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ҮНДЭСЛЭЛ

Мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийн дундах
ХДХВ-ийн халдварын өндөр тархалт болон зүү, тариур
дамжуулан хэрэглэх асуудал хоорондоо нягт уялдаатай
болохыг ХДХВ/ДОХ-ын тархалт анх эхэлж байсан 1980-
иад онуудад олж тогтоосон билээ. Зүү, тариур дамжуулж
хэрэглэнэ гэдэг нь хоёр ба түүнээс дээш тооны хүн
героин, кокаин, амфетамин, бупренорфин зэрэг
шингэрүүлсэн мансууруулах бодисын тунг нэг зүү, эсвэл
нэг тариураар бие биендээ дамжуулан тарихыг хэлдэг.
Бохир зүү, тариурыг зээлдэх, худалдах, түрээслэх, эсвэл
хог хаягдлаас түүж авах зэрэг замаар бие биендээ
дамжуулан хэрэглэдэг. ХДХВ-ийн халдварт өртөх
эрсдлээ дутуу үнэлснээс үүдэн зүү, тариураа дамжуулан
хэрэглэх явдал их гардаг. Үүнээс гадна, тухайн бүлэг дэх
зан үйлийн хэвшил, ритуал буюу ёслол, гэр бүл,
нийгмийн хүчин зүйлс болон зарим орон дахь хууль
биедээ зүү, тариур авч явахыг хориглосон байх, гэх мэт
олон хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр ариун зүү, тариур
хүртээмжтэй байсан ч дамжуулж хэрэглэх явдал гардаг
байна. Зүү, тариур дамжуулан хэрэглэхээс гадна
мансууруулах бодисоо хамтдаа бэлтгэж хэрэглэх үед гарч
болох ахуйн бусад эрсдлүүдтэй холбоотойгоор ХДХВ-
ийн халдвар мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн дунд
тархаж болно. Жишээ нь, мансууруулагч бодис
хэрэглэгчид нь мансууруулах бодисынхоо тунг
найруулах, хадгалах, зөөвөрлөхдөө ашигладаг буцалгагч,
усны аяга, шүүлтүүр, халбага, боолт, ампул, сав суулга
зэрэг эд зүйлсээ тогтмолдамжууланхэрэглэдэг.

ЗҮҮ, ТАРИУР ДАМЖУУЛЖ
ХЭРЭГЛЭХ НЬ

A
риун зүү, тариурыг мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй
болгох, хэрэглэж заншихыг нь дэмжих асуудал бол ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх
хөтөлбөрүүдийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд мансууруулах бодисын

хэрэглээг хязгааралахад чиглэсэн цогц стратегийн салшгүй хэсэг болж хэрэгжих
ёстой. Зүү, тариурыг олон янзын арга замаар түгээх боломжтой бөгөөд ийнхүү зүү,
тариур түгээх хөтөлбөрийн үндсэн зорилго бол мансууруулах бодис хэрэглэгчид өөр
өөрийн ариун зүү, тариуртай байх, дамжуулж хэрэглэхгүй байх, хэрэглэсэн зүү
тариураа цаг алдалгүй, аюулгүй байдлаар хаяж устгах, улмаар дахин хэрэглэх
боломжийг багасгахад оршино.

ЗҮҮ, ТАРИУР СОЛИХ
ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Улс улсад хэрэгждэг зүү, тариур солих хөтөлбөрүүд
хоорондоо харилцан адилгүй байдаг. Зарим хөтөлбөрүүд
зүү, тариурыг нэгийг-нэгээр солих зарчмаар ажилладаг
бол нөгөө хэсэг нь заавал 100% зөрүүлэн сольж авах
бодлогыг урьтал болгодоггүй. Харин зарим хөтөлбөрүүд
мансууруулагч бодис хэрэглэдэг цөөн тооны хүмүүсээр
дамжуулан тэдгээртэй хамт мансуурдаг хүмүүс, мөн
эмнэлгийн үйлчилгээ, хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд
хамрагдах боломжгүйбусад хүмүүст хүрч ажилладаг.

