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Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд 
өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд халдварыг илрүүлэх, 
оношлох, дархлаажуулах арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлж 
байх зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. Хэрэв, хүн амынхаа 
эрүүл мэндийг анхаарсан эдгээр маш чухал арга хэмжээг 
эс хэрэгжүүлбэл, гепатитын В болон С вирусийн халдварын 
улмаас жил бүр олон мянган хүн нас барсаар л байх болно.

“
“
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ГBВ-ийн халдвар хэрхэн дамждаг вэГBВ-ийн халдвар хэрхэн дамждаг вэ?? 55
ГBВ-ийн цочмог ба архаг халдвар ГBВ-ийн цочмог ба архаг халдвар 66
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дамжихаас сэргийлэхдамжихаас сэргийлэх
ГВВ-ийн архаг халдварын үед үзүүлэх тусламж үйлчилгээний ГВВ-ийн архаг халдварын үед үзүүлэх тусламж үйлчилгээний 1616  
хяналтын хуудас хяналтын хуудас 
Элэгний эсийн гэмтлийг хянах нь Элэгний эсийн гэмтлийг хянах нь 1717
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HBsAg илрүүлэх 
шинжилгээ

Гепатитын В вирусийн 
гадаргуугийн эсрэгтөрөгч

ГBВ-ийн архаг халдвар
Цусанд HBsAg сүүлийн 6 сар болон 

түүнээс дээш хугацаагаар илрэх эсвэл 
IgM anti-HBC арилах

Anti-HBs эерэг Anti-HBs ceper

1. Өвчтөнийг хамгаална. 1. Өвчтөнийг хамгаална. 
 Гепатит А-ийн эсрэг вакцинаар   
 дархлаажуулна.
 Архи уухгүй байхыг зөвлөнө. 
 Гэр бүлийн гишүүд болон бэлгийн  
 хавьтагчийг нь В гепатитын эсрэг  
 дархлаажуулалтанд хамруулах.

2. Элэгний эсийн гэмтлийг   2. Элэгний эсийн гэмтлийг   
 хянах. хянах.
 АЛАТ/аланинаминотрансфераза /  
  - 6 сар тутам хянах

HBsAg эерэг

HBsAg сөрөг HBsAg сөрөг

Дархлаатай 
ГBВ-ийн халдвараас 

хамгаалагдсан байдаг.

Архаг В гепатитаар өвчилсөн хүмүүсийн 
дийлэнх нь халдвар авснаа мэддэггүй, 

эмчилгээ, тусламж үйлчилгээнд 
хамрагддаггүй байна. 

Яагаад ГBВ-ийн архаг Яагаад ГBВ-ийн архаг 
халдварыг илрүүлэх халдварыг илрүүлэх 

шинжилгээ хийдэг вэшинжилгээ хийдэг вэ?

ГBВ-ийн халдварыг 
илрүүлэх ямар 

шинжилгээнүүдийг 
хийлгэх вэ?

• Бүх жирэмсэн эхчүүд, HBsAg эерэг эхээс   
 төрсөн нярай

• ГBВ-ийн халдвар их буюу дунд тархалттай   
 (HВsAg-ны тархалт ≥2%) улс оронд төрсөн   
 хүмүүс 

• Цус, биологийн шингэнтэй шууд харьцаж   
 ажилладаг бүх мэргэжлийн эмч нар    
 (ялангуяа мэс засал, гэмтэл, төрөх,    
 эмэгтэйчүүд, шүд, задлан шинжилгээ,   
 лаборатори, эмнэлгийн анхан шатны    
 яаралтай тусламж үйлчилгээ  үзүүлдэг),   
 эмнэлгийн мэргэжилтэн, цагдаа, эрдэм   
 шинжилгээний ажилтнууд. 
 
• HBsAg эерэг хүний гэр бүлийн болон    
 бэлгийн хамтрагч, ХДХВ эсвэл ГСВ-   
 ийн халдвартай хүн, гемодиализын өвчтөн,   
 мансууруулах бодис хэрэглэгч, эрчүүдтэй   
 бэлгийн хавьталд ордог эрчүүд, тодорхойгүй   
 шалтгаанаар АЛАТ/АСАТ-ын түвшин    
  ихэссэн, химийн эмчилгээ болон дархлаа   
 дарангуйлах эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай   
 хүмүүс цус болон плазм, эд эрхтний донорууд.

ГBВ-ийн архаг халдварыг ГBВ-ийн архаг халдварыг 
илрүүлэх шинжилгээг ямар илрүүлэх шинжилгээг ямар 

хүмүүст хийх ёстой вэхүмүүст хийх ёстой вэ? 

Архаг В гепатитын халдварыг 
оношлох шинжилгээнүүд

Anti-HBs тодорхойлох 
шинжилгээ

Гепатитын В вирусийн  
гадаргуугийн эсрэгтөрөгчийн 

эсрэгбие  

Халдвар аваагүй, 
дархлаагүй

Дархлаажуулах шаардлагатай.

3. Элэгний хорт хавдрыг   3. Элэгний хорт хавдрыг   
 илрүүлэх шинжилгээ хийх. илрүүлэх шинжилгээ хийх. 
 AФП /аль фа фетопротейн/ 
 - 6 сар тутам хянах
   Элэгний хэт авианы оношлогоо 
 - 6 сар тутам

4. Вирусийн идэвхжилийг   4. Вирусийн идэвхжилийг   
 үнэлэх зорилгоор HBeAg    үнэлэх зорилгоор HBeAg   
 болон anti-HBe болон anti-HBe,, ГBВ-ДНХ-   ГBВ-ДНХ-  
 ийн хэмжээг тодорхойлох.  ийн хэмжээг тодорхойлох. 

5.  APRI эсвэл FIB-4 зэрэг   5.  APRI эсвэл FIB-4 зэрэг   
 инвазив бус аргаар элэгний    инвазив бус аргаар элэгний   
 фиброз фиброз,, хатуурлыг     хатуурлыг    
 оношлоход шаардагдах    оношлоход шаардагдах   
 Тромбоцитын тоо Тромбоцитын тоо,, АЛАТ/  АЛАТ/ 
 АСАТ -ийн түвшинг    АСАТ -ийн түвшинг   
 тодорхойлох  тодорхойлох 

ГBВ -ийн 
халдварыг илрүүлэх 

шинжилгээний хариу
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• Хэдийгээр ГBВ-ийн халдвараас сэргийлэх найдвартай, үр дүнтэй рекомбинант   
 вакциныг 1982 оноос эхлэн хэрэглэх боломжтой болсон ч уг вирусийн    
 халдварын улмаас 2016 оны байдлаар дэлхий дахинаа ойролцоогоор сая гаруй   
 (979,000) хүн нас барсан байна.3
•  Дэлхий дээр 30 хүн тутмын нэг нь ГBВ-ийн архаг халдвартай амьдарч байна.   
 Өөрөөр хэлбэл, 2015 оны байдлаар дэлхий дахинаа 257 сая хүн ГBВ-ийн архаг   
 халдвартай амьдарч байна4.
• ГBВ-ийн халдвар хамгийн их тархсан тив бол Ази тив юм. Зөвхөн Хятад  
 улсад 93 сая хүн ГBВ-ийн архаг халдвартай байгааг тооцоолжээ5,6.
• Вакцинаар сэргийлэх, эмчлэх боломжтой энэ өвчний хүндрэлээр 32 секунд   
 тутамд нэг хүн нас барж байна.

В гепатит нь гепатитын В вирус (ГBВ)-ээр үүсгэгддэг, элэгний 
халдварт өвчин бөгөөд элэгний хатуурал, элэгний дутагдал, 
элэгний хорт хавдар зэрэг хүндрэлийн улмаас өвчтөн эрт нас 
барах гол шалтгаан болдог.

Дэлхий дахинаа 
ХДХВ/ДОХ-
ын халдвартай 
хүмүүсийн тооноос 
10 дахин их хүн 
ГBВ-ийн архаг 
халдвартай 
амьдарч байна. 
ГBВ-ийн архаг 
халдварыг зөв 
эмчлэхгүй бол 
15-25% нь элэгний 
хатуурал, элэгний 
дутагдал болон 
элэгний хавдрын 
улмаас нас бардаг.

АНУ дахь 
ХДХВ/ ДОХ-
ын халдвартай 
хүмүүсийн тоотой 
адил тооны хүн 
ГBВ-ийн архаг 
халдвартай 
амьдарч байна. 
Гэвч тэдгээр 
хүмүүсийн 2/3 
нь шинжилгээ 
хийлгээгүйн улмаас 
ГBВ-ийн архаг 
халдвартай гэдгээ 
мэдэхгүй байна. 

Ази гаралтай 12 
америк хүн тутмын 
нэг нь ГBВ-ийн 
архаг халдвартай 
байна. 

ГBВ-ийн халдвар нь дэлхийг хамарсан гамшигт ГBВ-ийн халдвар нь дэлхийг хамарсан гамшигт 
тахал мөн.тахал мөн.

ГВВ-ийн архаг халдварын тархалт ГВВ-ийн архаг халдварын тархалт 

Geographic Distribution of Chronic Hepatitis B Virus Infection 

U.S. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/hepatitis/global/index.htm (accessed 9/30/2020)

Hepatitis B Prevalence
High: ≥ 8%
High Intermediate: 5%-7%
Low Intermediate: 2%-4%
Low: <2%
No Data

ГBВ болон элэгний хорт хавдрын талаарх 
баримтууд



ГBВ-ийн архаг 
халдвартай 
хүмүүст элэгний 
хорт хавдрыг 
илрүүлэх 
шинжилгээг 
тогтмол 
хийснээр олон 
хүний амь насыг 
аварч чадна.

ГBВ-ийн архаг 
халдвартай 
хүмүүст элэгний 
хатуурал үүсээгүй 
байхад ч элэгний 
хорт хавдар 
үүсдэг аюултай.

Төрөх үедээ, 
балчир байхдаа 
ГBВ-ийн архаг 
халдвараар 
өвчилсөн ази 
хүн бүр эрт, 
өсвөр насандаа 
элэгний хорт 
хавдраар өвчилж 
болзошгүй.

• ГBВ-ийн архаг халдварын үед эмнэлзүйн ямар ч шинж тэмдэг илэрдэггүй   
 тул аюултай байдаг (Өвчтөний цусанд хийсэн элэгний үйл ажиллагааны   
 шинжилгээгээр элэгний ферментүүдийн идэвх хэвийн гарч болдгийг анхаарах   
 хэрэгтэй).1,2

• ГBВ-ийн архаг халдвартай 3 хүн тутмын хоёр нь өөрсдийнхөө халдвартайг   
 мэддэггүй.9,10

• ДЭМБ-ын тооцоолсноор 2016 оны байдлаар ГBВ-ийн шалтгаант нас баралтын   
 90% нь ГВВ-ын архаг халдвар, 10% нь ГBВ-ийн цочмог халдвар. Тодруулбал,   
 ГBВ-ийн архаг халдвартай холбоотой нас баралтын 40% нь элэгний хатуурал   
 үүссэн буюу үүсээгүй элэгний эсийн хорт хавдрын шалтгаант бол 50% нь   
 элэгний хатуурлын шалтгаантай байна.3

ГBВ бол чимээгүй алуурчин мөн.ГBВ бол чимээгүй алуурчин мөн.

• Дэлхий дахинд, нас баралтанд хүргэдэг эрсдэлт хүчин зүйлийн нэгдүгээрт,   
 тамхи татах, хоёрдугаарт ходоодны хеликобактери ордог бол, гуравдугаарт   
 ГBВ-ийн халдвар байдаг юм.3

• Элэгний анхдагч хавдрын 46% нь ГВВ-ийн шалтгаантай байна.3

• Эрүүл хүмүүстэй харьцуулахад ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүс, элэгний хорт   
 хавдраар өвчлөх магадлал 100 дахин их байдаг.13

Дэлхий дахинаа ГВВ нь элэгний хорт хавдрын Дэлхий дахинаа ГВВ нь элэгний хорт хавдрын 
шалтгаант нас баралтын гол шалтгаан нь болдогшалтгаант нас баралтын гол шалтгаан нь болдог33

  

• Элэгний хорт хавдар нь өвчнийхөө эцсийн шатыг хүртэл ямар ч шинж    
 тэмдэггүй явагддаг учраас энэ өвчнийг чимээгүй алуурчин гэж нэрлэдэг.15

• Хожуу оношлогдсон тохиолдолд элэгний хорт хавдрыг эмчлэх хамгийн хэцүү   
 байдаг. Өнөөгийн байдлаар АНУ-д элэгний хорт хавдраа эмчлүүлсэн хүмүүсийн   
 дөнгөж 18% орчим нь 5 жил амьдарч байна.16

• Гагцхүү, эрт оношлож, удаан хугацааны туршид хянах, вирусийн эсрэг    
 эмчилгээг хийснээр архаг ГВВ-ээс үүдэлтэй элэгний хатуурал болон элэгний   
 хавдрын шалтгаант нас баралтаас сэргийлэх боломжтой.15

Элэгний хорт хавдар нь үхэлд хүргэх аюултай Элэгний хорт хавдар нь үхэлд хүргэх аюултай 
хавдарт тооцогддог хавдарт тооцогддог 
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ГBВ болон элэгний хорт хавдрын талаарх 
баримтууд
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ГBВ нь халдвартай хүний цус, үрийн шингэн, үтрээний шүүрэл зэрэг биеийн 
бусад шингэнээр дамжин халдварлагддаг.1 ГBВ-ийн халдвар дамжих зам 
нь ХДХВ-тэй адилхан 3-н замаар дамжин халдварлана. Үүнд: төрөх үед, 
халдвартай хүний цусаар, мөн бэлгийн замаар дамжин халдварлана.

