
№ Олон улсын нэршил
Эмийн тун 

хэмжээ
Эмийн хэлбэр Эм судлалын ангилал Хэрэглэх заалт Удирдамж, заавар

1 Никетамид (Кордиамин) 25%-2мл тарилга Амьсгал дэмжих бэлдмэл

Шок, коллапс, халдварт  өвчний 

улмаас уушгины амьсгалын үйл 

ажиллагаа сулрах

Зайлшгүй шаардлагатай эм

2
Кофейн 

(натрийн бензоат)
100мг/мл тарилга Амьсгал дэмжих бэлдмэл Амьсгалын үйл ажиллагааг дэмжих Зайлшгүй шаардлагатай эм

3 Сальбутамол 100мкг, 200мкг

ингляцийн 

цацлага,

ингляцийн 

уусмал

Амьсгалын замын эмгэгт 

нөлөөлөх бэлдмэл

Бета-адреномиметик.

Гуурсан хоолой өргөсгөх
Зайлшгүй шаардлагатай эм

4 Ипратропийн бромид 20мкг

ингляцийн 

цацлага,

ингляцийн 

уусмал

Амьсгалын замын эмгэгт 

нөлөөлөх бэлдмэл

Бета-адреномиметик.

Гуурсан хоолой өргөсгөх
Зайлшгүй шаардлагатай эм

5 Беклометазон 50мкг-100мкг

ингляцийн 

цацлага,

ингляцийн 

уусмал

Амьсгалын замын эмгэгт 

нөлөөлөх бэлдмэл
Глюкокортикостероид Зайлшгүй шаардлагатай эм

6 Амикацин 250мг, 500мг тарилга
Антибиотик 

(Аминогликозид)
Нянгийн халдварын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

7 Клиндамицин 150мг/мл тарилга
Антибиотик

(Аминоликозид)
Нянгийн халдварын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

8 Оксациллин 500мг, 1000мг тарилга
Антибиотик

(Пенициллин)
Нянгийн халдварын эмчилгээ

Томуу, томуу төст өвчний 

эмнэлзүйн удирдамж 2019

Үгдэрсэн үжил, үжлийн шокийг 

оношлох, эмчлэх MNS6201:2010

9
Хлорамфениколын 

сукцинат
1г тарилга

Антибиотик

(Хлорамфеникол)

Нянгийн халдвар, балнад , цусан 

суулга

Үгдэрсэн үжил, үжлийн шокийг 

оношлох, эмчлэх MNS6201:2010

10 Нитрофурантоин 50мг, 100мг шахмал, капсул
Нянгийн эсрэг бусад 

бэлдмэл

Бөөр, шээсний замын нянгийн 

халдварын эмчилгээ
Зайлшгүй шаардлагатай эм

11 Налоксон 0.4мг/мл тарилга Антидот

Амьсгал дарангуйлагдах, 

мансууруулах болон наркозын 

бэлдмэлийн хордлого

Зайлшгүй шаардлагатай эм

12

Ботулин антитоксин 

(хиамдлын эсрэг ийлдэс 

А, B, Е)

5000 ОУН; 

10000 ОУН
тарилга Биобэлдмэл Ботулин токсины хор саармагжуулах 

Тархвар судлалын заалт болон 

халдварт өвчинтэй тэмцэх улсын 

фондод зайлшгүй байх бэлдмэл

13
Галзуугийн эсрэг 

иммуноглобулин
- тарилга Биобэлдмэл Галзуугийн эсрэг иммуноглобулин

Тархвар судлалын заалт болон 

халдварт өвчинтэй тэмцэх улсын 

фондод зайлшгүй байх бэлдмэл

14 Галзуугийн эсрэг вакцин - тарилга Вакцин Галзуугийн эсрэг вакцин

Тархвар судлалын заалт болон 

халдварт өвчинтэй тэмцэх улсын 

фондод зайлшгүй байх вакцин

15

Хачигт энцефалитын 

эсрэг хүний 

иммуноглобулин

- тарилга Биобэлдмэл
Системийн нянгийн эсрэг, өвөрмөц 

иммуноглобулин

Тархвар судлалын заалт болон 

халдварт өвчинтэй тэмцэх улсын 

фондод зайлшгүй байх бэлдмэл

16
Хачигт энцефалитын 

эсрэг вакцин
- тарилга Вакцин Хачигт энцефалитын эсрэг вакцин

Тархвар судлалын заалт болон 

халдварт өвчинтэй тэмцэх улсын 

фондод зайлшгүй байх вакцин

17 Балнадын эсрэг вакцин - тарилга Вакцин Балнадын эсрэг вакцин

Тархвар судлалын заалт болон 

халдварт өвчинтэй тэмцэх улсын 

фондод зайлшгүй байх бэлдмэл

18
Стафилакоккийн эсрэг 

гамма глобулин
- тарилга Биобэлдмэл Янз бүрийн халдвар, идээт үрэвсэл Зайлшгүй шаардлагатай эм

19 Татрангийн ийлдэс - тарилга Биобэлдмэл Татрангийн ийлдэс Зайлшгүй шаардлагатай эм

20 Туберкулины сорил - тарилга Биобэлдмэл Туберкулины сорил Зайлшгүй шаардлагатай эм

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай, 

бодлогоор бүртгэх эм (2020 он)

1. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тасалдал үүсдэг  эмүүд



21
Гепатит Б-ийн эсрэг

иммуноглобулин
- тарилга Биобэлдмэл Гепатит Б-ийн эсрэг иммуноглобулин Зайлшгүй шаардлагатай эм

22
Хүний хэвийн 

иммуноглобулин
- тарилга Биобэлдмэл Хүний хэвийн иммуноглобулин Зайлшгүй шаардлагатай эм

23
Боомын эсрэг 

иммуноглобулин
- тарилга Биобэлдмэл Боомын эсрэг иммуноглобулин

Тархвар судлалын заалт болон 

халдварт өвчинтэй тэмцэх улсын 

фондод зайлшгүй байх бэлдмэл

24 Боомын эсрэг вакцин - тарилга Вакцин Боомын эсрэг вакцин

Тархвар судлалын заалт болон 

халдварт өвчинтэй тэмцэх улсын 

фондод зайлшгүй байх бэлдмэл

25
Менингитийн эсрэг 

вакцин
- тарилга Вакцин Менигитийн эсрэг вакцин

Тархвар судлалын заалт болон 

халдварт өвчинтэй тэмцэх улсын 

фондод зайлшгүй байх бэлдмэл

26
Тарваган тахлын эсрэг 

вакцин
- тарилга Вакцин Тарваган тахлын эсрэг вакцин

Тархвар судлалын заалт болон 

халдварт өвчинтэй тэмцэх улсын 

фондод зайлшгүй байх бэлдмэл

27
Сахуу, татран, хөхүүл 

ханиадны эсрэг вакцин 
- тарилга Вакцин

Сахуу, татран, хөхүүл ханиадны эсрэг 

вакцин 
Зайлшгүй шаардлагатай эм

28

Сахуу, татран, хөхүүл 

ханиад, хемофиллюс 

инфлюнза Б-ийн  

вакцин

- тарилга Вакцин

Сахуу, татран, хөхүүл ханиад, 

хемофиллюс инфлюнза Б-ийн  

вакцин

Зайлшгүй шаардлагатай эм

29

Улаан бурхан, 

улаанууд, гахайн 

хавдрын вакцин 

- тарилга Вакцин
Улаан бурхан, улаанууд, гахайн 

хавдрын вакцин 
Зайлшгүй шаардлагатай эм

30
Гепатит Б-ын эсрэг 

вакцин /хүүхэд, том хүн/
- тарилга Вакцин Гепатит Б-ын эсрэг вакцин Зайлшгүй шаардлагатай эм

