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УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН
ТАЛААР ЮУ МЭДЭХ ВЭ?
ӨВЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

ХОДООД ГЭЖ ЮУ ВЭ?

УЛААН ХООЛОЙН БҮТЭЦ

Улаан хоолой, ходоодны эсийн зохицуулалтгүй
хэт ургалтаас хорт хавдар үүсч хөгжинө.
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ӨВЧНИЙ АНГИЛАЛ
ХОДООД
ДЭМБ-ын ангилал:

Хүний биеийн хоол боловсруулах зам нь
амны хөндийгөөс эхэлж залгиур, улаан
хоолой, ходоод, дээд гэдэс, 12 хуруу
гэдэс, нарийн гэдэс, бүдүүн гэдэс, шулуун
гэдсээр дуусдаг ба маш олон төрлийн эс,
эд, эрхтнүүдийг агуулсан туйлын нарийн

бүтэц зохион байгуулалттай эрхтэн
тогтолцоо юм. Ходоод нь гаднаас хоол
боловсруулах замаар орж ирсэн хоолыг
агуулах, жижиглэх болон боловсруулах
үүрэгтэй, дотроо хөндий, дугуйрсан, хагас
саран хэлбэртэй эрхтэн юм.

ХОДООДНЫ БҮТЭЦ

ХОДООД ЯМАР ҮҮРЭГТЭЙ ВЭ?
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Үе шатаар:
•
•

УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН
ТАЛААР ЮУ МЭДЭХ ВЭ?

Ходоодны эрт үеийн хавдар (early gastric cancer)
Ходоодны хожуу үеийн хавдар (advanced gastric
cancer)
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Эд эсийн шинж чанараар:
•
•
•

Тархмал хэлбэр
Гэдэсний хэлбэр
Ялгагдахгүй буюу холимог хэлбэр
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•
•
•
•
•
•

Эпителийн хоргүй неоплазм
Эпителийн неоплазм
Эпителийн хортой неоплазм
Эпителийн бус хавдар
Лимфойд хавдар
Бусад хортой хавдар
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УЛААН ХООЛОЙ ЯМАР ҮҮРЭГТЭЙ ВЭ?
Улаан хоолойн гол үүрэг нь хоолыг залгиураас ходоод руу
дамжуулах юм. Залгих ажиллагаа нь 3 үеэс тогтоно.
1. Шингэн зүйл болон зажлагдсан хоолыг залгиур руу
түлхэх үе: Шүд, хэл, шүлсний булчирхай, зажлуурын
булчин, хатуу тагнайн оролцоотой хоол тэжээл
бутлагдана.
2. Залгих үе: Залгих үйл ажиллагаа ойролцоогоор 1-2
секунд үргэлжилнэ. Залгих үе хүний сэтгэл санаагаар
зохицуулагдана.
3. Улаан хоолойгоор дамжин ходоодны амсар хэсэгт
орох үе: Улаан хоолойн дээд хэсэгт орж ирсэн хоолны
бөөн улаан хоолойн булчингийн гүрвэлзэх хөдөлгөөний
тусламжтайгаар цааш дамжиж ходоодонд хүрнэ. Энэ үе
бидний сэтгэл санаагаар удирдагдахгүй.
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Зураг. Улаан хоолойн анатоми.
1- залгиур
2 - улаан хоолойн дээд нарийсал
3 - улаан хоолойн хүзүүний хэсэг
4 - улаан хоолойн дунд нарийсал
5 - улаан хоолойн цээжний хэсэг
6 - улаан хоолойн доод нарийсал
7 - өрц
8 - кардийн хэсэг
9 - улаан хоолойн хэвлийн хэсэг
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Зураг. Ходоодны анатоми.
1 - улаан хоолой
2 - ходоодны ёроол хэсэг
3 - ходоодны их бие
4 – их махиа
5 – ходоодны гарах хэсэг
6 – доод хуниас
7 - дээд гэдэс
8 – бага махиа
9 – кардийн хэсэг
10 – дээд хуниас

ХАДГАЛАХ

Хоол хүнс нь ходоодны хөндийд 1-2 цагийн
турш хадгалагдаж, боловсруулагдан задардаг.
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УЛААН ХООЛОЙ
Японы улаан хоолойн нийгэмлэгийн ангилал:

2

2

ШҮҮРЭЛ ЯЛГАРУУЛАХ

Ходоод нь хоол боловсруулахад оролцдог хэд
хэдэн бодис ялгаруулдаг.
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ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙГ ЗАДЛАХ, БУТЛАХ

Хүний ходоодонд хоол тэжээл механик болон
химийн задралд орно. Механик боловсруулалт
нь хоол тэжээлийг жижиг хэсэг болгон
бутлах үйл ажиллагааг хэлдэг бол химийн
боловсруулалт нь хоол тэжээлийг том болон
жижиг молекул болгож хувиргадаг.

3

УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН
ШАЛТГААН, ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДАР ОЛОН ШАЛТГААН, ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН
ЗҮЙЛСИЙН УЛМААС ҮҮСДЭГ. ҮҮНД:
ХЕЛИКОБАКТЕРИЙН ХАЛДВАР
Хеликобактер нь ходоодны хучуур
эсэд шууд болон шууд бус гэсэн
үндсэн хоёр замаар ходоодны
үрэвсэл, шархлаа, MALT лимфома
цаашлаад ходоодны хавдар үүсгэх
эрсдэлтэй.
УДАМШИЛ
Нэгдүгээр зэргийн удамд ходоодны
хорт хавдраар өвдсөн хүн байх нь
уг хорт хавдраар өвчлөх эрсдлийг
2-3 дахин ихэсгэдэг.
ДАВСНЫ ХЭТ ХЭРЭГЛЭЭ
Давс ходоодны салстын хоригийг
эвддэг учраас дангаараа хорт
хавдар үүсгэхээс илүүтэй бусад
эрсдэлт хүчин зүйлийн хорт
нөлөөний үйлчлэлийг дэмждэг.
Давсны хэт хэрэглээ ходоодны
салстыг гэмтээж, эсийн ялгаран
хөгжилд нөлөөлдөг.
ЭМИЙН ЗӨВ БУС ХЭРЭГЛЭЭ
Ходоодны хүчил саармагжуулагч
протоны шахуургыг хориглогч
эмүүдийг
эмчийн
зааваргүй
удаан хугацаагаар хэрэглэх нь
ходоодны ургацаг, хавдар үүсгэхэд
нөлөөлдөг.

