
 
 

БОЭТ –ийн МУ-ын хүний гавьяат эмч 

Мэргэний Албанчийн нэрэмжит хүүхдийн 

тасаг 

Манай тасаг ховд аймгийн үйлчлэх хүрээний бүх хүн амын 

дундах 0- 16 насны хүүхдүүдэд эмчлэх , оношлох , сувилах 

эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх зэрэг эцэг эхчүүдэд эрүүл 

мэндийн боловсрол олгох сургалт явуулах зэргээр хүүхдийн 

нарийн мэргэжилийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй түргэн 

шуурхай чанар хүртээмжийн хувьд өндөр түвшинд үзүүлсээр 

ирсэн. 

 

Тус тасаг нь 20 ажилчинтай , 45 ортой ажил үйлчилгээгээ 

явуулж байна. Тус тасагт их эмч 5 

үүнээс ахлах зэрэгтэй 3 их эмч  , 

сувилагч 10 мэргэжлийн тэргүүлэх 

зэрэгтэй 2 , ахлах 1 , баклавар 2,  5 

үйлчлэгчтэй үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна.   



 
 

Д. Бямбаа зөвлөх эмч , тасгийн эрхлэгч, клиникийн профессор, 

эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан, ахлах зэрэгтэй 

БОЭТ-н хүүхдийн их эмч  25 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. 

 

 Н.Оюундэлгэр 30 дахь жилдээ эрүүл 

мэндийн салбарт хүүхдийн эмчээр 

ажиллаж байгаа эрүүлийг 

хамгаалахын тэргүүний ажилтан , 

ахлах зэрэгтэй БОЭТ-н хүүхдийн их 

эмч. 

 

 

 

 

Сувилагч Б. Жаргалсайхан нь 35 дахь      

жилдээ ажиллаж байна. ЭМЯ-жуух 

,эрүүлийг хамгаалах яамны тэргүүний 

ажилтан , “алтан гарт сувилагч. 1977 

онд улаанбаатар хотод АУ-ы дунд 

сургуулийн сувилагчийн анги төгссөн.  

 

 

 

 

Менежер сувилагч Д. Бямбасүрэн 

эрүүл           

мэндийн салбарт 30 дахь жилдээ 

ажиллаж байна. Хүүхдийн олгох курс 

1990 онд москвад хүүхдийн 13 –р 

эмнэлэгт, 2009 онд хүүхдийн 

дээшлүүлэх курс ЭХЭМҮТ-д тус тус 



 
 

хйисэн тэргүүлэх зэрэгтэй. Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний 

ажилтан. 1989 онд аймгийн залуу аврага, 2010 оны БОЭТ-н 

оюунлаг сувилагч. 

 

С . Халиунаа 2010 онд ЭМШУИС-           

ийг хүний их эмчээр төгссөн. Эрүүл 

мэндийн салбарт 2 дахь жилдээ 

ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн 

салбарын 90 жилийн ойн медалаар 

2011 онд шагнагдсан.  БОЭТ-н 

хүүхдийн их эмч. 

  

 

 

 

П . Батболд 2011 онд АЧ  АУДС-                 

ыг хүүхдийн эмчийн мэргэжлээр 

төгссөн эрүүлийг хамгаалах салбарт 

анхны жилдээ ажиллаж байна. БОЭТ-

н хүүхдийн их эмч. 

 

 

 

 

Ж. Цэцэгмаа улсад 31 дахь жилдээ        

ажиллаж байна. 2006 онд эрүүл 

мэндийн яамны жуух, 2012 эрүүл 

мэндийн тэргүүний ажилтан цол 



 
 

тэмдэгээр шагнуулсан  БОЭТ-н хүүхдийн тасгийн үйлчлэгч.  

 

 

 

М . Өлзийхишиг Говь-алтай аймгийн          

анагаах ухааны коллежийг сувилахуйн 

баклавар зэрэгтэй төгссөн.  БОЭТ-н 

хүүхдийн тасагт 7 дахь жилдээ 

ажиллаж байна. ЭМЯ- аас зохион 

байгуулсан улсын аврага шалгаруулах 

тэмцээнээс мөнгөн  медаль , бүсийн 

чанартай олон тэмцээнд амжилттай 

оролцож удаа дараа амжилт  гаргаж 

байсан.  

 

 

 

 

Л . Алтан цэцэг  Говь-алтай 

аймгийн    анагаах ухааны дунд 

сургууль сувилагчын анги төгссөн. 

Тэргүүлэх зэрэгтэй , эрүүлийг 

хамгаалахын тэргүүний ажилтан, 

1990 онд сэхээн амьдруулах 

мэдээгүйжүүлгийн курс хийсэн. 26 

дахь жилдээ эрүүл мэндийн 

салбарт ажиллаж байна. 2009 оны 

байгууллагын аврага. 

