
 

 

 

ҮР ХӨНДӨЛТ ЖИРЭМСЛЭХЭЭС 
СЭРГИЙЛЭХ АРГА БИШ 

 
Илтгэгч: Ц.Базаррагчаа 

 
ЭША, Анагаах Ухааны доктор  

Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хүрээлэн 

 

 
Удиртгал 

Монголд 1943 оноос эхлэн үр хөндөлтийг эмэгтэйн амь насанд аюул учруулсан тохиолдолд хийхийг 
хуулиар заажээ.

1
 1985 онд нийгмийн зарим заалтуудыг хуулинд нэмэж оруулснаар, тухайлбал, 5-аас дээш 

хүүхэдтэй 35-аас дээш насны гэрлэсэн эмэгтэй, 3 хүүхэдтэй ганц бие эмэгтэй, хүүхэд төрүүлснээс хойш 
нэг жилийн дотор дахин жирэмсэлсэн эмэгтэй үр хөндүүлэх боломжтой болжээ.

2
 1989 онд Эрүүлийг 

Хамгаалах хуулинд “Эх болох асуудлыг эмэгтэй хүн өөрөө шийднэ” гэж зааснаар үр хөндөлт нь эмэгтэйн 
хүсэлтээр хийгдэх болсон байна.

3 

 
Үр хөндөлтийн байдал 1989-2003 онуудад 

1989 оноос өмнөх үр хөндөлтөөс үүдсэн хүндрэлүүдийн статистик тоо баримтыг харахад амь насанд аюул 
учруулсан хүндрэлүүд багагүй тохиолдсон байна. 1989 онд хуулинд өөрчлөлт орсноос хойш хувийн 
эмнэлгүүд үр хөндөх ажилбарыг ихээр хийж эхэлсэн боловч бүртгэл мэдээндээ тусгах нь хомс бав. 1989-
1999 онуудад 1000 амьд төрөлтөнд хийгдсэн үр хөндөлтийн харьцаа өссөөр 1989 онд 241 байснаа 1992 
онд 442 болтлоо хэт өссөн ба цаашдаа 200-248 хооронд тогтвортой хэлбэлзэж байв

4,5
 (Зураг 1). 

 
Зураг 1. Үр хөндөлтийн харьцаа, 1000 амьд төрөлтөнд 

 
1998 оны Нөхөн Үржихүйн суурь судалгаагаар үр хөндүүлсэн нийт эмэгтэйчүүдйин 1/3-д ямар нэгэн хүнрэл 
тохиолдсон байна.

6
 Цаашилбал, эдгээр эмэгтэйчүүдийн 61% нь эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагатай 

болжээ. Энэ нь 1996 ба 2000 оны Эрүүл мэндийн статистик мэдээний дүнтэй дүйхгүй байгаагаас гадна үр 
хөндөлтөөс улбайлсан хүндрэл элбэг тохиолдож байгааг харуулж байна. 2000 оны байдлаар цус алдалт 
(44.2%) хамгийн элбэг тохиолдож буй хүндрэл байсан ба умайн халдвар (38.5%), цусан үжил (5.7%), умайн 
хана цоорох (3.2%), бусад шалтгаан (8.3%) зэрэг нь удаалсан байна.

7
 1996-2000 онуудын статистик 

мэдээнд үр хөндөлтөөс үүдсэн нас баралт харьцангуй бага
4
 байгаа ч энэ тоо гүйцэт бүртгэгдэггүй байж 

болох талтай юм. Учир нь 2002 онд гэхэд л 57 эхийн эндэгдэл тохиолдсны 15 нь үр хөндөлтийн 
хүндрэлээс болж нас барсан байна.

8 

 
Манайд жирэмслэхээс сэргийлэх аргууд (ЖСА) үнэ төлбөргүй өрхийн эмнэлэг болон нөхөн үржихүйн 
кабинетуудаар тараагддаг боловч ялангуяа давтан үр хөндөлт хийлгэсэн эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 
өндөр байна. Энэ нь эмэгтэйчүүд үр хөндөлтийг ЖСА хэмээн хэрэглэдэг болохыг харуулж байна. 1998 оны 
Нөхөн Үржихүйн Эрүүл Мэндийн Суурь судалгаагаар нийт эмэгтэйчүүдийн тал хүрэхгүй хувь нь (44%) 
ЖСА хэрэглэдэг гэжээ.

6
  

 
Иймээс үр хөндөлтийг ЖСА болгон хэрэглэж буй байдал, үр хөндөлтийн үйлчилгээ зэргийг үнэлэх 19 
хүний бүрэлдэхүүнтэй Үндэсний баг 2003 онд бүрдэж Улаанбаатар болон 6 аймгийн 10 сум, 22 багаар явж 
ажилласан. Үнэлгээний тайлангийн бүрэн эх монгол англи хэл дээр хэвлэгдэн гарсан

9
 ба энд зөвхөн зарим 

үр дүнгээс танилцуулж байна. 
 
Үр дүнгээс 
 
Жирэмслэхээс сэргийлэх аргын хангамж  

Манайд ЖСА-ууд үнэ төлбөргүй орон даяар тараагддаг. Гэтэл үнэлгээ хийсэн аймгуудад, ялангуяа сумын 
түвшинд ЖСА-ын нөөцгүй байх нь цөөнгүй байв. Баруун аймгуудад 6 сарын турш, хойд болон зүүн 
аймгуудад 2 сарын турш ЖСА-ын хангамж ирээгүй байв. Энэ нь тухайн аймгуудын эм ханган нийлүүлэх 
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газруудын үйл ажиллагаа хангалтгүй байсантай холбоотойгоор ЖСА тасалдсан байна. Үүнээс үүдэн 
өрхийн эмч, хувийн эмийн сангуудад хүртэл ЖСА байсангүй ба эмэгтэйчүүдэд үр хөндөлт хийлгэсний 
дараа ЖСА-ын сонголт алга байлаа. 
 
