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Тойм: Авилга, хээх хахууль ба эрүүл мэндийн халамж, үйлчилгээний зардалi 

Дэлхийн нийтийн хэмжээнд жил бүр эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 3.1 их наяд ам 
доллар зарцуулж байна. Түүний ихэнхийг засгийн газраас санхүүжүүлж байгаа юм. 
Олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн нийгэмлэгийн гишүүн европын 
улсорнууд нийтдээ жилд 1 их наяд ам доллар зарцуулдаг бол Америкийн Нэгдсэн Улс 
дангаараа 1,6 их наяд доллар зарцуулдаг мэдээ байна. Латин америкийн улсууд жил 
бүр ДНБ-ийн 7 хувь буюу 136 тэрбум доллар эрүүл мэндийн халамж үйлчилгээнд 
зориулдагаас тал хувийг нь төр хариуцдаг ажээ. Бага орлоготой улс орнуудад хувь 
хүний эрүүл мэндийн үйлчилгээнд зарцуулж буй зардал төрийн санхүүжилтээс ямагт 
илүү байдаг байна. Гэвч төрөөс зарцуулж буй зардал ч багагүй хувийг эзэлдэг. Этиоп, 
Египт, Индонез, Пакистан зэрэг улс орнуудад засгийн газраас эрүүл мэндийн халамж, 
үйлчилгээнд зарцуулж буй зардал төсвийн 5 хувийг эзэлдэг бол Ирланд, Герман, АНУ, 
Коста Рика зэрэг улсад энэ зардал төсвийн 15 хүртэлх хувьтай тэнцэж байна. Энэ их 
хэмжээний мөнгөний урсгал нь авилгал цэцэглэх хөрс болж байна.  

 
Ашиг орлого өндөр, эх үүсвэр ч арвин: авлигад зарцуулагдсан мөнгийг эм 

бэлдмэл худалдан авах, эмнэлгийг тоног төхөөрөмжөөр хангах, шаардлагатай 
мэргэжилтэнүүдийг  хөлслөх зэрэгт зарцуулж болох байсан. Улс орнуудын эрүүл 
мэндийн системийн төвөгтэй бүтэц, эрүүл мэндийн системд үйлчилж буй олон 
байгууллагууд, нягтлан бүртгэл  хангалтгүй байгаа байдал түүнчлэн авлига, үр ашиггүй 
ажил, санамсаргүй алдаа зэргийг хооронд нь ялгахад хүндрэлтэй байдгаас дэлхий 
нийтээр эрүүл мэндийн салбарт гарч буй авлигын хэмжээг тооцоолоход бэрх байна. 
Гэхдээ баримтаас харахад авлига, залилан, эрх мэдлээ урвуулан ашиглах явдал нь 
төсвийн хөрөнгийг асар их алдагдалд учруулахын зэрэгцээ сая сая хүмүүст хүрэх 
эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарт ч сөргөөр нөлөөлж байгаа нь тодорхой байна.  

 
Транспэрэнси Интернейшнлээс авлигыг “олгогдсон эрх мэдлийг хувийн ашиг 

хонжоо олоход урвуулан ашиглах” гэж тодорхойлдог. Эрүүл мэндийн салбарт эрх 
мэдлээ урвуулан ашиглах гэдэгт авлигын олон хэлбэрүүд багтаж байна. Тухайлбал 
удирдах албан тушаалтан, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг хахуульдах, эмийн туршилтын 
талаарх мэдээллийг гуйвуулах, эм, бусад бараа хангамжийг зориулалтын бусаар 
зарцуулах, мөн худалдан авах үйл ажиллагааг завхруулах, хэт өндөр төлбөр 
нэхэмжлэх зэрэг залилангийн үйлдлүүд багтаж байна. Хувийн хэвшлийн 
байгууллагууд, олон нийтийн сайн сайхны төлөө үйлчлэх ёстой эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд ч авлигын хэрэгт холбогдож байна.  

 
 

Яагаад эрүүл мэндийн салбар авлигад ихээр өртдөг вэ? 
 

Эрүүл мэндийн аль ч тогтолцоонд тодорхой хэд хэдэн хүчин зүйлсээс 
шалтгаалж төрийн эсвэл хувийн, баян эсвэл ядуу гэдгээс үл хамааран улс орон 
авлигад өртөж  байна. Үүнд: 
 
• Мэдээллийн тэнцвэргүй байдал эрүүл мэндийн тогтолцоонд зонхилж байна. 

Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд өөрийн өвчтнүүдийнхээ тухай бус өвчний талаар 
илүү мэдээлэлтэй байдаг бол эм болон эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлж буй 
компаниуд бүтээгдэхүүнээ сайн мэдхээс төсвийн мэдэл бүхий албан 
тушаалтнуудын тухай бага мэддэг байна. Тиймээс мэдээлэл авах боломжийг 
нэмэгдүүлэх нь авлигаас үүдэн гарч буй алдагдлыг багасгаж чадна. Аргентин улсын 
нэгэн судалгаанаас үзэхэд Эрүүл мэндийн яамнаас эмнэлгүүд хангамжиндаа хэдий 
хэмжээний зардал гаргадаг талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг тарааж эхэлсний дараа 



эмнэлгүүдийн эмнэлгийн хангамжиндаа зарцуулж буй төлбөр тооцоо 50%-иар 
буурсан байна. 
  

• Эрүүл мэндийн зах зээлийн тодорхой бус байдал – хэн өвдөх, хэдийд өвчин 
илрэх, ямар төрлийн өвчин тусах, эмчилгээ хэр үр дүнтэй байхыг урьдчилан таахын 
аргагүй  байдаг учраас бодлого тодорхойлж буй этгээдийн хувьд нөөцөө зөв 
зохистой хуваарилах, өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн үйлчилгээг сонгон 
шалгаруулах, мониторинг хийх, үнэлгээ өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх мөн эрүүл мэндийн 
даатгалын төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг үйл явц ярвигтай болдог. Нэн ялангуяа 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ яаралтай шаардлагатай байгаа, хяналтын механизм сул, 
хүмүүнлэгийн онцгой байдлын үед авлига бий болох эрсдэл хамгийн өндөр. 

 

• Эрүүл мэндийн тогтолцооны ярвигтай байдал, ялангуяа эрүүл мэндийн 
байгууллага, нэгж  олон байх тусмаа мэдээллийг боловсруулж, дүн шинжилгээ 
хийх, мөн ил тод байдлыг сурталчлах, авлига, хээл хахуулиас урьдчилан сэргийлэх, 
илрүүлэхэд улам түвэгтэй болж байгаа юм. Түүнчлэн, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ нийлүүлэгч болон бодлого боловсруулагч нарын хоорондын харилцаа нь 
ихээхэн бүрхэг бөгөөд энэ байдал олон нийтэд ээлтэй бус бодлого гаргахад хүргэж 
байна.  

 

Эрүүл мэндийн салбар дахь хээл хахуулийг хэрхэн илрүүлэх вэ? 
 
• Зорилтот бүлэг, эмч, мэргэжилтэн, үйлчлүүлэгчидтэй ярилцаж үнэ,болон тоног 

төхөөрөмжий судалгаа хийх замаар булхайг илрүүлэх, баримтжуулах; Түүнчлэн, 
хууль бус үйлдлийг илрүүлэхийн тулд төрийн албан тушаалтнууд мөрдөн шалгах 
үүрэг бүхий нягтлан бодогч нартай хамтран санхүүгийн бүртгэлд дүн шинжилгээ 
хийж санхүүгийн хяналтыг сайжруулах талаар бодит зөвлөмж өгөх зэрэг арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлж болно. 

• Улсын эмнэлгүүдээр гэнэтийн аудитын шалгалтыг тогтмол явуулж, ажил таслалт 
байгаа эсэх эсвэл төлбөртэй үйлчилгээнүүд эмчилгээний дагуу хүрч байгаа эсэхийг 
шалгах; Техник технологт найдах бус түүнийг хяналт хийх нэг арга хэрэгсэл болгон 
ашиглах  нь зүйтэй.  

• Төлбөр хийх механизмыг  байнга хянах (үйлчлүүлэгч үйлчилгээ бүрт тусад нь 
төлбөр төлж байгаа эсэх, эрүүл мэндийн үйлчилгээ багцаар санхүүжүүлэгдэж 
байгаа эсвэл нэгдсэн байдлаар төсвөөс санхүүжиж байгаа эсэх, цалингийн хэмжээ 
гэх мэт).  

• Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулагч, эрүүл мэндийн салбарын эрх бүхий 
албан тушаалтнууд, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгч, эм болон эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч байгууллагын ажилтнуудыг аливаа хууль бус үйл 
ажиллагааг илчилсэн тохиолдолд хуулиар хамгаалах механизмыг бүрдүүлэх. 

 
Эрүүл мэндийн тогтолцооны онцлогоос хамаарч гарч буй авлигын хэлбэрүүд 
өөр өөр байдаг 
 

Хувийн ашиг хонжоо олох зорилгоор эрх мэдлээ урвуулан ашиглах явдал нь аль 
ч улсын эрүүл мэндийн салбарт байж болох зүйл. Гэвч мөнгийг хэрхэн төвлөрүүлж, 
зохицуулж, шилжүүлж байгаагаас хамааран эрх мэдлээ урвуулан ашиглах хэлбэр өөр 
өөр байна. Үйлчилгээг бэлэн мөнгөөр худалддаг тогтолцоонд худалдан авах үйл 
ажиллагаа авлигад өртөмтгий байдаг төдийгүй үйлчилгээний чанарыг ихэд муутгадаг 
байна. Харин төлбөрийн нэхэмжлэх, санхүүгийн гүйлгээнд тулгуурласан эрүүл мэндийн 
тогтолцоонд санхүүжилтийн зориулалтыг өөрчлөх, хуурамч нэхэмжлэх бүрдүүлэх  
тохиолдох магадлалтай. Ийм учраас, эрүүл мэндийн тогтолцоог бүтцийнх онцлогт 



тохируулан өөрөөр хэлбэл санхүүжилт, нийлүүлэлт нь нэгдмэл эсвэл тусдаа эсэхээс 
шалтгаалж үндсэн хоёр хэсэгт хуваан авч үзэх нь илүү ойлгомжтой юм; 
 

Дээрх хоёр тогтолцооны аль алинд нь  төсвийг хуваарилах, үндэсний болон бүс 
нутгийн  нэгж байгууллагуудын хооронд шилжүүлэх явцад авилгал бий болдог. Зарим 
тохиолдолд яамны эсвэл дээд удирдлагын түвшинд санхүүжилтийг их хэмжээгээр 
зориулалтын бусаар ашигласан, гуйвуулсан, байхад доод түвшний улс төрийн албан 
тушаалтаны хүрээнд ч ийм зөрчил гарах нь бий. Энэ мэт албан тушаалаа урвуулан 
ашиглах нь  үйлчилгээ үзүүлэх түвшинд тохиолддог авлигын бусад хэлбэрээс илүү 
хохирол учруулдаг бөгөөд бага судлагдсан байдаг. 
 

Түүнчлэн эрүүл мэндийн аль ч хэлбэрийн тогтолцоонд хуурамчаар эм 
үйлдвэрлэх,  чанаргүй тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, эм, эмнэлгийн бүтээгдэхүүн, тоног 
төхөөрөмжийн чанар, эрэлт хэрэгцээний талаар  худал мэдээлэл өгөх, худалдан авагч, 
нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгч, шинжээчдийн эрх ашгийн зөрчлийг гуйвуулах зэрэг зөрчлүүд 
илэрдэг.  
 
 
Нэгдсэн тогтолцоон дахь асуудлууд 
 
Олон оронд, нийтийн эрүүл мэндийн системийг хүн амыг бага хэмжээний 
төлбөртэйгээр эсвэл огт үнэ төлбөргүйгээр эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр хангах 
зорилгоор бий болгосон байдаг. Хамгийн нийтлэг бүтэц нь эрүүл мэндийн яам, эсвэл 
түүнтэй ижил төстэй үйл ажилагаа явуулдаг байгууллага удирдах баг, мэргэжилтэн, 
туслах албан хаагчдийг сонгон шалгаруулж, зохих барилга, байгууламжаар хангаж 
улмаар эм, тоног төхөөрөмжийг  худалдан авах, түгээх ажлыг зохион байгуулах явдал 
юм. Европын олон улс орнууд энэ загварын тогтолцоотой байдаг. Тухайлбал Английн 
Нэгдсэн вант улсын Үндэсний Эрүүл мэндийн үйлчилгээ бол тус хэлбэрийн 
тогтолцооны нэг жишээ юм. Нийтийн эрүүл  мэндийн систем нь төвлөрсөн бус (Испани 
шиг) эсвэл автономит эрүүл мэндийн үйлчилгээг туршиж байгаа (Швед) эсэхээс үл 
хамааран төсвийг хуваарилах, үйлчилгээ түгээх нийтлэг арга замтай.  
 

