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ЭМИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
“ЭМИЙН МЭДЭЭЛЭЛ”
ТОВХИМЛЫН ЕРӨНХИЙ
РЕДАКТОР

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

ГИШҮҮД

Б.Цэцэгсайхан

Г.Хонгорзул

Д.Уранзаяа

Д.Өлзийдулам

/Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
хяналт зохицуулалтын
газрын дарга/, АУ-ны доктор

/ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй
байдлын тандалт судалгааны
газрын мэргэжилтэн/

/Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
хяналт зохицуулалтын
газрын дэд дарга/

/Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
хяналт зохицуулалтын
газрын ЭАБТСГ-ын ахлах
мэргэжилтэн/

С.Сээсрэгдорж

П.Цэдэн

Д.Нарантунгалаг

/АУ-ны доктор, профессор,
АШУҮИС-ийн АУС-дотрын
тэнхимийн эрхлэгч/

/АШУҮИС-ийн Ерөнхий
аудитор/

/АУ-ны доктор, АШУҮИС-ийн
Эм судлалын тэнхимийн
багш/

Н.Халиун

Ш.Энхтуяа

Б.Ганзориг

З.Зузаан

/АУ-ны доктор,
Био-Анагаахын сургуулийн
Эм судлалын тэнхимийн
ахлах багш/

/АУ-ны магистр, клиникийн
профессор/

/Шинэ Анагаах Ухаан Их
сургуулийн Сургалтын
бодлого зохицуулалтын
албаны дэд дарга/

/ДЭМБ-ын зөвлөх/

ГИШҮҮД

Г.Нарангэрэл

П.Батхуяг

/ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй
байдлын тандалт судалгааны
газрын мэргэжилтэн/

/АУ-ны доктор, дэд
профессор, АШУҮИС-ийн
Эм судлалын тэнхимийн
эрхлэгч/

ГИШҮҮД

М.Эрдэнэтуяа
/АУ-ны доктор, дэд
профессор, АШУҮИС-ийн Эм
зүйн сургуулийн багш/
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Мэндчилгээ
Эрхэм уншигч, эрүүл мэндийн салбарын нийт
ажилтан, албан хаагчид, тэр дундаа эм зүйн
салбарт ажиллаж буй мэргэжилтнүүддээ эрүүл энх,
сайн сайхныг бэлгэдэн ерөөж, халуун мэндчилгээ
дэвшүүлье!
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс эрхлэн гаргадаг
байсан “Эмийн мэдээлэл” товхимлыг Монгол Улсын
Засгийн газрын 2020 оны 222 дугаар тогтоолоор
байгуулагдсан “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт,
зохицуулалтын газар” үргэлжлүүлэн, анхны дугаараа
та бүхэндээ хүргэж байгаадаа баяртай байна.
Манай агентлаг хүн амыг чанартай, эмчилгээний
өндөр идэвхтэй, баталгаатай эм, эмнэлгийн
хэрэгслээр тасралтгүй, жигд хүртээмжтэй хангаж,
эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг
цогцоор нь хэрэгжүүлэх дэвшилтэт технологи бүхий эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлэх зорилтуудыг өмнөө тавин ажиллаж
байна.
Бид энэхүү дугаараараа Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эмийн
мэдээллээс гадна Ковид-19 халдварт өвчний эмнэл зүй, эмчилгээ, эм, вакцины
талаарх сүүлийн үеийн туршилт судалгааны үр дүнг, эмийн аюулгүй байдал,
зохистой хэрэглээний талаарх мэдээ мэдээллийг хүргэж байна.
Бидний хүргэж байгаа мэдээлэл та бүхний цаашдын ажилд тус дэм болно гэдэгт
найдаж байна.
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг,
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрын дарга
Б.Цэцэгсайхан /Анагаах ухааны доктор/
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Эрхэм зорилго
Хүн амыг чанартай, эмчилгээний өндөр идэвхтэй
эм, эмнэлгийн хэрэгслээр хүртээмжтэй хангаж,
чанарын баталгаатай, дэвшилтэт технологи бүхий
эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлэхэд оршино.

Алсын хараа
Эмийн нэгдсэн хяналт
зохицуулалтаар олон улсад
хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэшсэн
байгууллага болох.

Түүхэн замнал
98 жилийн түүхтэй Эм зүйн салбарын цаашдын хөгжлийн бодлогыг
тодорхойлох, эмийн чанар, аюулгүй байдал, хүртээмжийг сайжруулах,
хяналт зохицуулалтыг нэг бүтцэд төвлөрүүлэх бие даасан Засгийн газрын
хэрэгжүүлэгч агентлаг-Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын
газар нь 2020 онд Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр
зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4, 2 дах хэсэг, Засгийн газрын агентлагийн
эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Эм,
эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.4 дэх хэсэг,
Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 22 дугаар тогтоол, Засгийн газрын
2020 оны 222 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан.
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ЭЭХХЗГ-ЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН
2021 ОНЫ А/21 ДҮГЭЭР ТУШААЛ
Хүний эмийн зөвлөл (Эм зүй, эм
судлал, Биобэлдмэл, Биологийн
идэвхт
бүтээгдэхүүний
салбар
зөвлөл)

Химийн
лаборатори
Эмийн
бүртгэлийн
хэлтэс

Эм
үйлдвэрлэлийн
хэлтэс

Микробиологийн
лаборатори

Уламжлалт эм,
эмийн ургамлын
лаборатори

Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт
эм,
эмнэлгийн
тоног
төхөөрөмжийн
зохицуулалтын нэгж
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Эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн газар

Эм хангамжийн газар

Эм хангамж, эмнэлгийн тоног
төхөөрөмж, төлөвлөлтийн
асуудал хариуцсан дэд дарга

Захиргаа, удирдлагын
газар

Эм шинжлэх
лаборатори

Эмийн аюулгүй
байдлын тандалт,
судалгааны газар

Чанарын хяналтын
газар

Чанар, аюулгүй
байдлын асуудал
хариуцсан дэд дарга

Фармакопейн
хороо

Лиценз, зөвшөөрлийн
зохицуулалтын газар

Дарга
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭМИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2021 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ЭМИЙН БҮРТГЭЛД ШИНЭЭР
БҮРТГЭГДСЭН ИМПОРТЫН ЭМҮҮД
“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль”ийн 22 дугаар зүйл, ЭМС-ын 2019 оны
А/295 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхт
бүтээгдэхүүнийг бүртгэх журам”-ын дагуу
2021 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн
байдлаар 169 нэрийн импортын эмийн
бүртгэлийн асуудал ХЭЗ-ийн хурлаар
хэлэлцэгдэн эмийн улсын бүртгэлд
бүртгэгдсэн байна. Үүнд:
• Бодлогоор бүртгэх эмийн бүртгэл - 36
нэрийн эм
• Түргэвчилсэн бүртгэл - 95 нэрийн эм
• Энгийн бүртгэл - 64 нэрийн эм

N

Худалдааны
нэр

Олон улсын
нэршил/найрлага

• Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний
эрсдлийн даатгал бүхий эмнэлгийн
тусламж,
үйлчилгээнд
зориулан
чанарын удирдлагын тогтолцоотой
олон улсын хангамжийн байгууллагаас
нийлүүлэх эмийн бүртгэл - 204 нэрийн
эм
• Бүртгэлийг хойшлуулсан - 16 нэрийн эм
• Бүртгээгүй - 26 нэрийн эм
Нийт бүртгэсэн импортын эмээс тасалдал
үүсдэг дараах нэрийн эмүүдийг шинээр
бүртгэснээр эм зүйн тусламж үйлчилгээнд
хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлж, эмийн
эмчилгээний сонголтыг нэмэгдүүллээ. Үүнд:

Тун, хэмжээ,
хэлбэр

Үйлдвэрлэгч,
Гарал үүслийн улс,
Лиценз эзэмшигч

Хэрэглэх заалт,
Олгох нөхцөл,
АТС код

Бодлогоор бүртгэх эм
Mitsubishi Tanabe
Pharma Korea Co.,Ltd;
People’s Republic of
Korea

Судас өргөсгөх бэлдмэл
Жороор
C01EA01

1

Eglandin

Alprostadil

5mcg/ml - 2ml N10;
solution for injection

2

Alprodex
injection
200mcg

Alprostadil alfadex

20µg N10; freezedried powder for
solution for infusion

Судас өргөсгөх бэлдмэл
Reyon Pharmaceutical
Жороор
Co.,Ltd; Republic of Korea
C01EA02

3

Tracsiban
Atosiban acetate
injection 37.5mg

37.5mg - 5ml N1;
solution for injection

Hanlim Pharm Co.,Ltd;
Republic of Korea

Умайн булчинг сулруулах
бэлдмэл.
Зулбалтаас сэргийлэх
Жороор G02CX01

4

Tracsiban
Atosiban acetate
injection 6.75mg

6.75mg - 0.9ml N5;
solution for injection

Hanlim Pharm Co.,Ltd;
Republic of Korea

Умайн булчинг сулруулах
бэлдмэл.
Зулбалтаас сэргийлэх
Жороор G02CX01

5

“wu Fu”
Latropine eye
drops 0.01%

0.1mg/ml - 5ml N1;
eye drops

Wu Fu Laboratories
Co.,Ltd; Taiwan

Нүдний хүүхэн хараа
өргөсгөх бэлдмэл
Жороор S01FA01

Atropine sulphate
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7

8

9

Sirturo

Hanlim
Cabetocin

Lumitin

Derise 25

10 Derise 40

11

Hanlim
Dextomine

12 Flenox

Epinephrine
13 1mg/ml
injection

Bedaquiline fumarate

Carbetocin

Conbercept

Recipharm
Pharmaservices Pvt.Ltd;
100mg N188; tablets
India
Janssen Korea Co.,Ltd

Нянгийн эсрэг бусад
бэлдмэл.
Олон эмэнд дасалтай
сүрьэгийн эмчилгээнд
хэрэглэнэ.
Жороор J04AK05

0.1mg - 1ml N5;
solution for injection

Hanlim Pharm Co.,Ltd;
Republic of Korea

Даавар, даавар төст бэлдмэл
Кесар мэс ажилбарын
үед умайн атони үүсэхээс
сэргийлж хэрэглэнэ.
Жороор H01BB03

10mg/ml - 0.2ml N1;
intravetreal injection

Chengdu Kanghong
Biotechnology Co.,Ltd;
People’s republic of China
Sinopharm International
Corporation

Судасны эндотелийн
өсөлтийн хүчин зүйлийн
ингибитор. (VEGF inhibitor)
Насжилтаас хамааралтай
судасжилт бүхий шар
толбоны сөнөрөлд хэрэглэнэ.
Эмнэлгийн нөхцөлд S

25mcg/0.42ml N1;
Hetero Biopharma
solution for injection
Limited; India
with prefilled syringe

Гемопоэзийг идэвхжүүлэгч.
Цус багадалтын эмчилгээнд
хэрэглэнэ. Бөөрний архаг
дутагдал болон хорт хавдрын
улмаас туяа эмчилгээ
хийлгэж буй өвчтөнд
хэрэглэнэ.
Жороор B03XA02

40mcg/0.4ml N1;
Hetero Biopharma
solution for injection
Limited; India
with prefilled syringe

Гемопоэзийг идэвхжүүлэгч.
Цус багадалтын эмчилгээнд
хэрэглэнэ. Бөөрний архаг
дутагдал болон хорт хавдрын
улмаас туяа эмчилгээ
хийлгэж буй өвчтөнд
хэрэглэнэ.
Жороор B03XA02

Dexmedetomidine
hydrochloride

200mcg - 2ml N5;
solution for injection

Hanlim Pharm Co.,Ltd;
Republic of Korea

Нойрсуулах бэлдмэл.
Интубаци хийх үед болон
интубацигүй мэс ажилбарын
өмнө болон хойно өвчтнийг
тайвшруулах зорилгоор
хэрэглэнэ.
Эмнэлгийн нөхцөлд
N05CM18

Enoxaparin sodium

4000 IU anti-Xa 0.4ml N10; solution
for injection with
syringe

JSC ‘’Farmak’’
Ukraine

Цус бүлэгнэлтийн эсрэг
бэлдмэл.
Жороор B01AB05

Dai Han Pharm Co.,Ltd;
Republic of Korea

Адрено идэхвт мэдрэлийн
төгсгөлд нөлөөлөх бэлдмэл.
Шок, амилуулах лавшруулах
тусламж
Жороор B02BC09

Darbepoetin alfa

Darbepoetin alfa

Epinephrine

1mg/ml - 1ml N10;
solution for injection
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14 RonsenHep B

Human hepatitis B
immunoglobulin

100 IU - 1ml N1;
solution for injection

Chengdu Rongsheng
Pharmaceutical Co.,Ltd;
БНХАУ

Хүний хэвийн
иммуноглобулин.
Жороор J06BA02
Бодлогоор бүртгэх эм

15 RonsenHep B

Human hepatitis B
immunoglobulin

200 IU - 2ml N1;
solution for injection

Chengdu Rongsheng
Pharmaceutical Co.,Ltd;
БНХАУ

Хүний хэвийн
иммуноглобулин.
Жороор J06BA02
Бодлогоор бүртгэх эм

200 IU N1; solution
for injection

Sinopharm Wuhan
Plasma-derived
Biotherapies Co., Ltd;
People’s Republic of
China

Галзуугийн эсрэг
иммуноглобулин
Жороор
J06BA02

Insulin aspart

100 U/ml - 3ml N5;
solution for injection
in cartridge

Novo Nordisk Producao
Farmaceutica do Brasil
Ltda.; Brazil
Novo Nordisk A/S

Аналоги инсулин
Жороор
A10AB05

Insulin aspart

100 U/ml - 3ml N5;
solution for injection
in pre-filled pen

Novo Nordisk Producao
Farmaceutica do Brasil
Ltda.; Brazil
Novo Nordisk A/S

Аналоги инсулин
Жороор A10AB05

Human Rabies Human Rabies
16
Immunoglobulin Immunoglobulin

17

NovoRapid®
Penfill®

NovoRapid®
18
Flexpen®

19

NovoMix 30®
Penfill®

Insulin aspart

100 U/ml - 3ml
N5; suspension for
injection in cartridge

Novo Nordisk Producao
Farmaceutica do Brasil
Ltda.; Brazil
Novo Nordisk A/S

Аналоги инсулин
Жороор
A10AD05

20

NovoMix 30®
Flexpen®

Insulin aspart

100 U/ml - 3ml
N5; suspension for
injection in pre-filled
pen

Novo Nordisk Producao
Farmaceutica do Brasil
Ltda.; Brazil
Novo Nordisk A/S

Аналоги инсулин
Жороор
A10AB05

Levemir®
21
Penfill®

Insulin detemir

100 U/ml - 3ml N5;
solution for injection
in cartridge

Novo Nordisk Producao
Farmaceutica do Brasil
Ltda.; Brazil
Novo Nordisk A/S

Хүний инсулин
Жороор
A10AE05

Insulatard®
22
Penfill®

100 U/ml - 3ml
Insulin human (rDNA) N5; suspension for
injection in cartridge

Novo Nordisk Producao
Farmaceutica do Brasil
Ltda.; Brazil
Novo Nordisk A/S

Хүний инсулин
Жороор
A10AC01

Mixtard® 30
Penfill®

100 U/ml - 3ml
Insulin human (rDNA) N5; suspension for
injection in cartridge

Novo Nordisk Producao
Farmaceutica do Brasil
Ltda.; Brazil
Novo Nordisk A/S

Хүний инсулин
Жороор
A10AC01

100 U/ml - 3ml N5;
Insulin human (rDNA) solution for injection
in cartridge

Novo Nordisk Producao
Farmaceutica do Brasil
Ltda.; Brazil
Novo Nordisk A/S

Хүний инсулин
Жороор
A10AB01

Nafamostat mesilate

50mg N10; injection

Chong Kun Dang
Pharmaceutical Corp;
Republic of Korea

Цус бүлэгнэлтийн эсрэг
бэлдмэл.
Жороор B01AX

Oseltamivir

75mg N10; N20;
capsules

JSC “Pharmasyntez”;
Russian Federation

Вирусын эсрэг бэлдмэл
Жороор J05AH02

23

Actrapid®
24
Penfill®

25

Nafabelltan
injection

26 Nomides
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27 Oseltami

28 Oseltami

Oseltamivir

Oseltamivir

30mg N10; capsules

Kolmar Korea Co.,Ltd;
Republic of Korea

Вирусын эсрэг бэлдмэл.
Томуугийн эмчилгээнд
хэрэглэнэ.
Жороор J05AH02

45mg N10; capsules

Kolmar Korea Co.,Ltd;
Republic of Korea

Вирусын эсрэг бэлдмэл.
Томуугийн эмчилгээнд
хэрэглэнэ.
Жороор J05AH02

Kolmar Korea Co.,Ltd;
Republic of Korea

Вирусын эсрэг бэлдмэл.
Томуугийн эмчилгээнд
хэрэглэнэ.
Жороор J05AH02

29 Oseltami

Oseltamivir

75mg N10; capsules

30 Pantoprazole

Pantoprazole

Reyoung Pharmaceutical Протоны шахуургад хориг
40mg N1; powder for
Co.,Ltd; People’s Republic үүсгэгч
solution for injection
of China
Жороор A02BC02

31 Pegnano

Peginterferon alfa-2a

180mcg - 0.5ml N1;
solution for injection
with syringe

32 Rilast 100

Rituximab

100mg/10ml N1;
concentrate for
Hetero Biopharma
solution for injection Limited; India
with prefilled syringe

Иммунодепрессант
Хавдрын эсрэг бэлдмэл.
Жороор L01XC02

33 Rilast 500

Rituximab

500mg/50ml N1;
concentrate for
solution for injection

Hetero Biopharma
Limited; India

Иммунодепрессант
Хавдрын эсрэг бэлдмэл.
Жороор L01XC02

Salbutamol

1mg - 2ml N10;
solution for
inhalation

“Yuria-Pharm” LLC;
Ukraine

Бета-адреномиметик.
Гуурсан хоолой өргөсгөх
бэлдмэл.
Жороор R03AC02

Sufentanil citrate

50µg/ml - 1ml N10;
solution for injection

Yichang Humanwell
Pharmaceutical Co.,Ltd
People’s Republic of
China

Фентанилын аналоги
Мансууруулах эмийн жороор
N01AH03

Chong Kun Dang
Pharmaceutical Corp;
Republic of Korea

Бета лактамазын ингибитор
+ Пиперациллин
Өргөн хүрээний үйлдэлтэй
нийлмэл антибиотик.
Нянгийн халдварын
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор J01CR05

34 Nebutamol

Sufentanil
35 citrate injection
50µg/ml

36

Tazoperan
injection

Tazobactam +
Piperacillin

4g + 0.5g N10;
powder for solution
for injection

Nanogen Pharmaceutical Гепатитийн В, Д вирүсийн
Biotechnology JSC;
эсрэг эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Vietnam
Жороор L03AB11

Түргэвчилсэн бүртгэл

37

Aripiprazole OD
tablets 12mg

38 Immuthera

Aripiprazole

12mg N10 x 10;
tablets

Kyorin Rimedio Co.,Ltd;
Japan

Гуравдагч үеийн хэв шинжит
бус солиорлын эсрэг эм.
Шизофрений эмчилгээнд
хэрэглэнэ.
Жороор N05AX12

Azathioprine

50mg N100; tablets

Celltrion Pharm, Inc;
Republic of Korea

Дархлаа дарангуйлах
бэлдмэл Жороор L04AX01
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Biotin

1mg - 2ml N50;
injection

Fuso Pharmaceutical
Industries Ltd; Japan

Амин дэм
Жороор A11HA05

40 Simbrinza

Brinzolamide +
Brimonidine tartrate

10mg + 2mg 5ml; eye drops,
suspension

Alcon-Couvreur N.V.;
Belgium
Novartis Pharma AG

Нүдний даралт, глаукомын
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор S01EC54

41 Azarga

Brinzolamide +
Timolol maleate

10mg + 6.8mg
- 5ml; eye drops
suspension

Alcon-Couvreur N.V.;
Belgium
Novartis Pharma AG

Нүдний даралт, глаукомын
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор S01ED51

42 Vsiqq

Brolucizumab

120mg/ml; solution
for intravitreal
injection

Novartis Pharma Stein
AG; Switzerland
Novartis Overseas
Investments AG

Наснаас хамааралтай
шар толбоны сөнөрөлийн
эмчилгээнд нүдний шиллэгт
тарьж хэрэглэнэ.
Жороор S01LA06

43 Pulmicort

Budesonide

0.25mg/ml - 2ml
N20; nebulising
suspention

Глюкокортикостероид
AstraZeneca AB; Sweden Гуурсан хоолойн багтрааны
AstraZeneca UK Limited эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор R03BA02

44 Pulmicort

Budesonide

0.5mg/ml - 2ml
N20; nebulising
suspention

Глюкокортикостероид
AstraZeneca AB; Sweden Гуурсан хоолойн багтрааны
AstraZeneca UK Limited эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор R03BA02

39

Biotin injection
1mg “Fuso”

45

Pulmican
Suspension

Budesonide
micronized

0.5mg -2ml N30;
suspension for
inhalation

Kuhnil Pharm Co.Ltd;
Republic of Korea

Бронхын багтраа (бусад
стероид эмийн эмчилгээ
үх дүнгүй болон зохимжгүй
байгаа өвчтөн), цочмог
ларинготрахеобронхитын
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор R

46

Arovics topical
solution 5%

Carpronium chroride

5% - 30ml N12;
topical solution

Nippon Generic Co.,Ltd;
Japan
Four S Medical Co.,Ltd

Үс уналт, халцралтын эсрэг
эмчилгээ болон урьдчилан
сэргийлэлтэнд хэрэглэнэ.
Жороор V

200mg - 20ml N50;
solution for injection

Остеоартроз,
Nichi-Iko Pharmaceutical
остеохондрозын эмчилгээнд
Co.,Ltd; Japan
хэрэглэнэ.
Four S Medical Co.,Ltd
Жороор M01AX26

Chondroitin sulfate
sodium + Sodium
salicylate

200mg + 400mg 10ml N10; solution
for injection

Остеоартроз, остеохондроз,
мэдрэлийн ёзоорын өвдөлт,
Nipro Corporation Co.,Ltd; бүсэлхийн мэдрэлийн
Japan
өвдөлтийн шинж тэмдгийн
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор M01

Dapagliflozin

Astra Zeneca
Чихрийн шижингийн эсрэг
5mg N28; film coated Pharmaceuticals LP; USA
бэлдмэл
tablets
Astra Zeneca UK Ltd;
Жороор A10BX09
United Kingdom

Dapagliflozin

10mg N28; film
coated tablets

Chondroitin
Chondroitin sulfate
47 sulfate sodium
sodium
injection 200mg

Yasuramin
48 combination
intravenous

49 Forxiga

50 Forxiga

Astra Zeneca
Чихрийн шижингийн эсрэг
Pharmaceuticals LP; USA
бэлдмэл
Astra Zeneca UK Ltd;
Жороор A10BX09
United Kingdom

11

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

51 Etoxib

52 Etoxib

53 Etoxib

Etoricoxib

Etoricoxib

Etoricoxib

54 Febuxostat Krka Febuxostat

55 Febuxostat Krka Febuxostat

KRKA, d.d., Novo Mesto;
Slovenia

Үрэвслийн эсрэг, өвдөлт
намдаах, стероид бус
бэлдмэл. Остеоартрит, хэрх,
спондилит болон өвдөлтийн
үед хэрэглэнэ.
Жороор MO1AH05

KRKA, d.d., Novo Mesto;
Slovenia

Үрэвслийн эсрэг, өвдөлт
намдаах, стероид бус
бэлдмэл. Остеоартрит, хэрх,
спондилит болон өвдөлтийн
үед хэрэглэнэ.
Жороор MO1AH05

120mg N7; N14; N28; KRKA, d.d., Novo Mesto;
film coated tablets
Slovenia

Үрэвслийн эсрэг, өвдөлт
намдаах, стероид бус
бэлдмэл. Остеоартрит, хэрх,
спондилит болон өвдөлтийн
үед хэрэглэнэ.
Жороор MO1AH05

60mg N7; N14; N28;
film coated tablets

90mg N7; N14; N28;
film coated tablets

80mg N28; tablets

120mg N28; tablets

KRKA d.d.,Novo mesto;
Slovenia

Шээсний хүчлийн
солилцоонд нөлөөлөх
бэлдмэл.
Цусан дахь шээсний хүчлийн
түвшинг бууруулна.
Тулай болон хавдрын
эмчилгээ хийлгэж буй
өвчтөнд цусан дахь
шээсний хүчлийн түвшинг
бууруулахаар зорилгоор
хэрэглэнэ.
Жороор M04AA03

KRKA d.d.,Novo mesto;
Slovenia

Шээсний хүчлийн
солилцоонд нөлөөлөх
бэлдмэл.
Цусан дахь шээсний хүчлийн
түвшинг бууруулна.
Тулай болон хавдрын
эмчилгээ хийлгэж буй
өвчтөнд цусан дахь
шээсний хүчлийн түвшинг
бууруулахаар зорилгоор
хэрэглэнэ.
Жороор M04AA04

Medlenik
56 injection 2ml
x 50

Ferric chloride +
Manganese chloride
+ Zinc sulfate hydrate
+ Copper sulfate +
Potassium iodide

9.460mg + 0.1979mg
+ 17.25mg +
Takeda Teva Pharma
1.248mg + 0.1660mg Co.,Ltd; Japan
- 2ml N50; solution
Four S Medical Co.,Ltd
for injection

57 Kanarb

Fimasartan

60mg N30; film
coated tablets

Эрдэс бодис
Жороор
B

Ангиотензин II рецепторт
Boryung Pharmaceutical хориг үүсгэгч.
Co.,Ltd; Republic of Korea Даралт бууруулах бэлдмэл.
Жороор C09CA10
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Ангиотензин II рецепторт
Boryung Pharmaceutical хориг үүсгэгч.
Co.,Ltd; Republic of Korea Даралт бууруулах бэлдмэл.
Жороор C09CA10

58 Kanarb

Fimasartan

120mg N30; film
coated tablets

59 Flavitan

Flavin adenine
dinucleotide

20mg - 20ml N50;
solution for injection

Toa Eiyo Co.,Ltd; Japan
Four S Medical Co.,Ltd

Витамин В2-ын дутагдлын
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор D02011

60 Faslodex

Fulvestrant

50mg/ml - 5ml N2;
solution for injection
in pre-filled syringe

Хавдрын эсрэг бэлдсэл.
Хөхний хорт хавдар
Vetter Pharma-Fertigung
болон түүнээс үүдэлтэй
GmbH & Co KG; Germany
үсэрхийлсэн хавдарт
AstraZeneca AB
хэрэглэнэ.
Жороор L02BA03

61 Omnipaque

Iohexol

300mgI/ml - 100ml
N10; solution for
injection

GE Healthcare Ireland
Limited; Ireland
GE Healthcare AS

Тодосгогч бодис
Жороор V08AB02

Aventro
62 Inhalation
solution

Ipratropium bromide
monohydrate

0.5mg - 2ml N5;
inhalation solution

Kuhnil Pharm Co.Ltd;
Republic of Korea

Амьсгалын замын бөглөрөлт
өвчин (бронхийн багтраа,
бронхын архаг үрэвсэл,
эмфизем)-ий шинж тэмдгийн
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор R03BA02

63 Depo-Provera

Medoxyprogesterone
acetate

150mg/ml - 1ml
N25; sterile aqueous
suspension for
injection

Pfizer Manufacturing
Belgium NV; Belgium

Жирэмслэлтийн эсрэг
дааврын бэлдмэл
Жороор G03AC06

Nimodipine

10mg - 50ml N1;
solution for infusion

Dae Han Pharn Co.,Ltd;
Republic of Korea

Кальцийн сувгийг
сонгомолоор дарангуйлах
бэлдмэл.
Жороор C08CA06

Pirfenidone

200mg N90; film
coated tablets

Yungjin Pharm Co.,Ltd;
Republic of Korea

Иммунодепрессант
Шалтгаан тодорхойгүй
уушгины фиброзын
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор L04AX05

Pirfenidone

400mg N90; film
coated tablets

Yungjin Pharm Co.,Ltd;
Republic of Korea

Иммунодепрессант
Шалтгаан тодорхойгүй
уушгины фиброзын
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор L04AX05

Pirfenidone

600mg N90; film
coated tablets

Yungjin Pharm Co.,Ltd;
Republic of Korea

Иммунодепрессант
Шалтгаан тодорхойгүй
уушгины фиброзын
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор L04AX05

150mg N1; powder
for solution for
injection

Novartis Pharma Stein
AG; Switzerland
Novartis Overseas
Investments AG

Интерлейкиний ингибитор
Товруут псориаз, псориазын
артрит, барьцалдаат
спонполит зэргийн
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор L04AC10

64 Mianifax

65 Fybro

66 Fybro

67 Fybro

68 Scapho

Secukinumab

13

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

69

Ulcerlmin fine
granule 90%

70 Brilinta

71 Mekinist

72 Mekinist

73

Zopiclone
tablets 10

Sucralfate hydrate

Ticagrelor

Trametinib

Trametinib

Zopiclone

Ходоод хамгаалах бэлдмэл.
Ходоод, бүдүүн
шулуун гэдэсний
шархлааныэмчилгээнд
хэрэглэнэ.
Жороор A02BX14

900mg - 1g N210;
granules

Fuji Chemical Industry;
Japan
Four S Medical Co.,Ltd

90mg N56; film
coated tablets

Цус шингэлэх бэлдмэл.
Артерийн судасны тромбоз
AstraZeneca AB; Sweden үүсэхээс сэргийлэх
зорилгоор хэрэглэнэ.
Жороор B01AC04

2mg NN30; film
coated tablets

GlaxoSmithKline
Manufacturing SpA;Italy
Novartis Pharma AG

Хавдрын эсрэг эм.
Протеинкиназын ингибитор
Тайрах боломжгүй
үсэрхийлсэн меланом,
уушгины жижиг бус эст
тархмал хорт хавдрын
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор L01XE25

GlaxoSmithKline
Manufacturing SpA;Italy
Novartis Pharma AG

Хавдрын эсрэг эм.
Протеинкиназын ингибитор
Тайрах боломжгүй
үсэрхийлсэн меланом,
уушгины жижиг бус эст
тархмал хорт хавдрын
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор L01XE25

Kyorin Rimedio Co.,Ltd;
Japan

Бензодиазепиний бүлгийн
нойрсуулах, тайвшруулах
үйлдэлтэй бэлдмэл.
Нойргүйдэл болон
мэдээгүйжүүлгийн өмнө
хэрэглэнэ.
Сэтгэцэд нөлөөт эмийн
жороор N05CF01

5mg NN30; film
coated tablets

10mg N10 x 10;
tablets

Энгийн бүртгэл

74

Serrata tablets
10mg

Serratiopeptase

10mg N10; N30
tablets

14

Kusum Healthcare Pvt
Ltd; India

Амьсгалын дээд замын
эmgэг, гэмтэл, мэс
заслын дараа (халдварын
хүндрэлээс сэргийлэх,
эмчлэх, наалдац үүсэхээс
сэргийлэх, хаван багасгах),
эд, эрхтэн шилжүүлэн
суулгах (шилжүүлэн
суулгасан эд ховхрохоос
сэргийлэх ба тухайн хэсгийн
цусны бичил эргэлтийг
сэргээх) зэрэгт хэрэглэнэ.
Жороор M09AB

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

75 Ingavirin

Imidazolyl
ethanamide
pentandioic acid

90mg N7; capsules

76 Ingavirin

Imidazolyl
ethanamide
pentandioic acid

77 Bupiver-H

5mg/ml - 4ml N5
Bupivacaine
x 10; solution for
hydrochloride (heavy)
injection

78 Verket

Ketamine
hydrochloride

60mg N7; N10;
capsules

50mg/ml - 10ml N5
x 10; solution for
injection

Valenta Pharm; Russian
Federation

Вирүсийн эсрэг эмийн
бэлдмэл.
А болон B хүрээний
томуугийн халдвар, вирүс
(аденовирүс, синуитиал
вирүс, риновирүс)-ийн
гаралтай амьсгалын
замын хурц халдварын үед
хэрэглэнэ.
Жоргүй J05AX

Valenta Pharm; Russian
Federation

Вирүсийн эсрэг эмийн
бэлдмэл.
А болон B хүрээний
томуугийн халдвар, вирүс
(аденовирүс, синуитиал
вирүс, риновирүс)-ийн
гаралтай амьсгалын
замын хурц халдварын үед
хэрэглэнэ.
Жоргүй J05AX

M/s Verve Human Care
Laboratories; India

Ерөнхий
мэдээгүйжүүлэлтэнд
хэрэглэнэ.
Эмнэлгийн нөхцөлд
N01BB01

M/s Verve Human Care
Laboratories; India

Ерөнхий
мэдээгүйжүүлэлтэнд
хэрэглэнэ.
СНЭ-ийн жороор
N01AX03

79

Panash cream
0.25%

Thiocolchicoside

0.25% - 30g; cream

Kusum Healthcare Pvt
Ltd; India

Булчин сулруулах бэлдмэл.
Бүсэлхий, ууцны ёзоорын
үрэвсэл, булчин хөшиж
өвдөх, мэс заслын дараах
өвдөлтийн хам шинж зэрэгт
хэрэглэнэ.
Жороор M03BX03

80

Rekol tablets
10mg

Memantine
hydrochloride

10mg N14; N14 x10;
film coated tablets

Kusum Healthcare Pvt
Ltd; India

Психоаналептик
Тэнэгрэлийн эмчилгээнд
хэрэглэнэ. Жороор N06DX01

“Chimpharm” JSC;
Republic of Kazakhstan

Бодисын солилцоонд
нөлөөлөх бэлдмэл
Элэг болон цөсний замын
эмгэг, төрөл бүрийн
шалгаант гепатит, элэгний
хатуурал, элэгний өөхлөлт
зэрэгт хэрэглэнэ.
Жороор A05BA

M/s Verve Human Care
Laboratories; India

Ерөнхий
мэдээгүйжүүлэлтэнд
хэрэглэнэ.
СНЭ-ийн жороор
N05CD08
Бодлогоор бүртгэх эм

81 Notaloron

82 Midaver

N-Pentoxenial

Midazolam

10.06mg/ml - 3ml
N10; solution for
injection

5mg/ml - 3ml N5;
solution for injection
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Balsamic
83 Liniment (by
Vishnevsky)

84 Thiotriazolin

85 Thiocetam

Birch tar + Xeroform

Tiazotic acid

Tiazotic acid +
Piracetam

1.2g+1.2g - 40g;
liniment for external
use

25mg/ml -2ml, 4ml
N10; solution for
injection

25mg/ml + 100mg/
ml - 5ml; 10ml N10;
solution for injection

Borisovskiy zavod
Medicinskikh preparatov;
Republic of Belarus

Арьс ба зөөлөн эдийн
гэмтлийн дараах болон
хагалгааны дараах
халдварлагдаагүй шарх.
Жоргүй D08AX

JSC ‘’Halychpharm’’
Ukraine

Зүрхний титэм судасны
эмгэгийн цогц эмчилгээ,
архаг гепатит, архины
гепатит, элэгний хатуурал,
элэгний фиброз зэргийн
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор C01EB23

JSC ‘’Halychpharm’’
Ukraine

Ишемийн харвалт, түүний үр
дагавар, хэл ярианы сулрал,
сэтгэцийн болон соматик
эмгэг, үйл ажиллагаа буурах,
сэтгэл хямрал, абстинент хам
шинжийг арилгах, чихрийн
шижингийн энцефалопати
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор N06BX

86 L-lysine aescinat

2,6-diaminohexanoic
acid escine salt

1mg/ml - 5ml N10;
solution for injection

JSC ‘’Halychpharm’’
Ukraine

Судас хамгаалах бэлдмэл
Бэлдмэлийг гэмтэл,
гэмтэлийн бус, мэс заслын
дараах тархины хаван,
тархинд цус харвалт,
тархины даралт ихдэлт,
хавагнах хам шинжийн
хавсарсан эмчилгээнд
хэрэглэнэ. Жороор C05CX

87 Prednisol

Prednisolone sodium

30mg/ml - 1ml N3;
solution for injection

Agio Pharmaceuticals
LTD; India

Глюкокортикостероид
Жороор H02AB06

Pred-Pneu eye
88
drop

Prednisolone

0.1% - 10ml; eye
drops

Глюкокортикостероид
Hүдний халдвар, үрэвслийн
Pneu Pharma India; India
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор S01BA04

89 Dorzomid-T

Dorzolamide +
Timolol

2% + 0.5% - 5ml; eye
drops

Нүдний даралтны
Pneu Pharma India; India эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор S01ED51

90 Brimo-P

Brimonidine tartrate

Нүдний даралтны
0.2% - 5ml; eye drops Pneu Pharma India; India эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Жороор S01EA05

91

Nicoril tablets
10mg

Nicorandil

10mg N10; tablets

16

Ferozsons Laboratories
Limited; Pakistan

Судас өргөсгөх бэлдмэл
Зүрхний булчингийн
хүчилтөрөгчийн хангамж
болон нарийслын
дараах цусны урсгалыг
сайжруулахад хэрэглэнэ.
Жороор C01DX16
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92 Thiotriazolin

93

Troxerutin
Sopharma

Troxerutin
94 Sopharma 2%
gel

Tiazotic acid

Troxerutin

Troxerutin

GC Flu
Seasonal Influenza
95 Quidrivalent PreVaccine
filled syringe inj

96 Tomohexol

97 Nalbuphin

98

FenofibrateOTTO

JSC ‘’Kievmedpreparat’’
Ukraine

Зүрхний титэм судасны
эмгэгийн цогц эмчилгээ,
архаг гепатит, архины
гепатит, элэгний
хатуурал, элэгний фиброз
зэргийн эмчилгээнд
хэрэглэнэ. Жороор
C01EB23

Sopharma AD; Bulgaria

Судасны хана бэхжүүлэх
бэлдмэл.
Венийн судасны архаг
эмгэгшлээс үүдэлтэй
зовиурууд, хаван, варикоз,
шамбарам зэрэгт хэрэглэнэ.
Жороор C05CA04

2% - 40g N1; gel

Sopharma AD; Bulgaria

Судасны хана бэхжүүлэх
бэлдмэл.
Венийн судасны архаг
эмгэгшлээс үүдэлтэй
зовиурууд, хаван, варикоз,
шамбарам зэрэгт хэрэглэнэ.
Жоргүй C05CA04

0.5ml N10; solution
for injection with
pre-filled syringe

4 цэнт томуугийн эсрэг
вакцин
Green Cross Corporation;
6 сартайгаас эхэлж
Republic of Korea
хэрэглэнэ.
Жороор J07BB02

200mg N10 x 9;
N15 x 6;
tablets

300mg N50;
capsules

JSC “Farmak”; Ukraine

Рентген тодосгогч бодис.
Атрографи, ангиографи,
урографи, томографи,
атериографи, миелоргафи гэх
мэт оношилгоонд хэрэглэнэ.
Жороор V08AB02

Nalbuphin
hydrochloride

10mg/ml - 1ml N10;
10mg/ml - 2ml N10;
solution for injection

“Yuria Pharm” LLC;
Ukraine

Опийн бүлгийн өвдөлт
намдаах бэлдмэл.
Хүчтэй болон дунд зэргийн
өвдөлт болон мэс заслын
өмнө болон дараа хэрэглэнэ.
Жороор N

Fenofibrate

160mg N30; film
coated caplets

Цусан дахь өөх тосны
PT. OTTO Pharmaceutical
хэмжээг бууруулах бэлдмэл.
Industries; Indonesia
Жороор C10AB05

Iohexol

300mg - 100ml N1;
solution for injection
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Lianhua
99 qingwen
capsules

Forsythiae Fructus +
Lonicerae Japonicae
Flos +
Ephedrae Herba
(processed with
honey) + Armeniacae
Semen Amarum (stirbaked)
+ Gypsum Fibrosum +
Isatidis Radix +
Dry opteridis
350 mg №24
Crassirhizomatis
Rhizoma +
+ Houttuyniae Herba
+ Pogostemonis
Herba + Rhei Radix et
Rhizoma +
Rhodiolae Crenulatae
Radix et Rhizoma +
Glycyrrhizae Radix et
Rhizoma + l-Menthol

Shijiazhuang Yuling
Pharmaceutical Co,.
Ltd; People’s Republic
of China

Бохирдлыг гадагшлуулан,
хорт бодисыг зайлуулж,
уушгинд нэвчин халууныг
гадагшлуулна.
Ханиад-томуугийн үеийн
уушигны үрэвслийн шинж
тэмдэг болох халуурах, өндөр
халуурах, жихүүдэс хүрэх,
булчингаар өвдөх, хамар
битүүрэх, нусгайрах, ханиах,
толгой өвдөх, хоолой хатах
ба сөөх, хэл улайх, хэлэн
дээр шар, зузаан шар өнгөр
тогтох зэргийн үед хэрэглэнэ.
Мөн халуурах, ханиах ба
ядрах зэрэг хөнгөн болон
дунд зэргийн шинж тэмдэг
илэрдэг Коронавируст
халдвар-2019 (Ковид-19)
үед стандарт эмчилгээнд
хавсран хэрэглэх заалттай.
Жоргүй R05CB10

Simple Linctus
100 Pediatric sugar
free

Citric acid
monohydrate

31.25mg/5ml 200ml N1; syrup

Thornton and Ross Ltd;
United Kingdom

Хуурай, зовиуртай ханиадны
үед хэрэлэнэ. Жоргүй R

101

Simple Linctus
Pediatric

Citric acid
monohydrate

31.25mg/5ml 200ml N1; syrup

Thornton and Ross Ltd;
United Kingdom

Хуурай, зовиуртай ханиадны
үед хэрэлэнэ. Жоргүй R

102

Simple Linctus
sugar free

Citric acid
monohydrate

125mg/5ml - 200ml
N1; syrup

Thornton and Ross Ltd;
United Kingdom

Хуурай, зовиуртай ханиадны
үед хэрэлэнэ. Жоргүй R

103 Simple Linctus

Citric acid
monohydrate

125mg/5ml - 200ml
N1; syrup

Thornton and Ross Ltd;
United Kingdom

Хуурай, зовиуртай ханиадны
үед хэрэлэнэ. Жоргүй R

104 Enema

50g/100ml - 20ml;
Concentrated Glycerin 30ml N1; topical
solution

Green Pharmaceuticals
Ltd; Republic of Korea
Poly Pharma Corp

Туулгах бэлдмэл
Жоргүй A06AG04
Ноотроп бэлдмэл.
Тархи нугасны гэмтэл,
харвалтын дараах нөхөн
сэргээх эмчилгээ, танин
мэдэхүйн өөррчлөлт,
тэнэгрэл, энцефалит зэрэгт
хэрэглэнэ. Жороор N07AX02

105 Cereton

Choline alfoscerate

400mg N14;
capsules

OOO <<Артлайф>>;
ЗАО <<ФармФирма
<<Сотекс>>; Russian
Federation
<<ФармФирма
<<Сотекс>>

106 Opiglit

Pioglitazone
hydrochloride

15mg N30; tablets

Чихрийн шижингийн
PT. OTTO Pharmaceutical
эмчилгээнд хэрэглэнэ.
Industries; Indonesia
Жороор A10BG03

Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эмийн мэдээллийн http://www.druginfo.mohs.mn цахим хуудаснаас
харах боломжтой.
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2021 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ЭМИЙН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭГДСЭН
ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ЭМҮҮД
Монгол Улсын эмийн бүртгэл 2021 онд
8 үйлдвэрийн 34 нэрийн үндэсний
үйлдвэрийн эм бүртгэгдсэнээс онцолвол
“Монос фарм” ХХК нь Дарву-5 уламжлалт
эмийг орчин үеийн технологийн дагуу
шахмал хэлбэрт оруулсан байна. “ТавинУс” ХХК-ны 1 нэрийн эм буюу тархины
цусан хангамжийг сайжруулах үйлдэлтэй
тарималжуулсан
Кингко
Билоба
найрлагандаа
агуулсан
Антишемин
ургамлын гаралтай шахмал эм, “Нахиа”,
№
1

Эмийн нэр

“Мөнхийн тун” ХХК-ийн үйлдвэрлэсэн
вирусийн эсрэг үйлдэлтэй эмүүдийг улсын
эмийн бүртгэлд шинээр бүртгүүлсэн байна.
Мөн үрэвсэлт эмгэгүүдийн оношилгоо,
эмчилгээнд
хэрэглэгдэх
“F18
флюродеоксиглюкоз” цацраг идэвхт эмийг
УХТЭ-ийн “Циклотронд суурилсан цацраг
идэвхт эмийн үйлдвэр” МУ-ын эмийн
бүртгэлд бүртгүүлж, дээрх эмгэгүүдийн
оношилгоо, эмчилгээнд шинээр нэвтрүүлэх
боломжтой боллоо.

Олон улсын нэршил, найрлага

Эмийн тун хэмжээ,
хэлбэр

Үйлдвэрлэгч
“Монос фарм” ХХК-ий
Эм судлалын хүрээлэн

Аллергон сироп

Хлорфенамины малеат

Сироп эм

2

Дармон

Hippophae rhamnoides, Glycyrrhiza
glabra L., Aucklandia lappa Dence,
Gardeniae jasminoides Ellis, Vitis
vinifera L.

№10х50 блистерт, №50
флаконд савласан
шахмал эм

3

Спирт денатурат 70%ийн халдваргүйжүүлэх
уусмал

III зэргийн этилийн спирт 70%

30мл, 100мл, 330мл,
“Монос фарм” ХХК
1000мл, 5000мл уусмал

4

Спирт денатурат 75%ийн халдваргүйжүүлэх
уусмал

III зэргийн этилийн спирт 75%

30мл, 100мл, 330мл,
“Монос фарм” ХХК
1000мл, 5000мл уусмал

5

Антисепт Е 70%-гель

Этанол 96%

70%-100мл, 500мл, 1л,
5л уусмал

“Монос фарм” ХХК

6

Антисепт Х 0,5%-50мл
шүршлэг

Хлоргексидин глюконат

0,5%-50мл шүршлэг

“Монос фарм” ХХК

7

Антисепт Х 0,5%-1л
уусмал

Хлоргексидин глюконат

0,5%-100мл, 500мл, 1л,
5л уусмал

“Монос фарм” ХХК

8

Антисепт Е 80%-50мл,
100мл шүршлэг

Этанол 96%

80%-50мл, 100мл
шүршлэг

“Монос фарм” ХХК

9

Септидин 1%-20мл,
30мл, 50мл хоолойн
шүршлэг

Повидон йод 1%

1%-20мл, 30мл, 50мл
хоолойн шүршлэг

“Монос фарм” ХХК

Дифенгдрамины гидрохлорид

50мг №20 шахмал эм

“Монос фарм” ХХК

Натрийн салицилат

10%-10мл №10
тарилгын уусмал

“Нахиа импекс” ХХК

Scutellaria baicalensis Georgi,
Ginkgo Biloba L., Astragalus
membranaceus Fisch.Bge

0,5г шахмал эм №30,
100

“Тавин-Ус” ХХК

10 Нейрос 50мг
11

Натрийн салицилатНахиа

12 Антишемин 0,5г

19

“Монос фарм” ХХК-ий
Эм судлалын хүрээлэн
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13 Витамин В6–Нахиа

Пиридоксины гидрохлорид 0,05г

№10 тарилгын уусмал

“Нахиа импекс” ХХК

14 Витамин В1–Нахиа

Тиамины гидрохлорид

№10 тарилгын уусмал

“Нахиа импекс” ХХК

“[18F]
15 фтордеоксиглюкоз
цацраг идэвхт эм

[18F] фтордеоксиглюкоз

21мл, тарилгын уусмал

УХТЭ-ийн
Цөмийн
о н о ш и л г о о ,
эмчилгээний төвийн
“Циклотронд суурилсан
цацраг идэвхт эм”-ийн
үйлдвэр

16 Фавипиравир -Нахиа

Фавипиравир 0,2г

№40 шахмал эм

“Нахиа импекс” ХХК

17 Нейрорубин 2мл

Тиамины гидрохлорид 0,01г,
Пиридоксины гидрохлорид 0,01г,
Цианокобаламин 0,001г

№10х 2мл тарилгын
уусмал

“Цомбо фарм” ХХК

18 Умифеновир 100мг

Умифеновирын гидрохлорид 0,1г

№30 капсултай эм

“Мөнхийн тун” ХХК

19 Умифеновир 200мг

Умифеновирын гидрохлорид 0,2г

№20 капсултай эм

“Мөнхийн тун” ХХК

20 Мупсин тосон түрхэц

Панкипсин 0,02г, Анестезин 0,4г

Тосон түрхэц

“Монэнзим” ХХК

21 Бутапсин тосон түрхэц

Панкипсин 0,04г, Анестезин 0,4г,
Фенилбутазон 1,0г

Тосон түрхэц

“Монэнзим” ХХК

22 Септидин 1%

Повидон иод 0,2г, 0,3г, 0,5г

1%-20мл, 30мл, 50мл,
хамрын шүршлэг

“Монос фарм” ХХК

23 Септидин 7,5%

Повидон иод 22,5г, 37,5г, 75г

7,5%-300мл, 500мл,
1000мл үжилгүйжүүлэх
бэлдмэл

“Монос фарм” ХХК

24 Септидин 10%

Повидон иод 30г, 50г, 100г

10%-300мл, 500мл,
1000мл үжилгүйжүүлэх
бэлдмэл

“Монос фарм” ХХК

25 Тримексазол 480мг

Сульфаметоксазол 0,4г,
Триметоприм 0,08г

№10х10 шахмал эм

“Монос фарм” ХХК

26 Вита С

Аскорбины хүчил 0,5г

№60, шахмал эм

“Монос фарм” ХХК

27

Вита-С / Аскорбины
хүчил 2г

Аскорбины хүчил 2г

Флаконтой, Нунтаг эм

“Монос фарм”

28

Диклофенак ретард
100мг

Диклофенак натри 0,1г

№10х10 шахмал эм

“Монос фарм”

Хлорамфеникол 1г

10%-10г тосон түрхлэг

“Тун фарм” эмийн
үйлдвэр

Нафазолины гидрохлорид 0,01г

0,1%-10мл хамрын
дусал

“Тун фарм” эмийн
үйлдвэр

31 Повидон иод 1%-300мл Повидон иод 3г

1%-300мл
үжилгүйжүүлэх уусмал

“Тун фарм” эмийн
үйлдвэр

32 Повидон иод 5%-300мл Повидон иод 15г

5%-300мл
үжилгүйжүүлэх уусмал

“Тун фарм” эмийн
үйлдвэр

29 Синтомициний эмульс
30

Нафазолин хамрын
дусал

33

Повидон иод 7,5%300мл

Повидон иод 22,5г

7,5%-300мл
үжилгүйжүүлэх уусмал

“Тун фарм” эмийн
үйлдвэр

34

Повидон иод 10%300мл

Повидон иод 30г

10%-300мл
үжилгүйжүүлэх уусмал

“Тун фарм” эмийн
үйлдвэр

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар улсын бүртгэлээс хасагдсан эм байхгүй байна.

20
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2021 ОНД БҮРТГЭГДСЭН ЭМИЙН ГАЖ НӨЛӨӨНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
2021 онд эрүүл мэндийн байгууллагуудаас нийт 34 эмийн гаж нөлөөний бүртгэл
ирүүлсэнийг Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн “Наранжогийн
горим”-ын дагуу үнэлэхэд:
• Үнэмшилтэй -13
• Эргэлзээтэй - 2
• Байж болох -19 гаж нөлөө гэж үзсэн байна.

№

Эм хэрэглэсэн
заалт

Гаж нөлөө илэрсэн эмийн мэдээлэл
Олон улсын
нэршил

Худалдааны
нэршил

Үйлдвэрлэгч
Айвико
тарилгын
шингэний
үйлдвэр /
Монгол/

Илэрсэн гаж нөлөө

Үнэлгээ

Амьсгал давчидсан,
зүрх дэлссэн, дотор
муухайрч биеэр тууралт Байж болох
гарсан толгой эргэж
ухаан алдсан

1

Үе мөчний
үрэвсэл

Натрийн
Натрийн
салицилат 10%салицилат
100мл

2

БШДЗ үрэвсэл

Рокситромицин Роксимицин

Dae Hwa PharХэвлийгээр хүчтэй
maceutical Co.,
өвдөж, гүйлгэсэн
Ltd /БНСУ/

Үнэмшилтэй

3

Өндгөвчний
уйланхайн
арфлекси

Ампициллин

Бөөлжих, дотор
Shaudong
муухайрах, арьсанд
lukand pharmaтууралт гарч загтнах,
ceutical China
толгой өвдөх

Байж болох

4

Мочевин
Кето аминхүчил Ноцид
креатин ихэссэн

PT. Kalbe
Farma Tbk /
Индонез/

5

Уушгины
хатгалгаа

Ампициллин

CSPC /БНХАУ/ Арьсаар тууралт гарсан

Байж болох

6

Магнийн
Гуурсан хоолойн
сульфат 25%агчил тавиулах
10мл

Магнийн
сульфат

Цомбо фарм
/Монгол/

Бөөлжиж зүрх дэлссэн

Үнэмшилтэй

7

Шээсний өгсөх
замийн халдвар

Цефазолин

Цефазолин

Нахиа эмийн
үйлдвэр /
Монгол/

Дотор муухайрах, толгой
Эргэлзээтэй
эргэх

8

Уушгины хатгаа

Ампициллин

Ампициллин

CSPC /БНХАУ/ Дотор муухайрах

Үнэмшилтэй

9

Бөөрний цочмог
түүдгэнцэрийн
тархмал үрэвсэл Калийн смесь
сэдрэлийн үе
хавагнах хэлбэр

Калийн
смесь

Айвико
тарилгын
шингэний
үйлдвэр /
Монгол/

Үнэмшилтэй

10

Ханиалгана
амьсгаадна

Магнийн
сульфат

Цомбо фарм
эмийн үйлдвэр Бөөлжих
/Монгол/

Ампициллин

Магнийн
сульфат

Ампициллин
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Бүх биеэр улаан тууралт
Эргэлзээтэй
гарсан загтнасан

Бөөлжих, дотор муухай
оргих

Үнэмшилтэй

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

Лейкоцитури
нитритури

Цефазолин

Цефазолин

Нахиа эмийн
үйлдвэр /
Монгол/

Арьсаар тууралт гарч
загтанасан

Үнэмшилтэй

Үүсгэгч нь
12 Ванкомицинт
мэдрэг

Ванкомици

Ванкомици

ОАО Синтез
/ОХУ/

Тууралт гарсан

Байж болох

Амны дотор
13 идээт шархлаа
үүссэн

Цефазолин

Цефазолин

Нахиа эмийн
үйлдвэр /
Монгол/

Огиулах дотор муухай
оргих

Байж болох

14 МRSA гарсан

Цефазолин

Цефазолин

Нахиа эмийн
үйлдвэр /
Монгол/

Дотор муухай оргих

Байж болох

Тракриум

Plagship Biotech international
/БНЭУ/

Зүрхний цохилт
нэмэгдэж, гипотензи,
ангиоэдема, арьс улаан
(дарахад дарсан хэсэгт
цайрна) бронхспазм

Үнэмшилтэй

Вагимилт

Softgel healthcare private ltd
/БНЭУ/

Бөгс цавь орчмоор
улайж загатнасан
хэрэглэснээс 30мин
Байж болох
дараа улайсан чонон
хөрвөс маягийн тууралт
гарсан.

