслаар мэргэжил дээшлүүлсэн 
Австри Зальцбургийн нуруу нугасны дурангийн мэс заслаар мэргэжил 
дээшлүүлсэн  

Судалгааны ажил
Нуруу нугасны давтан мэс засал, Бичил инвазив мэс засал, Дурангийн мэс засал

Бусан Их Сургуулийн Анагаах Ухаан Судлал Бакалавр 
Бусан Их Сургуулийн Анагаах Ухаан Судлал Магистр 
Инданг анагаах ухааны сангийн Бумин эмнэлгийн бүлгийн хүндэт эмч 
Солонгосын мэдрэлийн мэс заслын нийгэмлэгийн хүндэт эмч 
Дун-А Их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн хүндэт профессор (2014~)
Үндэсний тэтгэврийн үйлчилгээний зөвлөх эмч (2010~)
Бусаны шүүхийн гэр бүлийн эрүүл мэндийн зөвлөх
Инжэ их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн мэдрэлийн мэс заслын үндсэн 
багш, туслах профессор, дэд профессор (1981~1989)
Dong-A их сургуулийн Анагаах ухааны коллежийн Мэдрэлийн мэс заслын анхны 
ахлах профессороор ажилласан (1989~2002)

Судалгааны ажил
Тархины хавдар, нугасны хавдар, өнчин тархины хавдрын мэс засал, 
менингомын мэс засал, тархины судас нарийсах өвчин, тархины аневризм

Виз мэдүүлэх үйлчилгээ 

Онгоцны буудлаас үйлчилгээ 

Зочид буудлыг захиалах 
үйлчилгээ 

Аяллын үйлчилгээ 

-  Орос, Казахстан, Вьетнам Хятад улсын эмнэлгүүдтэй 
хамтын ажиллагааны гэрээ:  

   Казахстан улсын хавдрын эмнэлэг, Вьетнамын VIN MEC 
эмнэлгийн гэмтлийн тасаг, Хятадын эрүүл мэнд 160 
байгууламжын түншлэлийн гэрээ 

-  Орос, Казахстан, Монгол улсад сайн үйлсийн аян, эмч 
солилцооны хөтөлбөр 

-  Гадаад нийгмийн даатгалын үйлчилгээг нэвтрүүлсэн  
- Орчуулгын үйлчилгээ: Англи, Орос, Хятад болон бусад хэл  

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эмчилгээний үнэ  $20,000

Эмчилгээ 
Хэвтэн эмчлүүлэх хугацаа: 1 долоо хоног 
Шинжилгээ: X ray, MRI  

Нэмэлт мэдээлэл  
Мэс засал үргэлжлэх хугацаа: 2-3 цаг 
Мэдээ алдуулах тариа орсон бөгөөд мэс 
засал хийснээс 2 долоо хоногийн дараа 
оёдлыг авна

ХАВДРЫН НАРИЙВЧИЛСАН ҮЗЛЭГ 
ОНОШЛОГОО 

Эмчилгээний үнэ $20,000.

Эмчилгээ  
Хэвтэн эмчлүүлэх хугацаа: 1 долоо хоног 
Шинжилгээ: рентген, MRI 

Нэмэлт мэдээлэл 
Мэс засал үргэлжлэх хугацаа: 2-3 цаг 
Мэдээ алдуулах тариа орсон бөгөөд мэс 
засал хийснээс 2 долоо хоногийн дараа 
оёдлыг авна

ХОЁР ТАЛТ СЭЭР НУРУУНЫ ДУРАНГИЙН 
МЭС ЗАСАЛ БОЛОН НУРУУНЫ МЭДРЭЛИЙН 
СУВГИЙН НАРИЙСЛЫГ ЗАСАХ МЭС ЗАСАЛ
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн анагаах ухааны хавдар 
судлалын хүрээлэн нь цөмийн цацрагийн туяаг 
эмчилгээний судалгаа шинжилгээ, тусгай хавдрын 
эмчилгээ болон Солонгосын зүүн өмнөд бүсийн иргэдэд 
эмнэлгийн эмчилгээ болон туяа эмчилгээний яаралтай 
тусламжийн үйлчилгээг үзүүлдэг. Тиймээс тус хүрээлэн 
судалгааны төв болон эмнэлгийн үйл ажиллагааг зэрэг 
эрхэлдэг. Судалгааны төвөөр дамжуулан цацраг идэвхт 
туяаны шинэ эмчилгээг судалж нэвтрүүлэх тал дээр 
түлхүү ажилладаг бол эмнэлгийн үйл ажиллагаагаар 
дамжуулан цацраг идэвхт туяаны хавдрын тусгай 
эмчилгээ, багц шинжилгээ, гадаад өвчтөн татах төсөл 
хөтөлбөр зэрэг бүс нутгийн хэрэгцээ шаардлагыг 
хангахад хүчин зүтгэж байна.

ХАМГИЙН ШИЛДЭГ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ УР ЧАДВАР  

Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн анагаах ухааны хүрээлэн 
нь дотооддоо хамгийн шилдэгт тооцогдох эмч 
мэргэжилтнүүдтэй ажилладаг бөгөөд  тус эмч мэргэжилтэн 
өөрсдийн хариуцсан салбартаа эмчилгээ, үйлчилгээг 
эрхэлхийн зэрэгцээ зарим хүнд өвчтөнд тусгай клиникийн 
эмчилгээг үзүүлж байна. 
Гадны судалгаа шинжилгээний байгууллагатай хамтран 
хавдрыг хурдан шуурхай үнэн зөв оношлон  шинжилж   
өвчтөн бүрийн онцлогт тохирсон оновчтой эмчилгээг 
үзүүлж байна. "Хавдраас урьдчилан сэргийлэх эрүүл 
мэндийг дэмжих төв"-ийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан 
хавдар болон бусад төрлийн өвчнөөс иргэд өөрсдийн 
биеийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллаж байна. 

ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН  ХАВДРЫН ЭМЧИЛГЭЭ

Хавдрын өвчнийг мэргэжлийн өндөр түвшинд 
эмчлэхийн тулд мэс засал, эмэн эмчилгээ, цацраг идэвхт 
туяа эмчилгээ зэрэг олон талт аргыг хавсран ашиглаж, 
сүүлийн үеийн хавдрын оношлогоо, эмчилгээний аргыг 
хослуулан системтэй эмнэлгийн үйлчилгээг хүргэж 
байна. Өвдөлтгүй, цус алдалтгүй хавдрын эмчилгээ 
болох Гамма хутга, энгийн мэс засалтай харьцуулахад 
цус алдалт, мэдрэлийн гэмтэл багатай хамгийн сүүлийн 
үеийн мэс засал болох Робот мэс засал, хэвлийн 
дурангийн мэс засал зэрэг хавдрын өвчтөнд сүүлийн 
үеийн эмчилгээ, үйлчилгээг үзүүлж байна.

ТУСГАЙ БАГАЖ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН ТЕХНОЛОГИ

･ Гамма хутга  
Гамма хутга нь өвчтөний хөдөлгөөнийг цаг тухайд нь 
мэдэрч цацраг идэвхт туяагаар хавдар үүссэн хэсгийг 
тодорхойлон эмчлэх боломжтой хамгийн сүүлийн 
үеийн туяа эмчилгээний төхөөрөмж юм. 4-р үеийн 
хамгийн сүүлийн үеийн моделийн хувьд  Бусан хотод 
хамгийн анх нэвтрүүлсэн байдаг бөгөөд энэхүү багаж 
нь хором тутамд зураг авч, хавдрын байрлалыг нарийн 
тогтоож 1мм зөрүүг хүртэл тооцоолж гаргадаг. Өмнөх 
үеийн төхөөрөмжтэй харьцуулахад туяаны цацалт 
өндөр учир эмчилгээний цаг 20% хэмнэгдэж, өвчтөнд 
илүү ээлтэй болсон. Мөн биеийн аль ч хэсэгт үүссэн 
хавдарыг эмчилж, цус алдалт болон өвдөлтгүйгээр мэс 
заслыг үр дүнтэй хийдэг. Уламжлалт мэс заслын аргаас 
илүү олон төрлийн хавдрыг эмчилж, аюулгүй эрүүл 
эрхтэнг гэмтээдэггүй давуу талтай. 

･  Гамма хутгын эмчилгээнд  ямар өвчтөн хамрагдах 
боломжтой вэ?

Тархины хорт хавдар, толгой хүзүүний хөндийд үүссэн 
хорт хавдар, уушгины хорт хавдар, элэгний хорт хавдар, 
нойр булчирхайн хорт хавдар, түрүү булчирхайн хорт 
хавдар, бөөрний хорт хавдар, ясны хорт хавдар болон 
биед үүссэн бусад хорт хавдар болон үсэрхийлсэн хорт 
хавдар, дахин давтсан хорт хавдрын өвчтөн  

･ Шугаман хурдасгуур
3D хэмжээсээс нэг шат ахисан төхөөрөмж бөгөөд 
томографи хамт байрлуулсан тул алдаа эндэгдлийг 
багасган богино хугацаанд эмчилгээг хийх боломжтойн 
дээр эрчмийг хянах өндөр туяаны урсгал болон бичил 
долгионы шугамаар цацраг туяаг хавдрын эмчилдэг 
төхөөрөмж юм. 

･ Brachytherapy
Хавдар үүссэн хэсэгт өндөр цацраг идэвхт туяа тусган 
эмчлэх бөгөөд эрүүл эрхтэнг туяанаас тусгаарлан 
хаалт үүсгэн хавдартай хэсэгт төвлөрөн эмчилгээ 
хийх арга юм. Умайн хүзүүний хорт хавдраас эхлээд 
эмэгтэйчүүдийн хорт хавдарт түлхүү хэрэглэдэг. 

ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦӨМИЙН АНАГААХ 
УХААНЫ ХАВДАР СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭН 

40, Jwadong-gil, Jangan-eup, Gijang-gun, Busan, Republic of Korea
Tel: +82-51-720-5388   Mobile: +82-10-4455-8050
E-mail: smile-em@hanmail.net    Web: https://www.dirams.re.kr
SNS:  https://www.youtube.com/channel/UCcg7RUqVk8Tk14LBa3RJ-Og
Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
Орос хэл: Kvassnia Daria(Олон улсын эмчилгээний төв) +82-10-6300-4041

Dongnam Institute of Radiological & Medical Sciences

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Хоол боловсруулах эрхтний тасаг, Ерөнхий мэс заслын тасаг, Хөхний мэс заслын тасаг, Цусны хорт хавдрын тасаг, 
Урологи, Хүүхэд, өсвөр үеийн хүүхдийн тасаг, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг, Бүтэн биеийн багц шинжилгээний тасаг, 
Эмэгтэйчүүд, Чих хамар хоолойн тасаг, Амьсгалын эрхтний эмгэг судлалын тасаг, Гэмтэл согог мэс заслын тасаг, Туяа 
эмчилгээний тасаг, Цөмийн эмчилгээний тасаг , Патологийн тасаг  

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 
Ажлын өдөр: 08:30~17:30 
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

ҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ          Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулга

Бусан Анагаах  ухааны их  сургуулийн баклавр/ магистр/ доктор
2010 оноос өнөөг хүртэл, Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн  анагаах ухааны хүрээлэн Эмэгтэйчүүдийн тасгийн 
эрхлэгч
2016 оноос өнөөг хүртэл, БНСУ-ын Эмэгтэйчүүдийн хавдрын судалгааны хүрээлэн Умайн хүзүүний хорт 
хавдар судлаач
2016 оноос өнөөг хүртэл, Journal of Gynecology Oncology редактор
2017~2018он, Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн анагаах ухааны хүрлээнгийн Эмчилгээ эрхэлсэн захирал
2018~2018он, Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн анагаах ухааны хүрээлэнгийн Судалгааны төвийн дарга
2018оноос өнөөг хүртэл, Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн анагаах ухааны хүрээлэнгийн Аюулгүй байдлын 
коммисын гишүүн
2018.09 сараас өнөөг хүртэл, Бусан хотын цөмийн аюулгүй байдлын хорооны гишүүн
2019.02 сараас өнөөг хүртэл, “Эмэгтэйчүүдийн хавдар” сурах бичгийн хамтран зохиогч

Судалгааны ажил
Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдар (умайн хүзүүний хорт хавдар, умайн хананы хорт хавдар, өндгөвчний хорт хавдар)-
ын оношлогоо, эмчилгээ, эмэгтэйчүүдийн дурангын мэс засал, цэвэршилтийн эмчилгээ, робот мэс засал 
БНСУ-ын Эмэгтэйчүүдийн хавдрын нийгэмлэгийн гишүүн
Америкийн Эмэгтэйчүүдийн дурангын мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
Journal of Gynecology Oncology редактор

Бусан анагаах ухааны их сургуулийн баклавр/ магистр/ доктор
2006~2008 он, Солонгос- Казакстан хамтарсан эмнэлгийн Дотрын тасгийн эрхлэгч
2008~2010он , Сөүл их сургуулийн эмнэлгийн  эмч 
2010~2010он, Бусан Сонму эмнэлэг Эмчилгээ эрхэлсэн дарга
2011оноос өнөөг хүртэл, Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн анагаах ухааны хүрээлэнгийн Хоол 
боловсруулах дотрын тасгийн эрхлэгч
2007~2018он, Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн анагаах ухааны хүрээлэнгийн Хамтарсан үзлэгийн 
төвийн дарга, Олон улсын эмчилгээний төвийн дарга
2018~2020он, Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн анагаах ухааны хүрээлэнгийн Маркетингийн албаны дарга
2020оноос өнөөг хүртэл, Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн анагаах ухааны хүрээлэнгийн Эмчилгээ 
эрхэлсэн дэд дарга, ОУ эмчилгээний төвийн дарга

Судалгааны ажил
Элэгний хорт хавдар, нойр булчирхай цөсний хавдар(нойр булчирхай, цөсний дуран болон 
энгийн мэс засал), хоол боловсруулах эрхтний өвчлөл
БНСУ-ын Дотрын нийгэмлэгийн гишүүн
БНСУ-ын Элэгний нийгэмлэгийн гишүүн

Hwang Sang-youn

Гуре Анагаах ухааны их сургууль/ Сөүл их сургуулийн Клиникийн магистр
2011-2012он, Сөүл их сургуулийн эмнэлэгт эмч
2012-2016он, Сөүл их сургуулий н эмнэлгийн Хавдрын туяа эмчилгээний эмч
2015-2015он, АНУ Memorial Sloan Kattering  Хавдрын төв-д мэргэшил дээшлүүлсэн
2019 оноос өнөөг хүртэл, Зүүн өмнөд Бүсийн цөмийн анагаах ухааны хүрээлэнгийн 
Хавдрын туяа эмчилгээний тасгийн эрхлэгч

Судалгааны ажил
Толгой хүзүүний хөндийн хорт хавдар, уушигны хорт хавдар, улаан хоолойн хорт хавдар, 
эмэгтэйчүүдийн хорт хавдар
АНУ Хавдрын туяа эмчилгээний нийгэмлэгийн гишүүн
БНСУ-ын Хавдрын туяа эмчилгээний нийгэмлэгийн гишүүн

Yu To-sol

Эмчилгээний үнэ  
Эмчилгээний Хөтөлбөр гаргах: 3,800,000 вон
Нэг удаагийн эмчилгээний үнэ: 1,100,000 вон

Эмчилгээ  
Туяа эмчилгээ 16~20 удаа 
(Өвчтний биеийн байдлаас шалтгаалан  
давтамж өөрчлөгдөх боломжтой.)
Эмчилгээ хийх хугацаа 4~5 долоо хоног

ХӨХНИЙ ХОРТ ХАВДРЫН  ТУСГАЙ 
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 

Эмчилгээний үнэ 
Эмчилгээний Хөтөлбөр гаргах  : 2,000,000 вон
Нэг удаагийн эмчилгээний үнэ:2,2,00,000 вон

Эмчилгээ 
Туяа эмчилгээ 4~5 удаа 
Эмчилгээ хийх хугацаа 1~2 долоо хоног
(Өдөр алгасан хийгдэнэ.)

Нэмэлт мэдээлэл  
Уушгины хорт хавдрын неоплазмын хэмжээ 
нь 3 ба түүнээс бага бол  мэс заслын аргаар 
тайрч авахтай  ижил хяналтын хэмжээнд 
барих боломжтойн зэрэгцээ мэс заслын дараах 
өвдөлт хүндрэлээс зайлсхийх боломжтой.

УУШИГ/ЭЛЭГНИЙ  СТЕРЕОТАКСИК ХОРТ 
ХАВДРЫН ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 

Орос координатор эмнэлэгт хамт 
байрлах бөгөөд эмнэлгийн орчинг бүрэн 
танилцуулна. 

Гадаад өвчтөн болон асран хамгаалагчийг 
байрлуулах Guest house-тай. -  Оросын холбооны улсаар зочлон  тэндхийн эмч 

мэргэжилтнүүдэд хамтран хурал семинар зохион байгуулсан 
бөгөөд , иргэдин хүрээнд сайн үйлсийн аян өрнүүлэн үнэгүй 
зөвлөгөө өгөхөөс гадна, эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын 
танилцуулах арга хэмжээг давхар зохион байгуулсан.  

-  Орос коородинатор эмчилгээний тухай зөвлөгөө өгөх, захиалга 
авах, өвчтөн болон асран хамгаалагчид зориулсан үйлчилгээ 
үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулсан. 

-  Зүүн өмнөд бүсийн цөмийн анагаах ухааны хүрээлэнгийн 
байгууламж болон  эмчилгээ үйлчилгээний дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл бүхий танилцуулах гарын авлагыг орос хэлээр 
хэвлүүлсэн.

-  Орос Владивостокийн Хавдрын төв, Иркутскийн их сургуулийн 
эмнэлэгтэй хамтарсан алсын зайны эмчилгээний төвийг нээн  
тогтмол үзлэг шинжилгээ хийж байна. 

-  Орос өвчтөнүүдэд зориулан эмчийн үзлэгийн цагийг уртасгаж 
өвчний тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийн өгч байна. 

* Орос өвчтөнүүд дахин ирж үйлчлүүлэх нь элбэг бөгөөд ихэнх 
дохиолдолд 5 жилийн хугацаанд тогтмол хугацаанд  хяналтад 
байдаг. 

-  Шинжлэх ухаан, технологи, мэдээлэл харилцаа холбооны 
яамны харьяа улсын байгууллага учир сүүлийн үеийн анагаах 
ухааны судалгаа шинжилгээг тогтмол хийж байна. 

-  Сүүлийн үеийн хавдрын эмчилгээ, эрүүл мэндийн багц 
шинжилгээ болон бусад эрүүл мэндийн үйлчилгээг тогтмол 
үзүүлдэг. 

-  Шинжлэх ухаан, техник технологийн тусгай эмнэлгийн хувьд 
ICT-Анагаах ухаантай хослуулан Smart Hospital болохын төлөө 
зорин ажиллаж байна. 

-  Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж ашиглан туяа эмчилгээг үр 
дүнтэй хавдрын эмчилгээг хийж байна.

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ 
ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН 
ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Park Sang-il
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

НУРУУНЫ ТӨВ, НУРУУНЫ МЭС ЗАСАЛ  

Good Gang-аn эмнэлгийн нурууны төвийн  хөгжингүй 
улс оронд мэргэжил дээшлүүлэн, туршлагажсан эмч 
мэргэжилтний ур чадвар болон сүүлийн үеийн шинэ 
тоног төхөөрөмж нь үйлчлүүлэгч богино хугацаанд 
эмчлүүлэн  эдгэрч хэвийн үйл ажиллагаанд шилжих 
боломжийг олгодог. Тухайлбал,  Бичил инвазив нуруу 
бэхлэх мэс засал (TLIF), хүзүүнд хиймэл үе суулгах мэс 
засал, зэрэг төрөл бүрийн өвчин эмгэгт тохирсон 
нарийн эмчилгээг хийж гүйцэтгэж байна.

• НУРУУ НУГАСНЫ БИЧИЛ ИНВАЗИВ МЭС ЗАСАЛ 
1. ALIF: Anterior Lumbar Interbody Fusion
2. DLIF: Direct Lateral Interbody fusion
3. TLIF: Transforminal Lumbar Interbody Fusion 
4. MD: Microscopic Discectomy
5.PELD: Percutaneous endoscopic lumbar discectomy

• DLIF: Direct Lateral Interbody fusion 
Хамгийн сүүлийн үеийн нуруу нугасны мэс заслын  
арга юм. 2011 оны 7 сард БНСУ энэхүү мэс заслын аргыг 
анх нэвтрүүлсэн бол  Бусан хотын хувьд Good Gang-an 
эмнэлгийн нуруу нугасны төвийн Жон Санг Ху дарга 
энэхүү мэс заслыг амжилттай хийн нэвтрүүлсэн байдаг. 

Хажуугийн зүсэлтээр дамжуулан хавиргад 4см хэмжээтэй 
зүсэлт хийж булчинг зайлуулан гэмтлийг багасгахаас 
гадна дотоод  эрхтнийг тойрон хүрээлж буй гялтан 
хальсанд хүрэлгүйгээр нуруу нугасны Гэмтлийг арилгах 
мэс заслын арга юм. Энэхүү мэс заслыг хийхэд тусгай 
төхөөрөмж зайлшгүй хэрэгтэй бөгөөд мэс заслын үед 
өвчтөний биеийн байдлыг хянах төхөөрөмжийг давхар 
байршуулах тул хамгийн эрсдэл бага мэс заслын арга 
юм. Хажуу хавирганы зүсэлтээр дамжуулан мэс заслыг 
хийснээр өвчтөн өвдөлт мэдрэх нь  бага байдаг. 

ДУРАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, ХООЛ 
БОЛОВСРУУЛАХ ЭРХТНИЙ ЭМЧИЛГЭЭ  

Good GangAn эмнэлгийн дурангийн шинжилгээний 
төвд ходоод гэдэсний дуран, амьсгалын замын эрхтний 
дуран, нойр булчирхайн цөсний сувгийн дурангийн 
эмчээс бүрдсэн нарийн мэргэжлийн баг ажиллаж 
байна. Дурангийн шинжилгээний тоног төхөөрөмжөөр 
бүрэн хангагдсан тул илүү нарийвчлалтай оношилгоо  
шинжилгээг хийх боломжтой. Мөн хоол боловсруулах 

эрхтний цус алдалт болон ургацаг авах үед хэрэглэх олон 
төрлийн нэмэлт багаж төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан 
тул ходоод гэдэс, бүдүүн гэдэс, мөгөөрсөн хоолой, нойр 
булчирхайн ангиографи, хүүхдийн дурангийн шинжилгээ 
зэрэг тусгай дурангийн шинжилгээг хийхийн зэрэгцээ 
гемостаз дурангийн мэс засал, ургацгыг авах дурангийн 
мэс засал, цөс нойр булчирхайн мэс засал мэс засал, нойр 
булчирхайн сувгийн чулуу авах дурангийн мэс заслын 
эмчилгээг хийж байна. Мөн шинжилгээ, оношилгооны 
үед халдвараас сэргийлж агаар цэвэршүүлэгч, ЭХО 
аппарат ариутгагч, автомат угаагч болон ариутгагч 
төхөөрөмжтэй тул санаа зовох зүйлгүйгээр шинжилгээнд 
хамрагдах боломжтой. 

•  НОЙР БУЛЧИРХАЙН АНГИОГРАФИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 
(ERCT), ЗААЛТ 

Цөсний ерөнхий сувгийн эмчилгээ, цөсний сувгийн 
бөглөрлөөс  үүдэлтэй шарлалт арилгах эмчилгээ, цөсний 
хоргүй хавдрын эмчилгээ, нойр булчирхайн сувгийн 
чулуу түүх, нойр булчирхайн хоргүй хавдрын эмчилгээ, 
цөсний чулуунаас үүдэлтэй нойр булчирхайн үрэвслийн 
эмчилгээ, цөсний хорт хавдар болон нойр булчирхайн 
хорт хавдраас үүдэлтэй шарлалт арилгах эмчилгээ

•   ДУРАНГААР ХОДООДНЫ САЛСТ ХУУЛАХ МЭС ЗАСАЛ 
(ESD)

①  Нээлттэй хагалгаа хийх шаардлагагүй бөгөөд дуран 
ашиглан өвчилсөн хэсэгт  тайралт хийх ходоодны 
хорт хавдрын эхэн үеийн эмчилгээний арга 

②    Бүтэн мэдээ алдуулалт хийх шаардлагагүй бөгөөд 
ходоодыг хамгаалах боломжтой тул эмчилгээний 
дараа өдөр тутмын хэвийн  амьдралд орох боломжтой 
ба эдгэрэлт хурдан гэдгээрээ давуу талтай 

③  Мэс заслын аргаар тайралт хийхтэй адил бүрэн 
эдгэрэх магадлалтай ба  неоплазын хуваагдалт сайтай 
нэвчилт гүн биш тохиолдолд хийх боломжтой

④  Эргэн тойрондох тунгалгийг тайрах шаардлагагүй 
тохиолдолд 

⑤  Эмчилгээний өмнө дурангийн оношилгоо, дурангийн 
ЭХО, СТ зэрэг шинжилгээнүүд хийгдэнэ

GOOD GANG-AN ЭМНЭЛЭГ 

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Хоол боловсруулах эрхтний тасаг, Бөөрний тасаг, Цусны эргэлтийн тогтолцооны тасаг, Дотоод шүүрлийн 
тасаг, Цацраг идэвхт туяаны эмчилгээний тасаг, Цөмийн анагаах ухааны тасаг, Хавдар,  Цусны тасаг, Элэг 
цөс нойр булчирхай шилжүүлэн суулгах тасаг, Бамбай булчирхай, Хөхний мэс заслын тасаг, Мэдрэлийн 
тасаг, Гэмтэл согог судлалын тасаг, Мэдрэлийн тасаг, Эмэгтэйчүүдийн тасаг, Урологийн тасаг, Чих хамар 
хоолойн тасаг, Дүрс оношилгооны тасаг, Нөхөн сэргээх сэргээн засах тасаг, Сэтгэл судлалын тасаг, Нүдний 
тасаг, Мэдээгүйжүүлэлт

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа: 09:00~18:00, Мягмар~Баасан: 09:00~17:00, Бямба: 09:00~13:00

493, Suyoungro, Suyounggu, BUSAN, KOREA
Tel: +82-51-610-9182   Mobile: +82-10-3052-1595
E-mail: binibani@naver.com   Web: http://www.gang-an.or.kr
Гадаад  хэлээр зөвлөгөө өгөх утас: binibani@goodhospital.or.kr

GOOD GANGAN HOSPITAL
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

ҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ          Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулга

Эмчилгээний үнэ 10.000.000~25.000.000 вон

Эмчилгээ  
1. ALIF: Anterior Lumbar Interbody Fusion
2. DLIF: Direct Lateral Interbody fusion
3. TLIF: Transforminal Lumbar Interbody Fusion 
4. MD: Microscopic Discectomy
5. PELD: Percutaneous endoscopic lumbar discectomy
* Эмчтэй уулзан зөвлөгөө авсны дараа рентген болон 

MRI зэрэг шинжилгээг өгсний дараа хийвэл зохих 
мэс заслын аргыг тодорхойлно.

* Өвчтөний биеийн байдлаас хамааран эмчилгээний 
зардал болон эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх хугацаа 
өөрчлөгдөх боломжтой

Нэмэлт мэдээлэл 
2018 оны үзүүлэлтээр бичил инвазив мэс засал жилд 
дунджаар хийгдсэн тоон үзүүлэлт: 100 удаа (DLIP/ALIF) 

Эмчилгээний үнэ 10.000.000 вон

Эмчилгээ  
ERCP (Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography) 
ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) 
ERCP - 2019 оны тоон үзүүлэлтээр жилд дунджаар 500 
удаа хийгддэг гэсэн судалгаа гарсан.  

Нуруу, нугасны мэс засал ERCP.ESD

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

Орон орны Координатор, ярианы болон бичгийн орчуулга хийж танд тусална

Орон орны хэлээр бэлтгэсэн эмнэлгийн танилцуулгаар үйлчилнэ

ОХУ :  Хурал цуглаан, ОХУ-ын эмнэлэг болон эрүүл мэндийн аялал 
жуулчлалын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаатай санамж 
бичиг  байгуулан, эмчийн  мэргэжил дээшлүүлэх  сургалт, эмч 
солилцооны хөтөлбөрийг зохион байгуулж ирсэн.

БНХАУ:  Эмчийн  мэргэжил дээшлүүлэх  сургалт, эмч солилцооны 
хөтөлбөр, эмнэлэг танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулж 
ирсэн. 

Монгол:  Эмчийн  мэргэжил дээшлүүлэх  сургалт, эмч солилцооны 
хөтөлбөр  болон сайн үйлсийн аян (хиймэл үе солих мэс засал) 

Вьетнам:  Хамтарсан хурал, семинар зохион байгуулахаар ажиллаж 
байгаа бөгөөд эмнэлгийн байгууллагатай хамтын 
ажиллагааны санамж бичигт  үзэглэн хамтран ажиллаж байна.

Бусан Их сургуулийн Анагаах ухааны сургууль
Бусан Их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн магистр
Бусан Их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн докторантур
Бусан Их сургуулийн профессор 
Хууль зүйн яамны Гадаад иргэн харьяатын  газрын нийгмийн гишүүн
Хууль зүйн яамны сайдын нэрэмжит талархал бичиг 2 удаа, Нийгэм халамжийн яамны 
сайдын нэрэмжит талархал бичиг, Бусан хотын захирагчийн нэрэмжит талархал бичиг
Одоо Дун А их сургуулийн эмнэлгийн зочин профессор

Судалгааны ажил
Оношилгоо шинжилгээний анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжилгээ, гадаад өвчтөний эмчилгээ 

ИнЖэ Их сургуулийн Анагаах ухааны сургууль
ИнЖэ Их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн магистр
БэгЖүнгАнг эрүүл мэндийн  байгууллагын Бусан Бэг эмнэлгийн мэдрэлийн мэс заслын эмч
БэгЖүнгАнг эрүүл мэндийн  байгууллагын Бусан Бэг эмнэлгийн мэдрэлийн мэс заслын профессор
Медтроникийн холбооны зөвлөх эмч
Медтроникийн зуны их сургууль төгссөн (Ром, Итали)
Европын нуруу нугасны их сургууль мэргэжил дээшлүүлэх сургалт (Вени, Австри)
Герман улсын Сент Анна эмнэлэгт мэргэжил дээшлүүлэх сургалт  (Нурууны дурангийн мэс засал)
AOspine-ийн үндсэн гишүүн 
Ерөнхий сайдын дэргэдэх тусгай үүрэг гүйцэтгэгчдэд олгох нөхөн төлбөрийн зөвлөлийн гишүүн
Baekjungang Эрүүл мэндийн төв Бусан Пайк эмнэлгийн клиникийн багш
АНУ-ын Өмнөд Флорида эмнэлгийн зочин профессор
Инжэ их сургуулийн Анагаах ухааны коллежийн амбулаторийн туслах профессор

Судалгааны ажил
Хүзүү, нурууны диск болон давтан мэс засал, хамгийн зүсэлт багатай нурууны мэс засал, 
лазер дурангаар дискний мэс засал, хиймэл диск, мэс заслын бус эмчилгээ

Гангван Их сургуулийн Анагаах ухааны сургууль
ИнЖэ Их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн магистр
Бусан Их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн докторантур
ИнЖэ их сургуулийн Бусан Бэг эмнэлгийн дотрын эмч
СамСунг Сөүл эмнэлгийн хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмч
СамСунг Сөүл эмнэлгийн хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны профессор
ИнЖэ их сургуулийн Бусан Бэг эмнэлгийн профессор
Хоол боловсруулах эрхтний дурангийн нарийвчилсан мэргэжилтэн

Судалгааны ажил
ERCP, ходоод гэдэсний эмгэг (улаан хоолой, ходоод, бүдүүн гэдэс), Нойр булчирхайн эмгэг (цөсний 
ургацаг, цөсний хорт хавдар, цөсний түгжрэл, цөсний чулуу, нойр булчирхайн ургацаг, хорт 
хавдар, үрэвсэл), Элэгний эмгэг (Элэгний үрэвсэл, элэгний хатуурал, элэгний хорт хавдар)

ИнЖэ Их сургуулийн Анагаах ухааны сургууль
Гурё Их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн докторантур
Гурё Их сургуулийн Гурү эмнэлгийн хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмч
ИнЖэ их сургуулийн Бусан Бэг эмнэлгийн хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны профессор
АНУ UCSD хоол боловсруулах тогтолцооны төвийн солилцооны профессор

Судалгааны ажил
Улаан хоолой, ходоод, ходоодны шарх, бүдүүн гэдэсний эмгэг (үрэвсэл томрох, ходоод 
гэдэсний эмгэг), эмчилгээний дуран (ESD)

Jeon Sangho

Yang Juil

Kim Jihyun

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Орон орны хэлээр орчуулгын үйлчилгээ 
авах боломжтой: Англи, Орос, Хятад, Япон 
хэлтэй Координатор танд тусална./Бусад 
хэлээр орчуулгын үйлчилгээ авах бол 
урьдчилан захиалах шаардлагатай. 

Визтэй мэдүүлэх үйлчилгээ: Эмчилгээний 
захиалгын хуудас (БНСУ-ын эрүүл 
мэндийн аялал жуулчлалын виз) , болон 
хил нэвтрэхэд шаардагдах холбогдох 
бичиг баримтыг олгоно. 

Зочид буудал захиалах үйлчилгээ: Гэр 
бүл болон асран хамгаалагчтайгаа 
хамт буудаллах эмнэлгийн ойр орчинд  
байрлах буудлыг захиалан өгөх 
боломжтой.  

Онгоцны буудлаас угтах үйлчилгээ 

Европ хоолны үйлчилгээ

Seo Wooyoung
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Инжэ их сургуулийн эмнэлэг нь БНСУ-ын хувийн эмнэлгүүдийн дунд тэргүүлэх 
эмнэлэг бөгөөд 1932 онд үүсгэн байгуулагдсан Сөүлийн пэг эмнэлгийн 87 
жилийн туршлагад тулгуурлан эмнэлгийн сургалт, судалгаа, эмчилгээг урьтал 
болгон  ажиллаж байна. Хамгийн шилдэг эмч мэргэжилтэн, сүүлийн үеийн 
шинэ тоног төхөөрөмж, өндөр зэрэглэлийн эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлэхийн 
дээр Da Vinci Xi робот мэс заслын эмчилгээ, Gamma knife perfexion зэрэг багаж 
төхөөрөмжөөр тоноглогдохоос гадна, Робот мэс заслын эмчилгээний төв, Эрхтэн 
шилжүүлэн суулгах төв, Эрчимт эмчилгээний төв, Хавдрын эмчилгээний төв, 
Хоол боловсруулах эрхтний төв, Цусны төв, Тархины төв, нуруу нугасны төв зэрэг 
мэргэжлийн төвүүдээр дамжуулан нэг цэгийн үйлчилгээг хүргэж байна.  

Хэүндн пэг эмнэлэг нь мэргэжлийн мэс заслын эмнэлэг бөгөөд дэлхийн түвшний 
эмч мэргэжилтнүүд хурдан шуурхай үнэн зөв оношилгоог хийж үйлчилж 
байна. Олон жилийн туршлага дээр үндэслэн өвчтөнүүдийн амь насыг батлан 
хамгаалахаас гадна Da Vinci Xi робот мэс заслын багаж төхөөрөмж ашиглан түрүү 
булчирхайн эмгэг (Түрүү булчирхайн хорт хавдар, бөөр давсагны хорт хавдар, 
гэдэсний хорт хавдар), хөхний хорт хавдар, эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын 
эмчилгээг өвдөлт болон сорвины хэмжээг багасгах тусгай мэс заслын аргаар 
мэргэжлийн өндөр төвшинд хийнэ.

Хорт хавдрыг төрөл зүйл онцлогт тохируулан хавдрын нарийн мэргэжлийн эмч 
болон координатор баг бүрдүүлэн ажиллах бөгөөд өвчтөнд нэгдсэн эмчилгээ 
үйлчилгээг үзүүлж байна. Хавдрын эмчилгээний нэг цэгийн цогц үйлчилгээгээр 
дамжуулан үйлчлүүлэгчдэд чиглэсэн эмчилгээ хийх бөгөөд тодруулбал өвчтөн 
бүрт координатор томилон өвчтөний биеийн байдлын дагуу үзлэг оношилгоо 
хийн эмчилхээс гадна эмнэлгийн захиалга авах авах үйлчилгээ, эмнэлгийн 
зөвлөгөө сургалтын үйлчилгээ зэргээр ханган ажиллаж байна. Хэүндэ пэг эмнэлэг 
нь үр дүнтэй системтэй үйлчилгээгээр дамжуулан гадаадын өвчтөний бие 
сэтгэлийг анагаахад бүх хүчээ дайчлан ажиллах болно.

