№

1.

2

3

Нээлттэй ажлын
байр

Ерөнхий
мэргэжлийн эмч

Уламжлалт
анагаахын их эмч

Нүүр ам судлалын
их эмч

Тавигдах шаардлага
-Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн
- Дипломын голч оноо 2.8 аас доош
үнэлгээтэй
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрлийг 2 ба 5 жилийн хугацаатай
авсан байх
- Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай
ажиллах,
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх
- Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн
- Дипломын голч оноо 2.8 аас доош
үнэлгээтэй
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрлийг 2 ба 5 жилийн хугацаатай
авсан байх
- Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай
ажиллах,
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх
- Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн
- Дипломын голч оноо 2.8 аас доош
үнэлгээтэй
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрлийг 2 ба 5 жилийн хугацаатай
авсан байх
- Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай
ажиллах,
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх
- Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн
- Дипломын голч оноо 2.8 аас доош
үнэлгээтэй

Хэрэг
цээ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАХИАЛГА
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5

Үндсэн чиг үүрэг

Анхан
шатны
болон
яаралтай
тусламжийн
хэсэгт
тусламж
үйлчилгээг
шуурхайн
хүргэн ажиллана

Орон
нутагт
суурьшилтай
уламжлалт
ухааны
үйлчилгээг
ажиллах

тогтвор
ажиллан
анагаах
тусламж
хүргэж

Нүүр
ам
судлалын
тусламж
үйлчилгээ
үйлчлэх хүрээний хүн
амд хүргэж эрүүлжүүлэх
үйл ажиллагааг зохион
байгуулан ажиллана

Сул ажлын байрны
захиалга өгсөн
цалингийн санд багтсан
Аймгийн БОЭТ -1
Баяндалай сумын ЭМТ
Хүрмэн сумын ЭМТ
Сэврэй сумын ЭМТ
Ханбогд сумын СДЭ
Манлай сумын ЭМТ
Гурвантэс – ЭМТ-2
Өнө-орших өрх 9 сарын
сүүлээс -2

Бүтэн жаргал мэдрэл
шүдний эмнэлэг
Тэгш дүүрэн уламжлалын
эмнэлэг
Гурвантэс -1

Аймгийн БОЭТ-1
Гурвантэс сумын ЭМТ
Цогт-цэций сумын СДЭ
Бүтэнжаргал мэдрэл
шүдний эмэлэг
Хэрмийн цахиур

4

5

6

Эх барих
эмэгтэйчүүдийн их
эмч

Сувилагч

Эх баригч

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрлийг 2 ба 5 жилийн хугацаатай
авсан байх
- Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай
ажиллах,
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх
Эх барих эмэгтэйчүүдийн төрөлжсөн нарийн
мэргэжил эзэмшсэн байх
Дипломын болон бакалавр боловсрол
эзэмшсэн
Дипломын голч оноо 2.8 аас доошгүй
үнэлгээтэй байх
-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5
жилийн зөвшөөрөлтэй
- Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах
-Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй
Сувилахуйн
төрөлжсөн
мэргэжил
нярай,хүүхэд
Эрчимт
эмчилгээ,
мэдээгүйжүүлэгийн
төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх нь
давуу тал болно
Дипломын болон бакалавр боловсрол
эзэмшсэн
Дипломын голч оноо 2.8 аас доошгүй
үнэлгээтэй байх
-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5
жилийн зөвшөөрөлтэй
- Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах
-Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй
Сувилахуйн
төрөлжсөн
мэргэжил
нярай,хүүхэд
Эрчимт
эмчилгээ,
мэдээгүйжүүлэгийн
төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх нь
давуу тал болно
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Эх
барих
төрөх
эмэгтэйчүүдийн нарийн Аймгийн БОЭТөв-1
мэргэжлийн
тусламж Гурвантэс сумын ЭМТ-1
үйлчилгээг
хүн
амд
хүргэж ажиллана

Сувилахуйн
тусламж
үйлчилгээг
сувилахуйн
5-н шатлалын
дагуу
чанарын өндөр түвшинд
хүргэж
тасралтгүй
суралцан
өөрийн
ур
чадварыг
хөгжүүлж
ажиллана

