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ҮНДЭСЛЭЛ

Энэхүү эмчилгээ нь дотроо эмийн (түүн дотроо орлуулах
эмчилгээ) болон сэтгэл зүйн гэсэн хоёр төрөлбайдаг.

Орлуулах эмчилгээ гэдэг нь эмчийн хяналтан дор
донтоод буй мансууруулах бодистой ижил үйлчилгээтэй
эмээр эмчлэхийг хэлнэ. Одоогийн байдлаар донтуулдаг
хэд хэдэн төрлийн бодисыг орлуулах эмчилгээ хийх
боломжтой болоод байна. Эдгээрийн дотор архаг
тамхичин хүмүүст хийгддэг никотиныг орлуулах
эмчилгээ бол энэ төрлийн эмчилгээний хамгийн түгээмэл
хэлбэр юм. Харин мансууруулах бодисыг орлуулах
эмчилгээ нь голчлон опиоидын төрлийн бодист донтсон
хүмүүст зориулагдсан байдаг. Орлуулах эмчилгээнд
хэрэглэгддэг эмүүд нь урт болон богино хугацаанд барих,
хоргүйжүүлэх, донтох байдлаас гаргах үйлчилгээтэй
байдаг. Барих эмчилгээ гэж эмчийн зааврын дагуу удаан
хугацаанд (зургаа ба түүнээс дээш сараар) орлуулах
эмээр эмчлэхийг хэлнэ. Хоргүйжүүлэх эмчилгээ нь 10
хоногоос хэдэн сар хүртэл хугацаанд үргэлжилдэг бөгөөд
орлуулах эмийг ихээс бага тунд аажим буулгах зарчмаар
хийгддэг бөгөөд улмаар огт эмгүйгээр амьдрах
боломжтойболгодог.

Орлуулах эмүүд ихэвчлэн уух хэлбэрээр байдаг болхоор
зүү, тариур дамжуулан хэрэглэхтэй холбоотой эрсдлийг
бууруулдаг. Эдгээр эмийг хэрэглэх нь мансуурах донгоос
гаргах эцсийн зорилтонд хүрэхээс гадна тухайн хүний
эрүүл мэнд, нийгмийн орчинг хэвийн байдалд оруулахад
ач холбогдолтой юм. Дэлхийн хэмжээнд хамгийн их
хэрэглэгддэг орлуулах эмийн бодис бол метадон юм.
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Түүнийг олонорондөдөрт дундажаар 60−80мг-ынбарих
тунгаар уулгаж опиоидын төрлийн мансуурах донгоос
эмчилдэг. Ижил төрлийн өөр нэгэн эм бол бупренорфин
[1] юм. Мөн лево альфа ацетил метадол (LAAM)-ыг
хэрэглэж болох боловч зүрхний үйл ажиллагаанд сөрөг
нөлөө үзүүлэх гаж нөлөөтэй байж болох тул түүнийг
зариморнуудад,жишээнь, Европынорнууд зах зээлээсээ
хассан байна. Азийн зарим орнуудад опиумын хандыг
хэрэглэдэг.

Орлуулах эмчилгээ нь ерөнхийдөө амбулаториор
хийгддэг тул олон нийтэд тулгуурласан үйл ажиллагааны
чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болж болох юм. Мөн түүнчлэн,
тус эмчилгээг таслахгүй үргэлжлүүлэх өвчтнүүдийн
хувийнжин өндөр байдаг болхоор эмчилгээнд хамрагдаж
байхад нь тэдний эрүүл мэнд, сэтгэл санаа, гэр бүл, орон
сууц, ажил, санхүү болон хууль эрх зүйтэй холбоотой
бусад олон асуудлуудыг нь шийдвэрлэхэд нь тусламж
үзүүлэх боломжтой. Орлуулах эмчилгээг ихэвчлэн
м а н су у р а х д о н го о с г а р г а х эм ч и л г э э н и й н
хөтөлбөрүүдийн хүрээнд, жирийн эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээнээс ангид хийдэг. Орлуулах
эмчилгээнд хамрагдсанаар бусад төрлийн өвчин
эмгэгүүдээ эрт оношлуулах боломжтой, жишээ нь
ХДХВ-ийн сайн дурын шинжилгээ, зөвлөгөө авч,
шаардлагатай бусад төрлийн оношлогоо, эмчилгээнд
хамрагдаж болох юм. Мөн энэ хөтөлбөрийн хүрээнд
эмчилгээндээ тасралтгүй ирдэг хүмүүсийн эзлэх хувийн
жин өндөр байдаг тул ДОХ-той өвчтнүүдэд эмчилгээ,
халамж, дэмжлэг үзүүлэх боломжтой.
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Тэвчих эмчилгээ

