ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ
№

1

Байгууллагын
нэр

Албан тушаал

Эрүүл мэндийн
газар

Нөхөн үржихүйн эрүүл
мэнд хариуцсан
мэргэжилтэн
Яаралтай, гамшиг,
эрсдлийн үеийн
тусламж үйлчилгээ
хариуцсан
мэргэжилтэн
Эх барих
эмэгтэйчүүдийн
тусламж үйлчилгээ
хариуцсан
мэргэжилтэн
Эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний чанар,
эрсдэл, цус цусан
бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдал
хариуцсан
мэргэжилтэн
Эмнэлгийн магадлан
итгэмжлэл, тусгай
зөвшөөрөл, оношилгоо
эмчилгээний
технологи, эмнэлгээс
шалтгаалах халдвар
хариуцсан
мэргэжилтэн

Тоо

1

1

1

3

Завханмандал
сумын Сум
дундын эмнэлэг

Эх барих
эмэгтэйчүүдийн их эмч

1

Уламжлалтын их эмч

1 /түр/

4

Түдэвтэй сумын
Сум дундын
эмнэлэг

6
7

Баянхайрхан
сумын Эрүүл
мэндийн төв
Нөмрөг сумын

Хүний нөөцийн
мэргэжилтэн А.Азжаргал
99469800

1

Тархвар судлаач эмч

5

Хариуцсан мэргэжлийн
дагуу үндсэн болон
төрөлжсөн мэргэшил
эзэмшсэн
Мэргэжлээрээ 2-оос
доошгүй жил
ажилласан
Төрийн жинхэнэ албан
хаагчийн шалгалтанд
орж тэнцсэн байх,

1

Аймгийн нэгдсэн
эмнэлэг

Шилүүстэй сум
дундын эмнэлэг

Холбоо барих утас

1

2

Нийгмийн эрүүл
мэндийн сувилагч
Мэс заслын их эмч
Эх барих
эмэгтэйчүүдийн их эмч
Мэдээгүйжүүлэг,
эрчимт эмчилгээний
эмч
Эх баригч
Хүүхдийн их эмч

Ажлын байранд
тавигдах шаардлага

1 /түр/
1
1

Хүний их эмч, эрүүл
ахуйч, тархвар судлаач
Эх барих
эмэгтэйчүүдийн их эмч
Уламжлалт анагаах
ухааны их эмч
Нийгмийн эрүүл
мэндийн сувилагч
Мэс заслын их эмч
Эх барих
эмэгтэйчүүдийн их эмч

Хүний нөөцийн менежер
Ш.Роломсүрэн 99469800
Дарга А.Дулмаа 88911700

Дарга Н.Буянт 99292127

Дарга
Г.Дашдэмбэрэл 99995738

1

Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт
эмчилгээний их эмч

1
1

Эх баригч
Хүүхдийн их эмч

Багийн эмч

1

Их эмч, Бага эмч

Дарга Э.Балжиржанцан
98212683

Багийн эмч

1

Их эмч, Бага эмч

Дарга Ж.Дармааням

8
9

Эрүүл мэндийн
төв
Ургамал сумын
Эрүүл мэндийн
төв
Цагаанхайрхан
сумын эрүүл
мэндийн төв

98033089
Багийн эмч

2

Их эмч, Бага эмч

Хүний их эмч

1 /түр/

Хүний их эмч

Багийн эмч эмч
Дархлаажуулалтын
сувилагч

1 /түр/
1 /түр/

Их эмч, Бага эмч
Сувилагч

Дарга М.Оюунтунгалаг
86210806
Дарга
Л.Нямсайхан 99066436

Ажлын байранд тавигдах нийтлэг шаардлагa





Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг төгссөн
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг баритлан ажилладаг, хариуцлагатай
Идэвх санаачлагатай багаар ажиллах чадвартай
Тогтвор суурьшилтай ажиллах

Бүрдүүлэх материал






Төрийн албан хаагчийн анкет
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