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1.



Төвийн удирдлага, зохион байгуулалттай холбоотой асуудлаар

2.



Байгууллагын үзүүлж буй үйлчилгээний тухай санал, хүсэлт, гомдлын асуудлаар

3.




Судалгааны болон тайлан, мэдээлэл
Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо буюу эрүүл мэндийн зардалтай холбоотой асуудал

4.










Статистикийн мэдээ, мэдээлэл
Н-info програм дээр ажиллах аргачлал
Сарын мэдээний програм дээр ажиллах арга зүйн зөвлөгөө өгөх
ЭМБ-ын мэдээ, тайлан ирүүлэх, гаргах тухай аргачлал, зөвлөгөө өгөх
Мэдээллийн технологи, телемедициний сүлжээнд холбогдох талаар зөвлөгөө өгөх
ЭМБ-д магадлан итгэмжлэл олгох үйл ажиллагаа
Эрүүл мэндийн байгууллагын стандарт
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн хэрэгжилт
болон мэдээний сан бүрдүүлэх талаар мэргэжил арга зүйгээр хангах
Эрсдлийн үнэлгээ
Хүлээгдлийн мэдээ, тайлан
Эмнэл зүйн цахим платформ (Up to Date)-ын хэрэглээний чиглэлээр
Магадлан итгэмжлэгдсэн ЭМБ-ын халдварын сэргийлэлтийн чиглэлээр мэргэжил арга
зүйгээр хангах, зөвлөгөө өгөх
Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт:
Үндсэн буюу резидентийн сургалт
Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
Эмнэлгийн мэргэжилтний тасралтгүй сургалт
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт /1 сараас дээш хугацааны/
Зайн болон багц цагийн сургалт
Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны сургалт
Эмнэлзүйн сургагч багшийн сургалт
Эмнэлгийн мэргэжилтний гадаад сургалт
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэг
Төгсөлтийн дараах сургалт эрхлэгч байгууллага
Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө
Сул ажлын байрны болон хүний нөөцийн мэдээлэл
Эрүүл мэндийн ажилтны мэдээний нэгдсэн сан
Төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлт, төгсөлтийн шалгалт болон сорилын сантай
холбоотой
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй холбоотой
асуудал:
Тасралтгүй сургалтаар багц цаг биелүүлж мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрөл олгохтой холбоотой асуудал
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалттай
холбоотой асуудал
Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл эрхлэх зөвшөөрөл олгохтой
холбоотой асуудал
Зөвшөөрлийн шалгалтын сорилтой холбоотой асуудал
Эд , эс, эрхтэн шилжүүлэн суулгахтай холбоотой зөвлөгөө
Эд , эс, эрхтэн шилжүүлэн суулгахтай холбоотой эрх зүйн баримт бичиг
Эд , эс, эрхтэн шилжүүлэн суулгахтай холбоотой өргөдөл, гомдол
Дээрх үйл ажиллагаатай холбоотой сургалт
Эрхтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны хяналт тандалт
Иргэний донор болох үйл ажиллагааг арга зүйгээр хангах
Донор болон реципиентийн бүртгэл
ЭМБ-ын амбулаторийн үзлэгийн цаг товлох үйлчилгээний асуудлаар
Цаг товлох үйлчилгээний мэдээллийн сангийн чиглэлээр
Цаг товлох үйлчилгээний программ хангамжийн асуудлаар
Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа
Гадаад хамтын ажиллагаа
- Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн төсөл, хөтөлбөр
- Донор байгууллага
- Хөгжлийн байгууллага
Хүний нөөц
Хууль эрх зүйн асуудлаар
Өргөдөл, санал, хүсэлт, гомдлын шийдвэрлэлт
Архивын лавлагаа, мэдээлэл олгох
Хэвлэл мэдээлэл
Албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой санал, гомдол
Санхүү
Төрийн сангийн тэтгэлэг
Эмч нарын байрны үйлчилгээ
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Лавлах утас:
Төв байр: 70128801
70128805
98648801
Факс:
- 976-11-320633

Хүлээн
авах цаг

Төвийн захирал
Хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ, дотоод
аудитын алба

ДавааБаасан
08:3017:30

Эрүүл мэндийн эдийн
засаг, бодлогын
судалгааны алба
Эрүүл
мэндийн мэдээллийн
алба

Магадлан
итгэмжлэлийн
алба

Хүний
нөөцийн хөгжлийн
алба

Эс, эд, эрхтнийг
шилжүүлэн суулгах
үйл ажиллагааг
зохицуулах алба

Даваа-Баасан гаригийн 09.00-12.00 - 14.00-17.00

No

Дуудлага зохицуулах
алба

Захиргаа,
санхүү, удирдлагын
алба

II байр:
И-мэйл хаяг:

-

9313-7789
461529

admin@hdc.gov.mn