ТАРГАЛАЛТ
Илүүдэл жин, хэвлийн таргалалт
нь ходоод улаан хоолойн сөөргөө
өвчин үүсгэж, улаан хоолой,
ходоодны амсар хэсгийн хавдар
үүсэхэд нөлөөлдөг.
ХОРТ ЗУРШИЛ
Өлөн үедээ тамхи татах нь
ходоодны хорт хавдар үүсэх
эрсдлийг 2.4 дахин нэмэгдүүлдэг.
ХООЛОЛТЫН БУРУУ ДАДАЛ
Давстай цай уух 1.9 дахин, хоносон
хоол идэх 2.2 дахин, долоо хоног
тутам хиам, утсан мах хэрэглэх нь
1.5 дахин ходоодны хорт хавдрын
эрсдлийг нэмэгдүүлдэг.

ХАВДРЫН УРЬДАЛ ӨВЧИН
Ходоодны хавдар үүсгэх өндөр
эрсдэлтэй эмгэгүүдийг хавдрын
урьдал өвчин гэнэ.

Улаан хоолой, ходоодны хорт хавдрын өвчлөл нь хүн амын амьдралын түвшин,
тухайн улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилтэй урвуу хамааралтай байдаг. Эдийн
засгийн боломж муу нөхцөлд амьдардаг хүн амын дунд өвчлөл өндөр байхад харин
амьдралын нөхцөл сайн хүмүүс өвдөх нь бага байдаг. Хорт хавдрын үүсэл хөгжилд
хооллолтын онцлог ба амьдралын хэв маяг онцгой нөлөөтэй.
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ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН
Ходоод, улаан хоолойн хорт хавдрын
өвчлөл газарзүй болон угсаатны ялгаанаас
хамааран дэлхийн улс орнуудад өөр өөр
байдаг. Өндөр өвчлөлтэй орноос өвчлөл
багатай улс орнуудад цагаачлан очсон
хүмүүст ходоодны хавдар үүсэх эрсдэл
буурдаг.

Энэхүү дүр зураг нь хүрээлэн буй орчны
хүчин зүйлс нь ходоодны хорт хавдрын
эмгэг жамд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг
бөгөөд эдгээр эрсдэлт хүчин зүйлст эрт
өртөх нь ходоодны хорт хавдраар өвчлөх
магадлалыг нэмэгдүүлдэг болохыг харуулж
байна.

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ХҮЧИН ЗҮЙЛС:
Хөрсөнд
агуулагдах
хорт
хавдар үүсгэгч хүнд металлын
агууламжийн нөлөө

Ундны усанд агуулагдах хорт
хавдар үүсгэгч хорт бодисын нөлөө

Өргөн
хэрэглээний
хүнсний
бүтээгдэхүүн дэх химийн бодисын
нөлөө

УС, ХӨРС, ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ
ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД АГУУЛАГДАХ
ХОРТ БОДИС:
Афлатоксин B1 B2, хар тугалга, кадми, уран,
хүнцэл, фтор
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АФЛАТОКСИН B1 B2

Хүн ба амьтны эрүүл мэндэд асар их хортой.
Хүний биед хавдар үүсгэх бололцоотой токсины
тоонд ордог.
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ХАР ТУГАЛГА

Хамгийн аюултай хүнд металлын нэг. Ясны
эдийн гэмтэл, цусан дахь уургийн нийлэгжилт
саатах, мэдрэлийн тогтолцоо, бөөр хямрах
зэрэг маш олон сөрөг үр дагавартай.

3

КАДМИ

Кадми нь ахуй болон техник технологид өргөн
нэвтэрсэн хэдий ч хавдар үүсгэгч нэгдүгээр
зэргийн хорт элементийн нэг юм. Хүний биед
хүнс болон амьсгалын замаар орж ирсэн кадми
голчлон бөөр ба элгэнд 30 жил орчим саатан
хуримтлагддаг.

Ходоодны хорт хавдрын эрсдэлт хүчин зүйлийг тодорхойлох
тохиолдол хяналтын судалгааны үр дүнгээс харахад гурил, будаа,
мах, төмсөнд агуулагдах хорт бодисууд тухайлбал, хар тугалга,
нитрит, афлатоксин, кадми, пестицид манай улсын стандартын
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй ч, химийн бодисын
бохирдолттой хүнсийг тасралтгүй 5, 10, 15 жил хэрэглэхэд хавдар
үүсгэх эрсдэл нэмэгдэнэ.
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ХЕЛИКОБАКТЕР

ХЕЛИКОБАКТЕР

ХЕЛИКОБАКТЕР ДАМЖИН ХАЛДВАРЛАХ ЗАМ
Халдвар дамжихад амьдралын нөхөл, ариун цэврийн дэглэм чухал нөлөөтэй. Гэр бүлийн
гишүүдийн дунд болон эцэг эхээс хүүхдэд халдвар дамжих нь элбэг. Тиймээс гэр бүлд хэн
нэгэн уг халдвараар өвчилсөн бол нийт гэр бүлийн гишүүдээ шинжилгээнд хамруулах
хэрэгтэй.
1. АМ – АМНЫ ЗАМ

Хүүхдээ амнаас ам
дамжуулан хооллох

Хэрэглэсэн аяга,
тавгаар

2. ӨТГӨН – АМНЫ ЗАМ

Өтгөнөөр бохирдсон
ундны ус, бохир
гараар

ХЕЛИКОБАКТЕРИЙН ХАЛДВАРААС ХЭРХЭН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВЭ?

3. ЭМНЭЛГИЙН
НӨХЦӨЛД

Багаж, тоног төхөөрөмжийг
дутуу цэвэрлэж, ариутгасантай
холбоотойгоор үүсдэг.

Хеликобактерийн халдвар нь ходоодны их биеийн салст
бүрхүүлийн үрэвслийг өдөөж хатангиршил болон гэдэсжих
метаплази үүсгэдэг. Энэ нь хавдар үүсэх эрсдлийг 6 дахин
ихэсгэнэ. Судалгаанаас үзэхэд хеликобактерийн шалтгаант
ходоодны эмгэг үүсэж хөгжих нь нянгийн хоруу чанар, эзэн
биеийн удмын байдал, дархлааны хариу урвал, халдвар авсан
нас болон хүрээлэн буй орчны хортой нөлөө зэргээс хамаардаг.