МЭС ЗАСЛЫН 
ЭМЧИЛГЭЭГЭЭР 
ТЭРГҮҮЛЭХ 
ЭМНЭЛЭГ 

ХОРТ ХАВДРЫН 
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ 
НЭГДСЭН 
ЭМНЭЛЭГ

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Хоол боловсруулах эрхтний тасаг, Амьсгалын эрхтний тасаг, Дотоод шүүрлийн тасаг, Бөөрний тасаг, Халдварын тасаг, Харшлын тасаг, 
Ревматологи, Бөөр шилжүүлэн суулгах мэс заслын тасаг, Ходоод, улаан хоолойн хорт хавдрын тасаг, хоол боловсруулах замын мэс заслын 
тасаг, Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс заслын тасаг, Уушиг шилжүүлэн суулгах мэс заслын тасаг, Мэдрэлийн мэс заслын тасаг, цээжний хөндийн 
мэс заслын тасаг, Хүүхэд , өсвөр насны хүүхдийн тасаг, Чих Хамар Хоолойн тасаг, Нүд, Эмэгтэйчүүд , Арьс судлалын тасаг, Нөхөн сэргээх 
эмчилгээний тасаг, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг, Туяа эмчилгээний тасаг, Цөмийн анагаах ухааны тасаг, Өрхийн анагаах ухааны тасаг, 
Шүд , Мэдээгүйжүүлэлтийн тасаг, Ажил мэргэжлийн онцлогоос хамаарсан эмгэг судлалын тасаг, Мэс засал, Мэдрэлийн мэс заслын тасаг, 
Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг, Гэмтэл, Эрчимт эмчилгээний тасаг, Гоо сайхан мэс заслын тасаг, Түрүү булчирхайн тасаг, Яаралтай түргэн 
тусламжийн тасаг, Хүүхэд өсвөр үеийн тасаг, Хорт хавдрын туяа эмчилгээний тасаг, Цөмийн эмчилгээний тасаг, Оношилгоо шинжилгээний 
тасаг, Дүрс оношилгоо эмчилгээний тасаг, Эмгэг судлалын тасаг, Уламжлалт эмчилгээний тасаг, Гэмтлийн мэс заслын тасаг, Цус судлалын 
тасаг, Онтологийн тасаг, Ортопед, Мэдрэлийн мэс заслын тасаг, Зүрх судасны тасаг, Зүрх судасны төв 

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 
Ажлын өдөр : Даваа : 09:00~17:00

INJE UNIVERSITY HAEUNDAE PAIK HOSPITAL

ИНЖЭ ИХ СУРГУУЛИЙН
ХЭҮНДЭ ПЭГ ЭМНЭЛЭГ

875, Haeun-daero, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea
Tel: +82-51-797-0567 
E-mail: h12101@paik.ac.kr   Web: http://www.paik.ac.kr/haeundae
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

ҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ          Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулга

Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын мэргэжлийн 
зууч байгууллагаар дамжуулан эмнэлгээс 
нэгдсэн үйлчилгээг авах боломжтой. 

Онгоцны буудлаас тосох үдэх үйлчилгээ 

Эмнэлгийн өрөөнд орос TV суваг үзэх 
боломжтой.

Гадаад иргэнд зориулан гаргасан тусгай 
үйлчилгээний цонхоор үйлчлүүлэх боломжтой.

WiFi

Хүүхдийн тэрэг , Тэргэнцэр , Тээш хадгалах 
үйлчилгээ болон Хүргэлтийн үйлчилгээ авах 
боломжтой .

Аялал жуулчлал дэлгүүр худалдааны газрын 
мэдээлэл авах боломжтой. 

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ОХУ: Эмнэлэг танилцуулга арга хэмжээ, Эмнэлгийн 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны санамж бичиг үзэглэн 
хамтарсан хурал семинар,  Сайн үйлсийн аян болон эмч 
солилцооны хөтөлбөр зэргийг хэрэгжүүлж байна

Инжэ Их Сургуулийн Хэүнд Пэг эмнэлгийн дарга 
Канадын Алберта мужийн их сургуулийн Уолтер Маккензи эмнэлгийн солилцооны багш 
профессор
Бусан Их Сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн доктор 
БНСУ-ын мэдээгүйжүүлэх судлалын нийгэмлэгийн гишүүн 

Судалгааны ажил
Зүрх судасны мэдээ алдуулалт, эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс заслын мэдээ алдуулалт

Инжэ Их Сургуулийн Хэүндэ Пэг эмнэлгийн нөхөн сэргээх төвийн пропссор  
БНСУ-ын нөхөн сэргээх нийгэмлэгийн захирал 
БНСУ-ын нөхөн сэргээх нийгэмлэгийн Бусан Улсан бүс нутаг хариуцсан дарга 
БНСУ-ын IMS нийгэмлэгийн захирал 

Судалгааны ажил
Тархины мэдрэлийн эсийн нөхөн сэргээх эмчилгээ, нуруу нугасны эмгэг, булчингийн 
тогтолцооны эмгэг, цахилгаан оношилгоо, хүүхдийн хөл болон  биеийн хэвлийн 
хөндийн эмгэг 

Инжэ Их сургуулийн Хэүндэ пэг эмнэлгийн мэдрэлийн мэс заслын эмч 
2015. University of Illinois, Chicago, Illinois, USA  
2011. Training course of ECMT: Deep brain stimulation for the treatment of dystonia, UEMs/EACCME, 
Berlin, Germany
2010. Cleveland Clinic, Gamma Knife Center, Cleveland, Ohio, USA, Education program
2010. Adams Cowley Shock Trauma Center, University of Maryland Medicine, Baltimore, USA 

Судалгааны ажил
Хөдөлгөөний эмгэг (Паркинсон, гар чичрэх), эпилепси, гамма хутга, Паркинсон клиник

Инжэ Их сургуулийн Хэүндэ пэг эмнэлгийн гэмтлийн мэс заслын эмч 
Японы Хоккайдо, Хейкава их сургуулийн эмнэлэгийн нуруу нугасны төвд мэргэжил 
дээшлүүлсэн 
Инжэ их сургуулийн анагаах ухааны доктор
БНСУ-ын гэмтлийн мэс Заслын нийгэмлэг 

Судалгааны ажил
түнхний үе (arthroscopy, artificial joint and revision), гэмтэл судлал 

Инжэ Их сургуулийн Хэүндэ пэг эмнэлгийн хавдар судлалын дэд профессор
Сөүл Асан эмнэлгийн онкологийн багш
Европын хорт хавдрын нийгэмлэгийн гишүүн (ESMO), Солонгосын хорт хавдрын 
нийгэмлэгийн гишүүн (KCA), Солонгосын хорт хавдрын эсрэг эмчилгээний судалгааны 
нийгэмлэгийн (KCSG) гишүүн, Солонгосын хавдар судлалын нийгэмлэгийн гишүүн 
(KSMO),Солонгосын цус судлалын нийгэмлэгийн гишүүн (KSH) Эрдэм шинжилгээ, 
даатгалын үнэлгээний хорооны гишүүн 

Судалгааны ажил
Химийн эмчилгээ, уушигны хорт хавдар, бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, элэг / цөс / нойр 
булчирхайн хорт хавдар, бөөр / шээсний зам / түрүү булчирхайн хорт хавдар, толгой ба 
хүзүүний хорт хавдар, эмэгтэйчүүдийн хавдар 

Cho Geunyeol

Kim Haeyu

Kong Gyumin

Kim Ilhwan

Эмчилгээний үнэ 
Эр:  500.000 вон, Эм : 550.000 вон

Эмчилгээ 
Үндсэн шинжилгээ (Биеийн ерөнхий хэмжилт, Дарал, Нүдний шинжилгээ, 
Сонсголын шинжилгээ, Шээсний шинжилгээ, Өтгөний шинжилгээ), 
Зүрх судасны үйл ажиллагааны шинжилгээ (цээжний рентген зураг, 
зүрхний цахилгаан бичлэг, уушигны үйл ажиллагаа), Хоол боловсруулах 
эрхтний дээд замын дурангийн шинжилгээ болон ходоодны зураг, 
Цусны шинжилгээ (ерөнхий шинжилгээ, Цусны бүлэг, Элэгний үйл 
ажиллагаа, Гиперлипидеми, Чихрийн шижин, Бөөрний үйл ажиллагаа, 
Нойр булчирхайн өвчин, Электролит, Тулай өвчний шинжилгээ, Бамбай 
булчирхайн үйл ажиллагаа, Гепатитын шинжилгээ, Үрэвслийн шинжилгээ, 
Д аминдэм, хэрх, Хавдрын маркер, Даавар, Тэмбүү, ДОХ), Хэвлийн хэсгийн 
хэт авиан шинжилгээ, Биологийн насжилт *Эмэгтэйчүүдийн нэмэлт 
шинжилгээ: Эмэгтэйчүүд (Эмэгтэйчүүдийн үзлэг, Умайн хүзүүний цитолог, 
Маммограф, Сийрэгжилт   

Нэмэлт мэдээлэл 
Эрэгтэйчүүдийн PLUS нэмэлт шинжилгээ (Хэвлийн-аарцагны 
томографи нэмэгдсэн) Эмэгтэйчүүдийн PLUS нэмэлт шинжилгээ 
(Хэвлийн-аарцагны томографи нэмэгдсэн)

Эмчилгээний үнэ 
Эрэгтэйчүүдийн Gold нэмэлт шинжилгээ 3.600.000 вон   
Эмэгтэйчүүдийн Gold нэмэлт шинжилгээ 3.750.000 вон  

Эмчилгээ
PLUS нэмэлт шинжилгээ + PET-CT, Тархины MRI & MRA 3D, хүзүүний 
MRA, цээжний хөндийн CT, нойрсуулагчтай ходоод, бүдүүн гэдэсний 
дурангийн шинжилгээ, бамбай булчирхайн хэт авиан шинжилгээ, 
NK эсийн үйл ажиллагаа Эрэгтэйчүүдийн үзлэг: түрүү булчирхайн хэт 
авиан шинжилгээ, Артерийн судасны уян хатан байдал, ясны нягтын 
тест, цусны тусгай шинжилгээ (4 төрөл), эрэгтэй хүний бэлгийн амьдрал 
ба цэвэршилтийн үзлэг оношилгоо Эмэгтэйчүүдийн үзлэг: хөхний хэт 
авиан шинжилгээ, эмэгтэйчүүдийн (үтрээний) хэт авиан шинжилгээ, 
папиллома вирус (HPV), даавар, ясны бодисын солилцооны маркер, 
зүрхний CT

Нэмэлт мэдээлэл 
Шинжилгээ хийх хугацаа: 7 цаг

ҮНДСЭН ШИНЖИЛГЭЭ 

Эрэгтэйчүүдийн PLUS нэмэлт шинжилгээ 

Choi Younggyun
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

SINCE 1999 
Нандин нүд эмнэлэг нь БНСУ-ын Нүдний Эмч 
Мэргэжилтний Холбооны Лазик /Ласэг Лазер 
мэс заслын эмчилгээ хийх батламж бичиг, ISO 
9001 чанар удирдлагын тогтолцооны систем , ISO 
14001 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны 
батламж бичиг бүхий нүдний оношилгоо 
шинжилгээний нэгдсэн төв эмнэлэг юм. Лазик 
эмчилгээний эхэн үеийн эмч мэргэжилтнүүдийн 
нэг Эмнэлгийн ерөнхий захирал болох Ким 
Сэн ги (Ерөнхийлөгчийн хөх ордон хариуцсан 
дүүргийн эмнэлгийн нүдний тасгийн эрхлэгч, 
Ерөнхийлөгчийн нүдний эмч) эмчээс эхлэн 
арвин туршлага , мэдлэг чадвар бүхий эмч 
мэргэжилтнүүд таны аюулгүй байдлыг хамгаалан 
ажиллах болно. 

1. ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ НЭГ БҮРТ ХАНДСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
Үйлчлүүлэгчийн нас хүйс нөхцөл байдлыг 
харгалзан үзэж тухайн хүнд тохирсон шинжилгээ, 
эмчилгээ үйлчилгээг явуулж байна. 

2. ӨНДӨР ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ  
Оношлогоо болон мэс заслын шинэ багаж 
төхөөрөмжөөр 50 гаруй төрлийн шинжилгээ 
хийн  судалсны үндсэн дээр үйлчлүүлэгчдэд 
тохирох мэс заслыг хийж байна. 

3. АРИУТГАЛЫН СИСТЕМ
Эмнэлгийн агаар, мэс заслын өрөө болон 
эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ариутгал тогмол 
хийгддэг. 

4. ONE DAY / ONE STOP ҮЙЛЧИЛГЭЭ  
Нүдний хараа тогтоох эмчилгээг шинжилгээ 
хийж буй тухайн өдөрт багтаан эмчилнэ.  

5. НАСАН ТУРШИЙН БАТАЛГАА  
Шинжилгээ хийсэн өдрөөс эхлэн бид хяналтад 
авч танд насан туршийн баталгаа олгох болно. 

ХАРАА ЗАСЛЫН ТӨВ  

Smile Lasik / Amaris / Crystal Plus Lasik / нүдэнд 
линз суулгах / Micro Lasik / Premium Lasik / 
Epirasek / Lasek / Анализатор долгион 

НАСНЫ ОНЦЛОГООС ҮҮДЭЛТЭЙ  ХАРААНЫ                        
ЭМГЭГ ЗАСЛЫН ТӨВ

Насны онцлогоос үүдэлтэй хараа заслын 
эмчилгээ/ Multifocal линз/Catalys 3D+ Нүдний 
болор цайх эмгэг засах лазер эмчилгээ/суулгах 
мэс засал 

КОНТАКТ ЛИНЗ 

Dream линз/Хатуу линз

НҮДНИЙ НЭГДСЭН ОНОШИЛГОО ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 
ТӨВ 

Нүдний болор цайх эмгэг/ Торлог бүрхүүлийн 
эмгэг/Нүдний шар толбоны сөнөрөл/Нүд 
хуурайших эмгэгийн эмчилгээ  

НАНДИН НҮД ЭМНЭЛЭГ

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Нүдний тасаг (Dream линз , Смайл 
лазик, Лазик. Ласэг, Нүдний болор 
цайх эмгэг, Торлог бүрхүүлийн эмгэг, 
Насны өөрчлөлтөөс үүдсэн эмгэг

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа ~ Пүрэв: 09:00~18:30     
Баасан: 09:00~18:30   
Бямба: 09:00~14:00

14th floor, Centum Imperial Tower, 50 Centumnam-daero, 
Haeundae-gu, Busan

Tel: +82-51-920-7788   Mobile: +82-10-7795-0657

E-mail: jk0657@nate.com   Web: http://www.lasikexcimer.com

SNS
 https://www.instagram.com/busanlasik 
 https://www.facebook.com/lasikexcimer

Blog : https://blog.naver.com/sgk0105 

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
(Head of department Ji In-gyu) +82-10-7795-0657

sojunghannun ophthalmology 
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

ҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ          Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулга

Korea Их Сургуулийн Анагаах ухааны Их Сургууль 
Korea Их Сургуулийн  Эмнэлгийн нүдний эмч 
Korea Их Сургуулийн Эмнэлгийн зочин багш
1997~1998 Хөх ордны харьяа эмнэлгийн нүдний тасгийн дарга 
(ерөнхийлөгчийн нүдний эмч) 
Нандин нүд эмнэлгийн дарга 

Судалгааны ажил
БНСУ-ын Нүдний эмгэг судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
БНСУ-ын нүдний гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
БНСУ-ын линзний холбооны үндсэн гишүүн
Европын хараа засах мэс засал,  катаракт мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
Даум эрүүл мэндийн газрын зөвлөх 
Цагдаагийн нэгдсэн эмнэлэгт мэргэжилтэн 
Бусан хотын Сочу дүүргийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх төвийн  нүдний  
эмгэг хариуцсан зөвлөх
АНУ-ын Нүдний Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн

Keimyung их сургуулийн Анагаах ухааны сургууль төгссөн
Бусан Их Сургуулийн Анагаах ухааны сургууль төгссөн
Keimyung Их сургуулийн эмнэлэгт дадлагажигч эмч
Далайн анагаах ухааны төвийн нүдний эмч
Keimyung Их Сургуулийн профессор 
(Тэгу, Донсан Анагаах Ухааны Төв)
Улсан Донганг эмнэлгийн нүдний тасгийн дарга (торлог бүрхүүл, катаракт)
Бусан Центум нандин нүд эмнэлгийн дарга 

Судалгааны ажил
БНСУ-ын Нүдний эмгэг судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
БНСУ-ын Нүдний эмгэг судлалын холбооны төлөөлөгч (2012~2013)
Солонгосын торлог бүрхүүлийн нийгэмлэгийн гишүүн
Yeongnam торлог бүрхүүлийн нийгэмлэгийн гишүүн
ARVO (Америкийн Нүдний Нийгэмлэг) гишүүн
APACRS (Ази, Номхон далайн катаракт ба харааны хугарлын нийгэмлэг) гишүүн 

Эмчилгээний үнэ  
3.600.000 вон Хос нүд)

Нэмэлт мэдээлэл   
Смайл лазик мэс засал нь мэс заслын өмнөх явцыг 
VisuMax фемтосекунд ашиглан лазер системээр 
нэгтгэсэн мэс засал юм. Смайл лазик мэс засал нь 
фемтосекунд лазерын тусламжтай нүдний эвэрлэгийн 
шаардлагатай хэсгийг хэсэгчлэн эмчлэх боломжтой 
гэдгээрээ давуу

Эмчилгээний үнэ 
9.000.000 вон

Нэмэлт мэдээлэл   
-  3D OCT нүдний оношилгооны багаж ашиглан 
өвчтөний онцлогт тохируулан нарийн үзлэг 
оношилгоо хийнэ. 

-  Фемтосекунд лазерын эмчилгээ хийгдэх тул илүү үр 
дүнтэй  аюулгүй эмчилгээ. 

SMILE ЛАЗИК ЭМЧИЛГЭЭ 

НАСНЫ ОНЦЛОГООС ХАМААРСАН ХАРААНЫ ЭМГЭГ 
БОЛОН БОЛРЫН ЭМЧИЛГЭЭ

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

Гадаад өвчтөнд зориулсан тусгай хөнгөлөлт 
(Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах боломжгүй гадаад өвчтөний 
санхүүгийн ачааллыг багасгах үүднээс тусгай хямд үнээр үйлчилж байна. ) 

Ерөнхий мэргэжлийн эмчтэй Англи хэлээр шууд харилцах  боломжтой. 

Англи хэлтэй улс орны иргэн биш тохиолдолд эмнэлгээр 
үйлчлүүлэх цаг захиалгын цагийн дагуу үндсэн хэлний орчуулагч 
гарган үйлчилнэ.  

АНУ, Хятад, Вьетнам зэрэг улс оронд зохион байгуулагддаг эрүүл 
мэндийн хурал семинар болон үзэсгэлэн яармагт тогтмол оролцон 
тухайн улс орны нүдний эмгэгийн талаарх мэдээлэл боловсруулан 
эмчилгээний хэрэгцээг тодорхойлон судалж байна. 

Гадаад иргэн хүлээн авах эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагыг 
тогтмол ханган ажиллаж жил бүр 100 дээш гадаад иргэнд эмнэлгийн 
тусламж, үйлчилгээг үзүүлж байна. 

Хэүндэ дүүрэгт байрших тул 10 минутын зайд байрлах дэлгүүр 
худалдааны зах, аяллын газруудаар үйлчлүүлэх боломжтой. 

Хятад , Япон, Англи хэлээр бэлтгэгдсэн эмнэлгийн пэйж хуудсаар 
дамжин холбогдох мэдээ мэдээлэл авах боломжтой. 

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хөнгөлөлтэй нөхцлөөр зочид 
буудалд захиалга өгөх үйлчилгээ 

Эмийн сангаар  үйлчлүүлэхэд  
туслах үйлчилгээ

Эмчилгээний үед хөнгөн зуушны 
үйлчилгээ

Kim Seunggi 
эмнэлгийн дарга

Gu Nam-gyun 
эмнэлгийн дарга

Хятад , Япон, Англи хэлээр эмнэлгийн баримт бүрдүүлэх 
боломжтой. 

Хятад , Япон, Англи хэлээр эмнэлгийн танилцуулга бэлтгэгдсэн  



Хэнүндэ дүүрэгХэнүндэ дүүрэг

Сүён дүүрэгСүён дүүрэг

Гижан дүүрэгГижан дүүрэг

Кимжон дүүрэгКимжон дүүрэг

Сунжон наран шарлагын газар

Гэрэлт цамхаг

Далайн эргийн Хэдун 
юун гүн хийд

Тэбён тосгон

Нүримарү 
АРЕС хаус 

Хэридан залуучуудын гудам 
Хуанрён уулын оргил

Даймонд гүүр
Хэволжон 

цэцэрлэгт хүрээлэн

The Bay101
Мүнтэн явган хүний салхилах зам

Хэүндэ далайн эргийн 
наран шарлагын газар

БУСАН ХОТЫН 
ЗҮҮН ХЭСЭГ

Цагт 15км хурдлах галт тэргээр Бусан хотын зүүн хэсгийг 
даган далайн эргээр аялах аяллын галт тэрэг.  

Маршрут: Мипу- Чонсапу- Сунжон галт тэрэгний буудал 4.8км зайтай.  

Төлбөр: 1 удаа 7.000 вон, 2 удаа 10.000 вон, 6 удаа 13.000 вон 

Ажиллах цагийн хуваарь: 
(11-р сар ~ 4-р сар) Бүх өдөр: 09:00~18:00 
(5 ~ 6 сар/ 9 ~ 10 сар) Бүх өдөр: 09:00~20:00
(7~8 сар)  Бүх өдөр: 09:00~22:00

Homepage  https://www.bluelinepark.com

Утас  +82-51-701-5548

[Entertainment] 
Зугаалах газрууд Далайн эргийн галт тэрэг

* Цаг агаарын байдал болон аюулгүй байдлын шалгалт зэргээс 
хамаарч ажиллахгүй байж болно. 

* Урьдчилж утсаар холбогдож ирнэ үү. 

[Theme] Далайн эргийн амралт зугаалгын газар
Сүён дүүргээс Гижан дүүрэг хүртэл үргэлжлэх Бусан хотын 
зүүн хэсэг нь өргөн уудам далай тэнгис, наран шарлагын 
газруудаар алдартай аялал жуулчлалын бүс нутаг юм.  
Амьдралын эрч хүчийг эндээс л мэдэр! Өдөр шөнө ялгалгүй 
24 цагийн турш төгс үзэмжээ гайхуулах Бусан хотын зүүн 
хэсгээр зугаалах дараах аяллын маршруттай танилцаарай. 

БУСАН ХОТЫН ЗҮҮН ХЭСГИЙН 
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОР ГАЗАР

Гижан дүүрэг  Хэнүндэ дүүрэг  Сүён дүүрэг  
Кимжон дүүрэг

[Шөнийн аялал] 
Бусан хотын үзэсгэлэнт шөнөөр 
хамтдаа аялцгаая!

[Гижан бүсийн аялал] 
Эцэс хязгааргүй цэлийх далайн 
эргийн тосгон

[Актив аялал]

Мүнтэн явган 
хүний зам 

Хэволжон 
цэцэрлэгт 
хүрээлэн

Даймонд гүүр Хуанрён уулын 
оргил

Тэбён тосгон Далайн эргийн 
Хэдун юун гүн 

хийд

Сунжон наран 
шарлагын газар

Гэрэлт цамхаг

Хэридан 
залуучуудын 

гудам 

Хэүндэ далайн 
эргийн наран 

шарлагын газар

Нүримарү 
АРЕС хаус 

The Bay 101 
дарвуулт завиар 

аялах  газар
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Аялал жуулчлалын алдартай газрууд    

1. Хэүндэ далайн эргийн наран шарлагын газар 
Хэүндэ далайн эргийн наран шарлагын газар нь жил 
бүр 10 сая жуулчин зорих ирэх Солонгосын хамгийн 
алдартай аялал, амралт зугаалгын газар юм. Барилга 
байгууламж, баяр наадмаас эхлэн үзэж сонирхох зүйл 
ихтэйтээс гадна далайн эрэг дагуу олон зочид буудал 
байрлах олон улсын аялал жуулчлалын газар юм. 

  Udong, Haeundae-gu, Busan

2. Нүримарү apec хаус  
Нүримарү APEC хаус нь 2005 оны 11-р сард зохион 
байгуулагдсан 13 дахь удаагийн APEC(Ази Номхон 
далайн орнуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
хурал)-д зориулан баригдсан байгууламж юм. "Нүри" 
гэдэг нь "дэлхий" , "марү" гэдэг нь "хурал цуглаан" гэсэн 
утгатай. Нүримарү APEC хаус нь сар бүрийн эхний долоо 
хоногийн Даваа гаригаас бусад өдөр Солонгосын энгийн 
иргэд болон гадны жуулчдад нээлттэй  үйлчилдэг.   

  +82-51-743-1974~5 (APEC Дурсгалын ордо)

3. Хэволжон цэцэрлэгт хүрээлэн 
Хэволжон саран ургах цэцэрлэгт хаврын улирал 
ирэхтэй зэрэгцэн сакура цэцэг дэлгэрэх бөгөөд мөдхөн 
дэлбээ нь хагдарч салхинд хийсэх нь  цэцгэн бороо 
орох мэт үзэсгэлэнтэй тул машинтай зугаалах хэн 
бүхний зорих газрын нэг болсон. Солонгос уламжлалт 
хэв маягаар хийгдсэн Хэволжон салхивч  уулын оргил 
хэсэгт байрлах бөгөөд  алслах барааг улам эрхэмсэг 
үзэсгэлэнтэй болгодог.  

  San42-25, Jungdong, Haeundae-gu, Busan

4. Даймонд гүүр  
ДАЙМОНД гүүр нь Бусан хотын Намчон хороолол 
болон Сэнтом хотыг холбосон 7.42км урттай гүүр 
бөгөөд Солонгос улсдаа хамгийн том 2 давхар хос 
гүүр гэдгээрээ алдартай. Гүүрний хоёр талаар далайн 
хязгааргүй үргэлжлэн харагдах тул машинтай 
аялагчидын зайлшгүй зорих газрын нэг. даймонд 
гүүр шөнийн цагаар гэрэлтэн Бусан хотын шөнийн  
үзэмжийг бүр ч илүү чимдэг.  

  Minrak-dong, Suyeong-gu, Busan
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БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

    БУСАН ХОТЫН БАРУУН ХЭСЭГ

5. Хуанрён уулын оргил
Хуанрён уулын оргил нь Бусан хотын шөнийг  бүхэлд 
нь харах боломжтой шөний аялал жуулчлалын газар 
юм. Хуанрён уулын оргилд халуун кофе уун, шөнийн 
гэрэлт гялалзан тодрох  Бусан хотыг тольдон, 
романтик орчинг мэдрэх боломжтой. Олон нийтийн 
амралтын өдрөөс бусад өдөр ажиллана.  

  +82-70-7542-7080

6. Чонсапу далайн эргийн загасчлах газар  
Хэүндэ дүүргийн Далмажи сар тольдох газраас 
холгүй орших жижиг хэмжээний загасчлалын газар 
бөгөөд  хад чулуу бүр загасчдаар дүүрэн. Түүхий 
загас болон хясаагаар хийсэн төрөл бүрийн  хоолны 
газар, кафе шоп ихтэй бөгөөд далай дээр тавигдсан 
шилэн гүүр(Sky walk) - нээс далайн үзэсгэлэнг харах 
боломжтой.  

   Jung 1-dong, Haeundae-gu, Busan (Чонсапу), 
     San 3-9, Jung-dong, Haeundae-gu, 
     Busan (Чонсапу гэрэлт цамхаг)

7. Хэдун юун гүн хийд 
Хэдун юун гүн хийд нь урд хэсгээрээ  далайн эрэг 
хойд хэсгээрээ  уулаар хүрээлэгдэн оршдог. Хийд 
өөд дагуулан хөтлөх 108 шат лусын ордон руу орж 
буй мэт сэтгэгдэл төрүүлдэг бөгөөд үнэн сэтгэлээсээ 
залбирсан хэн хүний хүсэл заавал биелдэг гэлцдэг.  

   86, Yonggung-gil, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan   
      (Гижаныб, Хэдунюунгүн хийд)
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Бусан бүс нутгийн аялал жуулчлалын лавлах утас
Гадаад дотоодын аялагчдад аяллын тухай олон төрлийн мэдээлэл авах боломжтой. 

* Энэхүү номонд дурдагдсан аялал жуулчлалын мэдээлэл цаг үеэс шалтгаалан агуулга өөрчлөгдөж болно.  
Ирэхээсээ өмнө утсаар лавлана уу 

Солонгосын аялал жуулчлалын төрийн өмчит байгууллага  +82-1330   
Бусаныаялал жуулчлалын мэдээллийн газар  +82-51-253-8253 
Бусан хотын аялал жуулчлалын нийгэмлэг  +82-51-463-3111

Бусан хотын зүүн хэсгийн аялал жуулчлалын цогцолбор газар032 033
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036 037БУСАН ХОТЫН БАРУУН ХЭСЭГ БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГАБУСАН ХОТЫН АДВЕНТИСТ ЭМНЭЛЭГ 

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Дотор, Хоол боловсруулах эрхтний тасаг, Бөөрний тасаг, Амьсгалын эрхтний тасаг, Хүүхэд өсвөр үеийн тасаг, 
Мэдрэлийн тасаг, Өрхийн анагаах ухааны тасаг, Мэс заслын тасаг, Гэмтлийн тасаг, Мэдрэлийн мэс заслын тасаг, 
Эмэгтэйчүүдийн тасаг, Шүдний тасаг, Урологи, Эмгэг зүйн тасаг, Чих хамар хоолойн тасаг, Дүрс оношилгооны 
тасаг, Мэдээгүйжүүлэх тасаг, Оношилгоо шинжилгээний тасаг, Нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг, Мэргэжлээс 
шалтгаалсан эмгэг судлалын тасаг, Яаралтай түргэн тусламжийн тасаг, Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг, 
Цээжний тасаг, Нэгдсэн оношилгоо шинжилгээний төв, Бөөр, түрүү булчирхайн үрэвслийн дурангийн 
эмчилгээний төв, Цус болон Цусны хана хоргүйжүүлэх төв, Хиймэл бөөр шилжүүлэн суулгах төв, Нөхөн сэргээх 
эмчилгээний төв, Хавдрын нэгдсэн төв 

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Ням~Пүрэв: 08:30~17:30
Баасан: 08:30~12:30
24 цаг түргэн тусламж үйлчилнэ

170 Daeti-ro, Seo-gu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-51-600-7316   Mobile: +82-10-8554-3675

E-mail: sybhid@naver.com
Web: www.symcb.co.kr

BUSAN ADVENTIST HOSPITAL

ЦУС БОЛОН СУДАСНЫ 
ХАНА ХОРГҮЙЖҮҮЛЭХ 
ТӨВ  

БҮТЭН БИЕИЙН 
ОНОШИЛГОО, 
ШИНЖИЛГЭЭ

НУРУУ,  НУГАСНЫ ТӨВ

БӨӨР, ШЭЭСНИЙ 
ЗАМД ҮҮССЭН  ЧУЛУУ, 
ДУРАНГИЙН МЭС 
ЗАСЛЫН ТӨВ

Цус болон СУДАСНЫ хана хоргүйжүүлэх төв нь нарийн тоос, байгаль орчны 
бохирдол, өдөр тутмын ачаалал зэргээс үүдэн хүний биед үүссэн хүнд металл болон 
бохирдлыг шээсний замаар биеэс хөөн гадагшлуулахаас гадна биед хуримтлагдсан 
элдэв өвчин үүсгэгч хорт бодисуудыг давхар гадагшлуулахад тусалдаг. Даралт ихсэх, 
чихрийн шижин өвчин зэргээс урьдчилан сэргийлэх ач тустай.

Өндөр чадал бүхий Германы SIEMENS брендын MRI (AVANTO 1.5T 18 CH), Германы 
SIEMENS брендын MSCT (ангиографи), PHILIPS IU ЭХО аппарат, Olympus брендын 
өндөр дүрсний чанар бүхий дурангийн аппарат Olympus Н260 дүрс оношилгооны 
төхөөрөмж зэргийг ашиглан нарийн мэргэжлийн эмч, мэргэжилтэн үнэн бодит 
оношилгоо шинжилгээг хурдан шуурхай хийн үйлчилж байна. Бүтэн биеийн 
оношилгоо шинжилгээний үндсэн багц, нарийвчилсан шинжилгээний багц, оюутан 
сурагчдад зориулсан тусгай багц зэргээс гадна 5 төрлийн багц хөтөлбөрөөс сонгон 
оношилгоо шинжилгээнд хамрагдах боломжтой. 

Нуруу, нугасны төвийн эмч мэргэжилтэн мэсгүй эмчилгээ болон нөхөн сэргээх 
эмчилгээ болон хөдөлгөөн заслаар дамжуулан бүсэлхий нурууны диск, нурууны 
мэдрэлийн сувгийн нарийсал, спондилолистез, спондилолиз, нурууны гажгийн 
мурийлт засах зэрэг эмчилгээг хийж байна. 

Тус эмнэлэг нь Бусан хотын эмнэлгүүд дунд хамгийн анх нэг удаагийн уян дижитал 
дуранг (2017), Бусан хотын нэгдсэн эмнэлэг дунд хамгийн анх удаа бөөрний уян 
дижитал дуран ашиглан шээсний замд үүссэн чулуу авах дурангийн эмчилгээг 
нэвтрүүлснээр Бусад хотод салбартаа тэргүүлэх болсон. Дурангийн хатуу болон уян 
эмчилгээ, ESWL буюу шээсний замд үүссэн чулууг биеийн гадна талаас долгионоор 
бутлах аппарат, бөөрний дуран ашиглан чулуу гаргах, лазер эмчилгээ зэрэг 
хамгийн орчин үеийн багаж тоног төхөөрөмжийг цаг алдалгүй шинээр нэвтрүүлэн 
өвчтөн бүрт тохирсон эмчилгээг хийснээр бөөр, шээсний замд чулуу дахин үүсэх 
магадлалыг бууруулж байна. Лазер эмчилгээ тул 2-3 өдөрт өдөр тутмын амьдралд 
хэвийн оролцох боломжтой. 
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ  100.000 вон

Эмчилгээ 15 удаа  

Нэмэлт мэдээлэл  
Цус болон судасны хана хоргүйжүүлэх төв нь 
нарийн тоос, байгаль орчны бохирдол, өдөр 
тутмын ачаалал зэргээс үүдэн хүний биед 
үүссэн хүнд металл болон бохирдлыг шээсний 
замаар биеэс хөөн гадагшуулахаас гадна 
биед хуримтлагдсан элдэв өвчин үүсгэгч хорт 
бодисуудыг давхар гадагшлуулахад тусалдаг. 
Даралт ихсэх, чихрийн шижин өвчин зэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ач тустай

Chelation 

Эмчилгээний үнэ  120.000 вон

Эмчилгээ  15 удаа 

Нэмэлт мэдээлэл  
Мэсгүй робот эмчилгээ нь нурууны байрлалыг 
хүссэн хэмжээнд өөрчлөн гэмтэлтэй  нурууны 
диск болон түүний тойронд байрлах булчин 
болон сээр нуруунд илүү үр дүнтэй олон 
төрлийн эмчилгээг хийх боломж олгодог  
гэдгээрээ давуу талтай. Мөн эмчилгээ хийх 
явцад хүзүү, нурууны хэсгийг  эргүүлэн чөлөөтэй 
хөдөлгөх боломжтой тул эргэдэг булчингууд 
болон нурууны гүн булчинд үр дүнтэй эмчилгээ 
хийх боломжтой. 

ROBOTIC-ATT МЭСГҮЙ РОБОТ ЭМЧИЛГЭЭ

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зочид буудал захиалах үйлчилгээ болон 
Бусан хотын аялал жуулчлалын холбогдох 
мэдээ мэдээлэлээр хангах үйлчилгээ. 

Онгоцны буудлаас угтах үдэх үйлчилгээ. 