Эм болон мансууруулах бодис хэрэглэхгүйгээр тэвчих
эмчилгээний хөтөлбөрүүдийг олон хэлбэрээр
хэрэгжүүлж болдог (гэрээр эсвэл амбулаториор эмчлэх,
харилцан дэмжигчдийн бүлгүүдээр дамжуулан эмчлэх,
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БАРИМТ
ДЭМБ нь мансуурах донгоос гаргах эмчилгээ хийх нь
ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэхэд ямар нөлөө үзүүлж байгааг
дүгнэх зорилгоор олон төрлийн нөхцөл байдалд хийгдсэн
олон янзын эмчилгээний арга барилын 100 гаруй
судалгаанд дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд эмчилгээний
эдгээр арга барилууд нь бүгд ХДХВ-ийн тархалтаас
сэргийлэх чадвартай гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн юм. Иймд,
мансуурах донгоос гаргах эмчилгээ нь мансууруулах
бодис хэрэглэгчдийн дундах ХДХВ-ийн тархалтаас
сэргийлэх хөтөлбөрүүдийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг
байх ёстой, учир нь энэ төрлийн эмчилгээ нь дараах
зүйлүүдийг бууруулахад бодитойнөлөөүзүүлжбайна:

Мансууруулах бодисынхэрэглээ;
тарилгын тоо;
эрсдэлт зан үйлийн түвшин.

ХДХВ-ийн тархалт болон мансууруулах бодисын
хэрэглээтэй холбоо бүхий үйл ажиллагаанд орлуулах
эмчилгээний оруулж буй хувь нэмэр, үр ашгийн талаар
шинжлэх ухааны үндэс суурьтай баталгаа их байдаг,
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ЗӨВЛӨМЖ

Опиоидын төрлийн мансууруулах бодисын
хэрэглээ эрс багасах, гэмт хэрэг буурах, тун
хэтрүүлснээс болж үхэж эндэх болонХДХВ-ийн
халдвар авч болох эрсдэлт зан үйл буурах
зэрэгтэй орлуулах эмчилгээ нь холбоотой
болохыг баталсан судалгаанууд маш олон байна
[2, 3].
Метадоноор орлуулах эмчилгээ нь ХДХВ-ийн
халдвартай мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн
эрүүл мэндийн ерөнхий байдалд эеэрэгээр
нөлөөлдөгийг баталсанбаримтуудихбайдаг [4].
Эмчилгээгүй байлгах, контроль бодис өгөх,
дан хоргүйжүүлэх эмчилгээ хийх зэрэгтэй
орлуулах эмчилгээг харьцуулан судлахад
героины хэрэглээг багасгах, эмчилгээнд
тууштай хамрагдах талаар илүү их үр дүнтэй
байна [5].
Цалин орлого нэмэгдэх, албан тушаал дэвших,
нийгэм дэх үүрэг роль нэмэгдэх буюу эргээд
ажил, сургуульд орох зэрэг аж амьдралаа засаж
залруулах асуудалтай орлуулах эмчилгээ нягт
холбоотой.