Төрөх үед эхээс хүүхдэд халдвар дамжих Төрөх үед эхээс хүүхдэд халдвар дамжих 
ГBВ-ийн архаг халдвартай эхээс амаржих үед уг халдвар хүүхдэд нь дамжин 
халдварладаг. Ялангуяа, Азийн улс орнуудад халдвар дамжих энэ зам 
хамгийн түгээмэл байдаг.18

Цусаар халдвар дамжих Цусаар халдвар дамжих 
Халдвартай хүний цусанд гэмтсэн арьс, салст болон халдвартай цусаар 
бохирлогдсон зүйлсээр арьс салстыг гэмтээснээр ГBВ дамжин халдварлана. 
Тухайлбал: Шархнаас шарханд хүрэлцсэнээс. Шивээсний зүү, чих цоолдог 
багаж, эмчилгээний зүү, зүү тариур зэргийг ариутгалгүй дахин хэрэглэх буюу 
хүмүүстэй дундаа хэрэглэснээс. Халдвартай цусаар бохирдсон сахлын хутга, 
шүдний сойз зэргийг хүмүүстэй дундаа хэрэглэснээс. Эмчилгээ оношилгоонд 
хэрэглэдэг эмнэлгийн хэрэгсэл, зүү тариурыг дахин ашигласнаас. 
Шинжилгээгүй цус, цусан бүтээгдэхүүн сэлбүүлснээс ГBВ дамжин 
халдварлана.

Бэлгийн замаар халдвар дамжихБэлгийн замаар халдвар дамжих
ГBВ-ийн халдвартай хүнтэй хамгаалалтгүй бэлгийн хавьталд орсноор ГВВ 
халдварлана. Бэлгэвч хэрэглэх нь халдвар авах эрсдлийг багасгах боловч 
халдвараас бүрэн хамгаалж чадахгүй. Ийм учраас, ГBВ-ийн халдвараас 
сэргийлэх хамгийн найдвартай арга бол дархлаажуулах юм. 

ГBВ-ийн халдвар хэрхэн дамждаг вэ?

ГBВ, хүний биеийн 
гадарга дээр 7 хоног 
амьдрах чадвартай  
байдаг бол, ХДХВ  
ердөө хэдхэн цаг 
амьдардаг.1
ХДХВ-тэй 
харьцуулахад, ГBВ 
нь 50-100 дахин 
илүү халдварлах 
чадвартай.12

ГBВ нь ус болон хоол хүнсээр дамжин халдварладаггүй ГBВ нь ус болон хоол хүнсээр дамжин халдварладаггүй 
ГBВ нь яг гепатитын А вирус шиг бохирлогдсон ус, хоол хүнсээр дамжин 
халдварладаг гэсэн эндүүрэл байдаг. ГBВ дор дурдсан хэдэн замаар дамжин 
халдварладаггүй. Үүнд:

 • Хоол хүнс, усаар
 • Аяга таваг, хоолны хэрэгслийг дундаа хэрэглэснээр
 • Нулимс, хөлс, шээс, өтгөн ялгадсаар, ханиах, найтаах, тэврэх, үнэсэх 
  Хөхний сүүгээр, шумуулаар, гар барих.

ГBВ-ийн халдвартай хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхаж ГBВ-ийн халдвартай хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхаж 
болохгүйболохгүй
ГBВ-ийн халдвар дамжих замыг ойлгоогүйгээс ГBВ-ийн халдвартай хүмүүсийг 
ялгаварлан гадуурхдаг.

17
 ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүсээс зай барьж хөндийрөх 

ямар ч шаардлага байхгүй, ийм хүмүүсийг ажил, сургууль, өдөр тутмын идэвхтэй 
үйл ажиллагаанаас нь тусгаарлах ёсгүй гэдгийг өвчтөнүүддээ тайлбарлаж өгөх 
хэрэгтэй. АНУ-д Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын тухай хууль (1991) болоод хэд 
хэдэн муж улсын хуулиар архаг ГВВ-ийн хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхалт эрхийг 
нь хамгаалсан байдаг.
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Нярай үедээ халдвар авсан тохиолдолд архагших Нярай үедээ халдвар авсан тохиолдолд архагших 
хандлагатай.хандлагатай.
ГBВ-ийн халдварын эсрэг дархлаагүй хүн хэдийд ч энэ халдварт өртөх 
эрсдэлтэй байдаг. Ялангуяа, нярай болон балчир насны хүүхдүүд ГBВ-ийн 
халдвар авбал, насан туршийн архаг халдвараар өвчлөх эрсдэл хамгийн их 
байдаг юм. Шаардлагатай дархлаажуулалтыг хийгээгүйгээс, халдвар авсан 
нярай хүүхдүүдийн 90%-д нь В гепатит архагшдаг. Ийм учраас, бүх нярай 
хүүхдэд ГBВ-ийн халдвараас сэргийлэх вакциныг төрсөн даруйд нь тарьж 
байх ёстой. Нярай болон бага насны хүүхдүүд ГBВ-ийн халдвар авсан ч 
өвчний шинж тэмдэг илэрдэггүй эсвэл цөөхөн шинж илэрдэг онцлогтой. 
Харин ГBВ-ийн халдвар авсан насанд хүрсэн хүмүүсийн 30-50%-д нь ядарч 
сульдах, хоолонд дургүй болох, арьс салст шарлах зэрэг цочмог халдварын 
шинж тэмдгүүд илэрдэг ба 2-6%-д нь архаг В гепатит үүсдэг байна.1

ГBВ-ийн халдвар авсан нас болон халдварын үр дагавар 
ДЭМБ-ын ГВВ-ийн архаг халдвараас сэргийлэх, тусламж үйлчилгээ, 
эмчилгээний удирдамж, 2015 он.

1. Цочмог В гепатитаар эхэлж түргэн явцтай элэгний дутагдлаар төгсөж болно. 1. Цочмог В гепатитаар эхэлж түргэн явцтай элэгний дутагдлаар төгсөж болно.   

 ГBВ-ийн халдварын үед, заримдаа, элэгний эсүүд хэт олноороо гэмтэж    
 үхсэнээс шалтгаалан элэгний үйл ажиллагааны дутагдал үүсч, өвчтөн нас   
 бардаг. Цочмог гепатитын хамгийн хүнд энэ хэлбэр маш ховор тохиолддог   
 бөгөөд В гепатитын нийт тохиолдлын 0, 5-1%-ийг эзэлдэг, 55-аас дээш насны   
 хүмүүс өндөр эрсдэлтэй.1

2. Цочмог В гепатит бүрэн эдгэрч дархлал тогтоно.2. Цочмог В гепатит бүрэн эдгэрч дархлал тогтоно.

 ГBВ хэдэн сарын дотор өвчтөний биеэс аяндаа арилж, цаашид энэ халдварын   
 эсрэг дархлаа тогтдог. Цочмог В гепатитыг эмээр эмчлэх талаар Хүнс    
 ба эмийн Байгууллага (ХЭБ)-аас батлагдсан арга байхгүй бөгөөд уг өвчний гол   
 эмчилгээ нь өвчтөний эрүүл мэндийг дэмжихэд чиглэгддэг юм.

3. В гепатитын халдвар архагшина.3. В гепатитын халдвар архагшина.

 ГBВ-ийн анхны халдвар бүрэн эдгэрээгүй тохиолдолд архаг халдварт шилждэг.  
 Элэгний гэмтэл, элэгний хорт хавдрыг илрүүлэх шинжилгээг тогтмол    
 хийсний үр дүнд Вирусийн эсрэг эмчилгээ шаардлагатай эсэхийг тогтооно.   
 Шаардлагатай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ аваагүйгээс үүдэлтэйгээр нялх   
 бага насандаа халдвар авсан архаг халдвартай хүмүүсийн 25%, бага наснаас   
 хойш халдвар авсан хүмүүсийн 15 орчим хувь нь элэгний хатуурал, элэгний   
 дутагдал, элэгний хорт хавдрын улмаас эрт нас бардаг.1

ДЭМБ-ын ГВВ-ийн архаг халдвараас 
сэргийлэх, тусламж үйлчилгээ, 
эмчилгээний удирдамж, 2015 он.
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ГBВ-ийн цочмог ба архаг халдвар

ГBВ-ийн халдвар авсан ГBВ-ийн халдвар авсан 
нас болон халдварын үр нас болон халдварын үр 
дагавар дагавар 

ГBВ-ийн халдвар авсан тохиолдолд эмнэлзүй гурван ГBВ-ийн халдвар авсан тохиолдолд эмнэлзүй гурван 
янзаар төгсөх боломжтойянзаар төгсөх боломжтой ГBВ-ийн архаг 

халдвартай хүмүүст 
элэгний хатуурал 
болон элэгний хорт 
хавдар үүстэлээ ямар 
ч шинж тэмдэг 
илрэхгүй байх нь 
элбэг.

ГBВ-ийн цочмог 
халдварын гол шинж 
тэмдгүүд:
• Арьс салст шарлах
• Ядарч сульдах
• Дотор муухайрах
• Хэвлийгээр өвдөх
• Хоолонд дургүй  
 болох

Нярайд төрсний 
дараа ГBВ-ийн эсрэг 
вакциныг хийснээр 
ГВВ-ийн халдвараас 
хамгаална.

ГВВ-ийн халдвартай 
эхээс төрсөн нярайд 
төрсний дараа ГВВ-
ийн эсрэг вакцин 
хийгээгүйн улмаас 
80-90%-д нь В 
гепатит архагшина.

Вакцин тариулаагүй 
бага насны хүүхдүүд 
эрүүл мэндийн 
байгууллагын 
тарилгын аюулгүй 
байдал алдагдсан 
болон шархнаас 
шарханд хүрэлцэх 
замаар ГBВ-ийн 
халдвар авсан, 
тохиолдолд халдвар 
архагших эрсдэл их 
байдаг.
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ГBВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ маш чухалГBВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээ маш чухал!!
ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүсийн ихэнхэд нь өвчний ямар нэгэн шинж тэмдэг 
илэрдэггүй. Ийм учраас, ГBВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээг хийх нь хэд 
хэдэн давуу талтай. Үүнд:
 • ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүсийг илрүүлж, зохих эрүүл мэндийн   
  тусламж үйлчилгээнд хамруулах,
 • ГBВ-ийн халдварын эсрэг дархлаагүй хүмүүсийг илрүүлж, тэднийг    
  дархлаажуулах нь чухал,
 • ГBВ-ийн архаг халдвартай болон нэгэнт дархлал тогтсон (өөрөөр хэлбэл,   
  урьд өмнө нь вакцин тариулаад буюу цочмог В гепатитаар өвчлөөд бүрэн   
  эдгэрч дархлал тогтсон) хүмүүсийг ГВВ-ийн эсрэг дархлаажуулалтад   
  хамруулах шаардлагагүй. 

1. Гепатитын В вирусийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч   1. Гепатитын В вирусийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч   
 (HBsAg) (HBsAg)

HВsAg-ийг илрүүлэх шинжилгээ нь ГBВ-ийн архаг халдварыг найдвартай 
оношлох цорын ганц арга юм. Хэрвээ өвчтөний цусанд 6 сараас дээш 
хугацаагаар HBsAg илэрч байвал архаг В гепатит гэж оношилдог. HBsAg эерэг 
тодорхойлогдсон өвчтөнүүдэд зөвлөгөө өгч, ГBВ-ийн архаг халдварын үеийн 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх нь элэгний архаг өвчин үүсэх эрсдлийг 
бууруулах ач холбогдолтой.

2. Гепатитын В вирусийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгчийн  2. Гепатитын В вирусийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгчийн  
 эсрэг үүссэн эсрэгбие (anti-HBs) эсрэг үүссэн эсрэгбие (anti-HBs)

HBsAg сөрөг өвчтөний цусанд anti-HBs эерэг тодорхойлогдож байвал тухайн 
өвчтөнд дархлаа тогтсоныг харуулдаг. ГBВ-ийн халдвараас сэргийлэх вакцин 
тариулсан эсвэл цочмог В гепатит бүрмөсөн эдгэрсэн өвчтөний цусанд anti-
HBs үүсдэг. 