Гэр бүлийн гишүүд
тус бүр аяга, халбага,
сэрээтэй байх, бусадтай
сольж хэрэглэхгүй байх,
аягаа угаагаад алчуур
хэрэглэхгүй хатаах

Хүүхдээ амнаас амд
дамжуулан хооллохыг
цээрлэх

Нийтийн хоолны газраар
бага үйлчлүүлэх

Гараа сайтар угаах

Шүдний сойзоо тогтмол
солих

Ажил, гэр, албан
тасалгаандаа аяга халбага
тусдаа байх

Хеликобактерийн халдвар
илрүүлэх шинжилгээнд
хамрагдах, эмчлүүлэх

Эрт илрүүлэг
шинжилгээнд тогтмол
хамрагдах

Бохирлогдсон болон
удаан хадгалагдсан
хоол хүнсээр

Хеликобактер нь ходоодны хорт хавдар үүсгэдэг учир түүний
халдварыг эрт илрүүлж эмчлэх нь ходоодны хорт хавдраас
сэргийлэх гол арга юм. Хеликобактерийн халдварыг бууруулснаар
ходоодны хавдар үүсэх эрсдлийг 75% хүртэл бууруулна.
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Жимс, хүнсний ногоог
угааж хэрэглэх
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ДАВСНЫ ХЭРЭГЛЭЭ

ТАРГАЛАЛТ

ДАВСНЫ АГУУЛАМЖ ӨНДӨРТЭЙ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Лаазалсан
бүтээгдэхүүн

Давсалсан хүнс

Таргалалт гэдэг нь биеийн жин илүүдэхэд хүргэдэг өөхний хуримтлал юм. Таргалалтын
улмаас эстроген дааврын хэмжээ ихэссэнээс даавар хамааралтай хавдрууд үүсэх нь
түргэснэ.
Биеийн жингээ хэвийн түвшинд
барьж, архи, тамхины хэрэглээг бууруулж
чадсанаар хорт хавдрын тохиолдлыг 30
хувиар бууруулах боломжтой.

Хиам, зайдас

БИЕИЙН ЖИНГИЙН ИНДЕКСЭЭ ТООЦОЖ
ТАРГАЛАЛТАА ХЯНАЦГААЯ:
БЖИ =
Боловсруулсан махан
бүтээгдэхүүн

Даршилсан, утсан,
хоол хүнс

Давсны хэт хэрэглээ нь ходоодны
салстыг гэмтээж, эсийн хэвийн үйл
ажиллагаанд
нөлөөлдөг.
Ходоодны
хорт хавдартай болон эрүүл хүмүүсийг
харьцуулан судалсан судалгаагаар эрүүл
бүлгийн 48%, ходоодны хорт хавдартай
бүлгийн 69% нь өдөр бүр давстай цай
уудаг байсан. Ялангуяа давсны шууд

Шарсан, борцолсон
хоол хүнс

хэрэглээнээс илүү лаазалсан, давсалсан
хүнс, боловсруулсан махан бүтээгдэхүүнд
агуулагдах их хэмжээний далд давс нь
ходоодны хорт хавдар үүсэх эрсдлийг
дагуулдаг. Өдөр бүр давстай цай уух нь
ходоодны хорт хавдар үүсэх эрсдлийг 1.97
дахин ихэсгэдэг.

Биеийн жингийн индекс (БЖИ) хэвийн
буюу <25 хүнтэй харьцуулахад улаан
хоолой, ходоодны амсар хэсгийн хавдар
үүсэх эрсдэл БЖИ=30-35 хүнд 2 дахин их,
БЖИ>40 хүнд 3 дахин их байна.

Жин (кг)
Биеийн өндрийн квадрат (m2)

БЖИ: 25-29.9 бол илүүдэл жин
30-аас дээш бол таргалалттай
18.5–аас доош бол тураал буюу хоол
тэжээлийн дутал гэж үзнэ.
Бүсэлхийн тойрог: эрэгтэйчүүд 90 см,
эмэгтэйчүүд 80 см-ээс бага байвал хэвийн
гэж үзэх ба үүнээс ихэсвэл төвийн таргалалт
гэж үзнэ.

ДАВСНЫ ХЭРЭГЛЭЭГЭЭ ХЭРХЭН БУУРУУЛАХ ВЭ?
•
•
•

Өдөрт 5 гр-аас бага (1 цайны халбага)
давс хэрэглэх
Цайг давсгүй уух
Хүнсний шошго дээрх мэдээллийг
ашиглан давс багатай хүнсийг
сонгож хэрэглэх (100 гр эсвэл 100
мл хүнсний бүтээгдэхүүнд 0,3 гр-

•

аас ихгүй давстай байх бүтээгдэхүүн
сонгох), далд давсны хэрэглээг
багасгах
Давс
орлуулах
бүтээгдэхүүн
хэрэглэх (нимбэг, цагаан гаа, цинжүү,
хар перец, сармис, халиар, яншуй,
хүмүүл, жууцай)

ТАРГАЛАЛТ ХАВДРЫН ЭРСДЭЛ БОЛДОГ УЧРААС ЭРҮҮЛ АМЬДРАЛЫН ХЭВ
МАЯГИЙГ ХЭВШҮҮЛЦГЭЭЕ.

•
•

Өдөр бүр 30 минут дунд зэргийн эрчимтэй хөдөлгөөн хийх (өдөрт 10 000 алхах,
чөлөөт цаг, ажлын байранд хийх дасгал хөдөлгөөн гэх мэт)
Хэрэв суугаа ажилтай бол 2 цаг тутам хөдөлгөөн хийх

ДЭМБ-ын зөвлөмжөөр давсыг хоногт 5 гр-аас (цайны халбага) бага
хэмжээтэй хэрэглэхийг зөвлөдөг.
8
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ТАРГАЛАЛТ

ХОРТ ЗУРШИЛ

ДАВСНЫ АГУУЛАМЖ ӨНДӨРТЭЙ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Тамхинд агуулагдах олон цагирагт үнэрт нүүрстөрөгч, үнэртэй амин, нитроз нэгдэл,
органик биш бодис ради, хүнцэл, полони, хар тугалга зэрэг бодисуудаас шалтгаалж
хорт хавдар үүснэ.