Дээрхи байдлыг харгалзан ихэнх Европын Холбооны
орнууд, болон Зүүн Европ, Ази, Америкийн зарим
орнуудад орлуулах эмчилгээг хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд
түүнийг дагаад ХДХВ-ийн тархалт буурсан буюу бага
хэвээр үлдсэн байна. Мөн орлуулах эмчилгээнд хөрөнгө
зарцуулснаар хожим ДОХ болон дагавар эмгэгүүдийн
эмчилгээнд зарцуулах байсан их хэмжээний хөрөнгө,
мөнгийг хэмнэж чадаж байгааг судалгаанууд харуулжээ.
ХДХВ/ДОХ-той мансууруулах бодис хэрэглэгчдийг
опиоидын төрлийн бодисоор мансуурах донгоос
гаргахад орлуулах эмчилгээ хийх асуудал хамгийн их үр
дүнтэй байгааг судалгааны баримтууд харуулж байна.
Орлуулах эмчилгээ хийж байх явцад ДОХ-той
өвчтнүүдэд ретровирусийн эсрэг эмчилгээг давхар хийх
боломжтой.

Мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийн дунд ХДХВ-
ийн халдварын тархалтыг бууруулах, сэргийлэхэд
мансуурах донгоос гаргах эмчилгээ өндөр үр дүнтэй
байгааг харгалзан үзэж бүрэн хэмжээний, өндөр чанар
бүхий цогц эмчилгээ, үйлчилгээний хөтөлбөр
хэрэгжүүлж, хүртээмжийг нь өндөр байлгах нь зүйтэй.
Мансууруулах бодис хэрэглэх үед гарч буй ХДХВ тархах
эрсдэл маш өндөр байдаг тул энэхүү зан үйлийг
өөрчлөхийн тулд байгаа бүх арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Мансуурах донгоос гаргах
эмчилгээний олон төрөл нь уг бодисуудыг тарьж
хэрэглэгчдийн дундах ХДХВ/ДОХ-ын эмчилгээ,
урьдчилан сэргийлэлтийнчухал бүрэлдэхүүнхэсэгмөн.

Хүлээн зөвшөөрүүлэхэд хялбар, хэрэгжүүлэхэд энгийн
бөгөөд улс төрийн хувьд эрсдэл багатайгаар нь тэвчих
эмчилгээг сонгох асуудал бодлого боловсруулагчдын
зүгээс их гардаг. Гэвч , бодлого , хөтөлбөр
боловсруулахдаа мансуурах донгоос салахад хялбар зүйл
биш бөгөөд эргэж үүсэх боломж ө дөртэй байдаг гэдгийгн

анхаарах нь зүйтэй. Тэвчих эмчилгээ нь хугацаа их
шаардсан, өвчтөндөө их түвэгтэй эмчилгээ юм, учир нь
эмчилгээнд хамрагдах урт удаан хугацаанд тухайн хүн
өөрийнхөө нийгмийн болон сэтгэл зүйн олон төрлийн
асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болдог. Опиоидын
төрлийн бодисоор мансуурах донгоос гаргахад орлуулах
эмчилгээ хийх нь тухайн өвчтөндөө илүү хялбар байдаг
бөгөөд хувийн бусад асуудлуудаа зохицуулах, эрсдэлт
зан үйлээсээ татгалзах боломж өгч мансууруулах бодис
хэрэглэхтэй холбоотой ХДХВ-ийн халдвар болон бусад
сөрөг үр дагавараас хамгаалдаг.

Дэлхийн олон орны мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэгчдийн дунд ХДХВ/ДОХ өндөр тархалттай
байгаа тул олон нийтэд тулгуурласан эрүүл мэндийн
болон нийгмийн тусламж үйлчилгээг яаралтай бий
болгож, мансуурах донгоос гаргах эмчилгээний
хөтөлбөрүүдийг ердийн эрүүл мэнд, нийгмийн
хамгааллын тогтолцоонд нэгтгэн оруулах шаардлагатай
байна.