Хөгжиж буй орнуудын дунд, нэгдсэн эрүүл мэндийн тогтолцоог амжилттай 
хэрэгжүүлж буй улс ховор байна. Хамгийн амжилттай туршиж буй Чили, Куба, 
Малайзад зэрэг улсуудад л хүн амын дийлэнх хэсэг нь эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 
хамрагдаж байна. Харамсалтай нь ихэнх тохиолдолд, нийтийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ хэрэгцээт эзэддээ хүрэхгүй, эсвэл шаардлагатай үйлчилгээгээр хангаж 
чаддаггүй (жишээлбэл, Венесуэл, Индонезид) ажээ. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ бүх 
нийтийг хамарч чадахгүй байгаа энэ тохиолдолд улс орнууд зарим үед Африк тивд 
олноор байдаг буяны эмнэлгүүд эсвэл Латин Америкын төрийн бус санхүүжилттэй 
эмнэлгүүд шиг ашгийн бус халамжийн байгууллагуудыг санхүүжүүлдэг эсвэл тэтгэмж 
олгодог байна.  
 

Хөгжиж буй эсвэл шилжилтийн эдийн засагтай улс орны хувьд улсаас шууд 
хангамж олгодог эрүүл мэндийн тогтолцоотой бол албан бус хэлбэрээр эсвэл хууль 
бусаар төлбөр авах явдал түгээмэл байдаг. Авлигын энэ хэлбэр нь нэн ялангуяа 
төлбөр төлөх чадваргүй ядуу хүмүүст халамж, үйлчилгээ хүртэхэд нь онцгой дарамт 
учруулж байна. Хятад болон Зүүн Европ, Төв Азийн хуучин коммунист дэглэмтэй 
байсан олон улс орнуудад, энэхүү хууль бус төлбөрийн асуудал гаднаас нь ажиглахад 
эрүүл мэндийн салбар “хувьчилагдаж” өрсөлдөөнд зах зээлд шилжиж олон нийтэд 
үйлчлэх хувь багассан мэт харагдуулдаг. Камбодж, Киргизстан зэрэг улсуудад 
үйлчилгээнд ногдох төлбөрийн хэмжээг тодорхой болгосноор өмнө нь хууль бусаар 
төлбөр төлж байсан үйлчилгээний зардлыг багасгаж, санхүүгийн дарамтыг илүү тэгш 
хуваарилсан байна.  
 



Улсаас шууд хангамж олгодог эрүүл мэндийн тогтолцоон дахь өөр нэг түгээмэл 
зөрчил бол эмнэлгийн ажилтнуудын хулгай хийх, өвчтөнүүдийг ашиглах 
(шаардлагагүй шинжилгээ хийлгэх, ашиг олох зорилгоор хэн нэгэн эмч, үйлчилгээг 
санал болгох, тулгах), ажил цалгардуулах болон эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг 
хувийн ажилд хууль бусаар ашиглах явдал юм. Дээрх тогтолцоонд эмнэлгийн хангамж 
материал, эм, тоног төхөөрөмж худалдан авахад авилга өгөх замаар эрх 
мэдэлтнүүдийн шийдвэрт нөлөөлөх явдал байгаа эсэхийг мөн судалсан боловч ийм 
авлигын хэлбэрийг илрүүлэх, баримтжуулахад илүү төвөгтэй байдаг ажээ. Зарим нэг 
судалгаагаар эмнэлгүүдийн хангамж материал эм худалдан авахдаа зориулсан 
зардлыг өөр хооронд нь харьцуулан улсын эмнэлгүүдийн худалдан авалтандаа хэр их 
хэмжээгээр хэтрүүлэн зарцуулдагийг (overcharge) тодорхойлж чадсан байна 
 
