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“Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа, хандлага” сургалтын мэдээ, тайлан 

Байгууллагын нэр: Эмгэг Судлалын Үндэсний Төв 

Огноо: 2019 оны 1-р улирлын тайлан, 2019.03.29 

№ Тасаг нэгжийн нэрс Насанд хүрэгчдийн 
эмгэг судлалын тасаг, 
бусад албад 
2019.02.26 

Хүүхдийн эмгэг 
судлалын тасаг 
2019.03.20 

Насанд хүрэгчдийн 
эмгэг судлалын 
тасаг, бусад албад 
2019.03.12 

Хүүхдийн эмгэг 
судлалын тасаг 
2019.03.05 

1 Сургалтын сэдэв Эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс зүйн 
суурь ухагдахуун 

Эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс 
зүйн суурь 
ухагдахуун 

Анагаахын ба 
сувилахуйн 
мэргэжилтний эрх, 
үүрэг, хариуцлага 
/Эрүүл мэндийн 
тухай хууль/ 

Анагаахын ба 
сувилахуйн 
мэргэжилтний эрх, 
үүрэг, хариуцлага 
/Эрүүл мэндийн 
тухай хууль/ 

2 Сургалтын цаг 1 цаг 15 минут 1 цаг 30 минут 30 минут 

3 Сургалтанд 
оролцогчдын 
тоо: 

Эмч  12 4 9 4 

Сувилагч 
/Биоанаагахын 
мэргэжилтэн/ 

3 1 3 1 

Тусгай 
мэргэжилтэн 

6 5 7 6 

Бусад 
ажилчид 

10 - 12 - 

Үйлчлүүлэгчид  - - - - 

4 Сургалтын үр дүн Суралцагч нарт зайлшгүй эзэмших  дараах 
мэдлэгийг өгсөн.  
- Ёс зүй, ёс суртахуун, зан суртахуун  
- Анагаахын ба сувилахуйн мэргэжилтний ёс 

зүйн тулгуур ойлголт  
- Эмнэлгийн мэргэжилтний зөв мэндчилгээ, 

угтах, хүндлэх үйлчилгээ  
- Үйлчлүүлэгч эмчилгээг сонгох, татгалзах эрх  

Суралцагч нарт зайлшгүй эзэмших  дараах 
мэдлэгийг өгсөн.  
- Эмнэлгийн ажилтны эрх  
- Эмнэлгийн ажилтны үүрэг 
- Анагаах ухааны эрх зүй 
- Хууль эрх зүйн хариуцлага 
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- Мэргэжилтний үйл ажиллагаа зөвхөн 
үйлчлүүлэгчийн төлөө байх ёстойг тайлбарлах  

- Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал  
- Эрх зүйн үндсэн зарчимд харшлахгүй байх, 

шудрага ёс, эрх тэгш байдлыг хэрхэн хангах 
- Үйлчлүүлэгч болон мэргэжилтний тусгаар 

халдашгүй байдал гэж юуг хэлэх 
- Зөвшөөрлийн хуудас, түүний зорилго 
- Өдөр тутмын ажил амьдралд тангарагийг 

хэрэглэх 

5 Сургалт явуулсан хэлбэр 
/лекц, дадлага/ 

Лекц Лекц Лекц Лекц 

6 Сургалт заасан мэргэжилтэн, 
багш 

АШУҮИС-ийн НЭМС-

ийн Эрүүл мэндийн 
нийгмийн ажил, 
нийгмийн ухааны 
тэнхимийн багш, Монгол 
улсын гавъяат багш, 
философийн ухааны 
доктор, профессор 
Х.Дамдинжав 

АШУҮИС-ийн НЭМС-

ийн Эрүүл мэндийн 
нийгмийн ажил, 
нийгмийн ухааны 
тэнхимийн эрхлэгч, 
философийн ухааны 
доктор Ц.Нямсүрэн 

ЭСҮТ-ийн 
Эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс 
зүйн салбар 
хорооны гишүүн 
Б.Батгиймаа /ЭСҮТ-
ийн Чанарын 
менежер/ 

ЭСҮТ-ийн 
Эмнэлгийн 
мэргэжилтний ёс 
зүйн салбар 
хорооны гишүүн 
Б.Батгиймаа 
/ЭСҮТ-ийн 
Чанарын менежер/ 

7 Сургалтын бичлэг, дүрсийг 
хавсаргах 

+ + + + 

8 Сургалтын тайлан гаргасан, 
хянасан хүний нэр, албан 
тушаал, утас, цахим хаяг: 

Тайлан гаргасан: ЭСҮТ-ийн Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны нарийн 
бичгийн дарга Ц.Должинсүрэн, 99032857, erdenedoogii@yahoo.com 

Хянасан: ЭСҮТ-ийн Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны дарга 
Э.Ундармаа, 99148027, e_und1972@yahoo.com   

 

Тайлбар:  

- ЭСҮТөв нь эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг 2 тасагтай бөгөөд Насанд хүрэгчдийн эмгэг судлалын тасаг нь 
захиргааны хамт төв байранд, Хүүхдийн эмгэг судлалын тасаг нь ЭХЭМҮТ-ийн байранд байрладаг. Ёс зүйн сургалтыг тасаг 
бүрт зохион байгуулах хэлбэрээр явуулсан болно.  

mailto:und1972@yahoo.com
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Албан тоотын төсөл 2019.03.26 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ГАЗАРТ 

 

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн сургалт зохион байгуулах 
тухай” А/19 дүгээр тушаалын хэргэжилтийг хавсралтаар хүргүүлэв.  

 

ЗАХИРАЛ            Г.УЯНГА 

 

Албан тоотын төсөл боловсруулсан:  

БТА-ны дарга, хүний нөөцийн менежер Ц.Должинсүрэн 

Албан тоотын төслийг хянаж, зөвшөөрсөн: 

Захирал   Г.Уянга 

 