Зарим хөтөлбөрүүд зүү, тариурыг худалдаалдаг бол
зарим нь үнэгүй тараах зарчмаар ажилладаг бөгөөд
тэдгээрийн нэг хэсэг нь хэрэглэгдсэн зүү, тариурыг
буцааж цуглуулах тал дээр их анхаардаг, нөгөө хэсэг нь
анхаардаггүй байна. Ихэнх хөтөлбөрүүд зүү, тариурыг
тодорхой заагдсан хүрч үйлчлэх газрууд, итгэлтэй цэгүүд,
микроавтобусууд болон бусад газруудаар дамжуулан
түгээдэг. Олон нийтийг түшиглэсэн арга барилтай
хавсарган хэрэгжүүлж, орхигдсон орон зайг нөхөх
зорилгоор зүү, тариур солилцооны зарим хөтөлбөрүүд
эмийн сангуудыг түшиглэн ажилладаг, учир нь
тэдгээрээр үйлчлүүлж буй хүмүүсийн хүрээ
мансууруулагч бодис тарьж хэрэглэгчдийн дийлэнхээс
өөр байдаг. Автомат борлуулагч ашиглан худалдаалахад
газар зүйн болон цаг хугацааны хувьд зүү, тариурын
хүртээмжийг ихэсгэж байгаагаараа ач холбогдолтой
боловч нүүр тулж уулзах үед мэдээлэл өгөх, зөвлөх,
шаардлагатай бол эмчид хандахад нь туслах боломжгүй
байдгаараа сул талтайюм.
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Ариун зүү, тариурын хүртээмжийг сайжруулах
чиглэлээр ажиллажбуй хөтөлбөрүүднь бохир зүү, тариур
ашиглахаас татгалзах, зөв хаяж устгах талаар мэдээлэл
өгч, зан үйл хэвшүүлэх үйл ажиллагааг зэрэгцүүлэн
хэрэгжүүлдэг. Үүний хажуугаар мансууруулах бодисын
хэрэглээг хэрхэн багасгаж болох талаар мэдээлэл өгөх
боломжтой. Бохир зүү, тариурыг хаяж зайлуулах
найдвартай тогтолцоо бий болгох нь хүн амын дунд
эргэлдэж буй бохирдсон зүү, тариурын тоог цөөлөх, тус
хөтөлбөрийн талаар оршин суугчдын дунд сөрөг
сэтгэгдэл төрүүлэхгүй байхад их ач холбогдолтой юм.
Мансууруулагч бодис хэрэглэдэг, эсвэл хэрэглэдэг байсан
үе тэнгийн сургагч, хүрч ажиллах ажилтнуудаар
дамжуулан эрсдэл багасгах зорилготой эрүүл мэндийн
боловсролыг гүйцэтгэх нь илүү их үр дүнтэй байдаг. Мөн
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхнь зүйтэй:

Мансуурах донгоос салгах эмчилгээ, түүн
дотроо эм орлуулах эмчилгээ хийх чадавхи,
хамрах хүрээ, чанарыг сайжруулах;
эмчилгээнд идэвхитэй зуучилж, хамруулж
байх;
бэлгэвчийнхэрэглээг сурталчлах;
ХДХВ-ийн шинжилгээ өгч, зөвлөгөө авах
боломжийг бүрдүүлэх;
ХДХВ/ДОХ-той хүмүүст үзүүлэх эмчилгээ,
халамж, дэмжлэгийг сайжруулах;
БЗДХ-ын урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээг
сайжруулах.