11

Хамрын таславч
тэгшлэх,
самалдаг тайрах
15
Атракурим
мэс заслын
үеийн мэдээгүйжүүлэлт

16

Эмчийн
заалтаар

Вагинит

Deriated
Nasal septum
17
/Урьдчилан
сэргийлэх/

Цефазолин

Золинфин

Зүрх дэлсэж, цээж
давчдаж, нүүр халуун
оргиж, загатнаж
Shandong Luгүвдрүүт тууралт
kang Pharmaгарсан. 15 минут орчим Үнэмшилтэй
ceutical Co.,Ltd
үргэлжилсэн. Уг тууралт
/БНХАУ/
тариа хийснээс хойш 10
минутын дараа дээрх
зовиур илэрсэн.

18 Бартолинит

Цефазолин

Цефазолин
/I.V and I.M/

Kraspharma
JSC
/ОХУ/

Эмчийн
19
заалтаар

Витамин Д3-50

20 Артерийн даралт Амлодипин

D3-50 Cholecalciferol

Амло-Денк
10

Bio Tech Pharmacal, Inc
/ОХУ/

Дотор муухайрч, арьс
улайж, тууралт гарсан,
толгой өвдсөн.

Витамин Д ууснаас 1
цагийн дараа дотор
муухайрч,
толгой
эргэж хөлс гарсан.
Зүрх дэлссэн, нурууны
Байж болох
хөлс гарсан, ходоод
шатах мэдрэмж төрсөн.
Сүүлийн үед ходоод
өвдөж байсан. Витамин
С 250мг хэрэглэж байсан.

Denk Pharma
Нүүр, уруул хэл
GmbH&Co.KG / хавагнах, артерийн
Герман/
даралт буураагүй
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Байж болох

Үнэмшилтэй

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

21 Өвчин намдаах

22 Өвчин намдаах

23 Өвчин намдаах

24

Биж хам шинж,
баас хаталт

Дифенгидрамин Димедрол

Дусал хийж байхад
Цомбо фарм
бүх бие тавгүй болсон,
эмийн үйлдвэр
бүх бие хөлөрсөн
ХХК
нойргүйдэх шинж
/Монгол/
тэмдэг илэрсэн.

Байж болох

Дифенгидрамин Димедрол

Цомбо фарм
эмийн үйлдвэр Нуруу толгойны хөлс их
ХХК
хэмжээгээр гарсан
/Монгол/

Байж болох

Дифенгидрамин Димедрол

Дусал хийж байхад бүх
Цомбо фарм
бие тавгүй болсон, бүх
эмийн үйлдвэр
бие хөлөрсөн, хүйтэн
ХХК
хөлс гарсан, булчин
/Монгол/
чангарсан.

Байж болох

Панкреатин +
Үхрийн цөсний
экстракт +
Диметикон +
Гемицеллюлаз

Пантирэйс

Daewon Pharm Арьс загатнаж,
Co.,Ltd
хэвлийгээр улаан
/БНСУ/
тууралт гарсан.

Үнэмшилтэй

Бүх биеийг хамарсан
арьсны тууралт гарсан,
загатнах, амьсгал
давчдах

Үнэмшилтэй

Байж болох

Парапроектит
25
MRSA

Ванкомицин

Ванкомицин

Kraspharma
JSC
/ОХУ/

Ковид-19
26 вирусийн
халдвар

Умифеновир
гидрохлорид

Арбивир

Pharmaceutical company
Zdorovye,

Ууснаас хойш 8 дахь
хоногийн оройноос
эхэлж зогьсуулсан.

Villepinte, /
Франц/

Бөөлжих, дотор
муухайрах / сорил
тавихад зүгээр байсан
боловч шинжилгээнд
Байж болох
орж гарч ирээд нийлээн
удсаны дараа дээрх
зовиур илэрсэн/

Villepinte, /
Франц/

Бөөлжих, дотор
муухайрах / сорил
тавихад зүгээр байсан
боловч шинжилгээнд
Байж болох
орж гарч ирээд нийлээн
удсаны дараа дээрх
зовиур илэрсэн/

Villepinte, /
Франц/

Бөөлжих, дотор
муухайрах / сорил
тавихад зүгээр байсан
боловч шинжилгээнд
Байж болох
орж гарч ирээд нийлээн
удсаны дараа дээрх
зовиур илэрсэн/

Хэвлийн
тодосгогчтой
27
компьютер
томографи

Хэвлийн
тодосгогчтой
28
компьютер
томографи

Хэвлийн
тодосгогчтой
29
компьютер
томографи

Lobitridol
300mg/ml,
тарилга

Lobitridol
300mg/ml,
тарилга

Lobitridol
300mg/ml,
тарилга

Xenetix

Xenetix

Xenetix
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Өндгөвчний хорт
Sisplatin
30 хавдар - хими
50mg/50ml,
эмчилгээ

Cipintu

Gebze/kocaeli/
Турк/

Дотор муухайрах, нүүр
урүүл хавагнах / эхний
тун химийн тариаг 3
цагийн туршид судсанд
дуслаар хийгээд
Байж болох
хордлого тайлах дуслыг
хийн 2 дах тунг хийж
эхлээд 15-20 мин дараа
дээрх завиур илэрсэн./

Уушгины хорт
хавдар, ясанд
31
үсэрхийлсэнхими эмчилгээ

Cispeatin, 50mg/
ml, судсаар
Sispeatin
сэлбэх шингэн

Cipintu,
/Турк/

Дотор муухайрах, нүүр
урүүл хавагна /судсанд
дуслаар хийж эхлээд
10 мин болсний дараа
дээрх зовиур илэрсэн./

Ходоодны хорт
32 хавдар-хими
эмчилгээ

Docetaxel
80mg/2ml,
судсаар сэлбэх
шингэн

Taxotere

Getrselle,
/БНЭУ/

Дотор муухайрах, нүүр
урүүл хавагна /судсанд
дуслаар хийж эхлээд
20 мин болсний дараа
дээрх зовиур илэрсэн./

Этамзилат

Дицинон

LekpharmaceuНүүр бадайрах, дотор
ticals d.d,
давчдах
/

Үнэмшилтэй

Гордокс

Дотор муухайрах,
Gedeon Richter
зүрх дэлсэх, амьсгал
Romania S.A
давчдах, хөлөрсөн,
/Унгар/
даралт унасан

Үнэмшилтэй

33

Барретын улаан
хоолой

Эмчлэгч эмчийн
34
Апротинин
заалтаар /K84/
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Байж болох

Байж болох
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Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бүртгүүлэх,
сунгах, өөрчлөлт оруулахад анхаарах алхмууд
Алхам 1
«Эм,
эмийн
түүхий
эд,
биологийн
идэвхт
бүтээгдэхүүний бүртгэлийн
журам
б а тл а х
тухай
Э М С - ын 2019 оны А/295
дугаар тушаалтай танилцах
Алхам 2
Licemed
мэдээний
хүсэлтээ илгээх

санд

Алхам 3
Шинжилгээнд
орохыг
зөвшөөрсөн бичиг авах
Алхам 4
Бүртгэлийн хураамж төлөх
Алхам 5
Хүний эмийн зөвлөлийн
БИБ-ийн салбар зөвлөлийн
хурлын шийдвэрийг
албажихийг хүлээх
Алхам 6
Бүрдүүлсэн баримт бичгийг
архивлах
Алхам 7
Бүртгэлийн гэрчилгээг хүлээн
авах
Алхам 8
Licemed
мэдээний
бүртгүүлэх

санд

Алхам 1

№

БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БҮРТГЭХ
ЖУРАМ:
1.1. Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн (цаашид “БИБ»
гэх)-ийг бүртгэх, бүртгэлийн хугацааг сунгах, бүртгэлд
өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасах асуудлыг энэ
журмаар зохицуулна.
1.2. Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн гэдэгт хүний бие
махбодын үйл ажиллагааг дэмжих, шаардлагатай
бодис, илчлэгийг нөхөх үйлчлэл бүхий бүтээгдэхүүн
хамрах бөгөөд БИБ-ийг хүний өвчнийг эмчлэх,
анагаах зорилгоор хэрэглэхгүй.
1.3. БИБ-ийг бүтэц, найрлага, түүхий эд, түүний агууламж,
үйлчилгээ, зориулалтыг нь харгалзан дараах байдлаар
ангилна:
1.3.1. Хүнс төст (Нутрицевтик) бүлэгт өдөр тутам
хэрэглэгддэг хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнд
агуулагдаж байх ёстой үндсэн шимт бодисууд
(уураг, амин хүчлүүд, өөх тос, нүүрс ус) болон
аминдэм, эрдэс бодисыг хоногт шаардлагатай
тунгаар агуулсан бүтээгдэхүүнд хамаарна;
1.3.2. Эм төст (Парафармацевтик) бүлэгт өдөр тутам
хэрэглэгддэг хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнд тэр
бүр агуулагддаггүй боловч тодорхой тунгаар
хэрэглэхэд хүний эрхтэн системийн хэвийн үйл
ажиллагааг дэмжих үйлчилгээтэй (тунг ихсгэхэд
эмчилгээний үйлчилгээ үзүүлдэг) биологийн
өндөр идэвхт бодисуудыг агуулсан ургамал,
амьтан, эрдсийн гаралтай бүтээгдэхүүнд
хамаарна;
1.3.3. Пробиотик бүлэгт микроорганизмын цэвэр
өсгөвөр дээр суурилсан эубиотикууд, амин
хүчил, бичил бодис, моно ба дисахаридын
холимог бүтээгдэхүүнүүд хамаарна.
ХОЁР. БҮРТГЭЛД ТАВИХ ШААРДЛАГА, БҮРДҮҮЛЭХ
БАРИМТ БИЧИГ
2.1. БИБ-ний бүртгэлд Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай
хуулийн 22.7-д зааснаас гадна үйлдвэрлэгч улсдаа
хүнсний бүтээгдэхүүнээр бүртгэсэн тохиолдолд
хамаарахгүй.
2.2. Бүртгэлд бүртгүүлэх БИБ нь дараах шаардлагыг
хангасан байна:
2.2.1. үйлдвэрлэгч нь эм үйлдвэрлэлийн зохистой
дадал (СМР), олон улсын зохистой дадлын дүрэм
(130:9001, 130:22000, НАССР), тухайн орны ижил
төрлийн стандартын шаардлага хангасан;
2.2.2. гарал үүслийн улсад БИБ гэж бүртгэгдсэн;
2.2.3. импортын БИБ-ийг гарал үүслийн улсад
хэрэглэдэг байх.
2.3. Бүртгүүлэгч нь БИБ-ийг бүртгүүлэх хүсэлт гаргахдаа
дараах баримт бичгийг ирүүлнэ:

Бүрдүүлсэн материалын нэр
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

1

БИБ-ийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл;

2

Хэрэглээний явцад гарах чанар аюулгүй байдлын
баталгааны дүгнэлт. Зах зээлийн дараах тандалт судалгаа
хийх ажлын төлөвлөгөө

3

Үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын
үсэг, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан Монгол Улсад тухайн
бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлэх өргөдлийн эх хувь;

4

Үйлдвэрийн танилцуулга

5

БИБ импортлох, худалдах, ханган нийлүүлэх тусгай
зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

6

Гарал үүслийн орондоо БИБ-ээр бүртгэгдсэн болон
тухайн улсад хэрэглэдэг баримт бичиг үйлдвэрлэгчийн
баталгаажуулсан хуулбар;

7

Үйлдвэрлэгч нь эм үйлдвэрлэгчийн зохистой дадал (СМР)
олон улсын зохистой дадлын дүрэм (150:9001, 150:22000,
НАССР) тухайн орны ижил төрлийн стандартын шаардлагад
нийцсэн баримт бичиг (үйлдвэрлэгчийн баталгаажуулсан
хувилбар)

8

Тухайн БИБ-ий экспортын зөвшөөрөл, эсвэл чөлөөт
худалдааны баримт бичиг;

9

Үйлдвэрлэгчийн эцсийн бүтээгдэхүүнд хийсэн
шинжилгээний дүн эх хувь

10 Итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүн
Бүтээгдэхүүний орц найрлага, аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүд,
11 үйлчлэл, сөрөг нөлөөний талаарх болон шинжилгээний
аргын мэдээлэл;
12

Тухайн бүтээгдэхүүний найрлагад амьд бичил биетэн орсон
бол бичил биетний овог, төрлийг латин нэрээр тодорхой
заасан бүтээгдэхүүний патөнтын талаарх үйлдвэрлэгчийн
тодорхойлолт;

13

Генетикийн өөрчлөлтөд орсон хольц ашиглаагүй тухай
үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолт

Булчингийн өсөлтийг дэмжигч бүтээгдэхүүн бол сэргээшийн
14 бүлэгт баггдаг орцыг ашиглаагүйг талаар үйлдвэрлэгчийн
тодорхойлолт
15

Түүхий эдийн гарал үүслийн гэрчилгээ, тэдгээрийн чанар,
аюулгүй байдлын баталгаажуулсан баримт

16 Хэрэглэх заавар монгол хэл дээр байх /загварын дагуу/
17 Анхдагч болон хоёрдогч савлалтын өнгөт зураг, загвар дээж
Шаардлагатай тохиолдолд гадны итгэмжлэгдсэн
18 лабораторийн шинжилгээний болон тээврийн төлбөрийн
баримт;
Нийт бүрдүүлэлтийн хувь
Шалгасан
Зөвшөөрсөн

Энэхүү мэдээллийг www.legalinfo.mn мэдээллийн нэгдсэн системээс авсан болно
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Алхам 2
Licemed мэдээний
хүсэлтээ илгээх

санд

Алхам 3

Алхам 6
Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний
ШИНЭ
БҮРТГЭЛ,
СУНГАЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТ
хийгдэхээр
шийдвэр
гарсан тохиолдолд бичиж архивлана.

Алхам 7
Гэрчилгээг хүлээн авах

Алхам 8

Licemed мэдээний санд бүртгүүлэх
ЭЭХХЗГ-ын гэрээт лабораторийн
шинжилгээнд хамрагдсан байх.
Үүнд:
1. АШУҮИС-ийн
Эм
зүйн
сургуулийн эм шинжилгээний
итгэмжлэгдсэн лаборатори
2. МХЕГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн эмийн
хяналтын лаборатори

Алхам 4
Байгууллагын нэр: ЭЭХХЗГазар
Банкны нэр: Төрийн сан
Регистрийн дугаар: 6654894

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
хяналт, зохицуулалтын газар
51-260212
www.mmra.gov.mn

Данс: 100900020092
КОМПАНИЙ НЭР БОЛОН
РЕГИСТРИЙН ДУГААР ЗААВАЛ
БИЧНЭ
Гүйлгээний утга: БИБ шинээр
бүртгүүлсэн бол БИБ-ний шинэ
бүртгэл
БИБ-ний сунгалт хийлгэсэн бол
БИБ-ний сунгалт
БИБ-ний өөрчлөлт хийлгэсэн бол
БИБ-ний өөрчлөлт

Алхам 5
Хүний эмийн зөвлөлийн
биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний
салбар зөвлөлийн хурлыг
зарлана.

26

БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЭР
БҮРТГҮҮЛЭХ, СУНГАЛТ
ХИЙЛГЭХ ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ
БИЧИГ БАРИМТЫН
ГАРЫН АВЛАГА

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА
ЭЭХХЗГ-Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн газар
Үйл ажиллагааны товч танилцуулга:
Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2014 оны 357
дугаар тушаалаар Эрүүл мэндийн хөгжлийн
төвд “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн
чанарын
хяналт,
сургалт,
бүртгэл
мэдээллийн алба” үүсгэн байгуулагдаж
Эрүүл мэндийн салбарт ашиглагдаж буй
эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт
тохируулга хийж эхэлсэн.

• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг олон
улсын стандартын дагуу нэршил,
ангиллыг бий болгох мэдээний нэгдсэн
сан үүсгэх;
• Эмнэлгийн
тоног
төхөөрөмжийн
мэргэжлийн болон ашиглалт, аюулгүй
ажиллагааны сургалт зохион байгуулах,
заавар, гарын авлага боловсруулах,
арга зүйгээр хангах;

2021 онд Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн
хяналт, зохицуулалтын газрын бүтцэд
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн газар
болтол өргөжин, үйл ажиллагаагаа
тасралтгүй явуулж байна.

• Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дэд
бутэц,
агууржуулалт,
газардуулга,
цахилгаан
хангамж,
эмнэлгийн
хийн хангамжийн тооцоо судалгаа
хийх, нэгдсэн арга зүйгээр хангах,
мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх.

Бидний зорилго:
• Эрүүл мэндийн салбарт дэвшилтэт
техник, тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ
шаардлагыг судлах;

Эмнэлгийн
тоног
төхөөрөмжийн
зохицуулалттай холбоотой эрүүл мэндийн
сайдын тушаал:

• Эрүүл мэндийн салбарын эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээнд
дэвшилтэт
технологийг нэвтрүүлэх;

• ЭМСС-ын 2014 оны 357 дугаар
тушаалаар Эрүүл мэндийн хөгжлийн
төвийн бүтцэд Эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн албыг бий болгосоноор
одоо Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт,
зохицуулалтын газарт Эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн газар болон өргөжсөн.

• Эрүүл мэндийн салбарт ашиглаж буй
эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн чанар,
аюулгүй байдал, хэвийн найдвартай
ажиллагааг хангах;
• Эрүүл мэндийн салбарын оношилгоо,
эмчилгээнд орчин үеийн дэвшилтэт
тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх;

• Шадар сайдын 2015 оны 117 дугаар
"Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний
төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах
тухай",

• Эмчилгээний үр дүн, үр ашгийг шинэ
шатанд гаргах.

• ЭМСС-ын 2015 оны 249 дүгээр
тушаалаар
"Эмнэлгийн
тоног
төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийх
журам",

Үндсэн чиг үүрэг:
• Эрүүл мэндийн салбарын оношилгоо,
эмчилгээнд ашиглагдаж буй эмнэлгийн
тоног төхөөрөмжид, шалгалт тохируулга,
засвар үйлчилгээ хийх ажлыг зохион
байгуулах, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх,
мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх;

• ЭМС-ын 2018 оны А/344 дугаар
тушаалаар
Эмнэлгийн
тоног
төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг
хангах, засвар үйлчилгээ хийх журам,
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• ЭМС-ын 2017 оны 12 сарын 06
ны өдрийн Эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн мэдээллийн санг
бүрдүүлэх, ашиглах журам,
• ЭМС-ын 2018 оны А/345 дугаар
тушаалаар
Эмнэлгийн
тоног
төхөөрөмжид шалгалт тохируулга
хийх арга аргачлал батлагдсан
Хүний нөөц, сургалт:
Монгол Улсад Эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн инженер, техникчийг
ШУТИС, АШУҮИС, Этүгэн, Хүрээ дээд
сургуульд бэлтгэж байна. 2020 оны
байдлаар 863 инженер суралцсанаас
110 техникч төгссөн байна. Манай
улсад Эрүүл мэндийн салбарын Зөвлөх
инженер 3, Мэргэшсэн инженер 26
байна.
Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн
төвд Нэг инженерт ногдож байгаа
эмнэлгийн тоног төхөөрөмж 220,
Нийслэл, орон нутагт 319 байна. Олон
улсад 1 инженерт 100 эмнэлгийн тоног
төхөөрөмж, томоохон тоног төхөөрөмж
болох MRI, СТ зэрэгт тус бүр 1 инженер
ногддог. Манай улсад эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн инженер, техникчийн
хэрэгцээ шаардлага өдрөөс өдөрт
нэмэгдэж байна.

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт
тохируулга:
Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 оны 117
дугаар “Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний
төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай”
тушаал, Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны
249 дүгээр “Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид
шалгалт тохируулга хийх журам”, Эрүүл
мэндийн сайдын 2018 оны А/345 дугаар “Арга,
аргачлал батлах тухай” тус тус тушаалын
хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилгоор эрүүл
мэндийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа
амьсгалын аппарат, дефибриллятор, дусал
болон тарианы автомат шахуурга, зүрхний
цахилгаан бичлэгийн аппарат, унтуулгын
аппарат, нярай дулаацуулах ширээ, нярайн
инкубатор, өвчтөний хяналтын монитор,
компьютер томографын аппарат, хүчилтөрөгч
өтгөрүүлэгч, хэт авиа оношилгооны аппарат,
мэс заслын аппарат, пульсоксиметр, ургийн
монитор, нян устгах гэрэл болон нярайн
гэрлийн эмчилгээний төхөөрөмж зэрэг 18
нэр төрлийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг
олон улсын жишигт нийцсэн 13 нэр
төрлийн 29 эталон анализатор, симулятор
ашиглан шалгалт тохируулга, түүний дараах
засвар үйлчилгээг хийж, Эрүүл мэндийн
байгууллагуудад ашиглаж байгаа эмнэлгийн
тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай үйл
ажиллагааг ханган ажиллаж байна.
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Зураг 1-т Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа шалгалт тохируулгын анализатор,
симуляторыг харууллаа.
Өвчтөний хяналтын
мониторын симулятор

Рентген аппарат
шалгах аппарат

Дуслын, тариурын
автомат
шахуургын
анализатор

Дефибрилляторын
анализатор

Анализатор
симулятор

Цахилгааны
аюулгүй байдлын
анализатор

Цахилгаан мэс
заслын
аппаратын
анализатор

Нярайн инкубатор,
дулаацуулагчийн
анализатор
Хийн урсгалын анализатор

Зураг 1. Шалгалт тохируулгын анализатор, симулятор
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт
тохируулгын лаборатори нь 2014 онд
Америкийн Нэгдсэн Улсын Fluke Biomedical Со.,Ltd үйлдвэрийн 10 нэр
төрлийн нийт 22 ширхэг симулятор болон
анализатораар, 2019 оны Fluke Biomedical
Со.,Ltd болон Linshang technology Со.,Ltd
үйлдвэрийн 3 нэр төрлийн 7 симулятор,
радиометрээр тоноглогдсон.

төхөөрөмжийг
шалгалт
тохируулгад
хамруулна гэж заасан байдаг.
Мөн Эрүүл мэндийн байгууллагын
удирдлага, эмч нар шалгалт тохируулгын
үйл ажиллагааны ач холбогдлын талаар
ойлголттой болсноор шалгалт тохируулгад
хамрагдах байгууллагын тоо жил ирэх
тусам нэмэгдэж байна.
2019 онд төр болон хувийн хэвшлийн
нийт 235 эрүүл мэндийн байгууллагад
ашиглагдаж байгаа 2915 эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийсэн.

Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145
дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрүүл
мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах
шаардлага”, 2019 оны А/554 дүгээр
тушаалаар
батлагдсан
“Эмнэлгийн
мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг
эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан
шинжлэх шалгуур”-т өөрийн байгууллагад
ашиглагдаж байгаа эмнэлгийн тоног

2020 онд 324 эрүүл мэндийн байгууллагад
ашиглаж байгаа 2936 эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийсэн
байна.
Зураг 2-т 2015-2020 онуудад шалгалт
тохируулгад хамрагдсан эрүүл мэндийн
байгууллагын тоог харьцуулан харууллаа.
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Зураг 2. 2015-2020 онуудад шалгалт тохируулгад
хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагууд
2021 оноос шалгалт тохируулгад хамрагдах
эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл
нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан Монгол
Улсын Шадар сайдын 2015 оны 117
дугаар “Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний

төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах
тухай” тушаалыг шинэчлэх, мөн холбогдох
арга аргачлалыг боловсруулах бэлтгэл
ажлыг ханган ажиллаж байна.
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ГЭРИЙН НӨХЦӨЛД АШИГЛАХ ХҮЧИЛТӨРӨГЧ ӨТГӨРҮҮЛЭГЧИЙН
АШИГЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ЗААВАР
Монгол нэр: Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч;
Англи нэр: Oxygen concentrator;
Олон улсын код: UMDNS 12873
Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч нь хий буюу
ихэвчлэн
агаарын
найрлага
дахь
хүчилтөрөгчийн агууламжийг нэмэгдүүлэх
зорилготой. Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч нь
агаараас азотыг шүүж, 90%-иас дээш
хүчилтөрөгчийн
агууламжтай
хийн
хольцыг бий болгодог. Хүчилтөрөгч
өтгөрүүлэгч нь азотыг шүүж (ихэвчлэн
цеолит шүүлтүүрийн тусламжтайгаар
шингээх) буцаан агаарт гаргаж, ялгаж
авсан хүчилтөрөгчийн өндөр агууламжтай
хийг өвчтөнд хамрын гуурс болон
маскаар дамжуулан хүргэх замаар
ажилладаг. Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгчийг
суурин
эсвэл
зөөвөрлөн
ашиглах
боломжтой бөгөөд тус бүрдээ 3 л/мин
болон 8 л/мин хүртэлх эзлэхүүнээр
хийг дамжуулах хүчин чадалтай. Тус
аппаратыг гол төлөв агаарт агуулагдах
хүчилтөрөгчийн хэвийн агууламжаас
(ойролцоогоор 19%) харьцангуй их
хүчилтөрөгчийн
агууламжтай
хийн
хольцыг амьсгалын замаар дамжуулан
өвчтөнд хүчилтөрөгчийн эмчилгээ хийхэд
ашигладаг.

урсгалыг эмчийн
тохируулна.

зааврын

дагуу

6. Хамрын гуурс эсвэл маскийг өвчтөнд
холбоно.
7. Ашиглаж дууссаны дараа асаах /
унтраах/ товчлуурыг “Оff” байрлалд
тавина.
8. Аппаратыг
салгана.

цахилгаан

тэжээлээс

Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгчид шаардагдах
агаарын урсгалыг чөлөөтэй нэвтрүүлэхийн
тулд хана болон бусад тавилгаас 50 см-ээс
багагүй зайд байрлуулна.

Ажиллуулах зааварчилгаа
1. Чийгшүүлэгч саванд нэрмэл ус хийж,
аппаратад холбоно.
2. Хамрын
гуурс
эсвэл
маскийг
чийгшүүлэгч саванд холбоно.
3. Аппаратыг цахилгаан тэжээлд холбоно.
4. Асаах /унтраах/ товчлуурыг “Оn”
байрлалд тавина.

Ногоон гэрэл - хэвийн ажиллагааг заах
ба хүчилтөрөгчийн өтгөрүүлэг 85%-иас их
байгааг заана.
Шар гэрэл - хүчилтөрөгчийн өтгөрүүлэг 70%84%-ийн хооронд хэлбэлзэж байгааг заана.

5. Төхөөрөмжийг тэжээлийн эх үүсвэрт
залгаж,
асаан,
хүчилтөрөгчийн
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Улаан гэрэл - хүчилтөрөгчийн өтгөрүүлэг
70%-иас бага хэмжээнд байгааг заах ба
энэ тохиолдолд концентратор түгшүүрийн
үргэлжилсэн дуут дохио өгч автоматаар
ажиллагаагаа
зогсоодог.
Цахилгаан

тэжээлийг тасалж зогсоох арга хэмжээ
авна.
Улаан, шар гэрлэн дохио асах шалтгаан
бол шүүлтүүр бохирдсон, тэжээлийн
хүчдэл буурсанг илтгэж байна.

Анхаарах зүйлс
Өдөр тутам
Цэвэрлэгээ




Чийгтэй алчуураар тоос болон бохирдлыг цэвэрлэнэ.
Чийгшүүлэгч савны тэмдэглэгээ хүртэл цэвэр нэрсэн ус хийнэ.

Харж шалгана



Бүх дагалдах хэрэгсэл, холбогч гуурс зөв залгагдсан эсэхийг шалгана.

Үйл ажиллагааг
шалгана




Хэрэглэхээс өмнө хэрэглэгчийн гарын авлагатай танилцсан байна.
Хэрэглэхээс өмнө хүчилтөрөгчийн урсгалыг шалгана.

Цэвэрлэгээ




Шүүлтүүрийг халуун усаар угааж хатаана. Хэрвээ гэмтсэн байвал солино.
Чийгшүүлэгч савыг цэвэрлэж хатаана.

Харж шалгана




Чийгшүүлэгч саван дотор чулуужсан давхарга үүссэн бол солино.
Тэжээлийн залгуур шалбарсан эсвэл гэмтсэн эсэхийг шалгаж, гэмтсэн байвал солино.

Үйл ажиллагааг
шалгана




Аппаратыг 2 минут ажиллуулж, ямар нэг алдаа зааж байгаа эсэхийг шалгана.
Урсгал хэмжигч ашиглан урсгалын олон сонголтыг шалгана.

7 хоног бүр

6 сар тутам
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер шалгалт хийнэ.
1 жил тутам
Мэргэжлийн байгууллагаар шалгалт тохируулга хийлгэнэ.

Түгээмэл гардаг алдаа, гэмтэл
Алдаа

Шалтгаан

Аппарат ажиллахгүй, Залгуурт хүчдэл ирээгүй
хүчдэлийн алдаа заах
Концентратор
тохируулагдаагүй
Цахилгаан утас гэмтэх

Засварлах
Унтраалга ассан эсэхийг шалгана.
Гал хамгаалагч шатсан тохиолдолд тохирох гал хамгаалагч
сольж хийнэ.
Тестер ашиглан шугамын хүчдэл байгаа эсэхийг шалгана.
Хэрэв хүчдэл байхгүй бол цахилгаанчнаар цахилгаанд
холбуулна.
RESET товчлуурыг дарна.
Цахилгааны
утсыг
солино.
цахилгаанчнаар шалгуулна.

Аппарат ажиллахгүй, Alarm–ийн зай дууссан.
хүчдэлийн алдааны
дуу гарахгүй байх

Зайг сольж дахин шалгана.
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Хүчилтөрөгчийн
урсгал байхгүй байх

Урсгал байхгүй.
Гуурснууд зөв холбогдоогүй.
Хүчилтөрөгчийн гуурсыг ус
эсвэл ямар нэг зүйл бөглөсөн.
Урсгал метр эсвэл чийгшүүлэгч
сав бөглөрсөн.

Гуурсыг усан доор байрлуулж бөмбөлөг үүсч байгаа эсэхийг
шалгана. Бөмбөлөг гарч байвал хий гарч байна.
Гуурс болон холбогчийг зөв холбогдсон эсэхийг шалгана.
Их даралттай усаар гуурсыг зайлж буцаж байрлуулахаас
өмнө сайтар хатаана.
Урсгал метр, савыг сольж тавих эсвэл эмнэлгийн тоног
төхөөрөмжийн инженер дуудна.

Аппарат хэт их халсан эсвэл Хөшиг, бүтээлэг, хана зэрэг саад учруулж буй зүйлсийг
Температурын
гаралтад саад учирсан.
холдуулна.
гэрэл болон бага
хүчилтөрөгчтэй байна
Шүүлтүүрийг цэвэрлэнэ.
гэсэн дохио өгөх
Аппаратыг унтраагаад 30 минут болсны дараа дахин
асаана.
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер дуудна.
Цахилгааны гэмтэл Цахилгааны утас гэмтсэн
эсвэл гал хамгаалагч
шатах

Цахилгаанчин дуудна
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ЭМНЭЛЗҮЙН СОРИЛ ТУРШИЛТ,
СУДАЛГААНЫ АЖИЛ БА КОВИД-19
ЭМИЙН ҮНЭ, ЧАНАР, ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ
ОЛОН НИЙТИЙН ДУНД ҮНЭЛЭХ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
ЭЭХХЗГ-Эмийн аюулгүй байдлын тандалт судалгааны газар,
мэргэжилтэн-Б.Уранбилэг, Г.Хонгорзул
Зорилго
Эмийн
бүтээгдэхүүний
үнэ,
чанар,
хүртээмж, зохистой хэрэглээний өнөөгийн
нөхцөл байдлыг үнэлэх, тулгамдаж буй
асуудлыг тодорхойлж, ард иргэдийг
чанартай, боломжийн үнэтэй эмээр тэгш
хүртээмжтэй хангахын тулд цаашид авах
арга хэмжээг тодорхойлох юм.

бөгөөд төрийн зохицуулалт бодит оролцоо
үгүйлэгдэж байна.
Иймд
эм,
эмнэлгийн
хэрэгслийн
тухай хууль шинэчлэн батлагдахтай
холбогдуулан эмийн үнийн зохицуулалтад
төрийн оролцоо шаардлагатай эсэхийг
үнэлэхийн тулд улсын хэмжээнд хүн
амын дунд эмийн чанар, хүртээмж үнийн
асуудлын өнөөгийн нөхцөл байдлыг
судлах шаардлага бий болсон.

Үндэслэл
Монгол Улсын эрүүл мэндийн санхүүжилт
нь холимог тогтолцоотой буюу улсын
төсөв, эрүүл мэндийн даатгал болон
иргэний төлөх төлбөрөөс бүрддэг. Гэвч
2020 оны байдлаар хувь хүнээс гарах
төлбөрийн хэмжээ 40% байна (1). ДЭМБын зөвлөмжөөр иргэний төлөх төлбөрийн
хэмжээ 25%-иас хэтэрвэл ядуурал ихэсч,
орлогоос хамаарсан тэгш бус байдал
үүснэ гэж үздэг (2). Иргэд шууд төлөх
төлбөрийн ихэнх хувийг эмчилгээний
зардал, оношилгоо болон эм худалдан
авахад зарцуулж байна (3). Эрүүл мэндийн
салбарын төсөвтөө ДНБ-ний 5-6%-ийг
зарцуулах нь зохистой гэж ДЭМБ үздэг
ч манай улсын хувьд дөнгөж 2.6%-ийг
зарцуулж байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлт
юм (4).

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагЭм,
эмнэлгийн
хэрэгслийн
хяналт
зохицуулалтын газраас 2021 оны 04
сарын 01-ээс 05 сарын 15-ны хооронд
Улаанбаатар хот, 21 аймгийн хэмжээнд
олон нийтийн сүлжээ болон монголын
үүрэн телефоны оператор компаниудаар
дамжуулан эмийн үнэ, чанар, зохистой
хэрэглээний нөхцөл байдлыг олон
нийтийн дунд үнэлэх асуумж судалгаа
явуулсан.
Үр дүн
Судалгаанд нийт 7517 хүн хамрагдсаны
72.9% нь Улаанбаатар хот, 27.9% нь хөдөө,
орон нутгийн иргэд байсан бол ихэнх
хувийг эмэгтэй (72,6%), 30-34 (16.8%)
насны бүлэг эзэлж байсан.

Манай улсын хувьд иргэний төлөх
төлбөрийн хэмжээг бууруулах, эрүүл
мэндийн салбарын зардалд эзлэх ДНБний хэмжээг өсгөх, эрүүл мэндийн
даатгалын тогтолцоог сайжруулах зэрэг
нь тулгамдаж буй асуудал хэвээр байгаа

Эмийн чанар
Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 45.8%
нь эмийн чанарыг харгалзан сонголт
хийдэг ч, 50.6% нь эмийн чанарт эргэлздэг,
41.4% нь эмийн чанарт итгэдэг байна.
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График 1.Та эм авахдаа юу анхаарч
сонголт хийдэг вэ?
22.9%
16.2%

График 2. Та эмийн сангаас эм худалдаж авахдааа
чанартай гэдэгт итгэлтэй байдаг уу?

50.6%

Эмийн чанар

8.8%

Эмийн үнэ

Тийм

Үйлдвэрлэгч

Үгүй

7.9%

Эмийн сангийн нэр
Бусад

Эргэлздэг

41.4%

45.8%

2. Эмийн зохистой хэрэглээ
Оролцогчдын 77,8% нь эмчийн заавраар,
29,5% нь эм зүйчийн санал болгосноор
эмийг худалдан авдаг бол 17,1% нь
бусдын санал болгосноор, олон нийтийн
сүлжээний зар сурталчилгаа, өөрөө дур
мэдэн эмээ сонгон хэрэглэдэг байна. Мөн

судалгаанд хамрагдагсдын 50-иас дээш
хувь нь эм худалдан авахдаа хэрэглэх
заавар болон бусад шаардлагатай
мэдээллээ хангалттай авч чаддаггүй
байна.

График 3.Та өөрт хэрэглэх эмээ хэрхэн сонгодог вэ?
5848
(77.8%)

Эмчийн заавраар
Эм зүйчийн зөвлөлийн дагуу

2220 (29.5%)

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр
явж байгаа зар сурталчилгаа

449 (6%)

Бусдын санал болгосноор

426 (5.7%)

Дур мэдэн

404 (5.4%)
0

2.000

График 4. Та эмийн сангаас эм худалдаж
авахдаа хэрэглэх заавар болон өөрт
шаардлагатай мэдээллээ
авч чаддаг уу?

6.000

3. Эмийн үнэ
Оролцогчдын 47,7% нь эмийн үнэ хэт
үнэтэй, 38,4%, нь үнэтэй, 13,2% нь
боломжийн үнэтэй гэж хариулсаныг
график 5-д харуулсан байна. График
7-д үзүүлснээр оролцогчдын 19,8% нь
шаардлагатай эмийг санхүүгийн хүндрэлд
орохгүйгээр худалдан авч чаддаггүй,
55,9% нь зарим тохиолдолд шаардлагатай
эмийг хүндрэлгүйгээр авч чаддаггүй
гэж хариулсан бол нийт оролцогчдын
зөвхөн 24,4% санхүүгийн хүндрэлгүйгээр
шаардлагатай эмийг худалдан авч чаддаг

44.5%
Тийм
Үгүй

16.9%

4.000

Заримдаа

38.6%
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байна. График 6-д харуулсан байдлаар
оролцогчдын 19,8% нь үнэ, өртөгөөс
хамаарч
эмийг
худалдаж
аваагүй
тохиолдол байхгүй , 46,8% нь жоронд
бичсэн эмийг үнэ, өртөгөөс хамааран
худалдаж аваагүй тохиолдол байгаа харин
34,3% нь зарим тохиолдолд авч чаддаггүй
гэж хариулсан байна. Эндээс харахад
судалгаанд оролцсон 7517 оролцогчдын
70-аас дээш хувь нь жоронд бичсэн эмийг
үнэ, өртөгөөс хамаарч худалдаж аваагүй
тохиолдол гарч байгаа нь манай улсын

зах зээлд борлуулагдаж буй эмийн үнэ
харьцангуй өндөр байж болох ч нөгөө
талаараа иргэдийн эмийн хэрэглээ өндөр
байх хандлагатай байна. График 8-д
үзүүлсэн үр дүнгээс харахад оролцогчдын
8% нь эмийн үнийг зохицуулахад төрийн
оролцоо хэрэггүй, 13,3% нь мэдэхгүй гэж
хариулсан бол 78,6% нь эмийн үнийг
зохицуулахад төрийн оролцоо хэрэгтэй
гэж үзэж байгаа нь шийдвэр гаргалтад
нөлөөлж
болохуйц
өндөр
үзүүлэлт
харагдаж байна.

График 5. Манай улсын зах зээл дээр
борлуулагдаж байгаа эмийн үнийг юу гэж
бодож байна?

График 6. Та жоронд бичсэн эмийг үнэ,
өртөгөөс хамаарч худалдаж аваагүй тохиолдол
байгаа юу?

47.7%

13.2%

34.3%

Хэт үнэтэй

Тийм

18.8%

Үнэтэй

Үгүй

Боломжийн

Зарим
тохиолдолд

Хямд

38.4%

46.8%

График 7. Шаардлагатай эмийг санхүүгийн
хүндрэлд орохгүйгээр худалдан авч чаддаг уу?

График 8. Эмийн үнийг зохицуулахад
төрийн оролцоо хэрэгтэй юу?

8%

55.9%
Тийм

13.3%

Үгүй

19.8%

24.4%

Тийм
Үгүй
Мэдэхгүй

Зарим
тохиолдолд
чаддаггүй

78.6%
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Иргэдийн санал /нээлттэй/
Уг судалгаанд өрхийн орлогын дундаж
түвшний иргэд давамгайлан 500,0001,000,000 төгрөгийн орлоготой иргэд
41,2%
хамрагдсан
бөгөөд
эмийн
сангуудад нэг төрлийн эм өөр өөр үнээр
борлуулагддаг, эмчийн жоронд бичсэн
бүх эмийг худалдаж авахад санхүүгийн
хувьд хүндрэлтэй байдаг тул эмийн үнийг
төрөөс хянах, зохицуулах шаардлагатай
гэж үзсэн. Үүнээс гадна шаардлагатай,
оновчтой эмийг эрүүл мэндийн даатгалаар
хөнгөлөлттэй олгох эмэнд багтаах нь чухал
болохыг сануулсан.

санхүүгийн хямралд орохгүйгээр худалдаж
авахад асуудал тулгардаг нь харагдаж
байна. Эндээс харахад Эм, эмнэлгийн
хэрэгслийн тухай хуулийн 4.2-т заасан
эмийн үндэсний бодлогын (5) хэрэгжилт
төдийлөн хангалттай биш байна.
Монгол Улсын эдийн засгийн өнөөгийн
нөхцөл байдалд эмийн үнэ, эмчилгээний
төлбөр өндөр байх нь хүн амын орлого,
амьжиргааны түвшинд нөлөөлж, орлогоос
шалтгаалах тэгш бус байдал үүсч, эрүүл
мэндээс шалтгаалах эдийн засгийн
хямралд ихээр өртөх тул төрийн оролцоо
зохицуулалт зайлшгүй хэрэгтэй. “Төрөөс
эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого
2020-2026”-д ядуу, эмзэг бүлгийн иргэдийг
эрүүл мэндийн улмаас санхүүгийн эрсдэлд
орохоос сэргийлж хамтарсан төлбөр,
өндөр үнэтэй эмийн төлбөрөөс чөлөөлөх,
хөнгөлөх зохицуулалт хийгдсэн байна гэж
тусгагдсан (6).

Мөн нэг удаагийн эмчилгээнд удаан
хугацаанд олон төрлийн эм хэрэглэхэд
хүрдэг нь магадгүй эмийн чанар тааруу
байж болзошгүй гэж олонх иргэд саналаа
ирүүлсэн.
Дүгнэлт
Судалгааны зорилтын хүрээнд эмийн
чанар, үнэ, зохистой хэрэглээг үнэлэхэд
хүн амын дунд эмийн зохистой хэрэглээний
ойлголт харьцангуй сайн үзүүлэлттэй
буюу 77,8% нь эмчийн заавраар эмийг
хэрэглэдэг бөгөөд 70-аас дээш хувь нь
эмчийн заавар зөвлөмжийн дагуу эмийг
хэрэглэх хандлагатай нь ажиглагдаж
байна.

Хэдийгээр Монгол Улсад эрүүл мэндийн
анхан шатны тусламж, үйлчилгээг
төрөөс хариуцдаг, эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээг
голлон
эрүүл
мэндийн
даатгалаас санхүүжүүлдэг боловч иргэд,
нэн ялангуяа даатгалгүй болон ядуу
иргэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахын
тулд халааснаасаа шууд мөнгө төлөх
асуудалтай байнга тулгардаг (1).

Иргэд эмийг сонгохдоо эмийн чанарыг
голчлон анхаардаг ч, худалдаж авч буй
эмийнхээ чанарт 50,9% нь эргэлздэг
байна. Хэдийгээр эмийн чанарт эргэлзэх
хувь өндөр байгаа ч зах зээл дээрх эмийг
шууд чанаргүй гэж үзэх нь өрөөсгөл
юм. Иймд бид эмийн чанарын асуудалд
анхаарал хандуулж хяналт, үнэлгээг
сайжруулах шаардлагатай.

Гэвч хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулах
нь өвчилсний дараа эмчлэх гэж эмийн
үнэ, эмчилгээний төлбөр зэрэг асуудалд
гол төсөв хөрөнгийг чиглүүлэх биш
өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга
болох нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээ, анхан шатны эрүүл мэндийн
мэдлэг боловсролыг сайжруулж, хүүхдэд
бага наснаас нь амьдралын зөв хэв
маягийг төлөвшүүлэх шаардлага тулгарч
байна.

Зах зээлд борлуулагдаж буй эмийн үнийг
хэт үнэтэй (38.4%) болон үнэтэй (47.7%)
гэж үзсэн бөгөөд 46,8%-80,1% нь зарим
тохиолдолд жоронд бичсэн эмийн үнээс
хамаараад худалдан авч чадахгүй байна.
Мөн судалгаанд хамрагдсан иргэдийн
24,4%-аас бусад нь шаардлагатай эмийг

Иймд Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт
зохицуулалтын газар байгуулагдсанаар
иргэдийг боломжийн үнэтэй, чанар,
аюулгүй байдлын шаардлага хангасан эм,
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эмнэлгийн хэрэгслээр тэгш хүртээмжтэй
хангах,
иргэдийн
эмийн
зохистой
хэрэглээ болон эрүүл мэндийн мэдлэгийг
сайжруулах үйл ажиллагааны цогц систем
бий болох боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна.

тусламж үйлчилгээг баталгаажуулсан
нь. 2016.
4. Empirical Analysis of Relationship between Per Capita Health Expenditure
and Economic Growth Based on Vector
Autoregressive Model (VAR) in Mongolia. Uranbileg Bayarbat. 01, Theoretical
Economic Letter, 2020 , 10.
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БИОЭКВИВАЛЕНТ ЧАНАРЫН СУДАЛГААГ МОНГОЛ УЛСАД
НЭВТРҮҮЛЭХ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй байдлын
тандалт судалгааны газар, мэргэжилтэн-Г.Нарангэрэл, Б.Дуламсүрэн

ҮНДЭСЛЭЛ

ЗОРИЛГО

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн
эмийн үндэсний бодлогод эрүүл мэндийн
байгууллага, мал эмнэлэг, хүн амыг өндөр
идэвхтэй, чанарын баталгаатай эмийн
бүртгэлд бүртгэгдсэн эмээр тасралтгүй,
хүртээмжтэй, жигд хангах, эмийн зохистой
хэрэглээг төлөвшүүлэхэд чиглэнэ гэж
заасан байдаг. Энэ зорилтын хүрээнд
Эмийн бүртгэлийн журмыг 1994, 2002,
2007, 2012, 2015, 2019 онуудад баталж,
шинэчлэн, хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд
эмийн чанар, аюулгүй байдалд тавих
шаардлагыг
боловсронгуй
болгох,
зохицуулалт
оруулахтай
холбоотой
шийдвэр
гаргагчдыг
нотолгоонд
суурилсан мэдээллээр хангах.
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
1. 2020 онд шинээр бүртгэгдсэн эмийн
бүртгэлийн баримт бичигт ирүүлсэн
биоэквивалент чанарын судалгаанд
дүн шинжилгээ хийх;

Манай улсын эмийн зах зээлийн 90 орчим
хувийг ерөнхий нэршлийн эм эзэлдэг
бөгөөд эдгээр эмийг стандарт /оригинал/
эмтэй харьцуулан эмчилгээний идэвх
түүнтэй ижил эсэхийг тодорхойлдог арга
бол биоэквивалент чанарын судалгааны
арга юм.

2. Бусад улс оронд ерөнхий нэршлийн
эмийн
биоэквивалент
чанарын
бодлого, хяналт, туршлагыг судлах;
3. Биоэквивалент
чанарыг
хянахад
лабораторийн хүчин чадал, шаардагдах
зардлыг тооцоолон судлах;

Монгол улсын эмийн бүртгэлийн 2012 оны
журамд Биошингэцийн судалгаа (Bioavailability studies) шаарддаг байхад 263
эм бүртгэгдсэн байна. 2015 оноос дээрх
судалгааг шаардахаа больсон ба тухайн
ондоо нийт 1078 эм бүртгүүлсэн тоо
харагдаж байна. Харин 2019 оноос эхлэн
биохүрэхүйн чанарыг тогтоосон судалгаа
шаарддаг болсон.

2020 онд шинээр бүртгэгдсэн эмийн
бүртгэлийн баримт бичигт ирүүлсэн
биоэквивалент
чанарын
судалгаанд
хийсэн дүн шинжилгээ
2020 онд улсын хэмжээнд 442 нэрийн эм
бүртгэгдсэнээс ангилж үзэхэд:
1. 2015 оны А/13 тоот тушаалын дагуу
биоэквивалент чанарын судалгааны
материал ирүүлээгүй-28 нэрийн эм

Иймд импортын эмийн бүртгэлийн
журамд тухайн эмийн эмчилгээний
идэвхийг судалсан судалгааны материалд
дүн шинжилгээ хийн, манай улсад уг
судалгааг хийх боломжтой эсэх талаар
нягтлах хэрэгцээ шаардлага үүсээд байна.

2. 2019 оны А/295 тоот тушаалын 4.26 дахь
заалтын дагуу биоэквивалент чанарын
судалгааны материал ирүүлээгүй-208
нэрийн эм
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◊ Импортын эм – 89,1% (394)

3. Эмийн
хэлбэрээс
хамааралтай
судалгаа шаардахгүй-105 нэрийн эм

◊ Үндэсний үйлдвэрийн эм –5,6% (25)

4. Эмийн гарал үүслээс (ургамлын
гаралтай эм) хамааран судалгаа
шаардахгүй-1 нэрийн эм

◊ Уламжлалт эм – 5,3% (23) эм тус
тус бүртгэгдсэн байна. Бүртгэгдсэн
импортын
эмээс
35
нэрийн
эмийн бүртгэлийн материалд дүн
шинжилгээ хийсэн.

5. Судалгаа шаардахгүй (оргинал эм)-5
нэрийн эм
6. Эмийн бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлэхдээ
биоэквивалент чанарын судалгаа
ирүүлсэн - 47 нэрийн эм байна.
ҮР ДҮН
2

Судалгааны материал ирүүлсэн байдал

7
Биоэквивалент судалгаа ирүүлсэн

26

Биошингэцийн судалгаа ирүүлсэн
Хамааралгүй судалгаа ирүүлсэн

◊ Нийт 35 нэрийн эмийн бүртгэлийн
материалыг
судалж
үзэхэд
биоэквивалентын судалгаа ирүүлсэн
26/74%/,
биошингэцийн
судалгаа
ирүүлсэн 7/20%/, тухайн эмийн
бүтээгдэхүүнтэй хамааралгүй судалгаа
ирүүлсэн 2/6%/ материал байсан.

судалгааны удирдамжийн дагуу хийсэн
байна.
Бусад улс оронд ерөнхий нэршлийн
эмийн биоэквивалент чанарын бодлого,
хяналт, туршлагыг судалсан байдал.
Улс орон бүр эмчилгээний өндөр
үр нөлөөтэй эмийг сонгон хэрэглэх
шаардлагатай
учир
биоэквивалент
чанарын судалгаа хийх асуудал яригддаг.
Биоэквивалент
чанарын
судалгааг
ерөнхий нэршлийн эмэнд хийхдээ олон
улсад “Шар ном (Orange book)”, “Европын
эмийн агентлаг (European medicines agency)”, АНУ-ын “Хүнс, Эмийн зохицуулах
агентлаг”-с гаргасан удирдамж, ДЭМБ-ын
зөвлөмж зэргийг ашиглан хийдэг байна.

◊ Биоэквивалентын судалгаа ирүүлсэн
26 эмийн 22 /84%/ нь оргинал эмтэй
харьцуулан
судалсан
судалгааны
материал
ирүүлсэн
бөгөөд
уг
судалгаануудыг
Европын
эмийн
агентлагийн 2010 оны удирдамж,
АНУ-ын Хүнс, Эмийн зохицуулах
агентлагийн удирдамж зэрэг тухайн
үйлдвэрлэгч орны биоэквивалент

40

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

ДЭМБ нь 1990 оноос эхлэн биоэквивалент
чанарын судалгааг хийж удирдамжуудыг
гаргасаар ирсэн боловч 2006 оноос хойш
“In vivo” аргыг ашиглахгүйгээр, уусалтын
бүлгээс хамааран “In vitro” аргаар
биоэквивалент чанарыг тодорхойлохыг
зөвлөмж болгож байна.

Биоэквивалент
чанарыг
хянахад
лабораторийн хүчин чадал, шаардагдах
зардлыг тооцоолон судалсан байдал.
Улсын хэмжээнд ХАБҮЛЛ-т шахмал, капсул
эмийн уусалтыг фармакопейн дагуу 0.1н
давсны хүчил, фосфатын буфер ph 6.8ийн орчинг /ходоод, нарийн гэдэсний
орчин/ бүрдүүлж “In vitro” аргаар эмийн
биохүрэхүйг тодорхойлж байна.

ДЭМБ нь 2016 онд “Олон улсын
компаратор бүтээгдэхүүний жагсаалт”-ыг
гаргасан. 2017-2020 онд биоэквивалентыг
“In vivo” аргаар тодорхойлохыг бууруулах
зорилгоор “Biowaiver Project” хэмээх
төслийг хэрэгжүүлсэн. Уг төсөл нь эмнэл
зүйн туршилтыг бууруулах, ерөнхий
нэршлийн
эмийн
үйлдвэрлэгчдийн
зардлыг багасгах, ажиллах хүний нөөцийг
багасгах, ёс зүйн асуудлыг бууруулах болон
олон улсын худалдан авалтыг хөнгөвчлөх
зэрэг ач холбогдолтой юм.

2020 онд нийт 2356 дээж шинжилгээнд
хамрагдсаны 451 дээжинд уусалт, задралт
тодорхойлсон байна. Үүнээс шинэ эмийн
бүртгэлийн 213 дээжинд биошингэцийг
тодорхойлон хариуг олгосон байна.
Парацетамол 500мг шахмал эмийн
биоэквивалент
чанарын
in
vitro
судалгааны баримжаа өртөг /2021 оны 04
дүгээр сар/

“Biowaiver Project” төслийг хэрэгжүүлэхдээ
эмийн үндсэн үйлчлэгч бодисын уусалтыг
доорх 4 бүлгээр ангилж, компаратортой
харьцуулах юм.

Ацетаминофен нь усанд сайн уусдаг тул
“Biowaiver Project” төслийн 1 дүгээр
ангилалд багтана. Иймд Парацетамол
500 мг шахмал эмийн биэквивалентыг in
vitro аргаар pH=1.2, pH=4.5, pH=6.8 гурван
орчинд явуулж, 15 минутын хугацаанд
ууссан бодисын хэмжээгээр тодорхойлов.
Энэ нь хамгийн энгийн, хамгийн хямд
жишиг өртгийн мэдээллийг өгнө.

