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ТАНИЛЦУУЛГА

ДЭМБ-аас шоронгууд дахь ХДХВ-ийн халдвар болон
ДОХ-оос сэргийлэх удирдамжийг 1993 онд гаргасан билээ
[1]. Энэхүү удирдамжид:

“Бүх хоригдлууд эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээ, түүн дотроо нийт хүн амд үзүүлж буй
урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээг өөрийн хууль,
эрх зүйн байдал, яс үндэс зэргээр ялгаварлан
гадуурхуулахгүйгээр авах бүрэн эрхтэй. ДОХ-ын
үндэсний хөтөлбөрүүдийн баримтлах үндсэн
зарчмууд нийт хүн ам болон хоригдлуудад ямар ч
ялгаваргүйгээр үйлчлэх ёстой.

Мансууруулах бодист донтох өвчт эй
хоригдлуудыг хоригдож байх хугацаанд нь хувийн
нууцыг чандлан сахидаг эмчилгээний хөтөлбөрт
хамруулах талаар сурталчилж, дэмжин
дэлгэрүүлэх нь зүйтэй. Эмчилгээний эдгээр
хөтөлбөрүүдхийх эмчилгээнийхээ тухаймэдээлэл
өгч, мансууруулах бодис хэрэглэхийн хор уршиг,
дагалдах эрсдлийг сайтар тайлбарладаг байх нь их
чухал юм. Хоригдохоосоо өмнө орлуулах
эмчилгээнд хамрагдаж байсан хоригдлуудшоронд
байх хугацаандаа уг эмчилгээгээ таслахгүй байх
боломжоор хангагдсан байх ёстой. Нийт
иргэдийнхээ дунд орлуулах эмчилгээг
нэвтрүүлээд байгаа улс орнууд нь хоригдлуудад ч
энэхүү эмчилгээг хүртээмжтэйбайлгахнь зүйтэй.

ШОРОНГУУД ДАХЬ
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Oлон орны хорих газруудад ял шийтгэл хүлээж буй хүмүүсийн дунд ХДХВ-ийн
тархалт нийт хүн амын дундах тархалтаас үлэмж их байдаг. Жишээ нь,
Баруун, Зүүн Европ, Африк, Латин Америк, Азийн орнуудад ийм байдал их

түгээмэл ажиглагдаж байна. Судлаачдын гар дээр байгаа тоо баримтаас үзэхэд
ХДХВ/ДОХ-той хоригдлууд тухайн халдварыг шоронд орохоосоо өмнө, эсвэл
хоригдож байхдаа бохир зүү, тариур, хамгаалтгүй бэлгийн харьцаанд орсноос болж
авсан байдаг нь тодорхой байна. Мансууруулах бодис хэрэглэх, биеэ үнэлэх, гэх мэт
ХДХВ-ийн халдвар авах өндөр эрсдэлтэй зан үйл бүхий хүмүүс чухамхүү энэ эрсдэлт
зан үйлээсээ болж шоронд орох явдал их элбэг байдаг.
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Шоронгоос гадуур байгаа мансууруулах бодис
хэрэглэгчдэд ариутгалын бодис түгээх хөтөлбөр
хэрэгжүүлж буй орнууд мансууруулах бодис
хэрэглэгчид ихтэй, эсвэл шивээс ихээр хийгддэг
шоронгуудад хоригдож буй мансууруулах бодис
хэрэглэгчдэд ариутгалын бодисыг хэрэглэх
зааварын хамт хүртээмжтэй байлгах нь зүйтэй.
Нийт хүн амын дунд байгаа мансууруулах бодис
хэрэглэгчдэд ариун зүү, тариур түгээдэг
хөтөлбөрүүдтэй орнууд хоригдож буй эсвэл
дөнгөж суллагдсан мансууруулах бодис
хэрэглэгчдэд ариун зүү, тариурыг хүсэлтийнх нь
дагуу гардуулжбайхнь зүйтэй.”

