A PASSION FOR IMPROVEMENT OF HEALTH FOR HUMANKIND
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H E A LT H S C R E E N I N G & P R O M O T I O N C E N T E R

Сөүл Асан Эмнэлэг

Солонгосын хамгийн нэр хүндтэй Сөүл Асан Эмнэлэг

LEADER_ Дэлхийн анагаах ухааны манлайлагчийнхаа хувьд Global Standard-ыг хэрэгжүүлэх болно.
Хьюндай группыг үүсгэн байгуулагч Асан Чон Жү-Ён ерөнхийлөгч 1989 онд байгуулсан Сөүл Асан Эмнэлэг нь
хөгжингүй эмчилгээний системд суурилсан хамгийн шилдэг эмч мэргэжилтэн болон оновчтой эмчилгээний систем,
хамгийн орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.
Өдөрт дундажаар амбулатор өвчтөн 11,862 хүн, хэвтэн эмчлүүлэгч өвчтөн 2,557 хүн, жилдээ эрсдэл өндөртэй
63,791 мэс заслыг хийж, мэргэжлийн 27 төв, эмчилгээний 44 тасаг болон 2,704 ор бүхий БНСУ-ын топ эмнэлэг юм.

Хавдар
Судлалын Төв

•^Дэлхийн хэмжээний клиникийн туршлага дээр суурилсан хувь хүнд тохирсон хавдрын эмчилгээ
•^Оновчтой эмчилгээний аргыг санал болгох нэгдсэн эмчилгээний систем
•^Эрсдэл өндөртэй хавдрын мэс заслын арвин туршлага: Солонгосын 10 том хавдрын 9 хавдрын мэс
заслыг хийсэн тоогоороо тэргүүлдэг.

Зүрхний
Эмнэлэг

•^Зүрхний титэм судас тэлэх мэс ажилбарын амжилтын хувь(1 жил амьдрах чадвар) 98%
•^Дэлхийн хамгийн анхны Left Main Coronary Artery Interventions-ыг хийсэн.
•^2013 онд Азидаа хамгийн анх TAVI(Transcatheter Aortic Valve Implantation) 100 хүнд хийсэн.

рхтэн
шилжүүлэн
суулгах Төв

•^5,000 гаруй элэг шилжүүлэн суулгах мэс засал, 4,300 гаруй амьд донороос элэг шилжүүлэн суулгах
мэс засал хийж дэлхийн дээд амжилтыг тогтоосон.
•^Элэг, бөөр, зүрх, нойр булчирхай шилжүүлэн суулгах мэс засал (1 жил амьдрах чадвар) 98%-с дээш
•^БНСУ-ын зүрх болон нойр булчирхай шилжүүлэн суулгах мэс заслын 60-аас дээш хувийг хийдэг.

Эрүүл Мэндийн Шинжилгээний Төв
Эрүүл амьдралын хамтрагч

QUALITY_

Шилдэг эмч мэргэжилтэн, орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр 1%
-ийн магадлалыг ч илрүүлэх болно.

Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон эрт илрүүлэхийн тулд хувь хүнд тохирсон эрүүл мэндийн шинжилгээний
багцыг гаргаж, далд өвчлөлийг илрүүлэх эрүүл мэндийн эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлэх болно.
Төрөл бүрийн нарийвчилсан шинжилгээг тайван, ая тухтайгаар өгөх боломжит дээд зэрэглэлийн үйлчилгээг
үзүүлж, шинжилгээнээс авхуулаад эмчилгээ хүртэлх системтэй уялдаат үйлчилгээгээр үйлчилж байна.

Байгууламж

•^6,612 м² талбай бүхий Хан мөрөн шууд харагдахуйц
үзэсгэлэнтэй тохилог орчин
•^Эрэгтэй, эмэгтэй шинжилгээний тусгай орон зай
•^Зочид буудлын зэрэглэлийн хонох шинжилгээний өрөө
•^Зургийн галерейн орон зай
•^Х алуун зутан болон кофены үнэр анхилсан
үйлчлүүлэгчийн амрах танхим
•^Ш инжилгээний хариуны зөвөлгөөний болон
амбулаторын өрөө

Эмч мэргэжилтэн

•^Чадварлаг мэргэжлийн 50 эмч мэргэжилтэн
-^Мэргэжлийн 13 тасаг
•^200 гаруй эрүүл мэндийн шинжилгээний мэргэжилтэн
-^Эмч, Сувилагч, Лаборант, Радиологич
•^Х о ол н ы тех н ол о г и ч , Д а с га л х ө д ө л г ө ө н и й
мэргэжилтэн, Мэргэжлийн туслах ажилтан,
Захиргааны ажилтан г.м

Орчин үеийн тоног төхөөрөмж

•^О р ч и н ү е и й н н а р и й н м э р г э ж л и й н т о н о г
төхөөрөмжүүд
-^CT, MR, PET
-^Ходоодны дуран, Бүдүүн гэдэсний дуран
-^Зүрхний эхо, Артерын судасны хатуурлын шинжилгээ
(Treadmill test), Артерын судасны хатуурлын шинжилгээ
-^Хэвлийн эхо, Бамбай булчирхайн эхо, Гүрээний
артерын эхо
-^Хөхний эхо, Аарцагны эхо, Түрүү булчирхайн эхо г.м