31
Гепатит А-ын эсрэг 

вакцин /хүүхэд, том хүн/
- тарилга Вакцин Гепатит А-ын эсрэг вакцин Зайлшгүй шаардлагатай эм

32
Хөхөнцөр вирусын 

вакцин 
- тарилга Вакцин Хөхөнцөр вирусын вакцин Зайлшгүй шаардлагатай эм

33 Пневмококкын вакцин - тарилга Вакцин Пневмококкын вакцин Зайлшгүй шаардлагатай эм

34 Атракриум бесилат 25мг-2.5мл тарилга Булчин сулруулах бэлдмэл Ерөнхий унтуулга Зайлшгүй шаардлагатай эм

35 Гиосцины бутилбромид 10мг, 20мг/мл шахмал, капсул Булчин сулруулах бэлдмэл
Хоол боловсруулах замын өвдөлт, 

агчлын үед гилгэр булчин сулруулах
Зайлшгүй шаардлагатай эм

36 Неостигмин 0.5мг/мл тарилга Булчин сулруулах бэлдмэл Булчин сульдал, саа саажилт Зайлшгүй шаардлагатай эм

37
Папавериний 

гидрохлорид 
30мг тарилга Булчин сулруулах бэлдмэл 

Алкалоид 

Захын болон тархины судасны гилгэр 

булчин сулруулах, судас өргөсгөх

Нэгдсэн түргэн тусламжийн 

төвийн эмнэлэг, үйлчилгээний 

удирдамж

38 Иодантиприн 100мг шахмал Вирусын эсрэг бэлдмэл
Хачигт энцефалит, бөөрний цусархаг 

хам шинж, өвчний эмчилгээ

Эрүүл мэндийн сайдын 160 

дугаар тушаал

39 Осельтамивир
30мг - 75мг, 

6мг/мл

шахмал, 

капсул, ууж 

хэрэглэх 

хөвмөл бэлтгэх 

нунтаг

Вирусын эсрэг бэлдмэл
Вирусын гаралтай томуу, томуу төст 

өвчний эмчилгээ

Томуу, томуу төст өвчний 

эмнэлзүйн удирдамж 2019

40 Абакавир + Ламивудин 
60мг + 30мг, 

120мг + 60мг
шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Вирусын эсрэг эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

41 Дарунавир 75мг - 800мг шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Вирусын эсрэг эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

42 Зидовудин 100мг - 300мг шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Вирусын эсрэг эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

43 Ритонавир 25мг - 100мг шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Вирусын эсрэг эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

44 Ставудин 15мг - 30мг шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Вирусын эсрэг эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм



45 Лопинавир + Ритонавир
100мг + 25мг, 

200мг + 50мг
шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Вирусын эсрэг эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

46 Рибавирин 200мг шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Вирусын эсрэг эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

47 Интерферон бета

5 сая ОУН, 

8 сая ОУН, 

16 сая ОУН

тарилга Вирусын эсрэг бэлдмэл Гепатитын вирусын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

48 Пег-интерферон 50мкг-180мкг тарилга Вирусын эсрэг бэлдмэл Гепатитын вирусын эмчилгээ
Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 

А/288 дугаар тушаал

49 Телбивудин 600мг шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Гепатитын вирусын эмчилгээ
Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 

А/288 дугаар тушаал

50 Ламивудин 100мг, 150мг шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Гепатитын вирусын эмчилгээ
Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 

А/288 дугаар тушаал

51
Софосбувир + 

Велпатасвир
400мг+100мг шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Гепатитын вирусын эмчилгээ

Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 

А/288 дугаар тушаал

52 Дасабувир 250г шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Гепатитын вирусын эмчилгээ
Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 

А/288 дугаар тушаал

53 Даклатасвир 30мг, 60мг шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Гепатитын вирусын эмчилгээ
Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 

А/288 дугаар тушаал

54 Симепревир 150мг шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Гепатитын вирусын эмчилгээ
Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 

А/288 дугаар тушаал

55 Бетаметазон 7мг/мл хөвмөл тарилга Глюкокортикостероид Глюкокортикостероид Зайлшгүй шаардлагатай эм

56 Преднизолон 5мг - 50мг
шахмал, 

капсул, тарилга
Глюкокортикостероид

Шок, коллапс, бөөрний архаг 

дутагдал
Зайлшгүй шаардлагатай эм

57 Дидрогестерон 10мг шахмал, капсул Даавар төст бэлдмэл Прогестроны дутмагшил

Эмэгтэйчүүдийн тасгийн 

удирдамж 2013 он,

Хавсарсан эмгэгийг эмчлэх 

удирдамж

58 Утрожестон 100мг, 200мг шахмал, капсул Гестаген даавар Прогестроны дутмагшил

Эмэгтэйчүүдийн тасгийн 

удирдамж 2013 он,

Хавсарсан эмгэгийг эмчлэх 

удирдамж

59 Стрептакиназа
750000 ОУН - 

1500000 ОУН
тарилга

Зүрх судасны сисмемд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Фибринолитик

Зүрхний шигдээс, тромэмболи
Зайлшгүй шаардлагатай эм

60 Аденозин 3мг, 6мг, 10мг тарилга
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Зүрхний дутагдлын үеийн эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

61 Верапамил
40мг, 80мг, 

5мг/2мл

шахмал, 

капсул, тарилга

Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Зүрхний хүнд хэлбэрийн дутмагшил, 

мэс заслын дараах зүрхний цочмог 

дутмагшил

Зайлшгүй шаардлагатай эм

62 Гидрализин
10мг - 50мг, 

20мг/мл

шахмал, 

капсул, тарилга

Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Судас өргөсгөх бэлдмэл. Анхдагч 

болон хоёрдогч артерийн даралт 

ихсэлт

Зайлшгүй шаардлагатай эм

63 Дигоксин
0.25мг, 0.025%-

1мл

шахмал, 

капсул, тарилга

Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Зүрхний дутагдал болон зүрхний хэм 

алдалтын үед

Нэгдсэн түргэн тусламжийн 

төвийн эмнэлэг, үйлчилгээний 

удирдамж

64 Добутамин 250мг/20мл тарилга
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Бета - Адреномиметик.

Зүрхний дутагдал, шигдээс, шокын 

үеийн эмчилгээ

Зайлшгүй шаардлагатай эм

65 Допамин 40мг/мл тарилга
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Зүрхний шигдээс, бөөрний дутагдал, 

цусан үжлийн хордлого, гэмтэл 

зэргийн улмаас цусны даралт унах, 

шок

Зайлшгүй шаардлагатай эм

66 Лабеталол 100мг-20мл тарилга
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Бета - адреноблокатор.

Даралт бууруулах, зүрхний хэм 

алдалтын эмчилгээ

Зайлшгүй шаардлагатай эм 

67 Метопролол 1мг/ 5мл тарилга
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Зүрхний булчинд сонгомлоор 

үйлчилдэг В1-адреноблокатор. 

Мэс заслын өмнө болон дараа богино 

хугацаанд хэрэглэх

Зайлшгүй шаардлагатай эм 

68 Милнирон 10мг - 10мл тарилга
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Зүрхний хүнд хэлбэрийн дутмагшил, 

мэс заслын дараах зүрхний цочмог 

дутмагшил

Зайлшгүй шаардлагатай эм 

69
Нитроглицерин 

(глицерил тринитрат)

500мкг, 5мг/мл, 

10мг/мл

шахмал, 

капсул, тарилга

Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Нитрат

Зүрхний бахын эмчилгээ
Зайлшгүй шаардлагатай эм 

70
Норадерналин 

(норэпинефрин)
4мг/2мл тарилга

Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Адрено идэхвт мэдрэлийн төгсгөлд 

нөлөөлөх бэлдмэл.