1990-ээд оноос эхлэн олон оронд шоронгуудад урьдчилан
сэргийлэх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Эдгээр
хөтөлбөрүүд нь ихэнхдээХДХВ/ДОХ-ын боловсрол олгох,
сайн дурын шинжилгээ, зөвлөгө өгөх, бэлгэвч,
ариутгалын бодис, зүү, тариур түгээх, болон орлуулах
эмчилгээг санал болгодог байжээ. 1991 онд Европ дахь 52
хууль эрх зүйн тогтолцооны 16 нь ариутгалын бодисыг
шоронгуудад хүртээмжтэй байхыг зөвшөөрдөг байсан бол,
1997 гэхэд энэ нь 50% хувь хүртлээ өссөн байв. Нилээн
хэдэн оронд хоригд луудад ариун зүү, тариур түгээж,
орлуулах эмчилгээнд хамруулдаг байв. Гэвч эдгээр нь
далайц багатай жижиг хөтөлбөрүүд байсан бөгөөд цөөн
тооны шоронгуудад туршилтын журмаар хэрэгжиж
байжээ. Эдгээр хөтөлбөрүүддээ дүншинжилгээ хийсэн нэг
ч орон тухайн хөтөлбөрүүдээ зогсоох шийдвэр гаргаагүй
байна.
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БАРИМТ
Шоронгуудад хэрэгжүүлсэн урьдчилан сэргийлэх
хөтөлбөрүүдийн дагуу зүү, тариур ариутгах бодис
тараах, зүү, тариурын солилцооны хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх, орлуулах эмчилгээ хийх болон бэлгэвчийн
хангамжийг баталгаажуулах зэрэг дөрвөн бүрэлдэхүүн
хэсгийг илүүнарийн судлажүзжээ.

Ингэхэд, олон орнуудад хоригдож буй мансууруулах
бодис хэрэглэгчдэд ариутгалын бодис тавьж өгч байсан ч
тэд тарилгынхаа өмнө зүү, тариураа тогтмол ариутгахгүй
байгаа нь судалгаанаас харагджээ. Мөн хоригдлуудын
4%-85% нь зүү, тариураа тогтмол ариутгадаг байсан
бөгөөд зарим хогидлууд зохисгүй хэлбэрээр ариутгах гэж
оролддог байжээ.

Харин ариун зүү, тариур түгээх хөтөлбөрүүд нь эерэг үр
дүнтэй байсан гэсэн дүгнэлтэд бүх судалгаанууд хүрсэн
байна. Ихэвчлэншоронгийн эмнэлгийн ажилтнууд, эсвэл
автомат борлуулагчаар дамжуулан ариун зүү, тариур
түгээдэг байсан бөгөөд шоронгууд дахь мансууруулах
бодисын хэрэглээ хэвэндээ буюу багасч байсан байна.
Туршилтаар хэрэгжүүлсэн ихэнх төслүүдийн эцэст зүү,
тариур дамжуулан хэрэглэдэг гэж мэдүүлсэн хүний тоо
огцом цөөрч бараг үгүй болсон байна. Зүү, тариурын
хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй нэг ч шоронд ХДХВ, гепатит
В, С-ийн халдвар гараагүй байна. Зүү, тариур
тараасантай холбоотой бусад сөрөг үр дагавар гараагүй
бөгөөд шоронд орохоосоо өмнө мансууруулах бодис
тарьж хэрэглэж байгаагүй хоригдлууд энэ хөтөлбөр
хэрэгжсэнтэй холбоотойгоор мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэдэг болоогүй байна. Зүү, тариурыг зэвсэг болгон
бие биенийхээ эсрэг хэрэглэх тухай болгоомжлол байсан
хэдий ч ийм тохиолдол гараагүй. Шоронгийн
ажилтнуудын зүгээс энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд
эерэгээр ханддаг нь судалгаануудаас харагдажбайна [2].