Эмийн сангаар үйлчлүүлэхэд туслах 
үйлчилгээ  

Орчуулгын үйлчилгээ

Мэс засал хийлгэх хугацаанд  эмнэлгээс 
байр хоолоор хангана

Эмнэлгийн танилцуулга (Орос хэлээр) 

Бүтэн биеийн оношилгоо шинжилгээний багц (Орос хэл)

Орчуулгын үйлчилгээ. (Орос. Англи хэл)

Бусан хотод эмчилгээнд хамруулах 
Сайн үйлсийн аян хөтөлбөр 

2017 он Бангладеш улсын иргэн 
2018 он Бангладеш улсын иргэн 
2019 он Ширланка улсын иргэн 
2019 он Казахстан улсын иргэн

Гадаад улс оронд  хэрэгжүүлсэн  эрүүл 
мэндиин сайн үйлсийн аян хөтөлбөр 

2017 он Монгол улс 
2018 он Филиппин улс 
2019 он Филиппин улс 
2019 он Камбож улс

АНУ-ын Мариланд их сургуулийн анагаах ухаан судлалын тэнхим түүргэсэн
Жүнг ан их сургуулийн анагаах ухаан судлал бакалавр
Жүнг ан сургуулийн анагаах ухаан судлал магистр
Жүнг ан их сургуулийн анагаах ухаан судлал доктор
Жоржын нэрэмжит нэгдсэн эмнэлэг эмгэг судлал 
Өмнөд алабама их сургуулийн эрүүл мэндийн нэгдсэн төв эмнэлэг
Жүнг ан их сургуулийн анагаах ухаан судлалын профессор 
Курё их сургуулийн анагаах ухаан судлалын профессор
Илджи сургуулийн анагаах ухаан судлалын профессор
АНУ харвард анагаах ухааны их сургууль мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 
Сөүлийн эмнэлгийн холбооны дэд ерөнхийлөгч

Судалгааны ажил
Мэргэжлийн шалтгаалсан өвчин эмгэг, Ажилчдын амьдралын хэв маяг, эрүүл 
мэндийг дэмжих, ажиллах орчин мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин эмгэгээс 
сэргийлэх

Lee Muhwa

Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлал магистр 
Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлал гэмтлийн мэс заслын доктор 
Бусан их сургуулийн эмнэлгийн дадлагажигч эмч 
Бусан их сургуулийн эмнэлэг гэмтлийн мэс заслын эмч
1986 Бусан хотын эрүүл ахуйн эмнэлгийн гэмтлийн мэс заслын эмч 
1996 Бусан хотын эрүүл ахуйн эмнэлгийн гэмтэл заслын сургалт хариуцсан орлогч дарга 
2001 Бусан Бусан хотын эрүүл ахуйн эмнэлгийн эмчилгээ хариуцсан орлогч дарга
2000 Бусан хотын со дүүргийн иргэдлийн төлөөлөгчдийн хурлын орлогч дарга 
2003 Бусан хотын со дүүргийн иргэдлийн төлөөлөгчдийн хурлын хууль зүйн хэлтсийн дарга
2003 Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлал гэмтлийн мэс засал судлалын профессор 
2005 Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлал профессор нарын холбооны нарийн 
бичгийн дарга 2007 Бусан усан хотын со дүүргийн иргэдлийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга 
2009 Бусан хотын со дүүргийн иргэдлийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөх 
2010 Бусан хотын эрүүл ахуйн эмнэлгийн эмчилгээ хариуцсан дарга 
2011 Бусан улсан гёнгнам дүүргийн гэмтэл мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн 
2011 БНСУ-ын гэмтлийн мэс заслын нийгэмлэгийн тэргүүн 
2015 Бусан хотын эмч мэргэжилтний холбооны төлөөлөгчдийн дарга 

Судалгааны ажил
үений дурангийн мэс засал, Хиймэл үе суулгах мэс засал, Биеийн сканнер ашигласан үе 
мөчний мэс засал

Kim Joonggeun

Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлал 
Бусан их сургуулийн эмнэлгийн дадлагажигч эмч 
Бусан баптисм эмнэлгийн резидент эмч 
Хэсон эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн тасгийн дарга 
Хансаран эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн дарга
Ёнду эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн дарга

Судалгааны ажил
Энгийн жирэмслэлт болон өндөр эрсдэлтэй жирэмслэлт, Төрхийн өмнөх үзлэг, 
Сарын тэмдэгийн гажилт, өндгөвчний хорт хавдрын шинжилгээ, Шээс задгайрах 
эмгэг, Цэвэршилт, Эмэгтэйчүүд ба гоо сайхны мэс засал, эмэгтэйчүүд ба дурангийн 
шинжилгээ, бусад мэс засал

Choi Myungseop
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГАДУН- А ИХ СУРГУУЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Эмчилгээний нэр төрөл 
Өрхийн анагаах ухааны тасаг, Дотор-Халдварт өвчин судлалын тасаг, Дотор-Дотоод шүүрлийн тасаг, Дотор-Үе 
мөчний тасаг, хэрхэ өвчний тасаг, Мэдээгүйжүүлэтийн тасаг, Хорт хавдрын туяа эмчилгээний тасаг, Эмэгтэйчүүдийн 
тасаг, Гоо сайханы мэс заслын тасаг, Хүүхэд өсвөр үе судлалын тасаг, Дотор-Хоол боловсруулах эрхтний эмгэг 
судлалын тасаг, Зүрх судасны тасаг, Мэдрэлийн тасаг, Мэдрэлийн мэс заслын тасаг, Дотор-Бөөрний тасаг, Нүдний 
тасаг, Дотор-Харшлын тасаг, Дүрс оношилгооны тасаг, Мэс заслын тасаг, Яаралтай түргэн тусламжын тасаг, Чих 
Хамар Хоолойн тасаг, Дотрын тасаг, Хэвтэн эмчилгээний тасаг, Нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг, Сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн тасаг, Гэмтлийн тасаг, Эрчимт эмчилгээний тасаг, Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин судлалийн тасаг, 
Оношилгоо шинжилгээний тасаг, Шүдний тасаг, Арьс судлалын тасаг, Цөмийн эмчилгээний тасаг, Цусны тасаг, хорт 
хавдрын тасаг, Амьсгалын эрхтний тасаг, Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг   

Мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний төв 
Бүсийн зүрх болон тархины судас нөхөн сэргээх төв, Зүрх судасны эмгэг судлалын төв, Тархины судасны эмгэг 
судлалын төв, Зүрх болон тархины судас нөхөн сэргээх төв, Урьдчилан сэргийлэх хяналтын төв, Бүсийн яаралтай 
түргэн тусламжийн төв, Олон улсын эмчилгээний төв, Нэгдсэн үзлэг оношилгоо шинжилгээний төв, Элэг цөс 
нойр булчирхайн төв, Бамбай булчирхай хорт хавдрын төв Бусан, Улсан, Гёнг-нам хүйн цусны банк, Novalis Туяа 
эмчилгээний мэс заслын төв, Чихрийн шижний төв, Робот мэс заслын төв, Бусан хотын мэдрэлийн эрүүл мэндийг 
дэмжих төв, Бусан хотын ой санамж алдагдал буюу альцгеймерийн төв, Бусан хотын хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төв, Спорт эмчилгээний төв, Нярайн эмчилгээний төв, Хавдрын 
төв, Хүүхдийн төв, Ходоод бүдүүн гэдэсний төв, Хөхний эрүүл мэндийн төв, Интервенц эмчилгээний төв, Үр 
шилжүүлэн суулгах төв, Оношилгоо шинжилгээний төв, Эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв, Бүсийн эмийн гаж нөлөө 
аюулгүй байдлын төв, Сээр бүсэлхий нурууны төв, Паркинсон буюу хөдөлгөөний эмгэг судлалын төв

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Ажлын өдөр: 08:00~16:30
24 цаг түргэн тусламж үйлчилнэ  

26, Daesingongwon-ro, Seo-gu, Busan, Republic of Korea
Tel: +82-51-240-2306   Mobile: +82-3655-1383
E-mail: funky293@hanmail.net   Web: www.damc.or.kr
SNS
Англи хэл: funky293@hanmail.net 
Орос хэл: funky293@hanmail.net/lolofnfn@naver.com 

Dong-A University Hospital

ОЛОН УЛСЫН 
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ 

ДУНГ- А ИХ 
СУРГУУЛИЙН 
ЭМНЭЛЭГ

Дунг А Их Сургуулийн Эмнэлэг нь 1990 онд анх үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд БНСУ-
ын иргэдийн эрүүл мэнд болон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг сайжруулахад өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж ирсэн. Үүний 
баталгаа нь БНСУ-ын Эрүүл Мэнд, Халамж Үйлчилгээний Яамны итгэмжлэл бүхий 
Бүсийн Яаралтай Тусламж Үйлчилгээний Төв, Бүсийн Зүрх Болон Тархины Судас 
Нөхөн Сэргээх Төвөөс гадна Хавдрын төв, Novalis Туяа Эмчилгээний Төв, Хөхний 
Эрүүл Мэндийн Төв зэрэг нарийн мэргэжлийн төвүүдийг нээн ажиллуулахын зэрэгцээ 
нарийн мэргэжлийн эмч мэргэжилтнээр дамжуулан ард иргэддээ чанартай эмчилгээ 
үйлчилгээг хүргэж байна. Өвчтөн, тэдний ар гэр болон эмнэлгийг зорин ирэх хэн 
бүхэнтэй үйлчлүүлэгчийн байр сууринаас хандан дотоод гадаад орны үйлчлүүлэгчийн 
сэтгэл ханамж итгэл үнэмшлийг олж чадсанаар жил бүр үйлчлүүлэгчдийн тоо 
нэмэгдсээр байна. Мөн орон нутгийн удирдлага стратегитай уялдуулан иргэдийн 
эрүүл мэндийг дэмжих сургалт үйлчилгээ, эмч мэргэжилтнийг чадавхижуулан сургалт, 
судалгаа шинжилгээ, хурал семинарт тогтмол оролцон, орчин үеийн шинэ техник 
технологийг нэвтрүүлэн ажилласнаар бүс нутагтаа тэргүүлэх эмнэлэг болж чадсан. 

Дунг А Их Сургуулийн Эмнэлгийн Олон Улсын Эмчилгээний Төв нь гадаад орны 
үйлчлүүлэгч хүссэн эмчилгээ, үйлчилгээгээ авах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс 
орчуулгын үйлчилгээ, Бусан хотын аялал жуулчлалын мэдээ мэдээллээр ханган 
ажиллаж байна. Мөн үйлчлүүлэгч орны ёс заншил, соёл, шашин шүтлэгийг харгалзан 
тэдэнд тусгайлсан эмчилгээний хөтөлбөр санал болгож, эмнэлгээр ая тухтай 
үйлчлүүлэхэд зориулан тусгай хоолны цэсээр үйлчилж байна. 
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БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ Эр: 620.000 вон / Эм: 680.000 вон 
Эмчилгээ
Биеийн хэмжилт болон ерөнхий үзүүлэлт, Биеийн өөхлөлтийн хэмжээ, 
Цусны даралт, зүрхний бичлэг, туяаралт ангиораф, нүдний даралт, 
Сонсголын түвшинг тогтоох шинжилгээ, Шүдний шинжилгээ, өтгөний 
шинжилгээ, шээсний шинжилгээ, Элэгний үйл ажиллагааны шинжилгээ, 
Нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн шинжилгээ, Элэгний A, B, C вирусийн 
шинжилгээ, Геморройн шинжилгээ, Чихрийн шижин. Глюкоз тодорхойлох 
шинжилгээ, Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны шинжилгээ, Цусан 
дахь кальцийн хэмжээг тодорхойлох шинжилгээ, Бэлгийн замын өвчний 
шинжилгээ (тэмбүү, ДОХ), Цусны шинжилгээ, эрдэс бодис нэмэлт тэжээлийн 
шинжилгээ, Хавдрын шинж тэмдгийн шинжилгээ (Элэг, Бүдүүн Гэдэс, 
Түрүү булчирхай, Өндгөвч, Нойр булчирхайн, Уушиг), Цусны дэлгэрэнгүй 
шинжилгээ, Зүрх судасны цусан хангамжийн шинжилгээ, Дархлаа, Цээжний 
рентген, Xөхний рентген зураг, Умайн эсийн шинжилгээ, Хэвлийн хөндийн 
ЭХО, Ясны сийрэгжилтийн шинжилгээ, Ходоодны дурангийн шинжилгээ      
Нэмэлт мэдээлэл
Бид урьдчилан сэргийлэх бүтэн биеийн оношилгоо шинжилгээний хамгийн 
энгийн багцыг санал болгож байгаа бөгөөд танд хурдан шуурхай ая тухтай 
үйлчилгээг хүргэх үүднээс Координатор болон орчуулгын үйлчилгээгээр хангана. 

ҮНДСЭН ШИНЖИЛГЭЭ (CLASSIC) 

Эмчилгээний үнэ  Эр: 2.600.000 вон / Эм: 2.800.000 вон
Эмчилгээ
Туршилтын төрөл Үндсэн шинжилгээ (Classic) + PET CT, Бүдүүн гэдэсний дуран, 
Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ, Хэвлий аарцагны хөндийн CT, Бамбай 
булчирхайн ЭХО, Түрүү булчирхай ЭХО, Xөхний ЭХО, Умайн хүзүүн ЭХО, NK 
дархлааны эсийн үйл ажиллагааны шинжилгээ    
Нэмэлт мэдээлэл 
B Эмчилгээний багц нь эрэлт хэрэгцээ бүхий хавдрын нарийвчилсан 
шинжилгээний багц юм. Нарийн мэргэжлийн эмч, сүүлийн үеийн шинэ 
техник технологид тулгуурлан хурдан шуурхай, хамгийн үнэн зөвөөр 
шинжилгээг хийхээс гадна ая тухтай эмнэлгийн үйлчилгээг хүргэх 
Координатор болон орчуулгын үйлчилгээгээр давхар хангана.

ХАВДРЫН НЭМЭЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГЦ 

Төрөлх хэл дээр Орчуулгын үйлчилгээ

Гадаад хэл дээр бэлтгэгдэн гарах эмнэлгийн танилцуулга, гарын авлага

Төрөлх хэлээ сонгон эмнэлгийн бичиг баримт бүрдүүлж, 
орчуулгын үйлчилгээ авах боломжтой

Орос ТV суваг

Гадаад орны үйлчлүүлэгчийг хүлээн авах тусгай тасаг

Гадаад орны үйлчлүүлэгч хэвтэн эмчлүүлэх тусгай тасаг

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Шинжилгээний дараах хөнгөн зууш

Эмийн сан 

Эмнэлгийн харьяа болон гэрээ бүхий 
зочид буудлын үйлчилгээ 

Гадаад орны үйлчлүүлэгчид тусгайлан 
бэлтгэсэн хоол цайны газар   

Гадаад орны үйлчлүүлэгчид зориулсан 
эмнэлгийн нэмэлт үйлчилгээ 

DCC төлбөр тооцооны үйлчилгээ

Гадаад орны үйлчлүүлэгч хэвтэн 
эмчлүүлэх тасаг

БНСУ-ын хувийн хэвшлийн их сургуулийн эмнэлгийн холбооны дэд 
ерөнхийлөгч
БНСУ-ын эмнэлгийн холбооны магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн гишүүн
Бусан хотын эмнэлгийн холбооны дэд ерөнхийлөгч 
Эрүүл мэндийн даатгалын хяналт шинжилгээ үнэлгээний төвийн бусан 
хотын салбарын зөвлөх 
Krx солонгосын аз жаргалын сангийн захирал 

Судалгааны ажил
Гоо сайхны мэс засал, Нулимсны суваг, Нүдний гэмтэл, Нүдний эмгэг  

Oh Seongyong

Park Jungwoo

Самсунг Сөүл эмнэлэг дадлагажигч (1996~1997) 
Самсунг Сөүл эмнэлэг дотрын тасгийн резидент (1997~2001)
Дунг а их сургуулийн эмнэлэг цусны эмгэг, хорт хавдар судлалын 
үндсэн эмч (2004~2005)
Самсунг сөүл эмнэлэг цусны эмгэг, хорт хавдар судлалын үндсэн эмч 
(2005~2006)
Дунг а их сургуулийн эмнэлэг цусны эмгэг, хорт хавдар судлалын 
судлаач эмч (2006~2008)
Дунг а их сургуулийн эмнэлэг цусны эмгэг, хорт хавдар судлалын туслах 
эмч (2008~2019)
Дунг а их сургуулийн эмнэлэг эмнэлгийн багш профессор (2019~)

Судалгааны ажил
Хорт хавдар (Ходоод, бүдүүн гэдэс, Нойр булчирхай, Элэг цөс), Цусны 
эмгэг судлал

2006~2010 Инха их сургуулийн эмнэлэг резидент 
2010~2012 Инха их сургуулийн эмнэлэг үндсэн эмч 
2012~2013 Инха их сургуулийн эмнэлэг судлаач эмч 
2013~Дунг а их сургуулийн эмнэлэг туслах багш
2018~Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын мэргэжлийн эмч

Судалгааны ажил
Эмэгтэйчүүдийн хорт хавдар, Хэвлийн дурангийн мэс засал, 
Робот мэс засал

Ahn Heebae 
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Нуруу нугасны тасаг, үе мөчний тасаг, 
Дотрын тасаг

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 
Ажлын өдөр: 09:30~18:00
Баасан: 09:00~13:00
Цайны цаг: 13:00~14:00
24 цаг түргэн тусламж үйлчилнэ

145, Dadae-ro, Saha-gu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-51-209-1201  Mobile: +82-10-5241-5288/+82-10-6427-9588

E-mail: kdhihc1577@hanmail.net   Web: www.jointspine.com

SNS
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009764290788

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
Tel: +82-51-209-1201/+82-10-5241-5288/+82-10-6427-9588 
E-mail: kdhihc1577@hanmail.net

КАНГ – ДУНГ ЭМНЭЛЭГ 
Kang Dong Hospital

Кандун эмнэлэг нь Солонгост анх удаа 2 дараалан Гэмтэл согогийн мэс заслын 
шилдэг эмнэлгээр шалгарч улсдаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмнэлэг юм. Кандун 
эмнэлгийн эмчилгээний шинэ арга технологи үр дүнгээ харуулсаар байна.  

1993 онд анх байгуулагдаж тус эмнэлэг 5 жилийн дотор   120,000 хүнд мэс засал 
хийсэн байдаг бөгөөд тэр дундаа хиймэл үе солих давтан мэс заслын тоон 
үзүүлэлтээр Солонгос улсдаа тэргүүлдэг. 
Тус эмнэлэг нь дэлхийд анх удаа UBE нугасны дурангийн мэс засалын аргыг 
шинээр нэвтрүүлсэн бөгөөд хүнд хэлбэрийн нуруу нугасны мэс засалд ч ашиглах 
боломжтойн дээр түргэн хугацаанд эдгэрдэг гэдгээрээ давуу талтай. 
Орос, Монгол, Америк зэрэг улс орны эмч мэргэжилтэнтэй хамтран туршлага 
солилцон сургалтыг тогтмол зохион байгуулж буй бөгөөд 2017оны 5 сард 
Солонгосын эмнэлгүүдээс анх удаа АНУ Эрүүл мэндийн газартай өвчтөн солилцох 
тухай гэрээ байгуулсан нь  өнөөг хүртэл амжилттай хэрэгжсээр байна. 2018 онд 
Монголын Засгийн газрын харьяа Биеийн тамир спортын газраас Монголын 
улсын шигшээ багын тамирчны гадаад дахь эмчилгээг хариуцсан эмнэлгээр 
Кандун эмнэлгийг сонгож гэрээ байгуулсан бол Саудын Арабын томоохон 
компани болох Холдин Саду Кандун эмнэлгийн салбарыг Арабд байгуулах санал 
тавьсан дагуу UAE-д салбараа эмнэлэг байгуулахаар бэлтгэж байна. 
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БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ
14.880.000~35.000.000 вон
Эмчилгээ  
2 долоо хоног
1.  Биеийн ерөнхий шинжилгээ, рентген зураг
2. Томографи  ЭХОшинжилгээ
3. MRI шинжилгээ
Нэмэлт мэдээлэл 
Арьсыг маш бага хэжээтэй зүсэн мэдрэл 
дарсан дискний хэсгийг тайрах хөнгөн 
хэлбэрийн мэс засал юм. 

Диск тайрах мэс засал

Эмчилгээний үнэ
13.600.000~30.000.000 вон
Эмчилгээ 
2 долоо хоног
1.  Биеийн ерөнхий шинжилгээ, рентген зураг
2. Томографи  ЭХОшинжилгээ
3. MRI шинжилгээ
Нэмэлт мэдээлэл
Үеийн үрэвсэл,  шөрмөсний гэмтэл  гм  
олон төрлийн гэмтлийн үед хийгдэх мэсгүй 
эмчилгээний арга юм. Энэхүү эмчилгээ  
нь өвчтний  чөмөгнөөс авсан үүдэл эсийг 
гэмтэлтэй хэсэгт тарисны дараа төлжилтийг 
идэвхижүүлэх үүднээс бага хэмжээний 
чөмгийг тайран авч, үүдэл эсийг эргүүлж 
тарих арга юм. 

ҮЕНИЙ ЗӨӨЛӨН ЭД НӨХӨН ТӨЛЖҮҮЛЭХ 
МЭС ЗАСАЛ

Эмчилгээний үнэ
20.960.000 ~45.000.000 вон
Эмчилгээ 
2 долоо хоног
1.  Биеийн ерөнхий шинжилгээ, рентген зураг
2. Томографи  ЭХО шинжилгээ
3. MRI шинжилгээ
Нэмэлт мэдээлэл 
Нурууны үе хоорондын зай холдох болон 
нурууны үе урагш түрэх зэрэг өөрчлөлтөөс 
шалтгаалан өвдөлт зовиур мэдрэх үед 
нугасаар мэдээ алдуулсны дараа  2~3см хиртэй 
зүсэлт хийн микро дурангаар дарагдсан 
мэдрэлийг чөлөөлж, өөрчлөлттэй дискийг 
тайран хиймэл үе суулган, дискний өндөрт 
тааруулан хадаж тогтоох мэс засал юм. 

НУРУУ ХАДАХ МЭС ЗАСАЛ

Эмчилгээний үнэ
16.000.000~35.000.000 вон
Эмчилгээ 
2~3 долоо хоног
1.  Биеийн ерөнхий шинжилгээ, рентген зураг
2. Томографи  ЭХО шинжилгээ
3. MRI шинжилгээ
Нэмэлт мэдээлэл 
Түнхний үе солих мэс засал нь гэмтэл, 
өвчин эмгэг, үе мөчний дегенератив, 
төрөлхийн эмгэг, үхжилт, хугарал зэрэг 
шалтгаанаар түнхний үе, дунд чөмөгний 
толгойн элэгдсэн хэсгийг тайрч хиймэл үе 
суулгах мэс заслыг хэлнэ. 

ТҮНХНИЙ ҮЕ СОЛИХ МЭС ЗАСАЛ

Эмчилгээний үнэ
22.240.000~50.000.000 вон
Эмчилгээ  
4-н долоо хоног
1.  Биеийн ерөнхий шинжилгээ, рентген зураг
2. Томографи  ЭХО шинжилгээ
3. MRI шинжилгээ
Нэмэлт мэдээлэл 
Эхлээд өвдөгний үеийг нээж гэмтсэн үеийн 
зөөлөн эд болон ясыг хусаж авна. Дараа нь тусгай 
материалаар хийгдсэн хиймэл үеийг суулгаж, 
үений хооронд зөөлөвч пластик хийсний дараа 
буцааж оёно. Хиймэл үе солих мэс заслын үед 
өвчин намдалтын тариа хийх эсвэл өвчин 
намдаах дусал залгуулдаг. Өвдөгний хиймэл 
үе солих мэс засал ойролцоогоор 2цаг-2цаг 30 
минут орчим үргэлжилнэ.

ХОЁР ӨВДӨГНИЙ ҮЕ СОЛИХ МЭС ЗАСАЛ

Эмчилгээний үнэ
12.320.000~30.000.000 вон
Эмчилгээ  
2 долоо хоног
1.  Биеийн ерөнхий шинжилгээ, рентген зураг
2. Томографи  ЭХО шинжилгээ
3. MRI шинжилгээ
Нэмэлт мэдээлэл 
Шагайн яс болон ясны хооронд хүч 
бууруулах үүрэг бүхий мөгөөрс хөгширч  
элэгдсэнээс үрэвсэл үүсдэг. Хөгшрөлөөс 
үүдэлтэй үений үрэвслээс шалтгаалсан 
зөөлөн эд, ясны эд гэмтэх тохиолдолд 
хийгддэг мэс заслын эмчилгээ юм. 

ШАГАЙН ҮЕ СОЛИХ МЭС ЗАСАЛ

Эмчилгээний үнэ
12.320.000~30.000.000 вон
Эмчилгээ  
2 долоо хоног
1.  Биеийн ерөнхий шинжилгээ, рентген зураг
2. Томографи  ЭХО шинжилгээ
3. MRI шинжилгээ
Нэмэлт мэдээлэл 
Энэхүү мэс засал нь үений үрэвслийн 
улмаас муруйсан хөлийг тэгшилж, 
өвдөгний үений дотор талд үрэвслийн 
улмаас нимгэрч, биеийн жин ихээр 
очиж байгаа ачааллыг гадагшаагаа тэгш 
хуваарилж өвдөлтийг багасгах арга юм. 

ЯСНЫ МУРУЙ ЗАСАХ, ТЭГШЛЭХ МЭС ЗАСАЛ

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Англи, Орос хэлний 
орчуулагчтай Тосох үйлчилгээ Тэргэнцэрийн 

үйлчилгээ

КАРТИСТЕМ ЗӨӨЛӨН ЭД НӨХӨН 
ТӨЛЖҮҮЛЭХ МЭС ЗАСАЛ

Эмчилгээний үнэ
16.000.000~35.000.000 вон
Эмчилгээ 
2 долоо хоног
1.  Биеийн ерөнхий шинжилгээ, рентген зураг
2. Томографи  ЭХОшинжилгээ
3. MRI шинжилгээ
Нэмэлт мэдээлэл
Үе мөчний дурангаар дамжуулан мөгөөрсний 
гэмтсэн хэсгийг тодорхойлсны дараа нэмэлт 
нүх гарган Картистем үүдэл эсийг  суулгах 
арга юм.  Мөгөөрсний гэмтэлтэй тодорхой 
хэмжээний мэсийн бус эмчилгээ хийлгэж байсан 
хэдий ч өвдөлт мэдэрсээр байгаа өвчтөнд нэн   
тохиромжтой эмчилгээ юм. 

ӨВДӨГНИЙ ЧАГТАН ХОЛБООСЫН МЭС ЗАСАЛ 
(ШӨРМӨСНИЙ МЭС ЗАСАЛ- ӨӨРИЙН ШӨРМӨС)

Эмчилгээний үнэ
11.200.000~25.000.000 вон
Эмчилгээ  
1 долоо хоног
1. Биеийн ерөнхий шинжилгээ, зураг
2. Томогарф, ЭХЭ шинжилгээ
3. MRI шинжилгээ
Нэмэлт мэдээлэл
Өвдөгний урд чагтан холбоосны урагдлын 
хэмжээг рентген зургаар тогтоодог бол MRI 
шинжилгээгээр өвдөгний зөөлөн эдийн 
урагдлыг мэдэх боломжтой. Шинжилгээний 
хариу 50% хүртэл урагдалтай гэж гарвал 
дурангын мэс заслын аргаар өвдөгний урд 
чагтан холбоосонд зүсэлт хийн шөрмөсийг 
бэхлэнэ.  

Бусаны Анагаахын Их сургуулийн баклавр
Курё Их сургуулийн магистр
Кёнхый Анагаах ухааны Их сургуулийн Багш 
Сэил эмнэлгийн гүйцэтгэх захирал 
Бусан Анагаах ухааны их сургуулийн Төгсөгчдийн холбооны 
ерөнхийлөгч
БНСУ-ын Гэмтэл согогийн мэс заслын нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч
Бусан Анагаах ухааны Их сургуулийн багш, Судалгааны холбооны 
ерөнхийлөгч 
Бусан, Сонгуан, Гурё, Кёнхый их сургуулийн Багш
Бусан Дуна ахлах сургуулийн төгсөгчдийн холбооны дарга
БНСУ-ын Гэмтэл согогын мэс заслын эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэнгийн гишүүн
АНУ U.C.Sandiego Их сургуулийн эмнэлэгт Нарийн мэс заслын 
судалгааны хүрээлэнд мэргэжил дээшлүүлсэн
АНУ Гиллэнрэпип Дэвид эмнэлэгт мэргэжил дээшлүүлсэн

Бусан Анагаах ухааны их сургууль баклавр
Бусан Анагаах ухааны их сургууль магистр
Баптист эмнэлэгт гэмтэл согогын мэс заслын тасгийн 
эрхлэгч
MS Жэгон эмнэлэгт мэргэжил дээшлүүлсэн
Английн ExterHip-д мэргэжил дээшлүүлсэн
Тайланд AO course-д мэргэжил дээшлүүлсэн
Австралийн хиймэл үе солих (түнх, өвдөг) мэс заслаар 
мэргэжил дээшлүүлсэн
Солонгосын өвдөгний үеийн мэс заслын нийгэмлэгийн 
гишүүн

Жэжү Анагаах ухааны их сургуулийн баклавр
Сонгюунгуан Их сургуулийн Самсон эмнэлэгт 
резидент 
Канжин эмэнлэгийн Гэмтэл согогын мэс заслын 
тасгийн эрхлэгч
TPI (Булчингийн гадар даврхаргын өвдөлтийг 
тариагаар эмчлэх эмчилгээ) мэргэжил дээшлүүлсэн
Солонгосын Гэмтэл согогын мэс заслын нийгэмлэгийн 
гишүүн
Солонгосын нуруу нугасны мэс заслын нийгэмлэгийн 
гишүүн

Инжэ Анагаах ухааны их сургуулийн баклавр
Инжэ Анагаах ухааны их сургуулийн магитср (Дотрын 
эмч)
Инжэ Анагаах ухааны их сургуулийн доктор (Элэг дотор)
Бусан Пэг эмнэлэг дадлагажигч эмч
Бусан Пэг эмнэлэг дотрын эмчээр резидент
Бусан Пэг эмнэлэг Хоол боловрсуулах мэргэшсэн
Бусан Пэг эмнэлэг Хоол боловсруулах дотрын эмч
Сөүл Юү эмнэлэг эмчилгээ эрхэлсэн тасгийн дарга, 
Дурангын төвийн дарга
Хоол боловсруулах системийн дурангаар нарийн 
мэргэшсэн

Shin Honggyu

Cho Shinkwon

Kang Seokkwon

Seo Younggyeong

Герман Хамбурк Их сургуулийн эмнэлэг хиймэл үе суулгах төвд 
мэргэжил дээшлүүлсэн
Канад Торонто Их сургуулийн хиймэл үе суулгах төвд мэргэжил 
дээшлүүлсэн
Дэлхийн микро мэдрэлийн мэс заслын эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэнгийн гишүүн
Ногоон эмч зөвлөх гишүүн
Бусан орон нутгийн прокурорын газар Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх холбооны Эрүүл мэнд хариуцсан дэд ерөнхийлөгч
2008оны Дэлхийн нийгэм, спортын их наадмын зохион байгуулах 
хорооны итгэмжлэгдсэн зөвлөх
Бусан, Улсан, Кённам жижиг дунд эмнэлгүүдийн холбооны 

Судалгааны ажил
Үе мөч (өвдөг, өгзөг), Хүүхдийн гэмтэл согогийн мэс засал, Спортын 
анагаах ухаан

Кёнбүг Анагаахын их сургуулийн баклавр
Кёнбүг Анагаахын их сургуулийн магистр
Бусан Мэринул эмнэлгийн гэмтэл согогын мэс заслын 
тасгийн эрхлэгч
Бусан Жүнан эмнэлгийн гэмтэл согогын мэс заслын 
тасгийн эрхлэгч
Тэгү Хесон эмнэлэг гэмтэл согогын мэс заслын тасгийн 
эрхлэгч
Милян эмнэлэгийн гэмтэл согогын мэс заслын тасгийн 
эрхлэгч

Солонгосын Гэмтэл согогын мэс заслын нийгэмлэгийн 
гишүүн
Солонгосын гэмтэл согогын мэс заслын нийгэмлэгийн 
Эмч нарын холбооны гишүүн
Солонгосын Гэмтэл согогын мэс заслын нийгэмлэг эрдэм 
шинжилгээний ажлууд

Судалгааны ажил
Үе мөч (бугуй, өвдөг), Спортын анагаах ухаан

Солонгосын яс хугаралын эмчилгээний нийгэмлэгийн 
гишүүн
Солонгосын гэмтэл согогын нийгэмлэгийн эрдэм 
шинжилгээний ажлууд 

Судалгааны ажил
Үе мөч (шагайны үе, мөр), Спортын анагаах ухаан, 
Хүүхдийн гэмтэл согогын мэс засал

Солонгосын үе мөчний дурангын мэс заслын 
нийгэмлэгийн гишүүн
Сонгюунгуан Их сургуулийн Самсон Чанвон эмнэлэг 
гэмтэл согогийн мэс заслын танхимын багш

Судалгааны ажил
Спорт гэмтэл, Нуруу нугасны дурангын мэс засал, Үе 
мөчний дурангын мэс засал

Солонгосын Хэт авиа оношлогооны нийгэмлэгийн 
Зүрхний ЭХО эмчийн сертифкаттай
Солонгосын Клиникийн хэт авиа оношлогооны 
нийгэмлэгийн сертифкаттай (Хэвлий, аарцагны хөндий/ 
Бамбай)
Солонгосын Хөгшрөлтийн өвчин
Солонгосын Дотрын нийгэмлэгийн Шилдэг дотрын эмч
31 Цэргийн эмч

Судалгааны ажил
Хоол боловсруулах, Зүрх судас

Kang Shinhyuk 
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГАГУШИН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭМНЭЛЭГ 

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Өрхийн эрүүл мэндийн тасаг, Элэгний эмгэг судлалын тасаг, Элэг цөс нойр булчирхайн мэс заслын тасаг, Халдвар 
судлалын тасаг, Дотоод шүүрлийн тасаг, Бүдүүн гэдэсний эмгэг судлалын тасаг, хэрх эмгэг судлалын тасаг, урологийн 
тасаг, Эх барих эмэгтэйчүүдийн тасаг, Өвчин намдаах,  Мэдээ алдуулалтын тасаг, Гоо сайхны мэс заслын тасаг, 
Хүүхдийн тасаг, Хоол боловсруулах эрхэтний тасаг, Мэдрэлийн тасаг, Мэдрэлийн мэс заслын тасаг, Бөөрний тасаг, 
Нүдний тасаг, Харшлын тасаг, Дүрс оношилгооны тасаг, Хөхний мэс заслын тасаг, Яаралтай тусламж, Чих хамар 
хоолойн тасаг,  Бамбай булчирхайн тасаг, Нөхөн сэргээх,  сэргээн засах тасаг, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг, Гэмтэл 
согог судлалын тасаг, Оношилгоо шинжилгээний тасаг, Шүдний тасаг, Арьс судлалын тасаг, Цусны хавдар судлалын 
тасаг, Амьсгалах эрхтэн судлалын тасаг, Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Ажлын өдөр: 08:30~17:30, Амралтын өдөр болон бүх нийтийн амралтын өдөр амарна

262 Gamcheon-ro, Seo-gu, Busan, Republic of Korea
Tel: +82-51-990-3700   Mobile: +82-10-4593-6598
E-mail: pr3700@daum.net   Web: www.kosinmed.or.kr
SNS:  https://www.youtube.com/channel/UCW7m9LLVNKGWSgMRcrbGQPQ

Kosin University Gospel Hospital

-  3-р шатлалын эмнэлэг (БНСУ-ын Эрүүл мэндийн яамнаас 3 жил дараалан Дээд 
шатлалын эмнэлгээр шалгарсан) 

-  Элэгний хорт хавдар, Ходоодны хорт хавдар, Нойр булчирхайн хорт хавдар, 
Бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, Улаан хоолойн хорт хавдар, Хөхний хорт хавдрын 
мэс заслын  эмчилгээгээр 1-р зэрэг (Мэс засал болон хорт хавдрын химийн 
эмчилгээ, цацраг туяан эмчилгээ зэрэг зохистой үнэлгээ) 

-  CABG титэм судасны мэс засал, Тархины цус харвалт, Цочмог зүрхний шигдээс, 
Цочмог тархины  цус харвалт , цус сэлбэх үнэлгээгээр 1 –р зэрэг  

-  Бодисын солилцооны удаашралтай холбоотой таргалалтын мэс заслын  батламж 
бүхий байгууллага (EF сертификат) 

-  PDT(Фотодинамик эмчилгээ) хийсэн тоогоор дэлхийд дээд амжилтыг тогтоосон.
  *  PDT нь элэг цөсний хорт хавдартай өвчтөний цөсний хоолой бөглөрснөөс тогтмол 

эмнэлэгт хэвтэх эмчлүүлэх болон давтан мэс ажилбар шаардлагатай тохиолдолд 
хийдэг мэс ажилбар бөгөөд Хүний биед гэрэлд мэдрэмтгий тусгай найрлагыг 
нэвтрүүлж хавдар хуримтлагдсан хэсэгт төвлөрүүлэн хэвийн эд эсийг гэмтээхгүйгээр 
хорт хавдрыг үхжүүлэх мэс ажилбар юм 

-  Бусан хотоос хэрэгжүүлж буй арьсны харшил багтраа өвчний төвийг хариуцан 
ажиллуулж байна . 