Шок, амилуулах лавшруулах тусламж

Зүрхний дутагдал, тосгуурын 

жирвэгнээ, хэм алдалтууд



71 Пропранолол 20мг - 40мг шахмал, капсул
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Бета - Адреноблокатор.

Артерийн даралт ихсэлт, зүрхний хэм 

алдалтын эмчилгээ

Зайлшгүй шаардлагатай эм 

72 Соталол 80-160 мг шахмал, капсул 
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Бета - адреноблокатор

Зүрхний шигдээсийн үе, хэм алдалт

Зүрхний дутагдал, тосгуурын 

жирвэгнээ, хэм алдалтууд

73 Фенитоин 100мг, 50мг/мл
шахмал, 

капсул, тарилга

Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Хэм алдалдын эсрэг эмчилгээ

Зүрхний дутагдал, тосгуурын 

жирвэгнээ, хэм алдалтууд

74 Фенилэфрин 50мг тарилга
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Нугасны мэдээгүйжүүлэгийн үеийн 

гипотензийн эмчилгээнд

Зонхилон тохиолдох өвчин 

эмгэгийн оношлогоо, 

эмчилгээний удирдамж

75 Эсмолол
10мг/мл, 

20мг/мл
тарилга

Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Зүрхний булчинд сонгомлоор 

үйлчилдэг В1-адреноблокатор. 

Мэс заслын өмнө болон дараа богино 

хугацаанд хэрэглэх

Зүрхний дутагд, тосгуурын 

жирвэгнээ, хэм алдалтууд

76
Эфедриний 

гидрохлорид
50мг/мл тарилга

Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Адрено идэхвт мэдрэлийн төгсгөлд 

нөлөөлөх бэлдмэл.

Зүрхний үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлэх, ТМС болон амьсгалын 

төвийг сэргээх

Зайлшгүй шаардлагатай эм

77 Клодроны хүчил
800мг, 60мг/мл-

5мл

шахмал, 

капсул, тарилга

Кальцийн ба остеопорозын 

үед хэрэглэх бэлдмэл
Хорт хавдрын остеолиз Зайлшгүй шаардлагатай эм

78
Пиридостигминий 

бромид
60мг, 1мл

шахмал, 

капсул, тарилга
м-н-Холиномиметик

Миастени, миастенийн хам шинж, 

атони
Зайлшгүй шаардлагатай эм

79 Атропин сульфат
0.5мг/мл - 

1мг/мл

тарилга, 

нүдний дусал
Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл

м-Холинолитик

Синусын брадикарди,  зүрхний 

булчингийн цочмог шигдээс, 

гипотензи, мэдээ алдуулалтын үед 

болон хүүхэн хараа өргөсгөх

Зайлшгүй шаардлагатай эм

80
Бупивикайн,  

гипербупивакайн
5мг/мл тарилга Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл

Нугасны ба нэвчүүлэх 

мэдээгүйжүүлэлт
Зайлшгүй шаардлагатай эм

81 Изофлуран 250мл

ингляциар 

хэрэглэх 

уусмал

Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл Ерөнхий унтуулга Зайлшгүй шаардлагатай эм 

82 Мидазолом 1мг/мл тарилга Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл Ерөнхий унтуулга Зайлшгүй шаардлагатай эм 

83 Пропаракаин 0.5% нүдний дусал Мэдээгүйжүүлэх эм
Нүдний практикт богино хугацааны 

мэдээгүйжүүлэлт
Зайлшгүй шаардлагатай эм 

84 Севофлуран 250мл

ингляциар 

хэрэглэх 

уусмал

Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл Ерөнхий унтуулга Зайлшгүй шаардлагатай эм 

85 Ибупрофен 5мг/мл тарилга Нярайд хэрэглэх эм Дутуу нярайн эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

86 Каффейны цитрат 20мг/мл тарилга Нярайд хэрэглэх эм
Дутуу нярайн амьсгал зогссон үед 

анхан шатны эмчилгээ
Зайлшгүй шаардлагатай эм

87 Простогландин Е
0.5мг/мл - 

1мг/мл
тарилга Нярайд хэрэглэх эм Дутуу нярайн эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

88 Тропикамид 5мг - 10мг нүдний дусал Оношилгооны бэлдмэл Нүдний заслын үед Зайлшгүй шаардлагатай эм

89 Кодеины фосфат 30мг шахмал, капсул
Опийн гаралтай өвдөлт 

намдаах бэлдмэл.

Гэмтэл, хавдрын үеийн өвдөлт, 

төвийн гаралтай ханиалга намдаах
Зайлшгүй шаардлагатай эм

90 Морфин 10мг - 30мг

шахмал, 

капсул, шулуун 

гэдэсний лаа

Опийн гаралтай өвдөлт 

намдаах бэлдмэл.

Өвдөлт намдаах, хөнгөвчлөх 

эмчилгээ
Зайлшгүй шаардлагатай эм

91 Бедаквилин 100мг шахмал, капсул Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл

Олон эмэнд болон маш олон эмэнд 

тэсвэртэй сүрьеэгийн эмчилгээнд 

хэрэглэнэ

Эрүүл мэндийн сайдын 2017оны 

А306 тоот тушаал, Монгол улсын 

стандарт "Сүрьеэгийн тандалт, 

оношлогоо, эмчилгээ, хяналт" 

MNS 5348:2014

92 Деламанид 50мг шахмал, капсул Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл

Олон эмэнд болон маш олон эмэнд 

тэсвэртэй сүрьеэгийн эмчилгээнд 

хэрэглэнэ

Эрүүл мэндийн сайдын 2017оны 

А306 тоот тушаал, Монгол улсын 

стандарт "Сүрьеэгийн тандалт, 

оношлогоо, эмчилгээ, хяналт" 

MNS 5348:2014



93 Клофазимин 100мг шахмал, капсул Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл

Олон эмэнд болон маш олон эмэнд 

тэсвэртэй сүрьеэгийн эмчилгээнд 

хэрэглэнэ

Эрүүл мэндийн сайдын 2017оны 

А306 тоот тушаал, Монгол улсын 

стандарт "Сүрьеэгийн тандалт, 

оношлогоо, эмчилгээ, хяналт" 

MNS 5348:2014

94 Линезолид 600мг, 2мг/мл
шахмал, 

капсул, тарилга
Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл Сүрьеэгийн эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

95 Пиразинамид 400мг шахмал, капсул Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл

Олон эмэнд болон маш олон эмэнд 

тэсвэртэй сүрьеэгийн эмчилгээнд 

хэрэглэнэ

Эрүүл мэндийн сайдын 2017оны 

А306 тоот тушаал, Монгол улсын 

стандарт "Сүрьеэгийн тандалт, 

оношлогоо, эмчилгээ, хяналт" 

MNS 5348:2014

96 Протионамид 250мг шахмал, капсул Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл Сүрьеэгийн эмчилгээ
Эрүүл мэндийн сайдын 2017оны 

А306 тоот тушаал

97 Рифапентин 150мг шахмал, капсул Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл

Олон эмэнд болон маш олон эмэнд 

тэсвэртэй сүрьеэгийн эмчилгээнд 

хэрэглэнэ

Эрүүл мэндийн сайдын 2017оны 

А306 тоот тушаал

98 Циклосерин 250 мг шахмал, капсул Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл

Олон эмэнд болон маш олон эмэнд 

тэсвэртэй сүрьеэгийн эмчилгээнд 

хэрэглэнэ

Эрүүл мэндийн сайдын 2017оны 

А306 тоот тушаал

99 Амисульприд 200мг - 400мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Нейролептик.