Мансуурах донгоос гаргах эмчилгээний талаар илүү нарийн
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гэхмэт). Тэдгээр хөтөлбөрүүдньмансууруулах бодисгүй
нөхцөлд тэвчихэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулснаар
мансуурах дон болон түүний цаад шалтгааныг олж
арилгах боломжтой гэсэн үндсэн зарчим дээр тулгуурлан
ажилладаг. Мөн өөрийн үйлчлүүлэгчиддээ эрүүл болох
зорилгоосоо ухрахгүй байх, мансууруулах бодисгүйгээр
аж төрөх зам хүргэх эерэг өөрчлөлтүүдийг хийх арга
барил, хүсэл зоригтой болохыг зааж, сургадаг. Тэвчих
эмчилгээний хөтөлбөрүүдийн эхний гурван сард
эмчилгээг орхих тохиолдол харьцангүй олон байдаг
боловч түүнээс хойшхи саруудад эмчилгээгээ орхих
хүний тоо эрс багасдаг. Харилцан дэмжигчдийн бүлгүүд
нь мансууруулах бодис болон архины донг өвчин эмгэг
гэж үзэж, энэ эмгэг байдлаас өөрөө гарах боломжтой
гэсэн итгэлийг бие биендээ өгдөг. Бусад хүмүүстэй
харилцаа холбоотой байх, мансууруулах бодис болон
архинд донтсон бусад хүмүүст туслахын ач холбогдол
зэрэг дээр их анхаарал тавьж ажилладаг. Харилцан
дэмжигчдийн бүлгүүдийн нэг давуу тал бол тухайн
эмчилгээнд хамрагдаж буй хүмүүс мансууруулах
бодисын хэрэглээг огт дэмждэггүй хүмүүсийн
хүрээлэлтэй болгодог асуудалюм.

Зан үйлд нөлөөлөхөд чиглэсэн үйл ажиллагаа нь
орлуулах эмчилгээ ба тэвчих эмчилгээтэй хамт хэрэгжих
боломжтой. Үүнд сэтгэл засал, сэтгэл зүйн дэмжлэг
болон зан үйлийн өөрчлөлтийг дэмжих, сэтгэл хөдлөлийг
засах зөвлөгөө зэрэг орно. Зан үйлд чиглэсэн үйл
ажиллагаа нь амьдралын хэв маягийг засах, эрсдэлт зан
үйлийг багасгах (зүү, тариур дамжуулан хэрэглэхгүй
байх, хамгаалтгүй бэлгийн харьцаанд орохгүй байх)
болон мансуурах донг өдөөх хүчин зүйлүүдтэй тэмцэх
арга барилуудад заажсургадаг.

Зан үйлд нөлөөлөх нь
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БАРИМТ
ДЭМБ нь мансуурах донгоос гаргах эмчилгээ хийх нь
ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэхэд ямар нөлөө үзүүлж байгааг
дүгнэх зорилгоор олон төрлийн нөхцөл байдалд хийгдсэн
олон янзын эмчилгээний арга барилын 100 гаруй
судалгаанд дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд эмчилгээний
эдгээр арга барилууд нь бүгд ХДХВ-ийн тархалтаас
сэргийлэх чадвартай гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн юм. Иймд,
мансуурах донгоос гаргах эмчилгээ нь мансууруулах
бодис хэрэглэгчдийн дундах ХДХВ-ийн тархалтаас
сэргийлэх хөтөлбөрүүдийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг
байх ёстой, учир нь энэ төрлийн эмчилгээ нь дараах
зүйлүүдийг бууруулахад бодитойнөлөөүзүүлжбайна:

Мансууруулах бодисынхэрэглээ;
тарилгын тоо;
эрсдэлт зан үйлийн түвшин.