Бүлэг 1: сайн уусдаг, сайн нэвчдэг
Бүлэг 2: муу уусдаг, сайн нэвчдэг
Бүлэг 3: сайн уусдаг, муу нэвчдэг
Бүлэг 4: муу уусдаг, муу нэвчдэг

12 нэгжээр жишиг эм сонгоход 2 удаа,
Парацетамол шахмалын дээжинд 12
нэгжээр 2 удаа, арбитрийн зорилгоор
12 нэгжээр 1 удаа, эм сонгоход 2 удаа,
Парацетамол шахмалын дээжинд 12
нэгжээр 2 удаа, арбитрийн зорилгоор
12 нэгжээр нийт 5 удаа давтамжтайгаар
судалгааны өртгийг тооцов.

1 болон 3-р бүлгийн эмүүдийн хувьд
биоэквивалент судалгааг “In vitro” аргаар
хийнэ. Харин 2 ба 4-р бүлгийн хувьд “In
vivo” аргаар судалгааг хийх заалттай.
Биоэквивалент чанарын судалгааг хийхэд
хамгийн чухал нь компаратор бөгөөд
ДЭМБ-ын удирдамжид заасан шалгуурын
дагуу компараторыг сонгоно.

41

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

Парацетамол 500мг шахмал эмийн биоэквивалент чанарын
in vitro судалгааны баримжаа өртөг
№ Бодисын нэр

хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Нэг бүрийн
үнэ

Бүгд үнэ

1

Acetaminophen (400 mg) USP RS

ш

5

977,550

4,887,750

2

Жишиг эм 500мгх12 (Panadol 500mg)

ш

5

7,500

37,500

3

pH1.2 давсны хүчлийн буферийн уусмал

л

54

3,200

172,783

4

pH4.5 ацетатын буферийн уусмал

л

54

1,671

90,252

5

pH6.8 фосфатын буферийн уусмал

л

54

2,272

122,672

6

Спектрофотометрийн шинжилгээ, үр дүнгийн
статистик боловсруулалт

ш

60

25,000

1,500,000

Шууд зардал

6,810,957

7

үйл ажиллагааны зардал 25%

1,702,739

8

нэмэгдэл зардал 15%

1,021,644

НИЙТ

16,346,296

ДҮГНЭЛТ

хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд
эмийн чанар, аюулгүй байдалд тавигдах
шаардлага, зохицуулалтыг боловсронгуй
болгохын тулд бүртгүүлж буй эмийн
бүтээгдэхүүний биоэквивалент чанарын
судалгааны баримт бичгийг шаардаж
болох юм.

Үнэлгээнд хамрагдсан 35 эмийн бүтээгдэ
хүүний 74% нь биоэквивалентын судал
гааны баримт бичгийг ирүүлсэн бөгөөд
эдгээр судалгааны ажил нь олон улсын
удирдамжуудын дагуу хийгдсэн байна.
ДЭМБ нь “Biowaiver Project” төслийн
хүрээнд
ерөнхий
нэршлийн
эмийн
бүтээг
дэхүүний биоэквивалент чанарын
судалгааг “in vitro” аргаар хийхийг
зөвлөмж болгож байгаа бөгөөд харьцуулах
компаратор эм байхгүй үед тухайн улсын
зах зээл дээрх эмчилгээний өндөр идэвхтэй
ерөнхий нэршлийн эмтэй харьцуулахыг
санал болгосон.

Эх сурвалж
“Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв”-ийн 2020
оны архив.
Эм, эмийн түүхий эд, биологийн идэвхит
бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам. /2012
он, 2015 он, 2019 он/
54th report of the WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical
Preparations-Annex 12

Монгол Улсын хэмжээнд ХАБҮЛЛ-т
шахмал, капсул эмийн уусалтыг “in
vitro”
аргаар
тодорхойлдог
бөгөөд
Ацетаминофен эмийн биоэквивалент
чанарын судалгаа 16,346,296 төгрөгийн
өртөгтэй хийгдсэн байна.

https://www.fda.gov/media/89135/download
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-investigation-bioequivalence-rev1_en.pdf

Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай
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МОНГОЛ УЛСАД 2015-2019 ОНД ИЛЭРСЭН ЭМИЙН ГАЖ
НӨЛӨӨГ СУДАЛСАН ҮР ДҮН
А.Номиндарь1, Г.Алтангэрэл2
Ш.Энхзаяа3, П.Батхүяг4, Н.Халиун4
Сон эмнэлэг, чих хамар хоолойн тасаг
1
Нүд судлалын тэнхим, АУС, АШУҮИС
2
Эрүүл мэндийн Хөгжлийн төв
3
Эм
судлалын
тэнхим, БАС, АШУҮИС
4
khaliun@mnums.edu.mn
Монгол Улсад эмийн гаж нөлөөг бүртгэн
мэдээлэх тогтолцоог 2005 оноос эхлэн
бүрдүүлж, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар
баримтлах бодлого, Эм, эмнэлгийн
хэрэгслийн тухай хууль, ЭМС-ын 2013 оны
415 дугаар тушаалаар тус тус зохицуулан
хэрэгжүүлж байна.

Эмийн гаж урвал (ADRs) нь орчин үед
эрүүл мэндийн салбарт тулгамдсан
асуудал хэвээр байгаа бөгөөд ялангуяа
эмийн эмчилгээний олон арга нэвтэрч,
өвчний тархалт нэмэгдэж, хэрэглэх эмийн
нэр төрөл олшрохын зэрэгцээ эмийн гаж
нөлөөний эрсдэл ихэсч байна хэмээн
судлаачид мэдээлж байна. Эмийн гаж
нөлөөний улмаас өвчтөний эмнэлэгт байх
хугацаа уртасч, үйлчлүүлэгчдэд үүссэн
шинж тэмдгийн эмчилгээнд нэмэлт
эмийн эмчилгээ шаардлагатай болдог
байна. Тухайлбал, гадаадын судалгааны
мэдээллээс үзвэл нийт эмнэлэгт хэвтэн
эмчлүүлэгсдийн 5-10%-ийг эмийн гаж
нөлөөний улмаас хэвтэн эмчлүүлэгсэд
эзэлдэг байна. Мөн эмнэлэгт хэвтэн
эмчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийн 10-20%-д
эмийн гаж нөлөө тохиолдсон байдаг ажээ.
Зарим эмийн гаж нөлөөний шинж тэмдэг
хөнгөн хэлбэрээр илэрдэг боловч зарим
нь ноцтой байдаг бөгөөд эмнэлэгт хэвтсэн
үйлчлүүлэгчдийн 0.1%-0.3% нь эмийн
ноцтой гаж нөлөөний улмаас нас бардаг
тухай мэдээлэгджээ.

ДЭМБ-ын тусламжтайгаар 2009 онд
эмийн гаж нөлөөний бүртгэл мэдээллийн
тогтолцоонд хийсэн судалгааны дүнгээс
харахад мэдээлэгдсэн 75% нь үнэний
магадлалаараа “илэрхий” гаж нөлөө
байсан ба судалгаанд оролцсон эмнэлгийн
мэргэжилтний 61.4% нь ямар нэг
хэмжээгээр гаж нөлөө мэдээлэх шаардлага
гарч байсан боловч “мэдээлээгүй” гэж
хариулсан. Орон нутгийн эмнэлгийн
мэргэжилтнүүдээс
эмнэлэгт
хэвтэн
эмчлүүлж буй өвчтөнүүдээс эмийн гаж
нөлөө болон эмийн зохистой хэрэглээний
тухай мэдээлэл хийгддэг эсэх талаар
асуумж авахад 7.1% нь “мэдээлэл
хийгддэг” хэмээсэн боловч 31.4% нь “огт
мэдээлэл хийгддэггүй” гэсэн нь эмийн
гаж нөлөөний талаарх иргэдийн мэдлэг
дутмаг байх хэмээн үзэх нэгэн нөхцөл болж
байгаа бөгөөд цаашид иргэдийн эмийн
гаж нөлөөний талаарх ойлголт, мэдлэгийг
дээшлүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагаа чухлаар тавигдаж байгааг
харуулж байгаа болно.

Бид Монгол оронд 2015-2019 онуудад
бүртгэн мэдээлэгдсэн эмийн гаж нөлөөний
илрэл, шинж байдлыг тодруулах, эмийн
гаж нөлөөнөөс сэргийлэх арга хэмжээний
чиглэлийг боловсруулах зорилгоор судал
гаандаа энэхүү сэдвийг сонгон авсан болно.
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЗОРИЛГО

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН

Монгол Улсад 2015-2019 онуудад бүртгэн
мэдээлэгдсэн эмийн гаж нөлөөг ДЭМБын зөвлөмжийн дагуу тодруулан судлаж
үнэлэлт, дүгнэлт өгөх зорилго тавьсан.

2015-2019 оны хооронд нийт эмийн гаж
нөлөөний 417 шар хуудас бүртгэгдсэнээс
хүйсийн харьцааны хувьд эмэгтэй 275
(66%), эрэгтэй 138 (33%) ба хүйсийг ялган
бичээгүй 4 (1%), ДЭМБ-ын (2019) насны
ангиллаар ангилж харахад 0-4 насны
хүүхэд болон насанд хүрэгчдийн 40-54
насны бүлгүүдэд эмийн гаж нөлөө илүү
олонтоо илэрсэн байна.

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН АРГА ЗҮЙ
Эмийн гаж нөлөөний улмаас илэрч буй
шинж тэмдгийг эмнэлгийн зохицуулах
үйл ажиллагааны толь бичиг (MedDRA)ийн эрхтэн системийн ангиллаар (SOC)
ангилсан. Гаж нөлөө үзүүлсэн эмийг
ДЭМБ-аас гаргасан АТС (Хүний Биеийн
Бүтэц, Эмчилгээ ба Хими-д суурилсан
ангилал) кодыг ашиглан фармакологийн
бүлгийг тодорхойлсон.

Хэрэглэсэн эмийн АTC кодын ангилал
2015-2019 онуудад бүртгэгдсэн нийт
417 тохиолдлыг ДЭМБ-аас гаргасан
АТС кодыг ашиглан фармакологийн
бүлгийг тодорхойлоход антибиотик эмээс
шалтгаалсан гаж нөлөө 42%-ийг буюу
хамгийн их хувийг эзэлж байна (Хүснэгт 1).

Хүснэгт 1. Хэрэглэсэн эмийн АTC кодын ангилал
Эмийн бүлэг
Антибиотик

Эмийн нэр

ATC код

n=417 (%)

Ванкомицин

J01XA01

16 (3.8)

Гентамицин

J01GB03

18 (4.31)

Ампициллин

J01CA04

13 (3.1)

Цефтриаксон

J01DD04

18 (4.31)

Цефазолин

J01DB04

24 (5.75)

Цефотаксим

J01DD01

16 (3.8)

Ципрофлоксацин

J01MA02

16 (3.8)

Бусад

54 (12.23)

Стероид бус үрэвслийн эсрэг эм

Ибупрофен

M01AE01

Парацетамол

N02BE01

13 (3.1)a

Захын судас тэлэгч эм

Никотины хүчил

C04AC01

22 (5.27)

Тодосгогч бодис

Иопромид

V08AB05

21 (3.8)

Бусад

16 (3.8)

170 (40.5)

Гаж нөлөө илэрсэн антибиотикуудыг
бүлгээр нь авч үзвэл цефалоспорины
гуравдугаар үеийн антибиотик 30%,
цефалоспорины
нэгдүгээр
үеийн
антибиотик 12%, гликопептид 14%,
пенициллин 14%, аминогликозидууд 9%,
фторхинолинууд 7%, метронидазол 6% ба
макролидууд 2% тус тус эзэлж байна.

Гаж нөлөө үзүүлсэн нийт эмүүдийг
ямар
эрхтэн
системийн
эмгэгийн
улмаас хэрэглэсэн болохыг тодруулахад
амьсгалын тогтолцооны өвчний үед
хэрэглэсэн эмийн гаж нөлөө хамгийн их
хувийг буюу 25%-ийг эзэлж байна. Харин
онош тодорхойгүй хэмээх бүлэгт 24% гэсэн
үзүүлэлт гарч байгаа нь эмийн гаж нөлөөг
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бүртгэсэн мэргэжилтэн эмийн гаж нөлөө
илэрсэн өвчтөний оношийг тавиагүй
байсан хэрэг болно.

шаардлага хангаж бүртгэсэн 96 (23.02%)
шар хуудасны мэдээлэл байна (Хүснэгт
2). Харин 321 тохиолдол буюу 76.97%
нь ДЭМБ-ын шалгуураар мэдээллийн
чанарын шаардлага хангахгүй байна.

Мөн 2015-2019 онуудад ирүүлсэн нийт гаж
нөлөөний мэдээллээс ДЭМБ-ын чанарын

Хүснэгт 2. ДЭМБ-ын эмийн гаж нөлөөний шар хуудасны
мэдээллийн чанарын ангилал (давхардаагүй тоогоор)
Зэрэг

Тодорхойлолт

n=417(%)

Сөрөг нөлөөний хамгийн бага шалгуурыг хангаагүй хуудаснууд

246(59)

0-р зэрэг

Сөрөг нөлөөний хамгийн бага шалгуурыг хангасан: өвчтний мэдээлэл, бүртгэсэн хүний
мэдээлэл, сэжигтэй эмүүдийн нэр

1-р зэрэг

0-р зэргийн мэдээлэл дээр нэмэгдэх: Өвчтөний нас, хүйс

2-р зэрэг

1-р зэрэг дээр нэмэгдэх мэдээлэл: Урвал эхэлсэн огноо, сэжигтэй эмийн эмчилгээний
огноо

51(12.2)

3-р зэрэг

2-р зэрэг дээр нэмэгдэх мэдээлэл: Өвчтөний үр дүн

14(3.4)

4-р зэрэг

3-р зэрэг дээр нэмэгдэх мэдээлэл: Сэжигтэй эмийн тун

1(0.2)

5-р зэрэг

4-р зэрэг дээр нэмэгдэх мэдээлэл: Сэжигтэй эмийг хэрэглэсэн арга

96(23)

60%
50%

8(2)

55%
49%

46%

43%

40%

40%
30%

1(0.2)

26%

29%

37%

32%

29%

27%

25%24%

24%

20%
10%
0%

8%
3%

1%
2015

2016

Илэрхий

Үнэмшилтэй

2017

2018
Байж болох

Гаж нөлөөний хүнд хөнгөний зэргийг
“Hartwig” болон “Siegel” түвшингээр

2%
2019

Эргэлзээтэй

тодорхойлоход хөнгөн зэргийн гаж нөлөө
дийлэнх хувь эзэлж байна (Хүснэгт 3).
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Хүснэгт 3. Гаж нөлөөний хүнд хөнгөний зэргийг
“Hartwig and Siegel scale” түвшингээр үнэлсэн дүн
Хүнд хөнгөний
ангилал

Түвшин

ЭГН* (%)
n=417

Тодорхойлолт

Түвшин 1 Эмийн гаж нөлөөнд эмийн эмчилгээ хийх шаардлагагүй
Хөнгөн

Түвшин 2 Гаж нөлөө илэрсэн эмийг зогсоох, өөр эмээр сольсон.
Антидот болон эмчилгээ хийх шаардлагагүй.

Дунд

Түвшин 3 Гаж нөлөөний сэжигтэй эмийн эмчилгээг зогсоох, эсвэл
өөр хэлбэрээр өөрчлөх шаардлагатай байсан болон
антидот эсвэл бусад эмчилгээ шаардлагатай
Түвшин 4

245 (58%)

156 (37%)

Эмийн гаж нөлөөний улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх
хоног нэмэгдсэн болон эмнэлэгт хэвтэх шалтгаан болсон.

Түвшин 5 Эрчимт эмчилгээ шаардлагатай болсон.
Хүнд

Түвшин 6 Эмийн гаж нөлөөний улмаас тахир дутуу болсон.

16 (3,8%)

Түвшин 7 Эмийн гаж нөлөө нь шууд болон дам байдлаар үхэлд
хүргэсэн.
ЭГН* Эмийн гаж нөлөө

онд 47, 2018 онд 51, 2019 онд 84 тохиолдол
тус тус бүртгэгдсэн байна. Манай Улсын
хувьд өвчлөл өндөр, эмийн хэрэглээ
харьцангуй их байгаа ч, эмийн бүртгэгдэж
байгаа эмийн гаж нөлөөний тохиолдол
цөөн байна.

Эмийн гаж нөлөөний ноцтой байдлыг
доорх үзүүлэлтээр ялган үнэлэхэд эмнэлэгт
хэвтэх хугацааг уртасгасан тохиолдол
10.79% буюу ноцтой байдлын дотор
дийлэнх хувийг эзэлж байна. Харин нас
баралт 3 тохиолдол буюу 0.79%-г, харин
өвчтөний амь насыг аюулд оруулсан буюу
амь тэнссэн 7 тохиолдол (1.67%) тус тус
эзэлж байна.

Дэлхийн
олон
оронд
хийгдсэн
судалгаагаар эмийн гаж нөлөө үзүүлж буй
түгээмэл шалтгааны нэг нь антибиотик
эмчилгээнээс шалтгаалсан гаж нөлөө
байна. Антибиотик нь нянгаар үүсгэгдсэн
өвчний эмчилгээ болон урьдчилан
сэргийлэлтэнд
хэрэглэдэг.
Зөвхөн
амбулаторийн өвчтөнүүдийг багтаасан
судалгаагаар
сульфаниламид,
дараа
нь пенициллин хамгийн түгээмэл гаж
нөлөө үзүүлж буй антибиотик эм гэж
мэдээлэгдсэн. Хэд хэдэн оронд хийгдсэн
эмийн гаж нөлөөний судалгаанаас
харахад
хинолинууд,
ялангуяа
ципрофлоксацины бүлгийн антибиотик
эмүүд гаж нөлөөний бас нэг түгээмэл

2015-2019 онуудад бүртгэгдсэн эмийн гаж
нөлөөний мэдээллээс:
a) Эмийн гаж нөлөөний улмаас нас
барсан 3 тохиолдол
b) Өвчтөний амь насыг аюулд оруулсан
буюу амь тэнссэн 7 тохиолдол,
c) Эмнэлэгт хэвтэх, эмнэлэгт хэвтэх
хугацааг уртасгасан 45 тохиолдол,
Хэлцэмж
Монгол Улсын хувьд 2015-2019 онуудад
эмийн гаж нөлөө нийт 417 тохиолдол
илэрсэн ба 2015 онд 90, 2016 онд 144, 2017
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Эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлснээр
тухайн гаж нөлөө хэр зэрэг ноцтой
байгааг тогтоож, эмийн зааварт энэ
талаар нэмэлт мэдээлэл анхааруулга
оруулах, тунг өөрчлөх, илэрч болох гаж
нөлөөний жагсаалтанд нэмэлт оруулах,
түүнчлэн
шаардлагатай
тохиолдолд
эмийг худалдаалахыг хориглох хүртэл
арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлснээр
эмийн аюулгүй байдлыг сайжруулан
иргэдэд учруулах эрсдэлийг бууруулах ач
холбогдолтой юм.

шалтгаан болдог байна. Монгол Улсын
хувьд хянах шаардлагатай ангиллын
антибиотик эмүүд нийт хэрэглэсэн эмийн
20%-ийг эзэлж, харин 1% хүрэхгүй эмүүд
нь нөөцлөх эмийн ангилалд багтаж
байна. Антибиотик эмийн хэрэглээ 2018
оны байдлаар буурсан хэдий ч 1000 хүн
ам, 1 өдрөөр тооцон ӨТТ-г харьцуулан
үзэхэд 50.7 байгаа нь антибиотик эмийн
хэрэглээ ихтэй орнууд болох Иран
(ӨТТ 38.8), Tурк (ӨТТ 38.2), Серби (ӨТТ
31.6) зэрэг улсуудаас өндөр байна.
Бидний судалгаагаар гуравдугаар үеийн
цефалоспоринууд болон гликопептидийн
бүлгийн антибиотикууд эмүүдийн гаж
нөлөө нь эмийн гаж нөлөөний дийлэнх
хувийг эзэлсэн ба эмийн гаж нөлөөний
шинж тэмдэг нь арьсны болон хоол
боловсруулах эрхтэн системийн илрэлээр
илрэх нь түгээмэл байна. Өмнөд Солонгос
Улсад хийгдсэн 2017 оны судалгаагаар
нийт эмийн гаж нөлөөний 1277 (62.8%)
нь антибиотик эмийн эмчилгээнээс
шалтгаалсан гаж нөлөө байсан ба
пенициллин (16%), фторхинолин (16%),
гуравдугаар
үеийн
цефалоспориний
(14.5%) бүлгийн антибиотик гаж нөлөө
үзүүлэх нь түгээмэл байжээ. Эдгээр
гаж нөлөө нь арьсны илрэлээр болон
хоол боловсруулах системийн илрэлээр
тохиолдсон байна.

Дүгнэлт
Манай Улсад антибиотик эмийн гаж нөлөө,
эмэгтэйчүүдэд илүү олонтоо тохиолдож,
амьсгалын замын ба ходоод гэдэсний
замын эмгэгийн эсрэг эмүүдийн гаж
нөлөө зонхилж байна. Эмийн шалтгаан
хамаарлыг
Наранжогийн
горимоор
үнэлэхэд “үнэмшилтэй” их байсан бол
хүнд хөнгөний зэргийг “Hartwig and Siegel
scale” түвшингээр тодорхойлоход “хөнгөн
зэрэг” нь дийлэнх хувийг эзэлж байгаа ба
ноцтой байдлын талаасаа эмнэлэгт хэвтэх
хугацааг уртасгасан тохиолдол 10.79%
буюу ноцтой байдлын дотор дийлэнх
хувийг эзэлж байна. Манай Улсад эмийн
гаж нөлөөг бүртгэсэн мэдээллийн 76.97%
нь ДЭМБ-ын шалгуураар мэдээллийн
чанарын шаардлага хангахгүй байгаа
бөгөөд ялангуяа хөдөө орон нутаг, хувийн
хэвшлийн байгууллагуудын эмийн гаж
нөлөөг бүртгэн мэдээлэх үйл ажиллагаа
хангалтгүй байна.

Хөгжиж
буй
орнуудад
хийгдсэн
судалгаагаар эмийн шалтгаан хамаарлыг
Наранжогийн
үнэлгээний
горимоор
үнэлэхэд “үнэмшилтэй” гаж нөлөө
дийлэнх хувийг эзэлж байсан. Тухайлбал
2020 онд БНЭАУ-д хийгдсэн судалгаагаар
Наранжогийн
горимоор
үнэмшилтэй
гаж нөлөө 82%-ийг эзэлж байсан байна.
Бидний судалгаагаар 2015, 2016, 2017
онуудад “үнэмшилтэй” гаж нөлөө их
байсан бол 2018, 2019 онуудад “илэрхий
гаж” нөлөө их байна.
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КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮЕД ХЭРЭГЛЭДЭГ
ЭМИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭМНЭЛЗҮЙН ОНЦЛОГ
А.Хулан1, Г.Алтангэрэл2, Н.Халиун1, П.Батхуяг1
Эм судлал, БАС, АШУҮИС
1
Нүд судлалын тэнхим, АУС, АШУҮИС
2
• RDV-ийн эмчлэх хугацааг багасгах
ашиг тус нь судалгаанд хамрагдсан
нэмэлт
хүчилтөрөгч
шаардагдсан
үйлчлүүлэгчэд
хамгийн
тодорхой
байсан (n=435; RRR 1.45; 95% CI, 1.181.79), RDV эмийг хэрэглэсэн бүлэгт
амьд үлдэх боломж илүү байсан. (29 дэх
өдөр нас баралт 0.30; 95% CI, 0.14-0.64).

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
Эм судлалын эмнэлзүйн тандалт судалгаа

Remdesivir (RDV)
Дасан зохицох (Adaptive) КОВИД-19
эмчилгээний туршилт (ACTT-1)
Судалгаанд оролцогчдын тоо: RDV (n=541),
Плацебо (n=541)

• Өндөр урсгалаар хүчилтөрөгч эсвэл
инвазив бус аргаар хүчилтөрөгч авч
байгаа өвчтөнүүдэд плацебо болон
RDV-н хооронд нөхөн сэргээх хугацаан
дээр ялгаа ажиглагдсангүй (RRR
1.09; 95% CI, 0.76-1.57). RDV нь энэ
дэд бүлгийн нас баралтын түвшинд
нөлөөлсөн гэсэн нотолгоо байхгүй
болно. (HR 1.02; 95% CI, 0.54-1.91).

Оролцогчдын шинж чанар: Шинж тэмдэг
илэрснээс хойш дунджаар 9 дэхь өдрийн
дараа (IQR 6-12 хоног) (Interquartile Range))
Үр дүн
• Ерөнхий үр дүн: RDV нь плацеботай
харьцуулахад
эдгэрэх
хугацааг
багасгасан (10 ба 15 хоног; RRR 1.29;
95% CI, 1.12-1.49; P<0.001).

• Механик хүчилтөрөгч авсан эсвэл
ECMO-той үйлчлүүлэгчид дээрх 2 эмийн
хоорондох нөхөн сэргээх хугацааны
ялгаа ажиглагдсангүй.

• Жирийн хуваарьт суурилсан эмнэлзүйн
өсөлт RDV-ийн 15 дахь өдөр илүү
өндөр байсан (OR 1.5; 95% CI, 1.2-1.9;
P<0.001).

Аюулгүй байдлын үр дүн:

• 29 дэх өдөр RDV болон плацеботай
харьцуулсан нас баралт статистикийн
хувьд ялгаа байгаагүй (HR 0.73; 95%
CI, 0.52-1.03; P = 0.07).

• RDV болон плацебо хоёрын хооронд
SAE-тэй үйлчлүүлэгчдийн хувь ижил
байсан (25% ба 32%).
• Трансаминазын
өсөлт:
RDV-д
хамрагдсан
үйлчлүүлэгчдийн
6%,
плацебо 10.7% зэрэг ихссэн.

• Шинж тэмдэг илэрснээс хойш эхний
10 хоногт санамсаргүй тохиолдлоор
эмчлүүлэгч RDV-ийн үр нөлөө хамгийн
их байсан.

БНХАУлсад
(КОВИД-19)
халдварын
хүнд хэлбэрээр өвдсөн үйлчлүүлэгчдэд
Ремдесивирийг плацеботай харьцуулсан
судалгаа:

Судалгаанд оролцогчдын өвчний
хүндрэлийн үр дүн
• Хамрагдсан хөнгөн болон дунд зэргийн
эмчлүүлэгчдийн дунд RDV болон
плацебо хоёрын хооронд эдгэрэх
дундаж хугацаанд ялгаа байгаагүй.

Судалгаанд оролцогчдын тоо
• ITT шинжилгээ: RDV (n=158) ба плацебо
(n=78)

49

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

• Шинж тэмдэг илэрснээс хойш дундаж
хугацаа: RDV 9 хоног, плацебо 10 хоног

ба SOC (standard of care - тусламжын
стандарт) (n=2,708)

• Кортикостероидыг
хүлээн
авсан:
RDV хэрэглэсэн үйлчлүүлэгчид 65%,
плацебо 68%

• 50-69 насны үйлчлүүлэгчдийн эзлэх
хувь: RDV 47%, SOC 48%
• ≥70 настай үйлчлүүлэгчдийн эзлэх
хувь: RDV 18%, SОC 17%

• LPV / RTV хүлээн авсан: RDV хэрэглэсэн
үйлчлүүлэгчид 28%, плацебо 29%

• Хоёр бүлэгт байсан үйлчлүүлэгчдийн
67% нь судалгаанд орохдоо нэмэлт
хүчилтөрөгчтэй байсан.

• IFN alfa-2b хүлээн авсан: RDV
үйлчлүүлэгчид 29%, плацебо 38%
Үр дүн:

• Хоёр бүлэгт байсан үйлчлүүлэгчдийн
9% нь судалгаанд орохдоо механик
хүчилтөрөгчийн дэмжлэгтэй байсан.

• RDV
ба
плацебо
эмчилгээний
хоорондох эмнэлзүйн сайжралд цаг
хугацааны хувьд ямар ч ялгаа байхгүй
(дундаж хугацаа 21 хоног ба 23 хоног;
HR 1.23; 95% CI, 0.87-1.75)

• Судалгаанд оролцогчдын ≥2 хоног
хэвтэн эмчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн
хувь: RDV 40%, SОС 39%
• Хавсарсан өвчтэй үйлчлүүлэгчдийн
эзлэх хувь RDV ба SOC хооронд
ойролцоо байв: чихрийн шижин (26%
ба 25%), зүрхний өвчин (хоёр бүлэгт
21%), уушгины архаг өвчин (6% ба 5%).

• Шинж тэмдэг илэрснээс хойш 10
хоногийн дараа RDV эсвэл плацебо
эхэлсэн үйлчлүүлэгчид эмнэлзүйн
сайжралт RDV эхэлсэн үйлчлүүлэгчид
харьцангуй
хурдан
хугацаа
ажиглагдсан (дунджаар 18 хоног, 23
хоног; HR 1.52; 95% CI, 0.95-2.43). Гэсэн
хэдий ч энэ нь статистикийн хувьд ач
холбогдолгүй байв.

• Хоёр бүлэгт байгаа үйлчлүүлэгчдийн
48% нь кортикостероидыг хэрэглэсэн.
Анхан шатны үр дүн:
• Эмнэлэгт
хэвтэн
эмчлүүлсэн
үйлчлүүлэгчдийн нас баралт: RDV301 нас баралт (11.0%), SOC- 303 нас
баралт (11.2%)

• 28 хоногийн нас баралт нь дээрх 2
эмийн хооронд ойролцоо байв (RDVийн өвчтөнүүдийн 14%, плацебо 13%).
• Анхдагч
байдлаар
SARS-CoV-2
вирусийн ачаалалд эмүүдийн хооронд
ямар ч ялгаа байхгүй, цаг хугацааны
бууралтын түвшин ойролцоо байв.

• Эмнэлэгт хэвтэж нас барсан хүмүүсийн
харьцаа:
◊ Нийт: 0.95 (95% CI, 0.81-1.11)
◊ Судалгаанд орох үед механик
хүчилтөрөгчийн дэмжлэг байхгүй:
0.86 (99% CI, 0.67-1.11)

• Гаж нөлөө илэрсэн өвчтөнүүдийн хувь:
RDV 66%, плацебо 64%
• Гаж нөлөөний улмаас зогсоосон: RDV
өвчтөнүүдийн 12%, плацебо 5%

◊ Судалгаанд орох үед механик
хүчилтөрөгчийн дэмжлэгтэй: 1.20
(99% CI, 0.80-1.80)

ДЭМБ-н туршилт судалгаа
Судалгаанд оролцогчдын тоо

Дунд зэргийн КОВИД-19 халдвартай
эмнэлэгт
хэвтэж
эмчлүүлж
буй
үйлчлүүлэгчдэд
үзүүлэх
тусламж

• ITT(intention to treat - эмчилгээний
зорилго) шинжилгээ: RDV (n=2,743)
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үйлчилгээний
стандартын
Ремдесивир хэрэглэх нь:

эсрэг
Оролцогчдын шинж чанар:

Судалгаанд оролцогчдын тоо

• Суурь байдлаар 10 хоногийн бүлэгт
байгаа үйлчлүүлэгчдийн эмнэлзүйн
байдал (хуваарийн тархалт дээр
үндэслэн)
5
өдрийн
бүлэгтэй
харьцуулахад муу байсан (p=0.02)

• 584 өвчтөн эмчилгээгээ эхлэв: 10
хоногийн RDV (n=193), 5 өдрийн RDV
(n=191), SOC (n=200)
Оролцогчдын шинж чанар:

Үр дүн:

• Хүн ам зүй, суурь өвчний шинж чанар
нь бүх бүлэгт ижил байв.

• Эмнэлзүйн анхан шатны статусын
тэнцвэргүй байдлыг тооцоолсны дараа
14 дэх өдрийн хуваарьт хуваарийн
дагуу эмнэлзүйн байдал дахь тархалт
бүлгүүдийн хооронд ижил төстэй байв
(p=0.14).

Үр дүн:
• 5 өдрийн RDV нь 11 дэх өдөр эмнэлзүйн
статусын
тархалтыг
сайжруулах
магадлал нь SOC-ээс хамаагүй өндөр
(OR 1.65; 95% CI, 1.09-2.48; p=0.02).

• Эмнэлзүйн хуваарьт дор хаяж 2
түвшний эмнэлзүйн сайжруулалт хийх
хугацаа (50%-cumulative incidence
дундаж өдөр) бүлгүүдийн хооронд
ойролцоо байсан (10 хоног 11 хоногтой
харьцуулахад).

• 11 дэх өдрийн эмнэлзүйн статусын
тархалт нь 10 хоногийн RDV ба SOC
бүлгийн хооронд мэдэгдэхүйц ялгаатай
биш байв (p=0.18).
• 28
дахь
өдөр
RDV
авсан
үйлчлүүлэгчдийн дунд эмнэлгээс гарах
нь (5 хоногийн талд 89%, 10 хоногийн
талд 90%) SОC (83%) авсан хүмүүсээс
илүү байв.

• 14 дэх өдөр буюу түүнээс өмнө гарсан
үйлчлүүлэгчдийн
эмнэлэгт
хэвтэх
дундаж хугацаа 5 хоног (7 хоног; IQR
6-10 хоног) ба 10 өдрийн (8 хоног; IQR
5-10 хоног) хоорондоо төстэй байв.

• Бүх бүлэгт нас баралт бага байсан (1%2% хүртэл).

• Ноцтой гаж нөлөө үзүүлсэн өвчтэй
хүмүүсийн эзлэх хувь: 10 хоногийн
бүлэгт 35%, 5 хоногийн бүлэгт 21%

• RDV бүлэгт байгаа гаж нөлөө өгсөн
үйлчлүүлэгчдийн эзлэх хувь, SOC-ийн
бүлэгт дотор муухайрах 10% ба 3%,
гипокалиеми 6% ба 2%, толгой өвдөх
5% ба 3%.

• Гаж нөлөөний улмаас судалгааг зогсоо
сон: 5 хоногийн бүлэг өвчтөнүүдийн 4%,
10 хоногийн бүлгийн 10%.

Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлж буй үйлчлүү
лэгчдэд ремдесивирийн эмчилгээний
хугацаа:
Судалгаанд оролцогчдын тоо:
• 397 оролцогч эмчилгээгээ эхлэв: 5
өдрийн RDV (n=200) ба 10 өдрийн RDV
(n=197)
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Тунгийн хэмнэл (эмнэл зүйн дээр
тулгуурлан гарсан тун хэмжээ)

Гаж сөрөг, нөлөө

Хянах үзүүлэлтүүд

Эмийн харилцан үйлчлэл

РЕМДЕСИВИР
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй насанд • Дотор муухайрах
хүрэгчид ба хүүхэд (≥12 доош нас, ≥40 кг
• АЛАТ ба АСАТ ихсэх
доош жинтэй)
• Хэт мэдрэгших
Хиймэл
амьсгал
эсвэл
ЭКМО
• Протромбины хугацаа
хэрэглээгүй үйлчлүүлэгч нарт
уртсах
• Эмчилгээний 1 өдөр 30-120 минутын
•
Сульфобутилетерхугацаатай судсаар РДВ 200 мг-аар
бетта-циклодиктринын
тарьж хэрэглэнэ, 2 дахь өдөр нь
эмийн дамжуулалт нь
RDV-г 100 мг-аар 5 хоногийн турш
бөөрний ба элэгний
• 5 хоногт дээрх эмчилгээг хийхэд
үйл
ажиллагааны
шинж тэмдэг арилахгүй бол 10 хоног
хордуулах
нөлөө
үрэгжлүүлэх
үзүүлдэг.
Хиймэл амьсгал эсвэл ЭКМО хэрэглэж
СФБЦД-ийн үед хүнд
буй үйлчлүүлэгч нарт
эс маш хүнд бөөрний
• Эмчилгээний эхний өдөрт 30-120 дутагдал гарна.
минутын хугацаанд судсаар RDV 200
мг-аар тарьж, 2 дахь хоногт 100 мг- Ремдесивирын 100 мг
липолз орсон бодис 3г
аар 10 хоног үргэлжлүүлнэ.
СФБЦД болон 100мг/20мл
Биеийн жин 3.5 кг-аас <40 кг эсвэл ремдесивир уусмалд 6г
12-оос доош насны ≥3,5 кг-тай СФБЦД агуулна.
хүүхдүүдэд яаралтай хэргэлэх тунгийн
удирдамжийн дагуу эмнэлэгт хэвтэн
эмчлүүлж буй
Биеийн жин 3.5 кг-аас <40 кг үйлчлүүлэгч
нарт
• Эмчилгээний эхний өдөр 30-120
минутын турш ремдесивирыг 5 мг/
кг тунгаар судсаар тарьж хэрэглэнэ,
эмчилгээний 2 дахь өдөр 2.5 мг/кгаар
• Хэрэв хиймэл амьсгал эсвэл ЭКМО
хэрэглээгүй тохиолдолд 5 хоног
үрэгжлүүлэх. Хэрэв эмнэл зүйн шинж
тэмдэг 5 хоногт сайжрахгүй бол
эмчилгээг 10 хоног үрэгжлүүлнэ
• Хэрэв хиймэл амьсгалтай эсвэл
ЭКМО хэрэглэж байгаа бол эмчилгээг
10 хоног үргэлжлүүлнэ.
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• Тарьж байхад гарах • Ремдесивирын эмийн
хариу урвал
харилцан үйлчлэлийн
талаар судлагдаагүй.
• Бөөр ба
элэгний
vitro
орчинд
үйл
ажиллагаа, • In
эмчилгээний
ремдесивирын субстрат
нь CYP3A4, OATP1B1 ба
өмнө
ба
дараа
P-gp ба CYP3A4, OATP1B1
протромбины
хугацааг хянах
• OATP1B3 ба
• Гл о м е р у л ы н
• MATE
фильтрац
түвшин
<30
мл/мин
– • Ремдесивирыг
дексаметазонтай
аас
бага
бол
хамт
хэрэглэхэд
ремдесивирыг
ремдесивирын
тунг
хориглох заалттай.
багасгахгүй
• АЛАТ хэмжээ дээд
үзүүлэлтээс
>10 • CO эсвэл HCO вирусийн
эсрэг эмийн үйлдлийг
дахин ихэссэн бол
бууруулдаг,
иймээс
ремидесивирийн
эдгээр эмүүдтэй хамт
хэрэглээг зогсооно.
хэрэглэхийг
хориглох
заалттай.
• Ремдесивирыг
о с е л т а м и в и р
эсвэл
балоксавир
зэрэг
эмтэй
хамт
хэрэглэх нь харилцан
үйлчлэлийн нөлөөнд ач
холбогдолгүй.
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КОРОНАВИРУСИЙН ХАЛДВАРТАЙ ӨВЧТӨНҮҮДИЙН
АНТИКОАГУЛЯНТ ЭМЧИЛГЭЭ
Маки Комияама ба Кожи Хасэгава
Япон, Киото, Үндэсний эмнэлэг Киото эрүүл мэндийн төв,
орчуулгын судалгааны хэлтэс
Орчуулсан: Н.Халиун, П.Батхуяг, АШУҮИС, БАС,
Эм судлалын тэнхим
КОВИД-19, энэ өвчин нь коронавирусээр
үүсгэгддэг
амьсгалын
замын
хүнд
хэлбэрийн цочмог хам шинж бөгөөд
дэлхийн хүн амд цар тахал хэлбэрээр
тархан, 2019 оны сүүлчээс 2020 оны 05
сарын 24-ний хооронд дэлхий даяар 5.2
сая хүн халдвар авч, 337000 гаруй хүн нас
баржээ.1

h t t p s : // w w w. e c r j o u r n a l . co m / a r t i c le s /
anticoagulant-therapy-patients-coronavirusdisease-2019-urgent-need-enhanced-awareness

Агуулгын товч:
o Коронавируст халдвар (КОВИД-19),
энэхүү өвчин нь коронавирусээр (SARSCoV-2) үүсгэгддэг амьсгалын замын хүнд
хэлбэрийн цочмог хам шинж бөгөөд
дэлхийг хамарсан цар тахал болоод
байна. SARS-CoV-2 нь ангиотензинхувиргагч фермент 2 рецептортой
холбогддог
ба
тэрээр
судасны
эндотелийн эсэд ихээр агуулагддаг тул
эндотель эсүүдийг гэмтээдэг. Түүнээс
гадна уушгины-үрэвслийн хамааралт
амьсгалын дутагдал, зүрх судасны
бүлэнт хүндрэлүүд нь КOВИД-19-ийн гол
шинж тэмдэг болж, улам бүр нэмэгдэж
байна.

Дэлхий даяар, зарим хүмүүст шинж
тэмдэггүй хөнгөн явцтай байгаа бол заримд
нь хүнд явцтай байна.
Энэхүү өвчний бүхий л илрэл нь цусанд
тромбоз болсноос өлмийн арьсны гэмтэл,
үхжилт (Ковидын хуруу гэж нэрлэдэг)-ээс,
тархины шигдээс хүртэлх шинж тэмдгүүд
илэрдэг хэмээн мэдээлэгдсэн. Мөн
түүнчлэн, КОВИД-19-ийн гол илрэл бол
уушгины үрэвслийн хамааралт амьсгалын
дутагдал,
зүрх
судасны
тромбозын
хүндрэл юм.2 Дээрх тромбозын хүндрэл нь
уушгины хатгааны хөнгөн шинж тэмдэгтэй
өвчтөнүүдэд ч хүнд гэмтэл учруулж
болзошгүй.

o Антикоагулянт эмчилгээг хийлгэсэн
КОВИД-19-ийн халдвартай хүмүүсийн
тавилан
сайжирч
байгааг
олон
удаагийн ретроспектив судалгаагаар
батлаад байна. КОВИД-19-ийн эсрэг
антикоагулянт эмчилгээ нь аюулгүй,
үр дүнтэй хэдий ч энэ эмчилгээний
сонголтын талаар илүү ихийг мэдэх
шаардлагатай байгаа болно.

КОВИД-19-ийн халдварын үеийн цусны
хэт бүлэгнэлт:
Вирусийн халдвар нь тромбозын эрсдэлийг
нэмэгдүүлдэг. Жишээлбэл, 1918 онд
Испанид гарсан томуугийн цар тахлын үеэр
цус бүлэгнэлтийн эмгэгшил үүсч байсан
нь мэдээлэгдсэн бөгөөд дэлхий даяар
ойролцоогоор 50 сая хүн нас барсан байна.

Түлхүүр үгс:
КОВИД-19,
SARS-CoV-2,
антикоагулянт.

тромбоз,

53

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

2004 онд SARS-SARS-CoV тархах үед
Сингапурт SARS-хамааралт цус харвалтын
хүндрэлийн тохиолдол үүсч байсан нь
бүртгэгдсэн байна.3 Үүнээс үзвэл ДОХ,
Эбола вирус болон Денгийн халууралт
зэрэг вирусийн халдварын нийтлэг шинж
нь тромбоз байдаг ажээ.

нь системийн үрэвслийн хариу урвалыг
өдөөснөөр цитокины шуурга үүсгэдэг.7,8
Цитокины концентраци хэт ихсэх нь
системийн тромбоз үүсэхэд хүргэж улмаар
уушгины артерийн тромбоз, тархины
шигдээс, зүрхний шигдээс ба доод мөчний
артерийн тромбоз үүсгэдэг.

Ноцтой өвчилсөн хүмүүсийн дунд уушгины
тромбоз нь “non-COVID-19” өвчтөнүүдийн
дунд 1.3% байсантай харьцуулбал харин
КОВИД-19 өвчтөнүүдийн дунд өндөр
буюу 30%-н тохиолдолтой байсан нь
мэдээлэгдсэн байна.4

Үрэвслийн энэхүү сонгомол механизмаас
гадна SARS-CoV-2 нь судасны эндотельд
шууд гэмтэл үүсгэж, улмаар энэ нь
КОВИД-19 тромбогенезээр илэрдэг байна.9
Бидний бие махбодид ангиотензин
хувиргагч 2 фермент (ACE2) байдаг ба энэ нь
өөрийн рецептортойгоо холбогдож үүргээ
гүйцэтгэдэг. Харин SARS-CoV-2 нь тэрхүү
рецептортой холбогддог. Энэхүү рецептор
нь амьсгалын замын салст бүрхэвчийн
хучуур эсүүд болон уушгины цулцангийн
эдэд ихээр агуулагддаг. Мөн түүнчлэн ACE2
нь бусад эрхтэнд байдаг ба зүрх, бөөр болон
нарийн, бүдүүн гэдэс мөн судасны эндотель
эсэд хамгийн ихээр агуулагддаг.10

Нидерландын эрчимт эмчилгээний тасаг
дахь 184 өвчтөнд хийсэн судалгаагаар
КОВИД-19
халдвартай
холбоотой
тромбозын хүндрэл нийт өвчтөнүүдийн
31%-д илэрчээ.5
Эрчимт эмчилгээний тасгийн өвчтөнүүдийн
тодосгогчтой компьютер томографийн
шинжилгээнд үнэлгээ хийхэд КОВИД19-тэй 107 өвчтөний 20.6%-д уушгины
артерийн тромбоз байгаа нь тогтоогдсон.
Өмнөх жил томуугаар 40 өвчтөн хэвтсэн
ба тэдгээрийн 7.5%-д уушгины артерийн
тромбоз илэрсэн байна.6

Халдварын эхэн үед, SARS-CoV-2 нь ACE2-г
ашиглан судасны эндотельд нэвтэрдэг.
Ингэхдээ тэрээр антитромбогеник шинж
чанартай судасны эндотелийг гэмтээдэг.
Улмаар бичил судаснуудад ялтаст эсийн
адгези/агрегаци идэвхжиж, бүлэгнэлтийн
эдийн хүчин зүйлс чөлөөлөгдөж бүлэн
үүснэ.9,11

Антикоагулянт
эмчилгээг
КОВИД-19ийн тромбозтой өвчтөнүүдийн 90%
гаруйд нь хийсэн бөгөөд КОВИД-19 нь
гиперкоагуляцийг бусад халдвараас илүү
ихээр үүсгэдэг байна.

Хэдийгээр өвчтөнд уушгины хатгаа
буюу эсвэл цитокины шуурга үүсээгүй
байсан ч SARS-CoV-2 нь шууд нөлөөлөх
замаар судасны дотоод үрэвсэл үүсгэн
гиперкоагулятив нөхцөлд хүргэн, улмаар
өөр бусад төрөл бүрийн хэсэгт тромбозыг
үүсгэх нөлөөтэй байна.

КОВИД-19 хамааралт тромбозын эмгэг
жам:
КОВИД-19
халдварын
үед
үүсэх
гиперкоагуляци нь бусад халдварын үед
үүсэх гиперкоагуляцийн эмгэг жамаас
юугаараа ялгаатайг тогтоох шаардлагатай
байна.

Тромбозын процесс эхэлсний дараа, өөрөө
үргэлжлэх гинжин урвал үргэлжлэн бусад
тромбын үүсэлтийг идэвхжүүлэн, улмаар
системийн тромбоз хурдан ихсэж өвчтөний
байдал хүндэрдэг байна.

SARS-Cov-2-ийн халдвар нь цитокинүүдийн
үүсэлтийг өдөөдөг ба түүний хэлбэрүүд
болох интерферонууд, интерлейкинүүд
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КОВИД-19-ийн гиперкоагуляцийн
эмчилгээ:

Мөн фибрины задралын бүтээгдэхүүн
болох D-димерийн утаслагийн цусан дахь
түвшин ба КОВИД-19 өвчний хүндийн
зэргийн хооронд нягт хамааралтай
байдаг.11 КОВИД-19-тэй өвчтөний цусанд
D-димерийн түвшин илэрхий нэмэгддэг
боловч
протромбины
хугацаа
илт
уртасдаггүй ба ялтаст эсэд нөлөөлдөггүй
байна. Үүнээс үзэхэд цус судсан дотор
түгээмлээр бүлэгнэх нь дангаараа хүнд
хэлбэрийн тромбозын бүрэн тайлбар болж
чадахгүй.11

Коагуляци болон фибринолиз хэвийн
бус болох нь КОВИД-19-ийн халдварын
эмгэг жам болон өвчтөний тавиланд
чухал байр суурь эзэлдэг. Тиймээс,
Олон улсын Тромбоз ба Гомеостазын
Нийгэмлэг нь КОВИД-19-тэй бүх өвчтөний
D-димерийг хэмжих, фибриноген болон
протромбины хугацаа, ялтаст эсийн
хэмжээг тогтмол үзэх зөвлөх удирдамж
гаргасан байна.17 КОВИД-19-тэй бүх
өвчтөний цус бүлэгнэлтийн эмгэгшилийн
эхлэл нь тааламжгүй тавилантай байхын
ихээхэн ноцтой илрэл болно. D-димерийн
хэмжээ илэрхий ихсэх нь амь насанд
аюултайн дохио болох бөгөөд D-димерийн
хэмжээ
ихэссэн
өвчтөнг
эмнэлэгт
хэвтүүлэх шаардлагатай. Гиперкоагуляци
дагалдсан
КОВИД-19-тэй
өвчтөний
эмчилгээнд антикоагулянтуудыг хэрэглэх
нь тавиланг илэрхий сайжруулдаг болохыг
ретроспектив судалгаагаар тогтоожээ.18

2020 оны нэгдүгээр сард БНХАУ-ын
Ухань хотын КОВИД-19 халдвартай 138
өвчтөнүүдийн 16.7% нь эрсдэлийн улмаас
гэнэт нас барсан бөгөөд эдгээр хүмүүс нь
зүрхний шууд эмгэгшилтэй ба миокардит
болон хэм алдагдал бүхий хүндрэлтэй
байсан байна.12
КОВИД-19 халдвартай хүмүүсийн гэнэтийн
үхэл нь тархмал тромбозын шалтгаантай
зүрхний шигдээс, уушгины шигдээс байдаг
ажээ. Судас хатуурлын эрсдэлт хүчин
зүйлгүй залуу өвчтөнүүдэд SARS-CoV-2хамааралт эндоваскуляр гэмтлийн улмаас
үүссэн тромбоз нь тархины цус харвалтанд
хүргэдэг байна.13,14

АНУ-ын Синай ууланд байрлах эмнэлэгт
КОВИД-19-тэй 2773 өвчтөнд нэг төвт
ажиглалт хийж, үүнээс 786 өвчтөнд
антикоагулянт эмчилгээ хийсэн бөгөөд
эмнэлгийн нас баралтын тооноос үзвэл
антикоагулянт
эмчилгээ
хийлгэсэн
өвчтөнүүдийн 22.5% нь 21 хоног
амьдарсан бол антикоагулянт эмчилгээ
хийлгээгүй өвчтөнүүдийн 22.8% нь 14
хоног амьдарсан байна.19 Эмнэлэгт
маш хүнд, амьсгалын аппараттай 395
өвчтөн байсан ба антикоагулянт эмчилгээ
хийлгэсэн өвчтөний 29.1% нь нас барсан
бол, антикоагулянт эмчилгээ хийлгээгүй
өвчтөний 62.7% нь нас барсан байна. Харин
цус харвалтын хүндрэлийн тохиолдолд
антикоагулянт эмчилгээ хийлгэсэн болон
хийлгээгүй (дээрх дарааллаар 3.0% ба
1.9%) бүлгүүдийн хооронд мэдэгдэхүйц
ялгаа ажиглагдаагүй байна.

КОВИД-19-ийн халдвар хүнд явцтай
явагдаж байгаа хүмүүсийн эрсдэлт хүчин
зүйлс нь ихэвчлэн өндөр настан, зүрх
судасны өвчтэй, даралт өндөр, чихрийн
шижинтэй, тамхи татдаг, амьсгалын замын
архаг өвчинтэй ба хорт хавдартай хүмүүс
байдаг болно.15,16 Эдгээр хүчин зүйлс
нь судасны эндотелийн үйл ажиллагааны
алдагдал ба цусны бүлэгнэлт хэвийн
хэмжээнээс ихэссэн байдалтай хавсарч
тохиолдож байсан тул КОВИД-19-тэй
өвчтөнд үүсэх гаж нөлөөний үндсэн
механизм нь гиперкоагуляпати болох ажээ.
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бага
молекулт
гепарин
хэрэглэж
байгаа үед илэрхий харилцан нөлөөлөл
илэрдэггүй байна. Иймээс тэдгээр өвчтөнд
тромбоэмболигоос
сэргийлэхэд
бага
молекулт гепарин нь хамгийн түрүүнд
сонгох эм болдог байна.12

Ерөнхийдөө, цусны идээт халдвараас болж
цус хэт бүлэгнэсэн, ≥4 оноотой өвчтөнүүдэд
бага молекул жинтэй гепарин хийж
өвчтөний нөхцөл байдлыг сайжруулдаг.20
Хэрэв өвчтөн КОВИД-19 халдвартай бол цус
бүлэгнэх хандлага нь бусад халдваруудын
үеийнхээс илүү их байдаг.

Бага молекулт гепарин нь үрэвслийн
эсрэг, вирусийн эсрэг үйлчилгээтэй гэдэг
нь судалгаагаар тогтоогдсон ба нарийн
судалж гепариний сульфат нь SARS-CoV2-ийн төгсгөлийн уурагтай холбогдож,
вирус эсийн гадаргууд наалдах болон эсэд
нэвтрэхийг хориглож байна хэмээн үзэж
байна.22

Олон улсын Тромбоз ба Гомеостазын
Нийгэмлэг нь нийт өвчтөнд антикоагулянт
эмчилгээг өргөн хүрээгээр хийхийг санал
болгосон бөгөөд D-димерийн түвшин
илэрхий ихэссэн буюу фибриногений
түвшин өндөрссөн эмнэлэгт байгаа
КОВИД-19-тэй өвчтөнд бага моекул
жинтэй гепаринийг хүнд нөхцөл байдлаас
урьдчилан сэргийлж хэрэглэхийг зөвлөсөн
байна.17 Гэхдээ энэ нь КОВИД-19-ийн
халдвартай байгаад D-димерийн түвшин
ихэссэн л бол эмнэлэгт хэвтэх ёстой гэсэн
үг биш юм. D-димерийн түвшин ихсэх нь
ялангуяа өндөр наснаас хамаарах зэрэг
олон шалтгаантай.21

Гүний венийн тромбоз үүсэх эрсдэл нь
ерөнхийдөө Хятад өвчтөнүүдийн 1/4-т,
цагаан арьстан хүмүүсийн 1/3-т, харин
Африк-Америкчуудад цагаан арьстнуудаас
хавьгүй илүү их илэрсэн байна.23,24
Тиймээс
КОВИД-19-ийн
халдвартай
өвчтөнүүдэд цус бүлэгнэлтийн эсрэг
эмчилгээг хийхдээ угсаа гарал үүслийг
харгалзан үзэх нь зүйтэй юм.