Эрүүл мэндийн систем

•^Нарийвчилсан, мэргэжлийн интернэт асуулга
•^Системчлэлтэйгээр шинжилгээний дарааллыг удирдах
компьютержсэн систем
•^Толгойноос хөлийн үзүүр хүртэлх бүтэн биеийн
шинжилгээг 1 өдрийн дотор хийх боломжтой.
•^Хүн бүрт нарийвчилсан шинжилгээний хариуны
тайлбар зөвөлгөө өгөх
•^Хорт хавдар болон өөр өвчин илэрсэн тохиолдолд
түргэн шуурхай эмчилгээний холболт хийх

Эрүүл мэндийн шинжилгээ бус амьдрал уртасгах эмчилгээ авах мэдрэмж

Миний амьдрал дахь хамгийн
чухал 3 өдрийн амралт байлаа.
Өвчнийг эмчлэхээс илүүтэй өвчин тусахгүй
байх нь чухал учраас
таны амь насны цаг хугацааг эргүүлж олгох
эрүүл мэндийн шинжилгээний төвийг нээлээ.
Анагаах ур чадвараар амь насыг хайрлаж ирсэнээр
Сөүл Асан Эмнэлэг нь Солонгостоо хамгийн
нэр хүндтэй эмнэлэг болсон.

Мэргэжлийн зөвлөгч

Эрүүл мэндийн
орчуулагч

Эмчийн эрүүл мэндийн
зөвөлгөө

Шуурхай эмчилгээ
үйлчилгээ

Хувь хүн бүрт тохирсон эрүүл мэндийн шинжилгээний багц

Шинэ Үндсэн

3цаг

40-с доош настай

Эрэгтэй : 1 750 000 вон
Эмэгтэй : 1 960 000 вон

40-с дээш настай

Эрэгтэй : 2 010 000 вон
Эмэгтэй : 2 260 000 вон

Эрүүл мэндээ эрүүлд нь хамгаалах нь чухал юм.
Чихрийн шижин, цусны даралт ихсэх, зүрхний өвчин, хорт хавдар зэрэг нь шинж тэмдэггүйгээр
таны амь насыг хохироох болно.
Эрүүл мэндийн шинжилгээгээр эрүүл мэндийг хохироогч өвчний голомтыг илрүүлж, өвчнийг эрт
оношлох нь эрүүл амьдрах анхны алхам юм.

Шинжилгээний нэр
Цээжний хөндийн шинжилгээ
Зүрх судасны шинжилгээ
Ходоодны шинжилгээ
Хэвлийн хөндийн болон аарцагны
хэсгийн шинжилгээ
Биеийн хэмжилт
Нүдний шинжилгээ
Сонсголын шинжилгээ
Шүдний шинжилгээ

Цусны шинжилгээ
Шинэ Үндсэн
A
(40-с доош
настай)

Шээсний шинжилгээ
Өтгөний шинжилгээ

Уушигны үйл ажиллагааны шинжилгээ
Цээжний рентген зураг
Цусны даралт
Зүрхний бичлэг
Унтуулгатай ходоодны дуран
Хэвлийн эхо
Өндөр, Жин, Тохиромжтой жин, Биеийн жингийн индекс, Биеийн өөхний хувь
Нүдний хараа, Нүдний даралт, Нүдний угийн зураг
Сонсгол
Шүдний үзлэг
Цусны ерөнхий, Цус багадалт, Цусны бүлэгнэлт, Цусны бүлэг,
Элэг/Бөөр/ Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа
Өөх тос, Чихрийн шижин, Инсулин, Тулай, Кальци,
Гепатит A/B/C, ДОХ,Хеликобактер
Эмэгтэй гормон, эрэгтэй гормон
Шээс
Өтгөний гемоглобиний хэмжээ, Цагирган хорхой, Шимэгч хорхой
Элэгний хорт хавдар
Уушигны хорт хавдар

Хавдрын маркер

Ходоод гэдэсний хорт хавдар
Өндгөвчний хорт хавдар

Түрүү булчирхайн хорт хавдар
Толгой,хүзүүний шинжилгээ (Эрэгтэй)
Гүрээний артерийн эхо
Бүдүүн гэдэсний шинжилгээ (Эрэгтэй)
Бүдүүн гэдэсний дуран
Бамбай булчирхайн шинжилгээ (эмэгтэй) Бамбай булчирхайн эхо
Хөхний рентген зураг
Хөхний шинжилгээ (эмэгтэй)
Хөхний эхо
Аарцагны үзлэг
Эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ (эмэгтэй)

Шинэ Үндсэн
B
(40-с дээш
настай)

Цээжний шинжилгээ (Эрэгтэй)
Бүдүүн гэдэсний шинжилгээ
Цусны шинжилгээ
Яс сийрэгжилтийн шинжилгээ

Аарцагны эхо
Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ
Хүний папиллома вирус (HPV)
Уушиг хэвлийн хөндийн CT
Бүдүүн гэдэсний дуран
Витамин Д
Ясны сийрэгжилт
T-L нурууны рентген зураг

* Таны наснаас хамааран шинжилгээний төрөл өөрчлөгдөж болно.

