Ажлын байрны нэр
Байгууллага, тасаг нэгж
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Албан тушаалын ангилал
Орон тоо
Боловсрол
Нарийн мэргэшил
Ажлын туршлага
Ур чадвар
Тусгай шаардлага

Байгууллагаас өгөх хангамж,
урамшуулал
Байгууллагын хаяг
Холбогдох ажилтан, утас,
имэйл

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч
Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн поликлиникийн тасаг
1.Үйлчлэх хүрээний хүн амд гэр бүл төлөвлөлтийн талаар мэргэжлийн
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
2.Үйлчлэх хүрээний жирэмсэн эхчүүдэд эмнэлгийн анхан шатны
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
3.Үйлчлэх хүрээний хүн амд төрөх үеийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх
4.Бусад
ТҮЭМ-6
1
Хүний их эмч
Эх барих эмэгтэйчүүдийн үндсэн мэргэшил эзэмшсэн байх,
эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлалаар төрөлжсөн
мэргэшил эзэмшсэн бол давуу тал болно.
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй
Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан
Оффиссын хэрэглээний программ дээр ажиллах
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах
Статистик шинжилгээ хийх
Хавдартай иргэдэд зөвлөгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай,
тэвчээртэй байх
Төрийн албан хаагчийн болон Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах
Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авилгаас ангид байх
Үр дүнгийн урамшуулал, гадаад, дотоодын сургалтад хамруулах,
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
Хан-Уул дүүрэг 3 дугаар хороо, чингисийн өргөн чөлөө
Хүний нөөцийн ажилтан Д.Бат-Эрдэнэ
99892653
baterdene.d2021@gmail.com
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Дүрс оношилгооны их эмч
Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн поликлиникийн тасаг
Тасаг нэгжийн зорилтын хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг
үйлчлүүлэгчид батлагдсан стандарт удирдамжийн дагуу мэргэжлийн
түвшинд үзүүлэх
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Хүний их эмч
Хэт авиа оношлогооны эмчийн үндсэн болон төрөлжсөн нарийн
мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан, мэргэжлийн зэрэгтэй
3-аас дээш жил хэт авиа оношлогооны эмчээр ажилласан байх
Ehealt, Оффиссын хэрэглээний программ дээр ажиллах
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах
Статистик шинжилгээ хийх
Хавдартай иргэдэд зөвлөгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай,
тэвчээртэй байх
Төрийн албан хаагчийн болон Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах
Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авилгаас ангид байх
Үр дүнгийн урамшуулал, гадаад, дотоодын сургалтад хамруулах,
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
Хан-Уул дүүрэг 3 дугаар хороо, чингисийн өргөн чөлөө
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Халдвартын их эмч
Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн поликлиникийн тасаг
Тасаг нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээг батлагдсан стандарт, удирдамжын дагуу мэргэжлийн
түвшинд үзүүлэх
ТҮЭМ-6
1
Хүний их эмч
Халдвартын эмчээр мэргэшсэн байх
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй
Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан
Оффиссын хэрэглээний программ дээр ажиллах
Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах
Статистик шинжилгээ хийх
Хавдартай иргэдэд зөвлөгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай,
тэвчээртэй байх
Төрийн албан хаагчийн болон Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм
хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах
-Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авилгаас ангид байх
Үр дүнгийн урамшуулал, гадаад, дотоодын сургалтад хамруулах,
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
Хан-Уул дүүрэг 3 дугаар хороо, чингисийн өргөн чөлөө
Хүний нөөцийн ажилтан Д.Бат-Эрдэнэ
99892653
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