Солиорол, сэтгэл хөдлөлийн 

догшрол, зогсолтгүй бөөлжих, 

таталтын үед, сэтгэл хөөрөх хам 

шинж

Зайлшгүй шаардлагатай эм

100 Галоперидол
1.5мг - 5мг, 

5мг-1мл 

шахмал, 

капсул, тарилга

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Нейролептик.

Солиорол, сэтгэл хөдлөлийн 

догшрол, зогсолтгүй бөөлжих, 

таталтын үед, сэтгэл хөөрөх хам 

шинж

Зайлшгүй шаардлагатай эм

101 Диазепам
2мг - 10мг, 

5мг/мл

шахмал, 

капсул, тарилга

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Анксиолитик.

Нойрсуулах
Зайлшгүй шаардлагатай эм

102 Дроперидол 2.5мг/мл тарилга

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Нейролептик.

Наркозын өмнө, наркозын үед, 

ерөнхий болон хэсэгчилсэн мэдээ 

алдуулалт болон сэтгэцийн хөөрөл

Зайлшгүй шаардлагатай эм

103 Зуклопентиксол 2мг - 25мг, 5мг
шахмал, 

капсул, тарилга

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Нейролептик.

Солиорлын эсрэг эмчилгээ
Зайлшгүй шаардлагатай эм

104 Клозапин 25мг - 200мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Нейролептик.

Солиорлын эсрэг эмчилгээ
Зайлшгүй шаардлагатай эм

105 Левомепромазин 25мг
шахмал, 

капсул, тарилга

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Нейролептик.

Солиорлын эсрэг эмчилгээ
Зайлшгүй шаардлагатай эм

106 Лоразепам 2мг/мл - 4мг/мл тарилга

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Анксиолитик.

Нойрсуулах, уналт, таталтын эсрэг 

эмчилгээ

Зайлшгүй шаардлагатай эм

107 Налтрексон 50мг 
шахмал, 

капсул, суулгац

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Донтох эмгэг опиоид болон архины 

донтолын эмчилгээ
Зайлшгүй шаардлагатай эм

108 Оланзапин 10мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Солиорлын эсрэг эм.

Сэтгэл гутрал, хөөрлийн эсрэг 

эмчилгээ

Зайлшгүй шаардлагатай эм

109 Перфеназин 2мг - 16мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Нейролептик.

Солиорол, сэтгэл хөдлөлийн 

догшрол, зогсолтгүй бөөлжих, 

таталтын үед, сэтгэл хөөрөх хам 

шинж

Зайлшгүй шаардлагатай эм

110 Флуфеназин 25мг/мл
тарилгын  

уусмал

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Нейролептик.

Бүх төрлий шизофрени, психоз
Зайлшгүй шаардлагатай эм

111 Хлорпромазин
25мг/мл, 

2.5мг - 100мг
тарилга

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Нейролептик.

Солиорол, сэтгэл хөдлөлийн 

тогшрол, зогсолтгүй бөөлжих, 

таталтын үед, сэтгэл хөөрөх хам 

шинж

Зайлшгүй шаардлагатай эм



112 Вигабатрин 500мг шахмал, капсул Таталдааны эсрэг бэлдмэл Уналт таталтын эмчилгээ
Эпилепсийн оношилгоо, 

эмчилгээ MNS:5290:2003

113 Клобазам 5мг, 10мг шахмал, капсул Таталдааны эсрэг бэлдмэл Уналт таталтын эмчилгээ
Эпилепсийн оношилгоо, 

эмчилгээ MNS:5290:2002

114 Клоназепам 1мг шахмал, капсул Таталдааны эсрэг бэлдмэл Уналт таталтын эмчилгээ
Эпилепсийн оношилгоо, 

эмчилгээ MNS:5290:2003

115 Гексамидин 0.125 - 0.25 г шахмал, капсул Таталдааны эсрэг бэлдмэл Уналт таталтын эмчилгээ
Эпилепсийн оношилгоо, 

эмчилгээ MNS:5290:2003

116 Пропилтиоурацил 50мг шахмал, капсул Тиреоидын эсрэг бэлдмэл Бамбайн хордлогын эмчилгээ
Эрүүл мэндийн сайдын 2005 оны 

109 дүгээр тушаал

117 Тиамазол 5мг шахмал, капсул Тиреоидын эсрэг бэлдмэл Бамбайн хордлогын эмчилгээ
Эрүүл мэндийн сайдын 2005 оны 

109 дүгээр тушаал

118 Этомидат 10мг/мл шахмал, капсул
Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Ерөнхий мэдээ алдуулалт, 

тайвшруулах эмчилгээ
Зайлшгүй шаардлагатай эм

119 Пробенецид 500мг шахмал, капсул Тэмбүүгийн эмчилгээ Тэмбүүгийн эмчилгээ
ЭМС - ын 2017 оны А/305 тоот 

тушаал

120 Метилэргометрин 0.02% тарилга
Умайн булчинд нөлөөлөх 

бэлдмэл
Төрөлтийн үед умайн булчинг агшаах Зайлшгүй шаардлагатай эм 

121 Гексопреналин 0.5мг, 10мкг
шахмал, 

капсул, тарилга

Умайн булчинд нөлөөлөх 

бэлдмэл

Дутуу төрөх, төрөх үеийн эх доторх 

ургийн цочмог бүтэлт, хагалгааны 

өмнө умайн булчингийн агшилтыг 

сулруулах

Эрүүл мэндийн сайдын 42 

дугаар тушаал

"Жирэмсний эрт болон хожуу 

үеийн зулбаа"

122 Динопростон 0.2мкг
шахмал, 

капсул, тарилга

Умайн булчинд нөлөөлөх 

бэлдмэл
Умайн хүзүүг бэлдэх

Жирэмсэн, төрөлтийн 

хүндрэлийг удирдах арга зүй

123 Цетрореликс 0.25мг тарилга
Гонадотропин-рилизинг-

дааврын бэлдмэл

Өндгөн эс гадагшлах үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлэхэд чиглэсэн эмчилгээ 

хийлгэж буй өвчтөний өндгөн эс 

цагаас өмнө гадагшлахыг арилгах

Зайлшгүй шаардлагатай эм

Үргүйдлийн эмчилгээ

124 Трастузумаб 150мг, 440мг тарилга Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

125 Блеомицин 15мг - 30мг тарилга Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

126 Винбластин 10мг - 20мг тарилга Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

127 Винкристин 1мг/мл, 2мг/мл тарилга Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

128
Доксорубицины 

гидрохлорид
50мг тарилга Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

129 Ифосфамид 1г - 2г тарилга Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

130 Меркаптопурин 50мг шахмал, капсул Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

131 Топотекан
0.25мг - 1мг, 1мг 

- 4мг

шахмал, 

капсул, тарилга
Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

132 Хлорамбуцил 2мг шахмал, капсул Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