Илчлэгийн тэнцвэр гэдэг нь зарцуулж буй илчлэгээ нөхөх хэмжээний илчлэгтэй хоол
хэрэглэхийг хэлнэ. Зарцуулсан илч, хоолоор авах илч 2 тэнцэх буюу илчлэгийн тэнцвэрийг
биеийн байвал зохих эрүүл жин /БЗЭЖ/, биеийн жингийн индекс /БЖИ/, бүсэлхийн
тойргийн хэмжээгээр үнэлнэ.

БЗЭЖ= Биеийн өндрийн квадрат (m2) x 22
(Тогтмол тоо: эрэгтэйд 22, эмэгтэйд 21)
ХУВЬ ХҮНИЙ ХОНОГТ ШААРДЛАГАТАЙ ИЛЧЛЭГИЙГ ТООЦОХ:
Дараах аргаар тооцно. Үүнд:

Сүүлийн үеийн судалгаагаар ходоодны
хорт хавдар үүсгэх эрсдэл тамхи огт
татдаггүй хүнтэй харьцуулахад тамхи
татдаг эрэгтэйчүүдэд 60%, эмэгтэйчүүдэд
20% -иар ихсэж байсан. Тамхи ходоодны
хавдар үүсгэх нь татсан жил, өдөрт татах
тамхины тоо, архи, хар тамхи зэрэг
бусад эрсдэлт хүчин зүйлийн хавсарсан
хэрэглээнээс хамааралтай байна. Харин
архи, согтууруулах ундааны стандарт
уулт дангаараа хорт хавдар үүсгэх эрсдэл

болохгүй ч хэтрүүлэн хэрэглэх нь эрсдлийг
дагуулна. Тамхинд 4000 гаруй төрлийн
хорт бодис агуулагдах ба 43 төрлийн хорт
бодис нь хүний бие махбодид хорт хавдар
үүсгэдэг. Үйлчлэлээр нь 4 хувааж үздэг.
• Мансууруулан донтуулах
• Хорт хавдар үүсгэх
• Тэсэрч дэлбэрэх
• Шууд үхэлд хүргэх (Тамхины эсрэг
Эрүүл Мэндийн Боловсрол төсөл
ADRA)

1. Бодисын үндсэн солилцооны (БҮС) илчлэг тооцох

Эр: БҮС = 66.5+(13.7 х Жин кг) + (5 x өндөр см) – (6.8 х нас)
Эм: BMR = 665+(9.6 x Жин кг) + (1.8 х өндөр см) – (4.7 x нас)
Уг тэгшитгэл нь тухайн хүний одоо байгаа жинд харьцуулан илчлэгийг тооцдог учир
илүүдэл жинтэй хүнд шууд ашиглахад тохиромжгүй. Энэ тохиолдолд байвал зохих эрүүл
биеийн жинг ашиглана.
2. Хоногт шаардлагатай илчлэгийг /ХИ/ тооцох
Амьдралын хэв маяг

Жишээ нь

Хөдөлгөөний
идэвхийн коэф.

Тооцох

Биеийн хүчний бага
ачаалалтай

Оюутан, офисын
ажилтан

1.53

БҮС х 1.53

Биеийн хүчний дунд
зэргийн ачаалалтай

Үйлдвэрийн ажилчид,
тогооч, малчин г.м

1.76

БҮС х 1.76

Биеийн хүч их
шаардсан ачаалалтай

Тамирчин,
барилгачин,
уурхайчин г.м

2.25

БҮС х 2.25

ХИ-ийг 80-д хувааснаар тухайн хүний өдөрт хэрэглэх НЭГЖ хүнсний тоо гарна.
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ТАМХИНААС ГАРАХ “START” АРГА

(S) –Set:
Тамхинаас гарах
өдрөө товлох

(R) –Remove:
Гэр орон, ажил дээрээ
тамхитай холбоотой
зүйл байвал холдуулах

(T) –Tell:
Тамхинаас гарах
тухайгаа гэр бүл, найз
нөхдөдөө хэлэх

(T) –Talk:
Эмчээс тамхинаас
хэрхэн гарах талаар
зөвлөгөө авах

(A)–Anticipate:
Хамаарлыг давж
гарах төлөвлөгөө
боловсруулах

11

ХООЛЛОЛТЫН БУРУУ ДАДАЛ

ХООЛЛОЛТЫН БУРУУ ДАДАЛ

ХООЛЛОЛТЫН БУРУУ ДАДАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

ЭРҮҮЛ ХООЛЛОЛТЫН ҮНДСЭН ЗАРЧИМ
Эрүүл хооллолт гэдэг нь түр хугацаанд хэрэгжүүлэх дэглэм бус хүний насан туршдаа
баримтлах дадал юм.

Тогтмол цагт хооллохгүй байх
Хэт орой хооллох
Яаран идэх

Хэт халуун хоол, цай хэрэглэх

Хоолыг сайн зажилахгүй идэх

Давс хэтрүүлэн хэрэглэх

Хоол амтлагч, халуун ногоог 7
хоног бүр хэрэглэх

Даршилсан, давсалсан хүнсийг
7 хоног бүр хэрэглэх
Хоносон хоол хүнс хэрэглэх

Давстай цай уух нь 1.9 дахин, хоносон
хоол идэх нь 2.2 дахин ходоодны хорт
хавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлдэг бол
тогтмол цагт хооллох, хоолоо удаан
зажилж идэх нь 30-40% эрсдлийг бууруулж
байна. Мөн долоо хоног тутам хиам, утсан
мах хэрэглэх нь ходоодны хорт хавдрын
эрсдлийг 1.5 дахин нэмэгдүүлдэг. Хоол хүнс,
тамхины утаа зэрэгт агуулагддаг N-нитроз
нэгдлүүд нь хүний эрүүл мэндэд сөргөөр
нөлөөлдөг буюу ходоод улаан хоолойн
хавдар үүсгэх эсрдлийг нэмэгдүүлдэг.

