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Эмч нарын 36% хавдартай хүүхдэд хөнгөвчлөх
чиглэлийн зөвлөгөө авах хэрэгцээ гарсан 
тохиолдолд ийм боломж байдаггүй гэжээ

Эмч нарын 28% хөнгөвчлөхийн чиглэлийн 
зөвлөгөө авах боломж тухайн эмнэлэгт байхгүй
гэжээ 

Эмч нарын 20% хүүхдийн эмчилгээнд 
хөнгөвчлөх эмчилгээг оройтож хийдэг гэж үзжээ
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Монголын эмч нарын хувьд 
хавдартай хүүхдэд
хөнгөвчлөхийн зөвлөгөө
өгөхөд хязгаарлагдмал 
хүртээмж, гэрээр үзүүлдэг
тусламж, эмч нарын энэ 
талын хязгаарлагдмал 
мэдлэг, эмч нарт таагүй
санагддаг зэргийг хамгийн 
том саад гэж үзсэн. 

Гол саад бэрхшээл гэж тооцсон 
эмч нарын %: 
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Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээг эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний бүх шатны тогтолцоо болон гэрийн асаргаанд 
нэгтгэснээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний зардлыг дараах 
байдлаар бууруулна:
• Хэрэгцээгүй зардлыг бууруулна
• Өртгийн хувьд хямд
• Илүү сайн үр дүнтэй.  

Нэмэлт мэдээллийг:
Integrating Palliative Care and Symptom Relief Into Paediatrics: A WHO Guide for Health Care Planners, Implementers and Managers. World Health Organization; 2018.
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Монгол улс - оролцоо: 86%

ДЭМБ-ын тодорхойлолтын дагуу хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээг өвчтөний зовиурыг багасгах, урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа, 
“эрүүл мэндийн салбарын ёс зүйтэй хариуцлага” гэж тодорхойлдог бөгөөд урьчилан сэргийлэлт, эрт оношилгоо болон эмчилгээтэй 
хавсран хийх ёстой байдаг.
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ADAPT (Assessing Doctors’ Attitudes on Palliative Treatment) буюу хавдартай хүүхдийн хөнгөвчлөх
тусламж үйлчилгээний талаарх эмч нарын хандлагыг үнэлэх судалгаа 2019 онд хийгдсэн.
Судалгааны хүрээнд хавдартай хүүхдийн эмчилгээнд хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээг нэгтгэх 
2018 оны ДЭМБ-ын зөвлөмжийн талаарх эмч нарын мэдлэг, хандлагыг үнэлсэн. Энэхүү судалгаанд 
11 орны 424 эмч оролцсон (Хэвлэгдсэн нийтлэлийг 2-р хуудаснаас харна уу.)

Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ нь эмчилгээний үр дүнг дараах байдлаар 
сайжруулдаг. Үүнд:
• Амьдралын чанарыг сайжруулна
• Өвдөлтийн хяналт болон шинж тэмдгийн менежментийг сайжруулна
• Эмнэлэгт хэвтэх хугацааг богиносгож, эрчимт эмчилгээнд байх хугацааг 

багасгана

Евроазийн бүсийн улс орнуудын ялгаа: хөнгөвчлөх
чиглэлийн зөвлөгөө үзүүлэх хүртээмж байхгүй гэж 
хариулсан эмч нарын % 

Color Key

Хүртээмжийн бүсийн ялгаа: 18-96% 
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Хөнгөвчлөхийн анхны зөвлөгөөний бодит болон 
тохиромжтой цаг хугацааны талаарх эмч нарын хандлага

Эмч нарын 84% нь хөнгөвчлөх тусламж 
үйлчилгээ хавдартай хүүхдийн зовиурыг 
багасгадаг гэж үздэг.

Эмч нарын 48% нь хавдартай хүүхдийн
эмчилгээнд хөнгөвчлөх эмчилгээ одоогийн 
нөхцөлтэй харьцуулахад илүү эрт үед нь 
хавсрах ёстой гэж үздэг. 