Аймгийн БОЭТ-д 4
Баяндалай сумын ЭМТ
Булган сумын ЭМТ
Гурвантэс сумын ЭМТ
Ноён сумын СДЭ
Цогт-цэций сумын СДЭ
Манлай ЭМТ
Хүрмэн
Ханбогд-1
Ханхонгор
Сэврэй
Булган

Эх барих эмэгтэйчүүдийн
эмчийн удирдлага дор
төрөлт удирдан эх бариж
жирэмсэн
эхчүүдэд
зөвлөгөө
мэдээлэл Аймгийн БОЭТ-3
сургалтыг
тасралтгүй Цогт-цэций сумын СДЭ
явуулж өөрийн мэдлэг ур Баяндалай
чадварыг
дээшлүүлэн
ажиллана
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Рентген техникч
лаборант

Хүүхдийн их эмч

Дипломын болон бакалавр боловсрол
эзэмшсэн
Дипломын голч оноо 2.8 аас доошгүй
үнэлгээтэй байх
-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5
жилийн зөвшөөрөлтэй
- Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах
-Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй
Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн
- Дипломын голч оноо 2.8 аас доош
үнэлгээтэй
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрлийг 2 ба 5 жилийн хугацаатай
авсан байх
- Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай
ажиллах,
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх
Хүүхдийн эмчийн үндсэн болон төрөлжсөн
мэргэжил эзэмшсэн
- Багаар ажиллах чадвартай
- Удирдан манлайлах ур чадвартай
Эм зүйн болон эм найруулагч

Эм зүй, эм
найруулагч

БЗДХ-ын их эмч
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2

Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн
- Дипломын голч оноо 2.8 аас доош
үнэлгээтэй
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрлийг 2 ба 5 жилийн хугацаатай
авсан байх
- Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай
ажиллах,
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх
Халдвартын эмчийн үндсэн болон

2

Дүрс оношилгооны багаж
тоног
төхөөрөмжийг
бүрэн
хэмжээгээр Ханбогд сумын СДЭ
ашиглан
техник Цогт-цэций сумын СДЭ
Ханхонгор
хэрэгслэлийн
аюулгүй
байдлыг
хангаж Хүрмэн
төрөлжсөн
нарийн Булган
мэргэжлийн
эмчийн
удирдлагад
хамтран
ажиллана

Эх хүүхдийн эрүүл
мэндийг хамгаалах
эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээг чанартай
хүргэх бодлогын
хэрэгжүүлэн удирдлага
арга зүйгээр ханган
ажиллана

Эм барих эрхтэй

Орон нутагт тогтвор
суурьшилтай ажиллан
халдварт өвчний болон
БЗДХ-ын тусламж
үйлчилгээг үзүүлэх

Аймгийн Эрүүл Мэндийн
Газар
Эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний хэлтэс

Ханхонгор эргэлтийн
эмийн сан
Мандал-овоо эргэлтийн
эмийн сан
Хүрмэн эргэлтийн эмийн
сан

БОЭТөвийн Халдвартын
тасагт
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Сүрьеэгийн их эмч

төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн
- Багаар ажиллах чадвартай
- Удирдан манлайлах ур чадвартай
Бакалаврь боловсрол эзэмшсэн
- Дипломын голч оноо 2.8 аас доош
үнэлгээтэй
- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрлийг 2 ба 5 жилийн хугацаатай
авсан байх
- Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай
ажиллах,
- Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх хүсэл
эрмэлзэлтэй
- Ажиллаж байсан бол НДД-ын хуулбар
- Бие даасан ажиллах чадвартай байх
Халдвартын эмчийн үндсэн болон
төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн
- Багаар ажиллах чадвартай
- Удирдан манлайлах ур чадвартай

1

Орон нутагт тогтвор
суурьшилтай ажиллан
халдварт өвчний болон
сүрьеэ өвчний тусламж
үйлчилгээг үзүүлэх

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлийн шалгалтад тэнцсэн байна
Төрийн албан хаагчын анкет бөглөх
Дипломын голч оноо 3 түүнээс дээш байх шалгуур үзүүлэлт нь давуу тал болно

БОЭТөвийн Халдвартын
тасагт