Санхүүжүүлэгч- үйлчилгээ үзүүлэгч нар нь салангид тогтолцоон дахь асуудлууд 
 

Олон оронд, эрүүл мэндийн үйлчилгээг санхүүжүүлэгч нь  тэдгээр үйлчилгээг 
хүргэдэг байгууллагаас тусдаа байдаг. Энэ нь Франц, Герман зэрэг нийгмийн 
даатгалын системтэй улс орнууд, Бразил, Канад зэрэг холбооны орнууд мөн АНУ шиг 
“Олон нийтийн эмнэлгийн тусламж, халамж үйлчилгээ”-ний (Medicaid болон Medicare) 
хамгаалалын сүлжээ бүхий улсад түгээмэл байдаг. Бага-орлоготой оронд  санхүүжилт, 
үйлчилгээ нь тусдаа байх нь ховор бөгөөд ихэвчлэн Латин Америк, Азийн дунд-
орлоготой улсууд болон өндөр-орлоготой орнуудад л тохиолдоно.  
 

Санхүүжилт, үйлчилгээг салгасан тохиолдолд төлбөр болон нөхөн төлбөрийн 
урсгалыг өөрчлөх замаар мөнгө завших нь ихэсдэг байна. Энэ нь санхүүжүүлэгч 
үйлчилгээний төлбөрийг хийх ямар хэлбэр сонгосонтой салшгүй холбоотой. 
Жишээлбэл, эмч мэргэжилтнүүд үзүүлсэн үйлчилгээ тус бүртээ улсаас нөхөн төлбөр 
авдаг бол ажлаа таслах сонирхолгүй байх нь мэдээж бөгөөд үйлчилгээгээ хэтрүүлэн 
үнэлэх, үзүүлээгүй үйлчилгээндээ төлбөр нэхэмжлэх, эсвэл эмчилгээнд тусгаагүй 
үзлэг, шинжилгээ өгөхийг шаардах зэрэг зөрчил гаргах магадлалтай. 
 

Эмч мэргэжилтнүүдийн үзүүлэх үйлчилгээнд төсвөөс багц мөнгө тооцож 
(capitation буюу капитейшн) олгох нь  тэднийг эмчилгээнээс илүү урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээнд илүүтэй анхаарал хандуулах боломжийг олгож болох ч шударга бус нэг 
нь шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлэхгүй, хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартаас доогуур 
чанаргүй үйлчилгээ үзүүлэхэд хүргэх аюултай. Ийм жишээнээс дурьдвал: улсаас 
төсөвлөсөн хөрөнгийг хувьд эсвэл бусдын мэдэлд шилжүүлэх; хуурамч туслан 
гүйцэтгэх гэрээ байгуулах замаар найз нөхөд, ойр дотныхондоо мөнгө шилжүүлэх; 
хууль бусаар бүртгэх, бүртгэлээс хасах (тухайлбал хүндээр өвдсөн өвчтөнийг 
эмнэлгээс гаргах, өвчтөнд эмчилгээ хийхээс татгалзах, харин залуу, харьцангуй эрүүл  
үйлчлүүлэгчдийг хахууль өгөх замаар эмчилгээнд хамруулах); нухацтай шинжилгээ 
хийлгүйгээр яаран эмчилгээ хийхээс татгалзах; өвчтнүүдэд тэдний эрхийн талаар 
мэдээлэхгүй байх; үйлчлүүлэгчийг шаардлагатай эмч, мэргэжилтнүүдээр хангахгүй 
байх; мөн өвчтнүүдэд эмчилгээ хийлгэхийн тулд хэт олон шат дамжлага дамжих зэрэг 
дарамт үүсгах зэрэг үйлдлүүд болно. 
 

Албан тушаалтнууд мөнгө, хөрөнгийг зүй бусаар ашиглах эсвэл хувийн 
санхүүгийн ашиг хонжоо олохын тулд зориулалтыг өөрчлөх гэх мэтчилэн өөрсдөө 
авлига үйлдэж байж болох талтай. Цаашлаад, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг 
хувийн ах ахуй эрхлэгчид улсаас нөхөн төлбөр авахыг зөвшөөрдөг эрүүл мэндийн 
тогтолцоотой улсад тус үйл ажиллагааг удирдах өргөн хүрээтэй зохицуулалт бий 
болгох шаардлагатай байдаг. Тиймээс засгийн газраас хувийн наад захын чанарын 
стандартуудыг мөрдүүлэх журмуудыг тогтмол гаргадаг байна. Ийм журмууд бий 
болсноор лиценцийн эрх авах, хяналт шалгалтын ажиллагааны явцад авлига үүсэх 
боломжийг бий болгож байдаг.  