N-нитроз
баялаг
бүтээгдэхүүнд:
Даршилсан загас, ногоо, утсан хүнс,
согтууруулах ундаа, боловсруулсан мах
(зайдас, гахайн утсан мах, хиам, хатаасан
үхрийн мах, давсалж болгосон үхрийн
мах г.м) зэрэг орно. Махыг хуурах, шарах,
грилдэх, хатаах зэргээр боловсруулах үед
нитрозамины үүсэлт нэмэгдэж ходоодны
хавдрын эрсдэл болдог. Түүнээс гадна
махыг утах үед бензокарбон зэрэг хавдар
үүсгэгч бодис үүсдэг.

нэгж

Өдөрт 2-5 нэгж жимс иддэг хүн, өдөрт 1 жимс иддэг хүнээс
ходоодны хавдарт өртөх эрсдэл 44% буурдаг. ДЭМБ хүн хоногт 5
нэгж (400 гр)-ээс багагүй жимс, ногоо хэрэглэснээр олон төрлийн
өвчин эмгэгээс өөрийгөө хамгаалах боломжтой гэж зөвлөдөг.

12

1. Олон нэр төрлийн хүнс, хоол хэрэглэх
2. Илчлэгийн тэнцвэр, жин барих
3. Хоногт 3 ба түүнээс олон нэгж хүнсний
ногоо, 2-оос доошгүй нэгж жимс
хэрэглэдэг дадлыг эзэмших
4. Сүү, цагаан идээг өдөр бүр зөвлөмж
хэмжээгээр хэрэглэж хэвших
5. Эслэгээр баялаг хүнс хэрэглэх
6. Хоол, хүнсээ зөв тохируулан хэрэглэх
7. Аюулгүй хүнс, хоол хэрэглэх

8. Аюулгүй, цэвэр ундны ус хэрэглэх
9. Идэвхитэй хөдөлгөөнийг эрхэмлэн,
биеийн жингээ зохистой хэмжээнд
байлгаж, хянаж сурах
10. Өөх тосыг тохируулан, амьтны гаралтай
өөх аль болох бага хэрэглэх
11. Сахар, чихэр, иоджуулсан давсыг
тохируулан хэрэглэх
12. Архи, согтууруулах ундааг хязгаартай
хэрэглэх

Оюуны буюу хөдөлгөөний идэвхи
багатай хөдөлмөр эрхлэгчдэд зориулсан
эрүүл хооллолтын “ГЭР” зөвлөмж

Биеийн хүчний дунд зэргийн ачаалалтай
хөдөлмөр эрхлэгчдэд зориулсан эрүүл
хооллолтын “ГЭР” зөвлөмж

Хоногт авбал
зохих нэгж
хүнсний тоо

№

Хүнсний бүтээгдэхүүний
нэр төрөл

Эрэгтэй

Эмэгтэй

1

Үр тариа, гурил, будаа

10

2

Мах, уураглаг хүнс

3
4

Хоногт авбал
зохих нэгж
хүнсний тоо

№

Хүнсний бүтээгдэхүүний
нэр төрөл

Эрэгтэй

Эмэгтэй

8

1

Үр тариа, гурил, будаа

14

10

4

4

2

Мах, уураглаг хүнс

6

5

Ногоо

3

3

3

Ногоо

3

3

Сүү, сүүн бүтээгдэхүн

4

4

4

Сүү, сүүн бүтээгдэхүн

4

4

5

Жимс, жимсгэнэ

2

2

5

Жимс, жимсгэнэ

2

2

6

Тос

2

2

6

Тос

2

2

7

Сахар

1

1

7

Сахар

1

1
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ЭМИЙГ ЭМЧИЙН ЗААВРААР ХЭРЭГЛЭЖ ЗАНШЪЯ!

ХАВДРЫН УРЬДАЛ ӨВЧИН

ЭМИЙН ЗӨВ БУС ХЭРЭГЛЭЭ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

УЛААН ХООЛОЙН ХОРТ ХАВДРЫН УРЬДАЛ ӨВЧИН:

Эмийн хэрэглэх зааврыг
баримтлахгүй байх

1

3

Эмийг дур мэдэн хэрэглэх

Ходоодны хавдар үүсгэх өндөр эрсдэлтэй эмгэгүүдийг хавдрын урьдал өвчин гэнэ.

1
Өвчний шинж тэмдэг,
зовуурь багассан тохиолдолд
хэрэглэхээ зогсоох

2

4

Эмийг хэтэрхий их хэмжээгээр
хэрэглэх

ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН УРЬДАЛ ӨВЧИН:

ЭМИЙГ ЭМЧИЙН ЗААВАРГҮЙ ХЭРЭГЛЭСНЭЭС ЯМАР ҮР ДҮНД ХҮРЧ БОЛОХ ВЭ?

1

Тухайн өвчин хүндрэх, архагших,
хавдар үүсэх урьдал нөхцлийг ихэсгэх

3

Эмчилгээний үр дүнд сөргөөр
нөлөөлөх

2

Эмэнд дасалтай болох

4

Эмийн гаж нөлөө илрэх

Ходоодны хүчил саармагжуулах эмийг удаан хугацаагаар хэрэглэх
үед ходоодны хүчил багассанаар ходоодны орчин өөрчлөгдөж,
нян ургах, нянгийн хорт нэгдэл ялгаралт нэмэгдэх, улаан хоолой,
ходоодны хавдар үүсэх эрсдэл нэмэгддэг.

ЭМИЙГ ЭМЧИЙН ЗААВРААР
ХЭРЭГЛЭЖ ЗАНШЪЯ!

14

Барретийн улаан хоолой
Цөсний хүчилтэй ходоодны шүүс улаан хоолой руу буцаж орсоноос улайлт, шарх
үүсч улаан хоолойн хучуур эдийн хэвийн бүтэц алдагдана. Хэвийн биш эсийн
суурин дээр хорт хавдар үүсч хөгжинө.

1

Ходоодны
архаг
хатингиршилт
үрэвсэл
Ходоодны салст бүрхүүлийн архаг
үрэвслийн улмаас салстын булчирхайд
хатингаршил үүсч, ходоодны салст
давхарга нимгэрч, холбогч эдээр
солигдох эмгэг юм. Ходоодны архаг
хатингаршилт үрэвсэл нь гэдэсний
хэлбэрийн ходоодны хорт хавдар
үүсгэх гол шалтгаан болдог.

2

Дисплази
Ходоодны салстын өөрчлөлт бөгөөд
харагдахуйц бага ялгаралтай салстын
эсийн өөрчлөлт нь 23% хүртэлх, их
ялгаралтай салстын өөрчлөлт 60 - 85%
нь таван жилийн дотор хорт хавдарт
шилждэг.