Хязгаарлагдмал хүртээмж
Гэрээр үзүүлэх үйлчилгээ

Хязгаарлагдмал мэдлэг
Эмчид таагүй санагдах

Өртөг
Гэр бүлийн эсэргүүцэл

Тавилан тодорхойгүй
Хязгаарлагдмал цаг хугацаа

Эмчийн найдвар

Амьдралын 
төгсгөл

Хөнгөвчлөхийн анхны
зөвлөгөөний бодит хугацаа

Хөнгөвчлөхийн
анхны зөвлөгөөний
тохиромжтой хугацаа

https://www.who.int/publications/i/item/integrating-palliative-care-and-symptom-relief-into-paediatrics


60% өмнө нь хүүхдийн
хөнгөвчлөхийн сургалтанд 
хамрагдаж байгаагүй байна. 

92% нь өвчтөнүүдэд хөнгөвчлөх
тусламж үйлчилгээг хэрхэн 
үзүүлэх талаар илүү мэдлэгтэй 
болохыг хүсч байна. 

ДЭМБ-ын зөвлөмжийн дагуу 
үнэлсэн хөнгөвчлөхийн тусламж 
үйлчилгээний талаарх мэдлэгийн  
дундаж оноо: 69%
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Эмч нарын 56% амьдралын төгсгөлд зовж шаналж 
буй хүүхдүүдэд тусалж чадахгүй байгаадаа сэтгэл 
зовдог. 

Эмч нарын 36% хүнд өвчтэй хавдартай 
хүүхдүүдийн бие махбодийн хэрэгцээг 
үнэлж, эмчилгээ хийхдээ итгэлтэй 
байдаггүй. 

Эмч нарын 40% хүнд өвчтэй хүүхдүүд болон 
түүний гэр бүлийн сэтгэл зүйн хэрэгцээг үнэлж, 
эмчлэхдээ өөртөө илтгэлгүй байдаг. 

Эмч нарын 52% нь хүүхэд нь нас барсан 
ар гэрийнхэний зовлон, уй гашууг 
хуваалцахдаа өөртөө итгэлгүй байдаг. 
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Ehrlich BS, Movsisyan N, Batmunkh T, Kumirova E, Borisevich MV, Kirgizov K, Graetz DE, McNeil MJ, Yakimkova T, Vinitsky A, 
Ferrara G, Li C, Lu Z, Kaye EC, Baker JN, Agulnik A; A multicountry assessment in Eurasia: Alignment of physician perspectives on 
palliative care integration in pediatric oncology with World Health Organization guidelines. Cancer 2020; 126(16): 3777-87.

Barriers to the early integration of palliative care in pediatric oncology in 11 Eurasian countries. Cancer 2020; 126(22): 4984-4993. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахын тулд Eurasia@stjude.org холбоо барина уу
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Хөнгөвчлөх тусламж 
үйлчилгээний талаар эмч 
нарын суралцах хүсэл
өндөр (92%)

Тасаг болон амбулаторид 
хүүхдийн хөнгөвчлөхийн
зөвлөгөө болон олон 
мэргэжлийн эмч нараас тусламж 
авах хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
Хавдартай хүүхдэд иж бүрэн
хөнгөвчлөх тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр 
эмч нарыг клиник сургалтад 
хамрагдах боломжоор хангах

Хүүхдийн хөнгөвчлөх тусламж 
үйлчилгээг хавдартай хүүхдийн
эмчилгээний тохирох хугацаанд хавсарч 
оруулах талаар үндэсний хэмжээний 
стандарт, дүрэм журам боловсруулах

Хавдартай хүүхдийн эмчилгээнд 
хөнгөвчлөхийн эмч нарын оролцоог 
аль болох эрт үед нэмэгдүүлэх
зорилгоор мэргэжлийн  багийн 
уулзалтыг тогтмолжуулах

Хүүхдийн хөнгөвчлөх
тусламж үйлчилгээ
үзүүлэхэд тулгарч буй саад 
бэрхшээлийн талаар эмч 
нарын ойлголт сайн

Зөв хариулсан %
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1) Илрүүлсэн мэдлэгийн зөрүүн дээр үндэслэн бүсийн хэмжээнд хүүхдийн хөнгөвчлөхийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
2) Евразийн хүүхдийн хавдрын сүлжээнд (EurADO) хөнгөвчлөхийн чиглэлийн ажлын хэсэг байгуулж ажиллах
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Зөвлөгөөни
й хугацаа

59%

Олон багийн 
харилцаа 

79%

Буруу ойлголт
64%

Гэр бүлийн
харилцаа

56%

Өвчтөний
зовиур

88%

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32530519/