ГBВ-ийн архаг халдвараар өвчлөх 
эрсдэлтэй хүмүүст хийх шинжилгээ

HBsAg (-)/ anti-HBs (+)HBsAg (-)/ anti-HBs (+)
ГBВ-ийн эсрэг дархлаа 

тогтсон.

HBsAg (-)/ anti-HBs (-)HBsAg (-)/ anti-HBs (-)
Дархлаажуулах 
шаардлагатай.

ГBВ-ийн халдварыг илрүүлэх шинжилгээ нь цусанд хийгддэг энгийн шинжилгээ 
бөгөөд В гепатитын ийлдэс судлалын дараах үзүүлэлтүүдийг тодорхойлдог. Үүнд:
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Ямар хүмүүс ГBВ-ийн халдварыг илрүүлэх Ямар хүмүүс ГBВ-ийн халдварыг илрүүлэх 
шинжилгээнд хамрагдах естой вэшинжилгээнд хамрагдах естой вэ??
Бүх жирэмсэн эхчүүд ГBВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд заавал хамрагдаж 
байх ёстой.1,2,19 ГBВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд дор дурдсан бүлгийн 
хүмүүс мөн хамрагдана. Үүнд:1,2,18

• ГВВ-ын дархлаажуулалтад хамрагдаагүй хүмүүс
• HBsAg эерэг хүний гэр бүлийн гишүүд, бэлгийн хамтрагч, зүү тариураа   
 дундаа хэрэглэдэг хүмүүс
• HBsAg эерэг эхээс төрсөн нярай хүүхдүүд
• Мансуурах бодис тарьж хэрэглэдэг хүмүүс
• Эрэгтэйчүүдтэй бэлгийн харьцаанд ордог эрчүүд
• Бэлгийн олон хавьтагчтай болон бэлгийн замаар дамжих халдвараар   
 өвдөж байсан хүмүүс
• Шалтгаан тодорхойгүйгээр цусан дахь АЛАТ/АСАТ-ын идэвх ихэссэн   
 хүмүүс
• ХДХВ эсвэл ГСВ-ийн халдвартай хүмүүс
• Дархлал дарангуйлах эмчилгээ буюу хорт хавдрын хими эмчилгээ   
 хийлгэх шаардлагатай хүмүүс
• Цус, ийлдэс, үрийн шингэн болон эрхтний донорууд 
• Засан хүмүүжүүлэх газрын хүмүүжигчид 

ГBВ-ийн архаг халдвараар өвчлөх 
эрсдэлтэй хүмүүст хийх шинжилгээ

Түргэвчилсэн шинжилгээ  Түргэвчилсэн шинжилгээ  
(Quick Test)-ний хариу(Quick Test)-ний хариу

ХариуХариу ТайлбарТайлбар

HBsAg (+)
anti-HBs (-)

ГBВ-ийн гадаргуугийн эсрэг төрөгч ГВВ-
ийн халдвартайг илэрхийлэх анхдагч 

үзүүлэлт бөгөөд ГВВ-ийн цочмог ба архаг 
халдварын аль алинд нь цусанд илэрдэг. 

HBsAg (-)
anti-HBs (+)

ГBВ-ийн халдвараас хамгаалах дархлаа  
тогтсон байна.

HBsAg (-)
anti-HBs (-)

ГВВ-ийн халдваргүй ба ГВВ-ийн эсрэг 
дархлаагүй тул дахрхлаажуулах шаардлагатай 

хүмүүс.

HBsAg (+)
anti-HBs (+) 

(Ийм хариу маш ховор 
гардаг)

ГBВ-ийн архаг халдвартай*

*HBsAg 6 сарын турш эерэг тодорхойлогдох буюу IgM anti-HBc илрэхгүй байж болно.

Эхээс хүүхдэд 
халдвар дамжихаас 
урьдчилан 
сэргийлж БҮХ 
ЖИРЭМСЭН 
ЭХЧҮҮДИЙГ 
халдвар илрүүлэх 
шинжилгээнд 
хамруулах ёстой. 
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Таньд үзүүлж байгаа өвчтөн ГBВ-ийн халдвар аваагүй бөгөөд дархлаагүй байвал, 
В гепатитаас сэргийлэх вакцин тариулахыг зөвлөнө. Түүнээс гадна, В гепатитаас 
сэргийлэх мэдлэг олгоход зориулсан сурталчилгааны материал, ном товхимолыг 
хүлээлгийн танхим болоод үзлэгийнхээ өрөөнд байлгах хэрэгтэй.

В гепатитыг оношлох бусад шинжилгээний талаарВ гепатитыг оношлох бусад шинжилгээний талаар
•• Гепатитын В вирусийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг нийт эсрэгбие (нийт anti-   Гепатитын В вирусийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг нийт эсрэгбие (нийт anti-  
 HBc)-ийг тодорхойлох шинжилгээ: HBc)-ийг тодорхойлох шинжилгээ:
 Энэ шинжилгээгээр тухайн өвчтөн урьд өмнө нь ГBВ-ийн халдвараар өвчилж   
 байсан эсэхийг тогтоодог. Өөрөөр хэлбэл, өвчтөний цусанд нийт anti-HBc илэрч л   
 байвал тухайн хүн одоо халдвартай эсвэл урьд өмнө нь ГBВ-ийн халдвараар   
 өвчилж байсан гэсэн үг. Энэ шинжилгээ нь донор сонгоход маш чухал ач    
 холбогдолтой (АНУ-д, ГBВ-ийн халдвараар өвчлөөд бүрэн эдгэрсэн хүмүүсийг   
 ч цусны донорт элсэхийг зөвшөөрдөггүй юм). Харин нийт anti-HBc-йг     
 тодорхойлох шинжилгээ нь ГBВ-ийн халдварын сэргийлэх дархлал тогтсон эсэх   
 болоод тухайн өвчтөн архаг халдвартай эсэхийг тодорхойлж чадахгүй. 

•• Гепатитын В вирусийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн IgM эсрэгбие (anti-HBc-IgM)-   Гепатитын В вирусийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн IgM эсрэгбие (anti-HBc-IgM)-  
 ийг тодорхойлох шинжилгээ: ийг тодорхойлох шинжилгээ:
 Өвчтөний цусанд anti-HBc-IgM тодорхойлогдох нь тухайн хүн ГBВ-ийн   
 халдвараар саяхан өвчилснийг харуулдаг.

Шинжилсэн маркер Шинжилсэн маркер  Хариу Хариу ДүгнэлтДүгнэлт

нийт anti-HBc

Эерэг (+)

ГBВ-ийн халдварт өртөж 
байсныг харуулна. (ГBВ-
ийн халдвараас хамгаалах 
дархлал тогтсон эсэх 
буюу архаг халдварт 
шилжсэнийг ганцхан 
энэ шинжилгээгээр 
тодорхойлох боломжгүй).

Сөрөг (-)

ГBВ-ийн халдвар авч 
байгаагүйг харуулна. Ийм 
хүмүүс цусны донор болох 
боломжтой.

anti-HBc-IgM Эерэг (+) Саяхан ГBВ-ийн цочмог 
халдвар авсныг харуулна.

HBeAg Эерэг (+)
Вирус идэвхжилтэй, 
халдварлах чадвар өндөр 
байгааг харуулна.

Anti-HBe Эерэг (+)

Вирусийн идэвхи болон 
халдварлах чадвар 
бага байгааг харуулна( 
хамгаалах эсрэг бие биш).

ГBВ-ийн халдварыг илрүүлэх шинжилгээг ГBВ-ийн халдварыг илрүүлэх шинжилгээг 
өргөжүүлэхийн тулд эмч юу хийх шаардлагатай вэөргөжүүлэхийн тулд эмч юу хийх шаардлагатай вэ??

ГBВ-ийн архаг халдвараар өвчлөх 
эрсдэлтэй хүмүүст хийх шинжилгээ

Хэрвээ таны өвчтөн дээрх 
зурагны аль нэгэнд тийм 
гэж хаирулвал ГВВ-ийн 
илрүүлэг шинжилгээнд 

хамруулах ёстой
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Дархлаажуулалт хийсний дараа ямар хүмүүс Дархлаажуулалт хийсний дараа ямар хүмүүс 
шинжилгээ өгөх шаардлагатай вэшинжилгээ өгөх шаардлагатай вэ?? 
Вакцины бүрэн тунг хийсний дараа ГBВ-ийн дархлаа тогтсон эсэхийг тодорхойлох 
anti-HBs шинжилгээг ихэнх хүмүүст хийх шаардлагагүй. Харин дор дурдсан эрсдэлтэй 
хүмүүст anti-HBs шинжилгээг хийх. Үүнд:
 • • HBsAg эерэг, HBsAg тодорхойгүй эхээс төрсөн хүүхэд: Эдгээр хүүхдийг  
  9-12 сартайд нь HBsAg, anti-HBs 2-ыг тодорхойлох шинжилгээ хийнэ.1 

 •  • Эрүүл мэндийн байгууллага, нийгмийн аюулгүй байдлыг сахиулдаг    
  ажилтнууд; гемодиализын өвчтөн, ХДХВ-ийн халдвартай хүн г.м дархлаа   
  дарангуйлагдсан хүмүүс; HBsAg эерэг хүний бэлгийн хамтрагч; Эдгээр   
  хүмүүст ГВВ-ын вакцины бүрэн тунг тарьснаас хойш 1-2 сарын дараа anti-  
  HBs шинжилгээ хийнэ.1

Өмнө нь вакцин 
тариулаагүй ГBВ-
ийн халдварт 
өртөөгүй хүн бүрд 
дархлаажуулалтанд 
хамрагдахыг 
зөвлөнө. 

В гепатитын вакцин 
хийлгэснээр ГДВ-ээс 
давхар хамгаална.

I тун II тун III тун
1 сарын дараа 5 сарын дараа

Насанд хүрэгчдэд В гепатитын вакцины 2 тунг 1 - ээс дээш сарын зайтай 
хийнэ (х.11-12)

В гепатитаас сэргийлэх дархлаажуулалт

3 тун насан туршийн дархлал тогтооно3 тун насан туршийн дархлал тогтооно
ГГВ-ын вакцин нь аюулгүй ГВВ-ийн халдвараас >95% хамгаална.1,8 Заавал 
хийх дархлаажуулалтын үндэсний товлолын дагуу ГВВ-ийн эсрэг вакцины 
4 тунгаар дархлаажуулна. Эхний тунг нярайг төрснөөс хойш 24н цагийн 
дотор хийнэ. ГВВ-ийн архаг халдвартай эхээс төрсөн нярайд ГВВ-ийн 
эсрэг дархлаажуулалтын эхний тунг болон ГВВ-ийн иммуноглобулинийг 
төрснөөс хойш 12 цагийн дотор зааврын дагуу хийнэ. Уг вакцин нь ГBВ-ийн 
халдвараас мөн элэгний хорт хавдараас сэргийлдэг тул уг вакциныг дэлхийн 
анхны “хорт хавдрын эсрэг вакцин” хэмээн нэрлэдэг.

В гепатитын эсрэг дархлаажуулалтад ямар хүмүүс В гепатитын эсрэг дархлаажуулалтад ямар хүмүүс 
хамрагдах ёстой вэхамрагдах ёстой вэ??
Дөнгөж төрсөн бүх нярай, өмнө нь ГВВ-ын вакцин тариулаагүй бүх хүүхэд, 
өсвөр насныхан ГВВ-ын эсрэг вакцин д хамрагдана. 

Насанд хүрэгчдийн дархлаажуулалт Насанд хүрэгчдийн дархлаажуулалт нь HBsAg, anti-HBc 
ба anti-HBs тодорхойлох шинжилгээг хийж HBsAg сөрөг, anti-HBc 
сөрөг, anti-HBs сөрөг тодорхойлогдвол уг хүнийг халдвар аваагүй, 
вакцин хийлгээгүй гэж үзэн 3-н тунгаар дархлаажуулна. Шаардлагатай 
гэж үзвэл HBsAg сөрөг тохиолдолд сайн дурын дархлаажуулалтад 
хамрагдах боломжтой. 

