
АВЛИГА БА ХДХВ/ ДОХ 
 
Дархлал хомсдлын вирусээр халдварлагчдын тоо өсөн нэмэгдэж байна. Сахараас доошхи 
Африкын орнуудад ерөнхийдөө 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн 7 хувь, эрчүүдийн 2 хувь ньхалдвар 
авсан байна. Бостваниа, Свазиланд болон Зимбабе одоогийн байдлаар насанд хүрэгчдийн 25 гаруй 
хувь нь ХДХВ-ээр халдварлажээ. Азийн орнуудад ХДХВ-ээр халдварласан үзүүлэлт ерөнхийдөө 
бага байгаа хэдий ч халдварлагчдын тоо хурдацтай өсч байна. Дэлхий даяар зөвхөн өнгөрсөн жилд 
гэхэд л ДОХ-той холбоотой өвчнөөр 3 сая орчим хүн нас баржээ. Түүнээс 1/6 нь хүүхдүүд бөгөөд 
мөн түүнээс ч олон хүүхдүүд өнчин хоцорсон байна. ХДХВ/ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх, 
эмчлэхэд нөлөөлж буй авлигын үйлдэл эрүүл мэндийн салбарын бусад хэсгүүдэ гарч буй авлигаас 
тийм ч ялгаатай бус, тархалтын цар хүрээ, өвчин халдахад хүргэж буй садар самуун явдал, эмчлэх 
эм тарианы өндөр үнэ өртөг болон шинэ агентлагууд олширсон явдал зэрэг нь хангалттай 
мониторинг хийхгүй л бол авлига үйлдэх боломжуудыг бий болгож байна.  
 
Авлига хаана илэрдэг вэ? 
 

Үйл ажиллагаа Агентлаг Авлигын цар хүрээ 
 

ХДХВ-ээс 
урьдчилан 
сэргийлэх 

- Засгийн газрын харьяа яамдууд 
болон прастатал байгууллагууд 

- Олон улсын болон үндэсний 
ТББ-ууд, олон нийт болон 
шашин шүтлэгт суурилсан 
байгууллагууд 

- Олон улсын, хоёр эсхүл хэд 
хэдэн орнууд нэгдэн байгуулсан 
донор байгууллагууд 

- Агентлаг хоорондын зохицуулалт 
муу 

- Хариуцлага тооцох механизм сул: 
бэлэн мөнгөний эргэлт болон 
худалдан авах ажиллагаа, 
хангамжийн нийлүүлэлт болон 
түгээлтэнд 

- Засгийн газрын болон ТББ-ууд 
хоорондын захиргааны чадамж 
сул байх 

- Хуурамч ТББ-ууд 
 

ХДХВ/ДОХ туссан 
хүмүүст эмчилгээ 
хийх, халамж 
үзүүлэх 

- Засгийн газрын харьяа яамдууд 
болон прастатал байгууллагууд 

- Олон улсын болон үндэсний 
ТББ-ууд, олон нийт болон 
шашин шүтлэгт суурилсан 
байгууллагууд 

- Олон улсын, хоёр эсхүл хэд 
хэдэн орнууд нэгдэн байгуулсан 
донор байгууллагууд 

- Эмнэлэг, клиникүүд 

- Хариуцлага тооцох механизм сул; 
худалдан авах ажиллагаанд 
оролцогчдын сүлжээнүүд; 
импортлох болон бүртгэлийн шат 
дамжлагууд; эм тариа, тоног 
төхөөрөмж хулгайлах явдал 

- Албан хаагчдын төлбөр (бодит ба 
хуурамч) 

- Эм тариа өөрсдийн албан хаагчдад 
нь хэрэгцээтэй байх 

- Эмзэг бүлгийн үйлчлүүлэгчид 
(өнчин хүүхдүүд) 