133 Цитарабин 100мг - 1000мг
шахмал, 

капсул, тарилга
Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

134 Фамотидин 20мг тарилга
Хоол боловсруулах замын 

эмгэгт хэрэглэх бэлдмэл

Ходоод ба 12 хуруу гэдэсний 

шархлаа
Зайлшгүй шаардлагатай эм

135 Пантопразол 40мг тарилга
Хоол боловсруулах замын 

эмгэгт хэрэглэх бэлдмэл

Ходоод ба 12 хуруу гэдэсний 

шархлаа
Зайлшгүй шаардлагатай эм

136 Месалазин
500мг, 1000мг,  

4г

шахмал, 

капсул, тарилга

Хоол боловсруулах үйл 

ажиллагаанд нөлөөлөх 

бэлдмэл 

Бүдүүн гэдэсний үрэвсэлт өвчнүүд 

болон колитын үед хэрэглэнэ 
Зайлшгүй шаардлагатай эм

137 Вилдаглиптин 50мг шахмал, капсул

Цусан дахь сахарын 

хэмжээг бууруулах 

бэлдмэл

Чихрийн шижингийн эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм

138
Инсулин, аналоги 

инсулин

40 ОУН - 100 

ОУН
тарилга

Цусан дахь сахарын 

хэмжээг бууруулах 

бэлдмэл

Чихрийн шижингийн эмчилгээ Зайлшгүй шаардлагатай эм



139 Ацетазоламид 250мг шахмал, капсул Шээс хөөх бэлдмэл

Глауком, эпилепси (бусад эмийн 

бэлдмэлтэй хавсарсан эмчилгээний 

үед) болон эмийн шалтгаант цусны 

эргэлтийн дутагдлын үед илрэх 

хавангийн эмчилгээ

Зайлшгүй шаардлагатай эм

140 Ибандрон 1мг/мл шахмал, капсул

Ясны эрдэсжилтийн 

эмгэгийн эмчилгээнд 

хэрэглэх эм

Хорт хавдраас үүдэлтэй ясны 

сийрэгжилт, метастазын гэмтэлээс 

урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээ

Зайлшгүй шаардлагатай эм

141 Антитромбин III 500ОУН тарилга Цусанд нөлөөлөх бэлдмэл
Амьд донороос элэг шилжүүлэн 

суулгах 
Зайлшгүй шаардлагатай эм

142 Ривароксабан 15мг, 20мг шахмал, капсул Цусанд нөлөөлөх бэлдмэл Антиагрегант Зайлшгүй шаардлагатай эм

143 Надропарин
2850 ОУН - 9500 

ОУН
тарилга Цусанд нөлөөлөх бэлдмэл

Цус бүлэгнэлтийн эсрэг бэлдмэл.

Мэс заслын дараах болон тромбоз, 

тромбоэмболи

Зайлшгүй шаардлагатай эм

144 Эноксапарин 400мг, 600мг тарилга Цусанд нөлөөлөх бэлдмэл

Цус бүлэгнэлтийн эсрэг бэлдмэл.

Мэс заслын дараах болон тромбоз, 

тромбоэмболи

Зайлшгүй шаардлагатай эм

145 Сурфактант 120мг

тарилгын 

хөвмөл 

(мөгөөрсөн 

хоолойд 

оруулах)

Амьсгал дэмжих бэлдмэл
Амьсгал дутагдлын хам шинжтэй 

дутуу нярайд хэрэглэнэ.
Сурфактант удирдамж

146 Хлорохин 500мг шахмал, капсул
Эгэл биетний эсрэг 

бэлдмэл
Хумхаа өвчнийг эмчлэх Зайлшгүй шаардлагатай эм

№ Олон улсын нэршил
Эмийн тун 

хэмжээ
Эмийн хэлбэр Эм судлалын ангилал Эмчилгээнд хэрэглэх заалт Удирдамж, заавар

1 Зафирлукаст 20мг шахмал, капсул
Амьсгалын эрхтэн системд 

нөлөөлөх эм

Бронхын багтраа өвчний үед 

хэрэглэнэ.

Guide for Asthma Management 

and Prevention adult and children 

older than 5 years 2019

2 Левосальбутамол 0.31мг/2.5мл тарилга
Амьсгалын эрхтэн системд 

нөлөөлөх эм

Бронхын багтраа өвчний үед 

хэрэглэнэ.

Guidelines for diagnosis and 

management of bronchial asthma: 

Joint ICS/NCCP (I) 

recommendations

3 Меполизумаб 100мг/мл тарилга
Амьсгалын эрхтэн системд 

нөлөөлөх эм

Бронхын багтраа өвчний үед 

хэрэглэнэ.

Guide for Asthma Management 

and Prevention adult and children 

older than 5 years 2019

4 Омализумаб 150мг/мл тарилга
Амьсгалын эрхтэн системд 

нөлөөлөх эм

Харшлын гаралтай бронхын багтраа, 

чонон хөрвөс өвчний үед хэрэглэнэ.

Guidelines for diagnosis and 

management of bronchial asthma: 

Joint ICS/NCCP (I) 

recommendations

5
Ипратропийн бромид + 

Сальбутамол
-

ингляцийн 

цацлага,

ингляцийн 

уусмал

Амьсгалын замын эмгэгт 

нөлөөлөх бэлдмэл

Бета-адреномиметик.

Гуурсан хоолой өргөсгөх
Олон улсын удирдамж

6 Мупироцин 2% тосон түрхлэг Антибиотик Арьсны эмгэг, MRCA колонизаци Олон улсын удирдамж

7
Пиперациллин + 

Тазобактам
1г тарилга Антибиотик Нянгийн халдварын эмчилгээ

Ventilator-associated Pneumonia 

guideline

8 Гемициллин 1г тарилга Антибиотик Нянгийн халдварын эмчилгээ
Ventilator-associated Pneumonia 

guideline

9 Тикарциллин 1г, 1.5г, 3г тарилга Антибиотик Нянгийн халдварын эмчилгээ Олон улсын удирдамж

10

Грамицидин С + 

Дексаметазон + 

Фрамицетин

- чихний дусал
Антибиотик + 

Кортикостероид 
Нянгийн халдварын эмчилгээ Олон улсын удирдамж

11 Вазопрессин 20 ОУН тарилга
Антидиуретик дааврын 

аналог
Шок Олон улсын удирдамж

12 Флумазенил 0.1мг/мл тарилга Антидотууд ба сорбентууд Бензодиазепины тун хэтрэлт

Thomson JS, Donald C, Lewin K. 

Use of Flumazenil in 

benzodiazepine overdose. Emerg 

Med J. 2006

2. Манай улсын эмчилгээний стандарт, удирдамжид тусгагдаагүй боловч олон улсад хэрэглэгдэж буй сүүлийн  

үеийн эмчилгээний эмүүд



13
Салхин цэцгийн эсрэг 

вакцин 
- тарилга Вакцин Салхин цэцгийн эсрэг вакцин Олон улсын удирдамж

14 Ротавирусын вакцин - тарилга Вакцин Ротавирусын вакцин Олон улсын удирдамж

15
Жапанез енцефалитын 

эсрэг вакцин 
- тарилга Вакцин Жапанез енцефалитын эсрэг вакцин Олон улсын удирдамж

16
Энтеровирусын эсрэг 

вакцин 
- тарилга Вакцин Гар хөл амны өвчнөөс сэргийлэх Олон улсын удирдамж

17 Ризедронат 35мг шахмал, капсул Бисфосфонат

Яс бэхжүүлэх, ясны сийрэгжилтээс 

урьдчилан сэргийлэх, ясны өвчний 

эмчилгээ

Clinical guideline for the prevention 

and treatment of osteoporosis 

2017

18 Атазанавир
150мг, 200мг, 

300мг
шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл ХДХВ-ын эсрэг эмчилгээ Олон улсын удирдамж

19 Ацикловир 250мг тарилга Вирусын эсрэг бэлдмэл
Мэдрэлийн энцефалит,  менингит, 

миелит 
Олон улсын удирдамж

20 Фамцикловир 0.25г шахмал, капсул Вирусын эсрэг бэлдмэл Вирусын эсрэг эмчилгээ
Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын зөвлөмж