Таны өвчтөнд дархлаажуулалт хийсний дараа Таны өвчтөнд дархлаажуулалт хийсний дараа 
дархлаа тогтоогүй бол яах вэдархлаа тогтоогүй бол яах вэ??
ГВВ-ын вакцины бүрэн тунг тариулсан хүмүүсийн 5 орчим хувьд нь дархлаа 
тогтдоггүйг анхаарах. Anti-HBs-ийн таньц <10 mIU/ml бол дархлаа тогтоогүй 
дахин 3 тун вакцин хийх, Anti-HBs-ийн таньц 10-100 mIU/ml бол дархлааны хариу 
урвал сул гэж үзэн дархлал сэргээх нэг тунг нэмэлтээр хийнэ, Anti-HBs >100 mIU/
ml бол дархлаа тогтсон гэж үзээд нэмэлт тун шаардлагагүй. 
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Нэг цэнт вакцин:Нэг цэнт вакцин:

Engerix-B ба Recombivax HB Engerix-B ба Recombivax HB ®

Эдгээр вакциныг бүх насны хүмүүст хэрэглэдэг. Эдгээр вакциныг бүх насны хүмүүст хэрэглэдэг. 
Нэг цэнт вакциныг нярайд төрсний дараа 24-н цагийн дотор зааврын дагуу 
тарина. Насанд хүрэгчдэд Monovalent вакциныг зааврыг дагуу дархлаажуулахыг 
зөвлөдөг. 

Хавсарсан вакцинууд:Хавсарсан вакцинууд:

Тавт (Сахуу +Хөхүүл ханиадТавт (Сахуу +Хөхүүл ханиад,, Татран+ В гепатит+ Hib)  Татран+ В гепатит+ Hib) 
Энэ вакциныг хүүхдэд (2,3,4 сартайд зааврын дагуу тарьдаг). Хатгалгын тунг 
бууруулах зорилгоор хавсарсан вакцин тарьдаг. 

ГВВ-ийн эсрэг иммуноглобулин (HBIG)ГВВ-ийн эсрэг иммуноглобулин (HBIG)
ГВВ-ийн халдвартай эхээс төрсөн хүүхдэд төрснөөс хойш 12 цагийн дотор 
ГВВ-ийн эсрэг дархлаажуулалтын вакцин (Hep B) эхний тун, ГВВ-ийн эсрэг 
иммуноглобулинийг (HBIG) зааврын дагуу нэг өдөр зэрэг хийнэ. 

Жирэмсэн эхчүүдэд хийх архаг ГВВ-ийн Жирэмсэн эхчүүдэд хийх архаг ГВВ-ийн 
шинжилгээшинжилгээ

Бүх жирэмсэн эхчүүд халдвар илрүүлэх шинжилгээнд Бүх жирэмсэн эхчүүд халдвар илрүүлэх шинжилгээнд 
хамрагдах ёстойхамрагдах ёстой!!
Эмэгтэй хүн болгон жирэмслэх бүрдээ, урьд өмнө нь халдвар илрүүлэх шинжилгээ 
хийлгэж байсан эсэх, вакцин тариулсан эсэхээс үл хамааран жирэмснийхээ 
эхний 3 сарын хугацаанд багтаж, HBsAg илрүүлэх шинжилгээ хийлгэж байх 
шаардлагатай.17,19 Түүнчлэн, дор дурдсан хэдэн арга хэмжээг хэрэгжүүлж байхыг 
зөвлөмж болгосон байдаг.19 Үүнд:

Хэрвээ жирэмсэн эхийн шинжилгээний хариу HBsAg Хэрвээ жирэмсэн эхийн шинжилгээний хариу HBsAg 
(-) байвал:(-) байвал:
Төрсний дараах 24н цагийн дотор нярайд ГВВ вакцин хийлгэснээр элэгний 
хатуурал, хорт хавдрын гол шалтгаан болох ГВВ-ийн халдвараас хамгаалах 
боломжтой гэдгийг тухайн эхэд зөвлөнө.

Хэрвээ жирэмсэн эхийн шинжилгээний хариу HBsAg Хэрвээ жирэмсэн эхийн шинжилгээний хариу HBsAg 
(+) байвал:(+) байвал:
Тухайн эмэгтэйн HВsAg-ийн шинжилгээний хуулбарыг тухайн эмэгтэйн амаржих тухайн эмэгтэйн амаржих 
газар руу нь илгээнэ.газар руу нь илгээнэ. Ингэснээр уг өвчтөн ГBВ-ийн халдвартайг амаржих газарт 
мэдэгдэж хүүхдийг нь төрмөгц ГВВ-ын вакцин, ГВВ-ын эсрэг иммуноглобулин 
(HBIG) хоёрыг тарих шаардлагатайг эх баригч, сувилагч нар сануулна. Орон Орон 
нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагад илгээжнутгийн эрүүл мэндийн байгууллагад илгээж өвчлөлийг бүртгүүлнэ. Жирэмсэн 
эмэгтэйд түүний HBsAg шинжилгээний хариуг мэдэгдэж, архаг ГВВ-ын халдвар 
болон эхээс хүүхдэд ГВВ-ийн халдвар дамжихаас хэрхэн сэргийлэх талаар 
мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материалыг өгнө.

В гепатитын вакцин
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Эх болох гэж байгаа хүмүүсийн байнга асуудаг Эх болох гэж байгаа хүмүүсийн байнга асуудаг 
асуултууд ба тэдгээрийн хариултасуултууд ба тэдгээрийн хариулт

Хүүхдээ хөхүүлэх нь аюулгүй юуХүүхдээ хөхүүлэх нь аюулгүй юу??
ГBВ хөхний сүүгээр дамжин халдварладаггүй. Эх нь ГBВ-ийн халдвартай 
эсэхээс үл хамааран, бүх нярайг хөхний сүүгээр хооллоход аюулгүй 
байдаг.1

Кесарево хагалгаа хийлгэснээр ГBВ-ийн халдвар Кесарево хагалгаа хийлгэснээр ГBВ-ийн халдвар 
хүүхдэд дамжихаас сэргийлж чадах уухүүхдэд дамжихаас сэргийлж чадах уу??
Кесарево хагалгаа хийлгэснээр, ГBВ-ийн халдвар эхээс хүүхдэд 
дамжихаас сэргийлж чадахгүй. Нярай хүүхдийг ГBВ-ийн халдвараас 
хамгаалах хамгийн найдвартай арга бол хүүхдийг төрмөгц нь В 
гепатитын вакцинаас гадна В гепатитын эсрэг иммуноглобулин (HBIG) 
тарих юм.1

ГBВ-ийн архаг халдвартай жирэмсэн эмэгтэйг ГBВ-ийн архаг халдвартай жирэмсэн эмэгтэйг 
жирэмсэн байхад нь эмчилж болох уужирэмсэн байхад нь эмчилж болох уу??
Дараах тохиолдолд вирусийн эсрэг эмчилгээнд оруулна. Үүнд: Хэрэв эх 
циррозгүй , ГВВ-ДНХ>200.000 ОУН/мл, АЛАТ-ын хэмжээ тогтвортой 
өндөр (АЛТ>2-5 түүнээс дахин их) бол ГВВ-ийн эсрэг эмчилгээг 
жирэмсний 28 дах долоо хоногоос эхэлж, эмчилгээг төрсний дараах 
4-12 долоо хоногт үргэлжлүүлж хяналтын /гастроэнтерелог, халдвартын, 
дотрын/ эмчийн заалтаар эмчилгээг зогсооно.

ГBВ-ийн халдвартай жирэмсэн эхэд, хүүхдээ төрсөн даруйд нь 12 цагийн 
хугацаанд багтаж, В гепатитын вакцин, В гепатитын эсрэг иммуноглобулин 
(HBIG) хоёрыг тариулж хүүхдэд халдвар дамжихаас сэргийлэх шаардлагатай 
төдийгүй вакцины тунг бүрэн хийлгэх шаардлагатайг онцгойлон сануулна. Нярайн 
9-12 сард дархлал тогтоц үзэж дархлаа тогтоогүй хүүхдүүдэд вакцины нэмэлт тунг 
тарьж болно.

Төрөхийн өмнө ГВВ-ДНХ болон АЛАТ-ын түвшин тодорхойлох шинжилгээ 
хийлгэхийг зөвлөнө. ГBВ-ийн халдвартай жирэмсэн эхэд АЛАТ-ын түвшин өндөр, 
ГВВ идэвхжилтэй эхийн хяналтын эмч рүү ГВВ-ийн эсрэг эмчилгээ хийлгэх 
эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Уг өвчтөний гэр бүлийн гишүүд, бэлгийн хавьтагч нарын ГBВ-ийн халдвар 
илрүүлэх шинжилгээнд хамруулж, дархлаагүй хүмүүсийг вакцин хийлгэхийг 
зөвлөнө.

В гепатитын вакцин
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Эхээс хүүхдэд ГВВ-ийн халдвар дамжихаас 
сэргийлэх 

Эхийн цусанд ГВВ-ийн ачаалал өндөр, HBeAg эерэг байх үед ураг/нярайд халдвар 
дамжих эрсдэл ихтэй. ГВВ-ээр халдвартай нярай, бага насны хүүхдүүдэд ГВВ-ийн 
халдвар архагших эрсдэл өндөр байдаг. Иммуноглобулин хийлгээгүй тохиолдолд 
HBsAg эерэг эхээс төрсөн нярайн 80%-90% нь ГВВ-ийн архаг халдвар үүсдэг. Архаг 
халдвартай хүүхдүүд насанд хүрсэн хойноо элэгний хорт хавдар, элэгний хатуурал 
өвчнөөр нас барах эрсдэл өндөр. Тиймээс Дэлхийн ГВВ-ийн халдварыг устгах 
стратегийн гол тулгуур багана нь ГВВ-ийн эсрэг вакцин болон эхээс хүүхдэд 
халдвар дамжихаас сэргийлэх юм. ГВВ-ийн халдвартай эхээс төрсөн хүүхдэд 
төрснөөс хойш 12 цагийн дотор ГВВ-ийн эсрэг дархлаажуулалтын вакцины (Hep 
B) эхний тун, ГВВ-ийн эсрэг иммуноглобулинийг зааврын дагуу нэг өдөрт зэрэг 
хийнэ. ГВВ-ийн халдвартай эхээс төрсөн дутуу ба бага жинтэй нярайд эрхтэн 
тогтолцооны ямар нэгэн хүнд хэлбэрийн өөрчлөлт, төрөлхийн гажиг байгаа 
эсэхийг нягталж, дархлаажуулалтыг хийх асуудлыг нярайн эсвэл хүүхдийн 
эмчээс зөвлөгөө авч шуурхай шийдвэрлэнэ. Халдвартай эхээс төрсөн нярайг 

ГВВ-ийн эсрэг иммуноглобулин ба ГВВ-ийн эсрэг дархлаажуулалтын 4 удаагийн 
тунг хийлгэснээс хойш 2 сарын дараа HBsAg, anti-HBs илрүүлэх шинжилгээнд 
хамруулан, халдвар авсан, дархлал тогтсон эсэхийг үнэлнэ. ГВВ-ийн халдвар 
бүртгэгдсэн жирэмсэн эмэгтэй, төрсөн эх, хүүхдийг “Элэг бүтэн монгол” 
хөтөлбөрийн батлагдсан журмын дагуу цахим бүртгэлд бүртгэнэ. 
ГВВ илэрсэн жирэмсэн эмэгтэйд элэгний үрэвслийн идэвхжил өндөр эсвэл 
элэгний даамжирсан фиброз илэрсэн бол В вирусийн эсрэг теновир эмийг хугацаа 
алдалгүй уулгаж эхлэх ба эмчилгээг төрсний дараа ч үргэлжлүүлнэ. Хэрвээ 
жирэмсэн эмэгтэй элэгний хатууралтай (APRI≥2 ) бол эмчилгээг насан туршид 
үргэлжлүүлнэ. Дараах тохиолдолд вирусийн эсрэг эмчилгээнд оруулна. Үүнд: 
Хэрэв эх циррозгүй , ГВВ-ДНХ>200.000 ОУН/мл, АЛАТ-ын хэмжээ тогтвортой 
өндөр (АЛТ>2-5 түүнээс дахин их) бол ГВВ-ийн эсрэг эмчилгээг жирэмсний 
28 дахь долоо хоногоос эхэлж, эмчилгээг төрсний дараах 4-12 долоо хоногт 
үргэлжлүүлж хяналтын /гастроэнтерелог, халдвартын, дотрын/ эмчийн заалтаар 
эмийг зогсооно. Эмийн тун: Тенофовир (TDF)-ийг 300 мг-аар хоногт нэг удаа 
тогтмол цагт уулгана.

Элэгний циррозгүй (APRI<2 ) тохиолдолд нуклеоз(т)-ид эмчилгээг зогсоож 
болно. Вирусийн үржлийн дахин сэдрэлийг байнга хянуулж байх боломжтой. 
Эмчилгээний өмнө HBeAg эерэг байсан бол HBeAg арилж, HBeAb сероконверс 
үүссэнээс хойш вирусийн эсрэг эмчилгээг 1 жил үргэлжлүүлсэн байх. АЛАТ 
тогтвортой хэвийн, ГВВ-ДНХ шинжлэх боломжгүй бол HBsAg тогтвортой арилсан, 
түүнээс хойш вирусийн эсрэг эмчилгээг 1 жил үргэлжлүүлсэн бол HBeAg илэрцээс 
үл хамаарч эмчилгээг зогсоож болно. 