БАРИМТ

ДЭМБ нь 200 гаруй судалгаанд дүн шинжилгээ хийж
үзээд дараах дүгнэлтэнд хүрчээ:

Эмчилгээнд хамрагдсан болон хамрагдаагүй
мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн ариун зүү,
тариурын хүртээмж, ашиглалтыг ихэсгэснээр
ХДХВ-ийн тархалтыг эрс багасгах боломжтой.
Жишээ нь, 2002 онд нийтлэгдсэн нэгэн
судалгаанд 24 орны 103 хот дахь ХДХВ-ийн
тархалтын байдлыг харьцуулж үзжээ [1]. Зүү,
тариур солилцооны хөтөлбөр хэрэгждэг 36
хотод ХДХВ-ийн тархалт жилд дундажаар
18.6%-иар багассан байна. Гэтэл ийм
хөтөлбөргүй 67 хотод жилд дундажаар 8.1%-иар
нэмэгдсэн байна. Энэ судалгааны дүн өмнө
хийгдсэн бусад судалгаануудын дүнтэй таарч
байгааюм [2, 3, 4]. Жишээ нь, 1997 онд хийгдсэн
нэгэн судалгаанд [5] зүү, тариурын хөтөлбөртэй
Хойд болон Өмнөд Америкийн 52 хотын ХДХВ-
ийн тархалтыг ийм хөтөлбөргүй 29 хотын
тархалттай харьцуулжээ. Хөтөлбөргүй хотуудад
ХДХВ-ийн тархалт жилд дундажаар 5.9%-иар
нэмэгдсэн байхад хөтөлбөртэй хотуудад
дундажаар 5.8%-иар буурсанбайна.
Өмнө нь мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэдэггүй байсан хүмүүс ариун зүү, тариур
түгээх хөтөлбөрүүдийн үр дүнд мансууруулах
бодис тарьжхэрэглэх явдалд татагдан орох, эсвэл

өмнө нь хэрэглэдэг байсан хүмүүсийн хэрэглээ
нь ихэссэн байх тухай хангалттай баталгаа
байхгүй.
Зөвхөн зүү , т ариурын солилцооны
хөтөлбөрийг дангаар нь хэрэгжүүлснээр
мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийн дунд
ХДХВ тархахаас бүрэн сэргийлж чадахгүй.
Эрсдэл багасгах тухай боловсрол олгох,
эмчилгээнд хамруулах зэрэг бусад үйл
ажиллагаатай ийм хөтөлбөрийг зэрэг
хэрэгжүүлэхнь зүйтэй.
Эмийн сан, автомат борлуулагчаар дамжуулан
түгээх арга нь ариун зүү, тариурын хүртээмж,
ашиглалтыг сажруулснаар ХДХВ-ийн
халдвараас сэргийлэх сайн талтай хэдий ч нүүр
тулж ажиллах арга барил нь бусад эерэг үр дүнд
хүргэдэгээрээ ач холбогдолтой юм, жишээ нь,
мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийг
мансуурах донгоос салгах эмчилгээ болон бусад
төрлийн анхан шатны үйлчилгээ, халамжинд
хамруулах, гэх мэт. Ихэнх эмийн санчидХДХВ-
ийн халдвараас сэргийлэх тухай болон бусад
чухал мэдээлэл өгөх, зөвлөх арга барилд
суралцаагүйбайдаг.
Зарим орнууд дахь хууль, эрх зүйн орчин нь
биедээ ариун зүү, тариур авч явах, мансууруулах
бодис тарьжхэрэглэгчдэд түүгээхийг хориглодог
нь энэхүү хөтөлбөр хэрэгжихэд асар их саад
тотгор болдог.
Ариун зүү, тариураар хангахын оронд зүү,
тариураа ариутган хэрэглэхийг сурталчилдаг
хөтөлбөрүүдийн үр ашгийг батлах баримт маш
бага байдаг. Гэвч зүү, тариур солилцооны
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжгүй газруудад энэ
аргыг нэвтрүүлснээр ХДХВ-ийн тархалтаас
сэргийлжболохюм.
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БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН
ЗӨВЛӨМЖ

Мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийн
дунд ХДХВ-ийн халдварын тархалт ихсэж буй
улс орнууд ариун зүү, тариурын хүртээмж болон
ашиглалтыг сайжруулах, бохир зүү, тариурыг
зөв зохистой устгах чиглэлээр яаралтай арга
хэмжээ авч эхлэх нь зүйтэй. Мөн түүнчлэн,
эрсдэл бууруулах тухай боловсрол олгох,
эмчилгээнд хамруулах, бэлгэвчийн хэрэглээг
дэлгэрүүлэх, ХДХВ-ийн шинжилгээ өгөх,
зөвлөгөө авах, ХДХВ/ДОХ-той хүмүүст
эмчилгээ, халамж, дэмжлэг үзүүлэх, БЗДХ-тай
хүмүүсийг эмчлэх зэрэг үйл ажиллагааг цогц
хэлбэрээр авч хэрэгжүүлэхшаардлагатай. Хууль
эрх зүйн орчинд зохих өөрчлөлтүүдийг хийж
зүү, тариур солилцооны хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэнд ээлтэй орчинбүрдүүлэхнь зүйтэй.
Хөтөлбөрүүд нь мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэгчдийн дундах ХДХВ-ийн тархалтыг
зогсоох, улмаар бууруулахын тулд далайцтай,
өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулах
шаардлагатай. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, зүү,
тариурыг түгээх олон арга барилыг турших
журмаар жижиг тө слүүдий г бо гино

хугацаатайгаар хэрэгжүүлж болох боловч,
дэлхийн олон оронд амжилттай хэрэгжүүлсэн
туршлага маш их хуримтлагдаад байгаа нь
иймэрхүү жижиг туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх
шаардлагыг үгүйсгэж байна. Харин ч
туршилтын төсөл хэрэгжүүлснээр үндсэний
хэмжээнд дорвитой арга хэмжээ авах цагийг
алдаж, хөтөлбөрийн хүрээг тэгш бус болгоход
хүргэх юм. Зүү, тариурын солилцооны
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх нарийн арга
барилуудыг тухайн орны нөхцөл байдалд
тохирууланөөрчлөхнь зүйтэй.
Ариун зүү, тариур түгээх хөтөлбөр
хэрэгжүүлэхдээ мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэж буй эмэгтэйчүүд, хоригдлууд, эр, эм
биеэ үнэлэгчид, үндэсний цөөнх, гэх мэт бүлэг
тус бүрийн хэрэгцээ, онцлогт тохирсон арга
замуудыг сонгох нь зүйтэй. Хоригдлуудшоронд
байхдаа ч мансууруулах бодисыг тарьж
хэрэглэсээр байдаг тул ХДХВ-ийн халдварт
бусдаас илүү өртөмтгийбайдаг.
Бохир зүү, тариурыг ариутгаж хэрэглүүлэх
чиглэлээр хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдийн үр
ашгийг баталсан баримт маш цөөн байдаг.
Иймд, ариун зүү, тариур түгээх хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлэх боломжгүй нөхцөл байдалд л ийм
хэлбэрээр ажиллаж ХДХВ-ийн халдвараас
сэргийлэхнь зохистой.
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Ариун зүү, тариурын хүртээмжийг сайжруулах
чиглэлээр ажиллажбуй хөтөлбөрүүднь бохир зүү, тариур
ашиглахаас татгалзах, зөв хаяж устгах талаар мэдээлэл
өгч, зан үйл хэвшүүлэх үйл ажиллагааг зэрэгцүүлэн
хэрэгжүүлдэг. Үүний хажуугаар мансууруулах бодисын
хэрэглээг хэрхэн багасгаж болох талаар мэдээлэл өгөх
боломжтой. Бохир зүү, тариурыг хаяж зайлуулах
найдвартай тогтолцоо бий болгох нь хүн амын дунд
эргэлдэж буй бохирдсон зүү, тариурын тоог цөөлөх, тус
хөтөлбөрийн талаар оршин суугчдын дунд сөрөг
сэтгэгдэл төрүүлэхгүй байхад их ач холбогдолтой юм.
Мансууруулагч бодис хэрэглэдэг, эсвэл хэрэглэдэг байсан
үе тэнгийн сургагч, хүрч ажиллах ажилтнуудаар
дамжуулан эрсдэл багасгах зорилготой эрүүл мэндийн
боловсролыг гүйцэтгэх нь илүү их үр дүнтэй байдаг. Мөн
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхнь зүйтэй:

Мансуурах донгоос салгах эмчилгээ, түүн
дотроо эм орлуулах эмчилгээ хийх чадавхи,
хамрах хүрээ, чанарыг сайжруулах;
эмчилгээнд идэвхитэй зуучилж, хамруулж
байх;
бэлгэвчийнхэрэглээг сурталчлах;
ХДХВ-ийн шинжилгээ өгч, зөвлөгөө авах
боломжийг бүрдүүлэх;
ХДХВ/ДОХ-той хүмүүст үзүүлэх эмчилгээ,
халамж, дэмжлэгийг сайжруулах;
БЗДХ-ын урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээг
сайжруулах.

БАРИМТ

ДЭМБ нь 200 гаруй судалгаанд дүн шинжилгээ хийж
үзээд дараах дүгнэлтэнд хүрчээ:

Эмчилгээнд хамрагдсан болон хамрагдаагүй
мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн ариун зүү,
тариурын хүртээмж, ашиглалтыг ихэсгэснээр
ХДХВ-ийн тархалтыг эрс багасгах боломжтой.
Жишээ нь, 2002 онд нийтлэгдсэн нэгэн
судалгаанд 24 орны 103 хот дахь ХДХВ-ийн
тархалтын байдлыг харьцуулж үзжээ [1]. Зүү,
тариур солилцооны хөтөлбөр хэрэгждэг 36
хотод ХДХВ-ийн тархалт жилд дундажаар
18.6%-иар багассан байна. Гэтэл ийм
хөтөлбөргүй 67 хотод жилд дундажаар 8.1%-иар
нэмэгдсэн байна. Энэ судалгааны дүн өмнө
хийгдсэн бусад судалгаануудын дүнтэй таарч
байгааюм [2, 3, 4]. Жишээ нь, 1997 онд хийгдсэн
нэгэн судалгаанд [5] зүү, тариурын хөтөлбөртэй
Хойд болон Өмнөд Америкийн 52 хотын ХДХВ-
ийн тархалтыг ийм хөтөлбөргүй 29 хотын
тархалттай харьцуулжээ. Хөтөлбөргүй хотуудад
ХДХВ-ийн тархалт жилд дундажаар 5.9%-иар
нэмэгдсэн байхад хөтөлбөртэй хотуудад
дундажаар 5.8%-иар буурсанбайна.
Өмнө нь мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэдэггүй байсан хүмүүс ариун зүү, тариур
түгээх хөтөлбөрүүдийн үр дүнд мансууруулах
бодис тарьжхэрэглэх явдалд татагдан орох, эсвэл

өмнө нь хэрэглэдэг байсан хүмүүсийн хэрэглээ
нь ихэссэн байх тухай хангалттай баталгаа
байхгүй.
Зөвхөн зүү , т ариурын солилцооны
хөтөлбөрийг дангаар нь хэрэгжүүлснээр
мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийн дунд
ХДХВ тархахаас бүрэн сэргийлж чадахгүй.
Эрсдэл багасгах тухай боловсрол олгох,
эмчилгээнд хамруулах зэрэг бусад үйл
ажиллагаатай ийм хөтөлбөрийг зэрэг
хэрэгжүүлэхнь зүйтэй.
Эмийн сан, автомат борлуулагчаар дамжуулан
түгээх арга нь ариун зүү, тариурын хүртээмж,
ашиглалтыг сажруулснаар ХДХВ-ийн
халдвараас сэргийлэх сайн талтай хэдий ч нүүр
тулж ажиллах арга барил нь бусад эерэг үр дүнд
хүргэдэгээрээ ач холбогдолтой юм, жишээ нь,
мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийг
мансуурах донгоос салгах эмчилгээ болон бусад
төрлийн анхан шатны үйлчилгээ, халамжинд
хамруулах, гэх мэт. Ихэнх эмийн санчидХДХВ-
ийн халдвараас сэргийлэх тухай болон бусад
чухал мэдээлэл өгөх, зөвлөх арга барилд
суралцаагүйбайдаг.
Зарим орнууд дахь хууль, эрх зүйн орчин нь
биедээ ариун зүү, тариур авч явах, мансууруулах
бодис тарьжхэрэглэгчдэд түүгээхийг хориглодог
нь энэхүү хөтөлбөр хэрэгжихэд асар их саад
тотгор болдог.
Ариун зүү, тариураар хангахын оронд зүү,
тариураа ариутган хэрэглэхийг сурталчилдаг
хөтөлбөрүүдийн үр ашгийг батлах баримт маш
бага байдаг. Гэвч зүү, тариур солилцооны
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжгүй газруудад энэ
аргыг нэвтрүүлснээр ХДХВ-ийн тархалтаас
сэргийлжболохюм.
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БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨРИЙН
ЗӨВЛӨМЖ