Ялтаст эсийн эсрэг эмчилгээг зүрхний
шигдээс, тархины цус харвалтын үед
хэрэглэдэг
хэдий
ч
КОВИД-19-ийн
халдвартай өвчтөнүүдэд бүлэгнэлтийн
эсрэг эмчилгээг, ялтаст эсийн эсрэг
эмчилгээнээс илүүтэй чухалчлан сонгодог.
Мөн өвчтөний нөхцөл байдалд тааруулж
Витамин-К-ийн
антагонист-бус
ууж
хэрэглэдэг антикоагулянтыг (non-vitamin
K antagonist oral anticoagulants: NOACs)
сонгож болно. Гэхдээ “NOAC”-г вирусийн
эсрэг эмтэй хавсруулан хэрэглэж байгаа
үед цусан дахь түвшин ихсэж болох тул
анхаарал
болгоомжтой
хэрэглэхийг
зөвлөдөг.

Антикоагулянт эмчилгээ хийлгэж байгаа
өвчтөнд уушгины артерийн тромбоз олонтоо
илэрч байсан тул антикоагулянтуудыг
хангалттай тун хэмжээгээр хэрэглэх
шаардлагатай байгаа болно. Антикоагулянт
эмчилгээ хэр их чухал болохыг хүмүүс
төдийлэн сайн мэдэхгүй, өргөн ашиглахгүй
байгаа. Учир нь сөрөг нөлөө нь цус алдалт
учраас ашиглахаас эмээдэг билээ.
Антикоагулянт эмчилгээ нь КОВИД19-ийн халдвартай өвчтөний тавиланг
сайжруулахад сайтар үр дүнтэй байгаа
болно. Тиймээс, үүнийг сайтар ойлгож
Олон Улсын Тромбоз ба Гомеостазын
Нийгэмлэгийн удирдамжийг бүрэн хүчин
төгөлдөр хэмжээгээр дагаж мөрдөх нь
чухал юм.

КОВИД-19-ийн эсрэг эмчилгээ хийлгэж
байгаа өвчтөнд дээрх “NOAC” эмийг
хэрэглэхэд эрчимтэй харилцан нөлөөлөл
үүсгэж сөрөг нөлөө илэрдэг бол харин
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Зөвлөмжийн товч танилцуулга:

даамжирахаас урьдчилан сэргийлэх
боломжтой байна.

Өвчний эмнэл зүй:

4. Түүнчлэн титэмт вирусийн халдвар
авч эдгэрсэн хүмүүсийн махбодыг
тэгшитгэж сэргээн засахад хэрэглэх
эм, засал, идээ, ундаа, сэтгэл заслын
зэрэг уламжлалт анагаах ухааны олон
төрлийн аргууд байгааг ашиглах нь
зүйтэй байна.

1. Эхний үе шат: Титэмт вирусийн
халдварын
үед
илэрч
байгаа
шинжүүдтэй эс боловсорсон халууны
үе дүйж байна. Энэ нь дотроо хэд
хэдэн хэлбэрт хуваагдахаар байна.
Үргэлжлэх хугацаа 3-5-7-9 хоног.
Энэ үед уламжлалт эмчилгээг хийх
боломжтой.

1. Эс боловсорсон үе: Ямар ч халдварт
халуун өвчин энэ үе шатыг заавал
дамждаг. Энэ үе нь өвчний шалтгаан болох
хий, шар, бадганы алинтай хавсарсан
нь ялгараагүй, өвчний хүч нь бүрэлдэж
амжаагүй, гэхдээ халуун нэмэгдэх нь
тасраагүй, өвчний цус, тамирын цус хоёр
сүү, ус нийлсэн мэт бүхэл биед тархсан,
халуун өвчний эхний үе шат юм.

2. Хоёрдугаар үе шат: Титэмт вирусийн
халдварын
үед
илэрч
байгаа
шинжүүдтэй “Боловсрох чөлөөгүй эс
боловсорсон халууны аньсанд буусан”
буюу цагаар үүссэн уушгинд буусан
нэвчирсэн хижиг дэлгэрсэн халуун (үүн
дээр нэмээд халууны хүч маш арвидсан)
өвчин дүйж байна. Энэ үед орчин үеийн
анагаах ухааны эмчилгээтэй Монголын
уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээг
хавсруулан хийх нь үр дүнтэй байхаар
байна.

Энэ үе шатанд буруудал гарсан тохиолдолд
дараах өвчинд шилжинэ:
1. Нуугдсан халуун
2. Хуучирсан халуун

3. Гуравдугаар үе шат: Титэмт вирусийн
халдварын маш хүндэрсэн үе шатны
шинжүүдтэй
уламжлалт
анагаах
ухааны мөн чанараар үүссэн уушгинд
буусан нэвчирсэн нян, халуун хижгийн
хямарсан халуун, үүн дээр нэмээд
халууны хүч маш арвидсантай дүйхээр
байна. Энэ үед уламжлалт эмчилгээг
хавсруулан
хэрэглэвэл
хүндрэл

3. Хоосорсон халуун
4. Булингартсан архаг
2. Дэлгэрсэн үе: Эс боловсорсон үе шатны
эмчилгээг зөв удирдсан тохиолдолд заавал
энэ шатыг дамжихгүй байж болно. Гэхдээ
энэ халдварын үед боловсрох чөлөөгүй
аньсанд буусан хэлбэрт амархан шилжиж
байгааг анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ үе
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шилжих магадлалтай бөгөөд энэ нь шинэ
өвчин дарагдаж байгаа хэдий ч өөр
өвчинд шилжиж болох зааг эгзэгтэй үе
юм.

шат нь өвчин нь цус шарын хүч бүрэлдэж
дэлгэрсэн дан халууны үе юм. Энэ үеийг
бадарсан галтай зүйрлэж болно.
3. Хямарсан халууны үе: Энэ нь цул
эрхтэнүүд ялангуяа уушги илүү гэмтдэг үе
юм. Уламжлалт анагаах ухааны онолоор
авч үзвэл энэ үеийн онцлог нь 7-9 хоногт
цулыг бүрхэж илжрүүлнэ. Арван нэг
хоногоос хүч нь буурвал эдгэнэ. Хөвгүүн
уушги, зүрхэнд буувал хөнөөл их.

Энэ талаар уламжлалт анагаах ухаанд
хугацааны хамаарлаар нь бадганы үе 3
хоног, шарын үе 3 хоног, цусны үе 3 хоног,
хий ба цус харшилдах үе 3 хоног, хийн үе
3 хоног гэж ангилан эдгээр үеүдэд өвчин
аль оронд хаана тархсан, ямар зарчмаар
эмчлэх талаар бичсэнтэй уялдуулан авч
үзэж сэргийлэх боломжтой.

Өвчний хүндрэл: Амьсгал охор, цэр нь
хоолойдоо хурах, өвчний хувиралт олон,
аньсанд буусан нь хугацаа өнгөрвөл
эдгэхэд бэрх гэж онцгойлон анхааруулсан
байдагтай дүйлгэж анхаарах шаардла
гатай.

Түүнчлэн энэ үе шатнаас хэтэрвэл хижгийн
хоосорсон халуун болж хүндрэх магадлал
байгааг анхаарах нь зүйтэй.
Өвчний сүүлийг таслах тухай: Энэ нь
титэмт вирусийн халдвараар өвчлөөд
эдгэрч байх үеийн эмчилгээ юм. Энэ нь
уламжлалт анагаах ухааны онол ёсоор
хүний бие махбод тэнцвэржиж, арга билиг
тэгширч, бие махбод, сэтгэл санаа, оюун
ухааны хувьд эрүүлжих хугацаа юм.

Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлзүйн
ёсоор авч үзвэл цаашид титэмт вирусийн
халдварын эмчилгээний явцад уул талын
завсрын үе шатанд шилжих магадлалтай.
Энэ нь хувь хүний бие махбодын төрөлх
өвөрмөц чанар, цаг улирал, хүний
тамиртай холбоотой үед энэ шатанд

Коронавируст халдварын зэрэгтэй уялдуулан уламжлалт
оношийг дүйцүүлэн эмчлэх нь
Корона вирусийн Уламжлалт
хүндрэлийн зэрэг ерөнхий онош
Хөнгөн зэрэг

Халдварт хижиг

Уламжлалт тус бүрийн онош
Ерөнхий онош:
Хижгийн эс боловсорсон халуун.

Эмчилгээний зарчим
Боловсруулах
Замд нь оруулж засах

Ялгавартай онош:
1. Мөн чанараараа өөрөө аяндаа Ачааг тэнцүүлж засах
боловсорсон ЭБХ
2. Өвчний мөн чанарын улмаас хийгээр
боловсорч чадахгүй байгаа эс
боловсорсон халуун (ЭБХ)
3. Өвчний махбодын улмаас бадганаар
боловсорч чадахгүй ЭБХ
4. Нөхцөлийн эрхээр боловсорч чадахгүй
байгаа ЭБХ
5. Боловсрох чөлөөгүй ЭБХ
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КОВИД-19-ийн
хүндэвтэр
хэлбэртэй дүйх.

Халдварт хижиг

Ерөнхий онош:
Эмчлэх зарчим:
Боловсрох чөлөөгүй халууны аньсанд Халууныг
дайсан
буусан хэлбэр.
нядлах.

мэт

Ялгавартай онош:
1. Мөн чанараар үүссэн уушгинд буусан
хижиг дэлгэрсэн, нэвчирсэн хэлбэр /
Халууны хүч маш арвидсан/
2-3.Мөн цагаар болон нөхцлөөр үүссэн
уушгины хижиг дэлгэрч хямаралдсан
халуун болж болно.
Хүндрэл.
Хижиг дэлгэрч хямарсан халуун нь
1.Зүрх 2. Бөөр 3. Дэлүүнд хүндрэл өгдөг.
КОВИД-19-ийн
хүнд, маш хүнд
хэлбэртэй

Халдварт хижиг

Ерөнхий онош:
Хямралдаж дэлгэрсэн халуун
Ялгавартай онош.
Цагаар үүссэн уушгинд буусан халуун
хижиг дэлгэрч хямаралдсан нэвчирсэн
халуун + Халууны хүч туйлын арвидсан.

Эмчлэх зарчим:
Хавцал
газар
өстөн
дайсантай уулзах мэт

Дотор нь. Нян + хижиг 2. Хурмал хижиг
гэж ангилж болно.
Хямралдаж дэлгэрсэн энэ халуун: 1.Зүрх,
2. Элэг 3. Бөөр 4. Дэлүү 5. Цөсийг хамарч
хүндэрнэ.
Халдварт хижиг

Ерөнхий онош: Хар судлын бэтэг Зарчим:
Ялгавартай онош:
Хуйларсныг
шингэлэх, туулгах
1. Уушгины хар судлын бэтэг
2. Бөөрний хар судлын бэтэг
3. Хотринхой гэдэсний хар судлын бэтэг.

Корона вирусийн
хүндрэл.

Халдварт хижиг.

Онош: Уул талын завсар.

Хүүхэд мэт тэжээж засах.

Корона вирусийн
хүндрэл

Халдварт хижиг

Ерөнхий онош
Хоосорч хямарсан
Зөөлнөөр хямарсан

1. Хатуу хүчээр омгийг
дарах
2. Зугатаах замыг хаах
3. Галзуурсныг оронд нь
оруулах

Корона вирусийн
хүндрэл.
Уушгины судасны
тромоз

Ангилал
1. Халууны хоосон
2. Судасны хоосон
3. Хийн хоосон
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МОНГОЛ УЛСАД ХИЙГДЭЖ БУЙ КОРОНАВИРУСТ
ХАЛДВАРЫН ЭСРЭГ ВАКЦИН
ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй байдлын
тандалт судалгааны газар,
мэргэжилтэн Б.Уранбилэг

БНХАУ-ын ХуБэй мужийн Ухань хотод
2019 оны 12 дугаар сард коронавируст
халдварын тохиолдол анх бүртгэгдсэн.

Энэхүү цар тахлыг хяналтанд авах хамгийн
чухал стратеги бол хурдан хугацаанд
аюулгүй, үр дүнтэй вакциныг хөгжүүлэх
юм гэж ДЭМБ үзэж байсан. Ийнхүү
дэлхийн олон улс орон коронавирусийн
эсрэг вакциныг гарган авахаар бүх шатны
туршилтын ажлууд өрнөж эхэлсэн. Үүний
үр дүнд (КОВИД-19) анх бүртгэгдсэнээс
нэг жилийн дотор анхны вакциныг ДЭМБ
яаралтай журмаар хэрэглэх зөвшөөрлийг
олгосон нь Pfizer Bio N tech компанийн
Комирнат вакцин юм. Одоогоор ДЭМБ-ын
яаралтай журмаар хэрэглэх жагсаалтад
нийт 5 төрлийн вакцин багтаад байна
(Pfizer BioNtech, Astrazeneca, Janssen,
Moderna, Sinopharm).

2020 оны 1-р сарын 30-ны өдөр Дэлхийн
Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ) олон
улсын анхаарлын төвд байсан нийгмийн
эрүүл мэндийн онцгой байдал болох уг
шинэ төрлийн Коронавируст халдварт
өвчнийг SARS-CoV-2 буюу (КОВИД-19)
гэж нэрлэсэн.
2020 оны 3-р сарын 12-ны өдөр уг
халдварт өвчин дэлхий даяар хурдацтай
тархаж эхэлсэн тул ДЭМБ албан ёсоор
“Цар тахал” хэмээн зарласан.

Коронавирусийн эсрэг вакцины төрөл
Идэвхгүйжүүлсэн
Sinopharm
Covaxin
Sinovac
CoviVac

Вирусийн вектор

мРНХ

Sputnik V
AstraZeneca
Jonhson &
Johnson
Cansinobio

Pfizer Biontech
Moderna

Монгол Улс бүх нийтийн вакцинжуулалтыг
2021 оны 2-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн
эхлүүлсэн. Одоогоор манай улсад 4 төрлийн
вакциныг хүн амын дархлаажуулалтад

Уурагт суурилсан
Novavax
EpiVacCorona

хэрэглэж
байна.
Вакцинжуулалтын
төлөвлөгөөгөөр зорилтот бүлэг буюу 18аас дээш насны 2,067,000 хүнийг вакцинд
хамруулахаар ажиллаж байна.
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Монгол Улсад хийгдэж буй КОВИД-19-н эсрэг вакцин
Вакцин

Синофарм

Олон улсын нэршил

Спутник В

Астразенека

Идэвхгүйжүүлсэн ВЕРО Комирнат
СЕЛЛ/ SARS-CoV-2

Спутник V “Гам
Ковид Вак”

AstraZeneca/
AZD1222 LQD

Үр дүн

79%

95%

91%

70%

Тун

2 тун, 21 хоног

2 тун, 21 хоног

2 тун, 21 хоног

2 тун, 56 хоног

Эсрэг заалт

Вакцины найрлагад орсон аль нэг бүрэлдэхүүн хэсэгт харшилтай,
хүнд цочмог өвчтэй, илт халуурах шинж тэмдэгтэй хүмүүст хийхгүй.

Хариу
урвал

Тарилгын талбай өвдөх, Тарилгын талбай
улайх, загатнах, хөнгөн өвдөх, ядрах, толгой
өвдөх, үеэр өвдөх,
халуурах
жихүүдэс хүрэх,
халуурах

≥ 1/10

Файзер

Халуурах, толгой
өвдөх, ядрах,
булчин өвдөх,
дотор муухайрах,
хоолой хөндүүрлэх,
нус гоожих, хамар
битүүрэх, тарилгын
талбай улайх,
хавдах, өвдөх

Бөөлжих, суулгах

≥ 1/100 and < Халуурах, толгой өвдөх, Тарилгын талбай
улайх, дотор
1/10
булчин өвдөх, дотор
муухайрах
муухайрах

Хоолонд дургүй
болох, толгой эргэх,
гэдсээр өвдөх,
хөлрөх, тууралт
гарах

Тарилгын талбай
загатнах, үений
өвдөлт, лимфийн
булчирхай томрох,
тайван бус байх

≥ 1/1000 and
< 1/100

Хоолонд дургүй болох,
бөөлжих
Амьсгал давчдах,

≥ 1/10 000
and <1/1000

Нүүрний нэг талын
Томуу төст шинж
булчин сулрах,
тэмдэг, тарилгын
талбай хатуурах, өндөр нүүрний саажилт
халуурах

< 1/10 000

Анафилаксийн шок,
Цусны даралт буурах,
сарын тэмдэг хугацаа харшлын урвал
хоцрох, чихээр хатгах,
шүд өвдөх, идээт
үрэвсэл, харшлын
тууралт, анафилаксийн
шок
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Толгой өвдөх,
булчин өвдөх,
ядрах, тарилгын
талбай эмзэглэлтэй
байх,үеэр өвдөх,
дотор муухайрах,
жихүүдэс хүрэх,
халуурах, тайван
бус байх.

Туршилтын явцад
ноцтой тохиолдол
бүртгэгдээгүй

Анафилаксийн шок,
харшлын урвал

Цус бүлэгнэлтийн
цөөн тохиолдол
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КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ЭСРЭГ ВАКЦИНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
ИРГЭДИЙН ХАНДЛАГЫГ ҮНЭЛЭХ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй байдал
тандалт судалгааны газар,
мэргэжилтэн Б.Уранбилэг

Судалгааны үндэслэл

вакцины аюулгүй байдлыг тогтмол хянах
шаардлагатай.

БНХАУ-ын Хубэй мужийн Ухань хотод
2019 оны сүүлчээр SARS-CoV-2 үүсгэгчээр
шинэ коронавируст халдвар голомтлон
гарч түүний албан ёсны нэрийг ДЭМБ
“КОВИД-19” хэмээн нэрлэсэн.

Дэлхий дахинд вакцины талаарх буруу
ойлголт, сөрөг хандлага, эсэргүүцэл
зэрэг асуудал нь цар тахалтай тэмцэхэд
тулгамдаж буй томоохон асуудлуудын нэг.
Иймд манай улсын хувьд Короавируст
халдварын эсрэг вакцины талаарх хүн
амын хандлагыг үнэлэн, вакцины аюулгүй
байдлыг тандан судлах шаардлагатай
байна.

Дэлхийн 225 улсад SARS-CoV-2 халдвар
бүртгэгдэж 2021 оны 09 дүгээр сарын
08-ны өдрийн байдлаар 222,568,068
тохиолдол бүртгэгдэж, 4,596,463 хүн
нас барсан бол Монгол Улсад нийт
243,722 тохиолдол батлагдсанаас 982 хүн
(КОВИД-19) халдварын шалтгаант нас
баралт бүртгэгдсэн байна.

Зорилго
Энэхүү
судалгааны
зорилго
нь
Коронавируст
халдварын
эсрэг
вакцинжуулалтын дараах урвал хүндрэл,
гаж нөлөөг тандах, вакцины талаарх
иргэдийн ойлголт, хандлагыг үнэлэхэд
оршино.

(КОВИД-19) халдварын эсрэг вакциныг
дэлхийн олон орон нэгэн зэрэг хөгжүүлж
байгаа бөгөөд 2020 оны 12 дугаар сард
анх Комирнати (Pfizer BioNtech) вакцинд
ДЭМБ
яаралтай
нөхцөлд
хэрэглэх
зөвшөөрөл олгосноос хойш нийт 6 вакцин
ДЭМБ-ын урьдчилсан баталгаажуулалтад
хамрагдаад байна.

Зорилт
1. Коронавируст
халдварын
эсрэг
вакцины талаарх иргэдийн ойлголт,
хандлагыг үнэлэх

2021 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн
байдлаар дэлхийн хүн амын 29,45% (5.5
тэрбум) нь хоёр тун вакцинд хамрагдаад
байгаа бол манай улсын хувьд нийт
4,486,774 хүн тун вакциныг хүн амын
дархлаажуулалтад хэрэглээд байна.

2. Коронавируст
халдварын
эсрэг
вакцины аюулгүй байдлыг судлах
Судалгааны материал, арга зүй
Уг судалгаанд Коронавируст халдварын
эсрэг вакцины нэг болон хоёрдугаар
тунд хамрагдсан ≥18 насны иргэдийг
судалгаанд
оролцох
зөвшөөрлийн
үндсэн дээр хамруулсан. Судалгаа нь
23 асуумжаас (нээлттэй 3, хаалттай 20)
бүрдсэн бөгөөд, 2021 оны 05 дугаар
сарын 19-өөс 07 дугаар сарын 27-ны

Файзер,
Синофарм,
Спутник
В,
Астразенека
(КОВИД-19)
халдварын
эсрэг вакцин нь богино хугацаанд
бүтээгдэн,
(КОВИД-19)
халдвараас
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эмчилгээ,
үйлчилгээнд анх удаа хэрэглэж байгаа тул

63

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

өдрүүдийн хооронд Google form ашиглан
нээлттэй хэлбэрээр, байгууллагын цахим
хуудсаар дамжуулан иргэдийг судалгаанд
хамруулсан.

Судалгаанд оролцогчдын 78,3% (819) нь
Синофарм, 10% (105) нь Астразенека,
12,7% (50) нь Файзер, Спутник В (44) болон
бусад (28) (нээлттэй асуумж судалгаа тул
бусад улс оронд өөр төрлийн вакцинд
хамрагдсан иргэд оролцох боломжтой)
вакцинд хамрагдсан байна (Зураг 1).
Зураг 1.
Судалгаанд
оролцогчдын
хийлгэсэн вакцины төрөл ба эзлэх хувь
дархлаажуулалтад хамрагдсан иргэдээс
вакцины дараа КОВИД-19 халдвараар
өвдсөн тохиолдлыг асууж судаллаа.
Судалгаанд оролцогчдын 108 нь буюу
10,4% нь халдвар авсан байна. Вакцины
дараа халдвар авсан иргэдийн 25% (30) нь
1-р тунгийн дараа, 15% (18) нь 2-р тунгийн
дараа 14 хоногийн дотор халдвар авсан бол
50% (59) нь 2-р тунгийн дараа 14-өөс дээш
хоногийн дараа халдвар авсан байгааг
хүснэгт 1-т харуулж байна. Вакцины дараа
халдвар авсан оролцогчдын 18% (19) нь
Астразенека, 10,13% (83) нь Синофарм,
4% (2) нь Файзер, 4,54% (2) нь Спутник
В вакцины дараа тус тус КОВИД-19
халдвараар өвчилсөн байна (Хүснэгт 1).

Судалгааны үр дүн
Судалгаанд нийт 1046 хүн хамрагдсанаас
82% (858) эмэгтэй, 18% (188)-ийг
эрэгтэйчүүд эзэлж байна. Үүнээс 23,7%
(248) нь 42-49 насны иргэд, 18,9% (198)ийг 36-41 нас, 22,5% (235)-ийг 30-35 нас,
11,4% (119)-ийг 24-29 нас эзэлж байгаа
бол 10,8% (113)-ийг 50-55 насны иргэд
эзэлж байна.

Хүснэгт 1. КОВИД-19 халдварын эсрэг вакцинд хамрагдсаны
дараа халдвар авсан байдал
№ Вакцины нэр
1
2
3
4
5

Спутник В
Файзер
Синофарм
Астразенека
Бусад

Судалгаанд
оролцогчдын
тоо
44
50
819
105
28

Вакцины дараа халдвар авсан тоо
1-р
тунгийн
дараа
2

2-р тунгийн 2-р тунгийн
дараа ≤14
дараа ≥14
хоног
хоног

24
3
1

15
3

Коронавируст халдварын эсрэг вакцины
талаарх иргэдийн ойлголт, хандлага

2
44
12
1

Вакцины
Нийт дараа халдвар
авсан хувь
2
2
83
19
2

4,54%
4%
10,13%
18%
7,14%

хамрагдсанаар (КОВИД-19) халдвараас
хамгаална, 41,6% (433) нь вакцинд
хамрагдах нь нийгмийн хариуцлага,
35,60% (370) нь вакцины дараа урвал,
хүндрэл тохиолдож болно гэх ойлголттой

Вакцины талаарх иргэдийн ойлголтыг
вакцин таны бодлоор гэх олон сонголттой
асуумжаар үнэлэхэд 49,7% (517) нь вакцинд
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байдаг бол вакцин нь ямар ч үр дүнгүй,
халдвар үүсгэгч гэж 13,50% (140) нь үзсэн
байна. Мөн (КОВИД-19) халдвараас
сэргийлэхэд уламжлалт эм болон бусад

байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн хэрэглэх
нь вакцинаас илүү үр дүнтэй гэдэгт 10,30%
(107) нь итгэж байна (Зураг 2).

Уламжлалт эм болон байгалийн гаралтай...
Вакцины дараа урвал, хүндрэл тохиолдож болно
Вакцинд итгэхгүй байна
Вакцин хэтэрхий хурдан бүтээгдсэн
Вакцин бол халдвар үүсгэгч
Вакцин хийлгэх нь ямар ч үр дүнгүй
Вакцин хийлгэх нь нийгмийн хариуцлага
Вакцин нь эрсдлээсээ илүү ашиг тустай
Ковид 1-ийн халдвараас хамгаална

Зураг 2. Судалгаанд оролцогчдын вакцины талаарх
ойлголтыг хувиар илэрхийлсэн байдал
Коронавируст халдварын эсрэг вакцинд
хамрагдсанаар халдвараас хэдэн хувь
хамгаалагдаж чадаж байна гэх асуултад
оролцогчдын хамгийн их буюу 29% (279)
нь 0-25%, 26% (248) нь 51-75%, 21% (205)
нь 76-95%, 18% (175) нь 26-50% харин 6%
(58) нь 96%-иас дээш хамгаалж чадаж
байна гэж хариулсан байна (Зураг 3).
Судалгаанд оролцогчдоос манай улсад
хийгдэж буй дараах вакцинуудад хэр зэрэг
итгэлтэй байгаагаа 1-10 (огт итгэлгүй-1,
дунд зэрэг-5, өндөр итгэлтэй-10) оноогоор
үнэлнэ үү гэх асуултад дараах байдлаар
хариулсан байна (Хүснэгт 2). Оролцогчид

Зураг 3. Вакцины халдвараас хамгаалж
чадаж байна гэж үзэж буй хувь, хувиар
дөрвөн төрлийн вакцин тус бүрт өөрийн
итгэж буй байдлыг 1-10 оноогоор үнэлсэн
байгааг (Зураг 4-т) харуулав.

Хүснэгт 2. Вакцинд итгэж буй байдал вакцины нэр төрөл болон хувиар
Вакцины нэр

Огт итгэлгүй-1

Дунд зэрэг-5

Өндөр итгэлтэй-10

Спутник В

126

193

140

Синофарм

299

223

59

Астразенека

182

215

50

Файзер

135

192

124

Нийт

742 (72.6%)

823(80.5%)

373 (36.6%)
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Спутник В

Синофарм

Астразенека

Файзер

Зураг 4. Вакцинд итгэж буй байдлыг 1-10 оноогоор илэрхийлсэн
дүрслэл, вакцины нэр төрлөөр
Хэрэв (КОВИД-19) халдварын эсрэг
вакциныг хүүхдэд хийлгэх боломжтой
болсон тохиолдолд та хүүхдэдээ хийлгэх үү
гэсэн асуултад эцэг эхчүүдийн 377 (36,9%)
нь хийлгэнэ, 363 (35,5%) нь хийлгэхгүй
харин 282 (27,6%) мэдэхгүй буюу эргэлзсэн
байр суурьтай байна. Мөн оролцогчдыг
(КОВИД-19) вакцинаас болгоомжилсон
айдас түгшүүр илэрсэн бол айдас
түгшүүрийн зэргийг 1-10 оноо (айдас
түгшүүр байхгүй-1, дунд зэргийн айдас
түгшүүртэй-5, маш их айдас түгшүүртэй10)-гоор үнэлүүлэхэд 325 (32,1%) нь дунд
зэрэг, 231 (22,8%) нь маш их түгшүүртэй,
146 (14,4%) нь айдас түгшүүргүй байсан
гэж хариулсан. Үүнээс харахад 595 (58,8%)
нь дунд зэрэг болон айдасгүй (1-5 оноо),
(417) 41.2% нь дунд зэргээс их айдастай
(6-10 оноо) байсан гэж хариулсан байна
(Зураг 5).

22.8%

32.1%

14.4%

1
2
3
4
5
6
7
8

Зураг 5. КОВИД-19 вакцинаас
болгоомжилсон айдас түгшүүрийн зэрэг,
1-10 оноог хувиар
хийлгэсэн иргэдийн 18 (64,2%) -д нь хариу
урвалын шинж тэмдэг илэрсэн байна.
Оролцогчдын 25,6% (265) нь вакцины 1-р
тунгийн дараа, 17,4% (180) нь 2-р тунгийн
дараа 23,4% (242) нь нэг болон хоёрдугаар
тунгийн дараа илэрсэн гэж мэдээлсэн
байна. Хариу урвал илэрсэн бол ямар
хугацаанд үргэлжилсэн бэ гэсэн асуултад
оролцогчдын 37,8% (264) нь 1-3 хоног, 15%
(105) нь 7 хоног хүртэл, 11,9% (83) нь 7-14
хоног бол 35,1% (245) нь илэрсэн шинж
тэмдэг 14-өөс дээш хоног үргэжилсэн гэж
хариулсан байна. Вакцины дараа илэрсэн
хариу урвалуудаас хамгийн түгээмэл
тохиолдсон шинж тэмдэгийн 73% нь
толгой өвдөх, 59,2% нь ядрах, сульдах,
49,6%-д нь үе мөч өвдөх, 33,6%-д нойр
ихээр хүрэх, 29,5%-д нь дотор муухайрах
шинж тэмдгүүд давамгайлан илэрсэн
байна (Зураг 6).

Коронавируст (КОВИД-19) халдварын
эсрэг вакцины аюулгүй байдал
Вакцины аль тунгийн дараа урвал,
хүндрэл илэрсэн бэ гэсэн асуултад
судалгаанд хамрагдсан оролцогчдын
66.4% (699) нь вакцин хийлгэсний дараа
түгээмэл урвал, хүндрэл илэрсэн тухай
мэдээлсэн бол 33.6% (347) нь хариу
урвал илрээгүй гэж хариулсан. Вакцины
төрлөөр авч үзвэл Астразенека вакцинд
хамрагдсан оролцогчдын 78 (73,5%)-д нь,
Синофарм 541 (66%), Спутник В 31 (70%),
Файзер 32 (64%) болон бусад вакцин
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Толгой өвдөх
Халуурах
Дотор муухайрах
Үе мөч өвдөх
Ядрах, сульдах
Бөөлжих
Суулгах
Тариулсан газарт улайх
Тариулсан газар хавдах
Тариулсан газарт өвдөх
Үнэрлэх мэдрэхүй алдагдах
Амтлах мэдрэхүй алдагдах
Нус гоожих
Нойргүйдэх
Даралт ихсэх
Нойр ихээр хүрэх
Бусад
Булчин өвдөх
Хариу урвал илрээгүй

-510(73%)

113 (16.2%)
206 (29.5%)
39 (5.6%)
42 (6%)
51 (7.3%)
64 (9.2%)
28 (4%)
18(2.6%)
57 (8.2%)
84 (12%)

1 (0.1%)
1 (0.1%)
0

347 (49.6%)
-414 (59.2%)

178 (25.5%)

201 (28.8%)
235 (33.6%)
176 (25.2%)
200

400

600

Зураг 6. Оролцогчдод илэрсэн вакцины хариу урвал, хувиар
Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 477
(45,6%) нь вакцины хариу урвалаас гадна
урвал, хүндрэлийн шинж тэмдэг илэрсэн
гэж мэдээлсэн байна. Үүнд Астразенека
вакцинд хамрагдсан иргэдийн 35 (33%) нь,
Синофарм вакцины 322 (39,3%) нь, Спутник
В вакцины 8 (18%) нь, Файзер вакцины 15
(30%) нь, бусад вакцины 10 (35,7%) -д нь
тус тус урвал, хүндрэл тохиолдсон тухай
мэдээлснийг дор (Хүснэгт 3) харуулсан
байна. Урвал, хүндрэл илэрсэн гэж үзэж
буй оролцогчдын 64% нь тухайн вакцины
шинж чанар онцлогтой холбоотой, 11,2% нь
эсрэг заалттай байсан, 20,9% нь мэдэхгүй,
2% нь вакцины айдас байсаны улмаас
урвал, хүндрэл илэрсэн байж болзошгүй
гэж үзэж байна (Хүснэгт 3). Эдгээрт

дурьдагдаагүй нэмэлт илэрсэн урвал,
хүндрэлийг иргэдээс нээлттэй асуумжаар
тодруулахад хамгийн их илэрсэн гэж
мэдээлсэн тохиолдолууд нь Синофарм
вакцины дараа сарын тэмдэг алдагдах,
зүрх дэлсэх, хүчтэй хатгуулж өвдөх, үе мөч,
толгой удаан хугацаанд өвдөж, даралт
ихэссэн зэрэг байсан бол Астразенека
вакцины дараа ховор тохиолдолд биеийн
тал нь мэдээгүй болсон, сонсгол муудсан,
хамгийн олон мэдээлэгдсэн нь арьс
хөхөрсөн, цус бүлэгнэсэн, Спутник В болон
Файзер вакцины дараа ихэнх тохиолдолд
үе мөч, толгой удаан хугацаанд өвдсөн,
нуруу бөөр өвдсөн гэж мэдээлсэн бөгөөд
бүх вакцины дараа архаг, суурь өвчин
сэдрээж байна гэж хариулсан байна.

Хүснэгт 3. (КОВИД-19) халдварын эсрэг вакцины дараа илэрсэн урвал, хүндрэлийн
байдал вакцины төрөл болон мэдээлсэн хувиар
Урвал, хүндрэл

Астразенека

Синофарм

Спутник В

Файзер

2

35

2

4

Нүүр болон бүх бие хавагнасан

2

13

1

2

1

19

Сарын тэмдэг алдагдсан

8

62

1

1

2

74

Амьсгал бачуурсан
Анафилаксийн шок

Бусад

43

2

67

Нийт
2

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

Толгой маш хүчтэй, удаан хугацаанд
өвдсөн
Ухаан балартаж унасан
Харшлын урвал
Цус бүлэгнэсэн
Шалтгаангүйгээр арьс хөхөрсөн
Нүдний хараа өөрчлөгдсөн
Үс унаж, халзарсан
Бусад
Урвал, хүндрэл
Түгээмэл хариу урвал
Нийт оролцогч

14

125

1
3
3
2

11
26
15
20
10
3

1
1
1
1

3
1
2
2

5

1

1

148
13
32
22
23
10
4
80

35 (33%)

322(39.3%)

8(18%)

15(30%)

10(35,7%)

78 (73.5%)

541 (66%)

31 (70%)

32 (64%)

18 (64,2%)

699

106

819

44

50

28

1046

Дүгнэлт

470

Бүх вакцины дараа оролцогчдын дийлэнхид
нь буюу дунджаар 67,54% (706) нь вакцины
хариу урвал илэрсэн тухай мэдээлж
байгаагийн дотроос хамгийн түгээмэл
тохиолдож буй шинж тэмдгүүд нь толгой
өвдөх, ядрах, сульдах, үе мөч өвдөх, нойр
ихээр хүрэх, дотор муухайрах зэрэг байна.
Үүнээс гадна вакцины урвал, хүндрэл
илэрсэн гэж нийт оролцогчдын 477 (45,6%)
нь мэдээлснээс хамгийн олон тохиолдолд
толгой маш хүчтэй, удаан хугацаанд өвдөх,
сарын тэмдэг алдагдах, амьсгал бачуурах,
харшлын урвал илрэх, шалтгаангүйгээр
арьс хөхрөх мөн зүрх дэлсэж, хатгуулж
өвдөх зэргийг мэдээлсэн байна.

Судалгаанд оролцсон иргэдийн 11,4%
нь вакцины дараа халдвар авсан бөгөөд
эдгээрийн 54,6% нь 2-р тунгаас хойш 14өөс дээш хоногийн дараа халдвар авсан.
Вакцины талаарх иргэдийн ойлголт
харьцангуй сайн бөгөөд вакцин нь
(КОВИД-19) халдвараас сэргийлж чадна
гэж оролцогчдын 56,7% нь үзэж байгаа
хэдий ч иргэдийн вакцинд итгэх байдал
дундаас доош зэрэгтэй, вакцин хийлгэх
үеийн болгоомжлол, айдас түгшүүр мөн
дунд зэрэг байна.

68

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ,
ОЛОН УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ
ФАРМАКОВИЖИЛАНСЫН ТОГТОЛЦОО, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА
М.Эрдэнэтуяа-АУ-ны доктор, дэд профессор,
АШУҮИС-ийн Эм зүйн сургуулийн багш

Орчин үеийн анагаах ухаанд аливаа
өвчнийг эмчлэх, хянах, урьдчилан
сэргийлэхэд ихээхэн дэвшил гарсаар
байгаа билээ. Энэхүү хөгжил дэвшлийн
зэрэгцээ
эм,
эмнэлгийн
хэрэгсэл,
оношилгооны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой
гаж нөлөөний тохиолдол ихэсч, түүнээс
шалтгаалсан өвчлөл, эндэгдлийн тоо
жилээс жилд нэмэгдсээр байна1. Дэлхийн
улс орнуудад эмийн гаж нөлөөний
улмаас эмчлүүлэгч байнгын хөгжлийн
бэрхшээлтэй болох, төрөлхийн гажиг
үүсгэх, удаан хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэж
эмчлүүлэх, хөдөлмөрийн чадвар алдагдах
зэрэг хүн амын эрүүл мэндэд хор уршиг
учраад зогсохгүй, эмчилгээ, эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээнд зарцуулагдаж буй
эдийн засгийн зардал ч өсөн нэмэгдэж
байна. Тухайлбал: Америкийн Нэгдсэн
Улсад хүн амын дундах нийт өвчлөлийн
4-6 дугаарт эмийн гаж нөлөөнөөс
шалтгаалсан эмгэг орж, жилд хэдэн
мянган өвчтөн эмийн гаж нөлөөний улмаас
нас барж, олон хүн түүний улмаас шаналж
байна1. Мөн зарим улс орнуудад жилд
эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэгчдийн 10 – аас
дээш хувийг эмийн гаж нөлөөний улмаас
эмчлүүлэгчид эзлэж байгааг судалгааны
тоо баримтууд харуулж байна2,3. Хамгийн
анхаарал татаж буй асуудал нь эмийн
гаж нөлөөнөөс шалтгаалсан өвчлөл,
эндэгдлийн дийлэнх нь урьдчилан
сэргийлж болохуйц гаж нөлөө байсан
явдал юм.

тухайн эмийн чанар, химийн найрлагатай
холбоотой байхаас гадна хувь хүний
удмын онцлог, өвөрмөц, мэдрэг чанар
болон эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн үйл
ажиллагаатай холбоотой.
Эмийн гаж нөлөө, түүнээс урьдчилан
сэргийлэх, улмаар нийгмийн эрүүл мэндийг
хамгаалахад эмийн аюулгүй байдлыг хянан
зохицуулах буюу фармаковижилансын
зөв зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа
онцгой үүрэгтэй.
Фармаковижиланс гэж юу вэ?
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага
(ДЭМБ)–ын
тодорхойлсноор
Фармаковижиланс гэж эмийн гаж нөлөө
болон эмийн хэрэглээтэй холбоотой байж
болох аливаа асуудлыг илрүүлэх, үнэлэх,
судлах болон урьдчилан сэргийлэхэд
чиглэсэн идэвхтэй үйл ажиллагаа буюу эм
судлалын салбар шинжлэх ухаан юм4.
Фармаковижилансын хүрээнд эмийн
хор нөлөө болон аюулгүй байдал гэсэн
харилцан эсрэг хоёр үндсэн ойлголтыг
авч үздэг. Эмийн хор нөлөө нь үндсэндээ
эмийн гаж нөлөөний тухай ойлголт юм.
Фармаковижилансын үндсэн зорилго
эмийн
гаж
нөлөөнөөс
урьдчилан
сэргийлэх болон үр нөлөөтэй эмийг
аюулгүй, зохистой хэрэглэхэд чиглэнэ.
Физиологийн үйл ажиллагааг зохицуулах
болон эмчлэх, оношлох ба урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор эмийг хэрэглэхэд
эмчлүүлэгчид илэрч буй хүсээгүй буюу
хортой нөлөөг эмийн гаж нөлөө гэнэ
(ДЭМБ –ын тодорхойлолт).

Өвчнийг эмчлэх, анагаах зорилгоор
эмийг хэрэглэх үед үүсч буй гаж нөлөө нь
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Фармаковижилансын зорилго:
• Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хэрэглээтэй
холбоотой аюулгүй байдал болон
өвчтөнд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг
сайжруулах;

• Улс орон бүрт өвчлөл ба жор бичилтийн
байдал ялгаатай;
• Хүн амын удмын онцлог, хоол хүнсний
хэрэглээ ба ёс заншлын онцлог байдал;
• Эмийн үйлдвэрийн хөгжил ба хяналтын
тогтолцооноос
шалтгаалж
эмийн
чанар, аюулгүй байдлын асуудал
харилцан адилгүй;

• Эмийн зохистой хэрэглээтэй холбоотой
аюулгүй байдал ба нийгмийн эрүүл
мэндийг сайжруулах;
• Эмийн ашиг тус, үр нөлөө ба эмийн гаж
нөлөө, учрах эрсдэлийг тодорхойлоход
оролцож, эмийн аюулгүй, зохистой, үр
дүнтэй хэрэглээг дэмжих;

• Эмийн хүртээмж ба
нийлүүлэлтийн онцлог;

эм

ханган

• Уламжлалт ба нэмэлт бүтээгдэхүүн
(тухайлбал: ургамлын гаралтай)–ний
хэрэглээ зэрэг асуудлууд нь ялгаатай
байдаг.

• Фармаковижилансын
тухай
мэдлэг, эмнэлзүйн дадлага олгох
сургалтыг дэмжих улмаар эмнэлгийн
мэргэжилтнүүд болон иргэдэд түгээх
мэдээллийг сайжруулах.

Иймээс тухайн улс орны хэмжээнд
бүртгэгдсэн гаж нөлөөний мэдээлэл нь
эмийн ноцтой гаж нөлөөг илрүүлэхээс
гадна хуурамч, стандартын шаардлага
хангаагүй,
чанаргүй
бүтээгдэхүүнтэй
холбоотой асуудлыг илрүүлэх, эмийн
талаар авч хэрэгжүүлэх бодлого, шийдвэр
гаргахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ6.

Фармаковижилансын хэрэгцээ
1950-иад оны сүүлээр Талидомид (Softenon®/Distaval®) эмийг хэрэглэсэн
жирэмсэн эхчүүдээс төрөлхийн мөчний
дутуу хөгжилтэй хүүхэд төрсөн аймшигт
хэрэг явдлын дараа эмийг бүртгүүлэхээс
өмнө эмийн аюулгүй байдлыг нарийвчлан
судлан тогтоох, эмийн зохицуулалтыг
сайжруулах, эмийн гаж нөлөөг илрүүлэх,
урьдчилан сэргийлэх тогтолцоог бий
болгох, эмийн бүртгэлийн дараах хяналт,
зохицуулалт болон эмийн аюулгүй,
зохистой хэрэглээг сайжруулах хэрэгцээ
шаардлага тулгамдаж буй нь нотлогдсон
байна5.

Эмийг бүртгүүлж худалдаалж эхэлснээс
хойш явуулж буй судалгааг эмнэлзүйн
IV шатны судалгаа буюу эмийг зах зээлд
гаргасны дараах судалгаа гэдэг.
Амьтан болон хүнийг хамруулсан хэд
хэдэн үе шаттай олон жилийн судалгаа,
шинжилгээний үр дүнд шинэ эмийн
үр нөлөө болоод аюулгүй байдлыг
батлан, улсын бүртгэлд бүртгүүлсэнээр
эмчилгээнд хэрэглэх болон зах зээлд
худалдаалах зөвшөөрөл авдаг. Гэвч шинэ
эмийг бүтээх явцад судлан тогтоосон үр
дүнгээр эмийн үйлдэл гарч болох бүхий л
гаж нөлөө, аюулгүй байдлыг бүрэн батлах
боломжгүй юм. Учир нь:

Олон улсын түвшинд фармаковижилансын
үйл ажиллагаа эрчимтэй хөгжиж эмийн
гаж нөлөөг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн
сан бүрдүүлж, түүний хариуд шаардлагатай
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, эмнэлгийн
мэргэжилтнүүд, иргэдэд эмийн гаж
нөлөөний мэдээлэл, анхааруулгыг цаг
тухайд нь хүргэх, урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Гэвч
улс орон бүрт эмийн гаж нөлөөг бүртгэж,
хянан зохицуулах үйл ажиллагааг зохион
байгуулах шаардлагатай6. Учир нь:

• Амьтдад хийсэн эмнэлзүйн өмнөх
судалгаагаар тухайн эмийн хүнд
үзүүлэх аюулгүй байдлыг төлөөлүүлэхэд
хангалтгүй;
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• Эмнэлзүйн судалгааны явцад сонгосон
өвчин ба хамруулсан өвчтөний тоо
хязгаарлагдмал;

-

• Эмнэлзүйн судалгаа явуулсан нөхцөл
ялгаатай,
судалгааны
хугацаа
хязгаарлагдмал;
• Зөвхөн түгээмэл тохиолдох гаж нөлөөг
илрүүлэхэд 5000 хүнийг судалгаанд
хамруулах шаардлагатай бөгөөд эмнэл
зүйн судалгаанд ихэвчлэн үүнээс цөөн
хүн хамруулсан байдаг;
• 10,000 хүн тутамд 1 тохиолдож
болох эмийн гаж нөлөөг алдалгүй
илрүүлэхийн тулд дор хаяж 30,000
хүн эмчлүүлсэн байх шаардлагатай
тулгардаг;

түүнчлэн шаардлагатай тохиолдолд
эмийг худалдаалахыг хориглох хүртэл
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр
эмийн аюулгүй байдлыг сайжруулан
иргэдэд учруулах эрсдэлийг бууруулах
ач холбогдолтой юм.8 Жишээ нь:
Лозартан эмийг АНУ-д 1995 оноос хойш
эмчилгээнд хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд
түүний зах зээлд гаргасны дараах
судалгааны үр дүнд гаж нөлөөний
жагсаалтад нь харшлын гаралтай
арьсны тууралт, васкулит, анафилакс
төст хүнд хэлбэрийн харшлын урвал,
анафилакс зэргийг нэмж оруулсан
байна.

Улс
орнуудад
эмийг
зах
зээлд
гаргасны
дараах
судалгааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд эмнэлгийн
мэргэжилтнүүдийн идэвх, оролцоо чухал
үүрэгтэй бөгөөд өдөр тутмын тусламж
үйлчилгээний явцад өвчтөнд илэрсэн гаж
нөлөөний сэжигтэй тохиолдлыг тухайн
эмтэй шууд холбоотой эсэхэд эргэлзэж
байсан ч мэдээлэх ёстой.

• Хүүхэд, хөгшид, жирэмсэн эхчүүдэд
үзүүлэх эмийн үр нөлөө болон эмийн
харилцан үйлчлэл, ховор тохиолдох
ноцтой гаж нөлөө бүрэн судлагдаагүй
байдаг.
Иймээс бүртгүүлсэн эм болгон аюулгүй, үр
нөлөөтэй биш бөгөөд зах зээлд гаргасны
дараа ч түүний аюулгүй байдал болон
үр нөлөөг судлах шаардлагатай байдаг.
Эмийг зах зээлд худалдаалж эхэлмэгц
судалгааны явцаас өөр нөхцөлд, олон
тооны эмчлүүлэгчид хэрэглэдэг тул урьд
өмнө нь судлагдаагүй, хүсээгүй гаж нөлөө
илрэх тохиолдол цөөнгүй байдаг.7

Фармаковижилансын үйл ажиллагаанд
оролцогч талууд:
• Засгийн газар, эмийн зохицуулалтын
байгууллага
• Эмийн үйлдвэр, эм ханган нийлүүлэх
байгууллага

Эмийг зах зээлд гаргасны дараах
судалгааны нэг хэлбэр болох эмийн гаж
нөлөөний мэдээлэл нь ховор тохиолдох,
ноцтой гаж нөлөөг илрүүлэхэд онцгой
үүрэгтэй. Эмийн гаж нөлөөг бүртгэн
мэдээлснээр тухайн гаж нөлөө хэр зэрэг
ноцтой байгааг тогтоож

• Эм ба хордлогын мэдээллийн төв

- илэрч болох гаж нөлөөний жагсаалтад
нэмэлт оруулах,

• Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага

• Эмнэлэг, их, дээд сургууль
• Анагаахын болон эм зүйн холбоод
• Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд
• Иргэд
• Мэргэжлийн хэвлэл мэдээлэл

- тунд өөрчлөлт оруулах,
- эмийн зааварт харилцан үйлчлэлийн
тухай нэмэлт анхааруулга оруулах,
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Хүмүүс
Мэдээлэгч:
• Эмч
• Эм зүйч
• Сувилагч
• Эмнэлгийн бусад
мэргэжилтэн
• Иргэд
Гаж нөлөөг үнэлэх:
• Мэргэшсэн
мэргэжилтэн
• Эмнэлзүйн эм
судлаач
• Эм зүйч
• Тархвар судаач

Үйл ажиллагаа

Бүтэц

Мэдээлэх (Илрүүлэх ба бүртгэх)

Эм үйлдвэрлэгчид,
ханган нийлүүлэх
байгууллага

Гаж нөлөө ба сэжигтэй гаж нөлөөний
тохиолдлыг мэдээлэх
Мэдээлэл цуглуулах (Үнэлэх)
Мэдээллийн дата бүрдүүлэх, эхний үнэлгээг
хийх
Шалтгаан хамаарлын үнэлгээ, эрсдэлийн
үнэлгээ
Шалтгаан хамаарлыг тодорхойлох,
шаардлагатай тохиолдолд тархвар зүйн
судалгаа хийх

Шийдвэр гаргах, зохицуулалтын тохирох
арга хэмжээг авах
• Эм хэрэглэх зааварт өерчлөлт оруулах;
• Анхааруулга нэмэх;
• Эм хэрэглэх арга. тунд өөрчлөлт оруулах;
• Эрсдэлийн менежмент;
• Зах зээлээс эргүүлэн татах; Бүртгэлээс
хасах.

Фармаковижилансын
нэгж. төв; Эмийн
эмчилгээний хороо;
Аюулгүй байдлын
зөвлөх хороо

Эмийн зохицуулалтын
байгууллага;
Эм үйлдвэрлэгч;
Эрүүл мэндийн
байгууллага;
Мэргэжлийн зөвлөл;
Зөвлөх хороо;
Хэвлэл, мэдээлэл

Эмээс шалтгаалах эрсдэлээс сэргийлэх, өвчлөл, эндэшдлийг бууруулах

Зураг 1. Фармаковижилансын тогтолцоо: хамаарах хүмүүс, үйл ажиллагаа,
бүтэц, болон хүлээгдэж буй үр дүн8
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ЭМ - ЭМИЙН ХАРИЛЦАН НӨЛӨӨ
Д. Нарантунгалаг /АУ-ны доктор/
АШУҮИС. БАС. Эм судлалын тэнхим

үгүйсгэх чиглэлээр үр дүн гарахыг эмийн
харилцан үйлчлэл гэж үздэг.

Эмэн эмчилгээний гол зорилго нь
эмнэлзүйн үр дүнд хүрэх явдал бөгөөд
тэрхүү үр дүнг дээшлүүлэхийн тулд
эмийн бодисыг дангаар нь зөв тунгаар
хэрэглэх, эсвэл хоёр буюу түүнээс
дээш олон эмийг зэрэгцүүлэн хэрэглэх
шаардлагатай байдаг. Эмийг зэрэгцүүлэн
үр дүнтэй хэрэглэхийн тулд, эмнэлгийн
мэргэжилтнүүд юуны түрүүн эм тус
бүрийн талаар тодорхой мэдлэгтэй байх
шаардлагатай.

Эмийн харилцан үйлчлэлийг үйлдлийн
чиглэлээр нь:
• Синергизм
• Антагонизм гэж 2 ангилдаг.
Зэрэгцүүлэн
хэрэглэсэн
эмүүд
нэг
нэгнийхээ үйлчлэлийг дэмжиж байвал
синергизм буюу хам үйлдэл гэнэ. Эмийн
харилцан нөлөө нь эмийн эмчилгээ
үр дүнгүй болох эсвэл фармакологийн
үйлдэл болон хоруу чанар ихсэх, амь
насанд аюултай байдлыг ч үүсгэж болно.
Ийм харилцан үйлчлэл үзүүлж байвал
антагонизм үйлдэл гэнэ.

Эмнэлгийн практикт хоёр буюу түүнээс
дээш нэр төрлийн эмийг зэрэгцүүлэн
хэрэглэх явцад нэг нэгнийхээ үйлдлийн
хүчийг нэмэгдүүлэх, сулруулах, эсвэл бүр

Харилцан
нөлөө

Биеийн
гадна

Тариурт

Биеийн
дотор

Дуслын
шингэнд

Фармако
кинетик

Эмийн харилцан нөлөөлөл үүсч болох
шалтгаанд эмийн бэлдмэлийг хавсарч
хэрэглэснээс, өвчний түүх болон жор
бичилтийн хооронд уялдаа холбоос
байхгүйгээс мөн шинэ эмүүд зах зээлд
маш олон тоогоор нийлүүлэгдэж байгаа,
нэг дор олон эм хэрэглэх зэрэг орно.

Фармако
динамик

Тодорхой ...

Фарма
коди ...

Фарма
коки ...

Эмийн харилцан нөлөө үүсгэх хувь хэмжээ
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Эмүүд хоорондоо янз бүрийн механизмаар
харилцан үйлчлэлцдэг ба үүнд эмийн
шимэгдэлт, тархалт, бодисын солилцоо
болон ялгаралт өөрчлөгдөх механизмаар
эмийн харилцан үйлчлэл үүсдэг.

Тархалт 9%

Шимэгдэлт 3%

Шимэгдэлт
өөрчлөгдсөнөөс
үүдэх
харилцан нөлөөлөл: Нэг эм нөгөө
эмийнхээ шимэгдэх шинж чанарыг
өөрчилснөөр эмийн харилцан үйлчлэл
үүсч болно. Нэг эм нөгөөтэй холбогдож
нэгдсэнээр ходоодны pH-ыг өөрчлөх,
ходоод гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг
өөрчлөн, эмийн харилцан үйлчлэл бий
болгоно.

Ялгарал 20%
Хувирал 68%

Эмийн тархалтын шатанд илрэх харилцан
нөлөөлөл: Эмийн харилцан үйлчлэлийн
эмийн тархалтад нөлөөлөх хамгийн
нийтлэг хэлбэр нь эм уурагтай холбогдох
үйл явцад өөрчлөлт орох явдал юм. Улмаар
эмийн уурагтай нэгдээгүй чөлөөт хэсэг
цусанд ихсэж, фармакологийн үйлдэл
нэмэгдэх шалтгаан болдог. Уурагтай
холбогдох чадвар их, эмчилгээний индекс
багатай эмүүдэд эмийн харилцан үйлчлэл
амархан илэрдэг.