-  Нярайн мэргэшсэн эмчилгээний тасагтай

-  Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон (Truebeam STX, IGRT, CT, 3.0T 
MRI гэх мэт) 

-  Робот (Давинчи Xi) мэс засал: Түрүү булчирхайн хорт хавдар, Умайн хүзүүн 
хорт хавдар, Бамбай булчирхайн хорт хавдар, Ходоодны хорт  хавдар, Бүдүүн 
гэдэсний хорт хавдар/Нарийн гэдэсний хорт хавдар
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ 1.000.000 вон дотор

Эмчилгээ 
Classic бүтэн биеийн шинжилгээ (Биеийн хэмжилт, Цусны шинжилгээ, 
Чихрийн шижин, бөөрний үйл ажиллагаа, Эрдсийн шинжилгээ, Элэгний 
шинжилгээ, Биохимийн шинжилгээ, Элэгний вирусийн шинжилгээ: B 
вирус (*HbsAg *HBsAb) / C вирус , Зүрхний бичлэг Нойр булчирхайн 
үрэвсэл, Хавдрын шинжилгээ, Бамбай булчирхайн шинжилгээ, Шээсний 
шинжилгээ, Өтгөний шинжилгээ, Уушгины үйл ажиллагааны шинжилгээ, 
Хэвлийн ЭХО, Цээжний хөндийн рентген, хөхний рентген, Эмэгтэйчүүдийн 
шинжилгээ, Нүдний шинжилгээ, сонсгол, Шинжилгээний хариц зөвлөмж) 
+ Бамбай булчирхайн ЭХО + Ходоод, Бүдүүн гэдэсний унтуулагчтай дуран + 
Цээж, хэвлийн хөндийн CT 

Нэмэлт мэдээлэл 
Эрэгтэй : Түрүү булчирхайн ЭХО + Судасны хатуурал 
Эмэгтэй : Аарцагны ясны ЭХО + Хөхний ЭХО + Хүний папиллома вирус 
буюу хөхөнцөр вирусийн шинжилгээ + умайн зураг

ХОРТ ХАВДРЫН НАРИЙВЧИЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ (PREMIUM)

Эмчилгээний үнэ 1.350.000 вон дотор

Эмчилгээ 
Classic бүтэн биеийн шинжилгээ (*Асуулт *Биеийн хэмжилт *Цусны 
шинжилгээ *Чихрийн шижин, бөөрний үйл ажиллагаа, эрдсийн 
шинжилгээ *Элэгний шинжилгээ *Биохимийн шинжилгээ *Элэгний 
вирусийн шинжилгээ: B вирус (*HbsAg *HBsAb) / C вирус *Зүрхний бичлэг 
*Нойр булчирхайн үрвэслийн шинжилгээ *хавдрын шинжилгээ5төрөл 
*Нойр булчирхайн шинжилгээ *шээсний шинжилгээ *өтгөний шинжилгээ 
*уушгины шинжилгээ *хэвлийн хөндийн ЭХО *Цээжний хөндийн рентген 
*Хөхний рентген *эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ *хараа болон сонсгол 
*шинжилгээний хариу зөвлөмж) + Хөдөлгөөн хязгаарлалтын оношлогоо + 
Зүрхний ЭХО + Тараагуур судасны ЭХО + Судасны хатуурлын шинжилгээ  

ЗҮРХНИЙ НАРИЙВЧИЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ

Олон орны хэлээр эмнэлгийн танилцуулаг тараах материал 
бэлтгэгдсэн (Англи, Орос, Хятад, Монгол, Вьетнам хэл) 

Веб хуудаснаас олон хэл ашиглан мэдээлэл авах 
боломжтой. (Англи, Орос, Хятад, Монгол хэл дээр) 

Вьетнам, Хятад Орос улсад эрүүл мэндийн аялал 
жуулчлалын үзэсгэлэн яармагт тогтмол оролцож ирсэн. 

Вьетнам болон Монгол улсад алсын зайн оношлогооны 
төв байгуулан өвчтөний эмчилгээний дараах хяналтыг 
хийж байна. 

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх хугацаанд 
Европ болон Монгол хоолоор 
үйлчилнэ. 

Түргэний машин 

WiFi 

Шинжилгээний дараа өдрийн 
хоолонд зутан захиалах боломжтой. 

Олон улсын эмчилгээний тусгай  
төвтэй 

БусанㆍҮлсанㆍГёнгнам бүсийн дотоод шүүрлийн нийгэмлэгийн гишүүн(2008)
Бусан таргалалт судалгааны нийгэмлэгийн ерөнийлөгч (2016) 
БНСУ-ын клиникийн хэт авиан нийгэмлэгийн дэд ерөнхийлөгч (2016)
Бусан Гёнгнам бүсийн дотрын нийгэмлэгийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (2017)
БусанㆍҮлсанㆍГёнгнам бүсийн дотоод шүүрлийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч (2017)
БНСУ-ын чихрийн шижин өвчний нийгэмлэгийн Бусан Гёнгнам бүсийн тэргүүн (2017)
БНСУ Гёнгнам бүсийн дотрын нийгэмлэгийн тэргүүн (2019)
БНСУ-ын дотрын нийгэмлэг/БНСУ-ын дотоод шүүрлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүн (2019)
БНСУ-ын чихрийн шижин өвчний нийгэмлэгийн хянагч (2019)

Судалгааны ажил
Дотоод шүүрлийн эрдэм шинжилгээний хурлын Шилдэг дипломын ажил
Хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх өдөр ерөнхийлөгчийн нэрэмжит 
талархлын бичиг гардав

Choi Youngsik 
эмнэлгийн дарга дарга



052 053БУСАН ХОТЫН БАРУУН ХЭСЭГ БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГАБУСАН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭМНЭЛЭГ

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ 
Дотор, Хоол боловсруулах эрхтний тасаг, Ревматологи, Амьсгалын эрхтний эмгэг судлалын тасаг, Дотор Харшилын 
тасаг, Дотоод шүүрэл, Цусны эмгэг, хорт хавдар судлал, Бөөрний эмгэг судлал, Мэдрэлийн мэс засал, Хавдрын мэс 
засал, Мэдрэл, Мэс засал, Мэдрэлийн мэс засал, Цээжний хөндийн мэс засал, Гэмтэл, Эрчимт эмчилгээ, Гоо сайхан 
мэс засал, Эмэгтэйчүүд, Түрүү булчирхай, Нүд, Чих Хамар Хоолой судлал, Арьс судлал, Өрхийн анагаах ухаан, 
Нөхөн сэргээх эмчилгээ, Сэтгэцийн эрүүл мэнд судлал, Шүд, Яаралтай түргэн тусламж, Хүүхэд өсвөр үе судлал, Хорт 
хавдрын туяа эмчилгээ, Цөмийн эмчилгээ, Мэдээгүйжүүлэлт, Оношилгоо шинжилгээ, Дүрс оношилгоо эмчилгээ, 
Эмгэг зүй, Уламжлалт эмчилгээ, Гэмтлийн мэс засал

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Ажлын өдөр: 08:30~17:30 (24 цагийн яаралтай түргэн тусламж)  

179 Gudeok-ro, Seo-gu, Busan, Republic of Korea
Tel: +82-51-240-7472~3  Mobile: +82-10-8504-8200
E-mail: global7472@gmail.com   Web: www.pnuh.or.kr
SNS
Facebook Instagram Weibo Youtube

Pusan National University Hospital

Бусан Их Сургуулийн Эмнэлэг нь Улсын харьяа 
Их Сургуулийн эмнэлэг бөгөөд 1956 оны 11-р сард 
үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Боловсрол, Судалгаа 
шинжилгээ, эмчилгээ үйлчилгээгээр дамжуулаг 
анагаах ухааны хөгжил болон иргэдийн эрүүл 
мэндийг дэмжихэд хүчин зүтгэж байна.

1,445 эмнэлгийн ор бүхий дээд шатлалын эмнэлэг 
бөгөөд хэвтэн эмчлүүлэх болон амбулаторын 
эмчилгээ, шүдний эмчилгээ, уламжлалт эмчилгээ 
зэрэг 33 төрлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 
хүргэн үйлчилж байна. Мөн эмнэлгийн харьяа Био 
анагаах ухаан судалгааны хүрээлэн, Конвергенц 
шинжлэх ухаан, эмнэлгийн технологи судлал 
зэрэг 30 гаруй төрлийн мэргэжлийн судалгаа 
шинжилгээний төв 17 төрлийн мэргэжлийн өвчин 
эмгэг судлалын төвтэй улсдаа зургаа, Азидаа хамгийн 
томд тооцогдох зургаан гэмтлийн эмнэлгийн нэг. 

Бүсийн амьсгалын замын өвчин судлалын төв, Бусан 
хотын яаралтай түргэн тусламжийн төв, Бусан хотын 
хавдрын эмчилгээний төв, Бүсийн Нярайн эрчимт 
эмчилгээний төв, Бусан хотын Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн амны хөндийн эмчилгээний төвөөр 
дамжуулан эмчилгээ үйлчилгээ хүргэж байна. Мөн 
өвчтөний аюулгүй байдал, эмнэлгийн үйлчилгээний 
чанарыг нэн тэргүүнд тавин ажилласны үр дүнд 
БНСУ-ын эрүүл мэнд халамж үйлчилгээний яамны 
3-р шатлалын эмнэлгийн батламжийг гардан авсан.
 
Бусан Их Сургуулийн Эмнэлэг нь 2012 оны 5-р сараас 
эхлэн БНСУ-д оршин суух гадаад иргэд болон эмнэлгийн 
үйлчилгээ авах зорилгоор Солонгос улсыг зорин ирэх 
гадаад орны иргэнд үйлчлэх Олон улсын эмчилгээний 
төвийг шинээр нээн ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд Англи 
Хятад Орос хэлтэй эмч сувилагчид эмчилгээ үйлчилгээ 
үзүүлж байна.

Зочид буудалт захиалах үйлчилгээ: 
- Гэрээ бүхий байгууллагаар дамжуулан тусгай хямдралтай үнээр зочид буудлаар үйлчлүүлэх боломжтой. 

Үнэгүй төлбөргүй хийгдэх тусгай үйлчилгээ: 
-  БНСУ Инчон ОУНОБ ↔ Кимпу Нисэх Буудал/Seoul метрoны буудал/Gwangmyeong метрoны буудал ↔ Бусан 
Кимхэ ОУНОБ

- Бусан Кимхэ ОУНОБ/Busan метрoны буудал → Бусан Их Сургуулийн Эмнэлэг 

Эмнэлгийн нэмэлт тусгай үйлчилгээ 
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ 
Эр: 2.065.000 вон/Эм: 2.180.000 вон

Эмчилгээ
Үндсэн оношилгоо (хэвлий цээжний хөндийн 
хэт авиан оношилгоо багтаагүй) хэвлий цээж 
аарцагны хөндийн CT, бамбай булчирхай хэт 
авиан оношилгоо, Нойрсуулагчтай дурангийн 
шинжилгээ (ходоод, шаардлагатай үед бүдүүн 
гэдэсний шинжилгээ, хеликобактерийн 
шинжилгээ), Цусны шинжилгээ (бодисын 
солилцооны эмгэг, бөөрний нарийвчилсан 
шинжилгээ, D витамин)

Эр: Түрүү булчирхайн хэт авиан оношилгоо,  
гармоны шинжилгээ/Эм: Эмэгтэйчүүдийн 
хэт хэт авиан оношилгоо, кольпоскоп, ясны 
сийрэгжилт

Хавдрын нарийвчилсэн үзлэг 
оношилгоо

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Орос болон CIS гишүүн орноос зорин ирэх өвчтөнд 
зориулсан тусгай үйлчилгээ 
-  Гадаад орны үйлчлүүлэгчд зориулсан Олон Улсын 
Эмчилгээний Төв 

-  Гадаад хэл (Орос, Англи, Хятад) хэлээр эмчтэй шууд харилцах 
болон Координаторын үйлчилгээ авах боломжтой.  

Орос болон CIS гишүүн орноос зорин ирэх өвчтөнд 
зориулсан үйлчилгээ  
-  Facebook, Instagram, Weibo SNS хуудас ажиллаж байна. 
-  Гадаад дотоодын онлайн оффлайнаар үйлчлүүлэх 
боломжтой. 

-  Хамтарсан хурал семинар, Сайн үйлсийн аянг тогтмол 
зохион байгуулж байна. 

-  Эмнэлгийн элч төлөөлөгчөөр дамжуулан үйл ажиллагааг 
сурталчлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. 

-  Орос хэлээр эмнэлгийн танилцуулга сурталчилгааны 
хуудас эрүүл мэндийн шинжилгээний хөтөлбөртэй 
танилцах боломжтой. 

Англи Хятад Орос хэлээр үйлчлэх 24 
цагийн лавлах утас ажиллана 

Үйлчлүүлэгч нэг бүрийн онцлогт тохирсон 
эмчилгээ үйлчилгээг хийж байна  

Даатгалын үйлчилгээ TRICARE direct billing

Эмнэлгийн шинжилгээний хариуг Англи 
хэлээр авах боломжтой

Англи, Орос, Хятад, Япон хэлээр 
бэлтгэгдсэн пэйж хуудаснаас эмнэлгийн 
мэдээлэл авах боломжтой

Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд 
Ази болон Европ хоолны зэсээс сонгон 
үйлчлүүлэх боломжтой 

Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх тохиолдолд 
эмнэлгийн хэрэгслээр хангана

Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлалын тэнхим бакалавр 
Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлал магистр 
Дун А их сургуулийн анагаах ухаан судлал доктор 
Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлал 
Бусан хотын шээс барих эмгэг судлалын хүрээлэн захирал 
БНСУ-ын шээс барих эмгэг судлалын хүрээлэн захирал 
Бусан их сургуулийн эмнэлгийн захирал 
Бусан их сургуулийн эмнэлгийн түрүү булчирхай судлалын багш 

Судалгааны ажил
Түрүү булчирхайн томролт, шээс барих эмгэг болон шээс задгайрах эмгэг

Shin Hojin

Kim Hoonsoo

Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлал бакалавр
 дун А их сургуулийн анагаах ухаан судлал доктор 
Япон улсын Токио хотын хавдрын төв эмнэлэгт мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалт 
АНУ-ын стэнфордын анагаах ухааны их сургуулийн үүдэл эс шилжүүлэн 
суулгах төвийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны мэргэжилтэн бэлтгэх магистр 
докторын сургуулийн дотор - цусны хавдар судлалын багш 
БНСУ-ын анагаах ухааны их сургуулийн үүдэл эс шилжүүлэн суулгах эрдэм 
шинжилгээний төвийн удирдах албаны гишүүн, эрдэм шинжилгээний 
ажилтан 

Судалгааны ажил
Цусны хавдар (цагаан эсийн хавдар, Тунгалаг булчирхайн хавдар, тархмал 
мелома), цусны эмгэг, Үүдэл Эс Шилжүүлэн Суулгах мэс засал гм

Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлал бакалавр 
Бусан их сургуулийн анагаах ухаан судлал магистр
Бусан их сургуулийн эмнэлгийн арьс гоо сайхны багш 
Бусан их сургуулийн ёс зүй хуулийн хорооны гишүүн 
БНСУ-ын арьс судлал эрдэм шинжилгээний төвийн Бусан Улсан Гёнгнам 
муж хариуцсан захирал 
БНСУ-ын арьс гоо заслын эрдэм шинжилгээний төвийн сургалт хариуцсан 
дарга 
БНСУ-ын арьс судлал эрдэм шинжилгээний төвийн үндсэн гишүүн 
БНСУ-ын арьсны хавдар судлал эрдэм шинжилгээний төвийн захирал 

Судалгааны ажил
Арьсны хорт хавдар, гемангиома ба судасны гажиг, лазер, Бичил 
дурангийн мэс засал

Lee Jeongju
эмнэлгийн дарга



Ёндго дүүрэгЁндго дүүрэг

Тэжо экологийн цэцэрлэгт хүрээлэн 

Камчон соёлын тосгон

Ами уулын оргил

Сунду далайн эргийн 
наран шарлагын газар

Самраг экологийн цэцэрлэгт хүрээлэн

Нагдун голын хагү эко төв
(Нагдун хадүг алсыг харах газар)

Тадэ пу Мөрөөдлийн 
далайн усан оргилуур

Ёнду гүүр

Ёнду Бунрэ зах 

Цагаан горхит соёлын тосгон

Ганган (дан дан хангинах) урлалын тосгон

Ылсүгду уран баримлын цэцэрлэгт хүрээлэн 

Сасанг дүүрэгСасанг дүүрэг

Кансо дүүрэгКансо дүүрэг

Бүг дүүрэгБүг дүүрэг

Со дүүрэгСо дүүрэг

Соха дүүрэгСоха дүүрэг

Тэжундэ далайн эргийн 
аялал жуулчлалын газрууд 

Бусан галт тэрэгний буудлаас Юундүсан цэцэрлэгт хүрээлэн, 
Тэжундэ, Урюүг шилэн гүүр чиглэлтэй.  

Төлбөр:  Том хүн 15.000 вон / Ахлах ангийн сурагч – 4 нас хүртэл 8.000 
вон/ Багаар аялагчид (15-аас дээш) 13.000 вон / Ахлах ангийн 
сурагч – 4 нас хүртэл бага(15-аас дээш) 6.000 вон

Цагийн хуваарь:  Долоо хоног бүрийн Мягмар- Ням гараг (Даваа 
гарагт амарна. Олон нийтийн амралтын өдөр 
таарах дохиолдолд ажиллана.)

Хугацаа: 2 цаг 10минут
Лавлах утас: Сититур мэдээллийн автобус  +82-51-714-3799

[Баруун хэсгээр зугаалах автобусны аялал] 
Бусан хотын аяллын автобус (ногоон бүс)

[Entertainment] 
Бусан агаарын крүз (Сунду далайн агаарын дүүжин тээвэр)

* Цагийн хуваарь өөрчлөгдөх боломжтой тул цахим хуудас 
болон утсаар  холбогдон лавлана уу. 

Сунду далай дээрх гайхалтай мэдрэмж!  
уул, далайн дээгүүр тэнгэрийн хаяан дундуур Агаарын 
дүүжин тээврээр  аялаарай.

Төлбөр :  Агаарын дүүжин тээвэр сонголтоос  шалтгаалан 
үнийн дүн өөрчлөгдөнө 

Ажиллах цагийн хуваарь : Ажлын өдөр 09:00~20:00, 
Амралтын өдөр/ Баярын өдөр : 09:00~21:00

Цахим хуудас: http://busanaircruise.co.kr
Лавлах утас: +82-51-247-9900

БУСАН ХОТЫН БАРУУН ХЭСГИЙН 
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОР ГАЗАР
Соха дүүрэг  Сасанг дүүрэг  Со дүүрэг  Бүг дүүрэг  
Кансо дүүрэг  Ёндго дүүрэг

* Энэхүү мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл тул хүссэн мэдээллээ холбогдох 
байгууллагаас нягтлан лавлана  уу. 

[Байгаль, экологийн аялал]
Нагдун голын байгалын сайханд 
бие сэтгэлээ анагаагаарай

[Түүх, соёлын аялал]
Бусан хотын түүх болон соёлтой 
танилцаарай

[Ён арлын аялал]
Түүхийн ул мөр үлдсэн арал 

Тэжо 
экологийн 
цэцэрлэгт 
хүрээлэн

Самраг 
экологийн 
цэцэрлэгт 
хүрээлэн

Ылсүгду уран 
баримлын 
цэцэрлэгт 
хүрээлэн 

Нагдун голын 
хагү эко төв

(Нагдун хадүг алсыг 
харах газар)

Камчон 
соёлын 
тосгон

Сунду далайн эргийн 
наран шарлагын 

газар

Ами уулын 
оргил

Тадэ пу Мөрөөдлийн 
далайн усан оргилуур

Ёнду гүүр Ёнду Бунрэ
зах

Цагаан 
горхит 
соёлын 
тосгон

Ганган
(дан дан 

хангинах) 
урлалын тосгон

Тэжундэ далайн 
эргийн аялал 
жуулчлалын 

газрууд

[Theme] Түүх соёлтой танилцах аялал 
Бусан хотын баруун хэсгийг тойрон урсах Нагдун 
голын ай сав газрууд байгалын унаган төрхөө 
сайтар хамгаалж үлдсэн байдаг. Нүүдлийн шувууд 
түр буудаллан амрах үзэсгэлэнт дүр төрх, Нагдун 
гол далайд цутгах байгалын өвөрмөц тогтолцоог  
эндээс үзэх боломжтой. Байгаль, экологийн төгс 
зохицол болоод түүх соёлын ул мөрөөр аялан 
зугаалах хүсэлтэй бол дараах аяллын маршруттай 
танилцаарай. 

БУСАН ХОТЫН 
БАРУУН ХЭСЭГ 

Бусан хотын баруун хэсгийн аялал жуулчлалын цогцолбор газар БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ056 057
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Sources: NURI Busan
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1. Камчон соёлын тосгон
Камчон соёлын тосгон нь 6 сарын 25-ны дайнаас 
дүрвэгсэд шилжин ирж суурьшсан тосгон бөгөөд 
өдгөө 3 сая гаруй жуулчдыг өөртөө татах Бусан хотын 
аялал жуулчлалын гол газар юм. Тосгоны өнцөг булан 
бүрт урлагийн гайхалтай бүтээл байх бөгөөд газрын 
зураг даган тосгоноор аялангаа хөтөлбөрийн дагуу 
үзэж сонирхсон газар бүрт  тамга даруулах нь нэн 
сонирхолтой.  

    +82-51-204-1444  
 (Камчон соёлын тосгоны мэдээллийн төв)

2. Сунду далайн эргийн наран шарлагын газар
Сунду далайн эргийн наран шарлагын газар нь 1913 оны 
7-р сард нээгдсэн Бусан хотын хамгийн анхны наран 
шарлагын газар юм.  Зөөлөн давалгаа, гүехэн усны эрэгт 
нь амарч зугаалахад хамгийн тохиромжтой. Далайн 
эрэгт амрахаас гадна Сунду явган аяллын зам, Сунду 
агаарын дүүжин тээвэр, Амнам цэцэрлэгт хүрээлэнгээр 
аялах нь нэн тохиромжтой.

  +82-51-240-4000 (Бусан хот Со дүүргийн захиргаа)

3. Цагаан горхит соёлын тосгон 
Солонгосын дайны дараа дүрвэгсэд цугларан амьдарч 
эхэлснээр бий болсон тосгон юм. Бөөр бөөрөөрөө  
нийлсэн байшин, эгц өөдөөс цэлийн харагдах далай 
тэнгис өвөрмөц өнгө төрхийг буй болгоно. Жижигхэн 
боловч өөрийн өнгө төрхөөрөө ялгарах кафе шоп, явган 
аяллын зам, гайхалтай хадан цохио нь олон арван кино 
бүтээлд мөнхөрсөн байдаг.

  +82-51-403-1861~2 (Ёнду соёлын цэцэрлэг)

4. Ганган (дан дан хангинах) урлагын тосгон 
Эрт дээр үеэс завь засдаг тосгон гэдгээрээ хүмүүст 
танигдсан газар. Завины зэвэрсэн хэсгийг цэвэрлэн  
төмөр алхаар цохих чимээ "ганган (дан дан)" хангина 
учир Ганган тосгон гэж нэрлэж. Тиймдээ ч Солонгосын 
усан онгоцны үйлдвэрлэлийн унаган эх нутгийг батлах 
түүхийн ул мөр ихээр хадгалагдан үлдсэн байдаг. 2016 
онд шинэ төсөл хэрэгжин үзэсгэлэнт урлагийн тосгон 
болж дахин шинэчлэгдсэн байна. 

   +82-51-418-3336, +82-51-418-1863 
  (Гангганги мэдээллийн төв)
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5 эх сурвалж: Yeongdo-gu

эх сурвалж: �Нагдун голын хагү эко төв

5. Ёнду гүүрийн  welcome төв
Ёнду гүүр өргөгдөн нээгдэх явцыг соёл аялал 
жуулчлалын тусгай хөтөч тайлбарлан хүргэдэг. Өдөр 
бүр 14 цагт нээгдэх гүүрийг биечлэн үзэнгээ хялбар 
бөгөөд сонирхолтой мэдээ мэдээлэлтэй танилцаарай.

  +82-51-419-4048

6. Тэжо экологийн цэцэрлэгт хүрээлэн
Цэцэрлэгийн нэгээхэн хэсэг нь Байгалийн дурсгалын 
эд өлгийг хамгаалах зүйлийн 179-р бүлэгт заасан 
дагуу (Нагдун голын адаг) тусгай хамгаалалтад орсон 
цэцэрлэгт хүрээлэн юм. 370,000м² талбайд Рапс 
цэцгийн тариалан байх бөгөөд жил бүрийн 4-р сард 
Рапс цэцгийн наадмыг тэмдэгдэн өнгөрүүлдэг. Хавар 
цагт рапс цэцэг, намар цагт намагт талбай болон 
хувирах байгалийн үзэмж бүрдсэн аялал жуулчлалын  
газар юм. 

   +82-51-971-6011 (Тэжо экологийн цэцэрлэгийн захиргаа)

7.  Нагдун голын хагү эко төв (Нагдун хадүг алсыг 
харах газар) 

2007он нээгдсэн Нагдун голын бэлчир нь Ылсүгду-д 
байрладаг экологийн үзмэр юм. "Ылсүгду" гэдэг үг нь 
шувууд чуулах цэнгэг ус гэдэг утгатай. Өнөөг хүртэл 
байгалийн унаган төрхөө хадгалж ирсэн Нагдун голын 
бэлчрийн ойр орших алсыг харах цамхаг, Нагдун 
голын соёлын үзмэрийн танхим, ылсүгду эко цэцэрлэгт 
хүрээлэн, Нүүдлийн шувууд буудаллах газар зэргийг  
үзэх боломжтой.

  +82-51-209-2000

эх сурвалж: NURI Busan

Бусан хотын аялал жуулчлалын лавлах утас
Дотоод гадаадын жуулчид аяллын холбогдолтой олон төрлийн мэдээ мэдээлэл авах боломжтой.

* Энэхүү номонд дурдагдсан аялал жуулчлалын мэдээлэл цаг үеэс шалтгаалан агуулга өөрчлөгдөж болно.  
Ирэхээсээ өмнө утсаар лавлана уу. 

Солонгосын аялал жуулчлалын төрийн өмчит корпораци  +82-1330   
Бусан хотын аялал жуулчлалын мэдээллийн газар  +82-51-253-8253 
Бусан хотын аялал жуулчлалын нийгэмлэг  +82-51-463-3111

Аялал жуулчлалын алдартай газрууд    

БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

    БУСАН ХОТЫН БАРУУН ХЭСЭГ

Бусан хотын баруун хэсгийн аялал жуулчлалын цогцолбор газар058 059
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БУСАН ХОТЫН 
ТӨВ ХЭСЭГ

365MC ЭМНЭЛЭГ

BGN НҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ 

ДЭДҮН ЭМНЭЛЭГ

ДУН-ЫЙ ЭМНЭЛЭГ

GOOD MOONHWA ЭМНЭЛЭГ

KIM YANG CHE  АРЬС ЗАСЛЫН ЭМНЭЛЭГ

ИСЭМ ЭМНЭЛЭГ

KIM BYOUNG JOON LEDAS ЭМНЭЛЭГ

БУСАН ХОТЫН ОНОШЛОГОО ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

ЛАЙН-АП ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ 

НҮНЭВИТ НҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ 

SEAIL ЭМНЭЛЭГ

SHE’S ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСЛЫН ЭМНЭЛЭГ

THE BODY ГОО САЙХНЫ МЭС ЗАСЛЫН ЭМНЭЛЭГ 

БУСАН ХОТЫН ТӨВ ХЭСГИЙН 
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОР ГАЗАР
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062 063БУСАН ХОТЫН ТӨВ ХЭСЭГ БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

365mc эмнэлэг юм. Бусан хотын таргалалтын эсрэг эмчилгээний ганц эмнэлэг 
юм.  

Энэ чиглэлийн эмчилгээ үйлчилгээгээр улсдаа хоёрт ордог, хүний нөөц 
эмчилгээ үйлчилгээний систем болон халамж үйлчилгээгээр Эрүүл 
мэндийн яамнаас хүлээн зөвшөөрсөн дээд шатлалын эрүүл мэндийн 
байгууллага юм. 
Бусан 365mc эмнэлэг нь өөх соруулах мэс заслын өрөө, LAMS мэс ажилбарын 
өрөө,  30 гаруй сэргээн засах өрөө, аюулгүй байгууламж, ариун цэвэр, 
эмнэлгийн тусгай өрөөтэйгөөс гадна их сургуулийн эмнэлгийн стандарт 
нийцэх хэмжээний тоног төхөөрөмжөөх хангагдсан тул илүү аюулгүй, дээд 
зэрэглэлийн эмчилгээг авах боломжтой. 

Таргалалтын эсрэг эмчилгээний мэргэшсэн эмнэлэг.

Бусан365mc нь таргалалтын эсрэг эмчилгээнээс бусад гоо сайхны мэс засал 
огт хийдэггүй гэдгээрээ онцлог бөгөөд 17 жилийн турш өөрийн мэргэшсэн 
чиглэл болох таргалалтын эсрэг эмчилгээ хийж ирсэн тул бид танд итгэл төгс 
үйлчилж өөртөө итгэлтэй болгоход  тань  бүх хүчээ дайчлах болно. 

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Өөх соруулах,  Lams тариа 

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа, Мягмар, Пүрэв, 
Баасан: 11:00~20:00
Лхагва: 11:00~19:00
Бямба: 11:00~16:00

13~15 floor, 74, Seomyeon-ro, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-1577-3653   Mobile: +82-10-2171-3657

E-mail: 365mclipo@gmail.com   Web: www.eng.365mc.co.kr

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
Англи хэл Kakaotalk: 365mceng 
Line: 365mceng 
Instagram: @365mceng 
Хятад лавлагаа: seoul365mc

365MC ЭМНЭЛЭГ
365mc Hospital



064 065БУСАН ХОТЫН ТӨВ ХЭСЭГ БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ 
Үйлчлүүлэгчийн биеийн тойргоос 
шалтгаалан үнэ өөрчлөгдөх 
боломжтой. 

Эмчилгээ 
1 хэсэгт: 1 удааа
2 -оос дээш  хэсэгт: Нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан 2~3 удаа

ӨӨХ СОРУУЛАХ  МЭС ЗАСАЛ

Эмчилгээний үнэ 
1ш  500.000 вон 

Эмчилгээ 
1 хэсэгт: 1 удааа
2 -оос дээш  хэсэгт: Нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан 2~3 удаа

LAMS ТАРИА

Орчуулгын үйлчилгээ (Англи хэл, Хятад хэл)

Гадаад цахим хуудас (Англи, Хятад, Араб, Тайланд, Веьтнам, Орос)

Гадаад хэлээр хэвлэгдэн гарах эмнэлгийн танилцуулга (Англи, Хятад, Араб)

-  эмчилгээнээс гадна өвчтөний хооллолт, хөдөлгөөнд анализ 
хийн өөх соруулан таргалалтын асуудлыг нэг дор шийднэ.  

-  Microsoft   болон 365 эмнэлэг хамтран бүтээсэн хиймэл оюун 
ухааны өөх соруулах MAIL системийг ашиглан  эмчилгээ хийх 
тул илүү аюулгүй.  

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

365mc  Өөх соруулах эмнэлгийн Бусан хотын салбарт ерөнхий захирал
365mc эмнэлгийн дарга нарын нийгэмлэгийн  тэргүүн
365mc эмнэлгийн Тэжон хотын салбарт эмчээр  ажиллаж байсан
365mc өөх соруулах эмнэлгийн эмчээр ажиллаж байсан
БНСУ-ын Өөх соруулах эмчилгээний нийгэмлэгийн  ерөнхийлөгч
2014  let Me In  нэвтрүүлгийн Өөх соруулах мэс заслын зөвлөх эмч
Өрхийн эрүүл мэндээр  мэргэжлийн эмч
БНСУ-ын таргалалтын эсрэг нийгэмлэгийн гишүүн
БНСУ-ын  өрхийн эрүүл мэндийн нийгэмлэгийн  гишүүн
БСНУ-ын таргалалт, галбиржуулах эмчилгээний  нийгэмлэгийн гишүүн
БНСУ-ын таргалалт гоо сайхны эмчилгээний нийгэмлэгийн гишүүн
Кёнхый Анагаах ухааны  сургуулийн баклавр
2014 Олон улсын  таргалалтын  анагаах ухааны эрдэм шинжилгээний  хуралд   судлаачаар оролцож байсан
2013 Олон улсын  таргалалтын эсрэг эмчилгээ эрдэм шинжилгээний  хурлын илтгэгч
2018  Олон улсын таргалалтын эсрэг эрдэм шинжилгээний хурлын зочин илтгэгч
2018 Олон улсын таргалалт, гоо сайхан нийгэмлэгийн намрын эрдэм шинжилгээний илтгэгч
2017 БНСУ-ын өөх соруулах мэс заслын нийгэмлэгийн Live Surgery зочин илтгэгч
2017 Эрүүл мэндийн анагаах ухааны портал Hi Doctor сэтгүүлч
2016 Asian Fat Congress (Олон улсын өөх соруулах эрдэм шинжилгээний хурал)  өөх соруулах мэс 
засал сэдвээр илтгэл

Судалгааны ажил
Орчин үеийн липоскультур эмчилгээний арга-Инвазив мэс засал, мэдээгүйжүүлэлт

Song Byeongcheol

Kim Hyeonju

365mc өөх соруулах эмнэлгийн Бусан хотын салбартын эмч
365mc Өөх соруулах эмнэлгийн Сөүлийн салбарт эмчээр ажиллаж байсан
2014 Let Me In нэвтрүүлгийн Өөх соруулах мэс заслын зөвлөх эмч
БНСУ-ын Өөх соруулах нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч
БНСУ-ын Таргалалтын эсрэг нийгэмлэгийн гишүүн
БНСУ-ын Бие галбиржуулалт нийгэмлэгийн гишүүн
БСНУ-ын таргалалт гоо сайхны эмчилгээний нийгэмлэгийн гишүүн
Ёнсэ Анагаах ухааны их сургууль төгссөн
Ёнсэ их сургуулийн Северанс эмнэлэгт
Ёнсэ Их сургуулийн Северанс эмнэлэгт резидент

Судалгааны ажил
2017 БНСУ-ын Өөх соруулах нийгэмлэгийн Live Surgery семинарт зочин илтгэгч 
2014 Олон улсын таргалалтын эсрэг эмчилгээ эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэгч

Бусан 365mc Өөх соруулах эмнэлгийн эмч
Сөүл 365mc Өөх соруулах эмнэлгийн эмч
АНУ-ын эрүүл мэндийн хүрээлэнд мэргэшил дээшлүүлсэн
Ча анагаах ухааны их сургуульд багш
Ча анагаах ухааны их сургуульд туслах багш
2014 Let Me In нэвтрүүлгийн Өөх соруулах мэс заслын зөвлөх эмч
American Academy of Aesthetic Medicine гишүүн
БНСУ-ын Таргалалтын нийгэмлэгийн гишүүн
БНСУ-ын Таргалалт гоо сайхны эмчилгээний нийгэмлэгийн гишүүн 
БНСУ-ын Өөх соруулах нийгэмлэгийн гишүүн
Халлим Анагаах ухааны Их сургууль төгссөн

Судалгааны ажил
2015 БНСУ-ын Өөх соруулах нийгэмлэгийн намрын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэгч
2014 Олон улсын таргалалтын эсрэг эмчилгээ эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэгч

Орчуулгын үйлчилгээ , утсаар 
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

 Эмнэлэгтэй ойр байрлах зочид 
буудалд захиалгын үйлчилгээ

Онгоцны буудлаас угтах үдэх 
үйлчилгээ болон өвчтөний тав 
тухыг хангах бусад үйлчилгээ

Park Yunchan
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

BGN нүдний грүпп эмнэлэг нь 3 салбартай (Бусан хотын Сомён дүүрэг, Сөүлийн 
Кангнам, болон Чамшил дүүрэг) Нүдний генетик судалгааны хүрээлэн бүхий 
улсдаа ганц грүпп эмнэлэг юм.  