Мансууруулах бодис тарьж хэрэглэгчдийн
дунд ХДХВ-ийн халдварын тархалт ихсэж буй
улс орнууд ариун зүү, тариурын хүртээмж болон
ашиглалтыг сайжруулах, бохир зүү, тариурыг
зөв зохистой устгах чиглэлээр яаралтай арга
хэмжээ авч эхлэх нь зүйтэй. Мөн түүнчлэн,
эрсдэл бууруулах тухай боловсрол олгох,
эмчилгээнд хамруулах, бэлгэвчийн хэрэглээг
дэлгэрүүлэх, ХДХВ-ийн шинжилгээ өгөх,
зөвлөгөө авах, ХДХВ/ДОХ-той хүмүүст
эмчилгээ, халамж, дэмжлэг үзүүлэх, БЗДХ-тай
хүмүүсийг эмчлэх зэрэг үйл ажиллагааг цогц
хэлбэрээр авч хэрэгжүүлэхшаардлагатай. Хууль
эрх зүйн орчинд зохих өөрчлөлтүүдийг хийж
зүү, тариур солилцооны хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэнд ээлтэй орчинбүрдүүлэхнь зүйтэй.
Хөтөлбөрүүд нь мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэгчдийн дундах ХДХВ-ийн тархалтыг
зогсоох, улмаар бууруулахын тулд далайцтай,
өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулах
шаардлагатай. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, зүү,
тариурыг түгээх олон арга барилыг турших
журмаар жижиг тө слүүдий г бо гино

хугацаатайгаар хэрэгжүүлж болох боловч,
дэлхийн олон оронд амжилттай хэрэгжүүлсэн
туршлага маш их хуримтлагдаад байгаа нь
иймэрхүү жижиг туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх
шаардлагыг үгүйсгэж байна. Харин ч
туршилтын төсөл хэрэгжүүлснээр үндсэний
хэмжээнд дорвитой арга хэмжээ авах цагийг
алдаж, хөтөлбөрийн хүрээг тэгш бус болгоход
хүргэх юм. Зүү, тариурын солилцооны
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх нарийн арга
барилуудыг тухайн орны нөхцөл байдалд
тохирууланөөрчлөхнь зүйтэй.
Ариун зүү, тариур түгээх хөтөлбөр
хэрэгжүүлэхдээ мансууруулах бодис тарьж
хэрэглэж буй эмэгтэйчүүд, хоригдлууд, эр, эм
биеэ үнэлэгчид, үндэсний цөөнх, гэх мэт бүлэг
тус бүрийн хэрэгцээ, онцлогт тохирсон арга
замуудыг сонгох нь зүйтэй. Хоригдлуудшоронд
байхдаа ч мансууруулах бодисыг тарьж
хэрэглэсээр байдаг тул ХДХВ-ийн халдварт
бусдаас илүү өртөмтгийбайдаг.
Бохир зүү, тариурыг ариутгаж хэрэглүүлэх
чиглэлээр хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдийн үр
ашгийг баталсан баримт маш цөөн байдаг.
Иймд, ариун зүү, тариур түгээх хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлэх боломжгүй нөхцөл байдалд л ийм
хэлбэрээр ажиллаж ХДХВ-ийн халдвараас
сэргийлэхнь зохистой.
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