 



 
Америкийн Нэгдсэн Улсын эрүүл мэндийн халамж, үйлчилгээнд гарсан залилан: 
сургамж 
 

АНУ нь бусад аж үйлдвэржсэн орнуудтай харьцуулахад эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд маш их хэмжээний хөрөнгө зарцуулдаг юм: 2003 онд 1,6 триллион гаруй 
ам.доллар зарцуулсан нь ДНБ-ний 15,3%-тай тэнцэж байжээ. АНУ-ын Эрүүл мэнд, 
Хүмүүнлэгийн үйлчилгээний департаментын тооцоолсноор засгийн газрын 
хөтөлбөрүүд жил тутам төсөвлөсөн хөрөнгийнхөө 10 хувийг авлигад алдаж байдаг 
байна. Энэ нь жилд ойролцоогоор 50 тэрбум ам.долларт хүрч байгаа ажээ.  
 

АНУ дахь эрүүл мэндийн үйлчилгээний ихээхэн хэсгийг хувийн хэвшил, эсвэл 
бие даасан, ашгийн бус байгууллагууд гэрээгээр гүйцэтгэдэг бөгөөд үйлчилгээг засгийн 
газар эсвэл хувь хүн, бүлэг хүмүүс, ажил олгогч нарт (хөдөлмөр эрхэлж олсон ашгаас 
нь ажилчдынхаа даатгалын хөлсийг төлдөг) тусгайлан эрүүл мэндийн даатгалын 
үйлчилгээ үзүүлдэг хувийн даатгалын байгууллагаас санхүүжүүлдэг байна.  Ихэвчлэн 
“үйлчилгээ бүрт төлбөр” төлөх зарчимын үндсэн дээр нөхөн төлбөр олгодог ба эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ үзүүлж буй мэргэжилтнүүд өөрсдөө тохирох эмчилгээг 
тодорхойлон, үзүүлсэн үйлчилгээнийхээ төлбөрийг даатгалын байгууллагаас 
нэхэмжлэхээр зохицуулсан байдаг байна.  
 

“Үйлчилгээ бүрт төлбөр төлөх” систем нь өргөн цар хүрээтэй, нэгдмэл, нэлээд 
автоматжуулсан төлбөрийн систем юм. Төлбөрийн нэхэмжлэхийг автоматоор 
шийдвэрлэн төлбөрийг төлдөг байна. Өөрөөр хэлбэл нэхэмжлэхийг хүлээн авч, 
журмын дагуу шалгасны дараагаар баталж, төлбөрийг төлдөг ба бүгд хүний 
оролцоогүй цахим хэлбэрээр явагддаг. Энэ системийг бүхэлдээ хурдтай, үр дүн 
сайтай, өндөр нарийвчлалтай, урьдчилан харж болохуйц, ил тод ажиллаж байхаар 
тооцохын зэрэгцээ үнэнч шударга эмч нар ажиллана гэж бодож бүтээсэн юм. 
Компьютержсэн нэхэмжлэх барагдуулах системд зөвхөн үнэ, хамрагдах хүрээ, болон 
оношлогоог (нэхэмжлэхэд дурьдсан оношинд үндэслэж) нягталж шалгах боломжтой 
юм. Энэ систем нь нэхэмжлэхийг автоматаар үнэн зөв гэж тооцож, өвтөн үнэхээр 
нэхэмжилсэн үйлчилгээг авсан эсэх эсвэл онош нь үнэхээр бодитой юу гэдгийг 
баталгаажуулж чаддаггүй байна. 
 

Тиймээс явц дундын шалгалт хийх, буруутай үйлдлийг илчлэх бусад боломжийг 
нээх явдал нэн чухал болсон. Тухайлбал, өнгөрсөн арван жилд гарсан засгийн газрын 
эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдийг завхруулсан тухай хэргийг хувь хүмүүс, иргэдэд 
засгийн газрын хөтөлбөрийн эсрэг гомдол гаргах боломжийг нээж өгсөнөөс хойш (qui 
tam suits) тухайн эрүүл мэндийн ажилтан, албан хаагчид “Хуурамч нэхэмжлэлийн тухай 
хууль“ (False Claims Act)-ийн хүрээнд өөрийн корпорацийн эсрэг зарга үүсгэсний дүнд 
шийдвэрлэж байсан юм. Тус хуулийн дагуу (Тус хууль нь угтаа батлан хамгаалах 
салбар дахь авлигыг бууруулах зорилготой боловсруулагджээ.) гомдол гаргагч иргэн 
шүүхийн эцсийн шийдвэрт тусгасан мөнгөн дүнгээс хувь хүртэх боломжтой  байдаг 
байна.  
 