21 Альфакальцидол 0.5мкг шахмал, капсул 
Витаминууд ба түүний 

бэлдмэл
Витамин Д-ийн дутагдал

Bone chemistry management for 

pre-dialysis adult patients (CKD 

stage 3–5)

22
Холины битартрат + 

Инозитол
250мг + 250мг шахмал, капсул

Витаминууд ба түүний 

бэлдмэл
Витаминууд ба түүний бэлдмэл Олон улсын удирдамж

23 Бепотастины бесилат 10мг шахмал, капсул Гистамины эсрэг бэлдмэл
Харшлын гаралтай коньюнктивитид 

хэрэглэнэ

Japanese guidelines for allergic 

rhinitis 2017

24 Эбастин 10мг шахмал, капсул Гистамины эсрэг бэлдмэл
Харшлын гаралтай арьсны өвчинд 

хэрэглэнэ

ARIA guidelines for allergic rhinitis 

in specialist practices

25 Карбетоцин 100мкг/мл тарилга
Даавар, даавар төст ба 

дааврын эсрэг бэлдмэл

Төрөлтийн үеийн цус алдалтын үед 

хэрэглэнэ. Гипофизын хойд хэсгийн 

даавар

Management of the administration 

of leucovorin calcium in high-dose 

methotrexate therapy

26 Лиотиронин 20мкг шахмал, капсул 
Даавар, даавар төст ба 

дааврын эсрэг бэлдмэл

Бамбай булчирхайн дааврын 

бэлдмэл

British Thyroid Association 

Guidelines for the Management of 

Thyroid Cancer

27 Терипаратид тарилга
Даавар болон дааврын 

эсрэг нөлөөт эм

Бамбайн ойролцоох булчирхайн 

дааврын бэлдмэл. Ясны жин, бүтэц, 

бат бөх байдлыг нэмэгдүүлнэ.

Clinical practice guidelines for the 

use of parathyroid hormone in the 

treatment of osteoporosis

28
Цинакальцетын 

гидрохлорид
25мг шахмал, капсул 

Даавар болон дааврын 

эсрэг нөлөөт эм
Паратиреод дааврын эсрэг бэлдмэл

Management of 

Hypoparathyroidism: Summary 

Statement and Guidelines

29  Прогестерон 1%, 2.5% тарилга
Даавар, даавар төст ба 

дааврын эсрэг бэлдмэл

Шар биеийн даавар

Умайн цус алдалт
Олон улсын удирдамж

30 Эстроген 0.625мг шахмал, капсул
Даавар, даавар төст ба 

дааврын эсрэг бэлдмэл
Эстрогений дутмагшил

UCSF Transgender Care & 

Treatment Guidelines

31 Эстрадиол 1мг шахмал, капсул 
Даавар, даавар төст ба 

дааврын эсрэг бэлдмэл
Эстрогений дутмагшил

UCSF Transgender Care & 

Treatment Guidelines

32 Атосибон 
6.75мг-0.9мл           

37.5мг-5мл
тарилга

Умайн булчинд нөлөөлөх 

бэлдмэл
Умайн булчинг сулруулах 

Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын зөвлөмж

33 Карбопрост 0.25мг/мл тарилга
Простогландин F2 альфа 

аналог

Умайн агшилтыг сайжруулах төрсний 

дараах цус алдатаас сэргийлэх

Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын зөвлөмж

34 Бевацизумаб 25мг/мл тарилга
Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл
Хавдрын эмчилгээ Олон улсын удирдамж

35 Ритуксимаб 10мг/мл тарилга
Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл
Хавдрын эмчилгээ Олон улсын удирдамж

36 Адалимумаб 40мг тарилга
Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл

Үрэвслийн эсрэг, өвчин намдаах 

үйлдэлтэй

Guidelines for biologic therapy

for psoriasis 2017 



37 Алемтузумаб 
10мг/мл - 

30мг/мл
тарилга

Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл
Архаг лимфолейкоз Олон улсын удирдамж

38 Лефлуномид 10мг, 20мг шахмал, капсул 
Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл

Ревматоид артрит, псориатик артрит 

эмчлэхэд хэрэглэдэг өвчин намдаах  

эм

2015 American College of 

Rheumatology Guideline for the 

Treatment of Rheumatoid Arthritis

39 Натализумаб 20мг/мл тарилга
Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл
Дархлаа дарангуйлах Олон улсын удирдамж

40 Окрелизумаб 30мг/мл тарилга
Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл
Дархлаа дарангуйлах Олон улсын удирдамж

41 Офатумумаб 20мг/мл тарилга
Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл
Архаг лимфолейкоз Олон улсын удирдамж

42 Терифлуномид 14мг шахмал, капсул
Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл
Дархлаа дарангуйлах Олон улсын удирдамж

43 Экулизумаб 10мг/мл тарилга
Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл
Дархлаа дарангуйлах Олон улсын удирдамж

44 Этанерцепт 25мг тарилга
Дархлаа дарангуйлах 

бэлдмэл

Ревматоид артрит, псориатик артрит 

эмчлэхэд хэрэглэдэг өвчин намдаах  

эм

2015 American College of 

Rheumatology Guideline for the 

Treatment of Rheumatoid Arthritis

45 Азацитидин 100мг тарилга Хавдрын эсрэг бэлдмэл Хавдрын эмчилгээ Олон улсын удирдамж

46 Циклопентолат 1%-5мл тарилга

Захын холин идэвхит 

системд хориг үүсгэх 

бэлдмэл

Нүдний оношилгоонд хэрэглэнэ

Нүд судлалын Олон улсын 

Зөвлөлөөс гаргасан Глаукомын 

тусламж үйлчилгээний удирдамж

47 Дипиридамол 0.025г шахмал, капсул 
Зүрх судасны сисмемд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Зүрхний  бах  өвчний архаг 

хэлбэр,тромбозоос урьдчилан 

сэргийлэх 

Олон улсын удирдамж

48 Диметазим - тарилга
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх эм
Зүрхний хэм алдалт Олон улсын удирдамж

49 Мидодрин 
1.25мг, 2.5мг, 

5мг
шахмал, капсул

Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх эм
Даралт бууруулах Олон улсын удирдамж

50 Милринон 0.1% тарилга
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх эмийн бэлдмэл

Зүрхний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх 

нийлэг бэлдмэл

Guidelines for the Management of 

Acute Heart Failure: Part II. 

Treatment of Acute Heart Failure 

2019

51 Миноксидил 5% тарилга
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх эмийн бэлдмэл
Калийн сувгийг идэвхжүүлэх бэлдмэл

Clinical Practice Guidelines for the 

Management of Hypertension in 

the Community

52 Фенофибрат 160мг шахмал, капсул 
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх эмийн бэлдмэл
Липид багасгах бэлдмэл

Hypertriglyceridemia Management 

According to the 2018 AHA/ACC 

Guideline

53 Холестирамин 9г хөвмөл
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх эмийн бэлдмэл
Цөсний хүчил дарангуйлагч эм

2018 Guideline on the 

Management of Blood Cholesterol

54 Карбимазол 5мг, 10мг шахмал, капсул 
Метабол процессыг 

тохируулах бэлдмэл 

Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөх бэлдмэл

2018 European Thyroid 

Association Guideline for the 

Management of Graves’ 

Hyperthyroidism

55 Метимазол 5мг, 10мг шахмал, капсул 
Метабол процессыг 

тохируулах бэлдмэл 

Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаанд 

нөлөөлөх бэлдмэл

2018 European Thyroid 

Association Guideline for the 

Management of Graves’ 

Hyperthyroidism

56 Сукцинилхолин 100мг/2мл тарилга
Мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх эм
Булчин сулруулах эм

Guidelines for the management of 

a Malignant Hyperthermia Crisis

57 Рокуроны бромид 10мг/мл тарилга
Мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх эм
Булчин сулруулах эм

