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ХЯНАЛТЫН ХОРООНЫ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Хэлэлцсэн асуудал: Судалгааны ажилд ёс зүйн зөвшөөрөл олгох тухай

Шийдвэрлэсэн нь: Дараах судлаачдын судалгааны ажлын арга аргачлал нь олон 
улсын болон манай оронд мөрдөгдөж байгаа судалгааны ажлын ёс зүйн дүрэм, 
журмуудтай нийцэж байгаа тул судалгааны ажлыг эхлүүлэх ёс зүйн зөвшөөрөл 
олгож байна.

Үүнд:

№ Судлаачийн 
овог нэр

Горилж буй 
зэрэг Сэдэв Сургууль

тэнхим

1 Сайнбаяр
Алтанчимэг Докторант

Урологийн мэс засалд орсон 
эмчлүүлэгчдийн хагалгааны дараах зхрим 
хүндрэл ба тавиланг тодорхойлох нь

АУС

2 Дэлэгдоо
Болорчимэг Магистрант

Өвдөгний хиймэл үе суулгах мэс заслын 
дараах хөдөлгөөн засал эмчилгээний үр 
дүнг судалсан дүн дараах

Био-АС

3
Мөндөр
Бүрнээ

Судлаач

“15-19 насны өсвөр үеийнхний нөхөн 
үржихүй, бэлгийн эрүүл мэндийн талаарх 
мэдлэг, хандлага, дадлыг” үнэлэх тандалт 
судалгаа

Био-АС

4 Гочоосүрэн
Ганхуяг Судлаач

Ковид 19-ийн карантины үеийн Сувилахуйн 
оюутнуудын цахим сургалтын сэтгэл 
ханамжийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин 
зүйлийг судлах нь

СС

5
Баянмөнх
Нандинчимэг Магистрант

Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 
зарим хороодын нутагт оршин суугаа 
хаягийн бүртгэлгүй иргэдийн эрүүл 
мэндийн анхан шатна тусламж үйлчилгээ 
авч буй байдлын судалгаа

НЭМС

6 Мэндсайхан
Наранпүрэв Судлаач

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар ба 
сэргийлж болохуйц нас баралт

АУС

7 Юмсүрэн
Номинчимэг Магистрант

Улаанбаатар хотын иргэдийн дундах 
артерийн даралт ихсэлтийн тархалт, түүнд 
нөлөөлөх хүчин зүйлс

нэмс

8
Жаргал
Онон

Магистрант
Бөөрний архаг өвчний үеийн зүрх судасны 
хүндрэлийн эрт илрүүлэг

АУС

9 Сэдбазар
Энхтуул

Магистрант
Торлог шилэнцрийн мэс засал эмчилгээний 
ҮР дүн

АУС

10
Лоохон
Хэрлэнчимэг Магистрант

Цусны хавдрын эмчилгээний эмийн 
хэрэгцээг тооцох

эз



11 Цолмон
Номин-Эрдэнэ Магистрант

Элэгний цочмог болон архаг эмгэгтэй 
эмчлүүлэгчидийн эмийн хэрэглээг судлах

ЭЗ

12
Давааням
Цээлэйхүү

Магистрант
Эмийн тогтвортой чанарт анхдагч 
савалгааны материалын үзүүлэх нөлөөг 
судалсан дүн

ЭЗ

Протокол гаргасан: Нарийн бичгийн дарга

Протокол хянасан: Хорооны дарга

С.Цэндсүрэн

С.Энэбиш