Орлуулах эмчилгээний хөтөлбөрүүд нь хэрэгжүүлэхэд
энгийн бөгөөд мансуурах донтой хоригдлуудад их ач
тустай. 1992 он гэхэд 10 гаруй оронд ийм хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж эхлээд байв [3, 4]. Мансууруулах бодисын
хэрэглээ багасч, түүнтэй холбоотой хууль бус наймаанд
оролцох явдал цөөрчээ. Мөн орлуулах эмчилгээ нь
мансууруулах бодис тарьж хэрэглэх тохиолдлын тоог
багасгасан байгааг зарим судалгаа баримтжуулжээ.
Орлуулах эмчилгээнд хамрагдсан хоригдлууд тус
эмчилгээнд хамрагдаагүй хоригдлуудтай харьцуулвал
цөөн удаа мансууруулах бодис хэрэглэсэн байна. Зүүгээ
дамжуулж хэрэглэдэг хоригдлуудын тоо хамаагүй бага
байсан бөгөөд энэ ньХДХВ-ийн халдвар тархах эрсдлийг
үлэмж ихээр бууруулжээ. Үүнээс өөр төрлийн
эмчилгээний аргуудыг зарим шоронгуудад хэрэглэж
үзсэн байна. Жишээ нь, харилцан дэмжих бүлгүүдийг
байгуулах, бүлгээр зөвлөгөө өгөх гэх мэт. Эдгээр
аргуудад үнэлгээ хийхэд ХДХВ-ийн тархалтаас
сэргийлэхэд их дөхөмтэй байж болох дүгнэлт гарсан
байна [5].

Шоронгуудад голчлон автомат борлуулагчийг ашиглан
бэлгэвчийн хүртээмжийг сайжруулах асуудлыг
шийдвэрлэсэн байна. Хоригдлууд автомат борлуулагчийг
ашиглах нь түгээмэл байсан бөгөөд тухайн автоматуудыг
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БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН
ЗӨВЛӨМЖ

ашигласан хоригдлуудыг бусад хоригдлуудын зүгээс
дарамт, шахалтанд оруулах явдал гараагүй байна. Үүнээс
гадна, хэрэглэсэн бэлгэвчээ зөв хаяж, устгах асуудал
түгээмэл байжээ.

Бэлгийн аюулгүй харьцаанд ордог гэж хариулсан
хоригдлуудын хувийн жин өндөр байсан бөгөөд
бэлгэвчийн хүртээмж ихэссэнтэй холбоотой элдэв сөрөг
үр дагавар гараагүй байна. Шоронгуудад хийгдсэн дээрх
судалгаануудын ихэнхийг хөгжингүй орнуудад хийсэн
бөгөөд дүн шинжилгээ нь судалгаа хийгдсэн орондоо
илүү их тохиромжтой хэдий ч хөгжиж буй орнууд,
шилжилтийн эдийн засагтай орнуудад байдал үүнээс өөр
байх болно гэсэн зүйл байхгүй. Хөтөлбөрүүдийг тухайн
соёл, нийгмийн нөхцөл байдал, улс орондоо тохируулж
уянхатан хэлбэрээр хэрэгжүүлэхнь зүйтэй.

Засгийн газруудын зүгээс шоронгуудад мансууруулах
бодис хэрэглэх, бэлгийн харьцаанд орох асуудлууд огт
байдаггүй гэж үгүйсгэдэг явдал нь шоронгууд дахь
ХДХВ-ийн халдварын тархалтаас сэргийлэх асуудалд
тулгардаг хамгийн гол бэрхшээл юм. Гэтэл шоронгуудад
мансууруулах бодис хэрэглэх, түүн дотроо тарьж
хэрэглэх асуудал, хоорондоо бэлгийн харьцаанд орох
асуудад түгээмэл байдаг тухай маш олон баримт бий.
Шоронгууд дахь ХДХВ-ийн тархалтын эрсдэл нийт хүн
амын дунд байгаа эрсдлээс их байдаг, учир ньшоронгийн
орчин бол ХДХВ-ийн тархалтын өндөр эрсдэлт орчин
юм. Засгийн газрууд үүнийг сайтар ойлгож ХДХВ-ийн
тархалтаас сэргийлэх олон төрлийн хөтөлбөрүүдээс
хэрэглэхнь зүйтэй.