Ходоод гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн
өөрчлөх харилцан нөлөөлөл: Эмийн
харилцан
үйлчлэлийн
төдийлөн
дурьдагдаад байдаггүй нэг механизм
бол нэг эм нь ходоод гэдэсний замаар
явж өнгөрөх хугацааг өөрчлөх явдал
юм. Ингэснээр эмийн фармакокинетикт
нөлөөлөөгүй ч, ходоод гэдэсний замд
байх хугацаа нь өөрчлөгдсөнөөр эмийн
фармакологийн үйлдлүүдэд өөрчлөлт гарч
ирнэ. Антихолинергийн бүрдэлтэй эмүүд
ба опоидууд нь ходоод гэдэсний гүрвэлзэх
хөдөлгөөнийг удаашруулдаг бол харин
метоклопрамид, туулгах эмүүд нь ходоодны
хоосролт болон ходоодоор дамжин
өнгөрөлтийг түргэсгэн шимэгдэлтийн
хурдыг ерөнхийд нь нэмэгдүүлнэ.

Эмийн хувирлын шатанд илрэх харилцан
нөлөөлөл: Фармакокинетикийн харилцан
үйлчлэлийн дотор эмийн хувирлын шатанд
илрэх харилцан нөлөөллийн хэлбэр
нь эмнэлзүйн чухал ач холбогдолтой.
Өндөр настай өвчтнүүдэд цитохром
Р450 ферментийн оролцоотой явагдах
бодисын солилцоо алдагдсан байдаг.
Эмийн хувиралд голчлон оролцдог
зургаан цитохром Р450 изоферментүүд,
тухайлбал: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19,
CYP2D6, CYP2E1 болон CYP3A4 байгааг
Флокхарт болон Танус-Сантос (2002 он)
нарын судлаачид тогтоожээ.

Ходоодны шүүсний pH өөрчлөгдсөнөөс
үүсэх харилцан нөлөөлөл: Ходоодны
хэвийн pH-ийг өөрчилдөг эмүүд нь
бусад эмүүдийн шимэгдэх шинж чанарт
нөлөөлдөг. О.Коннор-Семмес нарын (2001
он) хийсэн судалгаанд залуу насны хүнтэй
харьцуулахад өндөр настан нь ходоодны
pH нэмэгдэлтэнд илүү мэдрэг болох нь
тодорхойлогдсон байна.

CYP450 ферментийн оролцоотой явагддаг
эмийн харилцан үйлчлэл нь голчлон уг
фермент идэвхгүйжсэнээс цусанд эмийн
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сувганцрын шүүрлийн тусламжтайгаар
эмийн бодис болон түүний задралын
бүтээгдэхүүнүүд шээсээр биеэс ялгарч
гардаг. Бөөрний сувганцарт идэвхтэй
зөөвөрлөлт хийдэг уургийн ижил хэсэгт
өрсөлдөн холбогдож, зөөвөрлөгддөг хоёр
эмийн харилцан нөлөөллийн улмаас
нэг эмийн ялгаралт буурч, ийлдсэн дэх
концентраци хордуулах хэмжээнд хүрдэг.

бодисын концентраци нэмэгдэх эсвэл
изофермент хэт идэвхжиснээс эмийн
задрал эрчимжиж, цусан дахь концентраци
багасах замаар харилцан нөлөөлөл
үүсдэг байна. Жонсон нарын судалгааны
дүнгээр (1999 он) CYP450 изоферментийн
идэвх буурах нь амь насанд аюултай
эмийн харилцан нөлөөлөлд хүргэдэг
гол механизм болдог байна. Цитохром
450 изоферментийн идэвхтэй хэсэгт
өрсөлдөн холбогддог эмүүдийн харилцан
нөлөөллийн дүнд нэг эмийн нөлөөгөөр
уг ферментийн идэвхийг дарангуйлахад
хоёр дах эмийн цусан дах концентраци
ихсэх замаар эмийн харилцан нөлөөлөл
үүсдэг.
CYP450
изоферментийг
саатуулах хугацаа нь түүнтэй холбогдож,
идэвхгүйжүүлж буй эмийн хагас задралын
хугацаанаас хамаарна. Богино хагас
задралын хугацаатай эмүүдийн хувьд
изоферментийг саатуулах нөлөө нь удаан
үргэлжилдэггүй бол хагас задралын
хугацаа урттай эмийн нөлөөгөөр үүссэн
изоферментийн идэвхийн дарангуйлал нь
удаан үргэлжилж, 1-2 өдөр хүртэл эмийн
харилцан нөлөөлөл илэрдэг байна.

Шээсний pH-ийн өөрчлөгдөлт нь эмийн
ялгаралтад нөлөөлнө. Тухайлбал: Шээс
шүлтжих нь сул суурилаг эмийн ялгаралтыг
бууруулдаг ба шээсний pH хүчиллэг болох
тухайн эмийн ялгаралтыг нэмэгдүүлдэг.
Харин шээсний хүчилшилт нь сул хүчиллэг
эмийн
ялгаралтыг
бууруулна.
Энэ
механизм нь эмийн биохүрэхүйг бууруулах
замаар өөрчилдөг эмийн харилцан
үйлчлэлийн үед тохиолддог ба протеаза
ингибиторуудад
нийтлэг
тохиолддог.
Учир нь протеаза ингибиторууд нь
CYP450
изоферментийг
идэвхжүүлэх
бөгөөд фенитоин, дексаметазон зэрэг
эмүүд нь протеаза ингибиторуудын
элгэнд задралтыг нэмэгдүүлж, улмаар
ийлдсэн дэх концентрацийг бууруулдаг.
Үүний дүнд эмийн хоруу чанар нэмэгдэх
бөгөөд ялангуяа өндөр настай хүмүүст
эмийн харилцан үйлчлэл бөөрний үйл
ажиллагаанд нөлөөлөх замаар үүсэх нь
нийтлэг байдаг байна.

CYP450
изоферментийн
идэвх
дарангуйлагдах
нь
эмийн
тунгаас
хамааралтай.
Ферментийн
идэвхийг
дарангуйлж буй эмийн тун их байх тусмаа
уг ферментийн идэвхийг удаан хугацаанд
саатуулна. Цитохром Р450 ферментийг
идэвхжүүлснээс үүсэх эмийн харилцан
нөлөөлөл түүнийг эрчимжүүлж буй эмийн
болон ферментийн өөрийнх нь хагас
задралын хугацаанаас хамаардаг. CYP450
изоферментийг идэвхжүүлдэг гол эмүүд нь
карбамазепин, фенитойн, фенобарбитал
зэрэг эмүүд хамаарагддаг байна. Нас
ахихад энэ фермент идэвхээ амархан
алддаг.

Эмийн харилцан нөлөөг үнэлэх систем:
Эмийн харилцан нөлөөллийг үнэлэх
системийг боловсронгуй болгоход Татро
(2009 он) ба Де Маат (2004 он) нар их үүрэг
гүйцэтгэсэн. Эмийн харилцан нөлөөллийг
дараах гурван түвшинд ангилж үздэг.
• 1-р түвшингийн харилцан нөлөөлөл
(major significance)
• 2-р түвшингийн харилцан нөлөөлөл
(moderate significance)
• 3-р түвшингийн харилцан нөлөөлөл
(minor significance)

Эмийн бодисын ялгаралтын шатанд илрэх
эмийн харилцан нөлөөлөл: Бөөрний
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хэвтэж эмчлүүлэх эсвэл эмнэлэгт хэвтэх
хугацаа уртсахад хүргэхүйц эрсдэлийг
үүсгэх боломжтой.

Нэгдүгээр түвшингийн харилцан нөлөөлөл
(major significance) нь эмүүд хоорондоо
үл нийцэлтэй буюу хамт хэрэглэсэн
тохиолдолд маш сайн хяналт тавих
шаардлагатай эмүүд хамрагдана. Страйн
(2002 он) нарын судалгаагаар энэхүү
түвшингийн харилцан нөлөөлөл үүсгэх
эмийг зэрэгцүүлэн хэрэглэснээс үүдэх үр
нөлөө нь аль нэг эрхтэний гэмтэл үүсгэх
эсвэл өвчтний амь насанд аюултай байдаг.

Гуравдугаар
түвшингийн
харилцан
нөлөөлөл (minor significance) нь өвчтөнд
анзаарагдахгүй байж болох ч эмчилгээний
үр дүнд төдийлөн нөлөө үзүүлэхгүй. Энэ
түвшинд хамаарах эмүүдийг хавсран
хэрэглэхийг
хориглоогүй
боловч
эмнэлзүйн шийдвэр гаргахдаа хэрэв
тухайн эмийн харилцан нөлөөллөөс
үүсч болох гаж нөлөөг (жишээ нь огиж
бөөлжих, тууралт) өөр эмийг сонгосноор
сэргийлэх боломжтойг бодолцох хэрэгтэй.

Хоёрдугаар
түвшингийн
харилцан
нөлөөлөл (moderate significance) нь
эмүүдийг хавсарч хэрэглэснээс үүдэх
үр нөлөө өвчтөний биеийн байдлыг
дордуулах, нэмэлт эмчилгээ, эмнэлэгт

76

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

ВИРУСИЙН ЭСРЭГ ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ
Эмнэлзүйн эм судлаач – эмч Ш.Энхтуяа

шалтгаант халдварт өвчнүүд, ДОХ, хорт
хавдрын эсрэг вирусийн эсрэг эмүүдийг ч
бид өргөн хэрэглэдэг.

Коронавируст халдвар дэлхий нийтийг
хамарч, цар тахал болоод байгаа энэ
үед олон улсын эрдэмтэд, эмнэлгийн
мэргэжилтнүүд урд нь хэрэглэж байсан
эмүүдээ ашиглан түүний эсрэг тэмцэхийн
хамт, шинэ найдвартай эмийн бэлдмэлийг
зохион бүтээх ажилд ханцуй шамлан орж
байна.

Гэтэл коронавируст халдвар өргөн тархаж
байгаатай холбоотойгоор вирусийн эсрэг
улам бүр олон нэрийн эмүүдийг хэрэглэх
шаардлага бидний өмнө аргагүй тулгарч
байна.

Хүн амын 11-16% нь элэгний С вирусийн
халдварт өртсөн (ЭМС-ын 2018 оны
А/288 тушаал) манай орны хувьд элэгний
вирусийн эсрэг босепревир, телапревир,
симепревир, асунапревир, паритапревир,
гразопревир
зэрэг
протеаза-г
дарангуйлагч
эмүүд;
даклатасвир,
ледипасвир,
элбасвир,
велпатасвир
зэрэг вирусийн бүтцийн бус уураг
NS5A-г дарангуйлагчид, софосбувир,
дасабувир зэрэг бүтцийн бус уураг
NS5В-г дарангуйлагч үйлдэлтэй эмүүдийн
хэрэглээ багагүй байдаг нь ойлгомжтой.

Дэлхий дахинд шинэ коронавируст
халдварын
эсрэг
умифеновир,
фавипиравир, ремдесивир эмүүдийг өргөн
хэрэглэж байгаа бөгөөд эдгээр эмүүдийн
аюулгүй байдлын туршилт, судалгаанууд
бүрэн хийгдээгүй, эмчилгээнд хэрэглэсэн
туршлага хомс байгаа учраас вирусийн
эсрэг шинэ бүтээгдсэн эмүүдийг аюулгүй
хэрэглэх асуудал улам бүр ярвигтай болон
өргөжиж байна. Иймээс энэ асуудалд
нийт эмч мэргэжилтнүүдийн анхаарлыг
хандуулахыг
хүсч,
вирусийн
эсрэг
эмүүдийг хэрхэн зохистой хэрэглэх талаар
мэдээлэл өгөхийг зорилоо.

Мөн ханиад томуу, херпесүүд, вирусийн
Товч агуулга:

1. Эмчлүүлэгчид хэрэглэх эмийг сонгох асуудал
2. Уг эмийг хэрэглэж болохгүй, эсвэл маш болгоомжтой хэрэглэх шалтгаан байгаа
эсэхийг тодруулах шаардлага
3. Томуугийн вирусийн эсрэг эмүүдийг хэрэглэх үед илэрч болзошгүй гаж нөлөөнүүд
4. Өвчтөнд хяналт тавих талаар зөвлөмж
5. Эмчлүүлэгчдэд өгвөл зохих “Санамж зөвлөгөө”
6. Бусад эмийн бодисуудтай харилцан нөлөөлөх
7. Анхаарвал зохих бусад асуудлууд
8. Дүгнэлт
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1. Тухайн эмийг хэрэглэх шаардлага
үнэхээр байгаа эсэх, хэрэглэх бол
аль эмийг сонгох вэ? гэдгийг сайтар
бодож үзэх

дордуулчихгүйн тулд ямар арга хэмжээ
авах вэ? гэсэн асуудлууд шил дараалан
гарч ирнэ. Дээр нь эмчлүүлэгч жирэмсэн
эсвэл хөхүүл байвал асуудал улам ярвигтай
болно. Эдгээр асуудлыг өвчтөнд хамгийн
ашигтайгаар шийдэх нь эмч хүний
гол зорилго бөгөөд мэдлэг, ур чадвар
шаардсан асуудал байдаг. Вирусийн
эсрэг бэлдмэл хэрэглэх тохиолдолд эдгээр
ээдрээтэй асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар
одоо ярилцацгаая.

Эмч хүн ямар ч эмийг, тэр дундаа хүнд
ноцтой гаж нөлөө үзүүлж болох эмийг
эмчлүүлэгчдээ санал болгохдоо маш
анхааралтай байж, ёстой л “долоо хэмжиж
нэг огтол” гэдгийн үлгэрээр хандаж байх
ёстой.
Юуны урьд Таны тавьсан онош баталгаатай
үнэн зөв, тодорхой байх ёстой. Дараа нь
тавьсан оношийн дагуу эмчилгээг бичнэ.

2. Эмчлүүлэгчид Таны санал болгох
эмийг, хэрэглэж болохгүй эсвэл маш
болгоомжтой
хэрэглэх
шалтгаан
байгаа эсэхийг асууж тодруулах.
Өөрөөр хэлбэл Таны өмнө байгаа хүний
онцлогийг судлан тухайн бэлдмэлийг
хэрэглэх эсэхийг шийдэх. Үүнд:

Эмч хүн
“Үндсэн онош”, “Хавсарсан
онош”, “Дагалдах онош” гэсэн гурван
төрлийн онош тавьдгийг бид мэднэ.
• Үндсэн онош – Таны эмчлэх ёстой
үндсэн өвчин бөгөөд Таны бичих ихэнх
эм энэ өвчний эсрэг чиглэгдэнэ.

2.1.Жирэмсэн эх болон жирэмслэх
магадлалтай
эмэгтэйд
хэрэглэх
эсэхийг шийдэх.

• Хавсарсан онош – Тухайн өвчинтэй хамт
явагдаж байгаа өвчин эмгэгийг хэлнэ.
Хамт үргэлжилж байгаа эдгээр өвчнийг
зэрэг эмчлэх шаардлага тулгардаг.

Вирусийн эсрэг бэлдмэлүүд, ялангуяа
шинээр зохион бүтээгдсэн эмүүдийн ихэнх
нь ургийн гаж хөгжил үүсгэх нөлөөтэй
байдаг. Тодруулбал:

• Дагалдах онош – Тухайн хүнд урьд нь
оношлогдсон архаг хууч өвчнийг хэлдэг.
Энэ удаад дагалдах өвчнийг заавал
эмээр эмчлэх гээд байх албагүй. Гэвч
үндсэн болон хавсарсан өвчний эсрэг
эмийг сонгохдоо дагалдах өвчнийг
заавал бодолцох шаардлагатай байдаг.

Ацикловир: Ацикловирыг төрөл бүрийн
хэлбэрээр жирэмсэн эхэд хэрэглэсэн
зах зээлийн дараах өргөн хүрээний
судалгаанаас харахад, урагт гаж нөлөө,
төрөлхийн гаж хөгжил үүссэн давтамж нь
ураг тээж төрүүлсэн нийт эхчүүдийнхээс
ялгаагүй байлаа. Ажиглагдсан гаж
нөлөөний цөөн тохиолдол нь бусад эхчүүдэд
тохиолдсоноос ялгарах онцлог зүйлгүй,
энэ эмийн хэрэглээтэй “шалтгаан -үр
дагавар”-ын хамааралтай гэх үндэслэлгүй
байв.

Жишээ нь: Ковид 19-ийн халдвартай,
уушгины хатгаа хавсарсан, элэгний С
гепатиттай өвчтөн байлаа гэж бодъё.
Энэ хүнд мэдээж томуугийн вирусийн
эсрэг бэлдмэл, антибиотик болон цэр
ховхлох зэрэг шинж тэмдгийн эмчилгээ
хийх шаардлагатай. Тэгвэл элэгний архаг
өвчтэй хүнд ковидын эсрэг эмүүдээс
алийг нь сонгох вэ? дагалдах өвчний
эсрэг (С вирусийг устгах) эмчилгээг яг
одоо хавсран хийх шаардлага байна уу?
Тухайн өвчтөний элэгний үйл ажиллагааг

Гэвч Ацикловир эмийг жирэмсэн эмэгтэйд
зөвхөн эхэд үзүүлж болох ашиг тус нь
урагт үзүүлж болзошгүй эрсдэлээс илүү
байгаа нөхцөлд л хэрэглэхийг зөвшөөрдөг.
Ацикловирыг амьтанд (туулай, хулгана,
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жирэмсэн эмэгтэйд, зөвхөн эхэд өгөх
үр ашиг нь эх ба урагт учирч болзошгүй
эрсдэлийг
зөвтгөсөн
тохиолдолд
хэрэглэнэ. Эмнэлзүйн өмнөх нөхөн
үржихүйн
хордлогын
туршилтаар:
ремдесивир нь хээлтэй амьтдын (харх,
туулай) үр хөврөлийн хөгжилд сөрөг нөлөө
үзүүлээгүй.

харх) стандарт тунгаар тарьж туршихад
хээл ба үр төлд нь ямар нэгэн хордуулах
(эмбриотоксик) ба ургийн гаж хөгжил
үүсгэх (тератоген) үйлдэл үзүүлээгүй
боловч, стандарт бус (маш өндөр тунгаар
тарьсан) туршилтаар эм хархны үр төлд
төрөлхийн гаж хөгжил ажиглагдсан. Энэ
ажиглалтын эмнэл зүйн ач холбогдол
одоогоор бүрэн тодорхойгүй байгаа.

Товчхондоо эдгээр эмийг жирэмсэн
эхэд зөвхөн эхийн амь насны заалтаар
хэрэглэнэ.

Умифеновир:
Амьтад
дээр
хийсэн
туршилтаар энэ бүтээгдэхүүн нь ургийн
гаж хөгжил үүсгэх чанартайг илрүүлсэн
учраас
жирэмсэн
үед
хэрэглэхийг
хориглоно.

2. Хөхүүл хүүхэдтэй
эсэхийг шийдэх

эхэд

хэрэглэх

• Ацикловир: Хөхүүл эхэд зохих тунгаар
уулгах үед хөхний сүүн дэх эмийн
түвшрүүлэг нь эхийн цусан дахь тунтай
адил хэмжээгээр байдаг бөгөөд, энэ
нь хөхүүл хүүхдэд хоногт кг жин тутамд
0,3 мг тунгаар хүрч очих боломжтойг
харуулж байгаа юм. Тиймээс энэ
бэлдмэлийг хөхүүл эх маш болгоомжтой
хэрэглэх ёстой.

Фавипиравир: Амьтад дээр хийсэн
туршилтаар энэ бүтээгдэхүүн нь ургийн
гаж хөгжил үүсгэх чанартайг, жирэмсэн
эмэгтэйчүүд үүнийг хэрэглэвэл эмийн
бодис ургийн цус руу эхсээр дамжин
орох боломжтойг тогтоосон. Тиймээс
энэ бүтээгдэхүүнийг жирэмсэн эхэд
хэрэглэхийг хатуу хориглодог. Өөрөөр
хэлбэл энэхүү эмийг зөвхөн жирэмсний
сорилын хариу нь сөрөг байгаа эмэгтэйд л
хэрэглэх боломжтой. Эмийг хэрэглэж байх
үед болон хэрэглээд дууссаны дараа 7
хоногийн дотор жирэмслэхээс хамгаалах
үр дүнтэй арга хэмжээ авч байх ёстой.
Хэрэв энэ хугацаанд жирэмсэлсэн нь
тогтоогдвол эмийн хэрэглээг нэн даруй
зогсоож, зохих мэргэжлийн эмч нартай
холбоо барьж зөвлөгөө авах хэрэгтэй.
Эрэгтэй хүн ч энэ эмийг хэрэглэж байх
хугацаанд эсвэл хэрэглэснээс хойш
7 хоногийн дотор бэлгийн харьцаанд
орохдоо
эмэгтэйг
жирэмслүүлэхээс
(бэлгэвч г.м) урьдчилан сэргийлэх ёстой
бөгөөд жирэмсэн эмэгтэйтэй бэлгийн
харьцаанд орох ёсгүй.

• Умифеновир: Хөхүүл үед үндсэн
үйлчлэгч бодис болон түүний метаболит
нь хөхний сүүгээр дамждаг эсэх нь
тодорхойгүй байгаа учраас хэрэглэх
зайлшгүй шаардлагатай үед хөхөөр
хооллохыг зогсоох хэрэгтэй.
• Фавипиравир: Энэ бүтээгдэхүүний гол
метаболит болох гидроксид нь эхийн
сүүнд нэвтрэн ордог учраас түүнийг
хөхүүл эхчүүд энэ эмийг хэрэглэж
байхдаа хүүхдээ хөхүүлэхгүй байх
ёстой.
• Ремдесивир: Хүний сүүнд ремдесивир
илэрдэг эсэх, хөхөөр хооллож буй
нялх хүүхдэд үзүүлэх нөлөө, сүүний
гарцад үзүүлэх нөлөөллийн талаар
мэдээлэл одоогоор алга байна.
Амьтанд
хийгдсэн
туршилтаар:
гөлөгний цусанд ремдесивир ба түүний
метаболит илэрсэн нь ремдесивир

Ремдесивир: Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд
ремдесивирийн
хэрэглээний
талаар
хангалттай судалгаа хийгдээгүй. Тиймээс
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халдвартай хүүхдийг эмчлэх болон
энэ халдвараас урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор хэрэглэхдээ насанд хүрсэн
хүмүүст
хэрэглэдэг
тунгаар
өгөх
боломжтой. Харин хоёроос доош насны
хүүхдэд насанд хүрэгчдийн тунгийн тал
хувийг (50%) өгнө. Харин дөнгөж төрсөн
нярайг эмчлэхдээ ацикловирийг судсанд
тарьж хэрэглэдэг.

хөхний сүүгээр гадагшилдаг байж
болзошгүйг харуулж байгаа юм.
Тиймээс хөхүүл эхэд энэ бэлдмэлийг
хэрэглэх зайлшгүй шаардлага гарвал:
SARS-CoV-2 сөрөг нярайд вирусийн
халдвар дамжих магадлал, хөхүүл
хүүхдэд энэ эмийн үзүүлж болох сөрөг
нөлөө, хүүхдийг хөхөөр хооллохын ач
тус, эхийн хэрэгцээ, эхийн суурь өвчин
зэрэг эерэг, сөрөг хүчин зүйлүүдийг
сайтар цэгнэн үзсэний үндсэн дээр
тухайн эхэд хэрэглэх эсэх, хэрэглэвэл
хүүхдийг хөхүүлэх эсэхийг шийдэх
хэрэгтэй.

Умифеновир ба Фавипиравирийг 18-аас
доош насны хүүхдэд хэрэглэх аюулгүй
байдал, үр нөлөөг судлан тогтоогдоогүй
учраас хүүхдэд хэрэглэхгүй.
Умифеновирийн эмнэлзүйн өмнөх туршилт:
Нялх амьтдад (8 долоо хоногтой гөлгөнд
1 сарын турш, 7-8 сартай гөлгөнд 20
хоногийн турш, үхлийн тунгаас бага 60
мг/кг/ хоног тунгаар уулгаж) туршихад,
туршилтын
амьтад
амиа
алдсан
тохиолдлууд ажиглагдсан. Мөн туршилтын
нялх амьтдад (6 хоногтой хархны зулзага,
8 долоо хоногтой гөлөг) хэвийн бус алхалт,
араг ясны булчингийн эсийн хатингаршил,
булчингийн ширхэгүүдийн вакуумжилт,
миокардийн
эсүүдийн
тэжээлийн
хямрал үхжил, эсийн дотор эрдэс бодис
хуримтлагдах гэх мэт эмгэг өөрчлөлтүүд
ажиглагдсан.

3. Харшилтай хүмүүст хэрэглэх эсэхийг
шийдэх
Хэрэв эмчлүүлэгч эдгээр бэлдмэлд эсвэл
бэлдмэлийн найрлагад орсон аль нэг
туслах бодист хэт мэдрэг буюу харшилтай
болох нь тогтоогдсон бол хэрэглэхийг
хориглоно;
Харин ямар нэг хүнсний зүйл ба эмэнд
харшилтай бол маш болгоомжтой хандах
хэрэгтэй. Учир нь дээр дурьдагдсан
эмүүдийн нөлөөн дор ховор тохиолдолд
дор дурдсан харшлын гаж нөлөөнүүд
илрэх эрсдэл бий. Үүнд:
• Ацикловир:
тогтолцооны
урвал;

дархлааны
эрхтэн
талаас анафилаксийн

Ремдесивирийг
хүүхдэд
хэрэглэнэ.
Хүүхдэд хэрэглэх тунг тогтоохдоо, насанд
хүрсэн эрүүл хүмүүсийн физиологийн
байдалд үндэслэсэн (PBPK) загварчлал
болон
фармакокинетик
өгөгдлийг
үндэслэн хийдэг бөгөөд 3.5 кг-аас 40 кг
хүртэл жинтэй хүүхдийн биеийн жинд
нийцүүлэн мг/кг хэмжээсээр тооцож
олно. Нийт 4 хоног хэрэглэнэ. Энэ эмийн
хэрэглээг 5-10 хоногоос илүү хугацаагаар
сунгахгүй. Эмийг хэрэглэж эхлэхээс өмнө
28-аас дээш хоногийн настай хүүхдийн
цусанд бөөрний фильтрацийн хэмжээг
(креатинины клиренс) тодорхойлох ёстой

• Умифеновир: арьс улайх, загатнах,
тууралт, чонон хөрвөс, судас мэдрэлийн
хаван
зэрэг
хэт
мэдрэгшилтэй
холбоотой хариу урвал;
• Фавипиравир: шокийн ба харшлын
урвал, эпидермисийн хорт үхжил,
стивен-жонсоны хам шинж илрэх
магадлалтай.
4. Хүүхдэд хэрэглэх эсэх
Ацикловирийг хоёроос дээш настай,
дархлаа нь дарангуйлагдсан, герпесийн
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байдлыг бүрэн тодруулсны дараа тухайн
эмийг хэрэглэх эсэхийг шийдэх ба зөвхөн
түүнд тохирох эмийг, тохирох тунг тогтоож
өгөх хэрэгтэй. Үүнд:

бөгөөд 7-28 хоногийн настай гүйцэт
нярайд ийлдсэн дэх креатинины хэмжээг
тогтоосон байх ёстой. Ремдесивирийн
хэрэглээний явцад өвчтөний элэгний үйл
ажиллагааны лабораторийн сорилыг өдөр
бүр хийж байх ёстой.

• Ацикловир: Бөөрний үйл ажиллагааны
дутагдалтай хүмүүст өндөр тунгаар
хэрэглэж байхдаа шингэнийг зохих
хэмжээгээр
нөхөн
уулгаж
байх
хэрэгтэй. Энгийн герпесийн халдвар
авсан бөөрний үйл ажиллагааны
дутагдалтай хүмүүст хэрэглэх тунг уг
эм биед хуримтлагдахааргүй байхаар
тохируулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл
эдгээр хүмүүст өгч болох хамгийн
өндөр тун нь судсаар нэг удаад тарихад
зөвшөөрөгдөх тунгаас ихгүй байх
ёстой. Тодруулбал:

5. Өндөр настанд хэрэглэх эсэх
Өндөр настнуудын бөөрний үйл ажиллагаа
муудсан байх магадлал өндөр байдаг
учраас вирусийн эсрэг эмийн тунг тэдэнд
зориулан тохируулах хэрэгтэй. Ялангуяа
ацикловирыг өндөр тунгаар хэрэглэж
байгаа өндөр настны биед байх шингэний
хэмжээг хэвийн байлгахад анхаарал тавих
хэрэгтэй.
Вирусийн эсрэг шинэ эмүүдийг өндөр
настай өвчтөнүүдэд хэрэглэх үед аюулгүй
байдал, үр нөлөөг хангалттай судлаагүй,
хэрэглэсэн туршлага
хязгаарлагдмал
учраас энэ эмийн ахмад настанд үзүүлж
болох ашиг тус, эрсдэлийг сайтар үнэлж
үзсэний дараа хэрэглэх эсэхийг шийдэх
ба эмчилгээг туйлын болгоомжтой явуулах
хэрэгтэй;

Бөөрний
үйл
ажиллагааны
хүнд
хэлбэрийн
дутагдалтай
(креатинины
клиренс 10 мл/мин-аас доош орсон)
өвчтөний энгийн герпесээр үүсгэгдсэн
халдварыг эмчлэхдээ 200 мг ацикловирыг
хоногт 2 удаа буюу 12 цагийн зайтай
уулгах бол могой яр өвчний үед тунг 800
мг хүртэл ихэсгэн хоногт 2 удаа 12 цагаар
уулгана. Бөөрний үйл ажиллагааны
дутагдал нь дунд зэрэг байгаа өвчтөнд
(креатинины
клиренс10-25
мл/мин)
800 мг тунгаар хоногт 3 удаа (8 цагийн
зайтай) хэрэглүүлнэ. Харин бөөрний үйл
ажиллагааны хөнгөн зэргийн дутагдалтай
өвчтөнд энэ эмийн тунг тусгайлан
тохируулах
шаардлагагүй.
Элэгний
хатуурлын төгсгөлийн шатанд орсон
(элэгний нийлэгжүүлэх үйл ажиллагаа
алдагдсан, үүдэн венийн зогсонгишил
бүхий) хүмүүст энэ эмийг хэрэглэсэн
туршлага одоогоор хомс байгаа ч
фармакокинетикийн
үзүүлэлтүүдэд
үндэслэн тунгийн зохицуулалтыг заавал
хийх шаардлагагүй гэж үздэг.

6. Төрөл бүрийн эмгэгтэй хүмүүст
эмчилгээний асуудлыг шийдвэрлэх нь
6.1.Цус төлжүүлэх тогтолцооны эмгэгтэй
хүмүүст
Вирусийн эсрэг ихэнх эмүүд (үүний дотор
ацикловир, умифеновир, фавипиравир)
цусны цагаан эс ба ялтаст эсийн тоог
цөөрүүлэх, цус багадалт үүсгэх гаж
нөлөөтэй байдаг тул цус төлжүүлэх
тогтолцооны
ямар
нэгэн
эмгэгтэй
хүмүүсийн өвчнийг улам хүндрүүлэх
эрсдэлтэй.
6.2. Элэг /бөөрний архаг өвчтэй эсвэл
бөөрний дутагдалтай хүмүүст
Элэг/бөөрний эмгэгтэй хүмүүст зохих
шинжилгээнүүдийг
хийлгэн
биеийн
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• Умифеновир
ба
Фавипиравир:
Элэг, бөөрний үйл ажиллагааны
алдагдалтай өвчтөнд эдгээр эмийн
фармакокинетикийн онцлог, аюулгүй
байдлыг
хангалттай
судлаагүй.
Бөөрний дутагдалтай өвчтөнүүдийн
сийвэн дэх фавипиравир ба түүний
метаболитын концентрац нэмэгдэж
болзошгүй. Тиймээс
элэг бөөрний
үйл
ажиллагааны
дутагдалтай
өвчтөнд: үзүүлж болох үр ашиг ба
учирч болзошгүй эрсдэлийг сайтар
цэгнэн үзсэний үндсэн дээр эмчилгээг
эхлүүлэх эсэхийг шийдвэрлэх ба
эмчилгээг эхлэхийн өмнө элэг/бөөрний
үйл ажиллагааны алдагдлын зэргийг
тогтоож, эмчилгээг эмчлүүлэгчийн
эмнэлзүйн
болон
шинжилгээний
үзүүлэлтэд тасралтгүй хяналт тавих
замаар туйлын болгоомжтой хийх
ёстой.

6.3.Бусад төрлийн эмгэгтэй хүмүүст

• Ремдесивир:
Энэ
бэлдмэлд
дүүргэгч бодисын үүрэгтэй ордог
сульфобутилэфир- β -циклодекстриний
натрийн давс (SBECD) нь бөөрөөр
дамжин цэвэрлэгддэг тул бөөрний үйл
ажиллагаа нь буурсан өвчтөнүүдийн
цусанд хуримтлагдах эрсдэлтэй учраас
ийм эмгэгтэй насанд хүрэгчид болон
хүүхдэд (28-хоногоос дээш насны нярай
орно) ремдесивирийг хэрэглэхийг
зөвлөдөггүй. Харин элэгний эмгэгтэй
өвчтөнд
ремдесивирийн
аюулгүй
байдлын судалгаа бүрэн үнэлэгдээгүй
учраас
элэгний
лабораторийн
шинжилгээг бүх өвчтөнд ремдесивир
эхлэхээс өмнө, мөн эмчилгээ хийх
явцад өдөр бүр хийж, өгөх үр ашиг
нь болзошгүй эрсдэлээс давсан
тохиолдолд
л
эмчилгээг
маш
болгоомжтой хийж болно.

Ацикловир: Энэ эм нь халдварлагдаагүй
эсийн
тимидинкиназа
ферментэд
үйлчилдэггүй тул хөхтөн амьтдын эсийг
хордуулах чанар багатай хэдий ч дараах
гаж нөлөөнүүд илрэх боломжтой. Үүнд:

• Ацикловир
бэлдмэлийг
дархлаа
нь суларсан хүмүүст дахин давтан
эсвэл удаан хугацаагаар хэрэглэх үед
ацикловирт тэсвэртэй вирусийн үржил
өсөлт давамгайлан ихсэх эрсдэлтэй.
• Фавипиравир бэлдмэл нь цусан дахь
шээсний хүчлийн хэмжээг ихэсгэж
болзошгүй
ба
эмийн
хэрэглээг
зогсоосны дараа эргэн хэвэндээ ордог.
Тиймээс энэ бүтээгдэхүүнийг тулай
өвчтэй эсвэл энэ өвчнөөр өвдөж байсан
буюу цусан дахь шээсний хүчлийн
хэмжээ нь ихэссэн (гиперурикеми)
хүмүүст болгоомжтой хэрэглэнэ.
3. Эмийн гаж нөлөө
Хэдийгээр хэрэглэсэн хүн бүрт илрээд
байдаггүй ч бусад бүх эмүүдийн нэгэн адил
вирусийн эсрэг эмүүдийг хэрэглэх үед
дараах гаж нөлөөнүүд илэрч болзошгүй.

Төв мэдрэлийн тогтолцооны талаас:
толгой өвдөх, толгой эргэх, маш ховор
тохиолдолд цочромтгой болох, ухаан
самуурах, салгалах, явах үедээ гуйвах
(атакси), хэл яриа тультрах, хий юм
харах, сэтгэцийн өөрчлөлтийн шинжүүд,
унаж татах, нойрмоглох, энцефалопати,
кома-д орох зэрэг (Эдгээр гаж нөлөөнүүд
нь түр зуурын бөгөөд ихэвчлэн бөөрний
үйл ажиллагааны дутмагшилтай болон
бусад урьдчилсан нөхцөл бүхий хүмүүст)
тохиолддог. Амьсгалын замын талаас:
амьсгаадах;
Хоол боловсруулах ба элэг цөсний замд:
бөөлжис цутгах, бөөлжих, гүйлгэх, гэдэс
орчмоор өвдөх, билирубин ба элэгний
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ферментүүдийн идэвх нэмэгдэх, элэгний
үрэвсэл, шарлалт;

(ховдлын ээлжийн бус агшилт) үүсэх зэрэг
болно.

Арьс ба арьсан доорх зөөлөн эдийн
талаас: загатнаа, тууралт (түүний дотор
гэрэлд хэт мэдрэгших); чонон хөрвөс, үс
халцарч унах, бүх биеийн үс халцран унах,
Квинкийн хаван.

Ноцтой сөрөг урвалууд нь харшлын хүнд
хэлбэрийн урвалуудаас гадна уушгины
үрэвсэл, хүнд хэлбэрийн гепатит, элэгний
үйл ажиллагааны алдагдал, шарлалт;
бөөрний цочмог өвчин, сэтгэцийн
болон мэдрэлийн шинж тэмдгүүд (ухаан
самуурах, хэвийн бус зан төрх, дэмийрэх,
хий юм үзэх, хий зөгнөлд автах, булчингийн
чангарал-уналт таталт); цусархаг энтерит
буюу бүдүүн нарийн гэдсэнд цусархагших
хам шинж үүсэх;

Бөөр ба шээс гадагшлуулах эрхтэн
тогтолцоонд: ховор тохиолдолд цусны
сийвэнд креатинин ба мочевины хэмжээ
ихсэх, бөөрний үйл ажиллагааны цочмог
дутагдал,
бөөрний хатгаа (колик),
шээсэнд давсны талст ихсэх; Бусад:
ядрах, халуурах зэрэг.

Ремдесивир: харьцангуй бага хугацаанд
хэрэглэсэн тул одоогоор эмнэлзүйн
хангалттай мэдээлэл хуримтлагдаагүй.
Гэвч түүнийг хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор
илэрч байсан, өмнө нь мэдээлэгдэж
байгаагүй зарим нэг ноцтой, гэнэтийн
таагүй гаж үзэгдлүүдийг дурьдвал:

Умифеновир:
эмийг
хэрэглэх
үед
арьс улайх, загатнах, тууралт, чонон
хөрвөс, судас мэдрэлийн хаван зэрэг
хэт мэдрэгшилтэй холбоотой харшлын
урвалуудаас гадна, хоол боловсруулах
замын талаас: гашуун юмаар гулгиж,
цээж хорсох, ходоодны орчимд хатуулдах,
бөөлжих зэрэг гаж нөлөө илэрч болзошгүй.
Цаашид энэ эмийг өргөн хэрэглэхийн
хэрээр гаж нөлөөний нэр төрөл олшрох
магадлалтайг анхаар.

Судсанд тарихтай холбоотой урвалууд:
Судсаар хийх явцад эсвэл түүнийг
хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор үүссэн, түр
зуур ажиглагдаж байсан (дуслын тарианы
урвал гэдэг) шинж тэмдэгүүд нь цусны
даралт огцом буурах, дотор муухайрах,
бөөлжих, их хэмжээний хүйтэн хөлс гарах,
чичирч дагжих зэрэг байлаа. Эмнэлзүйн ач
холбогдол бүхий дуслын тарианы урвалын
шинж тэмдэг илэрвэл тарилгыг нэн даруй
зогсоож, зохих эмчилгээг эхлүүлнэ.

Фавипиравир: Зонхилон тохиолддог гаж
хариу урвалууд нь цусан дахь шээсний
хүчил ихсэх, суулгалт, нейтрофилийн тоо
цөөрөх; AСАT, AЛАT, шүлтлэг фосфатаза
ба билирубины үзүүлэлт ихсэх; гүйлгэх,
дотор муухайрч бөөлжих, ходоод гэдэсний
хямрал,
дээрх
гэдэсний
шархлаа,
ходоодны үрэвсэл, баас цустай гарах;
бронхийн багтраа, хоолой залгиур өвдөх,
хамрын салстын үрэвсэл, хамар залгиурын
үрэвсэл; цусанд креатинкиназа ихсэх,
цустай шээх, гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл,
арьсны нөсөөжилт нэмэгдэх, амт мэдрэх
чадвар өөрчлөгдөх, арьс хөхрөх, харааны
гажиг үүсч юм сүүдэртэж харагдах, нүд
өвдөх, толгой эргэх, зүрхний хэм алдалт

Элэгний трансаминазын идэвх хэт
өндөрших эрсдэл бий. Хэрэв өвчтөний
трансаминазын хэмжээ хэвийнээс 5
дахин өндөршсөн (АЛАТ≥5) байвал
Ремдесивирийг хийж эхлэхгүй байх
хэрэгтэй.Элэгний үрэвслийн шинжүүд
илэрвэл, мөн цусны бүлэгнэлтийн гол
үзүүлэлт болох INR өөрчлөгдвөл эмчилгээг
даруй зогсоох ёстой.
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4. Өвчтөнд хяналт тавих талаар зөвлөмж

Тиймээс энэ бүтээгдэхүүнийг тулай
өвчтэй эсвэл өвдөж байсан эсвэл
цусан дахь шээсний хүчлийн хэмжээ
нь ихэссэн (гиперурикеми) хүмүүст
болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй.

Вирусийн
эсрэг
бүлгийн
аль
ч
бэлдмэлүүдийг хэрэглэх үед өвчтөний элэг
ба бөөрний үйл ажиллагааг нарийн шалгаж
байх хэрэгтэй. Ялангуяа ремдесивирийг
хэрэглэсэн
хязгаарлагдмал
тооны
туршлагаас харахад бидний өнөөгийн
өвчтөнд зөвлөж буй тун эмчилгээ
үргэлжлэх хугацааны туршид гарч
болзошгүй сөрөг үзэгдлийг эрт илрүүлэхэд
туслах зорилгоор эмнэлзүйн болон
лабораторийн зохих хяналт шинжилгээг
өдөр бүр хийж байх хэрэгтэй. Үүнд
лабораторийн дараах шинжилгээнүүд:
гематологийн, биохимийн (ALАT, ASАT,
билирубин, шүлтлэг фосфатаза), бөөрний
үйл ажиллагааны сорил (креатинин ба
креатинины клиренс) орно.

• Хэдийгээр
шалтгаан
нь
бүрэн
тодорхойгүй байгаа ч энэ эмийг
хэрэглэсний дараа хэвийн бус зан
авир эсвэл мэдрэл-сэтгэцийн хам
шинж илэрсэн гэсэн мэдээлэл байдаг.
Тиймээс энэ бэлдмэлийг хэрэглэх
зайлшгүй шаардлагатай хүүхэд, насанд
хүрээгүй хүмүүсийн хувьд хэвийн бус
зан авираас болж унаж бэртэх болон
бусад осолд өртөхөөс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг идэвхтэй авах
хэрэгтэй.
• Эдгээр
бүтээгдэхүүний
аюулгүй
байдал, үр нөлөөг 18-аас доош насны
хүүхдүүдэд
судлан
тогтоогдоогүй.
Амьтанд хийгдсэн туршилтаас харахад,
туршилтын нялх амьтдад (6 хоногтой
хархны зулзага, 8 долоо хоногтой
гөлөг) хэвийн бус алхалт, араг ясны
булчингийн
эсийн
хатингаршил,
булчингийн ширхэгүүдийн вакуумжилт,
зүрхний
булчингийн
эсүүдийн
тэжээлийн хямрал/үхжил, эсийн дотор
эрдэс бодис хуримтлагдах гэх мэт эмгэг
өөрчлөлтүүд ажиглагдаж байсан.

5. Эмчилгээг
эхлүүлэхийн
өмнө
эмчлүү
лэгчиддээ дараах “Санамж
зөвлөгөөг” байнга өгч байхыг зөвлөж
байна. Үүнд:
• Ацикловир бэлдмэлийг хэрэглэх бол:
- Энэ бэлдмэлийн хэрэглээ нь
герпесийн
халдвар
бэлгийн
хамтрагчид дамжихаас сэргийлдэг
гүй тул бэлэг эрхтний герпес өвчний
эсрэг эмчилгээ хийлгэж байх
үедээ бэлгийн харьцаанд орохоос
зайлсхийх.
- Бэлдмэлийг өндөр тунгаар хэрэглэж
байгаа өвчтөнд шингэний хэрэглээг
зохих хэмжээгээр нэмэгдүүлэх.

• Эмийн гаж нөлөөнөөс гадна томуу
өвчтэй
холбоотойгоор
тархины
үрэвсэл (энцефалопати) үүсэх гэх мэт
хүндрэл ч бас гарч болзошгүй учраас
хүүхэд, насанд хүрээгүй хүмүүс асран
хамгаалагчгүйгээр ганцаараа байх
аюултай.

- Бөөрний сувганцруудад ацикло
вирын талст үүсч тунахаас сэргийлж,
эмчилгээ хийгдэж байх үед усыг аль
болох хангалттай хэмжээгээр ууж
байх.
• Фавипиравир бэлдмэлийг хэрэглэх бол:

6. Бусад эмийн бодисуудтай харилцан
нөлөөлөх

• Фавипиравир бэлдмэл нь цусан дахь
шээсний хүчлийн хэмжээг ихэсгэж
болзошгүй
ба
эмийн
хэрэглээг
зогсоосны дараа эргэн хэвэндээ ордог.

Бүхий л эм бие махбодийн дотор ороод
харилцан нөлөөлөл үзүүлэх боломжтой.
Харилцан нөлөөллийн улмаас зарим
эмийн үйлдлийн хүч сулардаг бол зарим
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ажиллагааг эргэлт буцалтгүй дарангуйлж,
мөн CYP2C8-ийн концентрацаас хамааран
дарангуйлдаг. Харин КO-д дарангуйлах
нөлөө үзүүлдэггүй бөгөөд CYP1A2, 2C9,
2C19, 2D6, 2E1, 3A4 дэд төрлүүдэд сул
дарангуйлах нөлөө үзүүлдэг. Энэ эмийн
CYP-ийн индукцийн нөлөө тодорхойгүй
байна. Фавипиравирыг дараах эмүүдтэй
хамт хэрэглэх бол болгоомжилно уу.
• Пиразинамидтай хамт хэрэглэх үед
бөөрний сувганцарт шээсний хүчил
эргэн
шимэгдэхийг
нэмэгдүүлдэг
учраас цусан дахь шээсний хүчлийн
хэмжээ ихсэнэ.
• Репаглимидтай
хамт
хэрэглэвэл
репаглинидийн цусан дахь түвшрүүлэг
ба үйлдлийн хүч нэмэгдэж гаж нөлөө
үүсгэж болно.
• Теофиллинтэй хамт хэрэглэвэл энэ
эмийн цусны сийвэн дэх түвшрүүлэг
гаж нөлөө үзүүлэх хүртэл хэмжээнд
ихсэх болно.
• Фамцикловир ба Сулиндактай хамт
хэрэглэвэл эмчилгээний үр нөлөөг
харилцан бууруулна.
• Ацетаминофен буюу парацетамолтой
хамт хэрэглэвэл цусны сийвэн дэх
ацетаминофены түвшрүүлэг 79 дахин
ихсэж, элэг гэмтээх эрсдэл үүснэ.
• Ремдесивир
ба
бусад
хавсран
хэрэглэсэн
эмүүдийн
харилцан
нөлөөллийн талаар хүн дээр хийгдсэн
туршилт судалгаа одоогоор байхгүй.
Гэвч хлорохин эсвэл гидроксохлорохин,
рифампицинтай хамт хэрэглэхэд энэ
бэлдмэлийн вирусийн эсрэг хүчин
чадал буурдаг болох нь ажиглагдсан.

эмийнх нэмэгдэх, улмаар хоруу чанар,
гаж нөлөө нь ихсэх эрсдэлтэй байдаг.
Тухайлбал:
• Ацикловир голчлон бөөр шээсний
замаар, бөөрний сувганцраар идэвхтэй
шүүрэн гарах аргаар өөрчлөлтгүй
хэлбэрээр
гадагшилдаг.
Тиймээс
түүнтэй хамт хэрэглэж байгаа, энэ
аргаар гадагшилдаг дурын эмийн
бодис
харилцан нөлөөлөлд орж,
цусны сийвэн дэх эмийн түвшрүүлгийн
хэмжээг
нэмэгдүүлэх
эрсдэлтэй.
Пробенецид ба циметидин нь хамт
хэрэглэсэн
ацикловирын
AUC-г
ихэсгэж,
бөөрний
гадагшлалтыг
бууруулдаг. Ацикловиртай хамт эрхтэн
шилжүүлэн суулгасны дараа хэрэглэдэг
(микофенолят мофетил зэрэг) дархлаа
дарангуйлагч эмүүдийг хэрэглэхэд,
ацикловирын AUC-г ихэсгэнэ. Гэвч
ацикловирын
эмчилгээний
хүрээ
өргөн учраас тунг тусгайлан тохируулах
шаардлагагүй. Таван эрүүл эрэгтэйд
хийсэн туршилтаар теофиллин ба
ацикловирыг хамт хэрэглэх үед цусан
дахь теофиллины түвшрүүлэг 50%-иар
ихсэж байсан байна. Тиймээс тэдгээр
эмийг хамт хэрэглэх үедээ теофиллины
түвшрүүлгийг ойр ойрхон шалгаж байх
хэрэгтэй.
• Умифеновир Энэхүү бэлдмэл нь бусад
эмүүдтэй
харилцан
үйлчлэлцэхэд
одоогоор сөрөг нөлөө илрээгүй.
• Фавипиравир нь эмийн хувиралд
оролцдог үндсэн фермент болох
альдегид оксидаз (AO) -ыг дарангуйлах
нөлөөтэй тул эмийн аюулгүй байдлын
хязгаарлалтын хүрээнд энэ бэлдмэлийг,
альдегид оксидазын тусламжтайгаар
хувиралд ордог бодисуудтай хамт
хэрэглэхийг зөвлөдөггүй.

7. Анхаарвал зохих бусад асуудлууд
• Вирусийн халдварын эсрэг эмчилгээг
хийж байх явцад халдвар бусдад
дамжих боломжтой тул халдвар
хамгааллын дэглэмийг чанд баримтлах
хэрэгтэй. Тухайлбал ацикловир эмийг

In vitro орчинд хийсэн туршилтаар,
Фавипиравир нь цаг хугацаа ба
концентрацаас хамааран AO-ийн үйл
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байнгын хяналтан дор судсанд тарьж
хэрэглэх бөгөөд булчинд тарихыг хатуу
хориглоно.

хэрэглэж байх үед герпесийн халдвар
бэлгийн
хамтрагчид
дамжихаас
сэргийлж, эмчилгээ хийлгэж байх
үедээ бэлгийн харьцаанд орохоос
зайлсхийх,
томуугийн
халдварын
үед хүн хоорондын зай барих, амны
хаалт зүүх, гарын ариутгал гэх мэт
шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг
байнга авч хэрэгжүүлэх ёстой.

• Бөөрөнд хортой нөлөөлдөг өөр
эмүүдтэй хавсран хэрэглэж байгаа
тохиолдолд бөөрний үйл ажиллагааны
алдагдал үүсэх эрсдэл нэмэгддэг.
8. Дүгнэлт
Бид энэ удаад зөвхөн томуугийн вирусийн
эсрэг бэлдмэлийн зохистой хэрэглээний
талаар одоо байгаа өгөгдлүүд дээр
тулгуурлан дараах дүгнэлтэд хүрч байна.

• Эдгээр бүтээгдэхүүн нь бактерийн
халдварын эсрэг үр дүн муутай байдаг
учраас бактерийн халдвараар нэмж
халдварласан өвчтөнд нянгийн эсрэг
эмчилгээг хамт хийх шаардлагатай.

• Фавипиравир, Умифеновир, Ремдесивир
эмүүдийг урьд нь томуу өвчнийг эмчлэхэд
хэрэглэж байгаагүй учраас эмчилгээний
туршлагагүй.

• Одоогоор
дээр
дурдагдсан
бүх
эмүүдийн тун хэтрэлт тэмдэглэгдээгүй
бөгөөд эдгээр бүтээгдэхүүний тунг
хэтрүүлэн хэрэглэвэл хүнд, хортой гаж
нөлөө үүсгэдэг. Одоогоор аль ч эмийн
эсрэг тусгай ерөндөг байхгүй. Эдгээр
бүтээгдэхүүнийг их тунгаар андуурч
хэрэглэсэн тохиолдолд өвчтөн маш
хүнд байдалд орох бөгөөд эмчилгээг
цаг алдалгүй хийх ёстой. Эмийн
хордлого үүссэн үед амин эрхтний
үйл ажиллагааг дэмжих болон шинж
тэмдгийн эмчилгээг яаралтай хийх
шаардлагатай. Ацикловирын хувьд
гемодиализ эмчилгээ үр дүнтэй.

• Одоогийн зөвшөөрөгдсөн хэрэглээний
арга, тун, энэ эмийн үр нөлөө, аюулгүй
байдал нь эмнэлзүйн туршилтаар
бүрэн нотлогдоогүй.
• Тухайн эмүүдийг хэрэглэх арга ба
тун хэмжээг томуугийн вирусийн
халдвартай өвчтөнүүд дээр хийгдсэн
I / II шатны, плацебо хяналттай
туршилтын үр дүн, болон бусад
орнуудад
тодорхойлогдсон
эмийн
фармакокинетикийн өгөгдөл дээр
үндэслэн боловсруулсан.

• Вирусийн эсрэг шинэ эмүүдийг ахмад
настан, суурь өвчтэй (чихрийн шижин,
амьсгалын замын архаг өвчин, зүрхний
архаг өвчин зэрэг бодисын солилцооны
өвчин),
дархлаа
дарангуйлагдсан
өвчтөнүүдэд
хэрэглэх
хангалттай
туршлага одоогоор байхгүй.

Аливаа эмийн бодисыг шинээр бүтээж,
хэрэглээнд бүрэн нэвтрүүлэхэд эмнэлзүйн
өмнөх туршилт буюу амьтад дээр хийх
туршилт судалгаанаас гадна 4 үе шаттай
туршилт судалгааг дамждаг болохыг бид
сайн мэднэ. Үүнд:
1. Эмнэлзүйн I шатны туршилт судалгаа
- сайн дурын, эрүүл 10-50 тооны
оролцогчид дээр хийх туршилт.

• Ремдесивир
тарилгын
уусмалыг
уушгины
хатгалгаа
бүхий
хүнд
хэлбэрийн
коронавируст
(COVID
-19) халдвартай, насанд хүрэгчид
болон өсвөр насныханд (40 кг-аас
дээш жинтэй 12 ба түүнээс дээш
настай) хэрэглэнэ. Энэ бэлдмэлийг
зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн

2. Эмнэлзүйн II шатны туршилт судалгаа сайн дурын 100-300 тооны оролцогчид
дээр хийх туршилт судалгаа
3. Эмнэлзүйн
III
шатны
туршилт
судалгаа - сайн дурын 10000-30000
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тооны оролцогчид дээр хийх туршилт
судалгаа. Судалгааны эхний 3 шатны
туршилт судалгаа нь эм үйлдвэрлэгч
байгууллага
хариуцан,
эрдэмтэн
судлаачдын
хязгаарлагдмал тооны
хүмүүс дээр хийж гүйцэтгэдэг нөсөр
их хөдөлмөр юм. Эдгээр ажлын үр
дүнд тухайн эмийн үр нөлөө, аюулгүй
байдал, хэрэглэх арга, тунг эцэслэн
тогтоодог бөгөөд энэ ажилд дунджаар
7-10 жил зарцуулагддаг.