Эрэгтэй : 2 630 000 вон
Эмэгтэй : 2 640 000 вон

Үндсэн хавдар 5цаг

Ходоодны хорт
хавдар

Бүдүүн гэдэсний
хорт хавдар

Умайн хүзүүний
хорт хавдар

Хөхний хорт
хавдар

Уушигны хорт
хавдар

Элэгний хорт
хавдар

Түрүү булчирхайн Бамбай булчирхайн
хорт хавдар
хорт хавдар

• Цээжний хөндийн
болон Аарцагны
•Ц
 ээжний хөндийн болон
Аарцагны Компьютер
Томографи
• Бамбай булчирхайн эхо
(Эрэгтэй)
• Түрүү булчирхайн эхо
(Эрэгтэй)

Шинэ Үндсэн B
программ

Бүдүүн гэдэсний
дуран

Уушиг / хэвлий
/ аарцагны CT

Эрэгтэй : 2 850 000 вон
Эмэгтэй : 3 190 000 вон

Зүрх судас 5цаг

Зүрхний өвчин

Цусны шинжилгээ

• Зүрхний титэм судасны CT
• Хэвлийн өөхлөлтийн CT
• Гүрээний артерын эхо
• Зүрхний эхо
• Зүрхний ачаалалтай бичлэг(Treadmill Test)
• Артерын судас хатуурлын шинжилгээ
• Артерын судасны хатуурлын цусны
тусгай шинжилгээ
• Бамбай булчирхайн эхо (Эрэгтэй)
• Түрүү булчирхайн эхо (Эрэгтэй)

Шинэ Үндсэн B
программ
Бүдүүн гэдэсний дуран,
Хэвлийн хөндийн
Томографи хийгдэхгүй

Зүрхний титэм
судасны CT

Зүрхний эхо

Зүрхний гүйлтийн
сорил (Treadmill Test)

Эрэгтэй : 3 440 000 вон
Эмэгтэй : 3 780 000 вон

Эрчимжүүлсэн программ 6цаг

Шинэ Үндсэн B
программ
Шүдний үзлэг болон
рентген

• Уушиг Цээжний хөндийн
томографи (эмэгтэй)
• Хэвлий/Аарцагны CT
•Б
 амбай булчирхайн эхо
(Эрэгтэй)
•У
 рологийн шинжилгээ
(Эрэгтэй)

• Зүрхний титэм судасныCT
• Хэвлийн өөхлөлтийн CT
• Гүрээний артерын эхо
• Зүрхний эхо
• Зүрхний ачаалалтай бичлэг
(Treadmill Test)
• Артерын судас хатуурлын
шинжилгээ
• Артерын судасны хатуурлын
цусны тусгай шинжилгээ

Үндсэн хавдар

Зүрх судас
Эрэгтэй : 5 810 000 вон
Эмэгтэй : 6 150 000 вон

Платинум программ 7цаг

Эрчимжүүлсэн
программ

• Төмөр дутлын цус багадалт
• Харшилын цусны шинжилгээ
• Бамбай булчирхайн цусны
нарийвчилсан шинжилгээ
• Яс сийрэгжилтийн цусны
шинжилгээ
• Зүрхний цусны тусгай
шинжилгээ

Тархины MRI & MRA

Мэргэжлийн сувилагчийн
үйлчилгээ

Тархины
нарийвчилсан

Премиум программ

Нарийвчилсан
шинжилгээ

1 шөнө 2 өдөр_Эрэгтэй : 6 650 000 вон / эмэгтэй : 6 990 000 вон
2 шөнө 3 өдөр_Эрэгтэй : 8 360 000 вон / эмэгтэй : 8 700 000 вон

Байрлах
шинжилгээ
• 1 шөнө 2 өдрийн багц
• 2 шөнө 3 өдрийн багц

Дээд зэрэглэлийн
өрөө

CT, MR

Мэргэжлийн эмч

New Paradigm of Healthcare

Caring & Sharing your Hope

Чамшил төмөр замын гүүр

Олимпийн гүүр

Хан мөрөн
Олимпийн гудамж

Захиалга

+82-2-3010-5005
(Ажлын өдөр 08:00~18:00, Бямба гариг 08:00~12:00)

И-мэйл

hpc_admin@amc.seoul.kr

Факс

Сөүл Асан Эмнэлэг

+82-2-3010-7022

(05505) Сөүл хот, Сунпа дүүрэг, Олимпийн гудамж 43-88, Сөүл Асан Эмнэлэг Шингуан 4 давхар, Эрүүл Мэндийн
Шинжилгээний Төв

