ЭХ БАРИХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭМЧ /ГЭРЭЭТ/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр мэргэшсэн, 2 буюу түүнээс дээш жил энэ чиглэлээр ажилласан
туршлагатай
 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй,
 Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 Харилцааны өндөр ур чадвартай, хариуцлагатай, багаар ажиллах чадвартай
 Ээлжийн зохицуулалтаар ажиллах боломжтой байх
 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэмжээг эрхэмлэн дээдэлдэг, харилцаа хандлага сайтай

ЭХ БАРИХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХЭТ АВИАН ОНОШЛОГООНЫ ЭМЧ

Ажлын байрны зорилго: Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношлогоо болон ургийн гаж хөгжил эрт илрүүлэх
үзлэг хийх.
Тавигдах шаардлага:
 Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношлогоогоор мэргэшсэн, ургийн гаж хөгжил эрт илрүүлэх үзлэх хийх
онолын болон практик ур чадвар эзэмшсэн
 Жирэмсний эмгэгийг илрүүлэх оношлох чадвартай
 Эх барихын допплер шинжилгээ хийх ур чадвар эзэмшсэн
 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр тасралтгүй 5 жил, хэт авиан оношлогоогоор 1-ээс дээш жил ажилласан
туршлагатай
 Харилцааны өндөр ур чадвартай

 Хамтран ажиллах, багаар ажиллах чадвартай
 Эрсдэл хүлээх, ачаалал даан ажиллах чадвартай
 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг эрхэмлэн дээдэлдэг байх

ДҮРС ОНОШЛОГООНЫ ЭМЧ

Ажлын байрны зорилго: Дүрс оношлогоо болон хэт авиан шинжилгээнд дүгнэлт бичих.
Тавигдах шаардлага:






Хүний их эмч мэргэжилтэй, дүрс оношлогооны чиглэлээр мэргэшсэн
5-аас доошгүй жилийн ажлын туршлагатай
Мэдрэлийн чиглэлийн шинжилгээнд дүгнэлт бичих чадвартай. Энэ чиглэлээр холбогдох сургалтанд
хамрагдаж, ажиллаж байсан туршлагатай
Амралтын өдрөөр ажиллах боломжтой бол давуу талтай
Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх

Хүүхдийн сувилагч

Ажлын байрны зорилго/ үүрэг: Эмнэлгийн тасаг, нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд сувилахуйн тусламж, үйлчилгээг
батлагдсан стандарт сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх
Тавигдах шаардлага:


Сувилахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй;







Сувилагч мэргэжил эзэмшсэн байх
Ажлын туршлагатай байх
Хүүхэд, нярайн тасагт ажиллаж байсан
Компьютерийн хэрэглээний програмууд дээр ажиллаж чадвартай
Англи хэлний мэдлэгтэй бол давуу талтай

Ээлжийн сувилагч

Ажлын байрны зорилго/ үүрэг: Эмнэлгийн тасаг, нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд сувилахуйн тусламж, үйлчилгээг
батлагдсан стандарт сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний удирдамжийн дагуу мэргэжлийн түвшинд үзүүлэх
Тавигдах шаардлага:






Сувилахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй;
Сувилагч мэргэжил эзэмшсэн байх
Ажлын туршлагатай байх
Компьютерийн хэрэглээний програмууд дээр ажиллаж чадвартай
Англи хэлний мэдлэгтэй бол давуу талтай

Эм зүйч

Ажлын байрны зорилго: Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тасралтгүй бэлэн байдлыг хангах, нөөцийг үр ашигтай зохион
байгуулах.
Тавигдах шаардлага:
 Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургуулийг Эм зүйч мэргэжлээр төгссөн

 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй
 Англи хэлний мэдлэгтэй
 Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай. Эмнэлгийн хэрэгслийн болон эмийн санд ажиллаж байсан бол давуу
тал болно.
 Хурдан, шаламгай
 Харилцааны соёлтой
 Багаар ажиллах чадвартай

Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч

Ажлын байрны зорилго: Уламжлалт анагаах ухааны эмчийн зааварчилгааны дагуу уламжлалт анагаах ухааны
гардан үйлдлүүдийг гүйцэтгэх /Бүх биеийн бариа, хэсэгчилсэн бариа, бумба тавих гэх мэт/ оношийн дагуу хийх.
Тавигдах шаардлага:
 Уламжлалт анагаах ухааны сувилагчийн мэргэжлээр Анагаах ухааны боловсрол олгодог сургуулийг
мэргэжлээр төгссөн эсвэл сургалтанд хамрагдсан мэргэжлийн дипломтой байх
 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй
 Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай
 Англи хэлний дунд ба дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
 Физик эмчилгээний аппаратууд дээр ажиллах чадвартай байх

Дурангийн сувилагч

Ажлын байрны зорилго: Батлагдсан дүрэм журам, стандартын дагуу сувилахуйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх.

Тавигдах шаардлага:






Сувилахуйн мэргэжил эзэмшсэн
Сувилахуйн лицензтэй
Дурангийн курст суралцсан, мэргэжлийн үнэмлэхтэй бол давуу талтай
Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний курст суралцсан бол давуу талтай
Ажлын тодорхой туршлагатай байх

ЭХ БАРИГЧ

Ажлын байрны зорилго: Эх барихын тусламж, үйлчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу өндөр түвшинд үзүүлэх.
Тавигдах шаардлага:







Эх баригчийн мэргэжилтэй
Эх барих үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй
Төрөх, төрсний дараах тасагт ажиллаж байсан туршлагатай, онош илрүүлэх, зөвөлгөө өгөх чадвартай
Комьпютерийн хэрэглээний програмууд дээр ажиллаж байсан туршлагатай
Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны өндөр ур чадвартай
Ээлжийн зохицуулалтаар ажиллах боломжтой байх

ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХООЛЗҮЙЧ /ТЕХНОЛОГИЧ/

Ажлын байрны зорилго: Эмнэлгийн хоол үйлдврэлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагааг стандарт шаардлагын дагуу
зохион байгуулж, удирдах.

Тавигдах шаардлага:









Хоолзүй, тэжээхүйн ухааны бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
Эмчилгээний хоолзүйчийн мэргэшүүлсэн сургалтанд хамрагдсан байх
Баг удирдах, зохион байгуулах, шинийг санаачлах өндөр ур чадвартай
Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй
Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай
Хувийн зохион байгуулалт сайтай, харилцааны өндөр ур чадвартай
Тайлан тооцоо гаргах болон MS хэрэглээний програмууд дэр ажилладаг байх
Эмнэлгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ажилласан байсан бол давуу тал болно

ТОГООЧ

Ажлын байрны зорилго: Хоол үйлдвэрлэлийн урсгал, зохион байгуулалтын дагуу хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг
явуулах.
Тавигдах шаардлага:





Тогоочийн 1 ба 2-р зэргийн үнэмлэхтэй
Мэргэжлээрээ тасралтгүй 3-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай
Багаар ажиллах чадвартай, хувийн зохион байгуулалт сайтай
Нарийн боов болон захиалгат хоол хийдэг бол давуу тал болно
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