Тус эмнэлэг нь Насны онцлгогоос  хамаарсан нүдний эмгэг, Нүдний болор эмчилгээний 
төв, Смайл , Лазик. Ласэг хараа заслын төв, Нүдний эмгэг судлалын төв зэрэг нарийн 
мэргэжлийн эмчилгээний төвтэй бөгөөд чадварлаг эмч хамт олон таны аюулгүй 
байдал, сэтгэл ханамжийг нэн тэргүүнд тавин ажиллаж байна.

- 20 жилийн туршлага 
- Жилд 400 мянган удаагийн мэс засал 
- Сард 3000 хүнд үйлчлэх ур чадвар 
- Их Сургуулийн Эмнэлгийн эмч нартай дүйцэхүйц эмч мэргэжилтнүүд 
- 50 гаруй шатлал бүхий нарийвчилсан оношилгоо шинжилгээ 
- Өндөр хөгжилтэй орны эмнэлгийн үйлчилгээний тогтолцоо  
- Эмч болон олны танил эрхмүүдийн итгэн үйлчлүүлдэг эмнэлэг 
-  БНСУ-ын Анагаах Ухааны Их Сургуулийн нүдний эмч дадлагажуулах батламж 
гэрчилгээ бүхий эмнэлэг   

- Гадаад орны үйлчлүүлэгч хүлээн авах эрх бүхий байгууллага 

BGN НҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ 
BGJN EYE HOSPITAL

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Смайл, Лазик, Ласэг хараа засах эмчилгээ, Нүдэнд линз суулгах эмчилгээ, Нүдний болор цайх эмгэг, 
торлог бүрхүүлийн эмгэг, Насны өөрчлөлтөөс үүдэлтэй хараа засах эмчилгээ, Нүдний даралт ихсэх, 
Нүд хуурайших эмгэг заслын эмчилгээ  

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа~Пүрэв: 09:30~18:30, Баасан: 09:30~20:00, Бямба: 09:30~17:00  

729, Gaya-daero, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea
Tel: +82-1670-3993   Mobile: +82-10-7670-3995
E-mail: maria@bgnhospital.com   Web: www.en.bgneye.com
SNS:  https://www.facebook.com/eyehospitalinkorea
Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
Kakaotalk: eye1004bgnbusan, Facebook: eyehospitalinkorea



068 069БУСАН ХОТЫН ТӨВ ХЭСЭГ БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ 
2.600.000 вон 

Эмчилгээ 
Хагалгааны өмнө 50 гаруй шатлал бүхий 
нарийн оношлогоо шинжилгээ хийгдэнэ.  
Хагалгаа хийсэн өдрөөс долоо хоногийн 
дараа давтан шинжилгээнд орно.  

Нэмэлт мэдээлэл 
Лазик болон Ласэг эмчилгээний давуу талуудыг 
нэгтгэсэн хараа тэглэх мэс заслын эмчилгээ тул 
мэс заслын дараах өдрөөс хэвийн амьдралын 
хэмнэлд орох боломжтой.

SMILE ЛАЗИК  

Эмчилгээний үнэ 
5.500.000 вон

Эмчилгээ 
Хагалгааны өмнө 50 гаруй шатлал бүхий 
нарийн оношлогоо шинжилгээ хийгдэнэ.  
Хагалгаа хийсэн өдрөөс долоо хоногийн 
дараа давтан шинжилгээнд орно.

Нэмэлт мэдээлэл 
Насны онцолгоос хамаарсан нүдний эмгэг, Hүдний 
болрын эмчилгээ зэрэг хийгдэх боломжтойгоос 
гадна ойрын хараа дундаж хараа холын харааг нэг 
дор тэглэх боломжтой.    

НАСНЫ ОНЦЛГООС ХАМААРСАН НҮДНИЙ 
ЭМГЭГ, HҮДНИЙ БОЛРЫН ЭМЧИЛГЭЭ  

Нүдний нарийн мэргэжлийн эмч/Доктор
БНСУ-ын  Нүд Судлалын Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 
Солонгосын Нүдний Болор, Харааны Хугарлын Гажиг Заслын 
Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 
АНУ-ын Нүдний Болор, Харааны Хугарлын Гажиг Засал Нийгэмлэгийн 
үндсэн гишүүн 

Судалгааны ажил
SMILE мэс засал 

Нүдний нарийн  мэргэжлийн эмч/Доктор
БНСУ-ын  Нүд Судлал Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн  
Солонгосын Нүдний Болор, Харааны Хугарлын Гажиг Заслын 
Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 
АНУ-ын Нүдний Болор, Харааны Хугарлын Гажиг Заслын Нийгэмлэгийн 
үндсэн гишүүн 

Судалгааны ажил
SMILE мэс засал

Нүдний нарийвчилсан  мэргэжлийн эмч/Smile лазик эмчилгээний 
төвийн дарга
БНСУ-ын  Нүд Судлал Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 
Солонгосын Нүдний Болор, Харааны Хугарлын Гажиг Заслын 
Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 

Судалгааны ажил
SMILE мэс засал 

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

-  Эмнэлэгт бүртгүүлэхээс эхлэн эмнэлгээр үйлчлүүлэн гарах хүртэл гадаад орны 
үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тусгай үйлчилгээг авах боломжтой. 

-  Англи хэлээр бэлтгэсэн бичиг баримт (Мэс заслын талаарх танилцуулга гарын авлага, Мэс 
засал хийлгэхэд анхаарах зүйлс, зөвлөгөө болон эмчилгээ хүлээн зөвшөөрсөн гарын үсэг, 
эмийн заавар) 

-  Англи, Орос, Хятад хэлний орчуулагч 
-  Англи, Орос, Хятад, Япон хэлээр бэлтгэгдсэн пэйж хуудас 
-  Дээрх хэлээр бэлтгэгдсэн пэйж хуудсаар дамжуулан онлайн захиалга өгөх боломжтой
-  Facebook Instagram болон SNS зөвлөгөө авах боломжтой
-  Өмнө эмнэлгээр үйлчлүүлсэн гадаад орны үйлчлүүлэгчийн сэтгэгдэл болон эмнэлгийн 
талаарх мэдээллийг авах 

-  VIP lounge koфе шоп, машины зогсоолоор үйлчлүүлэх 
-  2020 оноос Орос, Хятад, Малайз Хонконг, Сингапур зэрэг өндөр хөгжилтэй улс 
орнуудад эмнэлгийн үйлчилгээгээ таниулан сурталчилж эхэлсэн бөгөөд БНСУ –д 
зохион байгуулагддаг эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг сурталчилан таниулах 
арга хэмжээнд тогтмол оролцохоос гадна өвчтөн зуучлах эрх бүхий зуучлалын 
төвөөр дамжуулан гадаад орны үйлчлүүлэгсдийг хүлээн авч байна.

Онгоцны буудлаас тосон авах 
үдэх үйлчилгээ

Зочид буудал захиалах 
үйлчилгээ 

Эмнэлгээр эмчлүүлэх нөхцөлд 
байрлах байр хоолны гарын 
мэдээллээр ханган  

Kim Taehyung

Shin Dongmin

Jung Jiwon
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ 
Дотрын тасаг, Мэс заслын тасаг, Эх барих эмэгтэйчүүдийн тасаг, Гэмтлийн мэс заслын тасаг, Чих хамар 
хоолойн тасаг, Урологи, Арьсны тасаг, Мэдрэлийн тасаг, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг, Өрхийн 
эмчилгээний тасаг, Нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг, Шүдний тасаг, Радиологийн тасаг, Шинжилгээ 
оношлогооны тасаг, Яаралтай түргэн тусламжийн тасаг

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 
Ажлын өдөр: 08:30~17:30 
Амралтын өдөр: 08:30~12:30
Түргэн тусламж: 24 цаг  

187, Chungnyeol-daero, Dongnae-gu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-51-550-9480

E-mail: daedong7070@gmail.com   Web: www.ddh.co.kr

ДЭДҮН ЭМНЭЛЭГ

74 жилийн туршлага эмчилгээ үйлчилгээний арга барилд тулгуурлан, хамгийн орчин 
үеийн техник технологийг шинээр нэвтрүүлэн шинэчлэлт хийн, эмнэлгийн ажилчдын 
тоог нэмэгдүүлэн, мэргэжлийн төвүүдийн ур чадварыг сайжруулан ажиллаж  2020 онд 
олсон итгэл найдвараар  100 жил хадгалах үүднээс бид '2020 өвчтөн төвтэй нарийн 
мэргэжлийн төв -ийг шинээр буй болгон хүнд Өвчтөн, архаг Өвчтөн, Хөгшрөлтийн 
эсрэг уриа дор ажиллаж байна.  

1. Дэлхий дээр хүн амын нас баралтын гол шалтгаан болоод буй зүрх 'Зүрх судасний төв' 
Дэлхий дээр хүн амын нас баралтын гол шалтгаан болоод буй зүрх судасний эмгэгийг 
эмчлэх зүрх судасны төв нь 24 цагийн турш системтэй нарийн мэргэжлийн эмчилгээг 
хийж байгаа бөгөөд зүрхний эмгэгийг эрт илрүүлэн оношилж эмчлэхээс гадна 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эмчилгээ, нөхөн сэргээх эмчилгээний нэгдсэн системийг 
буй болгон 20 гаруй төрлийн эмчилгээний тасаг нэгтгэн хамтран ажиллаж байна. Мөн 
10 гаруй жил дотоодын эмийн клиниг судалгааг хийх эмнэлзүйн тасгийг ажиллуулах 
зэргээр зүрх судасны урт хугацааны технологийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулан 
ажиллаж байна. 

2. Өндөр настны нуруу нугасны төв 
Хүн амын дундаж наслалт ихсэн нуруу нугас, үе мөчний эмгэг нэмэгдэх болсонтой 
холбоотойгоор өндөр настай өвчтнийг эрүүл эрч хүчтэй амьдрахад нь туслах үүднээс 
гэмтлийн 6 эмч, мэдрэлийн 2 эмч болон дүрс оношлогооны 4 эмч, мэдээгүйжүүлэлтийн 
3 эмч, нөхөн сэргээх эмчилгээний 1 эмч  мэргэжилтэн  гэмтлийн эмчилгээний төв 
хүүхдийн эмчилгээний төв нөхөн сэргээх эмчилгээний төвөөс бүрдсэн нуруу нугасны 
төвийг ажиллуулж байна

3.  ‘Дундаж наслалт 100нас болсон өнөө үед эрүүл энх урт удаан амьдархад тань туслах’ 
Эрүүл Мэндийн Нэгдсэн Төв  

Дундаж наслалт нэмэгдэн хүн төрөлхтөн 100 нас хүртэлээ эрүүл энх амьдрах хүсэл 
эрмэлзэлтэй болсон. Тэр хүсэл эрмэлзэлд нь нийцүүлэн 'Өвчин эмгэгийг эрт илрүүлэх 
эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоо, эмчилгээ', 'Эрүүл зөв амьдралын хэв маягт хэвшихэд 
нь туслах' зэрэг цогц үйлчилгээг манай Эрүүл Мэндийн Нэгдсэн Төв танд үзүүлж байна.

- Утас (+82)51-550-9480, E-mail: daedong7070@gmail.com 
- Ажлын өдөр: 08:30 ~ 17:30

- Кимхэ онгоцны буудлаас 30 минут
   Бусан хотын төвд байрлах тул хаашаа ч зорчсон ая тухтай
  
- Орчуулгын үйлчилгээ /Англи, Хятад, Япон , Монгол , Индонез хэл
 
- Гадаад үйлчлүүлэгчиддээ үндэсний хоолоор нь үйлчилнэ 
 
- Үйлчлүүлэгчийн хүссэн зочид буудал, Guest house -тай холбох боломжтой
  
- Бусад
   Угтах үдэх үйлчилгээ, TV суваг үзэх боломжтой ба 24 цагийн түргэн тусламж үйлчилнэ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
ТӨВ

ОЛОН УЛСЫН 
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

DAEDONG HOSPITAL
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ  500.000 вон 

Эмчилгээ  
Биеийн ерөнхий хэмжилт, цээжний рентген зураг. 
Цусны шинжилгээ(Гипатит АBC шинжилгээ, LFT 
хорт хавдрын шинжилгээ, бамбай булчирхайн үйл 
ажиллагааны шинжилгээ,  тэмбүү ДОХ шинжилгээ, 
бөөрний үйл ажиллагааны шинжилгээ, чихрийн 
шижин) хэвлийн хэт авиан шинжилгээ (Цөсний 
хүүдий, элэг,нойр булчирхай, дэлүү бөөр), Шээсний 
шинжилгээ, Ходоод гэдэсний дурангийн шинжилгээ, 
Зүрхний бичлэг, эмэгтэйчүүд (ясны сийрэгжилт, 
умайн хүзүүний хорт хавдар, маммографи) 
Глаукомын шинжилгээ, катарактын шинжилгээ, 
шүдний үзлэг оношлогоо  

Нэмэлт мэдээлэл 
Үндсэн шинжилгээний үнэ: 500.000 вон 

ҮНДСЭН ШИНЖИЛГЭЭ

Эмчилгээний үнэ  1.200.000 вон 

Эмчилгээ 
Үндсэн шинжилгээ + Цээжний хөндийн CT + 
Тархины MRI MRA+ Зүрхний экокардиографи

Нэмэлт мэдээлэл 
Үндсэн шинжилгээ + нарийвчилсан үзлэг: 
1.200.000 вон 

ТАРХИ БОЛОН ЗҮРХНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ

Орон орны үндэсний хоолоор 
үйлчилнэ 

Үйлчлүүлэгчийн хүссэн зочид 
буудал, Guest house -тай 
холбох боломжтой

Бусад 
Угтах үдэх үйлчилгээ, TV суваг 
үзэх боломжтой ба 24 цагийн 
түргэн тусламж үйлчилнэ

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

-  Англи Хятад Япон Монгол Индонез хэлээр зөвлөгөө авах боломжтой 
-  20 гаруй төрлийн мэргэжлийн эмчилгээ үйлчилгээний тасаг, 10 гаруй 
төрлийн мэргэжлийн эмчилгээний төвөөр үйлчлүүлэх боломжтой. 

-  E-mail дамжуулан зөвлөгөө  өгөх ба шаардлагатай тохиолдолд 
эмчилгээний цаг авахад тусална.

-  Бүх эмнэлгийн үйлчилгээг нэг цэгээр дамжуулан хүргэнэ. 
-  Улирал болгон олон улсын эмчилгээний төвийн талаар мэдээллийг 
E-news авах байна. 

-  Монгол эмч мэргэжилтэнтэй хамтран солилцооны хөтөлбөр, сайн 
үйлсийн аян болон эмнэлгийн танилцуулга арга хэмжээг хамтран 
зохион байгуулж байна.

-  Боломжийн нөхцөл бүхий эмчилгээний төлбөртэй ил тод үйлчилгээг 
цаг алдалгүй хүргэж байна

Сөүлийн Их Сургуулийн анагаах ухааны сургууль төгссөн/Доктор зэрэгтэй 
Сөүлийн Их Сургуулийн эмнэлэгт мэргэжил дээшлүүлсэн 
АНУ-ын Вандербилийн Их Сургуульд Судасны мэс заслаар мэргэжил дээшлүүлсэн 
Бусан хотын эмнэлгийн холбооны дарга (2016~2020)
Завхан аймгийн нэрэмжит медаль
Бусан хотын захирагчийн нэрэмжит шагнал хүртсэн  

Судалгааны ажил
онкологи мэс заслын, Цусны эмгэг, Бүдүүн гэдэс, хоол боловсруулах зам, 
Бусан хотын хамгийн анхны цөсний хүүдийн цочмог үрэвслийг эмчлэх мэс 
заслыг амжилттай хийсэн

Өрхийн эмч 
Бусан Их сургуулийн анагаах ухааны сургууль төгссөн Доктор зэрэгтэй
Янсан Бусан Их Сургуулийн эмнэлгийн туслах профессор  
Prolotherapy, TPI (Trigger Point Injection)
IMS (Intramuscular stimulation)  мэргэжил дээшлүүлсэн 
2015 онд өрхийн эмнэлгийн сурах бичиг гаргасан 
Завхан аймгийн нэрэмжит медалиар шагнагдаж байсан 

Судалгааны ажил
Шөрмөс сунах, өвдөлт зовиур, цэвэршилт, таргалалт, тамхинаас 
гаргах эмчилгээ, бүтэн биеийн үзлэг оношлогоо  

Park Kyung Hwan
эмнэлгийн дарга

Choi Eunjung
Олон улсын эмчилгээний төв  
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Дун- ый их сургуулийн уламжлалт эмчилгээний эмнэлэг: Тархи судасны төв, Зүрх судасны төв, Үе мөчний төв, Өвдөгний 
үений төв, Ходоод, бүдүүн гэдэсний дурангын төв, Сахар, бамбай булчирхайн төв, Нуруу нугасны дурангийн мэс заслын 
төв, Нуруу нугасны мэс заслын бус эмчилгээний төв, Диализын төв, Умайн хоргүй хавдрын төв, Зөнөгрөх өвчний 
эмчилгээний төв, Өвдөлт намдаах эмчилгээний төв, Нөхөн сэргээх эмчилгээний төв, Спортын нөхөн сэргээх эмчилгээний 
төв, Эрүүл мэндийн багц шинжилгээний төв
Дун - ыи их сургуулийн уламжлалт эмчилгээний төв эмнэлэг: Дуныи Их сургуулийн харьяа Уламжлалт эмчилгээний төв 
эмнэлэг, Тархины цус харвалтын уламжлалт эмчилгээний төв, Хорт хавдар, дархлааны уламжлалт эмчилгээний төв, 
Нүүрний мэдрэлийн саажилтын уламжлалт эмчилгээний төв, Нуруу, нугасны уламжлалт эмчилгээний төв, Хүүхдийн 
өсөлт хөгжлийн уламжлалт эмчилгээний төв, Зөнөгрөл, мэдрэлийн эмчилгээ уламжлалт эмчилгээний төв, Арьс, таргалалт 
уламжлалт эмчилгээний төв

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Ажлын өдөр: 08:30~16:00
(Бүртгэл дуусах цаг: үдээс өмнө 12:00 
цаг хүртэл/ үдээс хойш 16:00 цаг хүртэл)
Бямба гараг: 08:30~12:30

1990 онд үүл хаалгаа нээсэн ДУН-ЫЙ их сургуулийн харьяа уламжлалт эмнэлэг 
нь  өрнө, дорнын ангаах ухааны эмчилгээг хослуулан хийдэг бөгөөд европ 
эмчилгээний 500-н ортой, уламжлалт эмчилгээний 120-н ортойгоор үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Мөн олон мэргэжлийн эмчилгээний төвтэй бөгөөд 
Бусан хотод ганцхан байдаг их сургуулийн харьяа эмнэлэг юм. 

Тус эмнэлэг нь байгуулагдсан цагаас эхлэн 30-н жилийн турш өвчтөнд түргэн 
шуурхай, ая тухтай орчинд эмчилгээ үйлчилгээ авах Боломжийг ханган 
ажиллахын зэрэгцээ мэргэжилтнүүд өвчлөл тус бүрийн мэдээлэл дээр 
тулгуурлан уламжлалт болон европ эмчилгээгээ хослуулан эмчилгээний 
хугацаа болон  эмчилгээний дараах хүндрэлийг багасгахын төлөө зорьж 
ажиллаж байна.  

Эрүүл мэндийн яамны Өрнө, дорнын эмчилгээ хослуулсан 1-р зэрэглэлийн 
жишиг эмнэлэг
Эрүүл мэндийн яамнаас итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллага
Тархи судасны мэс заслын итгэмжлэгдсэн эмнэлэг
Жишиг дурангийн тасагтай эмнэлэг
Жишиг оношилгооны тасагтай эмнэлэг
Тархины цус харвалтын эмчилгээний мэргэшсэн тасагтай эмнэлэг
Зүрх судасны мэс заслын эмнэлэг 

Эмнэлгийн 
ялгарах онцлог

Итгэмжлэгдсэн 
байдал

ДУН-ЫЙ ЭМНЭЛЭГ

62, Yangjung-Ro, Busanjin-Gu, Busan, Republic of Korea
Tel: +82-51-850-8941   Mobile: +82-10-9457-8941
E-mail: nihao@demc.or.kr/nihao7151@gmail.com
Web: www.demc.kr
Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
Англи хэлтэй ажилтан: +82-10-9457-8941 (imc8941@demc.or.kr)
Япон хэлтэй ажилтан: +82-10-8011-9336 (turara2@naver.com)
Орос хэлтэй ажилтан:+82-10-5555-9090 (liya3376@naver.com)
Вьетнам хэлтэй ажилтан: +82-10-3791-3868 (dongeuihospital@gmail.com)

Орчуулгын үйлчилгээ: Англи хэлтэй координатор (ажилтан) 
Бусад хэлний үйлчилгээ: Орос, Япон, Хятад, Монгол (үйлчилгээ авах бол заавал урьдчилж захиалга 
өгнө үү.)
Тосох/гаргах үйлчилгээ: Хэвтэн эмчлүүлэх өвчтөнд зориулсан 
Гадаад өвчтөнд зориулсан тусгай хэвтэн эмчлүүлэх тасаг: VIP тасаг, 1 хүний ортой тасгаас гадна 
олон хүний ортой тасаг 
Хоолны үйлчилгээ: Европ хоолоор үйлчилнэ
Гадаад өвчтөний үйлчлүүлэх төв: 1 давхарт байрладаг
Уламжлалт эмчилгээгээр хэвтэн эмчлүүлж буй өвчтний асран хамгаалагчид зориулсан 
Уламжлалтын арьс арчилгааны үйлчилгээ үнэгүй үзүүлнэ

Эмнэлгийн бусад үйлчилгээний танилцуулга 

Dong-Eui Medical Center
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ 
13.500.000~17.000.000 вон
(Өвчтөний биеийн байдлаас шалтгаалан 
эмчилгээний төлбөрт өөрчлөлт орох боломжтой)

Эмчилгээ 
Эмчилгээний хугацаа : 7~14 хоног (Өвчтөний биеийн 
байдлаас шалтгаалан ор хоног нэмэгдэх боломжтой)

Нэмэлт мэдээлэл 
Дун - ый  эмнэлгийн үе мөчний төв нь өвдөгний үе, 
мөрний үений салбартаа тэргүүлэгч Сун Мү Ху доктор, 
КимГёнТэг доктор гардаж үе мөчний дурангийн мэс 
засал, хиймэл үе суулгах мэс заслыг хийж байна.

МӨРНИЙ МЭС ЗАСАЛ, ӨВДӨГНИЙ МЭС ЗАСАЛ, 
ӨВДӨГНИЙ ХИЙМЭЛ ҮЕ СОЛИХ МЭС ЗАСАЛ

Эмчилгээний үнэ 
3.500.000~6.000.000 вон (Өвчтөний биеийн байдлаас 
шалтгаалан эмчилгээний төлбөрт өөрчлөлт орох 
боломжтой)

Эмчилгээ 
Эмчилгээний хугацаа: 7~14 хоног (Өвчтөний биеийн 
байдлаас шалтгаалан ор хоног сунах боломжтой)

Нэмэлт мэдээлэл 
1. Дархлаа дэмжих эмчилгээ
Хавдрын туяа эмчилгээ, химийн эмчилгээ, мэс заслын 
дараа дархлаа ихээр унадаг. Хорт хавдарын эс хүний 
биед үүсч, өсөх явцдаа дархлааны урвалаас зугтах 
чадвар мөн адил хөгжиж байдаг учир өвчтөн илүү 
дархлаатай байх ёстой болдог. Уламжлалт эмчилгээ 
нь доголдсон дархлааны системийг хэвийн болгож, 
хавдарын эсийг дарангуйлах дархлааны чадварыг 
нэмэгдүүлдэг. 
2. Химийн эмчилгээний дараах хүндрэлийн эмчилгээ
-  Химийн эмчилгээ, туяаны эмчилгээний дараа үүсэх 
хүндрэлийг багасгах, чөмөгний үйл ажиллагааг 
дэмжих тан, зүү эмчилгээ нь халдвараас урьдчилан 

ХОРТ ХАВДРЫН УЛАМЖЛАЛТ 
ЭМЧИЛГЭЭ, ДАРХЛААНЫ ЭМЧИЛГЭЭ

Дун - ый Эмнэлгийн Урологийн тасгийн эрхлэгч
Дун - ый  эмнэлгийн дарга
Жүнан анагаах ухааны их сургуулийн докторант
Жүнан их сургуулийн харьяа Юунсан эмнэлэг урологийн клиник судлаач
АНУ-ын Нэшвил CUTR судалгааны хүрээлэнгийн судлаач
АНУ-ын Урологийн нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
Дун- А анагаах ухааны Их сургуулийн багш
Бусан хотын анагаах ухааны Их сургуулийн профессор
Гушин анагаах ухааны их сургуулийн профессор

Дун - ый  их сургуулийн уламжлалт эмчилгээний эмнэлгий н Дарга
Дун - ый их сургуулийн уламжлалт эмчилгээний эмнэлгийн Чих, хамар, хоолой, арьсны тасгийн 
эрхлэгч
Дун - ый  уламжлалт анагаах ухааны их сургуулийн багш
Вонгуан Уламжлалт анагаах ухааны их сургуулийн докторант
Бусан их  сургуулийн Атом биологийн докторант
2010 он IBC жилийн шилдэг эрдэмтэнгээр шалгарсан
2011он Marquis Who"s Who дэлхийн алдартнуудын толь бичигт бүртгэгдсэн
2011он ABI дэлхийн алдартнуудын толь бичигт бүртгэгдсэн
Уламжлалт нүд, чих, хамар, хоолой, арьсны тасгийн эмч

Дун - ый эмнэлгийн өвдөгний үений төвийн дарга
Бусан анагаах ухааны их сургуулийн докторант, багш
АНУ Питбург их сургуулийн Гэмтэл согогийн мэс заслын эмч
Английн Оксфорд Их сургуульд Хиймэл үе суулгах төвд мэргэжил дээшлүүлсэн
АНУ-ын Харвардын их сургуулийн MGH эмнэлгийн үе мөчний төвд мэргэжил дээшлүүлсэн
2016он Marquis Who"s Who дэлхийн алдартнуудын толь бичигт бүртгэгдсэн

Судалгааны ажил
Үе мөчний дуран(өвдөг, мөр), нуруу нугасны өвчин, хиймэл үе(өвдөгний үе, мөрний үе, 
түнхний үе), спортын анагаах ухаан, гар болон хөлний үений мэс засал 

Song Muho

Дун - ый  Эмнэлэг Үе мөчний төвийн дарга/одоо
Бусан, Кеннам, Үлсан Гэмтэл согогын мэс заслыг удирдагч
Дун- А их сургуулийн эмнэлгийн гэмтэл согогын тасгийн эрхлэгч, эмч
БНСУ-ын Гэмтэл согогын мэс засал, Спортын анагаах ухааны нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч
Бусан анагаах ухааны их сургуулийн Докторант
Австралийн Рояал Эдвард эмнэлэг, АНУ-ын Пичбург их сургуулийн эмнэлэг, АНУ-ын 
Принстоны Их сургуулийн эмнэлэгт мэргэжил дээшлүүлсэн

Судалгааны ажил
Үе мөчний дуран(өвдөг, мөр), нуруу нугасны өвчин, хиймэл үе(өвдөгний үе, мөрний үе, 
түнхний үе), спортын анагаах ухаан, гар болон хөлний үений мэс засал Kim Gyeongtaek
Дун - ый  их сургуулийн уламжлалт эмнэлэг , дотрын уламжлалт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч
Уламжлалт анагаах ухааны докторант
Дотрын уламжлалт эмчилгээний эмч
Уламжлалтын эмчийн эрх олгох улсын шалгалтын комиссын гишүүн
Уламжлалтын бага эмчийн эрх олгох улсын шалгалтын комиссын гишүүн
Дотрын уламжлалт эмчилгээний нийгэмлэгийн шалгалтын комиссын дарга
Солонгосын эрүүл мэндийн маргааныг шийдэх шүүхийн зөвлөх
Дун - ый их сургуулийн Улсан уламжлалт эмнэлэг эмчилгээ хариуцсан эрхлэгч
2009 SAMS AWARD Young Scientist

Судалгааны ажил
Хавдрын эмчилгээ, цус харвалт, дархлааны эмчилгээ, бие сэтгэлийн эмчилгээ, өндөр даралт, толгой 
өвдөлт, толгой эргэх, чичрэх, пакинсин, хөгшрөлтөөс үүдэлтэй тархины өвчлөл, цусны өвчин, элэг 
цөсний өвчин, хоол боловсруулах эрхтний өвчин, алкохолын эмчилгээ, толгойн өвдөлтийн эмчилгээ, 
толгой эргэлтийн эмчилгээ, зүрхний өвчлөлийн эмчилгээ, архаг хоол шингэхгүй өвчлөлийн эмчилгээ, 
архаг ядаргааны эмчилгээ, гэдэсний хам шинжийн эмчилгээ, ходоодны хам шинжийн эмчилгээ

Park Sangeun
Арьс, таргалалтын тасагт өвчтөн болон 
түүний асран хамгаалагчид зориулж 
арьс арчилгаа, гоо сайхны массаж зэрэг 
гоо сайхны үйлчилгээ үзүүлж байна

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дун - ый  их сургуулийн уламжлалтын эмнэлэг нь Зүүн өмнөд бүсийн 
цөмийн эмчилгээний хүрээлэнтэй хамтран хорт хавдарын хүнд 
өвчтнүүдэд мэс ажилбар, мэс заслын дараах эмчилгээг уламжлалт 
эмнэлэгтэй холбон хийснээр хүндрэлийг багасгах, дараагийн 
химийн эмчилгээнд бэлдэх зэрэг эмчилгээ хийж байна.

Гоо сайхны 
үйлчилгээ

сэргийлж, цусан дахь шар биеийн тоог хадгалж химийн эмчилгээ, туяа 
эмчилгээ үргэлжлүүлэх боломжтой болгодгоороо давуу талтай.

 * Хоол боловсруулах эрхтэн систем дэх хямрал (суулгах, хоолны дуршил 
багасах, дотор муухайрах, огих, өтгөн хатах гэх мэт)

-  Суулгах, хоолны дуршил буурах, дотор муухайрах, огих зэрэг шинж 
тэмдэг нь хавдрын Өвчтөний хоолоор шим тэжээл авахад саад болж 
Өвчтөний биеийг сульдаах асуудлууд үүсгэдэг. Хорт хавдарын уламжлалт 
эмчилгээний төв нь хоол боловсруулах эрхтэн системд үүссэн хүндрэлийг 
эмчилж, хоол шингээх үйл ажиллагааг хэвийн болгох, зүү, төөнүүр, тан, 
цахилгаан эмчилгээний аргуудыг ашиглаж байна. Дотор муухайрах, 
огих зэрэг зовиур илрэн тан уух боломжгүй өвчтөнд зориулж, уурын 
аппаратаар эмийг ууршуулж хэрэглэх, эмтэй зүү тавих аргуудыг ашиглаж 
байна.

Lee In-gil 
Өрнийн эмчилгээний эмнэлгийн захирал 

Ko Woo-shin 
Уламжлалт эмчилгээний эмнэлгийн захирал
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Дотрын тасаг, мэс заслын тасаг, гэмтлийн тасаг, мэдрэлийн мэс заслын тасаг, гоо сайхны мэс заслын 
тасаг, эх барих, эмэгтэйчүүдийн тасаг, хүүхдийн тасаг, гэр бүлийн анагаах ухааны тасаг, арьсны тасаг, 
чих хамар хоолойн тасаг, Урологийн тасаг, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг, Шүдний тасаг, Дүрс 
оношлогооны тасаг, Мэдээ алдуулалтын тасаг 

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа: 09:00~18:00, Мягмар~Баасан: 09:00~17:00, Бямба: 09:00~13:00

119, Beomil-ro, Dong-Gu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-51-630-0123   Mobile: +82-10-9345-4556

E-mail: mh3265@goodhospital.or.kr   Web: www.moonhwa.or.kr

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
mh3265@goodhospital.or.kr

-  Эх барих эмэгтэйчүүдийн 16 эмч мэргэжилтэн, нарийн мэргэжлийн эмчилгээ үйлчилгээ
-  Зөв оношлогоо 1: 1 эмчилгээ үйлчилгээ
-  Хорт хавдрын болон эмэгтэйчүүдийн мэс заслын 99%-ийг дурангийн мэс заслын аргаар 
шийднэ. 

-  Дурангийн loop, дурангийн хайрцагны сав баглааг дотооддоо үйлдвэрлэх тусгай  эрх бүхий 
байгууллага 

- 24 цагийн турш эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчийн хяналтанд байх болно. 
- 1:1  эх баригч эмч   өөрөөр төрөх төв
-  Сүүлийн үеийн чанартай тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон төрсний дараах асаргааны 
төвтэй

-  Ургийн гажгийг оношлох дүрс оношлогооны танхим болон сүүлийн үеийн стерео хэт 
авианы танхимтай. 

- Нярайн төгс арчилгаа болон хяналтын систем, нярайн эрчимт эмчилгээний төв 

-  Засгийн газраас тогтоосон үргүйдлийн эмчилгээний байгууллага (эр бэлгийн эсийг байршуулах 
мэс ажилбар, үр шилжүүлэн суулгах мэс ажилбар)

- Үргүйдэл, төрөхийн өмнөх генетикийн клиник, үргүйдлийн судалгааны төв
-  1988 онд умайн хоолойн бөглөрөлийг  засах мэс заслыг амжилттай хийж байсан бол 1991 онд 
хиймэл үр хөврөл суулгах мэс заслыг хамгийн анх амжилттай хийсэн. 