3

Гэдэсжих метаплази
Метаплази гэдэг нь нэг эсийн төрлөөс
нөгөөд шилжих өөрчлөлт бөгөөд
хүрээлэн буй орчны өдөөлтөд
дасан зохицох үйл явц юм. Энэ нь
хеликобактерийн халдвар, цөсний
сөөргөөний улмаас эсвэл цацраг туяа
эмчилгээгээр өдөөгдөн үүсэж болно.
Ходоодны гэдэсжих метаплази нь
ходоодны хавдарт өртөх эрсдлийг
шууд нэмэгдүүлдэг.

4

Ходоодны булчирхайлаг ургацгууд
Ходоодны салст давхаргаас дээш
өргөгдсөн салсын хэт ургалт юм.

5

Ходоодны шарх
Ходоод, дээд гэдэсний мэдрэл
шингэний
зохицуулга
алдагдан,
эдгээр эрхтэний шүүрэл, хөдөлгөөний
үйл
ажиллагаа
хямарч,
салст
бүрхүүлийн хэсэг газрын тэжээлийн
доройтлын улмаас шархлаа үүсдэг,
олон дахилттай, мөчлөг явцтай,
даамжрах хандлагатай архаг эмгэг юм.
Ходоодны шархлаа өвчин, ходоодны
хорт хавдрын шууд эрсдэл болдог
эсэх нь маргаантай хэвээр байна.

6

Менетрийн өвчин
Энэ нь ходоодны салстын нугалаас
зузаарч, хучуур эд эсийн хэт ургалт
болдог ховор тохиолдох өвчин
юм. Менетрийн өвчний үед 10% нь
ходоодны хорт хавдар үүсдэг.
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УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХАВДАРТАЙ ӨВЧТӨНД
ИЛРЭХ ЗОВУУРЬ, ШИНЖ ТЭМДЭГ

УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРААС
ХЭРХЭН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВЭ?

УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН ЭРТ ҮЕД ШИНЖ ТЭМДЭГ БАРАГ
ИЛЭРДЭГГҮЙГ АНХААР!

Урьдчилан сэргийлэлт гэдэг нь өвчлөл болон түүнтэй холбоотой эрсдэлт хүчин зүйлийг
бууруулах зорилготой хувь хүн болон хүн амд чиглэсэн үйл ажиллагаа юм (ДЭМБ).

Улаан хоолой, ходоодны хавдрын эрт үед шинж тэмдэг бараг илэрдэггүй бөгөөд ид үе
болон хожуу шатандаа шинж тэмдэг нь илэрдэг.

УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХАВДРЫН ХОЖУУ ҮЕД ДАРААХ ШИНЖҮҮД ИЛЭРНЭ:
Өвдөх
Аюулхай дор харлаж, хүнд оргиж,
хурцаар өвдөнө.
Горойх
Бүхэл хоол идэх, шингэн юм уух
үед горойх нь ходоодны амсрын
байрлалтай хавдрын үед илэрнэ.
Турах, ядрах
Шалтгаангүйгээр турах, ядрах
(нэмэлт ачаалал аваагүй, дасгал
хийгээгүй үед) мөн толгой эргэх,
шөрмөс татах шинж илэрч болно.

Бөөлжих
Ходоодны гарах хэсгийн хавдрын
үед идсэн хоол ундны зүйлээр
бөөлжинө.
Цусаар бөөлжих буюу өтгөн хар
гарах
Цусаар бөөлжих, өтгөн хар гарах
шинж тэмдэг нь ходоодны хавдрын
эцсийн шатанд илрэх ба хавдрын
задралыг илэрхийлнэ. Өтгөн нь
“Кофены шаар” мэт хольцтой байна.
Хоолны шингэц муудах
Идсэн хоол ундны зүйл ходоодонд
удаан хугацаагаар саатна.

1. САЙН ДУРААР ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭНД ТОГТМОЛ ХАМРАГДАХ
•
•
•

40-өөс дээш настай хүн бүр жилд 1 удаа ходоодны дурангийн
шинжилгээнд хамрагдах
Хеликобактер илрүүлэх шинжилгээнд зайлшгүй хамрагдах
Гэр бүлийн гишүүд, ойрын төрөл саданд ходоодны хавдар өвчнөөр
өвчилж байсан бол урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд
хамрагдах

2. ЭРҮҮЛ ДАДАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ
•
•
•
•
•

Хоносон хоол огт идэхгүй байх, шинэ эрүүл хоол хүнс хэрэглэх, зөв
хадгалж, бэлтгэж хэрэглэж занших
Хоол, цайг буцлам халуунаар хэрэглэхгүй байх
Тогтмол цагт өдөрт 3-4 удаа, шим тэжээллэг, чанартай хоол хүнсээр
хооллох
Орой 20 цагаас хойш хооллохгүй байх
Хоол хүнсийг яаралгүй сайн зажилж идэх

Хожуу шатандаа орсон хавдар тухайн байдлаасаа хамаарч (өвчлөлийн үе шат, тархац,
үсэрхийлэл) ямар нэг тодорхойгүй шинж тэмдэг гарч болно

УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХАВДРЫН СЭРҮҮЛЭГ ШИНЖ:
•
•
•
•
•
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Иргэн бүр эрүүл мэндийн боловсролоо дээшлүүлж, өөрийн болон бусдын эрүүл
мэндэд цаг хугацааг зарцуулах

Горойх, залгихад өвдөх
Олон дахин бөөлжих
Цус багадалт
Хоол боловсруулах замын цус алдалтын шинж илрэх /ам, хамарнаас цус гарах,
өтгөн хар гарах/
Аяндаа жин буурах (>5%)
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УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРААС
ХЭРХЭН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВЭ?

УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН ЭРТ
ИЛРҮҮЛЭГ

3. ХООЛЛОЛТЫН БУРУУ ЗУРШИЛ, ДАДАЛ ХЭВШЛЭЭС ТАТГАЛЗАХ

Ямар нэг өвчний шинж тэмдэггүй хүмүүст хавдар байгаа эсэхийг илрүүлэх
зорилгоор хийж буй үзлэгийг эрт илрүүлэг үзлэг гэнэ. Энэ нь өмчийн бүх хэлбэрийн
эрүүл мэндийн байгууллагад хийгдэнэ.

