
 
МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ШАЛГАЛТ 2019 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ МЭРГЭЖЛИЙН  

САЛБАР ЗӨВЛӨЛ, НИЙГЭМЛЭГ, ХОЛБООДЫН МЭДЭЭЛЭЛ 
 

МЭРГЭЖЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ МЭРГЭШЛИЙН ЧИГЛЭЛ ХОЛБОГДОХ ХҮНИЙ НЭР, 
УТАС ХАЯГ 

1.  Ерөнхий мэргэжлийн 
салбар зөвлөл 

 
Өрхийн анагаах ухаан 
судлал 
 

 
С.Сонин 
/Ерөнхий мэргэжилтэн/; 
99114231; 
Д.Мягмарцэрэн 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99138293 

Өрхийн эмч нарын материал хүлээн авах газар: 
 Ботаникийн Анагаахын шинэ сургууль, 504 тоот 
өрөөнд Д.Мягмарцэрэн багш хүлээн авна.  99138293 
Сумын эмч нарын материалыг хүлээн авах 
газар: 
Сумын эмч нарын холбоо /ХӨСҮТ, 32.33/B байранд 
/Сүрьеэгийн клиникийн зүүн корпус/ хүлээн авна. 
н.Чимэддолгор /91154455/, н.Даваахүү /99077169/ 

Хүний бага эмч 

2.  
Гэмтэл согог судлалын 
мэргэжлийн салбар 
зөвлөл 

Гэмтэл согог судлал 

С.Отгонгэрэл 
/Ерөнхий мэргэжилтэн/; 
91119889 
А.Эрдэнэбилэг 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99005539 

ГССҮТ, 119 тоот өрөөнд С.Отгонгэрэл эмч хүлээн 
авна. /91119889/ 
 

3.  
Дотрын анагаах судлалын 
мэргэжлийн салбар 
зөвлөл 

Дотрын анагаах судлал 

Х.Алтайсайхан 
/Ерөнхий мэргэжилтэн / 
99901691; 
Н. Ариунцэцэг  
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99118386 

Брилиант эмнэлэгт /ХСҮТ-ийн хойд талд/ 
Н.Ариунцэцэг багш хүлээн авна. 99118386 

4.  
Нийгмийн эрүүл мэнд 
судлалын мэргэжлийн 
салбар зөвлөл 

Нийгмийн эрүүл мэнд 
судлал  

О.Чимэдсүрэн 
/Ерөнхий мэргэжилтэн/; 
99080671 
Д.Нарансүх 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
94004884 

АШУҮИС, Эрдмийн сургууль, 5,6 тоот өрөөнд хүлээн 
авна. О.Чимэдсүрэн  /99080671/ 
 

5.  Нүд судлалын мэргэжлийн 
салбар зөвлөл Нүд судлал 

Т.Булган 
/Ерөнхий мэргэжилтэн/; 
99857870 
Ж.Баттуяа 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99198182 

УНТЭ, Нүд судлалын тасгийн эмч н.Бүрэнжаргал 
хүлээн авна. /99190585/ 
 



6.  
Нүүр амны судлалын 
мэргэжлийн салбар 
зөвлөл 

Шүдний ерөнхий эмчилгээ 
судлал 

Б.Амарсайхан 
/Ерөнхий мэргэжилтэн/; 
95902226 
М.Энхтайван 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99082008 

 
 
Шүдний мэргэжилтнүүдийн холбооны байранд 
М.Энхтайван хүлээн авна. /99082008/ 
Хаяг: БГД, бичил хороололын аркын урьд талд 
Тэнгэр –Ээл компаны байр, 2 давхарт, 2 тоот өрөө 
 
 

Нүүр амны мэс засал 
судлал 
Нүүр амны согог засал 
судлал 
Хүүхдийн нүүр амны 
судлал 
Нүүр амны гажиг засал 
судлал 
Нүүр амны сувилахуй 
судлал 
Шүдний техникч 

7.  
Сэтгэц судлалын 
мэргэжлийн салбар 
зөвлөл 

Сэтгэц судлал 

З.Хишигсүрэн 
/Ерөнхий мэргэжилтэн 
/99877350; 
Т.Ганцэцэг 
/Нарийн бичгийн дарга/  
99271371 