4. Эмнэлзүйн IV шатны туршилт судалгаа
- эмийг хэрэглээнд нэвтрүүлсний
дараа хэрэглээний явцад хийгдэх
эмнэлзүйн ажиглалт, судалгаа юм. Энэ
судалгаанд эмч, эм зүйч, эмнэлгийн
бусад мэргэжилтнүүд мөн эмчлүүлэгч ч
идэвхтэй оролцох шаардлагатай.
Энэхүү мэдээллийн талаар өөрсдийн
санал бодлоо enkhtuyaemch@gmail.com
хаягаар бичиж ирүүлвэл баяртай байх
болно.
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ЧАНАРЫН БАТАЛГААТАЙ ЕРӨНХИЙ НЭРШЛИЙН ЭМИЙГ
ХАРИЛЦАН ОРЛУУЛАХ АСУУДАЛД
Эм зүйч З.Зузаан, ДЭМБ-ын зөвлөх
Эм зүйч Ц. Адъяахорол, Лабораторийн зөвлөх

газартаа хүрэх хурд, хэмжээг хэлнэ. Энэхүү
үйлдэл үзүүлж буй тухайн хэсэгт уг эмийн
идэвхтэй
найрлагын
концентрацийг
бүрэн тодорхойлох боломж байдаггүй.
Иймд тухайн эмийн бодис бие махбодийн
системийн эргэлтэд байгаа хэмжээтэй
түүний үйлдэл үзүүлэх бай хэсэгт
хүрсэн хэмжээ нь тэнцүү гэж авч үздэг.
Биохүрэхүй нь эмийн идэвхтэй найрлага
эсвэл идэвхтэй хэсэг нь эмийн хэлбэрээс
шимэгдэн системийн эргэлтэд орох хурд,
түвшингээр тодорхойлогдоно.

Манай
орны
эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээн дэх эмийн үнэ өндөр,
эмчилгээний үр нөлөө муутай ерөнхий
нэршлийн эм хэрэглээнд түгээмэл байгаа
зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх эн тэргүүний
арга нь чанарын баталгаатай ерөнхий
нэршлийн эмийн хэрэглээг дэмжих,
ерөнхий нэршлийн эмийг харилцан
орлуулах боломжийг тогтоох явдал юм.
Учир нь тухайн эмийг үйлдвэрлэх
технологи, хэрэглэж буй хувь хүний бие
махбод бодисын солилцооны онцлог,
эмийн түүхий эдийн физик химийн шинж
чанар, цэвэршилтийн зэрэг гэх мэт олон
хүчин зүйлээс эмийн биошингэц улмаар
эмчилгээний үр нөлөө харилцан адилгүй
байдаг.

Фармакокинетик болон эмнэлзүйн үүднээс
авч үзвэл тухайн өвчтөний цусны сийвэнд
байх эмийн концентраци, хугацаа нь бай
эрхтэнд хүрсэн хугацаа, хэмжээтэй ижил
юм.

Ерөнхий нэршлийн эмийг харилцан
орлуулах
боломжтой
эсэхийг
шийдвэрлэхэд
дараах
хэд
хэдэн
ойлголтыг авч үзэх хэрэгтэй бөгөөд
эмнэлгийн мэргэжилтэн Таны мэдлэгт
дусал нэмэрлэхээр эмийн биохүрэхүй,
биоэквивалент чанар, эмзүйн эквивалент
чанар, эмчилгээний эквивалент чанар
болон
эмзүйн
альтернатив
гэсэн
ойлголтуудыг
ДЭМБ-ын
удирдамж
зөвлөмжийг1 ашиглан хүргэж байна.

Bioequivalence
Биоэквивалент чанар гэж юу вэ?
Эм зүйн эквивалент болон эм зүйн
алтернатив
бүхий
хоёр
эмийн
бүтээгдэхүүнийг ижил нөхцөлд хэрэглэхэд
тэдгээрийн биохүрэхүй буюу цусны
сийвэн дэх тухайн эмийн хамгийн их
концентраци /C max/, уг хэмжээнд хүрэхэд
шаардагдах хугацаа /t max/, шимэгдсэн
хэмжээ (AUC буюу муруйн доорх талбай)
зэрэг үзүүлэлтүүд ижилхэн байхыг
биоэквивалент чанартай байна гэж
үзнэ. Биоэквивалент чанартай ерөнхий
нэршлийн эмүүдийн эмчилгээний үр
нөлөөг ижил гэж хүлээн зөвшөөрч
харилцан орлуулах боломжтой байдаг.

Bioavailability
Биохүрэхүй гэж юу вэ?
Тухайн эмийн хэлбэрээс эмийн идэвхтэй
хэсэг шимэгдэн үйлдэл үзүүлэх бай
Annex 6

Multisource (generic) pharmaceutical products: guidelines on registration requirements to establish interchangeability Republication
of Multisource (generic) pharmaceutical products: guidelines on registration requirements to establish interchangeability, WHO
Technical Report Series, No. 992, Annex 7 with a new Appendix 2
WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations Fifty-first report
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Pharmaceutical alternatives

эмчилгээний үр нөлөө, аюулгүй байдал
адилхан байхыг хэлнэ. Эмчилгээний
эквивалентыг фармакокинетик, фармако
динамик, эмнэлзүйгээр эсвэл In vitro зэрэг
эквивалент чанарыг тогтоох харьцуулсан
судалгааны аргуудаас тохиромжтой аргыг
хэрэглэн нотолж болно.

Эмзүйн альтернатив гэж юу вэ?
Нэг төрлийн идэвхтэй хэсэг агуулсан
боловч эмийн хэлбэр (шахмал ба капсул
г.м), тун хэмжээ, химийн бүтцээр (өөр давс
эсвэл өөр эфир г.м) ялгаатай бол эмзүйн
альтернатив гэнэ. Эдгээр бүтээгдэхүүний
хэрэглэх арга зам, үйлчлэх идэвхтэй хэсэг
нь ижил байхаас бусад тохиолдолд эмзүйн
эквивалент байх боломжгүй. Харин тэдгээр
нь харьцуулах эм буюу компаратортой
харьцуулахад
биоэквивалент
эсвэл
эмчилгээний эквивалент байж болно.

ДЭМБ-аас хүнийг оролцуулсан туршилт
судалгаанаас аль болох зайлсхийж байна.
Учир нь In vivo аргаар биоэквивалент
чанарыг тогтооход тухайн эмийн үйлчлэгч
бодис, тун хэмжээ, хэлбэр, хэрэглэх арга
зам ижил байхаас гадна судалгаанд
орж буй хүмүүсийн биеийн жин, нас,
физиологийн онцлог адил төстэй байх
шаардлага тавигддаг нь бэрхшээлтэй
асуудал. Иймд ДЭМБ-ын зайлшгүй
шаардлагатай эмийн загвар жагсаалтад
орсон эмийн биоэквивалент чанарыг
In vitro аргаар үнэлэн зохицуулалтын
шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлж
“Biowaver-биохасалт”
гэх
ойлголтыг
гарган зохих арга хэмжээг хэрэгжүүлж
байна2. Энэ нь дам утгаараа зайлшгүй
шаардлагатай ерөнхий нэршлийн эмийн
хэрэглээг төлөвшүүлэх, зохицуулалтын
чадамж сул буюу эмийн зохицуулалтын
төлөвшлийн түвшин доогуур улс орнууд
зохицуулалтын шийдвэр гаргахад ач
холбогдолтой байна. Манай Улсын хувьд
холбогдох судалгааны дүнгүүдийг цаг
алдахгүйгээр ашиглан ерөнхий нэршлийн
эмийн чанарын баталгааг хангах нь нэн
тэргүүний асуудал юм.

Pharmaceutical equivalence
Эмзүйн эквивалент гэж юу вэ?
Эмзүйн эквивалент гэж ижил эмийн
хэлбэрт
ижил
идэвхтэй
найрлага
(тухайлбал: ижил давс, эфир гэх мэт)-ыг
ижил хэмжээгээр агуулсан, харьцуулах
стандартын шаардлагад нийцсэн эмийг
ижил аргаар хэрэглэхийг хэлнэ.
Эмзүйн эквивалент нь эмчилгээний
эквивалент гэдгийг илэрхийлж чадахгүй.
Тухайн бүтээгдэхүүний онцлог шинж чанар
ялангуяа эмийн идэвхт найрлагын уусах
чанар, туслах бодис/ эсвэл үйлдвэрлэлийн
процесс болон бусад хүчин зүйлсээс
шалтгаалан
эмийн
бүтээгдэхүүнүүд
ялгаатай эмчилгээний үр дүнг үзүүлдэг.
Therapeutic equivalence
Эмчилгээний эквивалент гэж юу вэ?

Улс орнууд эмийг зах зээлд гаргах
зөвшөөрөл
олгох,
зохицуулалтын
шийдвэр
гаргахдаа
био-эквивалент
чанарын
судалгаа
шаардлагатай
болон биохасалтыг хүлээн зөвшөөрөх
бүтээгдэхүүний
төрлийг
урьдчилан

Эмзүйн
эквивалент
эмүүд
эсвэл
хэрэглэх арга зам, тун хэмжээ нь ижил
эмзүйн альтернатив эмүүдийг шошгонд
заасан зааврын дагуу нэг арга замаар
тухайн үйлчлүүлэгч хэрэглэхэд эмийн

Annex 8 Proposal to waive in vivo bioequivalence requirements for WHO Model List of Essential Medicines immediate-release, solid
oral dosage forms
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тодорхойлж байна. Жишээг https://joppp.
biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/
s40545-018-0141-2.pdf- ээс харна уу. Мөн
ICH удирдамжийн дагуу эмийн бүртгэлийн
баримт бичигт эмийн уусалт болон нэвчих
чанарын талаарх судалгааны материалыг
багтааж байна.

System/ зах зээлд буй эмийг ангилж In
vivo биоэквивалент чанарын судалгаа
шаардахгүй эмийн жагсаалтыг гаргасан
байна.

Биофармацийн ангиллын системээр /
BCS-Biopharmaceutical
Classification

хүлээн зөвшөөрдөг. Доорх жагсаалтаас
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Тус ангиллын системээр 1 ба 3 дугаар
ангилалын
бүтээгдэхүүнд In vitro аргаар хийсэн судалгааны дүнг

ДЭМБ-ын удирдамжийн дагуу “Биохасалт”-д хамаарах зайлшгүй шаардлагатай эм
ба манай улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн байдал
Уусалт

Нэвчилт

Биофармацийн
Ангилал

Улсын бүртгэлийн
жагсаалтад байгаа
эмийн тоо

1. Абакавир

сайн

муу

3

-

2. Ацетилсалициллины хүчил

сайн

сайн

1

11

№

Эмийн нэр

3. Ацикловир

сайн

муу

3

10

4. Аллопуринол

сайн

сайн

1

5

5. Амилорид гидрохлорид

сайн

сайн

1

-

6. Амитриптилин гидрохлорид

сайн

сайн

1

4

7. Амлодифин

сайн

сайн

1

23

8. Амодиакин(суурь)

сайн

borderline BA
> 75%

3/1

-

(a) сайн +
(c )
сайн

(a) сайн +
(c) borderline
absorption
>73% (цацраг
идэвхт ялгаралт)

(a 1+(c) 3/1

33

Амоксициллин (a) + клавуланы
9.
хүчил (c)
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сайн

сайн

1

Манай улсад 30
төрөл амоксициллин
бүртгэлтэй ч amoxicillinanhydrous агуулсан
эсэхийг нарийвчлан
судлах шаардлагатай

11. Аскорбины хүчил

сайн

сайн

1

6

12. Атенолол

сайн

муу

3

5

13. Беннидазол

сайн

муу

3

-

14. Бипериден гидрохлорид

сайн

хангалтгүй
literature

3/1

-

15. Хлорамфеникол

сайн

муу

3

5

16. Хлорохин фосфат эсвэл
сульфат
17. Хлорфенамин устөрөгчийн
малеат

сайн

сайн

1

-

сайн

BA 25-59%, first
pass

3/1

2

18. Хлорпромазин гидрохлорид

сайн

3

2

19. Ципрофлоксацин гидрохлорид

сайн

3/1

28

20. Кломифен цитрат

сайн

муу
BA 70-82%,
эхлээд дамжих
боломжтой,
Caco-2 эсийн
агууламж өндөр
хангалтгүй
literature

3/1

2

21. Кломипрамины гидрохлорид

сайн

66% нь шээсээр,
үлдсэн нь
ялгадсаар
ялгардаг

3/1

1

22. Клоксациллин (натрийн давс
хэлбэрээр)
23. Кодеин фосфат

сайн

муу

3

-

сайн

муу

3

1

10.

Амоксициллин
/усгүй/

24. Диазепам

сайн

сайн

1

4

25. Диданозин

сайн

сайн

3

-

26. Дигоксин

сайн

сайн

1

-

27. Доксициклин гидрохлорид

сайн

сайн

1

11

28. Эналаприл

сайн

муу

3

14

29. Эргокальциферол

сайн

муу

3

-

30. Этамбутол гидрохлорид

сайн

муу

3

-

31. Этинил эстрадиол

сайн

borderline, BA
40–50%, first
pass

3/1

-

32. Этинил эстрадиол
(e)+левоноргестрел (l)

сайн

(e) borderline,
BA 40–50%, first
pass + (l) high

3/1+ 1

4
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Этинил эстрадиол (e) +
33.
норэтисторен (n)
34. Төмрийн давс

сайн

(e) borderline,
BA 40–50%, first
pass
+ (n) сайн

3/1+ 1

-

сайн (see
footnote)

муу

3

-

3 +3/1

-

1
3/1

30
4

3/1

-

3
3
3/1
(i) 3/1+
(e) 3

2
1

3/1

2

1
3/1

-

(l) 1 +(c) 3/1

-

1
3
1
1
3
3
3
1

6
12
1
16
3
4
16

3/1

2

3
1

-

(fs) муу + (fa)бага
(fs) сайн + (шээсний нөхөн
(fa) сайн сэргээлт 28.5%)
(2)
Флуконазол
сайн
сайн
Фолийн хүчил
сайн
муу (?)
Хэлний доорх
уусалт, амны
Глицерил тринитрат
сайн
хөндийн нэвчилт
нь GI нэвчилтээс
илүү чухал
Гидралазин гидрохлорид
сайн
муу
Гидрохлоротиазид
сайн
муу
Изониазид
сайн
borderline
(i) сайн + (i) borderline+ (e)
Изониазид (i) + Этамбутол (e)
(e) сайн
муу
Хэлний доорх
уусалт, амны
Изосорбидын динитрат
сайн
хөндийн нэвчилт
нь GI нэвчилтээс
илүү чухал
Ламивудин
сайн
сайн
Левамизол гидрохлорид
сайн
borderline
(l) сайн +
(l) сайн +
Леводопа (l) + карбидопа (c)
(c) өгөгдөл
(c) сайн
хангалтгүй
Левоноргестрел
сайн
сайн
Левотироксин натрийн давс
сайн
муу
Литийн карбонат
сайн
сайн
DL-метионин
сайн
сайн
Метформин гидрохлорид
сайн
муу
Метилдопа
сайн
муу
Метоклопрамидын гидрохлорид
сайн
муу
Метронидазол
сайн
сайн
өгөгдөл
хангалтгүй (BA
~ 30%
Морфины сульфат
сайн
гэхдээ эхний
дамжуулалт
өргөн хүрээтэй)
Неостигмин бромид
сайн
муу
Никотинамид
сайн
сайн
Нифуртимокс
сайн
муу

Төмрийн давс (fs) +
35.
Фолийн хүчил (fa)
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.
58.

92

-

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД ЗОРИУЛСАН ТОВХИМОЛ

59. Норэтистерон

сайн

сайн

1

-

60. Парацетамол

сайн

сайн

1

10

61. Пеницилламин

сайн

муу

3

-

62. Фенобарбитал

сайн

сайн

1

2

сайн

сайн

1

-

64. Калийн иодид

сайн

сайн

1

3

65. Преднизолон

сайн

сайн

1

4

66. Примакуин дифосфат

сайн

сайн

1

-

67. Прогуанил гидрохлорид

сайн

сайн

1

-

68. Грометазин гидрохлорид

сайн

сайн

1

1

69. Пропранолол гидрохлорид

сайн

сайн

1

2

70. Пропилтиоурацил

сайн

сайн

1

-

71. Пиразинамид

сайн

borderline

3/1

1

72. Пиридоксин гидрохлорид

сайн

сайн

1

2

73. quinine bisulfate эсвэл сульфат

сайн

сайн

1

-

74. Ранитидин гидрохлорид

сайн

муу

3

5

75. Рибофлавин

сайн

сайн

1

-

76. Салбутамол сульфат

сайн

сайн

1

2

77. Ставудин

сайн

сайн

1

-

78. Тиамин гидрохлорид

сайн

муу

3

-

79. Вальпро хүчил натрийн давс

сайн

сайн

1

-

сайн (1-ээс
бага санд
уусдаг) (1)

сайн

1

1

81. Зидовудин

сайн

сайн

1

-

82. Цайрын сульфат

сайн

муу

3

-

63.

Феноксиметил пенициллин
(калийн давс хэлбэрээр)

80. Варфарин натрийн давс

Цаашид ерөнхий нэршлийн эмийг зах
зээлд гаргах зөвшөөрөл олгох, нэгдсэн
худалдан авалтад хамруулах, эрүүл мэндийн
даатгалаас хөнгөлөлт үзүүлэх зэрэг чухал
шийдвэрүүдийг гаргахад тэдгээр эмийг
харилцан орлуулах боломжтой эсэхийг
тодорхойлох нь чухал байна.

Үүний тулд тухайн эмийн бүртгэлийн
баримт
бичиг
дэх
биохүрэхүй,
биоэквивалент чанарын судалгааны дүн
онцгой ач холбогдолтой болох нь тодорхой
байна.
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ДЭМБ-ЫН ОЛОН ЭХ СУРВАЛЖИТ ЭМИЙН БЭЛДМЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХАД БАРИМТЛАХ ЕРӨНХИЙ УДИРДАМЖ
Танилцуулга

худалдаанд гарсны
дараа гарч буй
өөрчлөлтийг хэрхэн зохицуулах талаар
үндэсний

Эмийн бэлдмэлийг хэрэглээнд гаргах
зах зээлийн зөвшөөрөл эзэмшигч (ЗЗЗЭ)
нь тухайн бүтээгдэхүүний чанар, үр
дүн, аюулгүй байдал (ЧҮДАБ)-ыг хангах
үүрэгтэй. Эм үйлдвэрлэгчдэд эмийн
эцсийн бүтээгдэхүүн (ЭЭБ)-ийг зах зээлд
нийлүүлэх эрхтэй болсны дараа тухайн
бүтээгдэхүүний технологийг сайжруулах,
судалгаа, шинжилгээний үр дүн, техник
технологийн дэвшилд нийцүүлэх, эмийн
идэвхт бодис (ЭИБ), эм бэлдмэлийн
чанарыг сайжруулах, хадгалах хугацааг
өөрчлөх, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд
нийцүүлэн их хэмжээтэйгээр үйлдвэрлэх
зэрэг
үйлдвэрлэлийн
тодорхой
шаардлагыг
хангах,
эсвэл
эмийн
бүтээгдэхүүний мэдээлэл (жишээ нь
эмийн гаж нөлөө)-ийг шинэчлэх гэх мэт
шалтгааны улмаас тодорхой өөрчлөлтүүд
хийгдэх шаардлага гардаг. Эдгээрийг
шалтгаан төрлөөс нь үл хамаарч өөрчлөлт
хэмээн томъёолохын сацуу тухай бүр
Эмийн Зохицуулалтын Алба (ЭЗА)-нд
мэдэгдэж зөвшөөрөл авах шаардлагатай.
Эмийн зохицуулалтын алба болон зах
зээлийн зөвшөөрөл эзэмшигч дараах
зүйлсийг анхаарах шаардлагатай. Үүнд:

хэмжээний шаардлага, дүрэм, журмыг
тогтооход зориулагдсан бөгөөд аливаа
өөрчлөлт
тус бүрийн ангилал, тайлагнах үйл
ажиллагаа, явц зэргийг уг удирдамжид
тусгасан
болно. Улс орны эмийн зохицуулалтын
алба өөрийн улсын хууль эрхзүйн онцлог,
үйл
ажиллагааны
үр
ашиг-эрсдэлийг
харгалзан
энэхүү
удирдамжийн
заавруудыг өөрчлөх боломжтой.
1. Хамрах хүрээ
Эмийн зохицуулалтын албанаас олгосон
зах зээлийн зөвшөөрөл бүхий брэнд
эм, эсвэл олон сурвалжит ерөнхий
нэршлийн
эмийн
бүтээгдэхүүний
өөрчлөлтийг зохицуулахад шаардлагатай
зааварчилгаа,
мэдээллийг
дараах
чиглэлийн дагуу энэ удирдамжид тусгасан
болно. Үүнд:
• Өөрчлөлтийг
ангилах,
тайлагнан
мэдээлэх, шалгуур, үйл ажиллагаа

- Эмийн идэвхт бодис эсвэл эмийн
эцсийн
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
явцад гарсан аливаа өөрчлөлт ЭЭБний чанар, үр дүн, аюулгүй байдалд
нөлөөлөх магадлалтай;

• ЭЗА-аас зах зээлийн зөвшөөрөл
бүхий эмийн эцсийн бүтээгдэхүүний
өөрчлөлтийг
хэрхэн
зохицуулан
удирдах тухай.
Эмийн зохицуулалтын алба нь энэ
удирдамжид
дурдсан
зааварчилгаа,
заавруудыг ЭЭБ-ний чанарт гарах
өөрчлөлттэй уялдуулан үзэхээс гадна
Олон сурвалжит (женерик) эмийн эцсийн
бүтээгдэхүүний бичиг баримт бүрдүүлэх
удирдамж: Чанарын хэсэг (1), мөн ДЭМБ-ын

- ЭЭБ-ийн мэдээлэлд оруулсан аливаа
өөрчлөлт (бүтээгдэхүүний хаяг, шошго
г.м.) тухайн бүтээгдэхүүний аюулгүй, үр
дүнтэй хэрэглээнд нөлөөлж болзошгүй.
ДЭМБ-ын энэхүү баримт бичиг нь
эмийн бэлдмэлд зах зээлийн зөвшөөрөл
олгогдож,
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эмийн хэлбэрийн идэвхтэй бүрэлдэхүүн
болсоноор аливаа өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, оношлох, өвчин зовиурыг
эмчлэхэд эсвэл биеийн бүтэц, үйл
ажиллагаанд нөлөөлнө.

бусад хамаарал бүхий бичиг баримт эсвэл
үндэсний удирдамж, шаардлага, журам
зэргийг давхар ашиглах нь зүйтэй. Эмийн
бүтээгдэхүүнд өөрчлөлт гарахад ЭЗА
хэрхэн зохицуулалт хийх талаар эдгээр
баримт бичигт нэгтгэн дурдсан. Харин
тодорхой ЭЗА-ны үйл ажиллагааны онцлог,
мэдээллийн эх сурвалж, зөвхөн тухайн
ЭЗА-д хамаарах тул зарим өөрчлөлтүүдийг
хэрхэн ангилах шалгуур, эрсдэлийн талаар
энэ удирдамжид тусгагдаагүй болно. Гэсэн
хэдий ч аливаа өөрчлөлт бүтээгдэхүүний
чанар, үр дүн, аюулгүй байдалд нөлөөлж
болох нөлөөллийг үнэлэхэд шаардлагатай
мэдээллийг
тодорхой
жишээгээр
тайлбарлан
Тусгай
зөвшөөрөлтэй,
чанарын шаардлага хангасан эмийн
бүтээгдэхүүний өөрчлөлтийн удирдамж
(2)-д
эсвэл үндэсний бусад баримт
бичгүүдэд оруулсан.

Эмийн идэвхт бодисын эхлэл материал.
Эмийн идэвхт бодис эсвэл завсрын
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд шаардагдах
эмийн түүхий эд, эмийн эцсийн
бүтээгдэхүүний бүт эц найрлагын онцгой
хэсэг. Эмийн идэвхт бодисын эхлэл
материал нь арилжааны хэрэгсэл бөгөөд
худалдааны гэрээний дагуу нэг болон
түүнээс дээш ханган нийлүүлэгчээс
худалдан
авсан
эсвэл
өөрсдөө
үйлдвэрлэсэн байж болно.
Био-цуврал.
Биоэквивалент
шинж
чанарыг тогтоох эсвэл харьцуулагч
бүтээгдэхүүний биоэквилентын судал
гаанд ашиглагддаг багц, цуврал.

Дээр дурьдсан удирдамж, зааварчилгаа,
баримт бичгүүд нь химийн синтезээр эсвэл
хагас нийлэг аргаар гарган авсан эмийн
идэвхт бодис, эдгээр нэгдлүүдийг агуулсан
эцсийн
бүтээгдэхүүнд
хамааралтай.
Ферментийн аргаар гарган авсан ЭИБ,
биологийн гаралтай, биотехнологи эсвэл
ургамлын гаралтай бэлдмэлүүд энэхүү
удирдамжийн хамрах хүрээнд ороогүй
болно. Вакцины хувьд ДЭМБ-ын Тусгай
зөвшөөрөлтэй
вакцины
бэлдмэлийн
өөрчлөлтөд тавигдах шаардлага, үйл
ажиллагааны удирдамж (3)-аас мэдээлэл
авах боломжтой.

Эмийн эцсийн бүтээгдэхүүн. Эцсийн
савлалт, хаяглалт, шошгололтыг оролцуу
лан эм үйлдвэрлэлийн бүх үе шат, бүхий л
үйл ажиллагааг дамжсан эмийн хэлбэр.
Дамжлага дундын хяналт. Эм үйлдвэрлэх
явцыг шалгах эсвэл эцсийн бүтээгдэхүүнийг
шаардлага
хангахад
хэрэгтэй
үйл
ажиллагааг
тохируулах
зорилгоор
үйлдвэрлэлийн явцад хийгдэж буй хяналт.
Үйлдвэрлэгч. Эм үйлдвэрлэх, савлах,
дахин савлах, хаяглах, дахин хаяглах үйл
ажиллагаа эрхэлж буй компани.

2. Тайлбар толь

Зах зээлийн зөвшөөрөл эзэмшигч. Энэ
удирдамжид зах зээлийн зөвшөөрөл
эзэмшигч (ЗЗЗЭ) гэж шаардлагатай бичиг
баримт бүхий, тодорхой үнэлгээний дараа
улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн буюу зах зээлд
зөвшөөрөгдсөн эмийн бүтээгдэхүүний
талаар хуулийн хариуцлага хүлээх, эрх
бүхий хувь хүн эсвэл албан байгууллага,
нэгж г.м.

Тайлбар тольд дурдагдсан нэр томьёо
зөвхөн энэхүү удирдамжид хамааралтай.
Бусад баримт бичигт өөр утгаар
хэрэглэгдэж болно.
Эмийн идэвхт бодис (ЭИБ) Эмийн эцсийн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг
бодис эсвэл нэгдэл. Эмийн идэвхтэй
бодис нь үйлдвэрлэлд орж тухайн
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эсвэл тогтолцоо нь хүссэн үр дүнд хүрснийг
бичгээр баримтжуулсан нотолгоо.

Олон
сурвалжит
(женерик)
эмийн
бүтээгдэхүүн. Эм зүйн хувьд эквивалент
эсвэл эмчилгээний
эквивалент бус
шинж чанартай байж болох альтернатив
эмийн
бэлдмэл.
Олон
сурвалжит
эмийн бүтээгдэхүүнүүд нь эмчилгээний
эквивалент шинж чанартай,
өөр
хоорондоо дүйцэхүйц эмийн бэлдмэлүүд.

Өөрчлөлт. Эмийн бүтээгдэхүүнд орох
аливаа өөрчлөлтүүд: эхлэл материал,
эмийн хэлбэр, үйлдвэрлэлийн нөхцөл,
эмийн найрлага, эцсийн бүтээгдэхүүний
онцлог, арга, аргачлал, савлалт, хаяглалт,
шошго болон эмийн мэдээллийн өөрчлөлт
орно.

Албан
ёсны
фармакопей
(эсвэл
компендиум). Улс орны эрх бүхий
байгууллагаас батлан гаргасан (үндэсний
г.м.) фармакопей. British Pharmacopeia,
European Pharmacopeia, International
Pharmacopeia, Japanese Pharmacopeia,
United States Pharmacopeia.

3. Ерөнхий зүйл
Аливаа өөрчлөлт гарахад зах зээлийн
зөвшөөрөл эзэмшигч (ЗЗЗЭ) нь эмийн
эцсийн бүтээгдэхүүний чанар, үр дүн,
аюулгүй байдалд ямар нэгэн нөлөө үүсэх
эсэх талаар зайлшгүй анхаарах ёстой.
Зах зээлийн зөвшөөрөл эзэмшигч эмийн
бүтээгдэхүүний баримт бичигт оруулах
мэдээлэл
бүртгэлийн эх материалд
нэмэлт байдлаар орох, эсвэл эмийн
зохицуулалтын эрх бүхий байгууллагад
албан
ёсоор
мэдэгдэх,
үгүй
бол
бүртгэлийн өргөдлийн материалд тусгах
өөрчлөлт эсэх талаар энэхүү удирдамжтай
танилцаж, зааврын дагуу шийдвэр
гаргах
шаардлагатай. Өөрчлөлтийг
хэрэгжүүлэхийн өмнө зах зээлийн
зөвшөөрөл эзэмшигч тухайн өөрчлөлт
нь эмийн эцсийн бүтээгдэхүүний чанар,
үр дүн, аюулгүй байдалд үзүүлэх ямар
нэгэн ноцтой сөрөг нөлөө байхгүй гэдгийг
шаардлага хангасан арга аргачлалын
дагуу тогтоож үр нөлөөг үнэлсэн байна.
Зарим өөрчлөлтүүдийн улмаас нэмэлт
өөрчлөлт гарч дахин материал бүрдүүлэх
ёстойг зах зээлийн зөвшөөрөл эзэмшигч
сайтар ойлгох хэрэгтэй бөгөөд нэгээс
илүү өөрчлөлтийг ЭЗА-д мэдээлж,
материал бүрдүүлэх нь ач холбогдолтой.
Ерөнхийдөө, үндэсний удирдамжид ямар
нэгэн тусгай заалт байхгүй тохиолдолд
аливаа өөрчлөлтийг зөвхөн ЭЗА-ны
зөвшөөрөлтэй хэрэгжүүлнэ.

Зүгшрүүлэлтийн цуврал. Их хэмжээний
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг бүрэн
төлөөлөхүйц, тухайн үйлдвэрийн нөхцөлд,
тоног төхөөрөмж ашиглан, баталгаажсан
процессын дагуу үйлдвэрлэсэн эмийн
идэвхт бодис, эсвэл эмийн эцсийн
бүтээгдэхүүний цуврал. Жишээ нь
хатуу эмийн хэлбэрийн хувьд хэрэв
өөрөөр заагдаагүй бол хамгийн багадаа
үйлдвэрлэлийн нийт хэмжээний аравны
нэг буюу 100.000 шахмал/ капсул
үйлдвэрлэж зүгшрүүлэлт хийнэ.
Үйлдвэрлэлийн цуврал.
Үйлдвэрийн
тоног төхөөрөмжийг ашиглан, үйлдвэрийн
нөхцөлд, баталгаажсан процессын дагуу
их хэмжээгээр үйлдвэрлэсэн эмийн идэвхт
бодис, эсвэл эмийн эцсийн бүтээгдэхүүний
цуврал.
Бүртгэл. Эрх
бүхий
байгууллагаас
тухайн улсын зах зээлд нийлүүлэх тусгай
зөвшөөрөл авсан эмийн бэлдмэлийн
жагсаалт. Эмийн зохицуулалтын алба
бүртгэлийг хариуцан ажиллана.
Бүртгэгдсэн эмийн бэлдмэл. Зах зээлийн
зөвшөөрөл бүхий эмийн бүтээгдэхүүн.
Баталгаажилт. Ямар нэгэн ажиллагаа,
явц, тоног төхөөрөмж, материал, үйлдэл
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Эмийн бэлдмэлүүдэд гарч буй бүх
өөрчлөлтийг үнэлэх асуудал нь нөөц,
боломж
ихтэй,
хангамж
сайтай
агентлагуудад ч ярвигтай асуудал байдаг
учраас зах зээлийн зөвшөөрөл эзэмшигч
өөрийн үнэлгээг түлхүү хэрэглэхэд
хүргэдэг.
Өөрөөр
хэлбэл,
ЭЗА-ны
урьдчилсан зөвшөөрөл шаардагдахгүй
өөрчлөлтүүд
(өөрийн
үнэлгээгээр
тогтоосон) болон урьдчилсан зөвшөөрөл
шаардагдах, эрсдэлийг ойлгосон, хэрхэн
шийдвэрлэхэд үндэслэсэн өөрчлөлтүүдийг
зайлшгүй тодорхойлох шаардлагатай.
Эмийн зохицуулалтын алба урьдчилсан
зөвшөөрөл шаардлагагүй боловч мэдэгдэх
ёстой (“мэдэгдвэл зохих”) өөрчлөлтийн
хувьд дундын буюу завсрын ангилал
үүсгэж цаашид үнэлгээ хийх, хийхгүйг
тогтоох боломжтой.

эм үйлдвэрлэгчидтэй ярилцаж тохиролцох
нь цаг хугацаа алдалгүй хэрэгжүүлэхэд тус
болно.
Бүсийн Эмийн зохицуулалтын албад,
салбар нэгж, нийгэмлэгүүд хоорондоо
мэдээлэл
солилцож,
удирдлага,
шийдвэрийн түвшинд гарч буй асуудал,
саад бэрхшээлийн талаар туршлага
хуваалцах
хэрэгтэй.
Мэдээллийг
хуваалцаж туршлага судлах, бусад
байгууллагын шийдвэрийг харилцан
хүлээн зөвшөөрөх нь шаардлагагүй
үнэлгээг давтан хийх, ашиггүй үйл
ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлнэ.
Энэ удирдамжийн Бүлэг 5-д өөрчлөлтийг
тайлагнах, ангилах талаар дурьдсан бол
Бүлэг 8-д өөрчлөлтийн тайлагналтыг
зохицуулах, бодлогын түвшинд хийгдэх
үйл ажиллагааны талаар зөвлөмжийг
багтаасан.

Зах зээлийн зөвшөөрөл эзэмшигч
эмийн бүтээгдэхүүний чанар, үр дүн,
аюулгүй байдалд нөлөөлөх тодорхой
нөхцлийг өөрчлөх гэж байгаа бол тухайн
өөрчлөлтийг үнэлэх хэрэгтэй бөгөөд
тухайн
төлөвлөгдсөн
өөрчлөлтийн
талаар ЭЗА-нд мэдэгдэж шаардлагатай
тоо баримт, мэдээллийг бүрдүүлэн
өгнө. Эмийн зохицуулалтын албанаас
зах зээлийн зөвшөөрөл эзэмшигчдийг
өөрчлөлтийн талаар мэдүүлэхийг хөхүүлэн
дэмжихийн тулд шийдвэр гаргах хугацааг
аль болох хурдан байлгахыг эрмэлзэх
ёстой. ЭЗА бүрдүүлсэн материалыг хүлээн
авснаас хойш шийдвэр гаргах хугацааг ил
тод, нээлттэй байлгана.

4. Чанарын өөрчлөлтийг тайлагнах
ангилал
Урьдчилан таамаглалтыг сайжруулахын
тулд өөрчлөлтийн ангилалд шаардлагатай
тоо
баримт,
мэдээллийн
хэрэгцээ,
нөхцөлийн удирдамжийг боловсруулан
мөрдөх
хэрэгтэй.
Уг
удирдамжийг
судалгаа, шинжилгээний үр дүн, техник
технологийн хөгжил дэвшилтэй уялдуулан
тогтмол шинэчилж, аливаа өөрчлөлтийн
бүтээгдэхүүний чанар, үр дүн, аюулгүй
байдалд нөлөөлөх байдал, эрсдэлийг
хэрхэн зохицуулах асуудлыг тусган
оруулах нь зүйтэй.
Түүнчлэн бүтээгдэхүүний чанар, үр
дүн, аюулгүй байдалд өөрчлөлт хэрхэн
нөлөөлөхийг харгалзан үзэхээс гадна
ЗЗЗЭ–ийн хэрэгжүүлбэл зохих урьдчилсан
нөхцөлүүдийн
тусламжтайгаар
Эмийн зохицуулалтын алба
эмийн
бүтээгдэхүүний өөрчлөлтийн эрсдэлийн
ангиллыг өөрчлөх, тохируулах боломжтой.

Энэ удирдамжийн хэрэгжилт эмийн
хүртээмж болон хангамжид нөлөөлөх
ёсгүй.
Тийм
учраас
ЭЗА
эрүүл
мэндийн тэргүүлэх чиглэл, өөрсдийн
боломж, нөөцийг харгалзан тодорхой
шаардлагуудыг зайлшгүй тодорхойлж
бүрдүүлэхийг зөвлөж байна. Ямар нэгэн
шинэ зааварчилгаа, шаардлага тогтооход
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3 ангилна. ЭЗА тухайн улс орны онцлог,
шаардлагаас хамааран илүү их эсвэл бага
хэмжээний ангиллын өөрчлөлт эсэхийг
шийдвэрлэнэ.

Ингэснээр өндөр эрсдэлтэй өөрчлөлтийг
нөхцөлөөс хамааран олон төрлийн
ангилалд
хамааруулах
бололцоотой.
Ерөнхийдөө,
урьдчилсан
нөхцлийн
онцлог, тоо гэх мэт үзүүлэлт их байх тусам
өөрчлөлтийг зах зээлийн зөвшөөрөл
эзэмшигч өөрөө бие дааж үнэлэх
боломжтой болно.

Мэдэгдэл
Эмийн
бүтээгдэхүүний
чанар,
үр
дүн, аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө
үзүүлэхгүй эсвэл маш бага нөлөө үзүүлэх
магадлалтай
өөрчлөлтийн
талаар
мэдэгдэл хийж болно. Зах зээлийн
зөвшөөрөл эзэмшигч ийм өөрчлөлтийг
ЭЗА-ны урьдчилсан зөвшөөрөлгүйгээр
хэрэгжүүлэх боломжтой. ЭЗА-аас эдгээр
өөрчлөлтүүдийг шуурхай (хэрэгжүүлсний
дараа тодорхой хугацаатай) эсвэл жилийн
давтамжтайгаар мэдүүлж байхыг ЗЗЗЭээс шаардаж болно.

Удирдамжид дурьдагдаагүй өөрчлөлтийн
эрсдэлийн ангиллыг тодорхойлох нь ЭЗАны үйл ажиллагаанд ач холбогдолтой
юм. Жишээлбэл ямар нэгэн тодорхой
бус өөрчлөлт том хэмжээний ангилалд
багтаж байвал тухайн өөрчлөлтийн
нөхцөл, тоо баримт, мэдээллийг сайтар
нягтлан үзэж бага эрсдэлийн ангилалд
оруулах талаар анхаарах хэрэгтэй.
Эсрэгээрээ, хэрэв тухайн өөрчлөлтийн
өгөгдөл бага хэмжээний ангилалд
багтах бол их хэмжээний өөрчлөлтийн
нөхцөл, үзүүлэлтийн шаардлага болон
бага эрсдэлийн өөрчлөлтийг нарийн
тодорхойлох ёстой.

Бага хэмжээний өөрчлөлт
Эмийн бүтээгдэхүүний чанар, үр дүн,
аюулгүй байдалд сөрөг эсвэл бага нөлөө
үзүүлэх магадлалтай өөрчлөлтийг бага
хэмжээний гэнэ. Тийм учир эдгээр
өөрчлөлтийг
хэрэгжүүлэхийн
өмнө
ЭЗА-д зайлшгүй бүх дагалдах мэдээлэл,
материалын хамт бүрдүүлж өгөх ёстой.
ЭЗА-аас татгалзсан, хориглосон албан
бичиг ирүүлээгүй тохиолдолд бага
хэмжээний
өөрчлөлтийг
тодорхой
заагдсан хугацаанд хэрэгжүүлж болно.

Тайлагнах ангиллын дараах хэсэгт
дурдсан жишээ бол эмийн чанартай
холбоотой өөрчлөлтүүдийн талаар ЭЗАаас нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа юм.
Тусгай өөрчлөлтийн талаарх нөхцөл
шаардлага,
мэдээллийг
ДЭМБ-ын
Чанарын шаардлага хангасан эмийн
бүтээгдэхүүний өөрчлөлтийн удирдамж
(2) эсвэл бусад үндэсний баримт бичиг,
лавлах материалаас олж үзэх боломжтой.
Тухайн удирдамж, зааварт тусгагдсан
эрсдэлийн өгөгдөл ангиллын талаар
анхаарах хэрэгтэй.

Их хэмжээний өөрчлөлт
Эмийн бэлдмэлийн чанар, үр дүн,
аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэх
магадлалтай өөрчлөлтийг их хэмжээний
ангилалд хамруулна. Эдгээр өөрчлөлтийг
хэрэгжүүлэхээс өмнө ЭЗА-д хянуулан
зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай.

Эмийн
зохицуулалтын
алба
зах
зээлийн зөвшөөрөл эзэмшигч тодорхой
өөрчлөлтийг
ангилах
боломжгүй
тохиолдолд холбогдох ЭЗА-д хандах
эрхтэй талаар удирдамжид дурдсан.

Өөрчлөлт тус бүрийг мэдүүлэн холбогдох
баримт бичиг бүрдүүлэн өгөх ёстой.
Гэхдээ ЭЗА-ны үйл ажиллагааг нэгтгэн
үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэхийн
тулд дараах онцгой тохиолдолд олон

Өөрчлөлтийг дотор нь их хэмжээний,
бага хэмжээний болон мэдэгдэл хэмээн
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өөрчлөлтийн материалыг зэрэг хүлээн авч
болно, жишээ нь:

ЭЗА нь “өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх” болон
“цаг хугацааны” талаарх мэдээллийг олон
нийтэд хүртээмжтэй, ил тод байлгана.

• Өөрчлөлтүүд
хоорондоо
уялдаа
холбоотой,
жишээлбэл
эмийн
бүтээгдэхүүний цэвэршилтийн талаар
шинэ шаардлага нэмэгдэж буй бол
шинжилгээний аргачлалд өөрчлөлт
шинээр хийх шаардлагатай болно,

5. Шинэ материал
Зарим өөрчлөлтүүд эмийн бүтээгдэхүүнд
ноцтой нөлөөлж улмаар өөрчлөлт гэж
томъёологдох боломжгүй байдаг. Энэ
тохиолдолд эмийн бүртгэлийн материалыг
холбогдох журмын дагуу шинээр бүрдүүлэн
эрх бүхий байгууллагад хандах хэрэгтэй.
Шинээр бүртгэлийн материал бүрдүүлэх
шаардлагатай өөрчлөлтүүдийн жишээ:

• Ижил
зах
зээлийн
зөвшөөрөл
эзэмшигчийн олон төрлийн ЭЭБ-д
ижил өөрчлөлт нөлөөлөх бол бүх
бүтээгдэхүүний эмийн идэвхт бодист
өөрчлөлт орж шаардлагууд нэмэгдэх
тохиолдолд,

• Эмийн идэвхт бодис өөрчлөгдөх,
• Олон найрлага бүхий бүтээгдэхүүнд
ЭИБ нэмэлтээр оруулах,

• Бүх өөрчлөлтийг жилд давтамжтайгаар
мэдүүлэх бол,

• Олон найрлага бүхий бүтээгдэхүүнээс
ЭИБ хасагдах,

• Өөрчлөлтүүд нь ерөнхий асуудалд
хамааралтай жишээ нь мастер файлыг
шинэчлэх эсвэл шинжилгээний арга,
аргачлалыг фармакопейн үзүүлэлт,
шаардлагад нийцүүлэн
өөрчлөлт
хийгдэх тохиолдолд.

• Нэг буюу түүнээс олон ЭИБ-ын тун,
хэмжээг өөрчлөх,
• Шууд чөлөөлөгдөх эмийг удаашруулан
эсвэл саатуулан чөлөөлөгдөх болгож
өөрчлөх, эсвэл эсрэгээр
• Шингэн эмийн хэлбэрийг
болгох, эсвэл эсрэгээр

Ижил эмийн эцсийн бүтээгдэхүүнд олон
дахин өөрчлөлт хийгдэж байвал ЗЗЗЭ
болон ЭЗА илүү анхаарал хандуулах
шаардлагатай. Хэдийгээр өөрчлөлт тус
бүр тодорхой ангилалд хамаарагдаж
болох боловч гарч буй өөрчлөлт
бүгд нийлээд өндөр эрсдэлтэй байх
магадлалтай. Энэ тохиолдолд зах зээлийн
зөвшөөрөл эзэмшигч ЭЗА-тай холбогдож
шаардлагатай мэдээлэл, туслалцаа авах
нь зүйтэй.

нунтаг

• Эмийн хэрэглэх заалтыг өөрчлөх.
6. Эмийн мэдээлэл, хаяглалт,
шошгололтын өөрчлөлт
Эмийн бүтээгдэхүүний мэдээлэл1 (эмийн
бүтээгдэхүүний цогц мэдээлэл - summary
of product characteristics SmPC) [ЭБЦМ],
өвчтөнд зориулсан эмийн мэдээлэл
(ӨЗЭМ буюу хаяглалт)-д ямар нэгэн
өөрчлөлт хийгдсэн бол эмийн мэдээлэлд
орсон засвар, өөрчлөлтийн тухай ЭЗА-д
зайлшгүй мэдээлэх шаардлагатай.

Эмийн
бүртгэлийн
досье/материалд
хийгдэх өөрчлөлт зөвхөн редакцийн
чанартай бол тусад нь бус эмийн
бүтээгдхүүний бүртгэлийн материалд
нэмэлт гэж мэдүүлнэ. Редакцийн чанартай
өөрчлөлт нь тухайн эмийн бүтээгдэхүүний
мэдээлэл,
найрлага,
агууламжид
нөлөөлөхгүй талаар албан ёсоор мэдүүлнэ.
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Аливаа өөрчлөлтийн улмаас эмийн
бүтээгдэхүүний цогц мэдээлэл [ЭБЦМ],
өвчтөнд зориулсан эмийн мэдээлэл
(ӨЗЭМ) буюу хаяглалтыг засварлах шаард
лагатай бол засварласан мэдээллийг
материалын
хамтаар
өөрчлөлтийн
нэг хэсэг болгон хавсаргах ёстой. ЭЗА
нь одоогийн хэрэглэгдэж буй болон
төлөвлөсөн өөрчлөлтүүдийг зэрэгцүүлсэн
харьцуулалтыг
хүснэгт
хэлбэрээр
ирүүлэхийг зах зээлийн зөвшөөрөл
эзэмшигчээс шаардан авч болно.
Олон сурвалжит эмийн бүтээгдэхүүний
хэрэглээ, үүнд эмчилгээний заалт,
өвчтөний бүлэг зэргийг өөрчлөхөд тухайн
бүтээгдэхүүн харьцуулагдаж буй эмийн
бэлдмэлтэй харилцан дүйцэхүйц гэж
тооцогдохгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Иймд Эмийн зохицуулалтын алба эдгээр
өөрчлөлтүүдийг зөвшөөрөхөөс өмнө гарах
үр дүнг сайтар тооцоолох шаардлагатай.
7. Үйл ажиллагаа
Үндсэн үйл ажиллагаа
Эмийн зохицуулалтын алба зах зээлийн
бүртгэлтэй
эмийн
бүтээгдэхүүний
өөрчлөлтийг хянах, удирдах, зохицуулах
үйл ажиллагаа, шалгуурыг тогтооно.
Үүнд өөрчлөлтийн материал бүрдүүлэн
ЭЗА-д хүлээлгэн өгөх, өөрчлөлт хийх үйл
явц, шийдвэр гаргах, хариу өгөх зэрэг
үйл ажиллагаа болон шаардагдах цаг
хугацааны талаар бичмэл зааварчилгаа
багтах бөгөөд энэ тухай зах зээлийн
зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдсэн байна.
Өөрчлөлтийн төрөл, ангиллаас хамааран
хугацааны тов өөр өөр байж болно.
Зах зээлийн дараах өөрчлөлтийг батлах,
зохицуулах нь эмийн бүтээгдэхүүнд
зах зээлийн зөвшөөрөл олгох, эм
үйлдвэрлэлийн
зохистой
дадал
(ЭҮЗД), хяналт, шалгалт, зах зээлийн
дараах тандалт судалгаа зэрэг эмийн

зохицуулалтын цогц үйл ажиллагааны
нэг хэсэг юм. ЭЗА-ны нэгж хэсгүүд эдгээр
ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Тэмдэглэн
хэлэхэд эмийн зохицуулалтын албаны
салбар хэсгүүд нь хоорондоо харилцан
мэдээлэл солилцохоос гадна бие биенээс
үл хамааран тус тусдаа үйл ажиллагаа
эрхэлж байгаа үед нэгж хэсгүүдийн чиг
үүрэг, хариуцлага тодорхой заагдсан
байх нь зайлшгүй хэрэгтэй. Олон талт
баг өөрчлөлтийн үнэлгээнд хамтран
оролцох үед хэлэлцүүлэг хийж, албан
ёсны шийдвэр гаргана, жишээ нь тухайн
өөрчлөлт ЭҮЗД-ын хяналт, шалгалт
хийхийг шаардаж байгаа эсэх, эсвэл
дараагийн товлолт шалгалтын үед дахин
хянах эсэхийг тогтоох гэх мэт. Өөрчлөлтийг
батлахын өмнө хяналт шалгалтын үр дүнг
баталгаажуулж, анхааралдаа авах талаар
мөн зохицуулалт, зааварчилгаа хийгдсэн
байна. Мэдээллийг харилцан солилцох,
удирдан зохицуулах нь маш чухал.
Материал бүрдүүлэхээс өмнө ЭЗА-тай
уулзалт хийх, зөвлөгөө авах
ЭЗА-ны зүгээс материал бүрдүүлж
хүлээлгэн өгөхөөс өмнө ЗЗЗЭ-д зөвлөгөө,
зааварчилгаа өгөх уулзалт хийх үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Зах зээлийн
зөвшөөрөл эзэмшигч хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөж буй өөрчлөлт, өөрчлөлтийн
хугацааны талаар ЭЗА-д хандаж мэдэгдэх
бөгөөд ингэснээр ЭЗА материалыг
шалгах, үнэлэх хангалттай цаг хугацаатай,
нөөц боломжтой болно.
Бага хэмжээний өөрчлөлтийн баримт
бичиг
Урьдчилсан зөвшөөрөл шаардлагагүй
буюу эмийн бүтээгдэхүүний чанар, үр дүн,
аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй
эсвэл маш бага нөлөө үзүүлэх магадлалтай
өөрчлөлтийн талаар ЭЗА-д мэдэгдэл
гаргахдаа дараах суурь мэдээллийг
хавсаргана:
• Тайлбар албан бичиг (өөрчлөлтийн
жагсаалт, жагсаалтад орсон өөрчлөлт
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тус
бүрийн,
зохистой
ангилалд
оруулсан эсэхийг шуурхай үнэлэхэд
шаардагдах үзүүлэлтийг багтаасан
хангалттай мэдээлэл бүхий)
• Өргөдлийн маягт
• Өөрчлөлт хийгдсэнээр эмийн бүтээгдэ
хүүний материалд орох засварын/дэд
бүтцийн өөрчлөлтийн жагсаалт

цогц мэдээлэлгүйгээр хүлээн зөвшөөрөх
боломжтой тохиолдолд дээр дурьдсан
мэдээллийг шаардахгүй байж болно.
Урьдчилсан зөвшөөрөл шаардлагатай
өөрчлөлтийн баримт бичиг
Урьдчилсан зөвшөөрөл шаардлагатай
өөрчлөлтийн хувьд хэрэв бололцоотой бол
дараах баримт бичиг, материал бүрдүүлнэ:

• Өөрчлөлтийн
жагсаалт,
өөрчлөлт
тус бүрийн тайлбар, өөрчлөх болсон
шалтгаан, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлсэн
хугацаа (уг жагсаалтад орсон өөрчлөлт
тус бүрийн мэдээлэл зохистой ангилалд
оруулсан эсэхийг шуурхай үнэлэхэд
хангалттай байхуйц)

• Тайлбар албан бичиг (өөрчлөлтийн
жагсаалт, жагсаалтад орсон өөрчлөлт
тус
бүрийн,
зохистой
ангилалд
оруулсан эсэхийг шуурхай үнэлэхэд
шаардагдах үзүүлэлтийг багтаасан
хангалттай мэдээлэл бүхий)

• Өөрчлөлт тус бүрийн эмийн чанарт
үзүүлэх нөлөөг судалсан холбогдох
үнэлгээний шинжилгээ, судалгааны тоо
баримт, үр дүн, түүнчлэн өөрчлөлтийн
нөлөөг
үнэлэхэд
шаардлагатай
стандарт
ажиллагааны
заавар
(САЗ), хяналт болон баталгаажилтын
протоколын
өөрчлөлт
хоорондын
лавлагаа стандартын жагсаалт

• Өөрчлөлт
хийгдсэнээр
эмийн
бүтээгдэхүүний
материалд
орох
засварын/дэд бүтцийн өөрчлөлтийн
жагсаалт

• Эмийн бүтээгдэхүүний эх материалд
өөрчлөлт хийж шинэчилсэн дэд
хэсгүүдийн хуулбар
Дараах мэдээллийг мөн хавсаргана:
• Өөрчлөгдсөн
эсвэл
өөрчлөлтөд
хамрагдсан нэг буюу түүнээс дээш
эмийн эцсийн бүтээгдэхүүний нэр
(тун, хэмжээ, эсвэл эмийн бэлдмэлийн
танилцуулгад өөрчлөлт орсон г.м.)
• Олон бүтээгдэхүүн өөрчлөгдсөн бол
өмнө хийгдсэн өөрчлөлтийн тухай
мэдээлэл
Өөрчлөлт тус бүрийн нөлөөг үнэлэхэд
хийгдсэн шинжилгээ, САЗ, цувралын
бүртгэлийн материалыг файл хэлбэрээр
хадгалж ЭЗА шаардсан үед (хяналт,
шалгалт г.м) бэлэн байлгах хэрэгтэй. Жил
тутмын мэдүүлгийн хувьд хамгийн бага
эрсдэлтэй өөрчлөлтийг эмийн бэлдмэлийн

