Дотоод шүүрлийн эмч
Ажлын байрны зорилго: Дотоод шүүрлийн эмгэгийн чиглэлээр нарийн мэргэшлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, Интермед эмнэлэгт
ашиглах дотоод шүүрлийн эмгэгийн эмчилгээний оношлогоо, эмчилгээний стандарт, түгээмэл үйлдлийн стандарт, удирдамжийн дагуу
үнэлгээ, эмчилгээг хийх.

Тавигдах шаардлага:
•
•
•
•
•
•
•
•

Хүний их эмчийн мэргэжлээр төгссөн, бакалавр болон магистр зэрэгтэй
Дотоод шүүрлийн эмгэгийн чиглэлээр нарийн мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан буюу мэргэжлийн дипломтой
Эмчлэх эрхийн лицензтэй
Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай
Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
Комьпютерийн хэрэглээний програмууд дээражиллах чадвартай
Харилцааны өндөр ур чадвартай
Эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэн дээдэлдэг

Хүүхдийнэмч /Гэрээт/
Ажлын байрны зорилго: Эмчилгээ, үйлчилгээг батлагдсан стандарт, удирдамжийн дагуу мэргэжлийн өндөр түвшинд
үзүүлэх.
Тавигдах шаардлага:
•Анагаа хухааны их дээд сургуулийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
•Хүүхдийн эмчээр мэргэшсэн, ажлын 2-с доошгүй жилийн ажлын туршлагатай
•Хүүхдийн хоол боловсруулах эрхтний эмгэг судлалаар мэргэшсэн бол давуу талтай
•2-оос доошгүй жилийн ажлын туршлагатай
•Мэргэжлийн үйлажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй

•Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
•Харилцааны өндөр ур чадвартай
•Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэмжээг эрхэмлэн дээдэлдэг байх

Халдвартын эмч
Ажлын байрны зорилго: Халдварын тохиолдлуу дболон хүүхдийн өвчнийг оношлох, эмчлэх, зөвлөгөөөгөх, вакцины үзлэг,
аялалтын анагаахын үзлэгхийх, зөвлөгөө өгөх, Халдварын хяналтын хорооны үйлажиллагаанд дэмжлэгүзүүлэх.

Тавигдах шаардлага:
•
•
•
•
•
•

Халдварт өвчин судлалын эмч болон хүүхдийн эмч мэргэжилтэй
Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан ажлын туршлагатай
Эмчлэх эрхийн лицензтэй
Компьютерын оффис программууд дээр ажиллах чадвартай
Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
Багаар ажиллах болон асуудал шийдвэрлэх чадвартай

Нярайн сувилагч
Ажлын байрны зорилго: Батлагдсан стандарт, дүрэм журмын дагуу нярайд сувилахуйн тусламж үйлчилгээг мэргэжлийн
өндөр түвшинд үзүүлэх.
Тавигдах шаардлага:
•
•

Сувилахуйн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
Нярайн мэргэшүүлэх курс төгссөн, дипломтай

•
•
•
•

Сувилахуй үйлчилгээ эрхлэх лицензтэй
Нярайн тасагт ажиллаж байсан туршлагатай
Зөвөлгөө өгөх чадвартай
Харилцааны ур чадвар өндөр, багаар ажиллах арга барил эзэмшсэн

Урологийн сувилагч
Ажлын байрны зорилго: Урологийн ажилбарын үед эмчид туслах, урологийн амбулаторид ажиллах
Тавигдах шаардлага:
•
•
•
•
•
•
•

Анагаах ухааны их, дээд сургуулийг Сувилахуйн мэргэжлээр төгссөн /дипломын болон бакалаврын зэрэгтэй/
Мэс заслын сувилагчийн мэргэжил дээшлүүлэх курс төгссөн
Сувилахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй
Компьютерийн зохих түвшний мэдлэгтэй
Мэргэжлээрээ 2-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай
Урологийн тасагт ажиллаж байсан бол давууталтай
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэмжээг эрхэмлэн дээдэлдэг байх

Хүүхдийн сувилагч
Ажлынбайрнызорилго/ үүрэг: Эмнэлгийнтасаг, нэгжийнчигүүргийнхүрээндсувилахуйнтусламж,
үйлчилгээгбатлагдсанстандартсувилахуйнтусламж, үйлчилгээнийудирдамжийндагуумэргэжлийнтүвшиндүзүүлэх
Тавигдахшаардлага:
•
•
•
•
•
•

Сувилахуйнүйлажиллагааэрхлэхзөвшөөрөлтэй;
Сувилагчмэргэжилэзэмшсэнбайх
Ажлын туршлагатай байх
Хүүхэд, нярайн тасагт ажиллаж байсан
Компьютерийн хэрэглээний програмууд дээр ажиллаж чадвартай
Англихэлниймэдлэгтэйболдавууталтай

Ээлжийн сувилагч
Ажлынбайрнызорилго/ үүрэг: Эмнэлгийнтасаг, нэгжийнчигүүргийнхүрээндсувилахуйнтусламж,
үйлчилгээгбатлагдсанстандартсувилахуйнтусламж, үйлчилгээнийудирдамжийндагуумэргэжлийнтүвшиндүзүүлэх
Тавигдахшаардлага:
•
•
•
•
•

Сувилахуйнүйлажиллагааэрхлэхзөвшөөрөлтэй;
Сувилагчмэргэжилэзэмшсэнбайх
Ажлын туршлагатай байх
Компьютерийн хэрэглээний програмууд дээр ажиллаж чадвартай
Англихэлниймэдлэгтэйболдавууталтай

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникч
Ажлынбайрнызорилго: Эмнэлгийноношлогооэмчилгээнийхяналтынбүхий л
аппараттоногтөхөөрөмжийнтасралтгүйүйлажиллагааявуулахнөхцөлийгбүрдүүлжхянах,
эмнэлгийнтоногтөхөөрөмжийнинженерийнудирдлагандөгсөнүүрэгдаалгаврыгханганажиллах.
Тавигдахшаардлага:
•
•
•
•
•
•
•

ТехникийнболонИхдээдсургуулийнфизик, электроник, тоногтөхөөрөмжийнинженер, техникийнбүрэндундмэргэжилтэйбайх
Эмнэлгийнтоногтөхөөрөмжийнсургуульболонсургалтуудадхамрагдсан, мэргэжилдээшлүүлсэнбайх
Мэргэжлээрээ 5-9 жилажилласантуршлагатай
Биедаанэмнэлгийнтоногтөхөөрөмжийгоношлохчадвартай
Англиболоноросхэлнийдундаасдээштүвшниймэдлэгтэй
Цахилгаанболонэлектроникийнзасвархийхчадварэзэмшсэнбайх
Харилцааныөндөрурчадвартай
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