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Мэс заслын өмнөх Мэс заслын өмнөх 
антибиотикийн 
урьдчилан сэргийлэлт

Биргит Росс, Анагаахын доктор

Эссэний их сургуулийн эмнэлгийн 

Эрүүл ахуйн тэнхим

Мэс заслын шархны халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх (МЗШХ)

- Мэс заслын шархны халдвар нь эмнэлгээс шалтгаалах 

халдварын 15 %-ийг эзэлж байна *

- Энэ нь эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх хугацааг уртасгаж, 

зардлыг ихэсгэдэг.

*Монгол улсад : 3 9 % (5 4 %)*Монгол улсад : 3,9 %  (5,4 %)
(B‐E Ider et al BMC Proceedings 2011, Volume 5 Suppl 6)
(WHO Report on the Burden of Endemic Health Care‐Associated Infection Worldwide)



‐5/24/2012

‐2

Мэс заслын шархны халдварын 
эрсдэлт хүчин зүйлүүд (1):

-Хоол тэжээлийн байдал (хоол хүнсний хомсдол нь МЗШХ-ын эрсдэлийг 

ихэсгэнэ)

-Чихрийн шижин (Хагалгааны өмнөх сахарын түвшин ихсэх нь мэс 

заслын шархны халдварын эрсдэлтэй шууд хамааралтай)

-Никотин
-Таргалат (БЖИ > 40)

-Хавсарсан өвчин (ө.х. Элэгний хатуурал)

-Арьсны өвчинтэй хавсрах
-Бичил биетний ургалт (ө.х. Амьсгалын замаар зөөвөрлөгдсөн 

стафилакокк ауреус)

-Хагалгааны өмнөх хэвтэлтийн хугацаа (хүндэрсэн өвчнийг 

илэрхийлнэ)

Modified from
Ific – Basic concepts of Infection Control
Second Edition – revised 2011 

Мэс заслын шархны халдварын 
эрсдэлт хүчин зүйлүүд (2):

-Хагалгааны өмнө арьсыг халдваргүйтгэх (спиртэд суурилсан 

бэлдмэл, хлоргексидин)

-Мэс заслын сойз (мэс заслын багийн)( )

-Хагалгааны өмнө үс хусах (хагалгааны өмнө үсийг даруй хусах 

тайрах нь эрсдэлийг бууруулдаг)

-Хагалгааны үргэлжлэх хугацаа
-Хагалгааны талбай бохирдох (микробын эсрэг урьдчилан 

сэргийлэлт)

-Гадны биетүүд (утас, гуурс, суулгац г.м)д үүд (у , уур , уу ц )

-Биеийн температур буурах (судас нарийссаны улмаас)

-Мэс заслын техник ажилбар (сайн арга техник нь МЗШХ-ын 

эрсдэлийг бууруулах нь мэс заслын багийн туршлагаас хамаарна)

Ific – Basic concepts of Infection Control
Second Edition – revised 2011 
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Мэс заслын шархны халдварын 
эрсдэлт хүчин зүйлүүд (3):

Хагалгааны өрөөний агааржуулалт (Суулгац хийх хагалгааны 

МЗШХ-аас сэргийлэх; хагалгааны талбар дахь бичил биетний тоо 

тэнд байгаа хүмүүсийн тоо, тэдгээрийн хөдөлгөөнөөс шууд хамаарна–

иймд хөдөлгөөнийг хянаж байх хэрэгтэй)

-Багаж хэрэгслийг зохимжгүй аргаар ариутгах
Мэс заслын багийн зүгээс халдвар авах (хамгаалах хувцас ариун-Мэс заслын багийн зүгээс халдвар авах (хамгаалах хувцас, ариун 

бээлийн хэрэглэх)

Ific – Basic concepts of Infection Control
Second Edition – revised 2011 

Микробын эсрэг урьдчилан сэргийлэлт

М б й МЗШХ й-Микробын эсрэг урьдчилан сэргийлэлт нь МЗШХ-ын эрсдэлийг 

бууруулна. 

-Гол төлөв нэг удаагийн тун хангалттай.

-Зүслэг хийхээс 30 минутын өмнө хэрэглэх нь хангалттай.

-Урьдчилан сэргийлэх бодис аюулгүй, найдвартай байх.

-Тухайн хэсгийн эсэргүүцэх чадварыг хадгалах замаар 

хагалгааны үеийн бохирдолтоос хамгаалах ёстой.

Ific – Basic concepts of Infection Control
Second Edition – revised 2011 
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Микробын эсрэг урьдчилан сэргийлэлт

Антибиотикийн урьдчилан сэргийлэлт нь мэс заслын төрөл 

болон эрсдэлт хүчин зүйлүүдээс  хамаарч нэмэгдэж болох юм. 

(ө.х. Хагалгааны хугацаа урт байх, хавсарсан өвчин г.м)
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Антибиотикийн урьдчилан сэргийлэлтийн хамгийн үр нөлөөтэй үе

Perioperative Antibiotika‐Prophylaxe; 
Empfehlungen einer Expertenkommission der Paul‐Ehrlich‐Gesellschaft für Chemotherapie
e. V.
Chemother J 2010;19:70–84.

Хагалгаа эхлэх Time (hours)
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Микробын эсрэг урьдчилан сэргийлэлтроб эсрэ ур д ла сэр лэл

- Антибиотикийг боломжтой бол зүслэг хийхэд аль болох 

ойрхон өгөх

- Антибиотикийг шархыг хаасны дараа өгөх нь ач 

холбогдолгүй зүйл юм.