• Өргөдлийн маягт

• Одоогийн
болон
өөрчлөлтийн нөхцөл,
дурдсан баримт бичиг

төлөвлөсөн
шалтгааныг

• Хэрэв хамааралтай бол одоогийн
болон төлөвлөж буй өөрчлөлтийн
мэдээллүүдийг зэрэгцүүлэн харьцуулах
• ЭЗА-ны шаардлагын дагуу эмийн
материалын холбогдох дэд хэсгүүдэд
хийгдэх өөрчлөлтийг тодорхой зааж,
тайлбарласан байх
• Хэрэв хамааралтай бол ЭБЦМ, ӨЗЭМ,
хаяглалтын хуулбаруудыг хавсаргах
• Өөрчлөлт тус бүрийн эмийн чанарт
үзүүлэх нөлөөг судалсан холбогдох
үнэлгээний шинжилгээ, судалгааны тоо
баримт, үр дүн, түүнчлэн өөрчлөлтийн
нөлөөг
үнэлэхэд
шаардлагатай
стандарт
ажиллагааны
заавар
(САЗ), хяналт болон баталгаажилтын
протоколын
өөрчлөлт
хоорондын
лавлагаа стандартын жагсаалт)
• Төлөвлөж буй өөрчлөлт бусад улсад
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бүртгэгдсэн эсэх, бүртгэлийн хугацаа,
өөрчлөлтийг зөвшөөрч бүртгэсэн улс,
байгууллагын нэр, мэдээлэл
Хянан магадлах үйл ажиллагаа
ЭЗА нь өөрийн улс орны нөхцөл байдал,
хүчин чадал, бүс нутгийн уялдаа холбоо,
зохицуулалт зэргийг харгалзан эрсдэлд
суурилсан
өөрчлөлтийн
үнэлгээний
стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх
шаардлагатай.
Ингэхдээ
хамгийн
том
эрсдэлийг
тооцоолон
сайтар
анхаарна. Ажлын ачааллыг бууруулахын
тулд өөрчлөлтийн баримт бичгийн
тусламжтайгаар шуурхай үнэлгээ хийх
боломжтой байх хэрэгтэй. Түүнээс гадна
ЭЗА дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
эсэхийг тодорхойлно:
- Бусад
улс
орны
эрх
бүхий
байгууллагуудын шийдвэрийг хүлээн
зөвшөөрч хэрэгжүүлэх,
- Бусад
улс
орны
эрх
бүхий
байгууллагуудын
хэрэгжүүлсэн
үнэлгээний тайланг зөвшөөрөх,
- Өөрсдөө
үнэлгээг
боловсруулах

хийж

тайлан

- Дээр дурьдсан хандлагуудын заримыг
хослуулан хэрэглэх.
Бусад улс орны ЭЗА-аас гаргасан
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тохиолдолд
гол шаардлагатай мэдээлэлтэй байх нь
чухал. Эмийн зохицуулалтын албанаас
ЗЗЗЭ-д
бусад улс орны ЭЗА эсвэл
ДЭМБ-ын урьдчилсан баталгаажуулалтын
мэдээлэлд суурилан зөвшөөрөл олгосон
бол тухайн бүтээгдэхүүний зах зээлийн
дараах аливаа өөрчлөлтийг батлахад
урьдчилсан зөвшөөрлийн шаардлагууд
нь эдгээр байгууллагаас зөвшөөрөгдөж,
баталгаажсан байх (4,5) ёстой.
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ТОСИЛИЗУМАБ ЭМИЙН ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР,
ГАЖ НӨЛӨӨ, АНХААРАХ ЗҮЙЛС
АКТЕМРА® (тосилизумаб), венийн судсанд тарих зориулалттай уусмал
1. Тун, хэрэглэх арга
COVID-19 үед хэрэглэх зөвлөмжит тун
АКТЕМРА-г яаралтай горимоор хэрэглэх зөвлөмжит тун нь венийн судсанд дуслаар
нэг удаа 60 минут тарьж хэрэглэнэ.
COVID-19 үед венийн судсанд хэрэглэх зөвлөмжит тун
биеийн жин 30кг-аас доош хүмүүст

12мг/кг

биеийн жин 30кг болон түүнээс дээш жинтэй хүмүүст 8мг/кг

Хэрэв эхний тунгийн дараа эмнэлзүйн
шинж тэмдэг нь арилахгүй, хүндрэх,
сайжрал өгөхгүй байвал эхний тунгаас
багадаа 8 цагийн дараа АКТЕМРА-ийн
нэмэлт тунг тарьж болно.
COVID-19-тэй өвчтөнд нэг удаагийн
дуслаар хамгийн ихдээ 800мг тунг
хэрэглэж болно.
COVID-19-тэй
өвчтөний
эмчилгээнд
АКТЕМРА-г арьсан дор тарьж болохгүй.
65 ба түүнээс дээш насны өвчтөнд,
бөөрний хөнгөн болон дунд зэргийн
дутагдалтай өвчтөнд тунгийн тохируулга
шаардлагагүй.
2. Хориглох заалт
АКТЕМРА эмийн бэлдмэлийг АКТЕМРА-д
хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэхийг хориглоно.
3. Анхааруулга ба урьдчилан сэргийлэлт
3.1 Хүнд хэлбэрийн халдвар
COVID-19 халдвартай өвчтөнд хэсэг
газрын болон өөр төрлийн халдварын
идэвхтэй үед АКТЕМРА эмийн бэлдмэлийг
хэрэглэж болохгүй.
АКТЕМРА
болон
бусад
дархлаа
дарангуйлах эмийн бэлдмэлийг хэрэглэж
буй өвчтөнд нянгийн, микобактерийн,

халдварт
мөөгөнцөрийн,
вирусийн,
эгэл биетний болон бусад оппортунист
хүнд хэлбэрийн, заримдаа амь насанд
аюултай халдвар бүртгэгдэж байв.
Хамгийн элбэг тохиолдох хүнд хэлбэрийн
халдварт
уушигны
хатгаа,
шээс
дамжуулах замын халдвар, целлюлит,
бүслүүр үлд, ходоод гэдэсний үрэвсэл,
дивертикулит, үжил, нянгийн гаралтай
артрит орно. Оппортунист халдваруудын
дунд сүрьеэ, криптококк, аспергиллоз,
кандидоз, пневмоцистоз зэрэг халдвар нь
АКТЕМРА эмийн бэлдмэлийн хэрэглээтэй
хамт
бүртгэгдэж
байв.
Эмнэлзүйн
судалгаагаар
бүртгэгдээгүй
бусад
хүнд хэлбэрийн халдварууд дагалдаж
болно (гистоплазмоз, кокцидиомикоз,
листериоз).
Архаг болон дахилтат халдвартай, эсвэл
хүнд хэлбэрийн оппортунист халдвараар
өвчилж байсан өвчтөнүүдэд АКТЕМРА
эмчилгээг эхлэхээс өмнө эмчилгээний
эрсдэл ба ашиг тусыг үнэлэх нь зүйтэй.
Цочмог үеийн урвал дарангуйлагдсантай
холбоотой үрэвслийн цочмог үеийн шинж
тэмдгүүд бүдгэрч болзошгүй тул АКТЕМРА
эмчилгээний явцад, эмчилгээний дараа
халдварын шинж тэмдэг илэрч буй эсэхийг
өвчтөнүүдэд сайтар хянах шаардлагатай.
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АКТЕМРА эмчилгээ хийлгэх явцад шинэ
халдвар авсан, дархлаа суларсан өвчтөнд
тохирох оношилгоог цаг алдалгүй бүрэн
хийх ёстой; нянгийн эсрэг зохих эмчилгээг
эхлүүлж, өвчтөнийг сайтар хянана.
3.2 Ходоод гэдэс цоорох
АКТЕМРА эмчилгээ хийлгэж байгаа,
анхдагчаар
дивертикулит
өвчний
зовиуртай өвчтөнд эмнэлзүйн туршилт
судалгааны явцад ходоод гэдэсний
цоорол бүртгэгдсэн. Ходоод гэдэсний
цоорол үүсэх эрсдэлтэй хүмүүст АКТЕМРА
эмчилгээг болгоомжтой хийнэ. Хэвлийн
өвдөлт анх удаа илэрч байгаа өвчтөнд
ходоод гэдэсний цооролтыг эрт ялган
оношлох үүднээс өвчтөнийг яаралтай
үзлэгт хамруулан үнэлнэ.
3.3 Элэг хордуулах нөлөө
COVID-19 өвчтэй эмнэлэгт хэвтсэн хүмүүст
аланин аминтрансфераза (АЛАТ) болон
аспартат аминтрансфераза (АСАТ) түвшин
ихсэж болно. COVID-19 халдвар хүндрэхэд
олон эрхтэн тогтолцооны, тэр дотроо
элэгний дутагдал илэрч болно.
Санамсаргүй
түүвэрт,
хяналттай
судалгаанд АКТЕМРА эмчилгээний явцад
трансаминазуудын түвшин нэмэгдэж
байгааг тогтоосон байна. АКТЕМРА-г
венийн судсанд эсвэл арьсан дор байнга
тарьж хэрэглэдэг өвчтөнд элэгний
хүнд хэлбэрийн гэмтэл ажиглагдсан.
Энэ тохиолдолд өвчин эхлэх хүртэлх
хугацаанд, АКТЕМРА эмчилгээ эхэлснээс
хойш хэдэн сараас хэдэн жилийн хооронд
хэлбэлзэж байв.
АКТЕМРА эмчилгээг хурдан эхлэх эрсдэл
болон эмчилгээний ашиг тусыг сайтар
үнэлж байж АКТЕМРА эмчилгээг эхлүүлэх
шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Хэвийн утгын
дээд үзүүлэлтээс 10 дахин өндөр АЛАТ
болон АСАТ-тай COVID-19 халдвартай
өвчтөнд АКТЕМРА эмчилгээг хориглоно.

АКТЕМРА эмчилгээнд эмнэлгийн мөрдөж
буй стандарттай уялдуулан АЛАТ болон
АСАТ-ыг хянах нь зүйтэй.
3.4 Лабораторийн үзүүлэлтүүд
Санамсаргүй
түүврийн,
хяналтат
эмнэлзүйн судалгаанд АКТЕМРА хэрэглээт
өвчтөнүүдэд нейтропени, тромбоцитопени
ажиглагдаж, АЛАТ, АСАТ ихэссэн байв.
Нейтрофилийн туйлын тоо нэг мм3-д
1000-аас бага, ялтас эсийн тоо нэг мм3-д
50000-аас бага, эсвэл АЛАТ, АСАт-ын
түвшин хэвийн утгын дээд үзүүлэлтээс 10
дахин их, COVID-19-тэй хүмүүст АКТЕМРА
эмчилгээг хийж болохгүй (“Анхааруулга ба
сэрэмжлүүлэг” хэсгийг үзнэ үү). Эмнэлзүйд
мөрдөж буй стандарттай уялдуулан АлАТ,
АсАТ, нейтрофил, ялтас эсийн тоог хянах
шаардлагатай.
3.5 Анафилакси зэрэг хэт мэдрэгшлийн
урвал
АКТЕМРА эмчилгээт хүмүүст анафилакси
болон
хэт
мэдрэгшлийн
урвалууд,
венийн судсанд дуслаар АКТЕМРА
хийлгэж байсан хүмүүст үхэлд хүргэсэн
анафилаксийн шок үүсэлт бүртгэгдсэн
байна. Эдгээр тохиолдлууд АКТЕМРА
эхний тунг хийлгэсэн эрт үед өмнө нь
хэт мэдрэгшлийн урвал илэрч байсан ба
илэрч байгаагүй хүмүүст тохиолдож байв.
АКТЕМРА эмчилгээг венийн судсанд
дуслаар хийхдээ зөвхөн мэргэшсэн
эмнэлгийн ажилтан анафилакси үүсэхэд
эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх
боломжтой нөхцөлд хийх шаардлагатай.
Хэрэв анафилакси болон хэт мэдрэгшлийн
өөр төрлийн урвал илэрвэл АКТЕМРА
эмчилгээг яаралтай зогсоох ба дахин
хийж болохгүй. АКТЕМРА-д хэт мэдрэг
хүмүүст АКТЕМРА эмчилгээг хориглоно.
3.6 Миелингүйжих өвчин
Миелингүйжих өвчний үед АКТЕМРА
эмчилгээ үр дүнтэй эсэх нь бүрэн тодорхой
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биш, гэхдээ хэрлэг төст үений үрэвслийн
эмнэл зүйн судалгаагаар тархмал хатуурал
болон ховор тохиолдолд миелингүйжих
архаг үрэвсэлт полиневропати илэрч
байв. Миелингүйжих өвчнийг илтгэх
шинж тэмдэг өвчтөнд илэрч байгаа
эсэхийг сайтар хянах хэрэгтэй. Өмнө нь
миелингүйжих өвчнөөр өвдөж байсан
эсвэл анх удаа илэрч байгаа өвчтөнд
АКТЕМРА эмчилгээ хийх эсэхээ эмч
сайтар болгоомжтой шийдэх нь зүйтэй.
3.7 Элэгний идэвхтэй өвчлөл ба элэгний
дутагдал
Элэгний идэвхтэй өвчлөл эсвэл элэгний
дутагдалтай хүмүүст АКТЕМРА эмчилгээг
хийж болохгүй.
3.8 Вакцинжуулалт
Эмнэлзүйн
аюулгүй
байдал
нь
тогтоогдоогүй учраас АКТЕМРА-тай хамт
амьд вакцин хийхээс зайлсхийнэ. Амьд
вакцин болон АКТЕМРА эмчилгээ эхлүүлэх
хоёрын хоорондох хугацаа нь дархлаа
дарангуйлах эмийн асуудлаар тухайн
вакцины удирдамжтай уялдах ёстой.
Амьд вакцин хийлгэсэн хүнээс АКТЕМРА
эмийн эмчилгээт хүмүүсд халдвар
хоёрдогчоор дамжсан талаар мэдээлэл
байхгүй байна.
АКТЕМРА эмчилгээт хүмүүст вакцины үр
дүн ямар байгаа талаар мэдээлэл байхгүй
байна. АКТЕМРА-ийн байнгын хэрэглээтэй
холбоотой эрсдэлийн талаархи аюулгүй
байдлын нэмэлт мэдээллийг авахын тулд
АНУ-ын Хүнс, эмийн агентлагаас баталсан
эмийн заалтын тухай мэдээллийн талаар
“Анхааруулга ба Сэрэмжлүүлэг” 3-р
хэсгээс үзнэ үү.
4. Гаж нөлөө
Эмнэлзүйн ач холбогдолтой гаж нөлөөний
урвалуудын талаар энэхүү зааварт
тайлбарлан бичсэн.

• Хүнд хэлбэрийн гаж нөлөө [Анхааруулга
ба Сэрэмжлүүлэг хэсгийг үзнэ үү (5.1)]
4.1 Эмнэл зүйн туршилт судалгааны
явцад илэрсэн гаж нөлөө
Энэхүү онцгой байдлын үед хэрэглэх
зөвшөөрлийг
дэмжих
зорилгоор
АКТЕМРА-ийн
эмнэлзүйн
туршилт
судалгааны явцад ажиглагдсан гаж
нөлөөний давтамжийг хэрлэг төст үений
үрэвсэл, том эст артерит, системийн
хатууралтай холбоотой уушгины завсрын
эдийн өвчин, шалтгаан тодорхойгүй
полиартикуляр ювениль артрит, шалтгаан
тодорхойгүй системийн ювениль артрит
болон цитокин чөлөөлөгдөх хамшинжийн
үеийн АКТЕМРА эмчилгээний эмнэлзүйн
туршилт судалгааны үеийн гаж нөлөөний
давтамжтай шууд харьцуулж болохгүй
бөгөөд эмнэлзүйн практикт ажиглагддаг
үзүүлэлтүүдийг илэрхийлж чадахгүй байж
болох юм.
COVID-19-ийн үеийн АКТЕМРА эмийн
эмчилгээг үндсэндээ 4 төрлийн эмнэлзүйн
туршилт судалгаан дээр үндэслэн аюулгүй
байдлыг үнэлсэн.
Эдгээр нь санамсаргүй түүвэрт, хяналттай,
нээлттэй хаягжилттай, платформ судалгаа
[Randomised Evaluation of COVID-19
Therapy (RECOVERY)] ба санамсаргүй
түүвэртэй, давхар нууцлалтай, плацебо
хяналттай 3 судалгаа (EMPACTA, COVACTA, ба REMDACTA) хийсэн байна. Гаж
нөлөөний урвалуудыг бүрэн цуглуулаагүй,
үр дүн хязгаарлагдмал тул RECOVERY
судалгааны аюулгүй байдлын үр дүнг
энд танилцуулаагүй. EMPACTA, COVACTA, ба REMDACTA судалгаагаар нийтдээ
974 өвчтөнд АКТЕМРА эмийн бэлдмэлийг
хэрэглэсэн байна.
EMPACTA, COVACTA, ба REMDACTA
судалгаанд хамрагдсан хүмүүс АКТЕМРА
эмчилгээг нэг удаа, венийн судсанд, 60
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минутын турш дуслаар 8мг/кг (хамгийн
дээд тун 800мг) тунгаар хийлгэсэн. Хэрэв
эмнэл зүйн шинж тэмдгүүд нь улам
дордож, сайжрахгүй байвал АКТЕМРА
8мг/кг нэмэлт тунг эхний тунг хийснээс
хойш 8-24 цагийн дараа хийж болно.
EMPACTA
EMPACTA (NCT04372186) нь COVID-19
уушгины хатгалгаа өвчтэй эмнэлэгт
хэвтэн эмчлүүлж буй насанд хүрсэн
өвчтөнүүдэд стандарт эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний хамт АКТЕМРА-ийн үр
нөлөө, аюулгүй байдлыг үнэлэх зорилгоор
хийгдсэн 3 шатлалт, санамсаргүй түүвэрт,
давхар нууцлалтай, плацебо хяналттай,

олон төвтэй судалгаа юм. Аюулгүй
байдлын үнэлгээ АКТЕМРА бүлгийн 250
өвчтөн, плацебо бүлгийн 127 өвчтөнд
суурилсан.
Судалгааны үед АКТЕМРА бүлэгт 29
(12%), плацебо бүлэгт 15 (12%) нас баралт
бүртгэгдсэн. АКТЕМРА бүлгийн 38 (15%),
плацебо бүлгийн 25 (20%) өвчтөнд ноцтой
илрэлүүд ажиглагдсан. Ноцтой халдвар
АКТЕМРА бүлэгт 13 (5%), плацебо бүлэгт
9 (7%) тохиолдсон. Гаж нөлөө АКТЕМРА
бүлгийн дор хаяж 3%-д тохиолдсон ба
плацебо бүлэгт тохиолдсоноос илүү
түгээмэл ажиглагдсан гаж нөлөөг Хүснэгт
1-т тоймлов.

Хүснэгт 1. 60а өдөр хүртэлх АКТЕМРА бүлгийн дор хаяж 3%-д тохиолдсон гаж нөлөө
ба плацебо бүлэгт тохиолдсоноос илүү элбэг ажиглагдсан гаж нөлөө
Нэр томьёо

АКТЕМРА
N=250
n (%)

ПЛАЦЕБО
N=127
n (%)

Өтгөн хатах

16 (6%)

4 (3%)

Сэтгэл түгших

15 (6%)

4 (3%)

8 (3%)

3 (2%)

Толгой өвдөх
a

Өвчтөнүүдийг гаж нөлөөний тооноос үл хамааран ангилал тус бүрт нэг удаа
тоолсон болно.

COVACTA
COVACTA (NCT04320615) нь COVID-19
уушгины хатгалгаа өвчтэй эмнэлэгт
хэвтэн эмчлүүлж буй насанд хүрсэн
өвчтөнүүдэд стандарт эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний хамт АКТЕМРА-ийн үр
нөлөө, аюулгүй байдлыг үнэлэх зорилгоор
хийгдсэн 3 шатлалт, санамсаргүй түүвэрт,
давхар нууцлалтай, плацебо хяналттай,
олон төвтэй судалгаа юм. Аюулгүй
байдлын үнэлгээ АКТЕМРА бүлгийн 295
өвчтөн, плацебо бүлгийн 143 өвчтөнд
суурилсан.

Судалгааны үед АКТЕМРА бүлэгт 72
(24%), плацебо бүлэгт 36 (25%) нас баралт
бүртгэгдсэн. АКТЕМРА бүлгийн 116 (39%),
плацебо бүлгийн 64 (45%) өвчтөнд ноцтой
илрэлүүд илэрсэн. Ноцтой халдвар
АКТЕМРА бүлэгт 71 (24%), плацебо бүлэгт
42 (29%) тохиолдсон. Гаж нөлөө АКТЕМРА
бүлгийн дор хаяж 3%-д тохиолдсон ба
плацебо бүлэгт тохиолдсоноос илүү
түгээмэл ажиглагдсан гаж нөлөөг Хүснэгт
2-т тоймлов.
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Хүснэгт 2. 60а өдөр хүртэлх АКТЕМРА бүлгийн дор хаяж 3%-д тохиолдсон гаж нөлөө
ба плацебо бүлэгт тохиолдсоноос илүү элбэг ажиглагдсан гаж нөлөө
АКТЕМРА
N=295
n (%)
24 (8%)
21 (7%)
21 (7%)
18 (6%)
14 (5%)
12 (4%)
11 (4%)
10 (3%)
10 (3%)

Нэр томьёо
Шээсний замын халдвар
Бөөрний цочмог гэмтэл
Даралт ихдэлт
Суулгалт
Ухаан балартах
Нойргүйдэл
Тромбоцитопени
Аланин аминтрансфераза ихсэх
Гүнийн венийн тромбоз
a

ПЛАЦЕБО
N=143
n (%)
5 (3%)
7 (5%)
3 (2%)
3 (2%)
3 (2%)
5 (3%)
2 (1%)
2 (1%)
3 (2%)

Өвчтөнүүдийг гаж нөлөөний тооноос үл хамааран ангилал тус бүрт нэг удаа тоолсон болно.

REMDACTA
REMDACTA (NCT04409262) нь COVID-19
уушгины хатгалгаа өвчтэй эмнэлэгт
хэвтэн эмчлүүлж буй насанд хүрсэн
өвчтөнүүдэд ремдесивир (RDV) эмийн хамт
АКТЕМРА-ийн үр нөлөө, аюулгүй байдлыг
ремдесивир эм хэрэглэж буй плацебо
бүлэгтэй харьцуулан үнэлэх зорилгоор
хийгдсэн 3 шатлалт, санамсаргүй түүвэрт,
давхар нууцлалтай, плацебо хяналттай,
олон төвтэй судалгаа юм. Аюулгүй
байдлын үнэлгээ АКТЕМРА + RDV бүлгийн
213 өвчтөн, плацебо + RDV бүлгийн 213
өвчтөнд суурилсан.

Судалгааны үед ACTEMRA + RDV бүлэгт
72 (24%), плацебо + RDV бүлэгт 36 (25%)
нас баралт бүртгэгдсэн. ACTEMRA +
RDV бүлгийн 116 (39%), плацебо + RDV
бүлгийн 64 (45%) өвчтөнд ноцтой илрэлүүд
илэрсэн. Ноцтой халдвар ACTEMRA + RDV
бүлэгт 71 (24%), плацебо + RDV бүлэгт 42
(29%) тохиолдсон. Гаж нөлөө ACTEMRA +
RDV бүлгийн дор хаяж 3%-д тохиолдсон
ба плацебо + RDV бүлэгт тохиолдсоноос
илүү түгээмэл ажиглагдсан гаж нөлөөг
Хүснэгт 3-т тоймлов.

Хүснэгт 3. 60а өдөр хүртэлх АКТЕМРА + RDV бүлгийн дор хаяж 3%-д тохиолдсон гаж
нөлөө ба плацебо + RDV бүлэгт тохиолдсоноос илүү элбэг ажиглагдсан гаж нөлөө
Нэр томьёо
Өтгөн хатах
Хатгаа
Септик шок
Гипокалеми
Гипергликеми
Нойргүйдэл
Дотор муухайрах
Сэтгэл түгших

АКТЕМРА + RDV
N=429
n (%)
54 (13%)
33 (8%)
24 (6%)
23 (5%)
22 (5%)
21 (5%)
19 (4%)
14 (3%)

107

ПЛАЦЕБО + RDV
N=213
n (%)
25 (12%)
10 (5%)
10 (5%)
6 (3%)
9 (4%)
7 (3%)
7 (3%)
4 (2%)
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Гипогликеми
Тромбоцитопени
Өвдөлт

14 (3%)
14 (3%)
13 (3%)

2 (1%)
2 (1%)
2 (1%)

a Өвчтөнүүдийг гаж нөлөөний тооноос үл хамааран ангилал тус бүрт нэг удаа тоолсон болно. RDV=ремдесивир

АКТЕМРА хэрэглэсэн өвчтөн мөн 3
шатлалт, санамсаргүй түүвэрт, давхар
нууцлалтай EMPACTA, COVACTA, REMDACTА судалгаанд бүртгэгдсэн плацебо
бүлгээс дор хаяж 1% илүү түгээмэл
тохиолдох гаж нөлөө нь өтгөн хаталт,
сэтгэл гутрал, гүйлгэлт, нойргүйдэл,
даралт ихдэлт, дотор муухайрах байв.
АКТЕМРА-ийн
байнгын
хэрэглээтэй
холбоотой гаж нөлөөний талаарх нэмэлт
мэдээллийг авахын тулд АНУ-ын Хүнс,
эмийн агентлагаас баталсан эмийн
заалтын тухай мэдээллийн талаар “Гаж
Нөлөө” 6-р хэсгийг үзнэ үү.
4.2 Эмийн бэлдмэлийн ноцтой гаж нөлөө
болон эм хэрэглээтэй холбоотой
алдааг мэдээлэх нь
Эмчлэгч эмч, жор бичсэн болон эсвэл
түүнийг төлөөлөх этгээд АКТЕМРА эмийг
хэрэглэх явцад илэрч буй ноцтой бүх гаж
нөлөө, эмийн хэрэглээний алдааны талаар
мэдээлэх үүргийг хүлээх бөгөөд гаж нөлөө
илэрсэн өдрөөс хуанлийн 7 хоногийн
дотор АНУ-ын Хүнс, эмийн агентлаг 3500
маягтыг бөглөж өгнө (энэ маягтыг хэрхэн
татаж авах талаарх мэдээллийг дор
оруулсан байгаа).
АНУ-ын Хүнс, эмийн агентлаг 3500
маягтыг ашиглан илгээж буй тайлан
дараах мэдээллийг агуулсан байх ёстой
гэж зөвлөдөг:

гарчгийн дор “АКТЕМРА эмийг COVID19-ийн эмчилгээнд яаралтай горимоор
ашиглах зөвшөөрөл (Онцгой байдлын
үед ашиглах зөвшөөрөл)” гэж бичнэ.
• Эмийн хүнд хэлбэрийн гаж нөлөө
болон эмийн алдааны талаар мэдээлэл
(илэрсэн
шинж
тэмдэг,
сорил/
лабораторийн үзүүлэлтүүд, зовиур,
эмийн бэлдмэлийг хийсэн болон гаж
нөлөө илэрсэн хугацаа, гаж нөлөө
үргэлжилсэн хугацаа, гаж нөлөөг
арилгах үүднээс хийгдсэн эмчилгээ, тун
бууруулсан эсвэл эмийг зогсоосны дараа
гаж нөлөө хүндэрсэн эсвэл арилсан
нотолгоо, эмийн бэлдмэлийг дахин
хэрэглэхэд гаж нөлөө дахин илэрсэн
талаарх баримт, эмнэлзүйн үр дүн).
• Өвчтөний өвчний түүх, хавсран хэрэглэж
байсан бусад эмийн бэлдмэлүүд
• Бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл (тун,
хэрэглэсэн зарчим, NDC#).
Гаж нөлөө болон эм хэрэглээний алдааг
АНУ-ын Хүнс, эмийн агентлаг (FDA) 3500
маягтыг ашиглан FDA MedWatch руу
дараах аргуудын аль нэгээр илгээнэ:
• Маягтыг бүрэн бөглөж www.fda.gov/
medwatch/report.htm хаягаар илгээнэ.
• Маягтыг бүрэн бөглөж шуудангаар
(https://www.fda.gov/media/76299/
download) илгээнэ:

• Өвчтөний хүн ам зүйн мэдээлэл, үндсэн
мэдээлэл (регистрийн дугаар, нас,
төрсөн он сар өдөр, хүйс, жин, яс үндэс,
арьсны өнгө зэрэг)

o Цахим шуудан MedWatch, 5600
Fishers Lane, Rockville, MD 208529787 эсвэл

• “Тохиолдол, тулгарсан асуудал эсвэл
бүтээгдэхүүний хэрэглээ/эмийн алдаа”

o 1-800-FDA-1088 дугаар руу залгаж
маягт хүсэх
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Нэмэлтээр FDA MedWatch-ийн маягтын
хуулбарыг дараах хаягаар илгээнэ:
Genentech US Drug Safety
Факс: 1-650-238-6067 or 1-650-225-4630
Цахим шуудан: us_drug.safety@gene.com
эсвэл Genentech 1-888-835-2555 дугаар
руу залгаж гаж нөлөөг мэдээлэх
Эмчлэгч эмч, жор бичиж өгсөн болон эсвэл
түүнийг төлөөлөх этгээд АКТЕМРА эмийг
хэрэглэх явцад илэрч буй ноцтой бүх
гаж нөлөө, эмийн хэрэглээний алдааны
талаар мэдээлэх үүргийг хүлээнэ.
*Хүнд хэлбэрийн гаж нөлөөг дараах
байдлаар тодорхойлно:
• Нас баралт болон амь насанд аюултай
байдал үүсэх,
• Нас баралт, амь насанд аюултай
байдлаас сэргийлж эмнэлгийн болон
мэс заслын ажилбар хийлгэх, эмнэлэгт
хэвтүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй
болох, төрөлхийн гажиг
• Амбулаторт хэвтүүлэх, эмнэлэгт ор
хоног сунгах
• Хөдөлмөрийн чадвар хүнд хэлбэрээр,
тогтвортой
хугацаанд
алдах,
амьдралын хэвийн үйл ажиллагааг
хангах түвшинд чадвар алдах,
• Төрөлхийн/төрөлтийн гажиг
5. Эмийн харилцан үйлчлэл
5.1 CYP450 субстратуудтай харилцан
нөлөө
IL-6-ийг
хориглох
нь
СҮР450-ийн
субстрат болдог эмийн бэлдмэлүүдийн
хувирлыг
нэмэгдүүлдэг.
АКТЕМРА
эмийг эмчилгээний үр нөлөөг бууруулж
болзошгүй
СҮР3А4-ийн
субстрат
бүхий эмийн бэлдмэлүүдтэй хамт маш
болгоомжтой хэрэглэнэ. АКТЕМРА эмийн
бэлдмэлийн СҮР450 энзимийн идэвхид

үзүүлэх нөлөө нь эмчилгээг зогсоосноос
хойш хэдэн долоо хоногийн туршид
тогтвортой байдаг.
АКТЕМРА эмийн бэлдмэлийг хэрэглэхэд
“Эмийн харилцан үйлчлэл” 7,2-р хэсэгт
бичсэн, FDA-ээр батлагдсан нэмэлт
мэдээллийг үзнэ үү.
6. Тусгай бүлгийн өвчтөнд хэрэглэх нь
6.1 Жирэмсэн үеийн хэрэглээ
Жирэмсний бүртгэл
Жирэмсэн
үед
АКТЕМРА
эмийг
хэрэглэсэнтэй холбоотой үүсч болзошгүй
өөрчлөлтийг үнэлэх хяналтын бүртгэл
байдаг. Эрүүл мэндийн ажилтнууд
өвчтөнүүд болон жирэмсэн эмэгтэйчүүд
өөрсдийгөө
1-877-311-8972
утсанд
утасдаж бүртгүүлж болно.
Эрсдэлийн товчоон
АКТЕМРА эмийн бэлдмэлийг жирэмсэн
эмэгтэйчүүдэд хэрэглэсэн, төрөлхийн
хүнд хэлбэрийн гажиг болон тээлтийн
эмгэг нь уг эмийг хэрэглээтэй холбоотой
эсэх
талаар
мэдээлэл
хангалтгүй,
хязгаарлагдмал байна.
АКТЕМРА эмийн бэлдмэлийг эхэд үзүүлэх
эмчилгээний үр нөлөө нь эх болон урагт
үзүүлэх эрсдэлээс илүү гэдэг үндэслэлд
л зөвхөн жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд
хэрэглэнэ.
АКТЕМРА эмийн бэлдмэлийг хэрэглэхэд
“Жирэмсэн” 8, 1-р хэсэгт бичсэн, FDA-ээр
батлагдсан нэмэлт мэдээллийг үзнэ үү.
6.2 Хөхүүл үеийн хэрэглээ
Эрсдэлийн товчоон
Тосилизумаб эхийн хөхний сүүгээр
ялгардаг эсэх, хөхүүл хүүхдэд нөлөөлдөг
эсэх, сүү ялгаралтад нөлөөлдөг эсэх
талаарх мэдээлэл байхгүй байна. Эхийн
иммуноглобулин G (IgG) эхийн хөхний
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сүүнд агуулагддаг. Хэрэв тосилизумаб
эхийн хөхний сүүгээр гадагшилдаг бол
нярайн хоол боловсруулах замд хэсэг
газрын нөлөөтэй эсэх, мөн системийн
нөлөө үзүүлдэг эсэх нь тодорхойгүй
байна. Эмнэлзүйн туршилт судалгааны
үр дүн байхгүйгээс АКТЕМРА эмийн
бэлдмэл хөхүүл нярайд үзүүлэх эрсдэлийг
тодорхойлох боломжгүй учраас эхэд
АКТЕМРА эмийн бэлдмэлийг хэрэглэх
эмнэл зүйн хэрэгцээ болон тосилизумабын
хөхүүл хүүхдийн хөгжил болон эрүүл
мэндэд учирч болох эрсдэлийг эхийн
биеийн байдалтай уялдуулан шийдвэрлэх
хэрэгтэй.
COVID-19 халдвартай хөхүүл
эх, нярайд COVID-19 халдвар тараахаас
сэргийлсэн эмнэл зүйн удирдамжийг
мөрдлөг болгох шаардлагатай.
6.3 Хүүхдэд хэрэглэх нь
FDA яаралтай горимоор АКТЕМРА эмийн
бэлдмэлийг COVID-19 халдвартай эмнэлэгт
хэвтэж буй, системийн хэрэглээгээр
кортикостероид хэрэглэж буй, нэмэлтээр
хүчилтөрөгчийн дэмжлэгтэй, инвазив
болон инвазив бус замаар уушгины
механик вентиляци, ЕСМО аппаратад
буй насанд хүрсэн болон хүүхдэд (2
болон түүнээс дээш насны) хэрэглэх EUA
олгосон байна. АКТЕМРА-г COVID-19
халдвартай,
эмнэлэгт
хэвтэж
буй,
системийн хэрэглээгээр кортикостероид
хэрэглэж буй, нэмэлтээр хүчилтөрөгчийн
дэмжлэгтэй, инвазив болон инвазив бус
замаар уушгины механик вентиляци,
ЕСМО аппаратанд буй насанд хүрэгчдэд
хэрэглэхэд аюулгүй, АКТЕМРА-г хүүхдэд
хэрэглэх
тунгийн
мэдээлэл
зэрэгт
үндэслэн хүүхдэд хэрэглэхийг дэмжсэн
болно. Гэхдээ АКТЕМРА-г энэ зорилгоор
хэрэглэхийг батлаагүй байна [Хэрэглэх
арга ба тун (2), Эмнэлзүйн туршилт
судалгаа (14) хэсгийг үзнэ үү].

АКТЕМРА эмийн бэлдмэлийг 2 хүртэл
насны хүүхдэд яаралтай горимоор
хэрэглэхийг зөвшөөрөөгүй ба батлаагүй
болно.
6.4. Өндөр настны хэрэглээ
EMPACTA, COVACTA, болон REMDACTA
нийт дүнгээр АКТЕМРА хэрэглэсэн бүлэгт
375/973 (39%) өвчтөн, плацебо бүлэгт
170/482 (35%) хүмүүс нь 65 болон түүнээс
дээш насны хүмүүс байв.
Эдгээр судалгаанд 65 болон түүнээс дээш
насны мөн 65-аас доош насны залуу
хүмүүст АКТЕМРА эмийн эмчилгээний
аюулгүй байдал, үр нөлөөний ялгаатай
байдал ажиглагдаагүй байна.
RECOVERY судалгаагаар нийт өвчтөний
691/2022 (34%) нь АКТЕМРА хэрэглэсэн,
739/2094 (35%) нь ердийн эмнэлгийн
тусламж үзүүлсэн 70 болон түүнээс дээш
настангууд байв. Энэ судалгаагаар 70
болон түүнээс дээш насны ахмадууд болон
70 хүртэл насны ахмадуудад АКТЕМРА
эмийн бэлдмэлийн эмчилгээний үр дүнтэй
байдалд ерөнхий ялгаа ажиглагдаагүй
байна.
6.5. Тодорхойлолт
Тосилизумаб
нь
энгийн
H2L2
полипептидийн
бүтэцтэй,
хүний
иммуноглобулин IgG1κ (гамма 1, kaппа)ий интерлейкин 6 (IL-6) рецепторын
эсрэг рекомбинант аргаар гарган авсан
моноклон эсрэг бие юм.
Хөнгөн гинж нь 214, хүнд гинж нь
448 аминхүчлийн үлдэгдлээс тогтсон.
Полипептидийн 4 гинж нь гинж дотоод
болон гинж хоорондын дисульфидийн
гүүрээр
холбогдсон.
АКТЕМРА
нь
ойролцоогоор 148кДа молекул жинтэй.
Эсрэг бие нь сүүн тэжээлтний эсэд (Хятад
шишүүхэйний өндгөвчинд) нийлэгжинэ.
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АКТЕМРА (тосилизумаб) тарилга нь
ариун, тунгалаг, өнгөгүйгээс сулавтар
шар өнгийн, нөөшлөгчгүй уусмал бөгөөд
хэрэглэхийн өмнө рН ойролцоогоор 6,5
болгон шингэлж венийн судсанд тарих
дусал хэлбэрээр хэрэглэнэ.
Нэг удаагийн тунтай флакон нь динатрийн
фосфат додекагидрат/натрийн дигидро
фосфат дигидрат буфер уусмал нь 80
мг/4 мл, 200 мг/10 мл, эсвэл 400 мг/20
мл агуулсан 20мг/мл концентрацитай
АКТЕМРА-г агуулна. Уусмалын нэг мл
тутамд полисорбат 80 (0.5мг), сахароз
(50мг), тарианы ус USP агуулна.
7. Шинж
чанар,
савлалт/хадгалах
нөхцөл, хүчинтэй хугацаа
Шинж чанар
АКТЕМРА тарилга нь нөөшлөгчгүй, ариун,
тунгалаг, өнгөгүйгээс сул шаравтар
өнгөтэй уусмал. EUA-ийн зөвшөөрлөөр
АКТЕМРА нь 80 мг/4 мл (NDC 50242-13501), 200 мг/10 мл (NDC 50242-136- 01),
болон 400 мг/20 мл (NDC 50242-13701) хэлбэрээр 20мг/мл нэг удаагийн
тунгаар флаконд савлагдан, венийн
судсанд дуслаар шингэрүүлж тарихад
зориулагдсан, дангаар савлагдсан байна.

Хадгалах нөхцөл ба хүчинтэй хугацаа
Эмийн гаднах хатуу цаасан хайрцаг
дээр байгаа хүчинтэй хугацааг хэтэрсэн
тохиолдолд хэрэглэж болохгүй. АКТЕМРА-г
36°F - 46°F (2ºC - 8ºC) хөргүүрт хадгална.
Хөлдөөж болохгүй. Флаконыг гэрлээс
хамгаалж, үйлдвэрлэгчийн савлагаанд
хэрэглэх хүртэл хадгална.
8. Өвчтөнд зөвлөгөө өгөх мэдээлэл
“Өвчтөн, эцэг эх, асран хамгаалагчдад
зориулсан Эм хэрэглэх заавар”-т байгаа
мэдээллийг АКТЕМРА-г хэрэглэхийн өмнө
заавал танилцуулах. (https://www.gene.
com/download/pdf/actemra_eua_patient_
fact_sheet.pdf)
9. Үйлдвэрлэгчийн мэдээлэл
Roche Group 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990 компанийн гишүүн
Genentech, Inc. компанид үйлдвэрлэсэн.
ACTEMRA эмийн бэлдмэлийн хамгийн
сүүлийн үеийн заавар болон зөвшөөрөлтэй
танилцах бол https://www.actemrahcp.
com/covid-19 сайт руу зочилж танилцах,
мөн тус эмтэй холбоотой гаж нөлөөний
мэдээллийг ЭЭХХЗГ-т ирүүлнэ үү.
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ТАНИН МЭДЭХҮЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАР ТАХАЛ: КОВИД-19-ИЙН ЭРГЭН ТОЙРОНД ӨРНӨХ
АМ ДАМЖСАН ОЙЛГОЛТУУДАД ХАРИУ ӨГӨХ НЬ
/Уппсала олон улсын сэтгүүлээс орчуулан бэлтгэв/
ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй байдлын
тандалт судалгааны газар, мэргэжилтэн Г.Хонгорзул

Дэлхий даяар КОВИД-19 цар тахал
тархсантай холбоотойгоор вирусийн
талаарх ташаа мэдээллүүд ч мөн адил
гарах болсон. Эмийн аюулгүй байдлыг
хангахын тулд “мэдээллийн цар тахал”тай тэмцэх нь маш чухал асуудал юм.
“Вирусийн” гэх үг сүүлийн жилүүдэд хэл
ярианд идэвхтэй ашиглагдан янз бүрийн
хэлбэрээр (бичиг, аман, график, хөгжим
болон дүрст бичлэг), ялангуяа цахим
орчинд идэвхтэй тархаж олон хүнд хүрсэн.
2020 онд COVID-19 цар тахал нь бидэнд
“вирусийн” гэх үгийг зөвхөн үндсэн утгаар
нь бус, харилцааны гол ухагдахуунд
“мэдээллийн цар тахал”-ыг ч хамруулдаг
гэдгийг сануулсан.
Мэдээллийн цар тахал буюу Инфодемик
(infodemic) нь тахал өвчний тухай
мэдээллийг агуулдаг бөгөөд цар тахлын
тархалтын тоо баримтыг түгээхдээ
тохиолдоогүй үйл явцыг нэмж мэдээлдэг.
Энэхүү худал мэдээллийн хор хөнөөл
их ба одоо ч зарим нь илрээгүй байна.
Мэдээжийн хэрэг, хүний нийгмийн бүхий л
үйл ажиллагааны салбарт нөлөөлж байгаа
нь илэрхий. Мэдээллийн сайн тал нь
шинэ өвчний эмчилгээ, түүнд хэрэглэгдэх
эмийн талаарх мэдээллийг айдаст
автсан ард түмэнд түгээснээр хүмүүсийн
хандлагад нөлөөлөх юм. Харин эсрэгээрээ
эмийн талаарх хяналтгүй мэдээллүүд хэт
тархсанаар зарим нөлөө бүхий эрхмүүд

улс төр, эдийн засагт хувийн сонирхлоор
нөлөөлж байна.
Хүмүүс цахим орчинд бичигдсэн бүхий л
эмчилгээг итгэл найдварын дөлөөр харж
байна.
2020 оны хоёрдугаар улиралд худал
мэдээллийн хор уршиг нийгэмд нөлөөлж,
хүмүүсийн айдас эцэстээ хүрсэн. Хүмүүс
цахим орчинд бичигдсэн бүхий л
эмчилгээнд шинжлэх ухааны үндэслэлгүй
итгэж, урьдчилан сэргийлэх болон өвдсөн
үеийн эмчилгээний ялгааг үл тоон янз
бүрийн эмчилгээг хэрэглэж эхэлсэн.
Өндөр үр дүнтэй гэсэн бүтээгдэхүүнүүд
баталгаагүй байхаас гадна эмийн тун
хяналтгүй, гаж нөлөө их байв. Хамгийн
танил жишээ нь хлорохин (Chloroquine/hydroxychloroquine) юм. Франц
Улсад КОВИД 19-өөр өвдсөн цөөн хүн
амд тус эмийн хязгаарлагдмал аргазүй
бүхий судалгаа хийж, тус эмийн зарим
давуу
талыг
танилцуулсан.
АНУ-д
нийгмийн нөлөө бүхий хүмүүс тус
эмийг сурталчилсны дараа нэгэн баян
эрхэм өөрийгөө халдвараас хамгаалах
зорилгоор хлорохин фосфат (chloroquine
phosphate) болон бусад бодис агуулсан
загасны танк цэвэрлэх бодис ууснаас
нас барсан тохиолдол ч бий. Мөн тус
эмийн зохиомол хомсдол үүсгэж, уг эмийг
хэрэглэх заалт бүхий чонон хөрвөс болон
үе мөчний архаг үрэвсэлтэй өвчтнүүдийн
эмчилгээ тасархад хүрсэн.
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Өмнөд Америкт, худал мэдээллийн нэг
нь шимэгчийн халдварын үед болон мал
эмнэлэгт хэрэглэдэг ивермектин (Ivermectin) эмийн талаарх мэдээлэл юм. Тус
эмийг КОВИД-19-ийн эмчилгээний үр
нөлөөтэй байна гэсэн мэдээлэл тархсанаас
Ивермектин эмийг хэрэглэж мэдрэлийн
тогтолцоо, элэгний үйл ажиллагааны хүнд
зэргийн хордлого үүссэн байна.
Нөгөө талаараа эмийн хэт хяналт
нь КОВИД-19 өвчинтэй хамааралт
эрсдэлүүдийг
ихэсгэсэн
бөгөөд
жишээлбэл, зарим эмийн хяналтын
байгууллагууд эмчийн зөвшөөрөлгүйгээр
даралтны эмийг хүртэл олгохгүй байх
зөвлөмжийг гаргасан.
Энэ тохиолдлуудад, худал мэдээллээс
улбаалан, шаардлагатай эмэн эмчилгээг
хийхэд ч сөрөг нөлөөлөл учирсан байна.
Хамгийн эхний сорилт буюу зорилго нь
хяналтыг сайжруулах, гаж нөлөөг багасгах,
мэдээллийн урсгалыг сайжруулснаар
эмийн тун ихдэх, багадах, алдагдах зэргээс
сэргийлэх юм. Нэмж хэлэхэд, эмийн
хяналтын байгууллагууд мэдээллийн зөв
урсгалыг бий болгож, мэдээлийг цааш зөв
түгээх хэрэгтэй. Харилцааны стратегийг
амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд нийгмийн
цахим орчин болон олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгслийг зөв ашиглахаас
ихээхэн хамаарна. Европын Холбооны
Улсуудаас жишээ татвал, Италид цар
тахал гэнэт хүчтэй нүүрлэснээр КОВИД
19-ийг эмчлэх эмийн мэдээллүүд 7 хоног
бүр Фэйсбүүк-д шинэчлэгдэж байсан.
Тухайн мэдээллүүдийг шинжлэх ухааны
үндэслэлтэй, баталгаатай эх сурвалж
болох зохицуулалтын байгууллагуудаас
авсан.
Өвчтөн өөрийгөө эмчлэхтэй холбоотой
үүсэх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор өөрт
илрэх гаж нөлөөг тухай бүрт мэдээлж

байсан. Хордлогын төвүүд өвчтөнд гарах
зан авирын өөрчлөлтийг тэмдэглэж,
эмийн гаж нөлөөг хянах зорилгоор
хэд хэдэн улсуудад ажиллаж байна.
Жишээлбэл: АНУ-д ахуйн цэвэрлэгээний
болон халдваргүйжүүлэх бодисын хэт
хэрэглээтэй холбоотой хордлогууд ихэссэн
учир мэргэжлийн байгууллагууд эдгээр
бүтээгдэхүүнтэй
холбоотой
сануулах,
анхааруулах ажиллагааг хийж эхэлсэн.
Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийн цар
тахал нь вакцины талаар өрнөж байна.
Вирусийн болон вакцины хөтөлбөрийн
тухай бодит мэдээлэл олж авах нь идэвхтэй
харилцаа болон вакцины аюулгүй байдлын
асуудлыг нээлттэй дэлгэхээс ихээхэн
хамаарна. Вакцины аюулгүй байдлын
тухай зөрүүтэй ойлголтууд нь нийгмийн
дунд болон вакцины хөтөлбөрүүдийг
эсэргүүцдэг
бүлгүүдэд
асуудлыг
өөгшүүлэх үндэс болж байна. Эдгээртэй
тэмцэхийн тулд зөвхөн зөв мэдээллээр
хангаад зогсохгүй вакцинтай холбоотой
стратеги төлөвлөлтийг ил тод байлгах
шаардлагатай байна. Харамсалтай нь
хүний гүн итгэл дээр суурилсан зан авирыг
засч шинэ мэдээлэл өгөх нь тун хэцүү
гэдгийг бид туршлагаасаа мэднэ. Гэхдээ
харилцааны аргазүй нь өөрчлөлтийг бий
болгож чадна.
Ерөнхийдөө, худал сөрөг мэдээлэл
амжилттай болоход тухайн мэдээлэл
энгийн яриа ашиглан бичигдсэн, хүчтэй
утгатай график болон фото зурагтай,
хүмүүсийн анхаарлыг татаж, аливааг
буруушаах сэдлийг нь өдөөдөг зэрэг нь
нөлөөлнө. Энэхүү стратегийн зорилго
нь вакциныг эсэргүүцэгчдийн сөрөг
хандлагыг дэмжиж, вакцины улмаас
хохирсон гэх “хохирогчдыг” урамшуулах
байдаг. Гэхдээ буруу мэдээллийг засах,
олон нийтэд зөв мэдээллийг түгээхэд
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“эмпати”-буюу бусдын оронд өөрийгөө
тавьж ойлгох чадвар чухал нөлөөтэй.
Худал мэдээллээс болж хохирсон хүмүүс
хариуцлагатай мэдээллийг түгээхэд гол
үүрэгтэй байдаг.
Оливиа Давл буюу зохиолч Роалд Давлын
(Чарли ба Шоколадны үйлдвэр болон
бусад номын зохиолч) охины түүх нь
улаан бурханы дархлаажуулалтыг байнга
дэмждэг хүчирхэг жишээ юм. Зохиолч
охиных нь үхлийн шалтгаан улаан бурханы
хүндрэл байсныг доорх байдлаар бичсэн
байна:
Аливаа өвчний үед ердийн дэглэм алдагддаг
тул би түүнийг орондоо хэвтэж байхад нь
биднийг орхино гэсэн бодолгүйгээр ном
уншиж өгч байснаа санадаг. Нэгэн өглөө
түүнд өнгө өнгийн гаансны сэтгүүрээр хэрхэн
жижиг амьтан хийхийг зааж өгч байв. Харин
охины минь ээлж болоход түүний хуруу
хүссэнээр нь хөдлөхгүй байхыг анзаарсан.
“Чи зүгээр үү?” гэж асуухад тэр “миний нойр
хүрээд байна” гэж хариулсан. 1 цагийн
дотор тэр ухаангүй болж, 12 цагийн дараа
тэр нас барсан. 1962 онд улаан бурханы

вакцин гараагүй байсан тул надад охиндоо
олон зүйл хийж өгөх боломж байгаагүй.
Буруу ташаа мэдээллийг хязгаарлах үйл
ажиллагааг тогтвортой үргэлжлүүлэх нь
анхдагч үүрэг юм. Цар тахал эрчтэй үед бид
өөрсдийн дүрмээ сахиж, КОВИД-19-ийн
урьдчилан сэргийлэлт болон эмчилгээнд
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, аюулгүй
эмийг хэрэглэх нь зүйтэй. Үүнд вирусийн
эсрэг, моноклон эсрэг бие, плазм эмчилгээ
болон вакцин бүгд багтана.
Вирусийн тухай худал мэдээллийн
эсрэг харилцааны стратеги амжилтгүй
болвол олон хүмүүс эрсдэлд өртөнө.
Иймд мэргэжилтнүүд хариуцлагатайгаар
ажиллан мэдээллийг засч залруулах нь
зүйтэй. Жишээлбэл сөрөг мэдээллийг
мэдээлэх систем нь хүн амд эмийн
аюулгүй хэрэглээг төлөвшүүлэх, нийгэмд
мэргэжлийн зөв мэдээллийг түгээхэд
туслана. Үйл явц ямар ч байсан, сөрөг
мэдээллийг няцаах, хязгаарлах нь цар
тахалтай холбоотой нийгмийн харилцаанд
чухал үүрэгтэй.
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛЭЭС ЭМИЙН
ЭРГҮҮЛЭН ТАТАН АВАЛТ
ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй байдлын
тандалт судалгааны газар, мэргэжилтэн Г.Бүжмаа

хольц 12,5 ppm-ээс ихгүй байхаар заасан
боловч тус үйлдвэрийн эмийн бэлдмэл дэх
уг хольцын агууламж 900 ppm-ээс 3000
ppm-ын хооронд хэлбэлзэж байсан байна.
Хор судлалын үнэлгээгээр 3000 ppm
хэмжээтэй
5,7-динитрохинолин-8-ол
хольц бүхий нитроксолин эмийн хэрэглээ
нь 100000-д 1-ээс 417-д 1 тохиолдол
хүртэл хорт хавдар үүсгэх эрсдэлийг
нэмэгдүүлдэг байна.