Улсын эмнэлэг дэх үр хөндөлтийн үйлчилгээ  

Үр хөндөлт хийлгэх шаардлагатай эмэгтэйчүүдэд энэ үйлчилгээ чанагтай хийгдэх ёстой. Ингэснээр үр 
хөндөлтөөс үүдсэн хүндрэл болон эхийн эндэгдэлийг бууруулахад ач холбогдолтой. Гэтэл улсын 
эмнэлгүүдэд үйлчилгээний чанар муу байхаас гадна үйлчилгээ үзүүлэх цаг, өгөх мэдээлэл хангалтгүйгээс 
гадна нууцыг хадгалах байдал дутагдалтай байв. Түүнчлэн үр хөндөлтийн багаж хэрэгсэлүүд нь 
хуучирсан, сэлбэг муутай болох нь ажиглагдсан. 
 
Үр зулбуулах “Хятад эм” нэртэй эмийг олон эмэгтэйчүүд төдийгүй эмч нар дурьдаж байсан ба үүнийг 
өмнөд хөршөөс хувиараа наймаа эрхлэгчид, эмч нар оруулж ирэн худалдаалдаг болох нь тогтоогдсон. 
Энэ эм нь манайд Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй тул үүнийг хэрэглэх нь хууль бус юм. 
 
Хожуу үр хөндөлт 

2004 оноос өмнө 12-19 долоо хоногтой жирэмсэн үед үр хөндөх боломжгүй байсан тул 20 долоо хоног 
хүргээд эргэж ирэхийг эмэгтэйчүүдэд зөвлөдөг байв. Түүнчлэн хожуу үед хийх үр хөндөлтийг 5%-ийн 
Риванолийн уусмал ашиглан хийгдэг байв.  Энэ аргаар хожуу үр хөндөлт хийхэд хэрэв эмч туршлага 
багатай бол хүндрэл гарах нь элбэг байдаг бөгөөд хөдөө амьдардаг эмэгтэйчүүдийн хувьд аймгийн төвд 
баг, сумаас очих зардал, эмнэлгийн болон бусад зардал гээд нэлээн өртөг ихтэй болдог нь харагдсан. 
Улсын эмнэлэгт хожуу үр хөндүүлэх боломжгүй эмэгтэйчүүд хувийн эмнэлэгт ханддаг ба ихэнх хувийн 
эмнэлэгүүд хожуу үр хөндөх лицензгүй байсан ч үнэ өртөгөөс болж хууль зөрчих нь элбэг байв. 
 
2003 оны үнэлгээнээс хойш хийгдсэн ажлуудаас 

Жирэмслэхээс сэргийлэх аргуудын хангамжийг тасралтгүй сажруулах асуудал чухал. Үүнийг Эрүүл 
Мэндийн Яам анхааран төв ба орон нутгийн эм ханган нийлүүлэх тогтолцоог сайжруулахад анхаарсан.  
Түүнчлэн үр хөндөлтийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах цогц арга хэмжээнүүд авагдсан. Эх Нялхсын 
Эрдэм Шинжилгээний Төвийн амбулаториор үр хөндөх хэсгийг шинэчлэн орчин үеийн үндэсний сургалтын 
төв болгон өөрчилж хүлээх , зөвөлгөө өгөх, үр хөндөх, үр хөндөлтийн дараах өрөөнүүдтэй болгож ЖСА-ын 
зөвөлгөөг сургагдсан эмнэлгийн ажилтнууд өгч, ЖСА-ыг сонгуулах арга хэмжээ авах болсон нь давтан үр 
хөндөлтөөс сэргийлэх гол арга хэмжээ болсон. Төвийн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний үндэсний төв 
болох Арвайхээр болон 1-р амаржих газрын үр хөндөлтийн хэсгүүдэд ижил төстэй өөрчлөлтүүд хийгдсэн. 
 
Үр хөндөлтийн үндэсний стандарт

10
 бий болгож үйлчилгээ үзүүлдэг бүх газруудад хэрэглэж эхэлсэн ба эрт 

үеийн үр хөндөлтийг умайн хөндийг хусах бус вакуум сорох аргаар хийхийг өргөжүүлэн холбогдох эмч 
нарт ажлын байран дээрх сургалтуудыг орон даяар явуулсан нь үр хөндөлтийн хүндрэлээс сэргийлэхэд 
чухал болсон. 2004-2007 оны хооронд нийт эх барих эмэгтэйчүүдийн 1/3 нь үр хөндөлтийн цогц үйлчилгээ 
үзүүлэх, гэр бүл төлөвлөлт, зөвөлгөө өгөх сургалтанд хамрагдсан байна. 
 
Эрт ба хожуу үеийн үр хөндөлтөнд хэрэглэх эмүүдийг улсын эмийн бүртгэлд бүртгүүлснээр хууль бусаар 
эмээр зулбуулах ажиллагааг зогсоож эмчийн хяналтын дор аюул багатай аргаар эрт ба хожуу үеийн үр 
хөндөлтийг удирдах болсон. 
 
Эцэст нь энэхүү цогц үнэлгээ болон үнэлгээний дараах үйл ажиллагаануудыг Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 
Байгуулага, Герман-Монголын хамтарсан GMZ төслийн санхүүгийн тусламжтайгаар хийсэн болно. 
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