Хуримтлагдаад байгаа туршлагаас харахад тухайн улс
оронд энгийн иргэдийн дунд хэрэгжүүлжбуй бүхий л үйл
ажиллагаа, түүн дотрооХДХВ/ДОХ-ын боловсрол олгох,
сайн дурын үндсэн дээр шинжилгээ авч, зөвлөгөө өгөх,
ариун зүү тариур болон бэлгэвч түгээх, эмчилгээнд
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хамруулах хөтөлбөр зэргийг шоронгуудад зэрэг
хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй байна. Учир нь, эдгээр
бүх хөтөлбөрүүд нь үр дүн сайтай бөгөөд сөрөг үр
дагаваргүй, туршилтын жижиг төслөөс улсын хэмжээнд
хэрэгжиххөтөлбөрболгожөргөжүүлэхэд хялбар байдаг.
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автомат борлуулагчаар дамжуулан ариун зүү, тариур
түгээдэг байсан бөгөөд шоронгууд дахь мансууруулах
бодисын хэрэглээ хэвэндээ буюу багасч байсан байна.
Туршилтаар хэрэгжүүлсэн ихэнх төслүүдийн эцэст зүү,
тариур дамжуулан хэрэглэдэг гэж мэдүүлсэн хүний тоо
огцом цөөрч бараг үгүй болсон байна. Зүү, тариурын
хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй нэг ч шоронд ХДХВ, гепатит
В, С-ийн халдвар гараагүй байна. Зүү, тариур
тараасантай холбоотой бусад сөрөг үр дагавар гараагүй
бөгөөд шоронд орохоосоо өмнө мансууруулах бодис
тарьж хэрэглэж байгаагүй хоригдлууд энэ хөтөлбөр
хэрэгжсэнтэй холбоотойгоор мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэдэг болоогүй байна. Зүү, тариурыг зэвсэг болгон
бие биенийхээ эсрэг хэрэглэх тухай болгоомжлол байсан
хэдий ч ийм тохиолдол гараагүй. Шоронгийн
ажилтнуудын зүгээс энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд
эерэгээр ханддаг нь судалгаануудаас харагдажбайна [2].

Орлуулах эмчилгээний хөтөлбөрүүд нь хэрэгжүүлэхэд
энгийн бөгөөд мансуурах донтой хоригдлуудад их ач
тустай. 1992 он гэхэд 10 гаруй оронд ийм хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж эхлээд байв [3, 4]. Мансууруулах бодисын
хэрэглээ багасч, түүнтэй холбоотой хууль бус наймаанд
оролцох явдал цөөрчээ. Мөн орлуулах эмчилгээ нь
мансууруулах бодис тарьж хэрэглэх тохиолдлын тоог
багасгасан байгааг зарим судалгаа баримтжуулжээ.
Орлуулах эмчилгээнд хамрагдсан хоригдлууд тус
эмчилгээнд хамрагдаагүй хоригдлуудтай харьцуулвал
цөөн удаа мансууруулах бодис хэрэглэсэн байна. Зүүгээ
дамжуулж хэрэглэдэг хоригдлуудын тоо хамаагүй бага
байсан бөгөөд энэ ньХДХВ-ийн халдвар тархах эрсдлийг
үлэмж ихээр бууруулжээ. Үүнээс өөр төрлийн
эмчилгээний аргуудыг зарим шоронгуудад хэрэглэж
үзсэн байна. Жишээ нь, харилцан дэмжих бүлгүүдийг
байгуулах, бүлгээр зөвлөгөө өгөх гэх мэт. Эдгээр
аргуудад үнэлгээ хийхэд ХДХВ-ийн тархалтаас
сэргийлэхэд их дөхөмтэй байж болох дүгнэлт гарсан
байна [5].