- Сүүлийн 10 жилийн үзүүлэлтээр жирэмслэх магадлал 40% -аас дээш хувьтай байна. 
-  Сүүлийн үеийн багаж хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон : цэвэрхэн үр 
хөврөлийн инкубаторын өрөө, цаг тутам үр хөврөлийг хянах систем (Time-lapse Embryo 
Monitoring System), Үр шилжүүлэн суулгах зориулалттай эр бэлгийн эс соруулах төхөөрөмж 
(IVF chamber), АНУ-с шинээр нэвтрүүлсэн үр хөврөлийн зориулалттай инкубатор, бичил 
доргиулагч (Viboviduct 1500)  ажиглалтын систем,  лазерын тусламжтайгаар бойжуулах мэс 
ажилбар гүйцэтгэх, хөгжил гүйцсэн эр бэлгийн эсийг сонгон авч өндгөн эсэд тарьж үр тогтоох 
арга, RFID өвчтөнийг таних систем

-  Хөхний хорт хавдрын 1100 гаруй тохиолдолд мэс засал хийсэн, 12000 гаруй тохиолдолд 
Mammotome  мэс ажилбар хийсэн

- Жилд 8000 гаруй хөхний эмгэгтэй өвчтөнд эмчилгээ хийсэн
- Хөхний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн шинжилгээ болон мэс засал, эмчилгээ
-  Бусад салбартай холбоотой эмчилгээ хийх боломжтой (Дотоод шүүрлийн тасаг, Гоо сайхны 
мэс заслын тасаг, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг гэх мэт)

-  Хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон: Mammotome төхөөрөмж, 
дижитал өнгөт хэт авиан оношилгооны төхөөрөмж

※�Хөхний хорт хавдрын эсрэг эрүүл мэндийн номыг хэвлүүлэв - ‘Хөхөө хамгаалах тогтсон 
хоолны дэглэм’

- Бамбай булчирхайн хорт хавдрын 8000 гаруй тохиолдолд мэс засал хийсэн
- Бамбай булчирхайн хавдрын оношлогоо болон мэс засал
-  Бамбай булчирхай болон тархинаас эгэмний яс хүртэлх хэсгээс хамаараад хувь хүний 
онцлогт тохирсон эмчилгээ ба мэс засал

- Төвийн дүрс оношилгооны мэргэжилтэн (бамбай булчирхайн хэт авиан, FNA шинжилгээ)

Эмэгтэйчүүдийн 
дурангийн мэс 
заслын төв, умайн 
хоргүй хавдрын төв

эх барих 
эмэгтэйчүүдийн төв 
ба өөрөөр төрөх төв

үргүйдлийн төв

Хөхний хорт 
хавдрын төв

Бамбай 
булчирхайн хорт 
хавдрын төв

GOOD MOONHWA ЭМНЭЛЭГ
Good Moonhwa Hospital
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Good Moonhwa эмнэлгийн дарга
Эмэгтэйчүүдийн мэргэшсэн эмч
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Ёнсэй их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн магистр / Дунг - э их сургуулийн анагаахын ухааны доктор
Бусан их сургуулийн олон улс судлалын  магистр
Америкийн дурангийн нийгэмлэгийн хэвлийн дурангийн мэс заслын мэргэжлийн эмч
Eunseong Medical Foundation-ийн ТУЗ гишүүн

Судалгааны ажил
-  Дэлхийн хүн намтар бичгийн гурван том номын нэг болох Маrquis whos's who номонд  нэрээ мөнхөлсөн  (2012-
2019 он хүртэл жил бүр бүртгэгдсэн) 

-  АНУ-ын  дурангийн эрдэм шинжилгээний хуралд   жил бүр мэс заслын шинэ аргыг танилцуулсан (1997-2019 он) 
-  АНУ-ын  эх барих эмэгтэйчүүд сэдэвт сурах бичигт түүний судалгааны ажлаас иш татан ашигласан байдаг  
”Дуран ашиглан хийх савны гадуурх жирэмслэлтийн мэс засал(Williams Obstetrics 2001 хэвлэл, p888; 2005, 22 
хэвлэл, иш татсан p257)  

-  Нийт 24 судалгааны ажил  SCI, SCOPUS-ийн гадаадын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд  баримт болон 
ашиглагдсан бөгөөд нийт 860 гаруй удаа иш татсан. (2020 оны 8-р сарын байдлаар) 

-  Дурангийн гогцоо ба дурангийн уут сав баглаа боодлыг дотоодод хийх тусгай эрхтэй  

Good Moonhwa эмнэлгийн Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тасгийн эрхлэгчээр ажиллаж байна. 
Eunsung Medical Foundation Сайн эмнэлгүүдийн дэд ерөнхийлөгч
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Samsung Medical Center-ийн дадлагажигч эмч
Ёнсей их сургуулийн Шинчон Северанс эмнэлгийн эх барих, эмэгтэйчүүдийн мэргэшсэн эмч
Ёнсей их сургуулийн анагаах ухааны магистр
Пенсильваны их сургуулийн магистр
Японы Намба үргүйдлийн төв (IVF Namba) -д мэргэжил дээшлүүлсэн 
Япон улсын Осака хотын үргүйдлийн төв (IVF Osaka) -д мэргэжил дээшлүүлсэн  
Японы Като үргүйдлийн төв-д  мэргэжил дээшлүүлсэн 
Ионсэй их сургуулийн эх барих эмэгтэйчүүдийн тэнхмийн зочин профессор
Сөүлийн үндэсний их сургуулийн эрүүл мэндийн салбарын шилдэг менежментийн  лектор
Mckinsey & Company менежментийн зөвлөх  

Судалгааны ажил
Үргүйдэл, хиймэл үр хөврөл, үр шилжүүлэн суулгах (хуруу шилний хүүхэд), зулбалт, эх барих 
эмэгтэйчүүдийн тасаг, эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эмгэг, эмэгтэйчүүдийн хавдар

Гушины их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Инжэ их сургуулийн доктор
Гушины их сургуулийн Бугым эмнэлгийн мэс заслын тэнхмийн профессор
Бамбай булчирхай, дотоод шүүрлийн мэс заслын удирдах эмч 

Судалгааны ажил
- Бамбай булчирхай, паратиройд даавар, толгой хүзүүн хэсэг 
- Умайн хүзүүний төв ба хажуугийн тунгалгийн булчирхайг цэвэрлэгээ 
-  "Бамбай булчирхайн хорт хавдарын өвчтөний 7-р бүсийн төв умайн хүзүүн  тунгалгийн булчирхайн 
метастазын шинжилгээ 

-  судалгааны материал дэлхийд танигдан бамбай булчирхайн хорт хавдраар дахин өвчлөх магадлалыг 
бууруулахад хувь нэмэр оруулсан   

* Ижил мэргэжлийн эмчийн санал болгосон дагуу нийт 8000 гаруй өвчтөн мэс засал хийлгэсэн байна (2020 
оны байдлаар)

Koo Jaseong

Эмчилгээний үнэ 
Үр шилжүүлэн суулгах  эмчилгээний зардал: 7 сая вон + α (2020 
оны 10-р сарын байдлаар) *Өсөлтийн шинжилгээ тусдаа *Мэс 
ажилбарын зардал өвчтөний биеийн байдлаас хамаараад өөр өөр
Эмчилгээ   
7300 гаруй удаагийн мэс заслыг амжилттай, хийсэн бөгөөл сүүлийн 10 
жилийн дунджаар  мэс ажилбарын амжилтын хувь 40% -иас дээш 
Лаборатори, гормоны шинжилгээ, AMH (өндгөвчийн үйл ажиллагааны 
тест), H.S.G (умайн гуурсан хоолойн зураглал), хэт авиан шинжилгээ, үрийн 
шингэний шинжилгээ гэх мэт.
Нэмэлт мэдээлэл  
Орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, хувь хүний онцлогт  тохирсон 
эмчилгээг хийж байна. эндометриоз, умайн хоргүй хавдар зэрэг мэс засал хийх 
шаардлагатай үргүйдлийн шалтгааны  хавсарсан эмчилгээ, бамбай булчирхайн 
эмгэг, чихрийн шижин гэх мэт дотоод шүүрэл , дотрын эмгэгтэй хавсарсан 
өндгөвчний эмгэгтэй өвчтөнийг дотрын тасагтай хамтран эмчилнэ

IVF БУЮУ ҮР ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ МЭС ЗАСАЛ 

Эмчилгээний үнэ
Бамбай булчирхай бүтэн авах мэс заслын зардал  16 сая орчим вон (6 шөнө 7 
өдөр) Нэг тал бамбай булчирхайг авах мэс засал.14 сая вон (6 шөнө7 өдөр)
*Дээрх үнийн дүн 2020 оны 10-р сарын байдлаар бөгөөд өвчтөний биеийн 
байдлаас хамаарч харилцан адилгүй байна.
(VIP өрөөний төлбөр болон мэс заслын өмнөх шинжилгээний төлбөр 
ороогүй болно) 

Эмчилгээ 
Шинжилгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны 
шинжилгээ (TFT), хэт авиан шинжилгээ, компьютер томограф, био-пси, 
генетикийн шинжилгээ гэх мэт
Бамбай булчирхайн хорт хавдрын 8000 гаруй тохиолдолд мэс засал хийсэн 
(2020 оны байдлаар)

БАМБАЙ БУЛЧИРХАЙН ХОРТ ХАВДАР (Бамбай булчирхайг бүхэлд нь 
тайрч авах мэс засал, нэг талт бамбай булчирхайг тайрч авах мэс засал)

Англи хэлтэй координатор 

Олон  хэлээр үзэж танилцах боломжтой эмнэлгийн танилцуулага

ОХУ: 2019 онд ОХУ-ын MED Expert –тэй хамтран алсын зайн 
оношлогооны төвийг нээсэн
Вьетнам: 2019-2024 оны хугацаанд эмч солилцооны хөтөлбөр 
хэрэгжүүлсэн бөгөөд (Вьетнам  BMTU(Buon Ma Thout University) -тай 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. 
Казахстан: 2017 онд Сайн үйлсийн аян/ Казахстан дахь Солонгосын боловсрол, 
соёлын төв, Good Moonhwa  эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүд хамтран 
хэрэгжүүлсэн/, Хүүхдийн урологийн тэнхимд хамтарсан мэс засал хийсэн

Япон: 2010 оноос өнөөг хүртэл эмч солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэн  Японы Эрүүл 
мэндийн сантай эрүүл мэндийн чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Орчуулгын үйлчилгээ (англи 
хэлнээс бусад хэлний орчуулагч бол 
урьдчилан мэдэгдэх шаардлагатай)

Зочид буудал болон рестораны тухай 
мэдээлэл өгөх

Гадаад үйлчлүүлэгчдэд зориулан 
тусгайлан бэлтгэсэн барууны орны 
хоолоор үйлчилнэ

Онгоцны буудлаас тосох үйлчилгээ

Moon Hwasook
эмнэлгийн дарга

Kim Jeonghoon
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Kim yang che  арьс заслын эмнэлэг нь 1984 байгуулагдсан бөгөөд 36 жил 
тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхэлж буй арвин туршлагатай эмнэлэг юм. БНСУ –
д арьс гоо сайхны эмч мэргэжилтэн нийт эмч мэргэжилтний 2%-ийг эзэлдэг бол 
эдгээрийн 4 эмч тус эмнэлэгт ажиллахын зэрэгцээ Мэдээгүйжүүлэлт, Өвдөлт  
намдаах тасгийн 1 эмч  5 үйлчлүүлэгчийг хариуцан сүүлийн үеийн шилдэг техник 
технологиор таны арьсны онцлогт тохируусон эмчилгээг үзүүлж байна. 
Бид шинэ дэвшилтэд эмчилгээний арга технологио гадаад зах зээлд таниулах 
сурталчлах үүднээс 2009 оноос эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 
хүчин зүтгэж ирсэн.  

Жил бүр БНСУ-д уламжлал болон зохион байгуулагддаг эрүүл мэндийн аялал 
жуулчлалын танилцуулга арга хэмжээнд тогтмол оролцохоос гадна гадаад орны 
үйлчлүүлэгчид Бусан хотоор аялан зугаалах , өөрсдийн эмнэлэг болон эмнэлгийн 
үйлчилгээтэй биечлэн танилцах боломж олгох Fam tour хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ирсэн.  

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал болон эмчилгээний чанарыг нэмэгдүүлэн 
ажилласнаар 2012 онд Солонгос улсад хамгийн анх удаа арьс гоо сайхны олон 
улсын JCI магадлан итгэмжлэлийг авч 2015 онд дахин итгэмжлэгдсэнээр олон 
улсын түвшинд нийцсэн эмчилгээ үйлчилгээг нэвтрүүлсэн бол  2015 онд Хятадын 
итгэлт эмнэлэг батламж, 2014, 2017 онд Эрүүл мэнд халамж үйлчилгээний Яамны 
сайдын нэрэмжит шагнал , 2018 онд Бусан хотын эрүүл мэндийн аж үйлдвэрийг 
дэмжих төвийн нэрэмжит шагналыг тус тус хүртсэн.

KIM YANG CHE  АРЬС ЗАСЛЫН ЭМНЭЛЭГ

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Арьс гоо сайхны эмнэлэг  

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Ажлын өдрүүдэд: 09:30~17:00     Цайны 
цаг: 13:00~14:30     
Бямба: 09:30~17:00
Цайны цаг: 13:00~14:00     
Ням: Амарна 
Бүх нийтийн амралтын өдөр:  
09:30~13:00

686 Jungangdea-ro, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea
(Bujeon-dong, 5F of Olive&Young Building)

Tel: +82-51-805-1004   Mobile: +82-70-4635-5226

E-mail: hq6@doctorkim.com   Web: www.doctorkim.com

-  БНСУ Инчон ОУНОБ  -  Кимпу Нисэх Бууда/Seoul метрoны буудал/Gwangmyeong метрoны буудал  -  
Бусан Кимхэ Олон Улсын Нисэх Онгоцны Буудал

- Өвчтөн болон асран хамгаалагч бага оврын тээвэр 
*Солонгосын хилээр нэвтрэхээс 3 өдрийн өмнө холбогдох мэдээллийг илгээсэн байх 

Эмнэлгийн нэмэлт тусгай үйлчилгээ 

Gowoonsesang Kim Yang Che Skin Clinic
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ  
#1. 572.000~715.000 вон / #2. 1.001.000 вон
Эмчилгээ   
Сэвх, Нөсөө Толбо, Мэнгэ ургацаг 
#1.  Enlighten + Gentle-Max Pro + Revlite SI
#2.  Fraxel Restore Dual + Enlighten (or Revlite SI or Gentle-Max Pro)

АРЬС ЦАЙРУУЛАХ, ПИГМЕНТ ТОЛБО ШИВЭЭС АРИЛГАХ ЭМЧИЛГЭЭ 

Эмчилгээний үнэ  
#1. 2.574.000 вон / #2. 4.004.000 вон / #3. 5.720.000 вон
Эмчилгээ  
Үрчлээ. Арьсны уян хатан чанарыг сайжруулах эмчилгээ 
Treatment of Wrinkles, Lifting, Skin tightening
#1. Ulthera 500 shot / #2. Thermage CPT 900 shot / #3. Ulthera + Thermage CPT

АРЬСНЫ УЯН ХАТАН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, ЛИПТИНГ 

Эмчилгээний үнэ 
#1. 1.430.000 вон

Эмчилгээ 
Нүхжилт , Үрчлээ, Батганаас үүдсэн шарх сорви 
#1. Fraxel Restore Dual + ICON (or Enlighten)

НҮХЖИЛТ, ШАРХ СОРВИ АРИЛГАХ ЭМЧИЛГЭЭ

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

Арьс судлаач, анагаах ухааны доктор 
Kim yang che арьс гоо сайхны эмнэлгийн ерөнхий захирал 
Бусаны олон улсын кино наадмыг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч
Солонгосын улаан загалмай нийгэмлэгийн бусан дахь салбарын байнгын хорооны гишүүн
Бусан хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын зөвлөх хорооны гишүүн 
Бусан хотын бусанжин дүүргийн тэтгэлэгт нийгэмлэгийн захирал
Католик их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн арьс судлалын тэнхмийн зочин профессор 
Дун-А их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн арьс судлалын зочин профессор 
Инжэ их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн арьс судлалын тэнхмийн зочин профессор 
Гушин их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн арьс судлалын тэнхмийн зочин профессор 
former 2015 isds (Олон улсын арьс судлалын холбоо) -ны хүндэт ерөнхийлөгч 
Бусан гённам арьс судлалын нийгэмлэгийн тэргүүн
БНСУ-ын арьс гоо сайхны мэс заслын эмч мэргэжилтний холбооны дэд ерөнхийлөгч
АНУ-ын арьс гоо сайханы нийгэмлэгийн гишүүн ану-ын арьс гоо сайханы лазер эмчилгээний 
нийгэмлэгийн гишүүн
Япон улсын арьс судлалын нийгэмлэгийн гишүүн
Олон улсын арьс судлалын нийгэмлэгийн гишүүн 

Арьс гоо сайхны мэргэжлийн эмч, доктор 
Kim yang che арьс гоо сайхны эмнэлгийн ерөнхий захирал
Бусан их сургуулийн арьс судлалын профессор
Бусан их сургуулийн арьс судлалын тэнхмийн багш 
Бусан их сургуулийн арьс судлалын тэнхмийн эрхлэгч 
БНСУ-ын арьс гоо сайханы мэс заслын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 
АНУ-ын арьс гоо сайханы нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 
БНСУ-ын венийн судасны нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 
БНСУ-ын арьс гоо заслын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн

Арьс гоо сайхны мэргэжлийн эмч kim yang che арьс гоо сайхны эмнэлгийн захирал 
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны сургууль
Гушин их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн арьс судлалын тэнхмийн профессор Янсан 
Бусан их сургуулийн эмнэлэг 
БНСУ-ын арьс гоо заслын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
БНСУ-ын арьс гоо сайханы мэс заслын эмч мэргэжилтний холбооны үндсэн гишүүн 
БНСУ-ын арьс гоо сайханы мэс заслын эмч мэргэжилтний холбооны Бусан Улсан хотын taek-
geun lee нийгэмлэгийн тэргүүн

Taek-Geun Lee

Min-Young Yang

Анагаах ухааны доктор kim yang che арьс гоо сайхны эмнэлгийн захирал
Бусан их сургуулийн эмнэлгийн арьс судлалын тэнхмийн профессор 
Бусан их сургуулийн эмнэлгийн арьсны эмгэг судлалын профессор 
БНСУ-ын арьс гоо заслын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 
БНСУ-ын арьс гоо сайханы мэс заслын эмч мэргэжилтний холбооны үндсэн гишүүн 
БНСУ-ын арьс гоо сайханы мэс заслын эмч мэргэжилтний холбооны Бусан Улсан хотын 
нийгэмлэгийн тэргүүн 

-  Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын танилцуулга гарын авлага тогтмол 
хэвлэн үйчлүүлэгчдэд хүргэж байна

- Кординатор болон орчуулгын үйлчилгээ(Хятад/ Япон)
- Гадаад үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тусгай тасаг ажиллаж байна 
- гадаад хэл дээр бэлтгэгдсэн пэйж хуудас  
- Гадаа хэл  сонгон эмнэлгийн бичиг баримт үйлдэх боломжтой    
- Эмнэлгийн бүх эмч мэргэжилтэн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан
- Эмч солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна
-  Олон улсын хэмжээнд зохион байгуулагдах арга хэмжээнд оролцон 
хийгдэх бизнес уулзалтанд тогтмол оролцдог    

Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд оролцсон олон улсын арга хэмжээ 
- 2017.01.10~12 Хятадын Шэньжэнь хотын  эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын 
танилцуулга арга хэмжээ
-  2017.02.22~24 Хятадын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын танилцуулга арга хэмжээ 
-  2017.07.06~10 Малайз – Бусан хотын хамтарсан эрүүл мэндийн аялал 
жуулчлалын танилцуулга арга хэмжээ

-  2017.07.13~16 ОХУ Владивосток  хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын 
танилцуулга арга хэмжээ

-  2017.09.01~02 Бусан олон улсын мэндийн аялал жуулчлалын танилцуулга 
арга хэмжээ

-  2017.09.03~05 Тайван Гаосюн хотын эрүүл мэндийн 
аялал жуулчлалын танилцуулга арга хэмжээ

- 2018.03.28~04.01 VITM Hanoi 2018 арга хэмжээ 
-  2018.08.31~09.01 Бусан олон улсын эрүүл мэндийн аялал 
жуулчлалын танилцуулга арга хэмжээ

-  2018.10.20~23 Япон улсын Круз аяллын танилцуулга 
арга хэмжээ 

-  2018.11.15~19 Хятадын Шанхай олон улсын эрүүл 
мэндийн аялал жуулчлалын танилцуулга арга хэмжээ

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Кординатор болон орчуулгын үйлчилгээ

Онгоцны буудлаас тосон авах үйлчилгээ

Зочид буудлын захиалга 

НӨАТ буцаан олголт 

Эмчилгээний дараах хяналт 

Yang-Che Kim
эмнэлгийн дарга

Bong-Seok Jang
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГАИСЭМ ЭМНЭЛЭГ

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЧИГЛЭЛ
Бамбай булчирхай, чихрийн 
шижин, эрүүл мэндийн цогц үзлэг

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Ажлын өдөр: 08:00~18:00
Бямба: 08:00~13:00  
Нийтийн амралтын өдөр, 
ням гаригт амарна

Beomcheon-dong, 12. Hwangnyeongdaero, Busanjin-gu, Busan, Republic 
of Korea

Tel: +82-51-631-4977   Mobile: +82-10-8814-9754

E-mail: ksmok272@naver.com   Web: http://www.medisam.net

SNS: Blog: https://blog.naver.com/isam2112 

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
 https://instagram.com/isam2110?igshid=141x45f0o7gx7

Бусан хотын Исэм эмнэлэг нь 2005 оны 9-р сард  дан дотрын тасагтай үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлэн бамбай булчирхай, чихрийн шижин өвчний эмчилгээ оношлогоог голчлон хийж 
байсан бол бүтэн биеийн шинжилгээ оношлогооны төвийг ашиглалтад оруулж улмаар JCI-ийн 
итгэмжлэл бүхий эмнэлэг болон өргөжин тэлсэн байдаг. 

“Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх” өдөр болон Бамбай булчирхайн эмгэгтэй хүмүүсийн нэгдэлтэй 
хамтран  явган аяллын тэмцээн уралдаан, эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулж иргэд 
болон өвчтөнүүдтэй харилцааг нэг шат ойртуулах ажлуудыг хийж ирсэн.

Бид Бусан хотын олон улсын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын үзэсгэлэн яармаг, Сомён 
эрүүл мэндийн cтрит (SMS) –ын  наадам зэрэг эрүүл мэндийн ач холбогдол бүхий олон арга 
хэмжээнд тогтмол оролцон дотоод гадаад жуулчид болон үйлчлүүлэгчдэд үнэ төлбөргүй 
бамбай булчирхайн ЭХО үзлэгийг хийж ирсэн.

2016 оны 8-р сард SMS дүүрэгт шилжин ирснээр Бусан хотын иргэд төдийгүй Бусан хотыг зорин 
ирэх гадны жуулчдад эрүүл мэндийн үзлэг оншилгоо, бамбай булчирхай, чихрийн шижний 
оношлогоо эмчилгээгээр  үйлчилж байна.

Бамбай булчирхайн хорт хавдрыг нэг өдөрт  оношлон шинжилж бамбай булчирхайн 
хорт хавдрын мэс засал , эмчилгээ болон  чихрийн шижний үзлэг шинжилгээ , сургалт 
зэрэг бамбай булчирхай, чихрийн шижний нэг цэгийн эмчилгээний системийг нэвтрүүлж, 
дурангийн эмчилгээний үед нойрсуулагч эм хэрэглээ дурангийн ариутгал цэвэрлэгээний 
дүрмийг баримтлан үйлчлүүлэгч ухаалаг хяналтын системээр дамжуулан илүү ая  тухтай үзлэг 
оношилгоонд хамрагдах боломжоор ханган ажиллаж байна. 

Исэм эмнэлэг  эмнэлгийн зорин ирэх үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх үүднээс  
судалгаа шинжилгээг тогтмол хийж шинийг эрэлхийлэн  ажиллаж байна.

Исэм эмнэлгийг зорин ирэх үйлчлүүлэгчдэд  үнэн зөв, тав тухтай хурдан шуурхай  эмчилгээ 
болон шинжилгээнд хамрагдах боломжоор ханган ажиллаж та бүхний итгэлт түнш эмнэлэг 
болох болно.

Instagram

Isam Hospital



088 089БУСАН ХОТЫН ТӨВ ХЭСЭГ БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Бусаны их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Бусаны их сургуулийн Анагаах ухааны магистр, докторын зэрэг хамгаалсан
Ажоу их сургуулийн дотоод шүүрлийн эмгэг судлалын профессор
Калифорнийн Лома Линда Анагаах Ухааны Их сургуулийн Дотоод шүүрэл 
судлалын доктор
Дотоод шүүрлийн бодисын солилцоо судлалын мэргэжилтэн (Доктор 
Мулдак)

Судалгааны ажил
Бамбай булчирхайн эмгэг ба чихрийн шижин ба дотоод шүүрлийн эмгэг
Солонгосын Дотрын Эмнэлгийн Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн/Солонгосын 
Эндокринологийн Нийгэмлэгийн үндсэнгишүүн/Солонгосын Ясны 
Метаболизмын Нийгэмлэгийн үндсэнгишүүн/Америкийн Чихрийн 
шижингийн Холбооны үндсэнгишүүн/Америкийн Эндокринологийн 
Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн/Америкийн Ясны Метаболизмын 
Нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн

Kim Seonwoo

Гушин их сургуулийн Анагаах ухааны коллежийг төгссөн
Гушин их сургуулийн магистрын зэрэг хамгаалах
Гушин их сургуулийн бамбай булчирхайн дотоод шүүрлийн мэс заслын 
тэнхмийн клиникийн зочин багш
Госсиний их сургуулийн Сайн мэдээний эмнэлгийн мэс заслын туслах 
профессор

Судалгааны ажил
Бамбай булчирхайн хорт хавдрын мэс засал
Японы Кума эмнэлэгт сургалт (Бамбай булчирхайн чиглэлээр мэргэшсэн 
эмнэлэг)/Самсунг Сөүл эмнэлгийн  бамбай булчирхайн хорт хавдрын төвд 
сургалт/Солонгосын мэс заслын нийгэмлэг/Солонгосын бамбай булчирхайн 
дотоод шүүрлийн мэс заслын нийгэмлэг/Солонгосын бамбай булчирхай 
нийгэмлэг/Солонгосын хөхний хорт хавдрын нийгэмлэг

Дотоод шүүрэл:  5 хүн (Lee Seong-geun, Jeon Hye-jung, Kim Seong-soo, Kim Jong-ho, 
Kim Yu-jeong)

мэс засал (Бамбай булчирхай / хөх): 2 хүн (Kim Seonwoo, Ли Хён Чол)
Гастроэнтерологи: 9 хүн (Park Won Il, Shin Young Min, Park Cheol Hong, Ok Kyung Sun, 
Hwang Kyung Rim, Jo Jung Hwan, Han Seung Ho, Lee In Hye)
Өрхийн анагаах ухааны тэнхим: 2 хүн (Kim Hui Kyung, Jung Na Young)
Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмгэг судлал: 1 хүн (Yoon Jong Sook)
Радиологийн тэнхим: 1 хүн (Park Jung Hoon)
Эмгэг судлал: 1 хүн (Jung Minhee)
Мэдрэл судлал: 1 хүн (Jeong Yuri)
Хөдөлмөрийн орчны анагаах ухааны тэнхим: 2 хүн (Yoon Dongyoung, Park Siwoo)

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Орон орны орчуулагч бэлтгэхээс гадна,  эрүүл мэндийн үзлэг, 
амбулаторийн эмчилгээний мэдээлэл зөвлөгөө өгч байна
Гадаад улс оронд хэрэгжүүлсэн ажил: 2018 онд Монгол улсад зохион 
байгуулагдсан Бусан хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын 
танилцуулах арга хэмжээ 
2018, 2019 онд Вьетнам улсад зохион байгуулагдсан Бусан хотын 
эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын салбарын үзэсгэлэн яармагт 
оролцов (Ха Ну И, Хо Чи Мин)
Танилцах аялал : Монгол, Вьетнам, Хятад, Япон, ОХУ-ын 
Танилцах аяллын багтай хамтарч ажилласан 

Дотоодын болон гадаадын B2B онлайн уулзалтад тогтмол 
оролцож байна

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

Эмчилгээний үнэ 
Эмнэлэгтэй холбогдоно уу   

Эмчилгээ 
Бамбай булчирхайн хорт хавдрын 
дэлгэрэнгүй шинжилгээ, үйл ажиллагааны 
эмгэг, хэт авиан оношлогоо, цусны 
шинжилгээ/Чихрийн шижин эмгэгийн 
шинжилгээ, эмчилгээ/Дотоод шүүрлийн 
эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ

БАМБАЙ БУЛЧИРХАЙ, ЧИХРИЙН 
ШИЖИН, ДОТООД ШҮҮРЛИЙН 
ОНОШЛОГОО, ЭМЧИЛГЭЭ

Эмчилгээний үнэ 
Эмнэлэг рүү холбогдох  

Эмчилгээ 
Толгой, зүрх, уушги, ходоод, бүдүүн гэдэс 
гэх мэт таны хүссэн чиглэлээр тусгай 
шинжилгээ хийх.
Хэт авиа ба цусны шинжилгээ ба CT, MRI, 
ходоодㆍбүдүүн гэдэсний дуран гэх мэт.

БҮТЭН БИЕИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ОНОШЛОГОО

Мэргэжилтний  
тоо 

Wi-Fi, массажны сандал, үнэгүй зогсоол 
ашиглах боломжтой

Үндсэн үйлчилгээ: Бүтэн биеийн шинжилгээ 
оношлогооны дараа зутан шөл (※ Одоогоор 
COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
үүднээс талх, шар буурцагны сүү өгч байгаа)

Эмчилгээний цагийг тохиролцон өөрсдийн 
хөтөлбөрийн дагуу өөрчлөх боломжтой

Lee Seonggeun
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Тус эмнэлэг нь JCI болон KAHF - ийн гэрчилгээ бүхий эмнэлэг 
бөгөөд венийн судасны өргөслийн хүндрэл дахих эрсдлийг 
бууруулах үүднээс 15000 гаруй мэс заслын туршлага, 17 
жилийн  судалгаа шинжилгээний  ажилд  тулгуурлан Ким Бён 
Жүн Ledas мэс заслын бие даасан тусгай эмчилгээний аргыг 
боловсруулсан. венийн судасны өргөслийн эмчилгээг дэлхийн 
стандартад нийцүүлэн мэргэжлийн түвшинд системтэй эмчлэх 
үүднээс  тасралтгүй судалгаа шинжилгээ хийсээр  ажиллаж 
байна.

Эмнэлгийн онцлог шинж чанарууд 
-  венийн  судасны өргөслийн хүндрэл, 17 жилийн туршлага 

бүхий  эмнэлэг
-  Ledas мэс заслын 15,000 гаруй тохиолдолд (2020 оны 
10-р сарын байдлаар)

-  JCI  -ийн анхны батламж бүхий байгууллага, 
-  Эрүүл мэнд, халамжийн яам KAHF гэрчилгээ бүхий 
байгууллага 

-  Нэг өдрийн эмчилгээ
-  Хамгийн бага зүсэлттэй мэс засал(Сорви үлдэхгүй)
-  Super Premium зэрэглэлийн судасны хэт авиан төхөөрөмж 

(Philips EPIQ)
-  6 үе шаттай халдвар хамгааллын систем
-  Доод мөчний венийн судасны өргөсөлэй хүмүүст зориулсан 

тусгай үйлчилгээ
-  гадаад үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 1: 1 эмчилгээүйлчилгээ
-  Өвчин дахин сэдрэхээс урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ 
насан туршийн эмчилгээний баталгааг олгоно. 

-  Доод венийн судасны өргөслийн хүндрэлийн клиник

Ledas  эмчилгээний аргачлалын тухай  танилцуулга

"LEDAS" нь EVLT, Endovenous Laser Therapy,  болон  
(DGS, Duplex Guided Sclerotherapy мөн SCT, Sclerotherapy 
эмчилгээний  давуу талыг хослуулсан манай эмнэлгийн 
тусгай эмчилгээний арга юм. 
▲Оновчтой оношлогоо ▲ Хамгийн бага зүсэлттэй мэс 

засал ▲ Насан туршийн эмчилгээний баталгаа : гурван 
үе шаттай явагдах бөгөөд эмчилгээний бүх шатлалд 
өвчин дахих нөхцлийг буруулдгаараа давуу талтай. 
венийн судас өргөсөх эмгэгтэй тэмцэн дахин сэдрэхээс 
урьдчилан сэргийлэх үүднээс өвчтөнд зөвлөх нь байж 
насан туршийн баталгааг олгоно. 

Гэрчилгээ

2020 -  Бусан хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын 
тэргүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагаар шалгарсан

 -  венийн судас өргөслийн хүндрэлийг эмчлэх "LEDAS" 
эмчилгээг 15,000 гаруй тохиолдолд хийсэн

2019 - JCI 
 - KAHF гэрчилгээ
 -  Hipex 2019 эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр тэргүүлэх 

эмнэлгээр  шалгарсан
 -  Соёл урлаг, биеийн тамир спортын яамны "Амралт 

чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөдөг" шилдэг 
аж ахуй нэгжээр шалгарсан

2018  -  Жендэрийн үндэсний хорооноос  гэр бүлд ээлтэй 
шилдэг аж ахуй нэгжээр шалгарсан

  -  Marquiz Who's Who-ээс гаргадаг Дэлхийн 3 үеийн 
алдартнуудын толь бичиг дээр бүртгэгдсэн

  -  Бусан хотын ажлын байрны хүйсийн тэгш байдлыг 
хангасан үлгэр жишээ аж ахуй нэгжээр шалгарсан

  -  Хөдөлмөрийн яамнаас залуучуудад ээлтэй аж 
ахуй нэгжээр шалгарсан

KIM BYOUNG JOON LEDAS ЭМНЭЛЭГ

11~13F, 10, Seomyeonmunhwa-ro, Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-70-4895-0639   Mobile: +82-10-8785-7138

E-mail: kbjledaspm@gmail.com   Web: www.kbjledas.com

SNS
 Instagram: @global_ledas /  Facebook: LEDAS Global

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
Min Ju, Song / Олон улсын эрүүл мэндийн координат
- Англи, Хятад хэл / Дугаар: +82-70-4895-0639,  
 +82-10-8785-7138 / Wechat: LEDAS4U

Turusova Aleksandra / Олон улсын эрүүл мэндийн координат
-  Англи, Орос хэл / Дугаар: +82-70-4895-5086,  
+82-10-8200-1969 / Wechat: +82-10-8426-8275

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЧИГЛЭЛ
Цээжний хөндийн мэс засал (доод 
мөчний венийн судасны өргөсөл)

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа~Баасан: 09:00~18:00
Бямба: 09:30~16:30

[Consultation]
Chinese English Russian

-  Унааны үйлчилгээ авах тохиолдолд  Онгоцны буудал- Эмнэлэг- Зочид буудал гэсэн 
маршрутаар үйлчилнэ

-  Заавар: Эмнэлэгт захиалга өгөхдөө хамт мэдэгдэх.

Эмнэлгийн нэмэлт тусгай үйлчилгээ

Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic



092 093БУСАН ХОТЫН ТӨВ ХЭСЭГ БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ
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ҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Kim byong joon Ledas эмнэлгийн дарга
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Бусан их сургуулийн эмнэлгийн цээжний хөндийн мэс заслын мэргэжлийн эмч
Бусан их сургуулийн эмнэлгийн дадлагажигч / Цээжний хөндийн мэс заслын резидент
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны сургууль төгссөн
магистр зэрэгтэй
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны сургууль төгссөн  Доктор зэрэгтэй
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийн зочин профессор
БНСУ-ын цээжний хөндийн мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
БНСУ-ын Венийн судасны нийгэмлэгийн үндсэн  гишүүн
БНСУ-ын цээжний хөндий, зүрх судасны мэс заслын нийгэмлэгийн Бусан, Улсан, Гённам 
бүс нутгийн ТУЗ-ийн гишүүн
Marquis Who Who Who (Дэлхийн 3 үеийн алдартнуудын толь бичиг) -д бүртгэгдсэн
БНСУ-ын Medi Times-аас алдарт эмчээр шалгарсан

Судалгааны ажил
БНСУ-ын вений судасны  эрдэм шинжилгээний хуралд хэд хэдэн судалгааны ажлууд 
бүртгэгдсэн
15,000 гаруй тохиолдолд эмчилгээ хийсэн туршлагатай
17 жилийн туршлага дээр суурилсан судалгаа шинжилгээгээр дамжуулан зөвхөн LEDAS-д 
хийгдэж буй  судасны өргөсөх эмгэг дахин сэдрэхээс хамгаалсан эмчилгээг боловсруулсан

-  Англи, Хятад, Орос хэлтэй координатор (Бусад орны хэлтэй координатор 
урьдчилан хүсэлт тавих хэрэгтэй)

-  Англи, Хятад, Орос, Япон, Вьетнам, Монгол хэл дээрх эмнэлгийн 
танилцуулга

LEDAS-ийн онцлог давуу тал
-  Доод мөчний вений судасны өргөсөх эмгэгийн мэс засал нь зүсэлтгүй 
бөгөөд хэсэгчлэн хамгийн бага мэдээ алдуулагч хийдгээрээ давуу 
талтай

-  Гадаад үйлчлүүлэгчдэд зориулсан хөтөлбөртэй: Өдөртөө эмнэлэгт 
хэвтэх, гарах, мөн эмгэг давтан сэдрэхээс сэргийлэн насан туршийн 
эмчилгээний баталгаа, нэг хүний өрөө болон VIP үйлчилгээ

-  Аялахад тохиромжтой байршил: Аялал жуулчлалын төв болох 
Seomyeon дүүрэгт байрлах бөгөөд зочид буудлаас 10 минутын 
зайд, нийтийн тээвэр ашиглахад тохиромжтой

Гадаад харилцаа
-  Монгол, Орос, Хятад, Вьетнам, Казахстан улсын агентлагуудтай 
хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан идэвхтэй ажиллаж байна.

-  Орос, Хятад, болон Англи хэлтэй улс орнуудад онлайн сурталчилгаа 
явуулж байна.