Guidelines for the management of 

a Malignant Hyperthermia Crisis

58 Дексмедетомидин 100мг/мл тарилга Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээ Олон улсын удирдамж



59 Бринзоламид 10мг/мл тарилга
Нүдний эмгэгт хэрэглэх 

бэлдмэл
Глаукомын эмчилгээ

ICO Guidelines for Glaucoma Eye 

Care

60 Конберцепт 10мг/мг тарилга
Нүдний эмгэгт хэрэглэх 

бэлдмэл

Насжилттай холбоотой нүдний 

мэдрэлийн эсийн үйл ажиллагааны  

алдагдал

Олон улсын удирдамж

61 Нафциллин 1г тарилга Нянгийн эсрэг бэлдмэл Нянгийн халдварын эмчилгээ

Antimicrobial use guidelines,                                                           

University of Wisconsin Hospital 

and Clinics Pharmacy and 

Therapeutics Committee 

Department of Pharmacy Drug 

Policy Program

62 Гадоксын хүчил 181.43мг тарилга Оношилгооны бэлдмэл MRI оношилгоо Олон улсын удирдамж

63 Йодолипол - тарилга Оношилгооны бэлдмэл Рентген оношилгоо Олон улсын удирдамж

64 Су-Фентанил 1мл тарилга
Опийн бүлгийн  өвдөлт 

намдаах бэлдмэл
Мэс заслын үед Олон улсын удирдамж

65 Реми-Фентанил 10мг/мл тарилга
Опийн бүлгийн  өвдөлт 

намдаах бэлдмэл
Мэс заслын үед Олон улсын удирдамж

66 Бензоилпероксид 2.5% тосон түрхлэг Паразитын эсрэг бэлдмэл Арьсны эмгэгийн үед хэрэглэнэ Dermatological guidelines 5914

67 Кротамитон 100мг/г тосон түрхлэг Паразитын эсрэг бэлдмэл Арьсны эмгэгийн үед хэрэглэнэ Dermatological guidelines 5914

68 Линдан 120г шахмал, капсул Паразитын эсрэг бэлдмэл Арьсны эмгэгийн үед хэрэглэнэ Dermatological guidelines 5914

69 Дезоксиметазон 0.25% тосон түрхлэг
Стероид бүтэцтэй дааврын 

бэлдмэл 
Арьсны эмгэгийн үед хэрэглэнэ

Guidelines of care for the 

management of psoriasis and 

psoriatic arthritis 2012

70 Предникарбат 0.25% тосон түрхлэг
Стероид бүтэцтэй дааврын 

бэлдмэл 
Арьсны эмгэгийн үед хэрэглэнэ

Guidelines of care for the 

management of atopic dermatitis

71
Рифампицин  + 

Изониазид 
75мг + 50мг 

дисперсийн 

шахмал, капсул
Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл

Олон эмэнд дасалтай хүүхдийн 

сүрьеэгийн эмчилгээ

Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын зөвлөмж

72

Рифампицин + 

Изониазид + 

Пиразинамид

75мг + 50мг + 

150мг 

дисперсийн 

шахмал, капсул
Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл

Олон эмэнд дасалтай хүүхдийн 

сүрьеэгийн эмчилгээ

Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын зөвлөмж

73

Акампросат 

(ацетилгомотауринат 

кальци)

300мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Донтолын эсрэг бэлдмэл.

Архинд донтох эмгэг Олон улсын удирдамж

74 Кветиапин 25мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Шизофрени болон сэтгэл гутралын 

үед хэрэглэнэ
Generalized Anxiety Disorder 2017

75

                                 

Палиперидон 50мг -150мг тарилга

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Солиорлын эсрэг эм.

Шизофрени, архаг солиорох эмгэг
Олон улсын удирдамж

76 Палиперидон 3мг, 6мг, 9 мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Солиорлын эсрэг эм.

Шизофрени, архаг солиорох эмгэг
Олон улсын удирдамж

77 Дулокситин 30 мг, 60 мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Антидепрессант

Янз бүрийн шалтгаант сэтгэл гутрал, 

сэтгэл түгших эмгэг

Олон улсын удирдамж

78 Пароксетин 20мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Сэтгэл гутралын эсрэг эм.

Сэтгэл гутрах эмгэг, Шизофрени, 

Сэтгэл цочирдлын хоёр туйлт эмгэг

Олон улсын удирдамж

79 Прохлорперазин 2мг - 10мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Нейролептик.

Солиорол, сэтгэл хөдлөлийн 

догшрол, зогсолтгүй бөөлжих

Олон улсын удирдамж

80 Цитизин 1.5мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Тамхинд донтох эмгэг Олон улсын удирдамж



81 Циталопрам 12.5мг - 50мг шахмал, капсул

Сэтгэцийн болон зан 

үйлийн эмгэгийг эмчлэх 

бэлдмэл

Антидепрессант

Янз бүрийн шалтгаант сэтгэл гутрал, 

сэтгэл түгших эмгэг

Олон улсын удирдамж

82
Донепезилын 

гидрохлорид
10мг шахмал, капсул

Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Холинэстеразыг дарангуйлах 

бэлдмэл 

Alzheimer's Disease Clinical 

Practice Guidelines (2018)

83 Мадопар 125мг шахмал, капсул
Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Паркинсоны эмчилгээ

Parkinson Disease Guidelines

Updated: Jan 24, 2019

84 Пирибедил 50мг шахмал, капсул
Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Паркинсоны эмчилгээ

Parkinson Disease Guidelines

Updated: Jan 24, 2019

85
Прамипексолын 

гидрохлорид
1.0мг, 0.25мг шахмал, капсул

Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Паркинсоны эмчилгээ

American Academy of Neurology, 

Parkinson Disease Guidelines

Updated: Jan 24, 2019

86 Разагилин 1мг шахмал, капсул
Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Паркинсоны эмчилгээ

Parkinson Disease Guidelines

Updated: Jan 24, 2019

87 Ропинирол 0.25мг, 1мг, 2мг шахмал, капсул
Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Паркинсоны эмчилгээ

American Academy of Neurology, 

Parkinson Disease Guidelines

Updated: Jan 24, 2019

88 Селегилин
0.005г/5мг, 

0.01/10мг
шахмал, капсул

Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Паркинсоны эмчилгээ

American Academy of Neurology, 

Parkinson Disease Guidelines

Updated: Jan 24, 2019

89 Циклодол 0.001г , 0.002 г шахмал, капсул
Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Паркинсоны эмчилгээ Олон улсын удирдамж

90 Энтакапон 200мг шахмал, капсул
Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Паркинсоны эмчилгээ

American Academy of Neurology, 

Parkinson Disease Guidelines

Updated: Jan 24, 2019

91 Суматриптан 50мг шахмал, капсул
Төв мэдрэлийн системд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Мигрений эмчилгээ

A Neurologist’s Guide to Acute 

Migraine Therapy in the 

Emergency Room

92 Колхицин 1мг шахмал, капсул

Шээсний хүчлийн 

солилцоонд нөлөөлөх 

бэлдмэл

Тулай өвчний эмчилгээ

2012 American College of 

Rheumatology Guidelines for 

Management of Gout. Part 2: 

Therapy and Antiinflammatory 

Prophylaxis of Acute Gouty 

Arthritis

93 Фебуксостат 40мг шахмал, капсул

Шээсний хүчлийн 

солилцоонд нөлөөлөх 

бэлдмэл

Тулай өвчний эмчилгээ

2012 American College of 

Rheumatology Guidelines for 

Management of Gout. 