•
•
•
•
•
•
•
•

Давсны хэрэглээг багасгах, хязгаарлах, давс ихээр агуулсан
бүтээгдэхүүнээс татгалзах
Хоол хүнсэнд жимс, хүнсний ногоо (сармис) түлхүү хэрэглэх,
хэрэглээг нэмэгдүүлэх
Архи, тамхи зэрэг хорт зуршлаас татгалзах
Утсан, даршилсан, нөөшилсөн, шарсан, хуурсан, хатаасан болон
боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн (хиам, зайдас) г.м хоол хүнсний
хэрэглээг багасгах, татгалзах
Нийтийн хоолны газар хооллохдоо боломжтой бол хувийн аяга,
халбага, сэрээг авч явах, хэрэглэх
Эцэг, эх хүүхдэдээ амнаас амд дамжуулан хоол хүнсний зүйл өгөхгүй
байх
Эмийн зөв бус хэрэглээнээс татгалзах (эмчийн бичсэн эмийг зөв цагт,
зөвлөсөн тунгаар, аюулгүй замаар хэрэглэх)
Илүүдэл жин, таргалалтаас сэргийлэх, дасгал хөдөлгөөн хийх

ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГТ ХААНА ХАМРАГДАЖ БОЛОХ ВЭ?
•
•
•
•
•

Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв
Аймаг, дүүргийн эрүүл мэндийн төв
Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг
Тусгай зөвшөөрөл бүхий хувийн хэвшлийн эмнэлэг

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдахдаа даатгалын гэрээ байгуулсан эрүүл
мэндийн байгууллагаас харьяалал харгалзахгүй сонгож үйлчлүүлнэ.

Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ
нь хүний нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд үндэслэн өвчнийг эрт
үед нь илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх товлол баталсан төрийн
захиргааны төв байгууллагын бодлого, шийдвэртэй уялдана.

4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТАНД ТОГТМОЛ БАЙХ
•
•
•
•

Хэрэв хеликобактерийн халдвартай бол эмчлүүлэх, дахин халдвар
авахаас сэргийлэх
Шалтгаангүй турах, горойх, огих, бөөлжих, аюулхай орчим өвдөх, нэг
удаагийн хооллох хэмжээ багасах зэрэг зовуурь илэрвэл яаралтай
эмнэлэгт хандах, шинжилгээ өгөх
Дээрхи зовуурь илэрсэн үед дур мэдэн эмчийн заавар,
зөвлөгөөгүйгээр эмчилгээ хийж, өвчний шинж тэмдгийг
бүдэгрүүлэхгүй байх
Хэрэв ходоодны хавдар эрт үедээ оношлогдвол бүрэн эдгэрэх
боломжтой өвчин гэдгийг ойлгож, цаг алдалгүй эмчийн хяналтанд
орох

Иргэн бүр эрүүл мэндийн боловсролоо дээшлүүлж, өөрийнхөө болон бусдын эрүүл
мэндэд цаг хугацааг зарцуулах
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Хавдар хожуу үедээ оношлогдсон өвчтөний 44.2% зовуурь
нэмэгдсэн, 11.6% хоол идэж чадахаа байсан шалтгаанаар эмнэлэгт
хандсан бол эрт үедээ оношлогдсон бүлгийн өвчтөний 56.1%
сайн дурын үндсэн дээр эмнэлэгт ханджээ. Тиймээс урьдчилан
сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгтээ жил бүр тогтмол хамрагдаж байх
нь чухал юм.

ЖИЛ БҮР ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДАЖ ЗАНШЪЯ!
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УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН ЭРТ
ИЛРҮҮЛЭГ

УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН ЭРТ
ИЛРҮҮЛЭГ

Улаан хоолой, ходоодны хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үндсэн арга нь ходоодны уян
дурангийн шинжилгээ юм. Ходоодны хорт хавдраар аль ч насны хүн өвчилж болох
ба 40-өөс дээш насны эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс жилд нэг удаа заавал дурандуулах
шаардлагатай.

УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН ЭРТ ИЛРҮҮЛГИЙН
ЯМАР ШИНЖИЛГЭЭ БАЙДАГ ВЭ?

ЭРТ ИЛРҮҮЛГИЙН ҮЗЛЭГТ ХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ?
•
•
•
•

40 – өөс дээш насны хүн
Улаан хоолой, ходоодны эмгэгээр өвдөж байсан
Гэр бүлийн гишүүд /өвөө, эмээ, аав, ээж, ах, дүү, хамаатан садан
г.м/ улаан хоолой, ходоодны хавдраар өвдөж байсан
Хоол боловсруулах замын өвчний шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүс

ЭРТ ИЛРҮҮЛГИЙН ҮЗЛЭГТ ХАМРАГДАХАД ЮУ АНХААРАХ ВЭ?

1. Хеликобактерийн
халдвар илрүүлэх
шинжилгээ

Иргэний үнэмлэхээ
тогтмол биедээ авч
явах

Амбулаторийн
үзлэгийн карттай
байх

Удамшлын түүхэндээ Барретын улаан хоолой (улаан хоолойн доод хэсгийн эмгэг
өөрчлөлт) болон хавдраар өвдөж байсан, улаан хоолой-ходоодны сөөргөөтэй бол
улаан хоолойг 1-3 жилийн турш дурандаж хянана.
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3. Биомаркерийн
шинжилгээ

Улаан хоолой, ходоод, дээд гэдэсний дурангийн шинжилгээгээр ходоодны хорт
хавдар сэжиглэгдсэн болон оношлогдсон тохиолдолд оношийг батлах, эмчилгээ
төлөвлөх зорилгоор лавлагаа шатлалын эмнэлэгт нэмэлт шинжилгээ хийнэ.

1

Эрүүл мэндийн
даатгалын шимтгэлээ
бүрэн төлсөн байх

2. Улаан хоолой,
ходоодны уян
дурангийн
шинжилгээ

1. Дуранд
суурилсан
инвазив арга: Ходоодыг
дурандах үед ходоодны
харагдах
байдлыг
шинжилж,
ходоодны
өөрчлөлт бүхий хэсгээс
эдийн шинжилгээ авч
хеликобактер илрүүлнэ.
2. Дуранд суурилаагүй
инвазиз бус арга:
a. Амьсгалын сорил
b.Иммунологийн
шинжилгээ
3. Баасанд эсрэг төрөгч
илрүүлэх:
Баасанд
хеликобактерийн эсрэг
төрөгч илрүүлнэ.