ХДХВ-ийн тархалт болон мансууруулах бодисын
хэрэглээтэй холбоо бүхий үйл ажиллагаанд орлуулах
эмчилгээний оруулж буй хувь нэмэр, үр ашгийн талаар
шинжлэх ухааны үндэс суурьтай баталгаа их байдаг,
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БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН
ЗӨВЛӨМЖ

Опиоидын төрлийн мансууруулах бодисын
хэрэглээ эрс багасах, гэмт хэрэг буурах, тун
хэтрүүлснээс болж үхэж эндэх болонХДХВ-ийн
халдвар авч болох эрсдэлт зан үйл буурах
зэрэгтэй орлуулах эмчилгээ нь холбоотой
болохыг баталсан судалгаанууд маш олон байна
[2, 3].
Метадоноор орлуулах эмчилгээ нь ХДХВ-ийн
халдвартай мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн
эрүүл мэндийн ерөнхий байдалд эеэрэгээр
нөлөөлдөгийг баталсанбаримтуудихбайдаг [4].
Эмчилгээгүй байлгах, контроль бодис өгөх,
дан хоргүйжүүлэх эмчилгээ хийх зэрэгтэй
орлуулах эмчилгээг харьцуулан судлахад
героины хэрэглээг багасгах, эмчилгээнд
тууштай хамрагдах талаар илүү их үр дүнтэй
байна [5].
Цалин орлого нэмэгдэх, албан тушаал дэвших,
нийгэм дэх үүрэг роль нэмэгдэх буюу эргээд
ажил, сургуульд орох зэрэг аж амьдралаа засаж
залруулах асуудалтай орлуулах эмчилгээ нягт
холбоотой.

Дээрхи байдлыг харгалзан ихэнх Европын Холбооны
орнууд, болон Зүүн Европ, Ази, Америкийн зарим
орнуудад орлуулах эмчилгээг хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд
түүнийг дагаад ХДХВ-ийн тархалт буурсан буюу бага
хэвээр үлдсэн байна. Мөн орлуулах эмчилгээнд хөрөнгө
зарцуулснаар хожим ДОХ болон дагавар эмгэгүүдийн
эмчилгээнд зарцуулах байсан их хэмжээний хөрөнгө,
мөнгийг хэмнэж чадаж байгааг судалгаанууд харуулжээ.
ХДХВ/ДОХ-той мансууруулах бодис хэрэглэгчдийг
опиоидын төрлийн бодисоор мансуурах донгоос
гаргахад орлуулах эмчилгээ хийх асуудал хамгийн их үр
дүнтэй байгааг судалгааны баримтууд харуулж байна.
Орлуулах эмчилгээ хийж байх явцад ДОХ-той
өвчтнүүдэд ретровирусийн эсрэг эмчилгээг давхар хийх
боломжтой.

Мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийн дунд ХДХВ-
ийн халдварын тархалтыг бууруулах, сэргийлэхэд
мансуурах донгоос гаргах эмчилгээ өндөр үр дүнтэй
байгааг харгалзан үзэж бүрэн хэмжээний, өндөр чанар
бүхий цогц эмчилгээ, үйлчилгээний хөтөлбөр
хэрэгжүүлж, хүртээмжийг нь өндөр байлгах нь зүйтэй.
Мансууруулах бодис хэрэглэх үед гарч буй ХДХВ тархах
эрсдэл маш өндөр байдаг тул энэхүү зан үйлийг
өөрчлөхийн тулд байгаа бүх арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Мансуурах донгоос гаргах
эмчилгээний олон төрөл нь уг бодисуудыг тарьж
хэрэглэгчдийн дундах ХДХВ/ДОХ-ын эмчилгээ,
урьдчилан сэргийлэлтийнчухал бүрэлдэхүүнхэсэгмөн.