Part 1: Systematic 

Nonpharmacologic and 

Pharmacologic Therapeutic 

Approaches to Hyperuricemia

94  Кальцийн ацетат 700мг шахмал, капсул

Фосфор кальцийн 

солилцоонд нөлөөлөх 

бэлдмэл

Фосфор бууруулах Олон улсын удирдамж

95
Апоморфины 

гидрохлорид
- нунтаг

Хоол боловсруулах үйл 

ажиллагаанд нөлөөлөх 

бэлдмэл

Бөөлжүүлэх бэлдмэл
"Parkinson Disease Guidelines

Updated: Jan 24, 2019"

96
Бутилскополамины 

бромид
 10мг, 20мг/2мл

шахмал, 

капсул, тарилга

Хоол боловсруулах үйл 

ажиллагаанд нөлөөлөх 

бэлдмэл 

Ходоодны гөлгөр булчин сулруулна.
Practice Guidelines for Primary 

Care of Acute Abdomen 2015

97 Мебеверин 20мг шахмал, капсул
Хоол боловсруулах замын 

эмгэгт хэрэглэх бэлдмэл

Спазмолитик 

Ходоод гэдэсний замын эмгэг
Олон улсын удирдамж

98 Ревапразан 100мг шахмал, капсул 

Хоол боловсруулах үйл 

ажиллагаанд нөлөөлөх 

бэлдмэл 

Ходоодны хүчил бууруулах эм

The Doctor's Guide to 

Gastrointestinal Health: Preventing 

and Treating Acid

99 Троксипид 100мг шахмал, капсул 

Хоол боловсруулах үйл 

ажиллагаанд нөлөөлөх 

бэлдмэл 

Ходоод улаан хоолойн рефлюкс 

эмчилгээнд хэрэглэнэ. 

Guideline on Management of 

Atrophic Gastritis and Intestinal 

Metaplasia

100 Эупатиллин 60мг шахмал, капсул 

Хоол боловсруулах үйл 

ажиллагаанд нөлөөлөх 

бэлдмэл 

Ходоодны шархлааны үед хэрэглэнэ
Guidelines for Prevention of NSAID-

Related Ulcer Complications



101
Пиоглитазоны 

гидрохлорид
15мг, 30мг,  45мг шахмал, капсул 

Цусан дахь сахарын 

хэмжээг бууруулах 

бэлдмэл

Чихрийн шижингийн 2-р хэв шинжийн 

үед хэрэглэх

Management of Hyperglycemia in 

Type 2 Diabetes, 2018. A 

Consensus Report by the 

American Diabetes Association 

(ADA) and the European 

Association for the Study of 

Diabetes (EASD)

102 Кальцийн фолинат 15 мг шахмал, капсул
Цус төлжилтөнд нөлөөлөх 

бэлдмэл
Хурц цус багадалтын эмчилгээ

Chemotherapy extravasation 

guideline 2012

103 Дарбепоэтин 25мкг, 40мкг тарилга
Цус төлжилтөнд нөлөөлөх 

бэлдмэл
Улаан эс төлжүүлэх

Chemotherapy extravasation 

guideline 2013

104 Цайрын оксид -
гадуур хэрэглэх 

уусмал

Арьсны эмгэгт хэрэглэх 

бэлдмэл
Арьсны эмгэгт хэрэглэх бэлдмэл Олон улсын удирдамж

105 Мефлохин 250мг шахмал, капсул
Эгэл биетний эсрэг 

бэлдмэл
Хумхаа өвчнийг эмчлэх

Дэлхийн эрүүл мэндийн 

байгууллагын зөвлөмж

106
Артеметер + 

Лумефантрин
20мг + 120мг шахмал, капсул

Эгэл биетний эсрэг 

бэлдмэл
Хумхаа өвчнийг эмчлэх Олон улсын удирдамж

107 Атоваквин + Прогуанин 250мг + 100мг шахмал, капсул
Эгэл биетний эсрэг 

бэлдмэл
Хумхаа өвчнийг эмчлэх Олон улсын удирдамж

№ Олон улсын нэршил
Эмийн тун 

хэмжээ
Эмийн хэлбэр Эм судлалын ангилал Эмчилгээнд хэрэглэх заалт Удирдамж, заавар

1 Этаноламины олеат 5мг/2мл тарилга Олон улсын удирдамж

2 Циметропийн бромид
50мг, 5мг/мл - 

10мг/мл 

шахмал, 

капсул, тарилга
Олон улсын удирдамж

3 Сиролимус 1мг, 2мг шахмал, капсул
Дархлал дарангуйлах 

бэлдмэл

Эрхтэн шилжүүлэх мэсзаслын дараа 

болон хавдрын эмчилгээ
Олон улсын удирдамж

4 Алпростадил 
500мкг/мл, 10мг, 

20мг
тарилга Антигоагулянт

Амьд донороос элэг шилжүүлэн 

суулгах 
Олон улсын удирдамж

5 Дилтиазем 30мг          шахмал, капсул
Зүрх судасны системд 

нөлөөлөх бэлдмэл

Кальцийн сувагт хориг үүсгэх 

бэлдмэл.

Гипертони, зүрхний цусан 

хангамжийн дутагдлын төрөл бүрийн 

хэлбэрийн үед 

Олон улсын удирдамж

6 Индиго кармин 40мг тарилга Оношилгооны бодис
Тодосгогч бодис.

Дурангийн оношилгоонд хэрэглэх
Олон улсын удирдамж

7 Гефитиниф 250 mg шахмал, капсул EGFR ингибитор Жижиг бус эсийн уушигны хавдар
National Comprehensive Cancer 

Network guideline

8 Пембролизумаб 50mg, 100mg тарилга
Эсрэгбие

(humanized antibody, PD-1)
Хавдрын эмчилгээ

National Comprehensive Cancer 

Network guideline

9 Дуралимаб 10мг/кг тарилга Сheck point inhibitor NSCLC 
National Comprehensive Cancer 

Network guideline

10 Нафатостат 50мг тарилга
Цус бүлэгнэлтэд нөлөөлөх 

эм 

Амьд донороос элэг шилжүүлэн 

суулгах 

National Comprehensive Cancer 

Network guideline

11
Монсел (Төмрийн 

сульфат)
20% тарилга

Цусны бүлэгнэлтэнд 

нөлөөлөх бэлдмэл
Цус алдалтын эсрэг хэрэглэх Олон улсын удирдамж

12 Верипласт комби сет 3мл тарилга
Тарьж хэрэглэх тэжээлийн 

бэлдмэл

Хоол боловсруулах замаар хооллох 

боломжгүй үед
Олон улсын удирдамж

13 Иод 131 - тарилга
Цацраг идэвхт эмийн 

бодис

Бамбай булчирхайн гипертириозмын 

үед 
Олон улсын удирдамж

14 Техниниум 99.М - тарилга
Цацраг идэвхт эмийн 

бодис
Хавдрын оношилгоо Олон улсын удирдамж

15

Фтор-18 

Фтордеоксиглюкоз 

(18FDG)

- тарилга
Цацраг идэвхт эмийн 

бодис
Хавдрын оношилгоо Олон улсын удирдамж

Бүдүүн, шулуун гэдэс дурадахад булчин суллах, гэдэсний 

гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг багасгах.

Энэхүү жагсаалтад заагдсан нэршил бүхий бодисуудад түүний нэр дурдагдаагүй бусад давсууд болон изомерууд, 

тэдгээрийг агуулсан бүх тун хэмжээг хамааруулж ойлгоно.

3. Эмчилгээний шинэ технологи нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор хэрэглэгдэх эмүүд

Элэгний хавдрын эмчилгээнд судас боох ажилбар мөн  цочмог 

цус алдалт







 












