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эмчилгээний үнэ  4.000.000вон
Эмчилгээ 
Эмчилгээний тоо: Мэс заслын өдөр эмнэлэгт хэвтэх / гарах, эмчилгээний 
дараа эмгэг дахин сэдрэхээс урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ (өвчтөний 
цагийн хуваарийн дагуу зохицуулах боломжтой) (Өвчтөний биеийн байдлаас 
хамаараад эмчилгээний өртөгт өөрчлөлт орох боломжтой)
Нэмэлт мэдээлэл 
[Алхам 1]: Philips-ийн EPIQ цувралын хэт авиан оношлогооны төхөөрөмж(супер 
премиум хэт авиан оношлогооны төхөөрөмж)-өөроновчтой зөв оношлох 
байдлаар өвчтөний хөлийн байдалд тохирсон эмчилгээний төлөвлөгөөг 
гаргах.
[Алхам 2]: Эмнэлгийн дарга Kim byong joon эмчийн  17 жилийн судалгаан дээр 
үндэслэн орчин үеийн анагаах ухааны чиг хандлагыг даган бага зүсэлтгүй 
эмчилгээ LEDAS эмчилгээг хийнэ. 
-  Судасны лазер мэс засал (Endovenous Laser Therapy): Үсний ширхэгтэй 
адилхан шилэн мяндсаар дамжуулан асуудалтай судасны хананд лазер тусгах 
аргаар эмчлэх арга

-  Хэт авиан оношлогооны төхөөрөмж ашиглан судасны хатуурлыг эмчлэх 
арга (Duplex Guided Sclerotherapy): Хэт авиан оношлогооны төхөөрөмжөөр 
гүнд байрлах асуудалтай судсанд судасны хатуурлын эсрэг тариа тарих 
эмчилгээний арга.

-  Судасны хатуурлын эмчилгээ (Scleotherapy): Хатууралтай судсанд нарийхан 
зүүгээр судасны хатуурлын эсрэг тариа тарьж мяндаслаг эс үүсгэх эмчилгээний 
арга

[Алхам 3]: Дахин давтахаас урьдчилан сэргийлэх насан туршийн эмчилгээний 
баталгаа. Өвчтөн нэг бүрд тохиорсон эмчилгээний хөтөлбөр санал болгох 
бөгөөд эмчилгээний оймс өгөх болно.
*   Бүх үзлэг, эмчилгээний явцад гадаад үйлчлүүлэгчийг хариуцсан координатор 

1:1  үйлчилгээг үзүүлэх болно. 

ДООД МӨЧНИЙ ВЕНИЙ СУДАСНЫ ӨРГӨСЛИЙН ЭМЧИЛГЭЭ

Эмчилгээний үнэ  70.000 вон
Эмчилгээ 
Шинжилгээний дэлгэрэнгүй  мэдээлэл: судасны диаметр, вений  судасны цусны 
эргэлтийн хэмжээ, эмгэг илэрсэн судас гэх мэт.
Шинжилгээний хугацаа: 10~15 минут
Нэмэлт мэдээлэл 
Вений судасны өргөсөх хүндрэлийг оновчтой оношлох бөгөөд эмчилгээний төлөвлөгөөг 
нарийвчлан тодорхойлох үүднээс судасны хэт авиан оношлогоо шинжилгээг хийнэ.
Эмчилгээний үр дүнд үнэн зөв  оношлогоо  нөлөөлөх  бөгөөд  энэ нь эмчийн туршлага ур 
чадвар , хэрэглэж буй оношлогооны төхөөрөмжөөс шууд хамааралтай байдаг.
1.  17 жилийн клиник туршлагатай, 15.000 гаруй тохиолдолд мэс засал хийсэн туршлагатай 

эмч мэргэжилтнүүд
2.  Филипп компанийн EPIQ цуврал хэт авиан шинжилгээний төхөөрөмж (супер 

премиум хэт авиан)-өөр доод мөчний венийн судасны өргөслийн нарийвчилсан 
оншилгоог хийнэ

3.  Нарийн оношлогооны тусламжтайгаар доод мөчний венийн судасны өргөсөл 
эмгэгийг үүсгэж буй гол судсыг олж илрүүлэн эмчилгээг үр дүнтэй болгох бөгөөд 
эмгэг дахин сэдрэх магадлалыг багасгана.

* Бүх үзлэг, эмчилгээний явцад гадаад үйлчлүүлэгчдийг хариуцсан координатор 1:1 
байдлаар танд хэрэгтэй үйлчилгээг үзүүлэх болно

ДООД МӨЧНИЙ СУДАСНЫ ӨРГӨСЛИЙН ЭХО 
ОНОШЛОГООНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Англи, Хятад, Орос хэлээр орчуулгын 
үйлчилгээ

Гадаад үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 
тусгай өрөө (нэг хүний өрөө)

Ганцаарчилсан эмчилгээний заавар 
зөвлөгөө

Эх хэлээрээ эмнэлгийн  бичиг 
бүрдүүлэх боломжтой

Зочид буудал (эмнэлгийн ойролцоо)-
ын захиалга, аяллын газар, 
татваргүй бараа худалдааны төвийн 
танилцуулга

Wifi үйлчилгээ

Kim Byoung Joon
эмнэлгийн дарга

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Бүтэн биеийн 
шинжилгээ

Хувь хүний онцлогт 
тохируулсан 
шинжилгээ

БУСАН ХОТЫН ОНОШЛОГОО 
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

145, Chungnyeol-daero, Dongnae-gu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-51-559-9345   Mobile: +82-10-7408-2119

E-mail: better00@hanmail.net   Web: http://busan.kahp.or.kr

SNS
 https://instagram.com/kahp_busan
 https://www.facebook.com/pg/kahpbusan

Blog: https://blog.naver.com/kahpbusan
Kakaotalk: @한국건강관리협회 부산지부

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Бүтэн биеийн шинжилгээ

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ 
08:00~16:00

Blog Instagram Facebook

Korea Association of Health Promotion Busan

MEDI-CHECK нь шилдэг эмч мэргэжилтэн болон сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжоор 
чанартай эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлж буй оншилгоо шинжилгээний мэргэшсэн 
байгууллага юм. 
БНСУ-ын хамгийн том өндөр чанартай тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон төрөл 
бүрийн оношлогоо шинжилгээг мэргэжлийн төвшинд хийж гүйцэтгэж байна.
1964 оноос эхлэн нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих замаар амьдралын чанарыг 
дээшлүүлэх зорилготой төрөл бүрийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг хэрэгжүүлж ирсэн 
бөгөөд, эрүүл мэндийн шинжилгээ болон эрүүл мэндийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх мэргэжлийн байгууллагын хувьд БНСУ-хамгийн анхны  ДЭМБ-ийн Эрүүл 
мэндийг дэмжих эмнэлгийн албан ёсны гишүүнээр бүртгэгдсэн.
Өвчин эмгэгийн эхэн үеийн оншилгоо, өвчний эрсдэлийг олж тодорхойлох 「Бүтэн 
биеийн шинжилгээ оношлогоо」 болон өвчний хор уршгаас сэргийлэх 「Өвчин 
эмгэгээс сэргийлэх төсөл」, Иргэдийн эрүүл амьдралын хэв маягт хэвшүүлэх
「Эрүүл мэндийн боловсрол олгох төсөл」 зэргийг хэрэгжүүлэхээс гадна   хүнд хэцүү 
амьдралтай хөршүүддээ туслах「Нийгэмд хандсан ажил」, үнэн бодит эрүүл мэндийн 
үзүүлэлтийг гаргах「Судалгааны ажил」 зэргийн хийж  хэрэгжүүлж  байна.

- Бодит хэрэгцээт шинжилгээ
- Үндсэн багц шинжилгээ/Үндсэн+нэмэлт багц шинжилгээ
- Нарийвчилсан бүтэн биеийн шинжилгээ/Нарийвчилсан нэмэлт шинжилгээ
- PET-CT нарийвчилсан шинжилгээ

- Зүрх судасны нарийвчилсан шинжилгээ
- Тархины судасны нарийвчилсан шинжилгээ
-  Танин мэдэх ур чадварын алдагдал (зөнөх өвчин)-ийг үнэлэх шинжилгээ оношлогоо
- эрүүл 120 нас буюу бүтэн биеийн шинжилгээ
- Уушгины хорт хавдрын нарийвчилсан шинжилгээ
- Харшлын нарийвчилсан шинжилгээ
- 11 төрлийн хавдрын нарийвчилсан шинжилгээ
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     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Бусан Их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Бусан нэгдсэн эмнэлэгт дотрын тасгийн эрхлэгч
Бусан Бухүн эмнэлгийн дотрын тасгийн эрхлэгч
Чанар шалгагч болон CQI менежмент

Судалгааны ажил
Улаан хоолойн хортой хавдрын 2 тохиолдол

Son Changwoo

Moon Soonyoung

Бусан их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Гушин их сургуулийн Цөмийн анагаах ухааны мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалтанд 
СамСунг эмнэлэгт цээжний хөндийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
Жэхэ Эмнэлэгт дүрс оношлогооны тасгийн эрхлэгч
ҮнгСанг эмнэлэгт  дүрс оношлогооны тасгийн эрхлэгч
ГангСан эмнэлэгт дүрс оношлогооны тасгийн эрхлэгч

Судалгааны ажил
Бамбай булчирхай болон хөхний хэт авиа (ЭХО)
Бамбай булчирхайн эмгэгийн өнгөт доплеграфийн хариу

Бусан их сургуулийн анагаах ухааны сургууль төгссөн
СамСун эмнэлгийн дүрс оношлогооны тасгийн эрхлэгч
МүнХуа эмнэлгийн эмнэлгийн дүрс оношлогооны тасгийн эрхлэгч  
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны магистр докторын 
сургуулийн профессор

Судалгааны ажил
Вирусийн гаралтай элэгний өвчлөлтэй өвчтөний ийлдэс дэх 
цитокины төвшинг хянах

Эмчилгээний үнэ 
Эр  650.000 вон, Эм 780.000 вон

Эмчилгээ 
Үндсэн шинжилгээ, физиологийн 
шинжилгээ, шээсний шинжилгээ, цусны 
шинжилгээ, цээжний хөндийн рентген, ЭХО, 
ходоодны дуран

Нэмэлт мэдээлэл 
Ерөнхий үндсэн шинжилгээ

BIZ-CHECK

Эмчилгээний үнэ 
Эр 1.560.000 вон, Эм 1.690.000 вон

Эмчилгээ 
ерөнхий н шинжилгээ, физиологийн 
шинжилгээ, шээсний шинжилгээ, цусны 
шинжилгээ, цээжний хөндийн рентген, ЭХО, 
унтуулагчтай ходоод бүдүүн гэдэсний дуран, 
тархины судасны MRA, зүрхний CT

Нэмэлт мэдээлэл 
Тархи болон зүрх судасны нарийвчилсан 
шинжилгээ, хэт авайн  нарийвчилсан 
шинжилгээ

PREMIUM

Сурталчилгааны тараах материал (Англи, Орос)

Бусан хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын 7 газартай 
хамтран ажилладаг

Бусан хотын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын гадаад улс орон 
хийгддэг үзэсгэлэн яармагт оролцсон (БНХАУ-д 7 удаа, Вьетнам улсад 
4 удаа, ОХУ-д 1 удаа, Монгол улсад 1 удаа, Малайз улсад 1 удаа)

Сүүлийн 3жил эмнэлгээр үйлчлүүлэсэн гадаад өвчтөний тоон  
үзүүлэлт : 2017 онд 71хүн, 2018онд 85хүн, 2019онд  49хүн

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бүтэн биеийн  шинжилгээний 
дараах хөнгөн хоолоор үйлчилнэ 

Kim Soonkwan
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГАЛАЙН-АП ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ 

9-12F, Cheongyang Building, 40, Seomyeon-ro, Busanjin-gu, 
Busan, Republic of Korea

Tel: +82-51-802-6363   Mobile: +82-10-5802-6364

E-mail: lineup_d@naver.com    Web: http://www.lineupdent.co.kr

SNS
 Instagram: lineupdentalclinic
 Facebook: Line-up Dental 

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
Орос англт хэл: STEPANOVA POLINA
Холбогдох утас: +82-10-5802-6364

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЧИГЛЭЛ
Имплант,  Эрүү нүүрний гажиг засал, 
Шүдний мэс засал, Шүд цайруулах 
үйлчилгээ, Шүдний эмчилгээ, Амны 
хөндийн үзлэг оношлогоо 

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа/ Лхагва/ Баасан: 
09:30~19:00     
Мягмар/ Пүрэв: 09:30~20:00   
Бямба: 09:30~14:00   
Цайны цаг: 13:00~14:00

Homepage

Үнэн зөв эмчилгээ хийж аз жаргалыг тань эргүүлэн 
бэлэглэнэ
Бусан хотын төв Сомён эрүүл мэндийн гудамжинд 
байрлах Лайн-Ап шүдний эмнэлэг нь өвчтөнийг 
өвдөлт зовиураас нь салгаж эрүүл болгохын төлөө 
бүх чадлаа дайчлан ажилладаг. Эрүүл аюулгүй, 
нарийн мэргэжлийн багаж төхөөрөмжөөр өвчтөнд 
ая тухтай үйлчилгээг үзүүлэхийн төлөө эмнэлгийн 
чадварлаг эмч ажилчид сэтгэл зүрхээ зориулан 
ажиллаж байна.  

ONE–STOP эмчилгээ  
Хамгийн чанартай эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
үзүүлдэг шүдний эмнэлэг  
Чадварлаг 4 эмчээс бүрдсэн Лайн-Ап шүдний эмнэлэг 
нь энгийн шүдний хорхойн эмчилгээнээс эхлээд 
шүдний гажиг засал, шүдний гоо засал, имплант, 
эрүү нүүрний гажиг заслын мэс засал зэргийг 
мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна. 
Манай эмнэлэгт мэс заслын арвин туршлага, ноу-хау 
эзэмшсэн чадварлаг эмч нар үйлчлүүлэгчийн сэтгэл 
ханамжийн төлөө сэтгэл гарган эмчилгээ үйлчилгээг 
үзүүлдэг бөгөөд мөн гадаад өвчтөнүүдэд англи, 
орос хэл дээр нүүр тулан зөвлөгөө өгөх 1:1 one-stop 
үйлчилгээг үзүүлдгээрээ онцлог юм.  

Илүү аюулгүй! Илүү үнэн зөв!
Аюулгүй 3D дижитал эрүүний мэс засал
3D дижитал эрүү нүүрний мэс засал нь мэс заслын 
өмнөх болон дунд, дараах 
үеийн үйл явцыг дижитал хэлбэрт шилжүүлэн 
нарийвчлан харах боломжтой мэс заслын систем 
юм. Загварчилсан мэс заслаас эхлээд 3D принтерээр 
хэвлэгдэх мэс заслын хэрэглэгдэхүүнүүд нь хүртэл 
мэс заслын хугацааг багасгаж,  аюулгүй тогтвортой 
байдлыг нэмэгдүүлж, мөн сөрөг нөлөөг багасгах 
хамгийн сүүлийн үеийн мэс заслын арга юм.

Төгс гоо сайхныг бүтээх  
Дижитал Имплант  
CT-ээр авсан 3D өгөгдлөөр дамжуулан яс, буйл, 
мэдрэл зэргийг бүхэлд нь авч үзэн нарийн 
оношлогоо хийсний дараа компьютерын 
загварчилсан мэс заслаар дамжуулан имплантын 
суулгацыг оновчтой байршлыг тодорхойлно. 
Өвдөлт, цус алдалтыг багасгахаас гадна буйланд 
шаардлагагүй зүсэлт хийхгүйгээр төлөвлөсөн 
байршилд жижиг ховил гарган мэс заслыг аюулгүй 
үнэн зөв хийх боломжтой. Олон шүд унасан, өндөр 
настай өвчтөн, чихрийн шижин даралттай хүмүүс ч 
уг ажилбарыг түвэггүй хийлгэх боломжтой. 

LINE-UP DENTAL CLINIC
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Дангүг их сургуулийн шүд судлалын анги 
Ихуа эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн шүдний клиникийн магистр 
докторын сургууль 
Шүдний клиник эмчилгээ гажиг заслын магистр 
БНСУ-ын шүдний гажиг заслын нийгэмлэгийн байнгын гишүүн     

Судалгааны ажил
Clippy C шүдний аппарат, Тунгалаг шүдний аппарат, хэсэгчилсэн 
шүдний аппарат

Hong Hoonpyo

Kim Hyunyoung

Эрүү нүүрний мэс заслын мэргэшсэн эмч/ Доктор 
Бусан их сургуулийн  шүдний эмгэг судлалын сургууль 
Сөүлийн эрүүлийг хамгаалахын магистр докторын сургууль 
Сөүл хотын Асан эмнэлгийн эрүү нүүрний мэс заслын сургууль  
ОУ-ын Эрүү нүүрний мэс заслын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 
байнгын гишүүн 

Судалгааны ажил
Яс шилжүүлэн суулгах имплант, One day имплант, Дижитал имплант, 
Нойрсуулалт мэдээгүйжүүлэлттэй имплант,  3D дижитал эрүү нүүрний 
гажиг засал, V line

Бусан их сургуулийн шүдний эмгэг судлалын сургууль
БНСУ-ын шүдний гажиг засал судлалын эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэнгийн байнгын гишүүн 
БНСУ-ын шүдний гажиг засал судлалын холбооны гишүүн
Бусан их сургуулийн шүдний эмгэг судлалын сургуулийн зочин багш  

Судалгааны ажил
Шүдний цооролт, сувгийн эмчилгээ, буйлны үрэвсэл, шүдний гоо засал, 
шүд цайруулалт

Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтын ажиллагааны 
санамж бичиг байгуулав
Улаанбаатар хоттой хамтын ажиллагааны санамж бичиг 
байгуулав
[ОХУ улстай хийсэн хамтын ажиллагаа]
ОХУ-ын Арсонг хотын хотын эмнэлэгтэй хамтран ажиллах 
санамж бичиг  байгуулав
Орос улс Санкт-Петербург, Москва, Сахалины эмч нарын 
сургалт зохион  байгуулав
[Вьетнам улстай хийсэн хамтын ажиллагаа]
Вьетнамын хилийн чанад дахь тусгай үзэсгэлэнд оролцов
Вьетнам улсад эрүүл мэндийн сайн санааны үйл ажиллагаа 
явуулав.

[Монгол улстай хийсэн хамтын ажиллагаа]
Улсын шүдний төв эмнэлэгтэй хамтран алсын зайн оношлогооны 
төв  байгуулав

Англи , Орос , Хятад, Монгол хэлээр бэлтгэсэн вэб сайт, гарын авлага

Орчуулгын үйлчилгээ:  Англи, Орос, бусад хэл

Онгоцны буудлаас эмнэлэг, зочид буудал хүртэл хөтлөх үйлчилгээ

Гадаад үйлчлүүлэгчид зориулсан үнийн тусгай хөнгөлөлт үйлчилгээ

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

Эмчилгээний үнэ 
1.500.000 вон~2.000.000 вон
Эмчилгээ 
Эмчилгээний төлөвлөгөө 
1. 3D амны хөндийн сканер 2. 3D CT ашигласан 
3. талт оношлогоо, 3D загварчилсан мэс ажилбарын 
төлөвлөлт 4. Имплант суулгалт
Эмчилгээний давтамж 
Үйлчлүүлэгчийн буйлны эрүүл мэндийн 
байдлаас шалтгаалан эмчилгээний хугацаа 
болон давтамж харилцан өөр. 
Нэмэлт мэдээлэл 
3D компьютерын загварчилсан мэс ажилбараар 
имплант хийх байршлыг 0,1mm зөрөө гаргалгүй 
оновчтой тодорхойлж, аюулгүй бөгөөд цус алдалт, 
өвдөлт хамгийн бага  навигацийн суулгац юм. 

Эмчилгээний үнэ 
15.000.000 вон
Эмчилгээ 
Мэс засал хийх хугацаа: 3 цаг / хэвтэн эмчлүүлэх 
хугацаа 3 шөнө 4 өдөр/ Солонгос улсад байх 
хугацаа 2 долоо хоног 
Хийх оношлогоо шинжилгээ:  дотрын үзлэг, 3D CT 
Нэмэлт мэдээлэл 
Цөөн тооны эмнэлэгт л хийгдэж буй хамгийн 
сүүлийн үеийн технолгийн дижитал мэс заслын  
систем нь мэс заслын өмнө, дунд, мэс заслын 
дараах бүхий л явцыг  дижитал хэлбэрт шилжүүлэн 
илүү бодит үнэн зөв хийх боломжийг бүрдүүлэх мэс 
заслын аргачлал юм. 

ДИЖИТАЛ ИМПЛАНТ

3D ДИЖИТАЛ ЭРҮҮ НҮҮРНИЙ ГАЖИГ 
ЗАСЛЫН МЭС ЗАСАЛ 

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бусан хотын аялал, шоппинг хийхэд 
хөтөчөөр хангана

Эмийн сангаар үйлчлүүлэхэд 
туслалцаа үзүүлэнэ

Валют солиулахад туслалцаа үзүүлнэ

Мэс заслын дараа лемузингээр 
үйлчилнэ

Wi Sunyoung
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Nunevit нүдний эмнэлэг нь Сомён эрүүл мэндийн хорооллын төв Лотте зочид 
буудалд байрлах бөгөөд таныг хүссэн үйлчилгээгээ ая тухтай тохилог орчинд 
авах боломжоор ханган ажиллаж байна.   

Smile лазик эмчилгээ нь лазик эмчилгээтэй адил нүдний эвэрлэгийг хальслан 
зүсэлт хийн сөхдөс үүсгэх, ласэг эмчилгээтэй адил эвэрлэг бүрхэвчний 
хучуур эдийг хуулж эвэрлэг бүрхэвчний эдийг лазердан тусгай биетээр бүрэх 
шаардлагагүй бөгөөд маш жижиг зүслээр холбогдох хэсгийг femtosecond лазер 
ашиглан засдагаараа давуу талтай.  

1. Аюулгүй 
Лазик, ласэг лазер эмчилгээг хийсний дараа эвэрлэг бүрхүүлийн арын хэсэг 
үлдэн үндсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжтой байдаг бол Smile Лазик хийлгэснээр 
эвэрлэг бүрхүүлийн урд хэсэг гэмтэлгүй үлдэх тул гадны цочролд илүү 
тэсвэртэй байдаг.    

2. Илүү нарийн эмчилгээ
Лазик, ласэг лазер эмчилгээ нь харааны хэмжээ нэмэгдэх тусам лазер 
эмчилгээ хийх хугацаа нэмэгдэн эвэрлэг бүрхүүл халан гэмтэх аюултайн дээр 
ил гарсан эвэрлэг бүрхүүлийн дотор эд хатсанаас алдаа гарах аюултай байдаг 
бол Smile лазик нь эвэрлэг бүрхүүлийг дотоод эдийг бүхэлд нь ил гаргахгүйн 
дээр харааны хэмжээнээс үл хамааран лазер эмчилгээг тогтсон хугацаанд 
хийх тул илүү тодорхой нарийвчлалтай эмчлэх боломжтой.  

3. Илүү тухтай 
Нүдний эвэрлэг бүрхүүлийг хамгийн бага хэмжээнд зүсэх тул харьцангуй 
өвдөлт бага бөгөөд эмчилгээ хийлгэсний дараа өдрөөс эхлэн нүүр гараа угаах, 
усан орох , сэлэх зэрэг энгийн амьдралын хэмнэлд орох боломжтой.  

4. Нүд хуурайших нь бага 
Дээр дурдсанчлан Лазик, ласэг лазер эмчилгээтэй харьцуулахад лазер эвэрлэг 
бүрхүүлийн зүсэлтийн хэмжээ харьцангуй бага тул хуурайших үйл явц бага.       

* Relax smile мэс заслын шилдэг эмчээр шалгарсан 
* Нүнэвит нүдний эмнэлгийн эмч гардан мэс засал хийнэ 

14F Lotte Hotel 772 Gayadaero, Busanjingu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-51-810-5678   Mobile: +82-10-9890-7474

E-mail: baekjw@nunevit.com   Web: www.nunevit.com

SNS
      https://www.instagram.com/nunevit
      https://www.facebook.com/nunevit

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
https://www.facebook.com/nunevit

SMILE ЛАЗИК 
ЭМЧИЛГЭЭ 

Лазик Лазек 
эмчилгээнээс 
онцлог давуу тал 

НҮНЭВИТ НҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ 

Kakaotalk

NUNEVIT EYE CENTER

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЧИГЛЭЛ
Смайл лазик, Лазик. Ласэг, Насны 
өөрчлөлтөөс үүдэлтэй хараа засах 
мэс засал,  Нүдний болор цайх эмгэг, 
торлог бүрхүүлийн эмгэг, Нүдний 
гоо сайханы мэс засал,  Dream линз 

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа~Пүрэв: 09:30~19:00     
Баасан: 09:30~21:00   
Бямба: 09:30~21:00             
Ням: Амарна 
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Инжэ их сургуулийн  анагаах ухааны сургуулийн профессор   
Сомён эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын холбооны захирал 
Солонгос круз эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын холбооны тэргүүн 
Бусан хотын шүүхийн иргэний хэргийг зохицуулах хорооны гишүүн 
БНСУ-ын  нүд судлалын нийгэмлэгийн гишүүн
АНУ-ын нүдний болор, харааны хугарлын гажиг заслын нийгэмлэгийн гишүүн
Европ- ын нүдний болор, харааны хугарлын гажиг заслын нийгэмлэг, гишүүн

Судалгааны ажил
Arti –Lens Ази, Номхон далайн
Насны өөрчлөлтөөс үүдэлтэй хараа засах мэс засал  

Ryu Gyuwon

Yoon Ilhan 

Инжэ их сургуулийн  анагаах ухааны сургуулийн профессор  
Relax smile live мэс заслууд 
БНСУ-ын  нүд судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн. 
БНСУ-ын  нүд судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн. 
АНУ-ын нүдний болор, харааны хугарлын гажиг заслын нийгэмлэгийн гишүүн
Европ- ын нүдний болор, харааны хугарлын гажиг заслын нийгэмлэгийн гишүүн

Судалгааны ажил
Relax smile Best Skilled Surgeon
STAAR EVO ICL/TICL Global Expert

БНСУ-ын  нүднйи торлог судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн  
Инжэ их сургуулийн анагаах ухааны сургууль  нүд судлал сангийн захирал 
Инжэ их сургуулийн Бусан пэг эмнэлгийн багш 
Инжэ их сургуулийн Бусан пэг эмнэлгийн эмч мэргэжилтний холбооны тэргүүн 
Ази, номхон далайн орны нүд судлал эрдэм шинжилгээний хурлын бусан хот 
хариуцсан  хороон дарга 
Япон улсын нагуяа их сургуулийн нүдний торлог бүрхэвч электрофизологи 
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан.
АНУ-ын нүдний болор, харааны хугарлын гажиг заслын нийгэмлэгийн гишүүн
Arvo гишүүн
 
Судалгааны ажил
БНСУ-ын нүдний торлог бүрхүүлийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч 
Нүдний эм судлалын нийгэмлэгийн 60 жилийн ойн хэвлэлийн  хорооны дарга 
Нүдний торлог бүрхүүлийн нийгэмлэгийн хөгжил дэвшилийн 60 жилийн 
түүх  боть номны ерөнхий редактор 

Эмчилгээний үнэ 
3.000.000 вон (Хос)

Эмчилгээ 
Мэс заслын өмнөх үзлэг шинжилгээ, Мэс 
засал, Мэс засал хийсэн өдрөөс хойш  1 долоо 
хоногийн дараах хийх шинжилгээ, 3 сарын 
дараах давтан шинжилгээ
*Эхний 7 хоног Уян линз, дараагийн 2 долоо 
хоног хатуу линз болон харааны гажиг засах 
линз зүүнэ  

Нэмэлт мэдээлэл 
Хараа засах болон нүд хуурайших эмгэг 
заслын хамгийн төгс эмчилгээ

SMILE ЛАЗИК ЭМЧИЛГЭЭ 

Эмчилгээний үнэ 
200.000 вон 

Эмчилгээ 
Шинжилгээний хугацаа 1цаг
*Эхний 7 хоног Уян линз, дараагийн 2 долоо 
хоног хатуу линз болон харааны гажиг засах 
линз зүүнэ   

Нэмэлт мэдээлэл 
Нүдний бүх эмгэгийг илрүүлэх,  урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг оношилгоо 

VIP НҮДНИЙ НЭГДСЭН ШИНЖИЛГЭЭ

Шинжилгээний хариуг CD гээр авах боломжтой.

Англи, Япон, Хятад хэлний орчуулагч гарган үйлчилнэ 

Хятад Вьетнам Малайз улсад эрүүл мэндийн 
үзэсгэлэн яармагт оролцож байсан.

Олон хэлээр хэвлэгдэн гарах эмнэлгийн 
сурталчилгааны материал

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зочид буудлын захиалга үйлчилгээ  

Эмийн сангийн үйлчилгээ 

Үзлэг шинжилгээ хийгдэх явцад 
байрших зочид буудлын мэдээ 
мэдээллээр хангах үйлчилгэ  

Park Hyosoon
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Үе мөчний эмгэг, Нуруу нугасны эмгэг, Мөрний эмгэг, Хиймэл үе, бичил холболт, өвчин намдаах 
анагаах ухаан, дотор, дүрс оношлогоо, бүтэн биеийн шинжилгээ,
365 хоногт 24цагийн яаралтай тусламж

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Даваа~Баасан: 09:00~18:00, Бямба:  09:00~18:00, Яаралтай тусламж 24 цаг

317 Jungang-daero (Choryang-dong), Dong-gu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-51-464-8110 

E-mail: seailhosp@naver.com   Web: www.seailhosp.com

SNS:   Instagram: seail_hospital        Facebook: @BusanSeailHospital

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
Орос (Facebook: SeailHospital.ru/Instagram: seail_hospital.ru)
Хариуцсан ажилтан: +82-51-460-5209

SEAIL ЭМНЭЛЭГ
SEAIL HOSPITAL

Гэмтэл согог заслын чиглэлээр мэргэшсэн эмнэлэг
1966 онд Бусан хотод нээлтээ хийсэн анхны гэмтлийн 
эмнэлэг бөгөөд 1983 онд гэмтэл согог заслын 
мэргэшсэн эмнэлэг болон өргөжсөн. Гэмтэл согог 
заслын чиглэлээр бусад ерөнхий эмнэлгүүдээс 
илүү эмнэлзүйн мэдлэг болон нэгдсэн  эмнэлэг(их 
сургуулийн эмнэлэг)-ийн төвшинд өндөр чанартай 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Чадварлаг 
эмч мэргэжилтэн болон сүүлийн үеийн тоног 
төхөөрөмжийг нэвтрүүлсэн нь эмчилгээний чанарыг 
батлах болно.

Нарийн мэргэшсэн клиник

Үе мөчний клиник
Өвдөг, аарцаг нурууны үе, мөрний үе, шагай зэрэг 
үе мөчний эмгэг тус бүрийн мэргэжлийн эмч 
мэргэжилтнүүд эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлэх болно.

Хиймэл үений клиник
Үений элэгдэл явагдаж өвдөлт өгөх мөн өвдөгний 
хөдөлгөөн хязгаарлагдсан үед үеийг сүүлийн үеийн 
техник технологийг ашиглан хиймэл үеэр солих мэс 
засал хийх.

Үений дурангийн клиник
Үений шөрмөс, мөгөөрс зөөлөн эдийн гэмтлийг 
холбох сэргээх мэс ажилбар, зөөлөн эдийн нөхөн 
төлжилт, үүдэл эс шилжүүлэн суулгахад дурангийн мэс 
засал хийх.

Ген болон үүдэл эсийн тарилгын клиник 
Элэгдлийн гаралтай өвдөгний үений үрэвслийн үед 

өвдөх өвдөлтийг намдаахын тулд үүдэл эс тарих 
эмчилгээний арга.

Мөр тохойн клиник
Мөрний эргэх булчингийн үрэвсэл болон урагдалт, 
үений үрэвсэл болон мөрний эмгэгүүдэд хийгдэх 
эмчилгээ дурангийн мэс засал.

Нуруу нугасны клиник
Нурууны сувгийн нарийсал, нурууны диск, хүзүүний 
дискийг сүүлийн үеийн оношлогооны аргаар 
нарийвчилсан оношлогоо хийж тохирсон эмчилгээ 
болон мэс засал хийх.

Яаралтай тусламж, гэмтлийн клиник
-  Гэмтлийн улмаас тасарсан жижиг мэдрэлийн 
судаснуудыг бичил дурангийн тусламжтай залгах мэс 
засал.

-  Ясны хугарлын хэсэг болон өвчтөний насны онцлогт 
тохирсон эмчилгээ хийх хэрэгтэй.

Өвчин намдаах клиник
-  Үений артроскоп дуран ашиглан шалтгааныг 
нарийвчлан тодорхойлсны дараа эмчилгээг эхэлнэ.

-  ЭХО ашиглан нарийвчлан оношлох бөгөөд өндөр 
энергийн долгион ба дууны энергийг ашиглан архаг 
өвдөлт болон спортын гэмтлийг эмчилж байна.

Мэс заслын бус нуруу нугасны клиник
-  Хүзүү нурууны үений шөрмөс бэхжүүлэх Prolotherapy 
эмчилгээ

-  Хүзүү нурууны мэдрэлийн булчингийн тариан 
эмчилгээ

-  epidural injection тарилга
- Өвчин намдаах тарилга
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Гэмтэл согог судлалын мэргэжлийн эмч
Гёнгхы их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Гёнгхы эмнэлэгт дадлагажигч
Гёнгхы эмнэлгийн гэмтлийн мэс заслын тасгийн профессор
Гёнгхы эмнэлгийн гэмтлийн тасгийн хиймэл үений чиглэлээр зочин профессор
Гёнгхы их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн гэмтэл согог 
судлалын тэнхимийн зочин профессор
Гёнгхы их сургуулийн Анагаах ухааны магистрын сургуулийн анагаах 
ухааны тэнхимийн туслах профессор
ИнЖэ их сургуулийнанагаах ухааны сургуулийн профессор
Бусан их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн профессор
БНСУ-ын гэмтэл согог судлалын нийгэмлэгийн гишүүн
БНСУ-ын гэмтэл согог судлалын нийгэмлэгээс тодорхойлсон "Үе 
мөчний үрэвсэлтэй тэмцэх   элч төлөөлөгч
Бусан хотын Дун дүүргийн эмч нарын нэгдлийн гишүүн
SEAIL эмнэлгийн зөвлөх эмч

Эрдэм шинжилгээний хурал
БНСУ-ын гэмтэл согог судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
БНСУ-ын өвдөгний үе судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
БНСУ-ын аарцаг нурууны үе судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
БНСУ-ын ясны хугарал судлалын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн

Гёнгхы их сургуулийнанагаах ухааны сургуулийг төгссөн
ДунгА их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Гёнгхы их сургуулийн анагаах ухааны эмнэлгийн гэмтэл согог судлалын эмч
Бусан Мүнхуа эмнэлгийн гэмтэл согог судлалын тасгийн эрхлэгч
Канг Дунг эмнэлгийн эрхлэгч
Хөдөлмөр халамжийн корпорацын зөвлөх

Эрдэм шинжилгээний хурал
Инжэ их сургуулийнанагаах ухааны сургуулийн гэмтэл согог судлалын 
клиникийн профессор
Бусан, Үлсан, Гёнгнам бүсийн гэмтэл согог судлалын тэнхимийн 
профессор
БНСУ-ын үе мөчний нийгэмлэгийн бүрэн эрхт гишүүн

Гэмтэл согог судлалын эмч
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг төгссөн
Бусан их сургуулийн анагаах ухааны  сургууль (магистрын зэрэг)
Инжэ их сургуулийн анагаах ухааны сургууль (докторын зэрэг)
Бусан Мэринул эмнэлэг Гэмтэл согог судлалын эмч
Бусан Сэнтом эмнэлгийн гэмтэл согог судлалын тасгийн эрхлэгч
Бусан Ганг Дунг эмнэлгийн гэмтэл согог судлалын тасгийн эрхлэгч
Инжэ их сургуулийн Бусан Бэг эмнэлгийн эмчилгээний багш (нуруу 
нугасны мэргэжилтэн)

Эрдэм шинжилгээний хурал
БНСУ-ын гэмтэл согог судлалын нийгэмлэгийн бүрэн эрх гишүүн
БНСУ-ын нуруу нугасны мэс заслын нийгэмлэгийн бүрэн эрхт гишүүн
БНСУ-ын нуруу нугасны хиймэл диск солих мэс заслын нийгэмлэгийн 
бүрэн эрхт гишүүн

Kim Jongjin

Kim Taehyung

Эмчилгээний үнэ 
(Нэг тал) 7 хоног хэвтэн эмчлүүлэх/
17.000.000~18.000.000 вон

Эмчилгээ 
1 долоо хоног  эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлнэ

Нэмэлт мэдээлэл  
Өвдгөнд хиймэл үе суулгах мэс засал нь  өвдөгний 
үеийг бүрдүүлэх   өвдөгний дээд  хэсэг, байрлах гуя 
болон өвдөгний доод хэсгийг бүрдүүлэх шилбэ, 
өвдөгний өмнө хэсэгт байрлах платина хэсгийн 
гэмтлийг арилган хиймэл үе суулган хөдөлгөөн 
хийх хэвийн нөхцөл бүрдүүлэх эмчилгээ юм.
Заалт 
- Үений элэгдлийн гаралтай үрэвсэл
- Романтизм үений үрэвсэл
-  Сүрьеэ болон бусад үрэвсэлтэй холбоотой эмгэгийн 
уршиг

- Мэдрэлийн гаралтай үений үрэвсэл
- Гемофили

T.K.R – ӨВДГӨНД ХИЙМЭЛ ҮЕ СУУЛГАХ  
МЭС ЗАСАЛ

Эмчилгээний үнэ 
1 level – яг 1 долоо хоног хэвтэх/
9.000.000~10.000.000 вон
2 level – яг 1 долоо хоног хэвтэх/
10.000.000~11.000.000 вон

Эмчилгээ 
1 долоо хоног хэвтэх

Нэмэлт мэдээлэл  
Бичил дурангийн тусламжтай нурууны мэдрэлийг 
чөлөөлөх мэс заслын арга юм. / арьсанд 2-3см 
хэмжээтэй зүсэлт хийн илүү нарийн мэс засал хийх 
боломжтой болдог.  
Заалт 
-  Нуруу  болон туяны хэсэгт хүчтэй  өвдөлт мэдрэгдэн  
зургаан долоо хоногийн хугацаанд хийсэн физик 
болон эмэн эмчилгээний үр дүн гараагүй тохиолдолд 

-  Өвдөлтөөс болж алхах болон суух зогсох зэрэг 
өдөр тутмын амьдралын хөдөлгөөн хязгаарлагдах 
тохиолдолд

-  Хөлийн шагай болон хуруунууд мэдээ алдах тохиолдолд

M . D  -  БИЧИЛ ДУРАНИЙН  МЭС ЗАСАЛ

Орос, Англи, Хятад хэлтэй координатор

Эмнэлэгт айлчлахаас өмнө координатортай SNS-ээр 
дэлгэрэнгүй зөвлөгөө авах

Орон орны хэлээр мэдээлэл авах боломжтой  веб хуудас (Солонгос, Орос)

Төрөл бүрийн мэс засал хийх зөвшөөрөл болон танилцуулга (Орос)

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

Jeon Cheolwoo
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

She's гоо сайхны эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч  гоо 
сайхны мэс заслын мэргэжлийн эмч Ким Гёнг Ху 
дарга 2000 оны 12 сараас Бусан хотын Жүн дүүргийн 
Гуанбуг-ру-д үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн  байдаг. 
Гуанбуг-ру /төв хэсэгт 10 жил, Гуанбуг салбарын 
Лотте их дэлгүүрт 7 жил, дахин Гуанбуг-ру-д шилжин 
ирж 3 жил гээд нийт 20 жил Бусан хотын Жүн дүүрэгт 
/үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж Нүдний 
үрчлээ, нүүрний үрчлээний эсрэг мэс ажилбар зэрэг 
хөгшрөлийн  эсрэг мэс засал, medical skin care  spa 
therapy үйлчилгээг үзүүлж ирсэн. 