Эмчилгээг дахин эхлүүлэх заалт: Эмчилгээг дахин эхлүүлэх заалт: 
Нуклеоз(т)айдыг зогсоосны дараа вирусийн үржил сэдэрсэн. Вирусийн үржлийг 
илтгэх шинжүүд тогтвортой илэрвэл (HBsAg эсвэл HBeAg дахин илрэх, АЛАТ 
идэвхжил өндөрсөх, ГВВ-ДНХ-ийн дахин тодорхойлогдох ) вирусийн эсрэг 
эмчилгээг дахин эхлүүлнэ. Вирусийн эсрэг эмчилгээг эхлэхийн өмнө бөөрний үйл 
ажиллагааг шалгаж, бөөрөнд хоруу нөлөө үзүүлэх эрсдэлийг үнэлнэ. Тенофовир 
эмийг удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа хүний бөөрний үйл ажиллагааг жилд 2 
удаа (шээсний ерөнхий шинжилгээ, цусанд креатинин, үлдэгдэл азот, мочевин), 
фосфор, ясны сийрэгжилтийн шинжилгээг жилд 2 удаа хүүхдийн өсөлтийг жилд 1 
удаа үнэл. 
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Зүүнд хатгуулж гэмтэхээс сэргийлэх нь Зүүнд хатгуулж гэмтэхээс сэргийлэх нь 
Халдвараас өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэХалдвараас өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ??
ГВВ болон бусад цусаар дамжих халдвараас сэргийлэхийн тулд бээлий 
хэрэглэх, тарилгын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. Эрүүл мэндийн бүх 
ажилтнуудыг В гепатитын дархлаажуулалтын бүрэн тунд хамруулах, 1-2 
сарын дараа anti-HBs үүссэн эсэхийг шалгана (anti-HBs -ийн түвшин >10mIU/
mL). Эрүүл мэндийн ажилтнуудад дархлаа тогтоогүй тохиолдолд хэрхэхийг 
10 хуудаснаас үзнэ үү. 

Өвчтөнөөс өвчтөнд халдвар дамжихаас Өвчтөнөөс өвчтөнд халдвар дамжихаас 
сэргийлэх ньсэргийлэх нь

•• Зүү болон тариурыг дахин хэрэглэж болохгүй. Үргэлж ариун тариур   
 ялангуяа дахин хэрэглэхээс сэргийлэхийн тулд автоматаар түгжигддэг  
 тариур хэрэглэх.20

•• Хэрэглэсэн тариурыг зүү нэвтэрдэггүй аюулгүй хайрцагт шууд хийх.
•• Олон удаагийн тун бүхий туншил хэрэглэхээс зайлcхийх хэрэгтэй. Нэг  
 удаагийн туншилийг хэрэглэх нь өвчтөнөөс өвчтөнд халдвар дамжих  
 эрсдэлийг бууруулдаг.
••  Стандарт аюулгүй ажиллагааны болон халдвар хамгааллын дүрмийг   
 баримтлах. Гемодиализ, цусан дахь сахар хянагч, уян дуран зэрэг   
 ажилбарын үед ариутгал халдварүйтгэлийн дэглэмийг сахиагүйгээс   
 халдвар дамжих эрсдэлтэй. Хуруу хатгах багажийг нэгээс илүү хүнд   
 хэрэглэж болохгүй. Дахин хэрэглэдэг багаж хэрэгслийг өвчтөн   
 хооронд зохих журмын дагуу халдваргүйжүүлсэн эсэхийг шалгана.20

Өртөлтийн дараах сэргийлэлтӨртөлтийн дараах сэргийлэлт
Эрсдэлд өртсөн ажилтны үүрэг: Эрсдэлд өртсөн ажилтны үүрэг: 
Эрсдэлд өртсөн даруй дараах арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлнэ. 
Хатгуулсан, зүссэн шархтай хэсэг, бохирдсон арьс, салстын цусыг шахаж 
урсгал усаар угаана. Спирт эсвэл антисептик бодисоор шархыг цэвэрлэж 
цус тогтоох цацлага шархны наалт ашиглан боолт хийнэ. Нүдэнд цус, 
биологийн шингэн цацагдаж орсон бол цэвэр ус, физиологийн уусмал эсвэл 
зориулалтын нүд угаагчийн аль нэгээр угаана. Эрсдэлд өртсөн тухайгаа 
халдварын сэргийлэлт, хяналтын багт мэдээлнэ. 

Халдварын сэргийлэлтХалдварын сэргийлэлт,, хяналтын багийн үүрэг:  хяналтын багийн үүрэг: 
Эрсдэлд өртсөн ажилтны эрүүл мэнд, гэмтлийн байдал, халдварын 
эрсдэлийг үнэлэн өртөлтийн дараах халдвараас сэргийлэх эмчилгээ 
шинжилгээнд хамруулан явцад нь хяналт тавина. Өртөлтийн дараах 
сэргийлэлтийн арга хэмжээ үргэлжлэх хугацаанд цус эд эрхтний донор 
болохгүй байхыг зөвлөнө. Өртсөн ажилтанд HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, 
anti-HCV-ийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргана. Хэрэв үйлчлүүлэгч ГВВ-
ийн халдвартай, эрсдэлд өртсөн эрүүл мэндийн ажилтан ГВВ-ийн эсрэг 
дархлаагүй тохиолдолд /ГВВ-ийн эсрэг 3н удаагийн бүрэн тунг хийлгээгүй 
эсвэл вакцины 3 дахь тунг хийлгэснээс хойш 1 сарын дараах аnti-HBs-ийн 
түвшин 10mlu/ml-ээс бага/ бол хатгалтын дараах 48 цагийн дотор ГВВ-ийн 
эсрэг иммуниоглобулиныг (HBIG) (0,6 мл/кг эсвэл 500 ОУН) булчинд 
тарьж ГВВ-ийн эсрэг вакцины 3 тунгаар дархлаажуулна. Хэрэв үйлчлүүлэгч 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой 
ГBВ-ийн халдвар дамжихаас сэргийлэх
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Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой 
ГBВ-ийн халдвар дамжихаас сэргийлэх

ГВВ-ийн халдвартай эрсдэлд өртсөн эрүүл мэндийн ажилтан ГВВ-ийн эсрэг 
дархлаатай тохиолдолд /ГВВ-ийн эсрэг вакцины 3 тунгаар дархлаажуулагдсан, 
anti-HBs-ийн түвшин 10mlu/ml-ээс их дархлаажуулалт болон эмчилгээг хийхгүй. 
Хэрэв үйлчлүүлэгч халдваргүй, эрсдэлд өртсөн эрүүл мэндийн ажилтан ГВВ-ийн 
эсрэг дархлаагүй тохиолдолд HBIG иммуноглобулиныг тарьж, ГВВ-ийн эсрэг 
вакцины 3 тунгаар дархлаажуулна. Хэрэв үйлчлүүлэгч HBsAg, HBeAg эерэг, 
ГВВ-ийн ДНХ-ийн түвшин өндөр эсвэл эдгээр мэдээлэл тодорхойгүй бол эрсдэлд 
өртсөн эрүүл мэндийн ажилтан ГВВ-ийн дархлаажуулалтад хамрагдаад эсрэг 
биеийн тогтоц суудаггүй тохиолдолд иммуниоглобулиныг (HBIG) нэг сарын 
зайтай 2 удаа тарина. Эрүүл мэндийн ажилтныг халдвар авсан нь тогтоогдсон 
бол холбогдох зааврын дагуу оношилж, вирусийн эсрэг эмчилгээнд хамруулна. 
6н сарын дараа anti-HBs, нийт anti-HBc, HBsAg, АЛАТ-ын түвшин тодорхойлох 
шинжилгээнүүдийг дахин хийнэ.

HBIG (ГВВ-ийн эсрэг иммуноглобулин)HBIG (ГВВ-ийн эсрэг иммуноглобулин)
Бүх насныханд хэрэглэх боломжтой.
В гепатитын эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдаагүй хүн ГВВ-ийн халдвартай 
хүний цус болон биеийн шингэнд өртсөн (HBsAg эхээс хүүхэд төрөх, зүү тариурт 
хатгуулах, халдвартай хүнтэй бэлгийн хавьталд орох гэх мэт) тохиолдолд В 
гепатитын эсрэг иммуноглобулиныг хэрэглэнэ. Гэмтсэн арьс салст болон төрөх 
замаар эрсдэлд өртсөн тохиолдолд 7 хоногоос хойш, бэлгийн замаар эрсдэлд өртсөн 
тохиолдолд 14 хоногоос хойш В гепатитын эсрэг иммуноглобулиныг хэрэглэвэл үр 
дүнгүй. 

Гепатитийн ВГепатитийн В,, С вирусийн халдварын оношилгоо С вирусийн халдварын оношилгоо

Шинжилгээний  Шинжилгээний  
аргуударгууд

ӨрхӨрх,, сум сум,,  
тосгоны тосгоны 

эрүүл эрүүл 
мэндийн мэндийн 

төвтөв

Нэгдсэн Нэгдсэн 
эмнэлэгэмнэлэг

Төрөлжсөн Төрөлжсөн 
мэргэжлийн мэргэжлийн 

эмнэлэгэмнэлэг,,  
тусгай тусгай 

мэргэжлийн мэргэжлийн 
төвтөв,,

Иммунохроматографи ++ ++ + + + + + ++ + + + + +

ФХЭБУ ++ ++

Электрохемолюминесценц ++ ++
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1. Өвчтөнд өөрийнхөө өвчний байдлыг ойлгоход нь туслана.1. Өвчтөнд өөрийнхөө өвчний байдлыг ойлгоход нь туслана. 
 Өвчтөнд шинжилгээний хариуг тодорхой тайлбарлаж, ГBВ-ийн халдварын   
 талаар зан заншилд тохирсон, ойлгомжтой хэлээр бичигдсэн ном товхимол өгч  
 уншуулах хэрэгтэй. 

2. Өвчтөнийг элэгний эсийн гэмтэл2. Өвчтөнийг элэгний эсийн гэмтэл,, хорт хавдрыг     хорт хавдрыг    
 илрүүлэх шинжилгээнд тогтмол хугацаанд хамруулна.  илрүүлэх шинжилгээнд тогтмол хугацаанд хамруулна. 
 ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүс эмчид элэгний эсийн гэмтэл, хорт хавдараа   
 тогтмол хянуулж байвал удаан хугацаанд эрүүл хүн шиг хэвийн амьдралаар   
 амьдрах бүрэн боломжтой. Мөн өвчнийг эрт илрүүлж, эмчилгээнд    
 хамруулснаар амь насыг нь уртасгах боломжтой. 

3. Өвчтөнд А гепатитын эсрэг вакцин тарина.3. Өвчтөнд А гепатитын эсрэг вакцин тарина.
 А гепатит бол гепатитын А вирусээр үүсгэгддэг халдварт өвчин бөгөөд   
 вирусаар бохирлогдсон хоол хүнс, усаар дамжин халдварладаг. ГBВ-ийн архаг   
 халдвар болон элэгний архаг эмгэгтэй хүмүүст А гепатитын эсрэг вакцин тарих  
 нь элгийг дахин гэмтээх эрсдлийг бууруулдаг.2,24

4. Өвчтөнд архи ууж болохгүйг зөвлөнө.4. Өвчтөнд архи ууж болохгүйг зөвлөнө.
 Архи нь элгэнд хортой нөлөөтэй тул элэгний гэмтлийг нэмэгдүүлж элэгний   
 хатуурал, хавдар үүсэх явцыг хурдасгана. Үүнээс гадна элгэнд хортой эм,   
 ургамлын гаралтай нэмэлт бүтээгдэхүүн болон бусад бодисыг хэрэглэхээс аль   
 болох татгалзах хэрэгтэй.1

5. Өвчтөний гэр бүлийн гишүүдийг шинжилгээнд хамруулж  5. Өвчтөний гэр бүлийн гишүүдийг шинжилгээнд хамруулж  
 дархлаажуулна. дархлаажуулна.
 Өвчтөний гэр бүлийн гишүүд, бэлгийн хавьтагчийг HBsAg, anti-HBs    
 тодорхойлох шинжилгээнд хамруулна. Уг шинжилгээнд хамруулснаар 
 1) ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүсийг илрүүлж, эмнэлгийн тусламж    
 үйлчилгээнд хамруулна; 2) В гепатитын халдварт өртөөгүй хүмүүсийг илрүүлж  
 дархлаажуулна; 3) Дархлаа тогтсон хүмүүсийг илрүүлнэ.2 