Cандоз фирмийн “Лек фармацеутикалс”
үйлдвэрээс шээсний замыг халдваргүй
жүүлэх, бактерийн эсрэг бэлдмэл болох
“5-НОК” 50 мг №50 бүрхүүлтэй шахмал
эмийн үйлчлэгч бодисын найрлаган
дах 5,7-динитрохинолин-8-ол хольцын
хэмжээ
шинэчилсэн
стандартаар
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их байгаа тул
бүтээгдэхүүнээ зах зээлээс эргүүлэн татах
мэдэгдэл ирүүлсэн.
5-НОК эмийн эрүүл мэндийн болон хор
судлалын үнэлгээ:
ICH
M7-ийн
удирдамжийн
дагуу
тодорхойлогдсон нитроксолины 50 мг
бүрхүүлтэй шахмал эмийн найрлага дах
5,7-динитрохинолин-8-ол хольц нь in vitro туршилтаар мутац үүсгэдэг нэгдэл
болохыг тогтоосон байна.
In
vitro
туршилт
судалгаагаар
нитроксолины 5,7-динитрохинолин-8-ол

Хэдийгээр уг хольц in vivo судалгаагаар
хавдар үүсгэдэг эсэх талаар мэдээлэл
байхгүй ч аюулгүй байдал талаас
5,7-динитрохинолин-8-ол хольцыг их
хэмжээгээр агуулсан нитроксолин эмийн
бэлдмэл нь өвчтөнд эрсдэл учруулж
болзошгүй гэж үзсэн.
Иймд үйлдвэрлэгчийн зүгээс 5-НОК эмийг
эрүүл мэндийн болон хор судлалын дээрх
үнэлгээнд тулгуурлан зах зээлээс эргүүлэн
татах шийдвэр гаргасан байна.
Энэхүү
шийдвэрийн
дагуу
“Лек
фармацеутикалс” үйлдвэрийн “5-НОК”
50 мг №50 бүрхүүлтэй шахмал эмийг
импортлогч Энто ХХК, Азифарма ХХК,
Монгол эм импекс ХХК, Моносфарм
трейд ХХК-уудын ханган нийлүүлэх
байгууллагуудаар дамжуулан 10243.61
ширхэг эмийг зах зээлээс эргүүлэн
татан авалт хийлгүүлсэн. Үүний дагуу
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
нийт 243 эмнэлэг, 71 эм ханган нийлүүлэх
байгууллага, 628 эмийн санд хяналт
шалгалт хийсэн байна.
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НАСТАНД ХЭРЭГЛЭХЭЭС ЗАЙЛСХИЙХ, ЭРСДЭЛТЭЙ ЭМҮҮД
(American Geriatric Society, Beer’s criteria)
Д.Ариунаа, Д.Энхжаргал, П.Батхуяг,
С.Төгсбилэг, П.Мандахнаран, М.Эрдэнэтуяа

Настан судлалын орчин үеийн чиг
хандлага нь тэдгээрт илүү тохирох эмийг
сонгон хэрэглэх нь эмийн эмчилгээний
чанарыг сайжруулах үндэс болно гэж үзэж
байна.
Эмчилгээг хүн бүрд тохируулан төлөвлөх
зарчим нь настанд онцгой ач холбогдолтой
бөгөөд эмийн тун, хослол, курс эмчилгээг
зөв тогтоон, хянуур хийж, байнгын
хяналтад байлгах шаардлага тавигддаг.
Настанд эмийг бага тунгаар хослуулж
хэрэглэх зарчим нь гериатрийн практикт
эмийн гаж нөлөөг багасгах, эмчилгээний
үр дүнг сайжруулах сайн талтай2.
65–аас дээш насны хүмүүст эмийн
эмчилгээг төлөвлөх үед “Биирс”-ийн
шалгуурыг ашигласнаар дараах хэдэн
давуу талуудтай болохыг судлаачид
тэмдэглэсэн байна. Үүнд:
- Эмийн гаж
сэргийлэх

нөлөөнөөс

урьдчилан

- Эмийн гаж нөлөөнөөс шалтгаалан
эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгсдийн тоо
буурах, эмнэлгийн ор хоног буурах;
- Эмнээс шалтгаалсан эндэгдлийн тоо
буурах зэрэг олон ач холбогдолтой
болохыг судлаачид дүгнэсэн байна3.
АНУ-ын Пенсилвани мужийн Питсбургийн
их сургуулийн эрдэмтдийн настнуудын
эмийн хэрэглээнд хийсэн судалгаагаар
нэг өвчтөнд хэрэглэсэн эмийн тоо 2-9
байсан бөгөөд олон эмийн хэрэглээнээс
үүдэн эмийн гаж нөлөөний тохиолдол
ихсэх, өвчтөн зарим эмийг уухгүй байх
зэрэг олон сөрөг талтайг дурджээ4.
Настнуудад
хэрэглэхэд
зохимжгүй
эрсдэлтэй эмийн хэрэглээг эмийн АТС

ангиллаар нь үзвэл стеройд бус үрэвслийн
эсрэг эм, аритми эсрэг эм, антихолинэрги
үйлдэлт эмүүд, бүлэгнэлтийн эсрэг эмүүд
хамгийн их бичигдсэн байжээ. Хамгийн
их гаж нөлөө илэрдэг эмийн бүлэгт зүрх
судасны эмүүд, сэтгэцэд нөлөөт болон
стеройд бус үрэвслийн эсрэг эмийн бүлэг
байжээ.
Зүрх судасны тогтолцооны өвчний
эмүүдээс шээс хөөх эмийн бүлэг 14%,
бета-блокаторын бүлэг эм 7.4%, кальцийн
сувагт хориг үүсгэх эм 6.6%, дигоксин
4.8%, нитратын бүлэг эм 4.9% тус тус
настанд хамгийн их гаж нөлөө үзүүлсэн
байжээ. Харин цус шингэлэх эмүүдээс
аспирин бага тунгаар 4.1%, варпарин
1.6%-д гаж нөлөө үзүүлсэн байв. Сэтгэцэд
нөлөөт эмийн бүлгээс амитриптиллин
7.4%, бензодиазепин 4,9% ба стеройд бус
үрэвслийн эсрэг 4.9% гаж нөлөө үзүүлсэн
байжээ. Эрсдэлтэй эмийн хэрэглээний
үзүүлэлт улс орон бүрд харилцан адилгүй
байгаа нь эдгээр улс орнуудад хэрэглэж
буй эмийн нэр, төрлүүд ялгаатайн улмаас
эрсдэлтэй эмийн хувь янз бүр байна гэж
үзжээ5.
АНУ-ын настан судлалын нийгэмлэгээс
настанд эрсдэлтэй эмийн жагсаалт буюу
“Бийрсийн шалгуур” (Beer’s criteria)
боловсруулан, өндөр настай, эрсдэлт
бүлгийн хүн амын эмйн эмчилгээнд
мөрдөж ирсэн. АНУ-ын настан судлаач
эмч Марк Бийрс настанг эмийн гаж
нөлөөнөөс
урьдчилан
сэргийлэх
боломжтойг тооцоолон, гаж нөлөө ихтэй
эмийн жагсаалтыг 1991 онд анх гаргасан
бөгөөд 1997, 2003 онуудад шинэчлэн
сайжруулсаар ирсэн байна. 2011 онд
АНУ-ын настан судлалын нийгэмлэгээс
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энэ жагсаалтыг дэмжин шинжээчдийн
багийг бүрдүүлж, нотолгоонд тулгуурласан
судалгаануудыг ашиглан 2015, 2019
онуудад дахин шинэчлэн боловсруулсан
байна6.
Энэхүү настанд тохиромжгүй, эрсдэлтэй
эмийн
жагсаалтыг
ашигласнаар
эмчилгээнд хэрэглэх эмийн сонголтыг
зохистой
хийхэд
эмч,
эмнэлгийн
мэргэжилтнүүдийг сургах, эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээний
чанарыг
сайжруулах, эмийн гаж нөлөөнөөс
урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой
болохыг
дэлхийн
бусад
орнуудын
судлаачид онцлон тэмдэглэжээ.
Настанд тохиромжгүй, эрсдэлтэй эмийн
жагсаалт (Бийрсийн шалгуур)-ыг 5 бүлэгт
хуваан үзсэн байна. Үүнд:
1. Настанд
хэрэглэхээс
зайлсхийх,
эрсдэлтэй эмийн бүлэг (Хүснэгт 1)
2. Тодорхой зарим өвчин, хам шинжийн
үед хэрэглэхэд өвчнийг улам хүндрүүлж

болох, тухайн өвчний үед хэрэглэхээс
зайлсхийх эмүүд (Хүснэгт 2)
3. Настанд онцгой анхаарал болгоомжтой
хэрэглэх эмүүд (Хүснэгт 3)
4. Настанд хэрэглэхээс зайлсхийх эмэмийн харилцан үйлчлэл үзүүлдэг,
үрэвслийн бус эмүүд (Хүснэгт 4)
5. Настны бөөрний үйл ажиллагаанаас
хамаарч
тунг
бууруулах,
эсвэл
хэрэглэхээс зайлсхийх эмүүд (Хүснэгт
5) гэж ангилсан байна7,8.
Настанд
тохиромжгүй,
эрсдэлтэй
эмийн жагсаалт (Бийрсийн шалгуур)ын настанд хэрэглэхээс зайлсхийх,
эрсдэлтэй эмийн бүлэг болох 1-р
бүлэгийн
эмүүдийг
хүснэгт
1-ээр
үзүүллээ. Бийрсийн шалгуурын 5 бүлэг
эмийн 2-5 хүснэгтийн эмийн жагсаалтыг
”Настны эмийн зохистой хэрэглээ”
эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан
гарын авлагаас дэлгэрүүлэн үзэж болно1.

Хүснэгт 1. Настанд эрсдэлтэй эмийн жагсаалт
Эмийн бүлэг, эмүүд

Зѳвлѳмж, үндэслэл

Холин идэвхт процесст нөлөөлөх эмүүд (холинолитикүүд)
Гистамины эсрэг нэгдүгээр үеийн
эмүүд:
• Бромфенирамин
• Хлорфенирамин
• Дифенгидрамин
• Доксиламин
• Гидроксизин
• Меклизин
• Прометазин
• Трипролидин

Хэрэглэхээс зайлсхийх
Хүчтэй холинолитик үйлдэлтэй; нас ахих тусам эдгээр эмийн клиренс
буурдаг ба тайвшруулах, дасал үүсгэх; ухаан санаа самуурах, ам хатах,
өтгөн хатах болон бусад холинолитик эмийн гаж нѳлѳѳ болон хордлогын
шинж илрэх эрсдэлтэй.
Маш хүнд харшлын урвалын эрчимтэй эмчилгээний үед Дифенгидраминыг
хэрэглэх нь тохиромжтой.
Нотолгооны чанар (НЧ)- дунд зэрэг
Зөвлөмжийн зэрэг (ЗЗ) - хүчтэй

Паркинсоны эсрэг эмүүд:
• Бензтропин (уух)
• Тригексифенидил

Хэрэглэхээс зайлсхийх
Экстрапирамид шинж тэмдгээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд солиорлын
эсрэг эмүүдтэй хамт хэрэглэхийг зөвлөхгүй;
Паркинсоны өвчний эмчилгээнд илүү үр дүнтэй эмүүд бий.
НЧ= дунд зэрэг; ЗЗ= хүчтэй
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Булчингийн агчилт сулруулах эмүүд
• Атропин (нүднийхээс бусад)
• Белладонна алкалоид
• Хлордиазепоксид
• Скополамин

Хэрэглэхээс зайлсхийх
Хүчтэй холинолитик үйлдэлтэй; эмчилгээний үр дүн нь тодорхой биш
НЧ=дунд зэрэг, ЗЗ= хүчтэй

Тромбоцитын бөөгнөрөх чанарыг бууруулах эм
Дипиридамол (богино үйлдэлтэй уух Зайлсхийх
хэлбэр)
Ортостатик гипотензи үүсгэж болзошгүй;
Илүү үр дүнтэй орлуулах эмүүдээс сонгох
Тарилгын хэлбэрийг зүрхний ачаалалтай сорил хийх үед хэрэглэж болно.
НЧ=дунд зэрэг; ЗЗ= хүчтэй
Халдварын эсрэг эм
Нитрофурантоин

Креатинины клиренс <30 мл/мин үед эсвэл халдварын эсрэг удаан
хугацаагаар хэрэглэхээс зайлсхийх
Удаан хугацаанд хэрэглэвэл уушги, элэг хордуулах эрсдэлтэй ба захын
нейропати үүсэх тул аюул багатай орлуулах эмүүдийг сонгох
НЧ= бага ЗЗ= хүчтэй

Зүрх судасны тогтолцоонд нөлөөлөх эмүүд
Захын альфа-1 рецепторыг хориглох
эмүүд
• Доксазозин
• Празозин
• Теразозин

Даралт бууруулах зорилгоор хэрэглэхээс зайлсхийх
Ортостатик гипотензи үүсгэх өндөр эрсдэлтэй; даралт бууруулах зорилгоор
удаан хугацаанд хэрэглэхийг зөвлөхгүй;
Эрсдэл багатай орлох эмүүдийг сонгон хэрэглэх
НЧ= дунд зэрэг ЗЗ= хүчтэй

Төвийн үйлдэлтэй альфа блокатор
• Клонидин
• Гуанфацин
• Метилдопа
• Резерпин (>0.1мг/хоног)

Клонидин болон бусад эмийг эхний эгнээний даралт бууруулах эмээр
сонгохоос зайлсхийх.
ТМС-д өндөр эрсдэлтэй; брадикарди болон ортостатик гипотони үүсгэж
болзошгүй; даралт бууруулах зорилгоор байнгын хэрэглэхэд тохиромжгүй
НЧ=бага ЗЗ= хүчтэй

Дигоксин >0.125мг/хоног

Тосгуурын жирвэгнээ болон зүрхний дутагдлын эмчилгээнд эхний
эгнээний эмээр хэрэглэхээс зайлсхийх. Хэрвээ эдгээр өвчинд хэрэглэхээр
бол >0,125 mg/d тунгаас хэтрүүлж хэрэглэхээс зайлсхийх.
• Тосгуурын жирвэгнээний эхний эгнээний эмээр хэрэглэхгүй байх, учир
нь нас баралт үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлж болзошгүй тул илүү үр дүнтэй
бусад сонгомол орлуулах эмийг хэрэглэх нь зүйтэй.
• Зүрхний дутагдлын үед хэрэглэхэд эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх ор
хоногийн тоог ихэсгэх, нас баралт үүсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ.
• Тунг ихэсгэх нь эмчилгээний үйлдлийг нэмэгдүүлэхгүй эмийн хордлогыг
ихэсгэх эрсдэлтэй.
• Дигоксины бөөрөөр ялгаралт буурснаар хортой нѳлѳѳг ихэсгэх эрсдэлийг
нэмэгдүүлнэ; цаашилбал бөөрний архаг дутагдлын 4 ба 5-р шатны үед
тунг зайлшгүй багасгах хэрэгтэй.
• НЧ=дунд зэрэг г/тосгуурын фибрилляцын үед/.
• НЧ= бага/ Зүрхний дутагдлын үед/
• НЧ= дунд зэрэг тун >0.125 мг/д/ Зүрхний дутагдлын үед/
• ЗЗ=хүчтэй/тосгуурын фибрилляцын үед/
• ЗЗ= хүчтэй. тун >0.125 мг/д /Зүрхний дутагдлын үед/
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Нифедипин /богино үйлдэлтэй/

Зайлсхийх
• Даралт огцом буурах эрсдэлтэй
• Миокардын ишемийг хүндрүүлэх аюултай
• НЧ=өндөр ЗЗ= хүчтэй

Амиодарон

Илэрхий зүүн ховдлын гипертрофитэй биш бол тосгуурын жирвэгнээний
эхний эгнээний эмээр хэрэглэхээс зайлсхийх.
Амиодарон нь синусын ритмийг тогтооход үр дүнтэй боловч тосгуурын
жирвэгнээнд хэрэглэдэг бусад хэм алдагдлын эсрэг эмүүдийг бодвол илүү
их хортой; мѳн дагалдах зүрхний дутагдалтай эсвэл илэрхий зүүн ховдлын
гипертрофитэй үед ритмийн хурд хяналтаас илүү байвал эхний эгнээний
эмчилгээнд хэрэглэх боломжтой.
НЧ=өндөр ЗЗ= хүчтэй

Тѳв мэдрэлийн тогтолцоонд нөлөөлөх эмүүд
Сэтгэл гутралын эсрэг эмүүд
(дангаараа эсвэл хавсарсан үед)
• Амитриптиллин
• Амоксамин
• Кломипрамин
• Дезипрамин
• Доксепин >6 mg/d
• Имипрамин
• Мелипрамин
• Нортриптилин
• Пароксетин
• Протриптилин
• Тримипрамин

Зайлсхийх
Хүчтэй холинолитик, тайвшруулах үйлдэлтэй ба ортостатик гипотензи
үүсгэдэг; плацебо эмтэй харьцуулан судалгаа хийсэн доксепины аюулгүй
бага тун нь (≤6 мг/дл)
НЧ=өндөр ЗЗ= хүчтэй

Солиорлын эсрэг эм
1-р болон ба 2-р эгнээний эмүүд

Зайлсхийх
Шизофрени, биполяр эмгэг болон химийн эмчилгээний явцад бөөлжилтийн
эсрэг богино хугацаагаар хэрэглэхээс бусад тохиолдолд зайлсхийх.
Харвалт, ухаан санаа самуурах, танин мэдэхүй буурах болон нас баралтын
тохиолдлыг ихэсгэх эрсдэлтэй.
Эмийн бус эмчилгээ үр дүнгүй болсон, настан өөртөө болон бусдад гэмтэл
учруулж болзошгүй тохиолдлоос бусад үед хэрэглэхээс зайлсхийх.
НЧ=дунд ЗЗ= хүчтэй

Барбитуратууд
•
Амобарбитал
•
Бутабарбитал
•
Мефобарбитал
•
Фенобарбитал

Зайлсхийх
Бие махбодын хамааралд орох, дасал үүсгэж нойргүйдэх, бага тунгаар
хэрэглэх явцад биед хуримтлагдан тун хэтрэх аюултай.
НЧ=өндөр ЗЗ= хүчтэй

Бензодиазепинүүд
Богино ба дунд хугацааны
үйлдэлтэй:
• Алпразолам
• Эстазолам
• Лоразепам
Удаан хугацааны үйлдэлтэй:
• Хлордиазепоксид (дангаар болон
амитриптиллин, клидиниумтай хамт
хэрэглэх)
• Диазепам

Зайлсхийх
Настнууд бензодиазепинд хэт мэдрэг байдаг ба урт хугацааны үйлдэлтэй
эмүүдийн метаболизм удаан явагддаг тул ерөнхийдөө бүх бензодиазепинүүд
настанд танин мэдэхүйн алдагдал, дэмийрэл, уналт, хугаралт болон
автомашины осолд өртөх эрсдэлийг ихэсгэдэг.
Уналт таталт, хүнд хэлбэрийн сэтгэл түгшлийн эмгэг, нойргүйдэл,
хагалгааны өмнөх мэдээ алдуулалт зэрэгт хэрэглэх нь зохистой.
НЧ=дунд ЗЗ= хүчтэй
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Мепропамат

Зайлсхийх
Дасал шунал үүсгэх, хүчтэй тайвшруулах нөлөөтэй.
НЧ=дунд ЗЗ= хүчтэй

Бензодиазепины уламжлалын
тайвшруулах эмүүд
• Эсзопиклон
• Золпидем
• Залеплон

Зайлсхийх
Бензодиазепины рецепторын агонистууд нь настанд бензодиазепины
бүлэгтэй төстэй гаж нѳлѳѳ үзүүлдэг Ж нь:дэмийрэх, ухаан алдах, нойрмог
байдлаас үүдэн унаснаас бэртэх; түргэн тусламжаар хүргэгдэж ирэх/
эмнэлэгт хэвтэх тоо ихсэх; авто машины осол; нойрсох хугацааг багасгах.
НЧ=дунд ЗЗ= хүчтэй
Даавар төст ба дааврын эсрэг эмүүд

Андроген дааврууд
• Метилтестостерон
• Тестостерон

Шинж тэмдэг илэрхий гипогонадизмд хэрэглэхээс зайлсхийх
Зүрхний өвчин үүсгэх эрсдэлтэй, түрүү булчирхайн хорт хавдартай эрэгтэй
хүмүүст эрсдэл өндөр
НЧ=дунд ЗЗ= сул

Инсулин
(тунг давтамжтай нэмэгдүүлэн
хэрэглэх)

Зайлсхийх
Гипергликемийн менежментэд ахиц гарахгүй гипогликеми болох өндөр
эрсдэлтэй; суурь эсвэл урт хугацааны үйлдэлтэй инсулин байхгүй
тохиолдолд гипергликемийг хянах эсвэл зайлсхийхийн тулд богино эсвэл
удаан хугацааны үйлдэлтэй инсулиныг зөвхөн хэрэглэх; НЧ=дунд ЗЗ= хүчтэй

Хоол боловсруулах үйл ажиллагаанд нөлөөлөх эмүүд
Метоклопрамид

Протоны шахуурга хориглогч эмүүд

Ходоод, гэдэсний саажилд хэрэглэхээс бусад тохиолдолд зайлсхийх
Экстрапирамид дискинези үүсгэж болзошгүй, ялангуяа сул биетэй настанд
эрсдэл өндөр байна.
НЧ=дунд
ЗЗ= хүчтэй
Өндөр эрсдэлтэй өвчтөн (НБҮӨНЭ болон кортикостероидуудыг
уухаар байнга хэрэглэдэг) доорх тохиолдолд 8 долоо хоногоос дээш
хэрэглэхээс зайлсхийх
Улаан хоолойн шарх, Барретийн эзофагит, эмгэг хэт шүүрэл, эмчилгээг
өөрчлөх боломжгүй үед (Н2 рецепторыг хориглох эмийн эмчилгээг
үргэлжлүүлэх шаардлагатай)
C difficile-ийн халдвар, яс сийрэгжих, ясны хугарал үүсэх эрсдэлтэй.
НЧ=өндөр ЗЗ= хүчтэй

Наркозын үйлдэлтэй болон наркозын бус үйлдэлтэй өвдөлт намдаах эмүүд
Мепридин -(петидин )

Зайлсхийх, ялангуяа архаг бөөрний өвчтэй хүмүүст.
Өвдөлт намдаах эмийг байнгын амаар ууж байсан хүмүүст хэрэглэхэд үр
дүн муутай, мэдрэл хордуулах, дэмийрэл үүсгэх өндөр эрсдэлтэй; илүү
аюулгүй орлуулах эмүүд бий.
НЧ=дунд ЗЗ= хүчтэй

ЦОГ-т сонгомлоор нөлөөлдөг
НБҮӨНЭ-үүд (амаар уухаар):
• Аспирин >325 mg/d
• Диклофенак
• Ибупрофен
• Кетопрофен
• Мефенамын хүчил
• Мелоксикам
• Напроксен
• Оксапрозин
• Пироксикам
• Сулиндак
• Толметин

Байнгын хэрэглэхээс зайлсхийх, бусад орлуулах эмүүд нѳлѳѳгүй байгаа
тохиолдолд хэрэглэх ба ходоод хамгаалах бэлдмэлтэй (протоны шахуурга
хориглогчид эсвэл мизопростол) хавсруулан хэрэглэх нь зүйтэй.
Ходоод гэдэсний шарх үүсэх, шархнаас цус алдах өндѳр эрсдэлтэй, ялангуяа
75-аас дээш насныхан болон амаар болон судсаар кортикостероид,
антикоагулянтууд хэрэглэж байгаа үед зайлсхийх
Энэ бүлгийн эмийг хэрэглэх үед протоны шахуурга хориглогч эмүүдийг
хэрэглэх нь зүйтэй боловч эрсдэлийг бууруулахгүй.
НБҮӨНЭ эмийг 3-6 сар хэрэглэсэн нийт өвчтөнүүдийн 1%д ходоод гэдэсний
дээд замын шархлаа, цус алдалт, цооролт, 1 жил хэрэглэсэн өвчтөнүүдийн
2-4%д нь илэрсэн ба энэ хандлага нь удаан хэрэглэх тусам хувь нь ихэснэ.
НЧ=дунд
ЗЗ= хүчтэй
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• Индометацин
• Кеторолак (судсаар)

Зайлсхийх
Индометацин нь НБҮӨНЭ-ээс ТМТ-д гаж нѳлѳѳ үзүүлэх нь илүү бөгөөд
хамгийн их гаж нөлөөтэй нь юм.
Ходоод гэдэсний шархлаа болон цус алдалт, бѳѳр гэмтээх өндѳр эрсдэлтэй.
НЧ=дунд ЗЗ= хүчтэй

Пентазоцин

Зайлсхийх
Опийн бүлгийн өвдөлт намдаах эмүүдээсээ хамгийн их гаж нөлөөтэй
бѳгѳѳд будилах, хий юм харах зэрэг ТМС-д гаж нөлөө үүсгэдэг. Түүнчлэн
агонист антагонист үйлдлийг хоёуланг үзүүлдэг. Илүү аюулгүй орлуулах
эмүүдийг хэрэглэх нь зүйтэй.
НЧ=бага ЗЗ= хүчтэй

Араг ясны булчин сулруулагчид:
• Циклобензаприн
• Метаксалон
• Метокарбамол
• Орфенадрин

Зайлсхийх
Ихэнх булчин сулруулах эмүүд нь настанд хэрэглэхэд тохиромжгүй, учир нь
зарим нь холинолитик, тайвшруулах, унаснаас үүдэх яс хугарах эрсдэл их
байдаг. Эмийн тунгаас хамаарсан эмийн эмчилгээний үр дүн тодорхойгүй.
НЧ=дунд ЗЗ= хүчтэй
Шээсний замын өвчний үед хэрэглэх эмүүд

Десмопрессин

Ноктури буюу шөнө олон шээхээс сэргийлэх эмчилгээнд хэрэглэхээс
зайлсхийх.
Гипонатреми буюу цусанд натрийн хэмжээ багасах өндөр эрсдэлтэй; илүү
аюулгүй орлуулах эмчилгээг сонгох.
НЧ=дунд ЗЗ= хүчтэй
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ЦУСАН ДАХЬ ХОЛЕСТЕРИН БУУРУУЛАХ ЭМ НЬ ӨНДӨР НАСТАЙ ХҮМҮҮСТ
САЙН НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛЭХЭЭС ИЛҮҮ ХОР ХӨНӨӨЛ УЧРУУЛЖ БОЛЗОШГҮЙ
Б.Мэнд-Амар, П.Цэдэн, Б.Бодьцэцэг

Австрали Улсад холестерин бууруулах
эмүүдийн гаж нөлөө ихэвчлэн настай
хүмүүсийн дунд илүүтэй ажиглагдаж
байгааг
эмнэлзүйн
судалгаагаар
тогтоожээ. Тус улсад холестерин бууруулах
бүлгийн эмүүд болох аторвастатин
(Липитор), симвастатин (Зокор), болон
розувастатин (Крестор)-ыг 65-аас дээш
насны хүмүүсийн 40-өөс дээш хувь нь
хэрэглэдэг байна. Энэ бүлгийн эмүүдийг
хэрэглэх үед ихэвчлэн илэрдэг гаж нөлөө
нь хэвлийгээр өвдөх, дотор муухай оргих,
булчингаар өвдөх, ядрах, элэг гэмтэх зэрэг
юм.
Сиднейн Их Сургууль болон Рояал Норт
Шоре эмнэлгийн судлаачид болох дэд
профессор Сарра Хилмер, доктор Даниела
Гнжидик нар өндөр настай хүмүүсийг
хамруулсан санамсаргүй түүвэрлэлтийн
аргаар хийсэн судалгааны үр дүнгээ
нийтэлсэн байна.
Урьд нь зүрхний шигдээс, тархины цус
харвалтаар өвдөж байгаагүй өндөр настай
хүмүүст статины бүлгийн эмнүүдийн үр
өгөөж тодорхойгүй байсан бол энэхүү
судалгаагаар дээрх хүмүүст гаж нөлөөнүүд
илүүтэй ажиглагдаж байгааг тэд тогтоосон
байна.
Хэрвээ та аль хэдийн зүрхний шигдээс
өвчтэй бол нас барах эрсдэлийг бууруулах
сайн талтай ба харин зүрхний шигдээсгүй
бол статинууд өндөр настай хүмүүст тустай
гэсэн баталгаа байхгүй гэж доктор Хилмер
хэлсэн байна.
Судалгаанд хамрагдсан хүмүүс бараг
бүгд статины гаж нөлөөг мэддэг болсон
байжээ. Эмнэлзүйн туршилт судалгаанд

хамрагдсан хүмүүсийн 10 хүртэлх хувьд
нь булчингаар өвдөх шинж тэмдэг илэрч
байсан төдийгүй өөрөө бие даан явхад
хүндрэл учруулж болзошгүй байв.
Доктор Хилмер мөн өндөр настай хүмүүст
танин мэдэхүйн бууралт болон чихрийн
шижингийн эрсдэлийг нэмэгдүүлж буй нь
статинуудтай холбоотой байж магадгүй
гэсэн байна. Тэрээр нэг удаагийн
туршилтаар Алцгеймерын өвчтэй хүмүүст
статин уухаа больсон үед танин мэдэхүйн
үйл ажиллагаа нь сайжирч буйг ажигласан
байна. Мөн бие махбодийн болон танин
мэдэхүйн хүнд хэлбэрийн өвчтэй хүмүүс
эсвэл амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд
байгаа хүмүүс статины бүлгийн эмийн
хэрэглээг бууруулах талаар бодож үзэхийг
зөвлөсөн байна.
Хэт их ядрах, элэгний талаас илрэх
өөрчлөлтүүд, миалги (булчингаар өвдөх)
зэрэг шинж тэмдэг илрэх эсвэл статинтай
хамт бусад төрлийн эм хэрэглэж буй үедээ
энэхүү статины бүлгийн эмийг уухаа
зогсоох эсэх асуудлаар эмчлэгч эмчтэйгээ
зөвлөлдөх хэрэгтэй гэж судлаачид үзсэн
байна. Мөн рабдиомиолиз (араг ясны
булчингийн гэмтэл) зэрэг хүнд хэлбэрийн
гаж нөлөө илэрсэн үед яаралтай эмчлэгч
эмчдээ хэлж зөвөлгөө аван эмээ уухаа
зогсоох хэрэгтэй гэсэн байна.
Харин АНУ-ын FDA (Food and Drug Administration) байгууллага нь статины бүлгийн
эмүүдийн танин мэдэхүйн процесст үзүүлэх
гаж нөлөөг үнэлэхийн тулд гаж нөлөөний
мэдээллийн системийн сан (AERS)-д,
хэвлэгдсэн
материал
(тохиолдолын
тайлан болон ажиглалтын судалгаа)
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болон санамсаргүй түүвэрлэлт эмнэлзүйн
туршилт судалгаа зэргийг нарийвчлан
судалсан байна.
Статин хэрэглэсэн 50-аас дээш насны
хүмүүст ерөнхийдөө ой санамж алдагдах
эсвэл дутагдлын шинж бүхий гаж нөлөө
ажиглагдсан боловч статин эмчилгээг
зогсооход эдгээр хүмүүс эргэж хэвийн болж
байгааг илрүүлсэн байна. Статин ууснаас
хойшхи гаж нөлөө илрэх хугацаа маш
тогтворгүй байсан бөгөөд эм уусны дараах
өдрөөс хэдэн жил хүртэл үргэлжилж байв.
Тиймээс энэ тохиолдолд давшигуй явцтай
деменци буюу алцгеймерийн өвчин
зэрэгтэй холбоогүй юм гэжээ.
Мөн FDA статины гаж нөлөөг судлахдаа
статинтай хамт хэрэглэсэн эм, статины тун,
өвчтөний нас зэрэгтэй холбож судлаагүй
байна. Мөн ажиглалтын болон эмнэлзүйн
туршилт судалгааны мэдээллээс харахад
статин хэрэглэхтэй холбоотой танин
мэдэхүйн өөрчлөлт эсвэл эмнэлзүйд ач
холбогдол бүхий танин мэдэхүйн бууралт
илрээгүй гэж мэдээлсэн.
Эцэст нь FDA статины бүлгийн эмүүд
хөнгөн зэргийн эргэх шинж чанар бүхий
танин мэдэхүйтэй холбоотой (ой санамж
алдагдах, мунгинах гэх мэт) гаж нөлөө
мөн цусан дахь сахар болон глюкозжсон
гемоглобин
(HbA1c)-ы
түвшинг
нэмэгдүүлэх зэрэг гаж нөлөө үзүүлдэг
хэдий ч, статины бүлгийн эмийн зүрх
судсанд үзүүлэх ашигтай нөлөө нь эдгээр
жижиг эрсдлээс илүү ач холбогдолтой
гэсэн байна.
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3. McKenney JM, Davidson MH, Jacobson TA,
Guyton JR. Final conclusions and recommendations of the National Lipid Association Statin Safety Assessment Task Force.
Am J Cardiol. 2006;97(8A):89C-94C.
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Liver Failure Study Group. Drug-induced
acute liver failure: results of a U.S. multicenter, prospective study. Hepatology.
2010;52(6):2065-2076.
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from 171 patients. Pharmacotherapy.
2009;29:800-811.
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АРЬС ЦОЧРООХГҮЙ КОНЦЕНТРАЦ БҮХИЙ ЭМЭЭР
ХАРШЛЫН СОРИЛЫГ ТАВИХ НЬ
ЭЭХХЗГ-ын Эмийн аюулгүй байдлын
тандалт судалгааны газар, мэргэжилтэн Г.Хишигжаргал

Эмийн шалтгаант харшил гэдэг нь
ямарваа
нэгэн
эмийн
нөлөөгөөр
дархлааны урвал өрнөсний улмаас үүсэх
тухайн эмийн гаж нөлөөг хэлнэ. Дэлхийн
харшлын нийгэмлэгийн ангиллаар эмийн
шалтгаант харшлыг шууд эхлэх буюу эм
хэрэглэж эхэлсэн мөчөөс нэг цагийн дотор
илрэх харшлын урвал болон аажуу эхлэх
буюу эм хэрэглэсэн хугацаанаас ихэвчлэн
зургаан цаг эсвэл хэдэн долоо хоногоос
хэдэн сарын дараа илрэх харшлын урвал
гэж ангилдаг. Беталактамын бүтэцтэй
бүх антибиотик болон беталактамын бус
бүтэцтэй бусад антибиотик, зарим булчин
сулруулах болон тодосгогч бодисууд нь
харшил үүсгэх өндөр эрсдэлтэй. Эмнэлгийн
нөхцөлд зарим эмүүдэд харшлын сорил
тавих нь иммуноглобулин Е хамааралт,
түргэн эхлэх харшлын урвалыг илрүүлэх,
анафилакси гэх мэт хүндрэлээс урьдчилан
сэргийлэх ач холбогдолтой. Эмийн
сорилыг арьсан дээр наах / patch test/,
арьс зурах /skin prick test/, арьсан дор /intradermal skin test/, өдөөх сорилын аргаар
хийж болох бөгөөд ихэвчлэн арьсан
дор эмийн бодисыг арьс цочроохгүй
концентрациар тарьж, үүссэн цэврүүний
хэмжээгээр үнэлэх арга хэрэглэгддэг.
Арьсан дээр эм төдийгүй бусад харшил
төрүүлэгч бодисуудыг зэрэг нааж 72 цаг
хүртэл ажиглах арга нь харшлын төвүүдэд
ихэвчлэн хэрэглэгдэж байна.

Хүснэгт 1: Эмийн арьс цочроохгүй
концентраци1: Дэлхийн харшил судлалын
нийгэмлэгээс
гаргасан
эмнэлгийн
нөхцөлд өргөн хэрэглэгдэх антибиотик
болон бусад эмийн арьс цочроохгүй
боловч хэсэг газрын хөөнгө болон базофил
эсийг хангалттай өдөөж чадах эмийн тунг
хэлнэ. Энэхүү судалгааг эм тус бүрээр 2530 сайн дурын эмчлүүлэгч дээр туршиж
боловсруулсан ба эмийн зохимжоос
хамаарч сулруулалтын тун харилцан
адилгүй
байгааг
доорх
хүснэгтээр
үзүүллээ. Эмийн сорилыг арьс цочроохгүй
концентрациар тарьж сорил тавих нь
тус эмэнд харшилтай эсэхийг үнэлэхэд
чухал ач холбогдолтой. Фторхинолины
антибиотик гэх мэт концентрацитай
уусмалууд нь арьс цочроож улайлган
харшил төст урвал үзүүлэх магадлалтай.
Энэ нь тухайн хүн тус эмэнд харшилтай
гэсэн ойлголт биш юм.
Арга
аргачлал:
Оношилгооны
ач
холбогдол бүхий эмийг сонгон авч арьсан
дотор хатгах техникийн дагуу, эмийн арьс
цочроохгүй тунгаар сорилын уусмалыг
тарьж, физиологийн уусмалаар сөрөг
харьцуулах уусмал бэлтгэн хамт тарин,
15-20 мин дараа арьсанд дотор үүсэх
цэврүүний хэмжээгээр сорил эерэг сөрөг
эсэхийг үнэлнэ.
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Хүснэгт 1: Ихэвчлэн сорил тавьдаг эмийн арьс цочроохгүй концентрац1
Сорилын эмийн нэр

Эхний тун

Арьс цочроохгүй, сорилд хэрэглэх тун

1

Ампициллин

200 мг/мл

20 мг/мл

2

Пенициллин

200 мг/мл

20 мг/мл

3

Амоксиклав

200 мг/мл

20 мг/мл

4

Цефазолин

330 мг/мл

33 мг/мл

5

Цефуроксим

100 мг/мл

10 мг/мл

6

Цефотаксим

100 мг/мл

10 мг/мл

7

Цефтриаксон

100 мг/мл

10 мг/мл

8

Цефтазидим

100 мг/мл

10 мг/мл

9

Цефепим

20 мг/мл

2 мг/мл

10

Имипенем

5 мг/мл

0.5 мг/мл

11

Меропенем

10 мг/мл

1 мг/мл

12

Гентамицин

40 мг/мл

4 мг/мл

13

Левофлоксацин

25 мг/мл

0.025 мг/мл

14

Ципрофлоксацин

10 мг/мл

2 мг/мл

15

Моксифлоксацин

40 мг/мл

1.6 мг/мл

16

Ванкомицин

50 мг/мл

0.005 мг/мл

17

Клиндамицин

150 мг/мл

15 мг/мл

18

Теофентал

25 мг/мл

2.5 мг/мл

19

Атракриум

10 мг/мл

0.01 мг/мл

20

Векуронум

4 мг/мл

0.4 мг/мл

21

Пропофол

10 мг/мл

1 мг/мл

22

Кетамин

10 мг/мл

1 мг/мл

Empedrad R, Darter AL, Earl HS, Gruchalla RS. Nonirritating intradermal skin test concentrations for
commonly prescribed antibiotics. The Journal of allergy and clinical immunology. 2003;112(3):629-630.
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МАГНИ, ТҮҮНИЙ ТӨРӨЛ, ХЭРЭГЛЭЭ
Д.Нарантунгалаг /АУ-ны доктор/
АШУҮИС. БАС. Эм судлалын тэнхимийн ахлах багш

Магни нь бие махбодын үйл ажиллагаанд
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг эрдэс бодис юм.

Хоногт шаардлагатай магнийн хэмжээ:

Магнийн төрөл:
• магнийн цитрат
• магнийн глицинат
• магнийн хлорид
• магнийн лактат
• магнийн малеат
• магнийн таурат
• магнийн сулфат
• магнийн оксид
Нас
1-3 нас
4-8 нас
9-13 нас

Жирэмсэн

Хоногт шаардагдах хэмжээ
Хүүхдэд
80мг/өдөр
130мг/өдөр
240мг/өдөр

Хөхүүл үе

Эмэгтэйд
14-18 нас
360мг/өдөр
19-30 нас
310мг/өдөр
31 ба түүнээс дээш нас 320мг/өдөр

19-с доош насанд: 400мг/өдөр
19-30 насанд: 350мг/өдөр
31-с дээш насанд: 360мг/өдөр
19-с доош насанд: 360мг/өдөр
19-30 насанд: 310мг/өдөр
31-с дээш насанд: 320мг/өдөр
Эрэгтэйд

14-18 нас
410мг/өдөр
19-30 нас
400мг/өдөр
31 ба түүнээс дээш нас 420мг/өдөр

Магнийн эрүүл мэндэд үзүүлэх ашиг тус
Магни нь хүний биед цусны даралт, цусан
дахь сахарын хэмжээ, нейротрансмиттер
болон бусад эрхтэний зохицуулгад чухал
үүрэг гүйцэтгэдэг:
◊ нойрны чанарыг сайжруулна
◊ сэтгэцийн эрүүл мэндийг сайжруулна
◊ булчингийн өвдөлтийг намдаана
◊ хүмүүст тамхинаас гарахад нь туслана
◊ Д аминдэмийн шингээлтийг нэмэгдүүлнэ
◊ жирэмсний үед эрүүл мэндийг дэмжинэ
◊ ясны эрүүл мэндийг дэмжинэ

Магни нь дараах өвчнүүдэд эмчилгээний
төлөвлөгөөний нэг хэсэг болоход ашигтай
байж болох зарим нотолгоо бий:
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◊
◊
◊
◊

мигрень /толгой таллаж өвдөх/
багтраа
сэтгэлийн түгшүүр, сэтгэлийн хямрал
чихрийн шижин, чихрийн шижингийн
мэдрэлийн эмгэг
◊ бодисын солилцооны хам шинж
◊ эклампси ба преэклампси
Магнийн ноцтой дутагдал үүсэлт ховор
тохиолддог ч дараах хүмүүст үүсэх
магадлалтай:
◊ бөөрний өвчтэй
◊ Кроны өвчин эсвэл, хоол боловсруулах
эрхтний эмгэгтэй
◊ паратироидын өөрчлөлттэй
◊ чихрийн шижин, хорт хавдрын эсрэг эм
тогтмол хэрэглэдэг
◊ ходоодны
хүчлийн
ялгаралт
бууруулах зарим бүлгийн эмийг
тогтмол хэрэглэдэг (деклансопразол,
эзомепразол, лансопразол, омепразол,
пантопразол, рабепразол)
◊ өндөр настай
◊ архины хамаарал бүхий
Ихэнх хүмүүс хоол хүнснээс хангалттай
хэмжээний магни авдаг тул магнийг
нэмэлтээр хэрэглэх шаардлагагүй гэж
үздэг. Байгалийн гаралтай магнийн
агууламжийг хоол хүнснээс авах нь аюулгүй
боловч хоолны дэглэмд их хэмжээний
нэмэлт тэжээл оруулах нь осолтой.
Магни нь ногоон навчит хүнсний ногоо,
самар, бууцай, шош, вандуй, шар буурцаг,
гадил, авакадо, шоколад, бүх төрлийн үр
тарианд ихээр агууллагддаг.
Магнийн
бүтээгдэхүүнийг
анхаарах зүйлс:

сонгоход

◊ хоолны дэглэм дэх магнийн хэрэглээ
◊ хүнсний нэмэлт шаардлагатай эсэх
◊ хоногт хэрэглэх магнийн хэмжээ
◊ эмийн хэлбэр
Магнийн хэт хэрэглээнд үүсэх эрсдэл:
• Гаж
нөлөө:
магнийн
нэмэлт
бүтээгдэхүүний
хэрэглээнд
дотор
муухайрах, гэдэс базлах, суулгах
шинж илрэх ба магнийн нэмэлтийн
хэрэглээнд баас ихэвчлэн шингэрдэг.
• Харилцан нөлөө: Магни агуулсан
нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд нь шээс хөөх,
зүрх судсанд нөлөөт, антибиотик
эмүүдтэй харилцан нөлөө үүсгэж
болзошгүй. Иймд бэлдмэл уухын өмнө
хэрэглэж буй эмийн талаарх мэдээллээ
эмчид мэдэгдэх ёстой.
• Эрсдэл: Чихрийн шижин, гэдэсний
эмгэг,
зүрх,
бөөрний
эмгэгтэй
эмчлүүлэгчид бэлдмэлийг эмчийн
зөвшөөрөлгүй хэрэглэхийг хориглодог.
• Тун хэтрүүлэлт: магнийн тунг хэтрүүлэн
хэрэглэснээр дотор муухайрах, суулгах,
артерийн даралт буурах, булчин сулрах,
ядрах шинжүүд үүсгэж болно. Мөн
магнийн хэт өндөр тун заримдаа үхэлд
хүргэж болно.
Магнийн зөвлөсөн хэмжээнээс багаар
авдаг насанд хүрэгчдэд үрэвслийн маркер
нэмэгддэг. Үрэвсэл нь эргээд зүрх судасны
өвчин, чихрийн шижин, зарим хорт хавдар
гэх мэт эмгэг процесс үүсэх томоохон
нөхцөлүүд бий болгодог.
Эрүүл
мэндийн
суурь
нөхцөлөөс
шалтгаалан нэмэлтээр эм уухаас өмнө
эмчтэй зөвлөлдөх ёстой.
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Улаанбаатар хот, СБД-ийн
 чөлөө, UBH center, 8-р да

Улаанбаатар хот, СБД-ийн 1-р хороо, Энхтайваны өргөн
 чөлөө, UBH center, 8-р давхар, +51-260212

Импо

Эмийн бүртгэл,
Импорт, экспортын лиценз

Бүртгэгдсэн эм, оношлуур,
Эмийн бүртгэл,
Бүртг
биб,
эдийн
мэдээлэл
Импорт, түүхий
экспортын
лиценз
биб, тү

LICEMED
Лайсмед программ нь Монгол Улсад
бүртгэгдсэн эм, оношлуур, биологийн
идэвхт бүтээгдэхүүн, эмийн түүхий эдийн
болон эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгай
зөвшөөрөл
авсан
байгууллагуудын
мэдээллийг нэгтгэн агуулсан Эмийн
мэдээний сан юм.
1. МУ-ын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн
Эм, оношлуур, биологийн идэвхт
бүтээгдэхүүн, эмийн түүхий эд
2. Эрүүл мэндийн чиглэлээр Тусгай
зөвшөөрөл авсан байгууллагуудын
мэдээлэл
1.1. МУ-ын эмийн бүртгэлд 2021 оны 10
дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар
нийт 8012 эм бүртгэгдсэн байна. Үүнээс
Бүртгэлийн
хугацаа
хүчинтэй-4232,
бүртгэлийн
хугацаа
дууссан-1659,
бүртгэлээс хасагдсан-2121. Licemed.mohs.
mn хаягийн эм хэсгээс Бүртгэлийн хугацаа
хүчинтэй байгаа 4232 эмийн талаар дараах
мэдээллийг авах боломжтой.
◊ Бүртгэлийн дугаар

◊ Эмийн хэлбэр
◊ Олгох нөхцөл
◊ Үйлдвэрлэгчийн нэр
◊ Үйлдвэрлэгчийн улс
◊ Бүртгэлийн хүчинтэй хугацаа
◊ МУ-д бүртгүүлсэн байгууллага
◊ Эмийн бар код
◊ Эмийн анхдагч, хоёрдогч савлалтын
зураг
◊ Эмийн хэрэглэх заавар
1.2.МУ-д бүртгэгдсэн оношлуурын талаар
бүртгэлийн
дугаар,
худалдааны
нэр, тун хэмжээ, савлалтын дугаар,
бүтээгдэхүүний
төрөл
(импортын,
үндэсний үйлдвэрлэл), бүртгэлийн
хүчинтэй хугацаа, төлөв (бүртгэгдсэн,

◊ Худалдааны нэр
◊ Олон улсын нэршил
◊ Тун, хэмжээ
◊ Савлалтын дугаар
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eehhzg@moh.gov.com





Улаанбаатар хот, СБД-ийн 1-р хороо, Энхтайваны өргөн
 чөлөө, UBH center, 8-р давхар, +51-260212












Эмийн бүртгэл,
Импорт, экспортын лиценз

гэгдсэн эм, оношлуур,
Тусгай
зөвшөөрөл
Гаж нөлөө Гаж нөлөө
Гарын
Тусгай зөвшөөрөл
үүхий эдийн
мэдээлэл

Бүртгэгдсэн эм, оношлуур,
биб, түүхий эдийн мэдээлэл

Тусгай зөвшөөрөл

авлага
Гарын авлага

бүртгэлийн хугацаа дууссан, бүртгэлээс
хасагдсан) зэрэг мэдээллийг авах
боломжтой.

1.3.МУ-ын бүртгэлд 2021 оны 10 дугаар
сарын байдлаар нийт 2522 биологийн
идэвхт
бүтээгдэхүүн
бүртгэгдсэн
байна. Үүнээс бүртгэлийн хугацаа
хүчинтэй 1329, бүртгэлийн хугацаа
дууссан 318, бүртгэлээс хасагдсан 842.
Licemed.mohs.mn хаягын БИБ хэсгээс
Бүртгэлийн хугацаа хүчинтэй 1329
БИБ-ны талаар дараах мэдээллийг
авах боломжтой.
◊ Бүртгэлийн дугаар
◊ Худалдааны нэр

2.1.Эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгай
зөвшөөрөл авсан байгууллагуудын
дараах мэдээллийг уг мэдээний сангаас
авах боломжтой.

◊ Савлалтын хэлбэр

◊ Байгууллагын нэр

◊ Савлалтын хэмжээ (тун)

◊ Аймаг/хот

◊ Гарал үүсэл (улс)

◊ Утас

◊ Үйлдвэрлэгч

◊ Цахим шуудан

◊ МУ-д бүртгүүлсэн байгууллага

◊ Тусгай зөвшөөрлийн төрөл

◊ Дуусах хугацаа

◊ Тогтмол хаяг

◊ Төлөв (бүртгэл хүчинтэй, хугацаа
дууссан, бүртгэлээс хасагдсан)

◊ Олгосон, сунгасан, дуусах огноо

◊ БИБ-ний хэрэглэх заавар

◊ Үйл ажиллагаа
дэвсгэр

◊ БИБ-ний
анхдагч,
савлалтын зураг

хоёрдогч
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◊ Үйл ажиллагааны чиглэл
явуулах

нутаг

Гаж нөл
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ЭМИЙН ГАЖ НӨЛӨӨ БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЛЭХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭВШИЛ
Дэлхийн
эрүүл
мэндийн
байгууллагын
“УППСАЛА”
олон улсын хяналтын төвд
Монгол
Улс
2021.10.07-ны
өдөр албан ёсоор жинхэнэ
гишүүн орноор элссэнээр уг
төвийн 149 дэх гишүүн орон
боллоо. Ингэснээр бусад улс
орнуудтай эм, вакцины гаж
нөлөө, эрсдэлийн мэдээллийг
шуурхай харилцан солилцож,
мэдээллийн нэгдсэн санг өдөр
тутмын үйл ажиллагаандаа
ашиглан, эмийн чанар, аюулгүй
байдлын зохицуулалтыг олон
улсын жишгээр хэрэгжүүлэх
боломж бүрдэж байна.
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

www.mmra.gov.mn

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН
ХЭРЭГСЛИЙН ХЯНАЛТ,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Эмийн нэгдсэн хяналт, зохицуулалтаар
олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
байгууллага болох

Хүн
амыг
чанартай,
аюулгүй,
эмчилгээний
үр
нөлөөтэй
эм,
эмнэлгийн хэрэгслээр хүртээмжтэй
хангаж,
чанарын
баталгаатай,
дэвшилтэт технологи бүхий эмнэлгийн
тоног төхөөрөмжийг эрүүл мэндийн
тусламж үйлчилгээнд нэвтрүүлэхэд
оршино.

Эм зүйн салбар зөвлөл
Эм судлалын салбар зөвлөл
Биобэлдмэл, оношлуурын
салбар зөвлөл
Биологийн идэвхт
бүтээгдэхүүний салбар
зөвлөл

51-260228
UBH CENTER, Энхтайваны өргөн чөлөө,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
14210 Улаанбаатар, Монгол улс
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газар

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

www.mmra.gov.mn

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН
ХЭРЭГСЛИЙН ХЯНАЛТ,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

БҮТЭЦ, НЭГЖИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
ЛИЦЕНЗ, ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Монгол улсын хэмжээнд эмчилгээ, оношилгоонд хэрэглэх эм, оношлуур, биологийн
идэвхт бүтээгдэхүүнийг бүртгэх, улсын хилээр импортлох болон экспортлох эмийн
зохицуулалтыг хийж импортын лиценз олгох, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн
идэвхт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, импортлох тусгай зөвшөөрлийг олгох, эмийн
эмнэлзүйн судалгаанд зохицуулалт хийх чиг үүрэгтэй. Энэ нэгж нь Эмийн
бүртгэлийн хэлтэстэй.

ЭМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАНДАЛТ, СУДАЛГААНЫ ГАЗАР
Эмийн гаж нөлөөг бүртгэн, мэдээлэл, үнэлэлт өгөх, олон улсын UPPSALA төвд тогтмол
мэдээлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, шинээр бүртгэгдсэн эмийн зах зээл
дэх чанар, аюулгүй байдалд тандалт хийх, эмийн зар сурталчилгаанд зөвшөөрөл олгох,
хэрэгжилтэд хяналт тавих, гаж нөлөө, аюулгүй байдлын хүрээнд олон улсын сургалт,
судалгааг эрүүл мэндийн ажилтнуудад зохион байгуулах, эмийн зохистой хэрэглээг
төлөвшүүлэх, эмийн хэрэглэх зааврыг хянаж баталгаажуулах зэрэг чиг үүрэгтэй.

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт шалгалтын ажилд
төрийн болон төрийн бус, иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийн оролцоог
нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, зах зээл дэх эмийн чанар болон эм
хангамжийн байгууллагын стандартын хэрэгжилтэд хяналт хийж, боловсронгуй
болгох санал гаргах, үндэсний эмийн үйлдвэрүүдэд “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой
дадал”-ын хэрэгжилтийг хангуулах, фармакопейн өгүүлэл боловсруулах, мөрдүүлэх
чиг үүрэгтэй. Энэ нэгж нь Эмийн үйлдвэрлэлийн хэлтэстэй.

ЭМ ШИНЖЛЭХ ЛАБОРАТОРИ
Эм, эмийн түүхий эд, уламжлалт эм, биобэлдмэл, оношлуур, эмнэлгийн хэрэгсэл,
биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын шинжилгээг хими,
үндэсний болон олон улсын фармакопейн, стандарт, арга, аргачлалын дагуу
гүйцэтгэх, вакцины нэгж цувралыг хэрэглээнд гаргах зөвшөөрөл олгох, эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай дүн шинжилгээ, мэдээ мэдээллээр хангах,
олон улсын болон бүсийн лавлагаа лабораторитой хамтран ажиллах, хуурамч
эмийг илрүүлэх хурдавчилсан аргыг нэвтрүүлэх чиг үүрэгтэй.

ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих, салбарын хууль эрх зүйн орчныг
боловсронгуй болгоход оролцох, хууль тогтоомж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хяналт
тавих, эм зүйн салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, газрын үйл
ажиллагааг төлөвлөж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, авлигаас урьдчилан
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх, салбарын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах
ажлыг төлөвлөх, зохицуулах, тайлагнах, бодлогын судалгаа хийх зэрэг чиг үүрэгтэй.

ЭМ ХАНГАМЖИЙН ГАЗАР
Нийт хүн амд хүртээмжтэй, чанартай, аюулгүй, боломжийн үнэтэй эмээр жигд
хангах, эмийн хангамжийн зах зээлийн судалгаа хийх, эмийн үнийг хянаж,
зохицуулалт хийх, даатгалаас хөнгөлөлттэй олгох эмийн
жагсаалтад санал
боловсруулах, зайлшгүй шаардлагатай эм, өнчин эм болон төрөөс төлбөрийг нь
хариуцах эмийн жагсаалтыг болосвруулж, хангалтыг сайжруулах, эмийн
мэргэжилтнүүдийн мэдээний сан бүрдүүлэх, эргэн мэдээлэх зэрэг чиг үүрэгтэй.

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ГАЗАР

Эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээний судалгаа, тооцоо,
хөрөнгийн төлөвлөлт хийх, жишиг техникийн үзүүлэлтийг боловсруулан, бодлого,
шийдвэр гаргагч, хөрөнгө оруулагчдыг үнэн зөв, нотолгоотой мэдээллээр хангах,
эмнэлгийн тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга, баталгаажуулалт, засвар
үйлчилгээ хийх ажлыг зохион байгуулах, мэдээний нэгдсэн санг хөгжүүлэх, эрүүл
мэндийн байгууллагын дэд бүтэц, агааржуулалт, газардуулга, цахилгаан хангамж,
эмнэлгийн хийн хангамжийн тооцоо, судалгаа хийх, нэгдсэн арга зүйгээр хангах,
мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэгтэй.

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын санхүүжилтээр хэвлүүлэв.