Шоронгуудад голчлон автомат борлуулагчийг ашиглан
бэлгэвчийн хүртээмжийг сайжруулах асуудлыг
шийдвэрлэсэн байна. Хоригдлууд автомат борлуулагчийг
ашиглах нь түгээмэл байсан бөгөөд тухайн автоматуудыг
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БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН
ЗӨВЛӨМЖ

ашигласан хоригдлуудыг бусад хоригдлуудын зүгээс
дарамт, шахалтанд оруулах явдал гараагүй байна. Үүнээс
гадна, хэрэглэсэн бэлгэвчээ зөв хаяж, устгах асуудал
түгээмэл байжээ.

Бэлгийн аюулгүй харьцаанд ордог гэж хариулсан
хоригдлуудын хувийн жин өндөр байсан бөгөөд
бэлгэвчийн хүртээмж ихэссэнтэй холбоотой элдэв сөрөг
үр дагавар гараагүй байна. Шоронгуудад хийгдсэн дээрх
судалгаануудын ихэнхийг хөгжингүй орнуудад хийсэн
бөгөөд дүн шинжилгээ нь судалгаа хийгдсэн орондоо
илүү их тохиромжтой хэдий ч хөгжиж буй орнууд,
шилжилтийн эдийн засагтай орнуудад байдал үүнээс өөр
байх болно гэсэн зүйл байхгүй. Хөтөлбөрүүдийг тухайн
соёл, нийгмийн нөхцөл байдал, улс орондоо тохируулж
уянхатан хэлбэрээр хэрэгжүүлэхнь зүйтэй.

Засгийн газруудын зүгээс шоронгуудад мансууруулах
бодис хэрэглэх, бэлгийн харьцаанд орох асуудлууд огт
байдаггүй гэж үгүйсгэдэг явдал нь шоронгууд дахь
ХДХВ-ийн халдварын тархалтаас сэргийлэх асуудалд
тулгардаг хамгийн гол бэрхшээл юм. Гэтэл шоронгуудад
мансууруулах бодис хэрэглэх, түүн дотроо тарьж
хэрэглэх асуудал, хоорондоо бэлгийн харьцаанд орох
асуудад түгээмэл байдаг тухай маш олон баримт бий.
Шоронгууд дахь ХДХВ-ийн тархалтын эрсдэл нийт хүн
амын дунд байгаа эрсдлээс их байдаг, учир ньшоронгийн
орчин бол ХДХВ-ийн тархалтын өндөр эрсдэлт орчин
юм. Засгийн газрууд үүнийг сайтар ойлгож ХДХВ-ийн
тархалтаас сэргийлэх олон төрлийн хөтөлбөрүүдээс
хэрэглэхнь зүйтэй.

Хуримтлагдаад байгаа туршлагаас харахад тухайн улс
оронд энгийн иргэдийн дунд хэрэгжүүлжбуй бүхий л үйл
ажиллагаа, түүн дотрооХДХВ/ДОХ-ын боловсрол олгох,
сайн дурын үндсэн дээр шинжилгээ авч, зөвлөгөө өгөх,
ариун зүү тариур болон бэлгэвч түгээх, эмчилгээнд
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хамруулах хөтөлбөр зэргийг шоронгуудад зэрэг
хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй байна. Учир нь, эдгээр
бүх хөтөлбөрүүд нь үр дүн сайтай бөгөөд сөрөг үр
дагаваргүй, туршилтын жижиг төслөөс улсын хэмжээнд
хэрэгжиххөтөлбөрболгожөргөжүүлэхэд хялбар байдаг.