2
Уян
дурангийн
шинжилгээ
нь
хоол
боловсруулах
замын
салстыг
шууд
харах
боломж өгдөг бөгөөд
шархлаа
болон
үүсгэврийг
илрүүлэх
түүнээс эдийн шинжилгээ
авах
боломжоор
хангадаг. Улаан хоолой
ходоодны уян дуран нь
улаан хоолой, ходоодны
хавдрын 90-96% -ийг
оновчтой илрүүлдэг. Уян
дурангийн шинжилгээний
бусад
шинжилгээнээс
илүү давуу тал нь
сэжигтэй гэсэн ямар ч
хэсгээс эдийн шинжилгээ
авч болдогт оршино.

3
П е п с и н о г е н
(PG)
биомаркерийн
шинжилгээ:
PG
нь
ходоодны
эсийн
шүүрлээр
ялгардаг
аспарагины протейназ
юм. Энэ нь биохимийн
хувьд ялгаатай хоёр
төрөл байдаг. Ходоодны
ёроол
хэсгийн
булчирхайн
салстын
хэсгээс, ходоодны их
бие, ёроол, нугалуур
хэсгийн булчирхайнууд,
12 гэдэсний салстын
хэсгээс ялгарна.
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УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ ХОРТ ХАВДРЫН ЭРТ
ИЛРҮҮЛЭГ
Улаан хоолой, ходоодны хорт хавдрын эрт илрүүлэх үзлэгийг улаан хоолой, ходоод,
дээд гэдэсний дурангийн шинжилгээ болон хеликобактер илрүүлэх шинжилгээгээр
хийнэ.

ЖИЛД 1 УДАА УЯН ДУРАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРАГДАЖ БАЙХ ХҮН АМ:

1

Хоол боловсруулах замын ямар нэг эмгэггүй, хеликобактер сөрөг гарсан, 40-өөс
дээш настай хүн ам

2

Гэр бүлийн гишүүд (өвөө, эмээ, аав, ээж, ах, дүү, хамаатан садан г.м) улаан хоолой,
ходоодны хавдраар өвдөж байсан түүхтэй, 40-өөс дээш настай хүн ам

3

Улаан хоолой, ходоодны эмгэгээр өвдөж байсан хүн ам

4

Хоол боловсруулах замын өвчний шинж тэмдэг илэрсэн хүн ам

ЭМЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХ ХҮН АМ:

1

Хоол боловсруулах замын ямар нэг зовиургүй, үзлэгээр өөрчлөлтгүй боловч
хеликобактер эерэг гарсан тохиолдолд эмчийн хяналтанд хеликобактерийн
эсрэг эмчилгээ хийлгэнэ.

2

Дурангийн шинжилгээгээр улаан хоолой, ходоодны ямар нэг өөрчлөлт илэрсэн
тохиолдолд эмчийн хяналтанд зааврын дагуу эмчилгээнд зайлшгүй хамрагдана.

УЛААН ХООЛОЙ, ХОДООДНЫ УЯН ДУРАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
ХИЙЛГЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС:
Дурандуулахын өмнө 6-12 цагийн
өмнө идэх болон уухыг хязгаарлана.

Ажилбар дуусаж өөрт эвгүй
мэдрэмж арилсны дараа хоол идэх
болон шингэн зүйл ууна.

Аливаа эм бэлдмэл нь ходоодны
салстад
бүрхүүл
үүсгэн,
шинжилгээг бүрэн хийхэд саад
учруулдаг тул даралт, зүрхний эм
гэх мэт эмчийн заалтаар зайлшгүй
уух шаардлагатай эмийг өглөөний
5 цагийн орчимд 1 балга усаар
даруулан ууна.

Тайвшруулалттай
дурандуулсан
бол тайвшруулах эмийн үйлчилгээ
гартал 30 минутаас 1 цаг
хүртэлх хугацаанд эмнэлэгт эмч,
сувилагчийн хяналтанд байна.

Тамхи татаагүй, бохь зажлаагүй,
уруулын будгийг арилгасан байна.

Амны хамгаалалт зүүсэн болон
хиймэл шүдтэй бол авах

Шинжилгээнээс
30
минутын
дараагаас бүлээн шингэн уух, 2
цагийн дараанаас зутан шөл ууж
эхэлнэ.
Шинжилгээний
дараа
хоолой
хөндүүрлэх, цээжээр өвдөх, гэдэс
дүүрэх мэдрэмж төрж болно.
Энэ нь дурангийн ходоодонд хий
шахдагтай холбоотой ба дээрх
шинжүүд аажим арилна.

Иргэд дурангийн шинжилгээний талаар мэдлэг бага, сэтгэлзүйн айдастай байх
зэрэг шалтгаанаас хамааран дурангийн шинжилгээнд хангалттай хамрагдаж
чаддаггүй учраас ихэвчлэн хожуу үедээ оношлогддог нь хавдрын өвчлөл нэмэгдэх
нас баралтын тоо ихсэх гол шалтгаан болдог.

Улаан хоолой, ходоодны хорт хавдар оношлогдсон
тохиолдолд: Эмчилгээ хийлгэх, хүндрэлээс сэргийлэх,
хяналтанд тогтмол байх

“Эрт оношилгоо бол амьдрах хугацаа уртсах гол түлхүүр юм”.
“Та эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсанаар өвчнөө эрт
үед нь илрүүлэх, үр дүнтэйгээр эмчлүүлэх бүрэн боломжтой”.
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Энэхүү гарын авлагыг Эрүүл мэндийн яамны Эрүүл мэндийг
дэмжих сангийн “Улаан хоолой, ходоодны хорт хавдрын
урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийг сайжруулах
нөлөөллийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах” төслийн
хүрээнд боловсруулав.

Гарын авлага боловсруулсан:
Зохиогч:
Л.Тулгаа (АУ-ны доктор, дэд профессор)
Б.Батболд (АУ-ны доктор)
Эх бэлтгэсэн:
Б.Анхзаяа (АУ-ны магистрант)
“Хөх Монгол Принтинг” ХХК - д хэвлэв.

24