 
Эрүүл мэндийн тогтолцоон дахь авлигыг хэрхэн бууруулах вэ? 
 

Засгийн газар, эрүүл мэндийн байгууллага болон эмнэлгийн удирдлагууд 
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 
 

• Эмнэлгийн удирдах зөвлөлд иргэний нийгэм, олон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх, эм сонгон шалгаруулах болон худалдан авах ажиллагаанд олон 
нийтийн хяналтыг бий болгож, нээлттэй хэлэлцүүлэг явуулах 



• Эрүүл мэндийн төсөв болон үндэсний, орон нутгийн мөн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний төвүүдийн түвшинд явагдаж буй үйл ажиллагааны талаарх 
мэдээллийг интернэтэд тогтмол байршуулж байх 

• Олон нийтэд эрүүл мэндийн бодлого, үйл ажиллагаа, зарцуулалтыг нээлттэй 
байлгах, хуулийн хүрээнд сайтар авч хэлэлцэх, төсвийн боловсруулалт, 
хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг бүх шатанд иргэний нийгмийн байгууллагуудад 
нээлттэй байлгах 

• Засгийн газрын харьяа байгууллагууд, эмнэлэг, эрүүл мэндийн даатгалын 
байгууллагууд болон бусад эрүүл мэндийн үйлчилгээний сангаас санхүүждэг 
байгууллагуудад бие даасан, хараат бус аудитын шалгалтыг явуулах 

• Төлбөрийн механизмийг (төлбөрт үйлчилгээ, цалин, капитэйшн буюу багцаар 
олгох механизм, нэгдсэн төсөв гэх мэт) тогтмол хянах            

• Удирдах албан тушаалтан, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, эмийн санч болон 
эмнэлгийн захиргаанд ёс зүйн дүрмийг танилцуулж, сурталчилан, сургалт 
явуулах 

• Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж буй этгээд, эрүүл мэндийн 
салбарын удирдлага, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчид болон эм, эмнэлгийн 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэх салбарт ажиллаж буй хувь хүмүүст хууль бүс үйл 
ажиллагааг илчилсэн тохиолдолд эрх зүйн хувьд хамгаалагдах эрхээр хангаж 
өгөх 

• Эмч, сувилагч болон бусад эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд тэдний боловсрол, 
чадвар, сургалтанд тохирсон хангалттай цалин, хөлс олгох 

• Худалдан авах ажиллагаан дахь авлигатай тэмцэх үүднээс тендерийн санал, 
техникийн тодорхойлолт үнэлгээний явц, эцсийн шийдвэрийг интернэтээр 
зарлах; мөн эрүүл мэндийн салбар дахь томоохон худалдан авах ажиллагаанд 
Шударга ёсны гэрээг (тендерт оролцогч, гэрээ байгуулах эрх олгож буй 
байгууллага заавал дагаж биелүүлэх хээл хахууль өгч, авахгүй тухай гэрээ) 
байгуулах; авлигын гэмт хэрэгт урьд өмнө нь холбогдож байсан компаниудыг 
тендерт оролцох эрхийг хасах    

• Хууль зөрчсөн нь тодорхой болсон авлигын үйлдлүүдийг хатуу мөрдөн шалгах. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
 
 
 
 

  

                                            
ii “Яагаад эрүүл мэндийн систем авилгад өртөх эрсдэлтэй вэ?”, Авилгийн тухай дэлхийн 
илтгэл 2006,Трансперенси Интернейшнл (Лондон хот: Плуто хэвлэл). АНУ-ын эрүүл мэндийн 
системийн тухай кейс-ийг Малколм Спароу-гийн “Эрүүл мэндийн систем дэх авилгал: АНУ-ын 
туршлага”- аас иш татав. 
 