6 Өвчтөнд халдвараа бусдад тараах эрсдэлийг хэрхэн    6 Өвчтөнд халдвараа бусдад тараах эрсдэлийг хэрхэн    
 бууруулах талаарх мэдлэгийг олгоно. бууруулах талаарх мэдлэгийг олгоно.
 ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүст ил шархаа боож байх, бэлгэвч хэрэглэх,   
 шүдний сойз, сахлын хутга зэргийг хүмүүстэй дундаа хэрэглэхгүй байхыг   
 зөвлөнө. Чихрийн шижинтэй өвчтөнүүд цусан дахь глюкозын хэмжээг   
 хянагч багажийг хүмүүстэй дундаа ашиглаж болохгүй. ГBВ-ийн    
 архаг халдвартай өвчтөнүүд цус, эд эрхтэн, үрийн донор байж болохгүй   
 гэдгийг тэдэнд зөвлөнө.1 

7. ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүст шаардлагатай    7. ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүст шаардлагатай    
 эмчилгээг хийнэ. эмчилгээг хийнэ.
 ГBВ-ийн халдвартай хүн болгонд эмчилгээ хийх шаардлагагүй. АЛАТ болон   
 ГBВ-ДНХ-ийн хэмжээ хоёулаа нэмэгдсэн, элэгний хатууралтай болон хорт   
 хавдрын эсрэг эмийн эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнүүдэд эмийн эмчилгээг   
 хийх шаардлагатай.2,23 

ГВВ-ийн архаг халдвартай өвчтөнд үзүүлэх тусламж ГВВ-ийн архаг халдвартай өвчтөнд үзүүлэх тусламж 
үйлчилгээний 7н үе шатүйлчилгээний 7н үе шат

ГВВ-ийн архаг халдварын үед үзүүлэх  
тусламж үйлчилгээний хяналтын хуудас
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АЛАТ-н идэвхийг 6 сар тутам хянахАЛАТ-н идэвхийг 6 сар тутам хянах
АЛАТ-ын идэвх өндөр, ГВВ ДНХ түвшин бага, тоологдоогүй бол, архины 
шалтгаант, өөхлөлт зэрэг бусад шалтгааныг тодруулах. АЛАТ хэвийн хэмжээнд 
бол эмчилгээ хийхгүй. Элэгний хатууралтай, эхээс хүүхдэд дамжихаас сэргийлэх, 
ГСВ, хорт хавдрын химийн/ дархлаа дарангуйлах эмчилгээ хийлгэж буй 
өвчтөнүүдэд элэгний үрэвсэл үүсэхээс сэргийлж эмчилгээ хийх шаардлагатай 
байдаг.1,2 

ГBВ-ДНХ-ийн түвшинг полимеразын гинжин ГBВ-ДНХ-ийн түвшинг полимеразын гинжин 
урвалаар тодорхойлохурвалаар тодорхойлох
ГBВ-ийн архаг халдвартай гэж оношлогдвол суурь шинжилгээ ГBВ-ДНХ 
хийх. Зөвхөн HBsAg (+) өвчтөнд үзнэ, архаг гепатитын сэжигтэй anti- HBe (+) 
тохиолдолуудад ч тодорхойлох. Өвчтөнд эмчилгээг хийхэд ГBВ-ийн хэмжээ 
буурах, тодорхойлогдохгүй бол эмчилгээ үр дүнтэй, ГBВ- ДНХ-ийн түвшин ихэсвэл 
эмчилгээ үр дүнгүй, эмэнд тэсвэртэй мутант үүсч байх магадлалтай.

HbeAgHbeAg,, anti-HBe (ГВВ-ийн HBcAg-ийн задралын  anti-HBe (ГВВ-ийн HBcAg-ийн задралын 
бүтээгдэхүүн e эсрэгтөрөгч) тодорхойлох бүтээгдэхүүн e эсрэгтөрөгч) тодорхойлох 
шинжилгээшинжилгээ
HBeAg нь вирусийн идэвхжил, халдварлалт өндөртэйн үзүүлэлт. HBeAg (+) бол 
шинжилгээг жил бүр давтах. HВeAg-ний таньц буурах, алга болохыг HBeAg-ий 
сероконверси гэнэ. HBeAg-ий сероконверсийг батлах бас нэг үзүүлэлт нь HВeAg-ний 
эсрэг чиглэсэн эсрэгбие anti-HВe нийлэгжих нь эмчилгээ үр дүнтэй. Гэвч ГВВ-
ийн архаг халдварын үед ч сероконверси үүсдэг. Anti-HВe нийлэгжих явц хэдэн 
жил үргэлжилж ч болно. Өвчтөний цусанд аnti-HBe тодорхойлогдвол эмчилгээ 
шаардлагагүй гэсэн үг биш. ГBВ-ийн зарим мутант үүссэн үед HBeAg ерөөсөө 
тодорхойлогддоггүй тул өвчний явцыг зөвхөн ГBВ-ийн ачааллаар үнэлдэг.

Цусны ялтаст эсийн тоо болоод альбумины Цусны ялтаст эсийн тоо болоод альбумины 
хэмжээг тодорхойлоххэмжээг тодорхойлох
Цусны ялтаст эсийн тоо (<150,000 ялтаст эс/мм3), альбумины хэмжээ (3,5 mg/
dl бага) буурсан, протромбины хугацаа уртассан, хэвийн байх нь элэгний үйл 
ажиллагааг алдагдаж, хатуурал үүссэн шинж тэмдэг.
Элэгний биопсийн шинжилгээний оронд инвазийн бус аргыг өргөн хэрэглэж 
фиброз/ хатуурлын зэргийг үнэлдэг. AЛАТ-ын идэвх, ГBВ-ДНХ-ийн түвшин 
бага зэрэг нэмэгдсэн, вирусийн эсрэг эмчилгээ хийх шаардлагатай өвчтөнүүдэд 
заримдаа элэгний биопсийн шинжилгээ хийхийг зөвлөдөг. 

HВeAg, anti-HBe 
2-ын таньцыг 
тодорхойлсноор 
эмчилгээний үр дүнг 
хянана.

Цусны ялтаст 
эсийн тоо, цусан 
дахь альбумины 
хэмжээ нь элэгний 
хатуурлын явцыг 
хянахад их ач 
холбогдолтой. 

ГBВ-ДНХ-ийн 
тоо хэмжээг 
тодорхойлсноор 
элэгний үрэвсэл 
энэ вирусээр 
үүсгэгдсэнийг 
батлан эмчилгээний 
үр дүнг үнэлэх 
чухал үзүүлэлт.

Элэгний эсийн 
гэмтлийг тодорхойлох 
зорилгоор AЛАТ-ийн 
түвшинг тодорхойлох, 
элэгний хавдрыг 
хянах зорилгоор 
АФП болон хэт авиан 
шинжилгээг 6 сар 
тутам хийж байх 
ёстой.

Элэгний эсийн гэмтлийг хянах нь
Элэгний эсийн гэмтлийг тогтмол Элэгний эсийн гэмтлийг тогтмол 
хянаххянах
ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүст, элэгний хатуурал 
үүссэн, хорт хавдрын эхний шатанд ч ямар ч шинж 
тэмдэг илэрдэггүй. ГBВ-ийн архаг халдвартай 
өвчтөнүүдийг эмчлэгч сонор сэрэмжтэй байж, үрэвслийн 
гэнэтийн сэдрэл, хүндрэл, хатуурлыг байнга хянах, хорт 
хавдрын шинжилгээнд хамрагдах хугацааг нь товлон 
өгөх.2,23

Шинжилгээ Хяналт Шинжилгээний 
давтамж

АЛАТ Элэгний гэмтэл 6-н сар тутам

АФП Элэгний хавдар 6-н сар тутам

ГВВ-ийн ДНХ 
түвшин

Вирүсийн 
идэвхжил

1 жил тутам

Эхо Элэгний хавдар 6-н сар тутам



Уг шинжилгээг тогтмол хугацаанд хийнэУг шинжилгээг тогтмол хугацаанд хийнэ
ГВВ-ийн архаг халдвар нь элэгний эсийн өмөн үү үүсэх эрсдэлийг 50-100 дахин их 
нэмэгдүүлдэг. АЛАТ хэвийн, хатуурал үүсээгүй өвчтөнд ч хавдар үүсэх боломжтой тул 
цусанд АФП үзэх ба эхо хийж хавдрыг эрт илрүүлэх. Элэгний хавдартай хүний 40-60%-
д нь цусан дахь AFP ихэсдэг. Өөхжилттэй, хатууралтай өвчтөний эхо ойлт жигд бус ба 
ялангуяа тарган хүмүүст эхо-р элэгний хавдрыг оношлохгүй байх нь 20%. 

Цусан дахь AФП-ны түвшинг 6 сар тутам хянанаЦусан дахь AФП-ны түвшинг 6 сар тутам хянана
АФП тодорхойлох шинжилгээ нь элэгний эст өмөнг оношлох түгээмэл цусны 
шинжилгээ. Хэд хэдэн шинжилгээгээр АФП-ий түвшин ихэсч байвал хавдартай 
холбоотой (энгийн үедээ <10нг/мл). Хавдартай өвчтөний 40% нь AFP түвшин хэвийн 
гарч болох ба хавдрыг оношлоход эхо хийх хэрэгтэй.2,25,26

Хэт авиан шинжилгээг 6 сар тутам хийнэХэт авиан шинжилгээг 6 сар тутам хийнэ
Эхо нь хорт хавдрын зөвхөн 80%-ийг илрүүлдэг, үүнийг АФП тодорхойлох 
шинжилгээтэй заавал хамт хийх. Хэрвээ эхо-д үндэслэн тодорхой онош тавих 
боломжгүй ( хатууралтай, элэг нь өөхөлсөн) өвчтөний АФП-ны түвшин ихэссэн 
бол гурван фазт компьютер томограф (CT scan буюу КТГ), соронзон резонанст дүрс 
оношлогооны (MRI) багажаар шинжлэх. Тодосгогчтой CT scan, артерийн фаз дээр тод 
илэрсэн үрэвсэл, сүүлдээ венийн фаз дээр угаагдаж, элэгний бусад хэсгээс бүдэгхэн 
нягтралтай харагдвал элэгний эсийн гаралтай анхдагч өмөн үүгийн онцлог шинж 
мөн. Хэт авианы шинжилгээ болон КТГ -ийн шинжилгээгээр шинэхэн үрэвслийн 
шинж илэрсэн бөгөөд АФП-ны түвшин ихэссэн өвчтөнийг хорт хавдрын эмчилгээнд 
шилжүүлнэ.2

Удамшлын өгүүлэмжтэйУдамшлын өгүүлэмжтэй,, хатууралтай тохиолдолд  хатууралтай тохиолдолд 
элэгний хорт хавдраар өвчлөх эрсдэл ихэлэгний хорт хавдраар өвчлөх эрсдэл их
Хэрвээ өвчтөнд элэгний хатуурал үүсч, гэр бүлд нь элэгний хорт хавдраар өвчилсөн 
хүн байсан бол, түүний наснаас үл хамааран 6 сар тутам хэт авианы шинжилгээ хийж 
байх ёстой.

Элэгний хорт хавдрыг илрүүлэх шинжилгээ 

Хорт хавдрыг эрт илрүүлэн оношлох нь өвчтөний Хорт хавдрыг эрт илрүүлэн оношлох нь өвчтөний 
насыг уртасгах гол түлхүүр мөн насыг уртасгах гол түлхүүр мөн 

ГBВ-ийн архаг халдвартай хүмүүст 30-65 насныхаа хооронд элэгний хорт хавдар үүсэх 
эрсдэлтэй. ГBВ-ийн архаг халдвартай эрчүүдэд 30-40 наснаас нь, эмэгтэйчүүдэд 50 
наснаас нь эхлэн хэрвээ гэр бүлийн гишүүд нь элэгний хавдраар өвчилж байсан бол 
илүү залуу наснаас нь эхлэн хорт хавдрыг илрүүлэх шинжилгээг тогтмол хугацаанд 
хийж байх.2,25,26

Уг хавдартай өвчтөнүүдийн дийлэнх нь оношлогдсоноос хойш 6-12 сар амьдарч 
байгаа нь хэт оройтож оношлогдсонтой холбоотой. Уг хавдартай хүмүүсийн 
ойролцоогоор 18% нь 6-12 сар амьдрах боломжтой байдаг. Хорт хавдрыг илрүүлэх 
шинжилгээг тогтмол хугацаанд хийх нь чухал. Үүнд:

•• Хорт хавдартай дийлэнх өвчтөнд шинж тэмдэг илрэхгүй байснаар хэт   
 хүндрүүлдэг.
•• Хавирганы харалдаа байрлалтай хорт хавдрын жижигхэн зангилгааг илрүүлж  
 чадна.
•• Элэгний хорт хавдар маш түргэн томордог.
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Эмчилгээний заалтЭмчилгээний заалт
ГВВ-ийг бүрэн эмчлэх эм хараахан гараагүй ч тохирох эмчилгээг хийснээр 
өвчин даамжрахаас урьдчилан сэргийлж, элэгний хорт хавдрын эрсдлийг 
бууруулна. Элэгний гэмтлийг илрүүлэх шинжилгээг тогтмол хийх нь ГВВ-ийн 
эмчилгээг эхлэх үгүйг тодорхойлох, шийдвэр гаргах заалт болно (х.17-18). 