Хүлээн зөвшөөрүүлэхэд хялбар, хэрэгжүүлэхэд энгийн
бөгөөд улс төрийн хувьд эрсдэл багатайгаар нь тэвчих
эмчилгээг сонгох асуудал бодлого боловсруулагчдын
зүгээс их гардаг. Гэвч , бодлого , хөтөлбөр
боловсруулахдаа мансуурах донгоос салахад хялбар зүйл
биш бөгөөд эргэж үүсэх боломж ө дөртэй байдаг гэдгийгн

анхаарах нь зүйтэй. Тэвчих эмчилгээ нь хугацаа их
шаардсан, өвчтөндөө их түвэгтэй эмчилгээ юм, учир нь
эмчилгээнд хамрагдах урт удаан хугацаанд тухайн хүн
өөрийнхөө нийгмийн болон сэтгэл зүйн олон төрлийн
асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болдог. Опиоидын
төрлийн бодисоор мансуурах донгоос гаргахад орлуулах
эмчилгээ хийх нь тухайн өвчтөндөө илүү хялбар байдаг
бөгөөд хувийн бусад асуудлуудаа зохицуулах, эрсдэлт
зан үйлээсээ татгалзах боломж өгч мансууруулах бодис
хэрэглэхтэй холбоотой ХДХВ-ийн халдвар болон бусад
сөрөг үр дагавараас хамгаалдаг.

Дэлхийн олон орны мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэгчдийн дунд ХДХВ/ДОХ өндөр тархалттай
байгаа тул олон нийтэд тулгуурласан эрүүл мэндийн
болон нийгмийн тусламж үйлчилгээг яаралтай бий
болгож, мансуурах донгоос гаргах эмчилгээний
хөтөлбөрүүдийг ердийн эрүүл мэнд, нийгмийн
хамгааллын тогтолцоонд нэгтгэн оруулах шаардлагатай
байна.

Мансуурах донгоос гаргах эмчилгээний талаар илүү нарийн
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гэхмэт). Тэдгээр хөтөлбөрүүдньмансууруулах бодисгүй
нөхцөлд тэвчихэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулснаар
мансуурах дон болон түүний цаад шалтгааныг олж
арилгах боломжтой гэсэн үндсэн зарчим дээр тулгуурлан
ажилладаг. Мөн өөрийн үйлчлүүлэгчиддээ эрүүл болох
зорилгоосоо ухрахгүй байх, мансууруулах бодисгүйгээр
аж төрөх зам хүргэх эерэг өөрчлөлтүүдийг хийх арга
барил, хүсэл зоригтой болохыг зааж, сургадаг. Тэвчих
эмчилгээний хөтөлбөрүүдийн эхний гурван сард
эмчилгээг орхих тохиолдол харьцангүй олон байдаг
боловч түүнээс хойшхи саруудад эмчилгээгээ орхих
хүний тоо эрс багасдаг. Харилцан дэмжигчдийн бүлгүүд
нь мансууруулах бодис болон архины донг өвчин эмгэг
гэж үзэж, энэ эмгэг байдлаас өөрөө гарах боломжтой
гэсэн итгэлийг бие биендээ өгдөг. Бусад хүмүүстэй
харилцаа холбоотой байх, мансууруулах бодис болон
архинд донтсон бусад хүмүүст туслахын ач холбогдол
зэрэг дээр их анхаарал тавьж ажилладаг. Харилцан
дэмжигчдийн бүлгүүдийн нэг давуу тал бол тухайн
эмчилгээнд хамрагдаж буй хүмүүс мансууруулах
бодисын хэрэглээг огт дэмждэггүй хүмүүсийн
хүрээлэлтэй болгодог асуудалюм.

Зан үйлд нөлөөлөхөд чиглэсэн үйл ажиллагаа нь
орлуулах эмчилгээ ба тэвчих эмчилгээтэй хамт хэрэгжих
боломжтой. Үүнд сэтгэл засал, сэтгэл зүйн дэмжлэг
болон зан үйлийн өөрчлөлтийг дэмжих, сэтгэл хөдлөлийг
засах зөвлөгөө зэрэг орно. Зан үйлд чиглэсэн үйл
ажиллагаа нь амьдралын хэв маягийг засах, эрсдэлт зан
үйлийг багасгах (зүү, тариур дамжуулан хэрэглэхгүй
байх, хамгаалтгүй бэлгийн харьцаанд орохгүй байх)
болон мансуурах донг өдөөх хүчин зүйлүүдтэй тэмцэх
арга барилуудад заажсургадаг.
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