Тус эмнэлэг нь харьяа бүс нутгийн иргэдэд эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг голчлон үзүүлж байсан бол 
өдгөө Бусан хотыг зорин ирэх гадаад иргэдэд 
хамгийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахын 
зэрэгцээ эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэх эмнэлэг 
болон өргөжсөн. 2008 оноос эхлэн гадаад иргэдэд 
эмгэлгийн үйлчилгээг хүргэх болсон бөгөөд  өдгөө 
13дахь жилээ угтаж байна. 2018 онд 1,492 хүн, 2019 
онд 2,393 гадаад иргэнд эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
үзүүлсэн байна.

Тус эмнэлэгт гадаад өвчтөн ирж үйлчлүүлэх 2 гол 
хүчин зүйлийг дурдвал "Эмнэлгийн дотоод дэд 
бүтэц болон маркетингийн бодлого" юм.

Shes эмнэлэг нь гадаад өвчтөд эмнэлгийн 
үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн цагаас эхлэн тусгай 
орчуулагч бэлдэж эхэлсэн бөгөөд тэдэнтэй хамгийн 
түрүүнд нүүр тулан уулзах хүний хувьд хамгийн их 
анхаарал тавин ажилладаг.  

Мөн гадаад өвчтөнд тухайн улсын төрөлх 
хэлээр тусгай контент бэлтгэн онлайн хуудсаар 
дамжуулан эмнэлгийн холбогдох мэдээ мэдээллээр 

ханган ажиллахын зэрэгцээ эмнэлэг зуучлалын 
байгууллагаар бус эмнэлгээс өвчтөнтэй шууд  
харилцан  эмнэлгийн үйлчилгээг  үзүүлдэг  нь давуу 
тал юм. 

Цаашилбал үрчлээний эсрэг мэс засал болон 
хөгшрөлтийн эсрэг эмчилгээгээр Бусан хотод  илүү 
танигдсан эмнэлэг бөгөөд гадаад үйлчлүүлэгчид 
ч мөн адил нүдний эргэн тойрны үрчлээ арилгах 
эмчилгээ, нүүрний үрчлээ засах эмчилгээг  хамгийн 
их сонирхон үйлчилгээ авдаг.

Мөн гадаад үйлчлүүлэгчдийн тав тухыг хангах 
үүднээс төрөл бүрийн лазер арьс арчилгааны  
төхөөрөмж болон  алжаал тайлах спа үйлчилгээг 
нэвтрүүлсэн бөгөөд олон жилийн турш эмчилгээ 
үйлчилгээ үзүүлж ирсэн  Shes гоо сайхны арьс 
арчилгаа & спа үйлчилгээгээ мэргэжлийн өндөр 
түвшинд  нь хийн гүйцэтгэж байна, 

Гадаад үйлчлүүлэгч манай эмнэлгээр үйлчлүүлснээр 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаас гадна  алжаал 
тайлах аялалд давхар хамрагдах боломжтой. Лазер 
болон  спа үйлчилгээ нь гадаад үйлчлүүлэгчдийн 
хамгийн их сонирхлыг татдаг үйлчилгээний нэг юм. 

She's гоо сайхны эмнэлэг нь олон улсад үйл ажиллагаагаа 
явуулан шууд үйлчлүүлэгчтэй харилцан эмнэлгийн 
үйлчилгээгээ хүргэж байна. 

Олон төрлийн гоо сайхны үйлчилгээг нэг газраас 
авангаа алжаал тайлах үйлчилгээнд хамрагдах 
боломжтой эрүүл мэндийн байгууллага юм.

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Гоо сайхны мэс засал/ 
Skin care & Spa clinic

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Гоо сайхны мэс заслын тасаг
Даваа~Баасан: 09:30~17:30 
Амралтын өдөр:  09:30~17:30

Spa эмчилгээ  
Бүх өдөр: 09:30~20:00

4~5F, Gwangbok-ro 73, Jung-gu, Busan, Republic of Korea

Tel: +82-51-710-0788    Mobile: +82-10-2902-0095

E-mail: shesps2020@gmail.com   Web: www.shesps.com/eng

SNS
 Instagram: shesps_com
 Facebook: shesplasticsurgery 

Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас
Whats app: +82-10-3512-0787

SHE’S ГОО САЙХНЫ МЭС 
ЗАСЛЫН ЭМНЭЛЭГ

- Онгоцны буудлаас эмнэлэг хүртэл унаагаар үйлчилнэ.
- Цэвэр цэмцгэр машин гадаад хэлтэй жолооч таныг эмнэлэг хүртэл аюулгүй хүргэж өгнө.
-  Бусан хотын захиргаанаас шилдэг эрүүл мэндийн байгууллагуудаа дэмжих үүднээс гаргасан тусгай  нэмэлт 
үйлчилгээгээр та үйлчлүүлэх боломжтой .

- Урьдчлсан байдлаар орчуулагчид захиалга өгөх, таны өмнөөс цаг авч өгнө.
- Онгоцны буудлаас эмнэлэг, эмнэлгээс онгоцны буудал хүртэл зөвхөн нэг талын үйлчилгээг үзүүлэх болно.
- Онгоцны буудлаас такси захиалга хийхэд тусална.

Эмнэлгийн нэмэлт тусгай үйлчилгээ

SHE’S PLASTIC SURGERY
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

ҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Эмчилгээний үнэ  3.300.000 вон 

Эмчилгээ 
Эмчилгээний хугацаа- 5 хоног                                      
Оёдол авах- Хагалгаанаас хойш 5 хоногийн дараа              
Хавдах - 7хоног                                              
Өөрийн мэт болох - 14хоног 

Нэмэлт мэдээлэл 
-  She's гоо сайхны эмнэлгийн  хамгийн эрэлттэй 
мэс засал бөгөөд нарийн мэргэжил шаарддаг мэс 
заслын төрөл юм. 

-  Солонгос өвчтөн болон гадаад өвчтөний мэс 
заслын зардал адилхан

-  Мэс заслын төлбөрийн 10% TAX FREE,  гадаад 
паспортыг заавал х, авсаргах шаардлагатай. 

НҮДНИЙ ДЭЭД ДООД ҮРЧЛЭЭНИЙ МЭС ЗАСАЛ

Эмчилгээний үнэ  2.200.000 вон

Эмчилгээ 
Эмчилгээний хугацаа- 7хоног                                      
Оёдол авах- Хагалгаанаас хойш 7хоногийн дараа        
Хавдах - 14хоног                      
Өөрийн мэт болох - 14~21хоног  

Нэмэлт мэдээлэл 
- Хамар өндөрлөхөд силикон ашиглаж
- Чихний мөгөөрсийг хамрын үзүүрт суулгана

Хамрын цогц мэс засал (Хамрын нуруу+хамрын 
үзүүр)

Эмчилгээний үнэ  2.200.000 вон

Эмчилгээ 
Эмчилгээний хугацаа- нүүр 3хоног/бие 10хоног 
Оёдол авах- Хагалгаанаас хойш нүүр 3хоног/бие 
10хоногийн дараа        
Хавдах - 7хоног
Өөрийн мэт болох - 14хоног  

Нэмэлт мэдээлэл 
- өөрийн өөх ашиглан нүүрний хэлбэрийг засах
- Цэвэр өөх+цуснаас гаргаж авсан прп
-  3~6 сар тутамд 2c дээш удаа хийлгэхийг зөвлөж 
байна

Нүүрэнд өөх шилжүүлэн суулгах 

Эмчилгээний үнэ  3.410.000 вон

Эмчилгээ 
Эмчилгээний хугацаа- 9~11хоног                                      
Оёдол авах- Хагалгаанаас хойш 9-11хоногийн дараа
Хавдах - 14хоног
Өөрийн мэт болох - 14хоног  

Нэмэлт мэдээлэл 
-  Нүдний дээд булчин суларч унжсанаар нойрмог 
харагддаг

- Нүдний хэлбэрийг засч давхраа оёно
-  Нүдний өргөн ба уртыг тэлж нүдийг том, тод 
харагдуулна

-  Нүдний байдлаас шалтгаалан мэс заслын арга 
багасч болно

Том нүд (зүсэлттэй нүдний хэлбэр засах + нүдний 
сүүл хэсгийг өргөх + урд сэтэлгээ) 

Эмчилгээний үнэ  400.000 вон

Эмчилгээ 
Pangsis хэрэглэснээр хавдахгүй ба зовиур 
байхгүй тул шууд энгийн амьдралдаа орох 
боломжтой 

Нэмэлт мэдээлэл 
-  Арьсны ботокс нь арьсыг өргөж үрчлээг 
арилгах үйлчилгээтэй

-  Rejuran Healer нь арьсыг цайруулж чангалах 
үйлчилгээтэй

Солонгос одтой хамт 
цайруулах + арьс чангалах + Rejuran Healer

Орчуулгын үйлчилгээ

Эмнэлгээс хариуцсан ажилтан эмчилгээний турш бүрэн хариуцан ажиллах болно

БНСУ -ын хилээр нэвтрэн орж ирэхээс эхлэн эмнэлгийн ажилтан 
хариуцан ажиллах ту асран хамгаалагч заавал байх шаардлагагүй

Гоо сайхны мэс засал болон, лазер, арьс арчилгаа, спа 
үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой

Medical skin care болон спа үйлчилгээг тусгай өрөөнд хийлгэх боломжтой

Улирал бүрийн урамшууллын тухай мэдээлэл веб хуудсанд тавигддаг болно.

Өөрийн төрөлх хэлээр орчуулгийн үйлчилгээ авах хүсэлт гаргах 
боломжтой , Япон жуулчдад 12 жилийн турш э мнэлгийн  үйлчилгээг 
хүргэж буй  туршлагатай хамт олон.

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

Мэс заслын хугацаа тодорхой болсон 
дохиолдолд зочид буудлын захиалга хийж 
өгөх боломжтой.

Зочид буудал, аялал, дэлгүүрийн 
холбогдох мэдээлэл өгөх

Эмчийн бичиж өгсөн эмийн жорыг эмийн 
сангаас худалдан авахад туслана

Мэс заслын дараа зутан болон хөнгөн 
зуушаар үйлчилнэ.

Эмчилгээг хийж дууссаны дараа ус ухаах 
үйлчилгээг хийх бөгөөд  үйлчлүүлэгчдийн 
хамгийн сэтгэл өндөр байдаг 
үйлчилгээний нэг юм. 

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гоо сайхны мэс заслын мэргэжлийн эмч
She's гоо сайхны мэс заслын эмнэлэгт  20 жил эмнэлгийн даргаар ажиллаж байна 
Нүдний гоо сайхны мэс засал, нүдний үрчлээ, нүүрний үрчлээ зэрэг хөгшрөлийн 
эсрэг мэс заслын  мэргэжлийн эмч 
Бусан Гёнгнам бүсийн гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн тэргүүн
БСНУ-ын plastic surgery гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
БНСУ-ын cosmetic surgery нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 

Судалгааны ажил
Нүдний үрчлээ, нүүрний үрчлээний мэс засал, нүдний гоо сайхны мэс 
засал, Хөгшрөлийн эсрэг мэс ажилбар

Гоо сайхны мэс заслын мэргэжлийн эмч
Гоо сайхны мэс заслаар 16 жилийн туршлага
Нүдний гоо сайхны мэс засал, нүдний үрчлээ,  lifting мэс заслын  мэргэжлийн эмч
Бусан их сургуулийн гоо сайхны мэс заслын тэнхимийн зочин  профессор
БСНУ-ын plastic surgery гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн
БНСУ-ын cosmetic surgery нийгэмлэгийн үндсэн гишүүн 

Судалгааны ажил
Нүдний үрчлээ, утсан lifting гол мэс ажилбар
Төрөл бүрийн лазер эмчилгээ болон арьсны тарилга

Heo Jae Yeong 

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулга

Kim Kyung Ho 
эмнэлгийн дарга
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ЭМНЭЛГИЙН 
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

(7 Floor-Information desk) 4~7 Floor, 51, Seomyeon-ro, 
Busanjin-gu, Busan, Republic of Korea
Tel: +82-51-818-9300~1    Mobile: +82-10-9362-2858
E-mail: bodyps@naver.com   Web: www. thebodyps.co.kr
SNS:  https://youtu.be/1cZJoxRx0DM
Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх утас

 Солонгос хэл инстаграм
      https://www.instagram.com/bsthebody

 Япон хэл инстаграм
      https://www.instagram.com/bsthebody_jp

 Орос хэл инстаграм
      https://www.instagram.com/bodypsru

THE BODY ГОО САЙХНЫ 
МЭС ЗАСЛЫН ЭМНЭЛЭГ 

Хөхний гоо сайхны 
мэс засал

Өөх соруулах мэс 
ажилбар

Галбиржуулах гоо 
сайхны мэс засал

Нүдний гоо сайхны 
мэс засал

Хамрын гоо с айхны 
мэс засал

Липтинг

Kakaotalk

-  Хөх томруулах мэс засал: Имплант хийх зүсэлт, имплант байрлуулах, имплантын материал 
зэргээс шалтгаалан мэс заслын арга өөр өөр байдаг. 

-  Хөх багасгах мэс засал: Хөх томруулах мэс засалтай харьцуулахад хүнд мэс засал бөгөөд хэт 
их том эсвэл, жижиг хөхтэй хүн ,  тамирчид энэхүү мэс заслыг голчлон хийлгэдэг. 

Хоолны дэглэм, дасгал хөдөлгөөн үр нөлөө  өгөөгүй буюу илүү турхыг хүссэн хэсгийн өөхийг 
соруулах  арга.  

-  Хэвлийн галбиржуулах мэс засал: Энэхүү мэс заслаар   өөх соруулах  болон хөгширч 
унжсан арьс , төрсний дараа сунан тогтосон  хэвлийн булчин, унжсан хүйсний нүхийг 
галбиржуулан засах боломжтой. 

-  Эластик утсаар өгзөг өргөх мэс засал: Богино хугацаанд өгзгийг өргөн төрөлхийн мэт  
харагдуулах мэс засал. Хүний биед гэмтэл болон өвдөлт бага мэдрүүлэхийн зэрэгцээ тусгай  
утас хэрэглэдгээрээ давуу талтай. 

-  Эрчүүдийн хөхний булчирхай томролтыг засах мэс засал: Эрчүүдийн хөхний булчирхай 
томорч өөх хуримтлагдсанаар эмэгтэй хүн харагдах шинж тэмдэг илрэх бөгөөд энэ үед 
булчирхайд хуримтлагдсан өөх соруулах мэс заслыг хийдэг. 

манай эмнэлгийн тусгай арга болох микро зүсэлтийн техникээр төрөлхийн мэт харагдах 
давхрааг хийлгэх боломжтой.  

Гоо сайхан, гэмтэл болон эмчилгээний зорилгоор хамрын хэлбэр засах мэс заслууд хийхийн 
зэрэгцээ хамар битүүрэх,  хамар муруйхаас үүдсэн зовиур зэргийг давхар эмчилнэ. 

-  Зүсэлтгүй липтинг: 16-н төрлийн резонансын долгионыг ашиглан арьсыг төлжүүлэх явцыг 
түргэсгэх аргаар унжсан арьсыг чангалж V line үр дүнг улам нэмэгдүүлдэг зүсэлтгүй гоо 
сайхны техник юм.  

-  Эластик V line липтинг: Чихны урдуур зүсэлт хийж, хацрын хэсэгт 5см орчим арьсыг 
хөндийрүүлээд арьсын SMAS давхаргыг татаж үрчлээ арилгах мэс засал юм. 

-  Бүтэн зүсэлттэй нүүрний арьс татах мэс засал: SMAS арьсны давхаргыг хөндийрүүлж 
арьсыг татаж, оёх аргаар хацар, шанаа, эрүү, хүзүүг өргөж лимпинг хийдэг бөгөөд төрхийг 
хиймэл биш, жигд татаж удаан үр дүнтэй мэс засал юм.

THE BODY PLASTIC SURGERY

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛ
Хөхний гоо сайхны мэс засал, 
Галбиржуулах гоо сайхны мэс засал, 
Нүдний гоо сайхны мэс засал, Хамрын 
гоо сайхны мэс засал, Арьс татах мэс 
засал, Арьсны гоо сайхны мэс ажилбар 

АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Да, Лх, Ба: 09:00~19:00
Мя, Пү: 09:00~20:00
Бя: 09:00~18:00
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※ Дээрх үнийн мэдээлэл ерөнхий мэдээлэл гэдгийг анхаарна уу

     Эмч мэргэжилтнүүдийн танилцуулгаҮНДСЭН ЭМЧИЛГЭЭ     

Солонгосын Гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
Солонгосын Арьс, гоо сайхын мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
Солонгосын Гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн Эмч нарын холбооны гишүүн
Олон улсын Гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн гишүүн
University of Texas Southwestern Medical Center харьяа
Dallas Day Surgery Center-д мэргэжил дээшлүүлсэн (U.S.A)
Paces Plastic Surgery Center-д мэргэжил дээшлүүлсэн (U.S.A)
Ivo Pitanuy Clinic-д мэргэжил дээшлүүлсэн (BRA)
Rio Day Hospital-д мэргэжил дээшлүүлсэн (BRA)
Rio National Hospital-д мэргэжил дээшлүүлсэн (BRA)
Солонгосын Гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн Хөхний мэс заслын судалгааны багын гишүүн
Солонгосын Гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн Нүдний гоо сайхны мэс заслын судалгааны багын гишүүн
Солонгосын Гоо сайхны мэс заслын нийгэмлэгийн Ботокс судалгааны багын гишүүн
Америкийн Гоо сайхны мэс заслын холбооны зөвлөлийн гишүүн

Судалгааны ажил
Хөхнийгоо сайхны мэс засал, Хөхний гоо сайхны давтан мэс засал 

Гоо сайхны мэс заслын мэргэжлийн эмч/Анагаах ухааны доктор
БНСУ-ын Гоо сайхны мэс заслын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гишүүн
БНСУ-ын Арьс, гоо сайхны мэс заслын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гишүүн
БНСУ-ын Гоо сайхны мэс заслын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 
Эмнэлэгийн шилдэг удирдагч бэлтгэх сургалт төгссөн
Beverly HiLLS South Pacific Surgical Center Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт (U.S.A)
LA Wave Plastic Surgery & Dermatology Center Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт (U.S.A)
LA Marina Plastic Surgery Center Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт (U.S.A)
lvo Pitanuy Clinic Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт (BRA)
Rio Day Hospital Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт (BRA)
Rio National Hospital Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт (BRA)

Судалгааны ажил
иеийн галбир засах гоо сайхны мэс засал, Хөхний гоо сайхны мэс засал, Арьс татах мэс засал

БНСУ-ын Гоо сайхны мэс заслын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гишүүн
БНСУ-ын Арьс, гоо сайхны мэс заслын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гишүүн
БНСУ-ын Гоо сайхны мэс заслын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн Ботулинум филлер утсаар татах мэс 
ажилбарын судалгааны багын гишүүн
БНСУ-ын Гоо сайхны мэс заслын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Нүдний гоо сайхны мэс заслын судалгааны багын гишүүн
БНСУ-ын Гоо сайхны мэс заслын эрдэм шинжилгээнийхүрээлэн Хамрын гоо сайхны мэс заслын судалгааны багын гишүүн
БНСУ-ын Гоо сайхны мэс заслын эрдэм шинжилгээнийхүрээлэн Өөх соруулах мэс засал, Өөхний үүдэл эсийн 
судалгааны багын гишүүн
Chang Gung Memorial Hospital Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт (Вьетнам)
Эрүү л мэндийн яамны сайдын нэрэмжит шагнал
AKADEMIKLINIKEN Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт (Швед)

Судалгааны ажил
Нүдний гоо сайхны мэс засал, Хамрын гоо сайхны мэс засал, Гоо сайхны мэс ажилбар (Ботокс, филлер)

Тэгү Католик Эмнэлэгийн эмч
Тэгү Католик Их сургуулийн Эмнэлэг Мэдээгүйжүүлэлт,өвдөлтийн тасгийн эмч 
БНСУ-ын Мэдээгүйжүүлэлтийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гишүүн
БНСУ-ын Өвчин намдаах эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гишүүн
БНСУ-ын Таргалалт, бие галбирын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гишүүн
БНСУ-ын Клиник арьс арчилгааны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэн
БНСУ-ын Арьс, гоо сайхны лазерын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гишүүн
БНСУ-ын Гоо сайхан, эрүүл амьдралын анагаах ухааны нийгэмлэгийн гишүүн
Жон, Ши эн Ми эмнэлэгийн зөвлөх эмч

Судалгааны ажил
Мэдээгүйжүүлэлт

Oh Changhyun

Lee Jongwon

Min Bomi

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДЭД 
ЗОРИУЛСАН ЭМНЭЛГИЙН 
ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Англи хэл, Япон хэл, Хятад хэл, Орос хэлтэй координатор 
ажилтантай

Олон улсын гадаад өвчтөнд зориулсан олон үндэстний 
соёлын онцлогт тааруулсан үйлчилгээ

Эмчийн зөвөлгөө, мэс засал, сэргээх өрөөнд орчуулагч 
координатор хамт 

Гадаад өвчтөнд зориулсан SNS (Япон, Орос)

ГАДААД ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАТАХ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨР

Эмчилгээний үнэ  7.750.000 вон

Эмчилгээ 
-  Мэс заслын цаг: 2~5 цаг, мэс засал хийлгэснээс  7 хоногийн 

дараа оёдол авхуулна.
-  Үрэвслийн тарий 1удаа, Гужүпа эмчилгээний 4удаа (хаван, 

хөхрөлтийн эсрэг), эмчийн үзлэг 2~3удаа (мэс заслын 
дараах хяналт)

-  Бүтэн биеийн мэдээ алдуулалтанд хэрэгтэй мэс заслын 
өмнөх шинжилгээ (цусны шинжилгээ, хөхний ЭХО г.м)

Нэмэлт мэдээлэл 
Хөхний гоо сайхны мэс засал (имплант), Хөхний гоо 
сайхны давтан мэс засал, Хөх багасгах мэс засал 

Хөхний гоо сайхны мэс засал 

Эмчилгээний үнэ  2.000.000 вон~

Эмчилгээ 
-  Үрэвслийн эсрэг тариа эмчилгээ 2 удаа, оёдол авхуулах, 
гужүпа4~7 удаа (мэс засал хийсэн биеийн хэсгээс 
шалтгаалан өөрчлөгдөнө), эмчийн үзлэг

Нэмэлт мэдээлэл 
Турахгүй байгаа биеийн хэсэг болон галбир засах мэс 
заслы арга.

Өөх соруулах

Эмчилгээний үнэ  6.000.000~14.000.000 вон

Эмчилгээ 
-  Мэс заслын цаг: 3~5цаг, мэс засал хийлгэснээс хойш 
7-14хоногийн дараа оёдол авхуулна.

-  Тариа эмчилгээ 3~5 удаа, Гужүпа 7удаа, эмчийн үзлэг 
2~3 удаа (мэс заслын дараах хяналт)

-  Бүтэн биеийн мэдээ алдуулалтанд хэрэгтэй мэс заслын 
өмнөх шинжилгээ (цусны шинжилгээ, хөхний ЭХО г.м)

Нэмэлт мэдээлэл 
Хэт их өөхөлж, унжсан арьс(өөх соруулж, хэвлийн  
сунасан булчинг засах, унжсан арьсыг тайрах)ыг цогцоор 
нь шийдэх гоо сайхны мэс засал

Хэвлийн гоо сайхны мэс засал

Эмчилгээний үнэ  2.500.000 вон~

Эмчилгээ 
-  Мэс заслын цаг: 1~2 цаг, тариа эмчилгээ 2 удаа, оёдол 
авхуулах, эмчийн үзлэг

Нэмэлт мэдээлэл 
Үрчлээтсэн арьсыг чангалж, нүүрний V line-ийг гаргах 
хөгшрөлтийн эсрэг хөтөлбөр

Лифтинг

Гадаад өвчтөнд зориулсан нисэх 
буудал болон зочид буудалаас 
тосох, үдэх үйлчилгээ

Jang Jaehoon
эмнэлгийн дарга



Жонрангаг япон хэв маягийн тансаг хаус

Чурянибагү зам 

Хучон тосгон 

Бусан хотын цэцэрлэгт хүрээлэн

Жонпу кафены гудам 
Сомён залуучуудын гудам 

Ким Мин Бү яруу 
найрагчийн цамхаг

Бусүдун номны гудам
168 шат

Бүпён Гантун зах
Олон улсын зах

BIFF талбай

Хятад хотхон

Дунрэ дүүрэгДунрэ дүүрэг

Ёнжэ дүүрэгЁнжэ дүүрэг

Дун дүүрэгДун дүүрэг

Жүн дүүрэгЖүн дүүрэг

Бусан Жин дүүрэгБусан Жин дүүрэг

Бусанын Лотте татваргүй барааны дэлгүүр: Сомёны төвд 
байрлах Лотте татваргүй барааны салбар дэлгүүрээр зочлон  
амттан зооглон хүссэн бараагаа худалдан авахад хамгийн 
тохиромжтой. 

Байрлал: Лотте их дэлгүүрийн Бусан дахь салбар 8 давхар
Цагийн хуваарь: Мягмар – Бямба 09:30~17:30

Seven Luck казино: Зөвхөн гадаадын иргэдэд үйлчилдэг 
бөгөөд жилийн 365 өдөр амралтгүй ажилладаг, тансаг 
зэрэглэлийн казино тоглоомын газраар үйлчлүүлж цагийг 
зугаатай өнгөрөөгөөрэй. 

Байрлал: Бусан Лотте зочид буудал 3 давхар
Цагийн хуваарь: 24 цаг

[Entertainment] 
Сомёны төвд байрлах татваргүй 
барааны дэлгүүр болон казино

* Татваргүй барааны дэлгүүрт очихдоо гадаад паспорт болон 
онгоцны тасалбарын хамт  биедээ авч ирнэ үү. 

* Казино: Зөвхөн гадаад паспорттой хүнд үйлчилнэ. 

[Theme] Залуу нас ба  эрч хүч  
Бусан хотын төв, Сомёноос эхлэн амтат хоолны газар, өөрийн 
өвөрмөц дүрх төрх бүхий жижиг кафе шоп, таатай уур 
амьсгал бүрдүүлсэн сархад зооглох амралт зугаалгын газар 
гудам бүрд байрладаг. Хэдийгээр хотын төв хэдий ч өнгөрсөн 
цагийн түүх дурсгалаа хадгалагдан үлдсэн нь эндээс л мэдэрч 
болох дүр өвөрмөц төрхийг бүрдүүлжээ. Өнгөрсөн одоо 
хослон залуучуудын эрч хүчийг мэдэрч болох дараах аяллын 
маршруттай танилцаарай.

БУСАН ХОТЫН ТӨВ ХЭСГИЙН 
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЦОГЦОЛБОР ГАЗАР

Дунрэ дүүрэг  Ёнжэ дүүрэг  Бусан Жин дүүрэг  
Дун дүүрэг  Жүн дүүрэг

[Сомён  аялал]  
Бусан хотын залуучуудын гудам

[Хуучин хотын аялал]
Хөл хөдөлгөөнтэй хуучин хот руу

[Түүхийн аялал]
Түүхийн ул мөрөөр  

Сомён 
залуучуудын 

гудам

Жонпу кафены 
гудам

Бусан хотын 
цэцэрлэгт 
хүрээлэн

Хучон тосгон 
(Хучон соёлын 

платформ)

BIFF талбай Олон улсын зах 
(урлагын гудам)

Бүпён
Гантун зах

Бусүдун 
номны гудам

Чурянибагү 
зам

Хятад 
хотхон

168 шатКим Мин Бү яруу 
найрагчийн 

цамхаг

Жонрангаг япон
хэв маягийн 
тансаг хаус

БУСАН ХОТЫН 
ТӨВ ХЭСЭГ
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1. Жонпу кафены гудам
2017онд Нью-Иорк таймс сэтгүүл заавал очиж үзэх ёстой 
дэлхий алдартай 52 газрын нэгээр сонгосон байдаг. 
Хуучин төмөр болон багаж хэрэгслийн зах байсан газрыг 
шинэчлэн өвөрмөц дүр төрхтэй бүхий кафе, шоп хоолны 
газрууд шинээр байрласнаар залуучуудын хамгийн 
очих дуртай аялал жуулчлалын газар болсон байдаг. 
Өглөөнөөс орой хүртэл олон хүний бужигнах аялал 
жуулчлалын  халуу цэг (Hot Place) юм.  

  92, Dongcheon-ro, Busanjin-gu, Busan

2. Хучон тосгон (Хучон соёлын платформ)
Уулын дунд байрлах энэхүү тосгон шөнийн үзэмжээрээ 
гайхагддаг. Олонд алдаршсан олон арван кинонд 
мөнхрөн танигдсан энэ газарт холоос зорин ирэх хүний 
хөл тасардаггүй. Машинаар тосгоныг бүтэн тойроход 
20 минут зарцуулагдах бөгөөд шөнийн гайхалтай дүр 
төрхийг бишрэн тольдож хүйтэн шар айраг залгилахад 
хамгийн тохиромжтой газар.  

  491, Eomgwang-ro, Busanjin-gu, Busan

3. Бусүдун номны гудам
50 жилийн түүхээ гайхуулах Бусан хотыг алдартай 
гудмуудын нэг. Хуучин номноос эхлээд шинэ ном, 
хүүхдийн ном, сурах бичиг, роман, эртний судар, 
гадаадын номын судар гээд олон төрлийн номыг эндээс 
авах боломжтой. Олон төрлийн  соёл урлагийн наадам, 
арга хэмжээ тогтмол зохион байгуулагдан өнгөрсөн үе 
одоо цаг зэрэгцэг орших соёлын гудам  юм.  

  67-1 Daecheong-ro, Jung-gu, Busan
  http://www.bosubook.com

4. Бүпён Гантун зах 
Бусан хотын төв цэг байрлах Солонгосын анхны уламжлалт 
худалдааны бөгөөд 1910 онд анх байгуулагдсан түүхтэй. 
Солонгос улсад хамгийн том хэмжээний зах гэдгээрээ 
танигдсан тус газар 2013оноос эхлэн Солонгосын анхны 
шөнийн худалдааны зах болсон өөрчлөгдөж амтат хоол, 
үзвэр үйлчилгээгээрээ  жуулчдыг татах болсон.  

  48, Bupyeong 1-gil, Jung-gu, Busan
эх сурвалж: NURI Busan

эх сурвалж: NURI Busan

эх сурвалж: NURI Busan

эх сурвалж: NURI Busan
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5. Чурянибагү зам 
"Ибагү" гэдэг нь хууч яриа гэх утга бүхий Бусан нутгийн 
аялга үг юм. Ибагү гудам бол Бусан хотын түүх, соёлтой 
танилцаж болох аялал жуулчлалын гудам бөгөөд дайны 
хөлд дүрвэн ирж суурьшсан иргэд Бусан хотын амьд 
түүх болон үлдсэн байдаг. Ибагү гудамд ирснээр та Бусан 
хотын өнгөрсөн түүхээр аялуулах болно. 

  865-48 Choryang-dong, Dong-gu, Busan Homepage
  http://www.2bagu.co.kr

6.  Ким Мин Бү яруу найрагчийн цамхаг
Ахлах сургуулийн сурагч байх үеэс авьяас нь тодорч 
агуу яруу найрагч болохоо баталсан Бусан нутгийн хүү  
Ким Мин Бүгийн гэгээн дурсгалд зориулан баригдсан 
гэрэлт цамхаг юм. Эндээс Чуряндунг болон Бусан 
хотын усан онгоцны боомт тодоос тод  харагддаг. Уг 
цамхаг зураг даруулахад хамгийн тохиромжтой газар 
бөгөөд олон ангит киноны зураг авалтын газар болж 
олонд танигдсан байдаг.  

  +82-51-253-8253(Дун дүүрэг Соёлын аялал жуулчлал)

7. Жонрангаг япон хэв маягийн тансаг хаус
1943онд баригдсан Япон хийц бүхий барилга бөгөөд 
соёлын эд өлгийг хамгаалах зүйлийн 330-д бүртгэгдсэн 
байдаг. Япон улсын уламжлалт хэв загварыг  хэвээр нь  
хадгалж уламжлалт сууц бөгөөд  Дуучин А И Юүгийн 
дууны зурагт бичлэг болон олон арван киноны дүрсэнд 
үлдсэн  алдартай газар юм.   

  +82-51-441-0004

эх сурвалж: NURI Busan

эх сурвалж: NURI Busan

эх сурвалж: NURI Busan

Бусан хотын төв хэсгийн аялал жуулчлалын цогцолбор газар

Аялал жуулчлалын алдартай газрууд    

БУСАН ХОТЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ЛАВЛАХ

    БУСАН ХОТЫН ТӨВ ХЭСЭГ

Бусан хотын аялал жуулчлалын лавлах утас
Дотоод гадаадын жуулчид аяллын холбогдолтой олон төрлийн мэдээ мэдээлэл авах боломжтой.

* Энэхүү номонд дурдагдсан аялал жуулчлалын мэдээлэл цаг үеэс шалтгаалан агуулга өөрчлөгдөж болно.  
Ирэхээсээ өмнө утсаар лавлана уу. 

Солонгосын аялал жуулчлалын төрийн өмчит корпораци  +82-1330   
Бусан хотын аялал жуулчлалын мэдээллийн газар  +82-51-253-8253 
Бусан хотын аялал жуулчлалын нийгэмлэг  +82-51-463-3111
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