СЭМҮТ – Захиргаа 301 тоот, Т.Ганцэцэг эмч хүлээн 
авна. /99271371, 99064741/ 

8.  
Хавдар судлалын 
мэргэжлийн салбар 
зөвлөл 

Хавдар судлал 

Б.Ганзориг 
/Ерөнхий мэргэжилтэн / 
99065505; 
М.Адилсайхан 
/Нарийн бичгийн дарга/  
99060709 

ХСҮТ, 4 давхар, Хавдар судлалын тэнхим, 404 тоот 
өрөөнд М.Адилсайхан эмч хүлээн авна.  
/99060709/ 

9.  
Хүүхэд судлалын 
мэргэжлийн салбар 
зөвлөл 

Хүүхэд судлал 

Б.Баясгалантай 
/Ерөнхий мэргэжилтэн / 
99114296; 
П.Болормаа  
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99165579 

ЭХЭМҮТ, АШУҮИС-ийн Хүүхдийн тэнхим, 
У.Баттамир хүлээн  хүлээн авна. /95108580 

10.  
Эмгэг судлалын 
мэргэжлийн салбар 
зөвлөл 

Анатомын эмгэг судлал  
 

Ш.Энхтуяа 
/Ерөнхий мэргэжилтэн / 
88882228; 
Э.Баярмаа 
/Нарийн бичгийн дарга/  
99077847 

АШУҮИС, Био – Анагаахын сургуулийн 122 тоот, 
Э.Баярмаа багш хүлээн авна. /99077847/ 



11.  
Эм зүй, эм судлалын 
мэргэжлийн салбар 
зөвлөл 

Эм зүй судлал Д.Энхжаргал 
/Ерөнхий мэргэжилтэн / 
99992504; 
Х.Дариймаа 
/Нарийн бичгийн дарга/  
99174763 

АШУҮИС, хичээлийн 2-р байр, БГД 10 хороолол, 304 
тоот өрөөнд Г.Сүрэнмандах хүлээн авна. /99106824/ Эм найруулагч 

МЭРГЭЖЛИЙН НИЙГЭМЛЭГ МЭРГЭШЛИЙН ЧИГЛЭЛ ХОЛБОГДОХ ХҮНИЙ НЭР, 
УТАС ХАЯГ 

12.  Арьс өнгөний эмч нарын 
нийгэмлэг Арьс судлал 

А.Цогцэцэг 
/Тэргүүн/ 99114916; 
Г.Цогзол 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99080434; 

Арьс судлалын үндэсний төв, 2 давхарт, 223 тоот, 
н.Сарангуа хүлээн авна. /99038844/ 
 

13.  
Бие бялдар сэргээн засах 
судлалын монголын 
нийгэмлэг 

 
Сэргээн засал судлал 

О.Батгэрэл 
/Тэргүүн/  99186187; 
Ш.Алтанцэцэг 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99077976; 

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг, Сэргээн засах 
эмчилгээний тасагт 99137616 С.Дэлгэрмаа хүлээн 
авна.  
 

14.  Мэдээгүйжүүлэгч эмч 
нарын нийгэмлэг Мэдээгүйжүүлэг судлал 

Б.Одгэрэл 
/Тэргүүн/ 99128838 
Ц.Оюунжав; 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99094116; 

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, Мэдээгүйжүүлгийн 
тасагт Л.Өнөрзаяа эмч хүлээн авна. /96685606/ 
 

15.  Мэдрэлийн эмч нарын 
нийгэмлэг Мэдрэл судлал 

Н.Баасанжав 
/Тэргүүн/ 
П.Алтанцэцэг 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99065249 

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг, Мэдрэлийн төв, 
П.Алтанцэцэг эмч хүлээн авна./99065249 /  

16.  Монголын сувилагчдын  
нийгэмлэг Сувилахуй судлал 

Д.Нямсүрэн 
/Тэргүүн/ 99263317; 
Л.Уранчимэг 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
91910830, 95221001 

Монголын Үндэсний Их сургууль, 4 давхар, 403 тоот, 
Л.Уранчимэг хүлээн авна./91910830, 95221001/  
Хаяг: БГД, Гандангийн хойд талд байрладаг 
сургууль/ 

17.  Радиологийн нийгэмлэг 

Дүрс оношилгоо судлал Б.Гончигсүрэн 
/Тэргүүн/ 
96975700; 
Б.Эрдэнэбулган 
/Нарийн бичгийн дарга/ 