ГВВ-ийн архаг халдвартай хүн болгонд ГВВ-ийн архаг халдвартай хүн болгонд 
эмчилгээ шаардлагагүй.эмчилгээ шаардлагагүй.
Өвчтөнд эмчилгээний заалт, эмийн сонголт, гаж нөлөө, эрсдэлийн талаар 
мэдээлэх ёстой. 

Элэгний фиброз, хатуурлын зэргийг үнэлэхэд биопсийн шинжилгээний оронд 
инвазив бус аргыг өргөнөөр хэрэглэж байна. 

Сэргийлэх вирусийн Сэргийлэх вирусийн 
эсрэг эмчилгээ зөвлөсөнэсрэг эмчилгээ зөвлөсөн

АЛАТ болон ГВВ-
ын ДНХ түвшин 
ихэссэн эсвэл 
элэгний хатуурал 
үүссэн бол ГВВ-
ийн эсрэг эмийн 
эмчилгээг эхэлнэ. 

Дараах нөхцөлд 
сэргийлэх 
зорилгоор 
вирусийн эсрэг 
эмийн эмчилгээг 
эхлэхийг зөвлөмж 
болгодог. Үүнд: 
ГСВ-ийн эсрэг эм 
уух үед, дархлал 
дарангуйлах 
эмчилгээний 
үед вирусийн 
ачаалал ихсэхээс 
сэргийлэх, эсвэл 
HBsAg эерэг, 
вирусийн ачаалал 
өндөр жирэмсэн 
эхээс хүүхдэд 
халдвар дамжихаас 
сэргийлж тус тус 
эмийн эмчилгээг 
эмчлэгч эмчийн 
зааврын дагуу 
ууна. 

ГВВ-ийн архаг 
халдвартай хүн урт 
хугацаанд элэгний 
гэмтэл, элэгний 
хавдрын хяналтад 
байх шаардлагатай. 
Гэсэн хэдий ч 
хүн бүр вирусийн 
эсрэг эм уух 
шаардлагагүй.

Эмчилгээний Эмчилгээний 
заалттай заалттай 

Нэн тэргүүнд эхлэх заалт: Нэн тэргүүнд эхлэх заалт: 
Элэгний циррозтой 
(APRI>2 насанд хүрэгсэд), 
ГВВ-ийн халдвартай бүх насны 
хүмүүст (Насанд хүрэгсэд, 
хүүхэд) ээнэгшлийн үе шат, 
АЛТ идэвхжил, HBeAg, ГВВ 
ДНХ (HBV-DNA) хэмжээнээс үл 
хамаарч эмчилгээг эхэлнэ.

Элэгний циррозгүй (APRI<2 
насанд хүрэгсэд), ГВВ-ийн 
халдвартай 30-аас дээш насны, 
АЛТ байнга идэвхжилтэй, ГВВ 
ДНХ (HBV-DNA) өндөр (>20 
000 IU/ml) HBeAg илрэлээс үл 
хамаарч эмчилгээг эхэлнэ.

ГВВ ДНХ (HBV-DNA) шинжлэх 
боломжгүй бол АЛТ байнга 
идэвхжилтэй хүмүүст HBeAg 
илрэлээс үл хамаарч эмчилгээг 
эхэлнэ.

Архаг В гепатитын эмийн эмчилгээний 
зарчим 

ГВВ-ийн халдвар сэдэрч Элэгний ГВВ-ийн халдвар сэдэрч Элэгний 
дутагдал болох магадлалтай дутагдал болох магадлалтай 
тохиолдолд эрсдэлийг бууруулах:тохиолдолд эрсдэлийг бууруулах:
Дархлаа дарангуйлах/ хорт 
хавдрын эмчилгээ эсвэл ГСВ-ийн 
эсрэг шууд үйлчилгээтэй эмийн 
эмчилгээ хийлгэж буй HBsAg 
эерэг өвчтөн (АЛАТ, ГВВ-ын 
ДНХ болон HBeAg зэрэг суурь 
үзүүлэлтийн түвшин хамаарахгүй) 
вирусийн эсрэг эмчилгээ зөвлөж 
болно. 

HBsAg эерэгHBsAg эерэг,, ГВВ-ийн ДНХ  ГВВ-ийн ДНХ 
түвшин (> 200түвшин (> 200,,000 IU/mL) 000 IU/mL) 
жирэмсэн эхээс хүүхдэд төрөх жирэмсэн эхээс хүүхдэд төрөх 
үед ГВВ-ийн халдвар дамжих үед ГВВ-ийн халдвар дамжих 
эрсдэлийг бууруулах/ таслан эрсдэлийг бууруулах/ таслан 
зогсоох зорилгоор: зогсоох зорилгоор: 
ГВВ-ийн эсрэг TDF эмчилгээг 
жирэмсний 28 дахь долоо 
хоногоос эхэлж, төрсний дараах 
4-12 долоо хоногт үргэлжлүүлж 
уух заалттай. 
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Архаг ГВВ-ын эмийн эмчилгээ 

Вирусийн эсрэг ууж хэрэглэх эмүүдВирусийн эсрэг ууж хэрэглэх эмүүд
Вирусийг дарангуйлах үйлчилгээтэй нуклеозидын болон нуклеотидын 
аналогуудыг хэрэглэнэ. Өвчтөн вирусийн эсрэг эмэнд тэсвэржилт болон , мутант 
үүсгэхгүйн тулд эмийг өдөр болгон тогтмол уух хэрэгтэй. Вирусийн ачаалал 
дарангуйлахын тулд Вирусийн эсрэг ууж хэрэглэх эмийг удаан хугацааны туршид 
хэрэглэнэ. 

2005 онд АНУ-ын 
ХЭХГ зөвшөөрсөн. 
0,5 мг аар өдөрт 
1 ширхгийг ууж 

хэрэглэнэ

Энтекавир Энтекавир 
(ETV): (ETV): 

2008 онд АНУ-ын 
ХЭХГ зөвшөөрсөн. 

Өдөрт 1 шахмал 
(300мг) ууна. 
Бөөрний үйл 

ажиллагааг хянах 
шаардлагатай. 
(бөөрний үйл 
ажиллагааны 

сорил (Креатинин), 
Цус, шээсэн 
дэх азотын 

хэмжээг тоолох 
шинжилгээ). 

ТенофовирТенофовир
(TDF): (TDF): 

ГВВ-ийн эсрэг эмчилгээний үр дүн ГВВ-ийн эсрэг эмчилгээний үр дүн 
•• Вирусийн ачаалал дарангуйлагдсан: ГВВ-ийн ДНХ түвшин буурсан  
 эсвэл тодорхойлогдохгүй
•• АЛАТ-ын хэмжээ хэвийн түвшинд хүрсэн
•• HBeAg сероконверси болсон: HBeAg арилсан, (HBe) үүссэн.
•• HBsAg арилах
•• Элэгний үрэвсэл, фиброз сайжирсан
•• Урт хугацаанд элэгний хавдрын эрсдэл буурсан. 

Энтекавир болон тенофовир эмүүд нь бусад эмтэй (Ламивудин, Адефовир, 
Телбивудин) харьцуулбал эмэнд дасал үүсэх эрсдэл их бага

2016 онд АНУ-
ын ХЭХГ 

зөвшөөрсөн. TDF-
тай харьцуулбал 

бөөрний үйл 
ажиллагаа 

буурах болон 
ясны сийрэгжилт 

үүсэх эрсдэл 
бага. Бөөрний үйл 
ажиллагааг хянах 

шаардлагатай. 
(бөөрний үйл 
ажиллагааны 

сорил (Креатинин), 
Цус, шээсэн 
дэх азотын 

хэмжээг тоолох 
шинжилгээ).

ТенофовирТенофовир
(TAF): (TAF): 

Эмийн Эмийн 
ургамал ургамал 
эмчилгээний эмчилгээний 
тухай: тухай: 
Эмийн ургамал 
эмчилгээ нь ГВВ-
ээс урьдчилсан 
сэргийлэхгүй мөн уг 
вирусийг эмчлэхгүй. 
Зарим эмийн 
ургамал нь элэгний 
гэмтэл үүсгэдэг.
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Эмч намайг ГВВ-тэйЭмч намайг ГВВ-тэй,, гэвч миний элэгний үйл ажиллагааны  гэвч миний элэгний үйл ажиллагааны 
шинжилгээний хариу хэвийншинжилгээний хариу хэвийн,, намайг “эрүүл тээгч” гэж хэлсэн.  намайг “эрүүл тээгч” гэж хэлсэн. 
Энэ нь юу гэсэн үг вэЭнэ нь юу гэсэн үг вэ? ? 
“Эрүүл тээгч” гэсэн нэр томьёо нь ойлгомжгүй тул ингэж хэлэхгүй байх хэрэгтэй. 
ГВВ-ийн тээгч гэдэг нь ГВВ-ийн архаг халдвартай хүнийг хэлнэ. ГВВ-ийн халдвар 
авсан маш олон хүнд ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрдэггүй, мөн тэдний элэгний үйл 
ажиллагааны шинжилгээ хэвийн гардаг. Гэсэн хэдий ч тэдгээр хүмүүст элэгний 
гэмтэл элэгний хорт хавдар үүсэх өндөр эрсдэлтэй. Тиймээс эмчийн хяналтад 
тогтмол байж элэгний гэмтлийн (6н сар тутам АЛАТ-ын түвшин тодорхойлох 
шинжилгээ өгөх) болон элэгний хавдрын эрт илрүүлэг (6н сар тутам АФП болон 
элэгний хэт авиан шинжилгээ хийлгэх)-ийн шинжилгээнд тогтмол хамрагдах нь 
чухал.

ГВВ-ийн халдвар бохирлогдсон хоол хүнсГВВ-ийн халдвар бохирлогдсон хоол хүнс,, усаар дамждаг уу усаар дамждаг уу??  
Үгүй. ГВВ-ийн халдвар дамжих зам нь ХДХВ-тай ижил буюу : халдвартай эхээс 
хүүхдэд төрөх үед, халдвартай цусаар, хамгаалалтгүй бэлгийн хавьталд ороход 
халдвар дамжина. Гепатитын А вирүс нь бохирлогдсон хоол хүнс, ус, хүний 
ялгадсаар дамжин халдварлана. 

Хэрвээ би ГВВ-тэй бол элэгний дутагдалХэрвээ би ГВВ-тэй бол элэгний дутагдал,, элэгний хавдраар нас   элэгний хавдраар нас  
барах уубарах уу??
ГВВ-ийн архаг халдвартай хүмүүс 6 сар тутам элэгний гэмтэл, элэгний хавдрын 
хяналтад байснаар энгийн, эрч хүчтэй амьдрах боломжтой. Элэгний өвчин эрт 
оношилж, хурдан эмчилснээр цаашид үүсэх элэгний гэмтлээс урьдчилан сэргийлж, 
урт удаан амьдрах боломжтой.

Хэрвээ би ГВВ-ийн халдвартай жирэмсэн бол миний хүүхдэд вирусийн Хэрвээ би ГВВ-ийн халдвартай жирэмсэн бол миний хүүхдэд вирусийн 
халдвар дамжих уухалдвар дамжих уу??  
ГВВ-ийн халдвар нь удамшлын өвчин биш, ГВВ-ийн ДНХ түвшин өндөр эсвэл 
HBeAg эерэг жирэмсэн эхээс хүүхдэд ГВВ халдвар дамжих эрсдэл өндөр. Эхээс 
хүүхдэд дамжих ГВВ-ийг таслан зогсоох боломжтой бөгөөд үүний тулд хүүхдэд В 
гепатитын вакцины эхний тун болон ГВВ-ийн эсрэг иммуноглобулиныг хүүхдийг 
төрснөөс хойш 12н цагийн дотор хийх, цаашид В гепатитын эсрэг вакциныг 
товлолын дагуу хийж дуусгах шаардлагатай. Вирусийн ачаалал өндөр жирэмсэн 
эх жирэмсний 28-32 долоо хоногтойгоос эхлэн төрсний дараах 4-12 долоо хоногт 
үргэлжлүүлж уух. 

В гепатитын эсрэг вакцины 3н тунг тариулсан, нэмэлтээр 1 тун вакцин В гепатитын эсрэг вакцины 3н тунг тариулсан, нэмэлтээр 1 тун вакцин 
хийлгэх ёстой юухийлгэх ёстой юу??  
Вакцины 3н тунд бүрэн хамрагдсан бол нэмэлтээр 1 тунг зөвлөдөггүй. Вакцинаа 
бүрэн хийлгэсэн бол энэ нь удаан хугацаанд ГВВ-ийн халдвараас хамгаална.