 

 



 
 

 

Н . Цэндаюуш 1999 онд  Говь-алтай             

аймгийн    анагаах ухааны дунд 

сургууль сувилагчын анги төгссөн.  

2010 онд онд эрүүл мэндийн яамны 

жуух, 2008 онд сэхээн амьдруулах 

мэдээгүйжүүлгийн курс, 2011 онд 

ЭХЭМҮТ-д хүүхдийн сувилагчын олгох 

курс тус тус хийсэн. 

С. Дурданбай  34 дахь жилдээ 

улсад ажиллаж байна. , 

эрүүлийг хамгаалахын 

тэргүүний ажилтан, БОЭТ-н 

хүүхдийн тасгийн үйлчлэгч. 

1996 оны байгууллагын аврага 

асрагч.  

 

 

 

 

 

М . Дэлгэрмаа УБ хотод 

анагаах           ухааны дунд 

сургууль төгссөн , эрүүлийг 

хамгаалахын тэргүүний 

ажилтан, ахлах зэрэгтэй , 

1991онд  онд сэхээн 

амьдруулах мэдээгүйж - 

үүлгийн курс, 2010 онд уян 

зүүний курс БОЭТ-н сувилахуйн 

албаны чадварлаг сувилагч, 

1990 оны аймгийн залуу аврага.  



 
 

 

 

 

Д. Уран чимэг 32 дахь жилдээ  улсад  

ажиллаж бйана. 2008 оны 

байгууллагын аврага,   ЭМЯ-жуух 

,эрүүлийг хамгаалах яамны 

тэргүүний ажилтан ,  БОЭТ-н 

хүүхдийн тасгийн үйлчлэгч. 

 

 

 

К . Уранчимэг Говь-алтай аймгийн       

анагаах ухааны дунд сургууль 

сувилагчын анги төгссөн. 2010 онд 

ЭХЭМҮТ-д хүүхдийн сувилагчын 

олгох курс хийсэн. БОЭТ-н хүүхдийн 

тасгийн сувилагчаар 3 дахь жилдээ 

ажиллаж байна. 

 

 

 

Д . Мөнхгэрэл 2000 онд Говь-          

алтай  аймгийн анагаах ухааны 

коллежийг сувилахуйн баклавар  

зэрэгтэй төгссөн. 2008 онд 

ЭХЭМҮТ-д нярайн сувилагчын 

олгох курс хийсэн. ,  ЭМЯ-жуух 

бичгээр шагнагдсан. . БОЭТ-н 



 
 

хүүхдийн тасгийн сувилагчаар 8 дахь жилдээ ажиллаж байна. 

 

 

Н. Цэнд аюуш онд  Говь-алтай          

аймгийн    анагаах ухааны дунд 

сургууль сувилагчын анги 

төгссөн.  2009 онд ЭХЭМҮТ-д 

нярайн сувилагчын олгох курс 

хийсэн. 2006 онд  ,  ЭМЯ-жуух , 

2012 онд алтан гарт медалаар 

шагнагдсан. 

 

 

Г . Баярхүү 18 дахь жилдээ улсад  

ажиллаж байна. ЭМЯ-жуух бичгээр 

шагнагдсан. БОЭТ-н хүүхдийн 

тасгийн үйлчлэгч. 

 

 

 

 

 

Б . Тэгшжаргал 2000 онд УБ хотын   

анагаахын дунд сургуулийн 

сувилагчын анги төгссөн.  ЭМЯ-

жуух , 2008 онд сэхээн амьдруулах 

мэдээгүйжүүлгийн курс хйисэн.  

БОЭТ-н хүүхдийн тасгийн сувилагч.  

 



 
 

 

 

 

 

Л. Оюунчулуун 2014 онд ЭМШУИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн 

туслах сувилагчаар төгссөн. Улсад 27 дахь жилдээ ажиллаж 

байгаа. 2006 онд залчуудын холбооны тэргүүний залуу алтан 

медаль, 2008 онд МАСЗХ-ны алтан од медаль, МУЗ-ны 

Тэргүүний ажилтан цол тэмдэг, 2008онд ЭМЯ-ны хүндэт жуух 

бичгээр шагнагдаж байсан.  

 

Б.Даваадулам 2007 онд Ховд аймгийн Үенч сумын 11 жилийн 

дунд сургуулийг төгссөн 2007-2012 онд Ач-АУД сургуулийг 

хүүхдийн их эмч мэргэжлээр төгсөж улмаар 2012 оноос БОЭТ-

ийн хүүхдийн тасагт хүүхдийн их эмчээр 3 дахь жилдээ 

ажиллаж байна.  