 
Люксмед эмнэлэг, 213 тоот, Тунгалагтамир эмч  
хүлээн авна. /98984858/ 
 
 

Дүрс оношилгооны техник 
судлал 
 



99001900 

18.  Сүрьеэтэй тэмцэх 
нийгэмлэг Сүрьеэ судлал 

Л.Алтанцогт 
/Тэргүүн/ 99117102; 
Ц.Даваасүрэн 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99254644 

БГД, 4 хороо, төмөр зам, Трастмед төвийн 5 давхар, 
Ц.Даваасүрэн хүлээн авна. /99254644/ 
 

19.  Чих хамар хоолойн эрдэм 
шинжилгээний нийгэмлэг 

Чих, хамар, хоолой 
судлал 

Л.Бямбасүрэн 
/Тэргүүн/ 99075519; 
Т.Бямбачимэг 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99847739 

УНТЭ, Чих хамар хоолойн тасаг, Т.Бямбачимэг эмч     
хүлээн авна. /99847739/   

20.  
Уламжлалт анагаах 
ухааны эмч судлаачдын 
нийгэмлэг 

Монголын уламжлалт 
анагаах ухаан судлал 

 
Чимэдрагчаа 
/Тэргүүн/ 99111304; 
Д.Шинэтуяа 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99072705 

Уламжлалт анагаах шинжлэх ухаан технолгийн 
хүрээлэнд  Д.Шинэтуяа эмч хүлээн авна. /342553,  
99072705 / Зүү эмчилгээ судлал 

 

21.  Эх баригчдын нийгэмлэг Эх барихуй судлал 

С.Даваасүрэн 
/Тэргүүн/ 99165858 
Д.Уламбаяр 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99011407 

Өргөө амаржих газар, Сувилахуйн алба, 
Д.Уламбаяр -хүлээн авна. /99011407/ 

22.  Эх барих, эмэгтэйчүүдийн 
эмч нарын нийгэмлэг 

Эх барих, эмэгтэйчүүд 
судлал 

Б.Цэдмаа 
/Тэргүүн/ 88110520; 
Ө.Гандолгор 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99994026 

Нийслэлийн Өргөө амаржих газар, 2 давхар, 204 
тоот, Ө.Гандолгор эмч хүлээн авна. /99994026/ 

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБОО  МЭРГЭШЛИЙН ЧИГЛЭЛ ХОЛБОГДОХ ХҮНИЙ НЭР, 
УТАС ХАЯГ 

23.  Халдварт өвчинтэй тэмцэх 
үндэсний холбоо  

 
Халдварт өвчин судал 
 

П.Нямдаваа 
/Тэргүүн/ 99112306; 
 
Ч.Мөнхцэцэг 
/Гүйцэтгэх захирал/ 
95101899 

ХӨСҮТ-ийн Тандалт судалгааны алба, 1а корпус, 4 
давхар 410 тоот, Ч.Мөнхцэцэг багш хүлээн авна. 
/95101899/ 
 
ХӨСҮТ, ДОХ/БЗДХ-ын тандалт судалгааны албаны 
сургалтын өрөө, 1 тоот өрөөнд В.Нямцэнгэл эмч 
хүлээн авна.  /99152586/  
 

 
Зоонозийн өвчин судлал 

24.  Монголын Эрүүл мэндийн  Ц.Энхжаргал Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн зүүн талд Мөнх –



лабораторийн ажилчдын 
холбоо  

Эмнэл зүйн эмгэг судлал 
 

/Тэргүүн/  99645746; 
Ж.Саранцэцэг 
/Зэргийн шалгалтын 
нарийн бичиг/ 
99097305 

Ундармал эмнэлгийн байр, 308 тоот өрөөнд 
Д.Рэгзэдмаа эмч хүлээн авна. /99787154/ 

Лабораторийн техник 
судлал 
Био –Анагаах судлал 

25.  Мэс засалч эмч нарын 
холбоо Мэс засал судлал 

Д. Баян –Өндөр 
/Гүйцэтгэх захирал/ 
 
Б.Батсайхан 
/Нарийн бичгийн дарга/ 
99488523 

 
Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, Эрхтэн шилжүүлэн 
суулгах төв, 2 давхар, н.Батсайхан эмч хүлээн авна.  
/99488523/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ 
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБА 
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