Азийн улс орнуудад ГВВ-ийн халдвар яагаад тархмал байдаг вэАзийн улс орнуудад ГВВ-ийн халдвар яагаад тархмал байдаг вэ??  
Хэдийгээр Азийн улс орнуудад халдвар нутагшмал хэлбэрээр тархсан байдагт 
тодорхой шалтгаан байдаггүй ч өвчний шинж тэмдэг, шинжилгээ, дархлаажуулалт 
болон өвчний талаарх мэдлэг дутмаг байдаг нь нөлөөлдөг. Ялангуяа Азийн 
орнуудад эхээс хүүхдэд ГВВ-ийн халдвар дамжих нь элбэг байдаг тул уг халдвар 
нь үеэс үед чимээгүй тархсаар байна. ГВВ-ийн халдварын эсрэг дархлаажуулалтад 
хамрагдаагүй хүн бүхэн халдварт өртөх эрсдэлтэй. 

Түгээмэл асуулт хариултууд

АсуултАсуулт::

АсуултАсуулт::

АсуултАсуулт::

АсуултАсуулт::

АсуултАсуулт::

АсуултАсуулт::

ХариултХариулт::  

ХариултХариулт: : 

ХариултХариулт::  

ХариултХариулт: : 

ХариултХариулт: : 

ХариултХариулт::  
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Цочмог ГВВ Цочмог ГВВ 

АФП АФП 

АЛАТ АЛАТ 

AST AST 

Anti-HBc Anti-HBc 
IgMIgM

Anti- HBc Anti- HBc 
буюу HBcAb буюу HBcAb 

Anti-HBеAnti-HBе,, HBеAb HBеAb

Anti-HBsAnti-HBs,, HBеAb HBеAb

Архаг ГВВ Архаг ГВВ 

Элэгний хатуурал Элэгний хатуурал 

HBcAgHBcAg 

НВeAgНВeAg

НВeAg сероконверс НВeAg сероконверс 

HBIGHBIG

HВsAg HВsAg 

ГВВ-ДНХ ГВВ-ДНХ 

А гепатит А гепатит 

В гепатит В гепатит 

С гепатит С гепатит 

Д гепатит Д гепатит 

Е гепатитЕ гепатит

Элэгний хорт хавдарЭлэгний хорт хавдар

Элэгний үрэвсэл үүсч, нас бардагч насанд хүрэгчдийн 90% эдгэрч дархлаа тогтдог.

Альфа фитопротейн. Элэгний эст өмөнг эрт илрүүлэх шинжилгээ. 

ын хэмжээ ихсэх нь элэгний гэмтэл идэвхтэйг илтгэнэ. Элэгний үйл ажиллагааны биохимийн 
үзүүлэлт.

ын хэмжээ ихсэх нь элэгний гэмтэл идэвхтэйг илтгэнэ. Элэгний үйл ажиллагааны биохимийн 
үзүүлэлт.

ГВВ-ийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг IgM эсрэг бие. HBeAg илэрснээс хойш 2 долоо хоногийн 
дараа илэрдэг. HBsAg ба HBeAg илрээгүй цонх үеийн ГВВ-ийн халдвар оношлох үзүүлэлт. 
Цочмог ГВВ-ийн гол шалгуур энэ үед anti-HBc IgM таньц өндөр. Цочмог үеийнхээс ялгаатай нь 
эсрэг биеийн таньц нь арай бага. 

ГВВ-ийн цөмийн эсрэгбие. ГВВ-ээр халдварлагдсан хүн бүрт халдварын дараах 4-10 долоо 
хоногоос вирусийн цөмийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг бие үүсдэг. Заримдаа ГВВ-ийн далд хэлбэрийг 
оношлох цорын ганц арга, ийлдсэнд HBsAg ба anti-HBs сөрөг, харин ГВВ идэвхтэй үрждэг. Урьд 
өмнө нь ГВВ-ийн халдвар авсан эсэхийг тогтоодог, донор сонгоход чухал. 

Ердийн үед цочмог ГВВ-р өвчлөгсөд, архаг тээгч хүмүүсийн ийлдсэнд тодорхойлогддог. 

Цочмог гепатитын эдгэрэлтийн шатанд ийлдсэнд тодорхойлогдоно, anti-HBc бас эерэг байна. 
Эсрэг биеийн түвшин 10 mIU/mL-ээс дээш байх нь ГВВ эсрэг дархлаа тогтсоныг илтгэнэ.

6н сараас дээш хугацаанд эерэг байх тохиолдолд ГВВ архаг гепатит гэж үзнэ. 

Элэгний эсийн сорвижилт өөрчлөлт, дутагдал, нас баралтын шалтгаан. Ихэвчлэн ГВВ, ГСВ, 
архины хэт хэрэглээнээс шалтгаалан үүсдэг. 

ГВВ-ийн нуклеопротейны нэг бүрэлдэхүүн, гадуураа байнга уурагт бүрхүүлтэй байх тул дангаараа 
захын цусанд тодорхойлогдохгүй. Нуклеотидийн эм хэрэглээгүй үед ГВВ-ийн хэмжээг, 
нуклео(т)зидийн эм хэргэлсэн үед элэгний эсийн доторх ГВВ-ийн cccDNA-ийн хэмжээг илтгэнэ. 

ГВВ-ийн HBcAg-ийн задралын бүтээгдэхүүн е-эсрэгтөрөгч. HBsAg илэрснээс хойш 3-5 хоногийн 
дараа ийлдсэнд илэрнэ. HbeAg халдвартайг харуулах маркер, HbeAg (+) тодорхойлогдсон 
өвчтөнд шинжилгээг жил бүр давтах. Урт хугацаанд HBeAg(+) байгаа хүмүүст элэгний идэвхтэй 
архаг халдвар байгааг илэрхийлнэ. 

HвeAg түвшин буурч, anti-HВe эсрэг бие үүсэх нь эмчилгээ үр дүнтэйг харуулна

ГВВ иммуноглобулин. халдвартай эхээс төрсөн хүүхдэд ГВВ-ийн вакцины 3 тун хамт хийгддэг.

ГВВ-ийн цочмог, архаг халдварын үед илэрдэг. Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрэхээс өмнө ийлдсэнд 
бий болоод өвчний ид үеийн турш илрээд эдгэрэх үед арилдаг.12 долоо хоног, түүнээс дээш бол 
архаг хэлбэрт шилжиж байгаа нь. Заримдаа HBsAg цусанд илрэхгүй гэвч ГВВ-ДНХ илрэх нь 
далд халдварыг илэрхийлнэ. 

ГВВ-ийн ачааллыг хэмждэг, архаг ГВВ-ийн халдвартай өвчтөний эмчилгээг хянахад ашигладаг. 

А гепатиттай хүний өтгөнөөр бохирлогдсон ус, хоол хүнсээр дамжина. Вакцинтай. 

ГВВ архаг халдвар нь элэгний хатуурал, дутагдал, хавдрын нас баралт болдог. Вакцинтай.

Цусаар дамжих халдвар, элэгний хатуурал, хавдрын шалтгаан болдог. Вакцин байхгүй. 

Архаг үрэвсэл,хатуурал, дутагдлын шалтгаан болдог. ГДВ-н ГВВ-ийн халдвартай хүнд илэрнэ. 

Бохирлогдсон ус, хоол хүнсээр дамжина. Жирэмсэн эхэд ГЕВ- нь хүндрэл, дутагдал үүсгэдэг.

Дэлхий дахинаа элэгний хорт хавдрын 78% нь ГВВ, ГСВ-ийн архаг халдварын шалтгаант. 
Барууны орнуудад элэгний хавдрын гол шалтгаан нь удаан хугацааны архины хэрэглээ.

Гол нэр томьёонуудын тайлбар 
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Лавлагаа материалууд

ТалархалТалархал
ӨХСТ-ийн Ноеле Нелсон, Мичиганы их сургуулийн Анна Лок нарт бүтээлч санал сэтгэгдэл дэвшүүлсэнд мөн ХӨСҮТ-
ийн Ж.Байгалмаа, Б. Саруул, Г.Сарангуа, О.Дашпагма, Б. Оюунтуяа болон FIRE ТББ-ийн М.Мөнхнасан, М.Мөнхжаргал, 
Э.Пүрэвдаваа нарт орчуулан хянан тохиолдуулсанд Стэнфордын анагаахын их сургуулийн дэргэдэх Азийн элэгний төвөөс 
талархал илэрхийлье.
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Know HBV: Насанд хүрэгчдийн архаг ГВВ-ийн Know HBV: Насанд хүрэгчдийн архаг ГВВ-ийн 
эмчилгээний шийдвэр гаргах заавар эмчилгээний шийдвэр гаргах заавар 
Үнэгүй утасны апп: Apple app store/Google PlayҮнэгүй утасны апп: Apple app store/Google Play
• Мөн дараах вэб хуудас: https://knowhbv.org

APRI ба FIB-4 тооцоололAPRI ба FIB-4 тооцоолол
Инваз бус шинжилгээний аргаар элэгний фиброз хатуурлын Инваз бус шинжилгээний аргаар элэгний фиброз хатуурлын 
зэргийг тодорхойлох  зэргийг тодорхойлох  
• Know HBV утасны апп эсвэл https://knowhbv.orghttps://knowhbv.org

ГВВ-ийн тоооцоололГВВ-ийн тоооцоолол
Архаг ГВВ-ийн улс орны эдийн засгийн үнэлгээ Архаг ГВВ-ийн улс орны эдийн засгийн үнэлгээ 
• https://hepbcalculator.orghttps://hepbcalculator.org

ГВВ-ийн эрсдэлийн үнэлгээГВВ-ийн эрсдэлийн үнэлгээ
Халдварт өртөх эрсдэлийг үнэлэх нууцлалтай цахим үнэлгээХалдварт өртөх эрсдэлийг үнэлэх нууцлалтай цахим үнэлгээ
• https://med.stanford.edu/liver/education/hra.htmlhttps://med.stanford.edu/liver/education/hra.html
• https://hepbhra.org https://hepbhra.org 

ӨвчтөнӨвчтөн,, клиник болон амаржих эмнэлгүүдэд зориулсан   клиник болон амаржих эмнэлгүүдэд зориулсан  
ГВВ-ийн мэдээ мэдээлэлГВВ-ийн мэдээ мэдээлэл
HBsAg(+) жирэмсэн эхчүүдэд зориулсан мэдээлэл:HBsAg(+) жирэмсэн эхчүүдэд зориулсан мэдээлэл:
• https://www/cdc.gov/hepatitis/hbv/patienteduhbv.mnhttps://www/cdc.gov/hepatitis/hbv/patienteduhbv.mn
• https://www.hebmoms.org/brochures https://www.hebmoms.org/brochures 

Ази америкчуудАзи америкчууд,, Номхон далайн арлынхан Номхон далайн арлынхан,, Африк  Африк 
америкчууд болон нийт хүн амд зориулсан мэдээлэл:америкчууд болон нийт хүн амд зориулсан мэдээлэл:
• https://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/patienteduhbv.htmhttps://www.cdc.gov/hepatitis/hbv/patienteduhbv.htm
• https://www.hepbmoms.org/brochures https://www.hepbmoms.org/brochures 

HBsAg(+) жирэмсэн эхийн оношилгоо ба амаржих эмнэлэгHBsAg(+) жирэмсэн эхийн оношилгоо ба амаржих эмнэлэг,, гарах  гарах 
үеийн мэдээүеийн мэдээ
• https://www.hepbmoms.org/brochureshttps://www.hepbmoms.org/brochures

Дэлхий даяараа ГВВ болон элэгний хорт хавдрын эсрэг дуу хоолойгоо нэгтгэн тэмцье.
ГBВ-ийн эсрэг Jade Ribbon болон JoinJade нэгдэгтүнГBВ-ийн эсрэг Jade Ribbon болон JoinJade нэгдэгтүн!!

Нэмэлт эх сурвалжууд 
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Халдварт өвчин 
судлалын үндэсний төв
Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо, 
Нам Ян Жүгийн гудамж
Утас: 976-11-458699
info@nccd.gov.mn
www.nccd.gov.mn

ФАИР төрийн бус ФАИР төрийн бус 
байгууллагабайгууллага
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо,
Жуулчны гудамж
Утас: 976- 70101810
info@fireprojetcs.org
www.fireprojects.org

Стэнфордын анагаахын Стэнфордын анагаахын 
их сургуулийн дэргэдэх их сургуулийн дэргэдэх 
Азийн элэгний төвАзийн элэгний төв
780 Welch Road, CJ 130
Palo Alto, CA 94304, USA
Toll Free: 888-311-3331 
Fax: 650-736-8001
liver.stanford.edu
#JOINJADE 