Мониторинг хийх 
болон арга хэмжээ 
авах 

 - Худал тайлан, хугацааг 
хожимдуулах явдал 

- Хангалттай бус үзүүлэлтүүд 
 
Тэгэхээр, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх, эмчилгээ хийх ажиллагаанд авлига үйлдэх боломжууд их 
байгаа нь харагдаж байна. Урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрүүдэд гардаг авлигын тодорхой жишээ 
дурдвал, мэдлэгийг дээшлүүлэх арга хэмжээнүүдийг огт явуулаагүй хэрнээ явуулсан гэж эсхүл огт 
худалдаж аваагүй материалыг авсан гэж худал мэдээлэл өгдөг. Авлига мөн хохирогчид, 
тэдгээрийн гэр бүлийнхэнд өвчний нийгэм-эдийн засгийн нөлөөг багасгах зорилго бүхий 



хөтөлбөрүүдэд ч илэрдэг, тухайлбал хооллох эсхүл сургуулийн төлбөрийг төлөхөд дэмжлэг 
үзүүлэх хөтөлбөрүүдэд авлига гардаг. Авлига мөн өвчин халдварлахад шууд нөлөө үзүүлж болно, 
ялангуяа хямд өртөг бүхий арга хэмжээнүүд авахад, тухайлбал ариутгасан зүү, тариур хэрэглэх, 
цус хандивлаж буй хүмүүст үзлэг хийх зэрэг асуудлыг орхигдуулдаг нь авлигад автсан худалдан 
авах ажиллагаа эсхүл хангамжийн материалыг түгээхгүй байх зэргээс болдог байна. Нөгөөтэйгүүр, 
эмнэлгийн ажилтнууд ариутгаагүй зүүг цэвэр багаж, төхөөрөмж шаардсан хүмүүсээс хууль бус 
төлбөр авч өөрийн нэмэлт орлогын эх үүсвэр болгон ашигладаг байна. Харин эмчилгээний 
хөтөлбөрүүд авлигад өртөхөд хамгийн эмзэг байдаг. Өндөр үнэтэй эм тарианд зориулсан мөнгийг 
худалдан авах болон түгээх сүлжээний аль ч хэсэгт завшиж болдог. Хамгийн эцсийн шатандаа 
тэрхүү мөнгө яамдуудын удирдах албан тушаалтнууд болон ДОХ-ын эмчилгээнд зориулсан 
сангийн үндэсний зөвлөлийнхний халаасанд орж оронд нь тохирохгүй эсхүл хуурамч эм тариаг 
нийлүүлдэг. Нөгөөтэйгүүр, эмч нар эм тариа өгөхийн тулд “цайны мөнгө” шаардаж, өвчтнүүд 
өөрсөддөө байгаа эм тариаг зардаг байна.  Учир нь энэ нь тэдэнд байгаа ганц үнэ цэнэтэй зүйл нь 
юм. Түүнээс гадна хувт хүмүүс ч авлигатай тэмцэх үүрэг хүлээх төдийгүй зарим байгууллагууд 
магадгүй өөрсдийнхөө төлөө ажилладаг нь ДОХ-оор ноцтой халдварласнаас шалтгаалдаг байхыг 
үгүйсгэхгүй. 
 
ХДХВ/ДОХ-ын эмчилгээ 
 
Африкт, хүмүүс өвчний халдвар авснаасаа хойш зургаан жил хагас амьдардаг гэсэн тооцоо гарсан 
байна. Харин Ретровирусын эсрэг эм (РВЭ) тариагаар эмчилгээ хийсэн тохиолдолд амьдрах 
хугацаа нь хоёроос гурав дахин уртасдаг байна. Хэдийгээр РВЭ эм тарианууд их хэмжээгээр 
үйлдвэрлэгдэж, хурдацтай нэмэгдэж байгаа хэдий ч эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай бүх хүнд 
хүрэлцэхгүй байсаар байгаа бөгөөд 2005 оны 6 дугаар сарын байдлаар НҮБДОХ болон ДЭМБ-ын 
гаргасан тооцоогоор Сахараас доошхи Африкын орнуудад эмчилгээ шаардлагатай өвчтнүүдийн 
дөнгөж 11 хувь нь л РВЭ-ийн эмчилгээ хийлгэсэн байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хэдийгээр 
РВЭ эмийг үнэгүй эсхүл доноруудын санхүүжилттэй хөтөлбөрүүдээр дамжуулан тараадаг хэдий ч  
 
 
 
 
 
 
 