Classen DC, Evans RS, Pestotnik SL, Horn SD, et al. The timing of prophylactic administration of antibiotics and the risk of 
surgical‐wound infection. NEJM 1992;326:281–6.
Bates T, Siller G, Crathern BC, Bradley SP, et al. Timing of prophylactic antibiotics in abdominal surgery: trial of a 
preoperative versus an intra‐operative first dose. Br J Surg 1989;76:52–6.
Weber WP, Marti WR, Zwahlen M, Misteli H, et al. The timing of surgical antimicrobial prophylaxis. Ann Surg 2008;247:918–26.

Микробын эсрэг урьдчилан сэргийлэлт

‐ Хагалгааны үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэлтийн удаагийн тунг

Hellbusch LC, Helzer‐JulinM, Doran SE, Leibrock LG, et al. 
Single dose vs multiple dose antibiotic prophylaxis in instrumented lumbar fusion a prospective study

‐ Хагалгааны үр дүнтэй урьдчилан сэргийлэлтийн удаагийн тунг 
2 цагийн дотор өгөх < 2 ц

- Урт хугацааны хагалгааны 2 дахь тун тухайн антибиотикийн 

хагас амьдралын үеэс хамаарна. 

Single‐dose vs. multiple‐dose antibiotic prophylaxis in instrumented lumbar fusion – a prospective study. 

Surg Neurol 2008;70:622–7.

Perioperative Antibiotika‐Prophylaxe; 
Empfehlungen einer Expertenkommission der Paul‐Ehrlich‐Gesellschaft für Chemotherapie e. V.
Chemother J 2010;19:70–84.
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Антибиотик Хоногийн тун Хагас амьдралын 

Антибиотик хэрэглэсэн давтамж

Антибиотик Хоногийн тун үе
Ампициллин 5 г 60 – 120 мин

Ампициллин/сульфактам 2 г/1 г 60 мин

Ампициллин/главуланацид 2 г/0,2 г 60 мин

Цефотаксим 2 г 2 – 12 цаг
Цефуроксим 1,5 г 120 – 240 минЦ фур
Цептриаксон 2 г > 8 цаг
Метронидазол 2 г 8.5 цаг

Улаан хоолой, нойр булчирхай, Улаан хоолой, нойр булчирхай, 
элэг тайрах хагалгааэлэг тайрах хагалгаа

Тооцоолж байгаа эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ:

Анаэроб, Энтеробактериуд, Энтерококкууд, Стафилококкууд

Зөвлөж буй антибиотикууд:

Цефалоспорины 2 дахь удам (ө.х. цефуроксим)

Ме ро азо э ө бо о (заа а б )Метронидазолыг нэмж өгч болно (заавал биш).
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Ходоодны мэс засалХодоодны мэс засал

Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ:

Анаэроб, Энтеробактериуд, Стафилококкууд

Зөвлөж буй антибиотикууд:

Ампициллинүүд (жишээлбэл: Aмоксациллин, ампициллин)

Цефалоспорины 1, 2 дахь удамын (жишээлбэл: цефазолин, 

цефуроксим)

Цөсний замын мэс засалЦөсний замын мэс засал

Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ:Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ:

Гэдэсний савханцар, Анаэроб, Энтеробактериуд, Энтерококкууд, 

Стафилококкууд, (ERCP-ын дараах псевдоманос)

Зөвлөж буй антибиотикууд:

Цөсний хурц үрэвсэл ба яаралтай ажилбарын үед: 

Aминопенициллинүүд (жишээлбэл: Амоксациллин, Ампициллин),

Цефалоспорины 1, 2 дахь удамын (жишээлбэл: цефазолин, 

цефуроксим)

Антибиотик хэрэглэхгүй боловч хэвлийн хөндийг дурандах мэс 

ажилбарын үед шаардагдаж болно.



‐5/24/2012

‐8

Бүдүүн гэдэсний мэс засалБүдүүн гэдэсний мэс засал

Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ:

Фрагил бактеройдууд, гэдэсний савханцар, Анаэроб, 

Энтеробактериуд, Энтерококкууд

Зөвлөж буй антибиотикууд:

Aминопенициллинүүд (жишээлбэл: Амоксациллин, Ампициллин),

эсвэл
Цефалоспорины 1, 2 дахь удамын (жишээлбэл: цефазолин, 

цефуроксим)

Карбапенемсийг хэрэглэх нь халдварыг хүндрүүлэх буюу 

Карбапенемсийн хордлого үүсгэх эрсдэлтэй.

Мухар олгой авах хагалгаа Мухар олгой авах хагалгаа 

Урьдчилан сэргийлэх тогтсон журам байхгүй!
Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ:
Гэдэсний савханцар, фрагилийн бактеройдууд,
Анаэроб, Энтеробактериуд, Энтерококкууд 

Зөвлөж буй антибиотикууд:
Зөвхөн мухар олгойн хурц үрэвсэл юмуу эсвэл яаралтай 
хагалгааны үед: 

Aминопенициллинүүд (жишээлбэл: Амоксациллин, Ампициллин),

эсвэл
Цефалоспорины 1, 2 дахь удамын (жишээлбэл: цефазолин, 

цефуроксим)
Метронидазолыг нэмж хэрэглэж болно.
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Ивэрхийн мэс засалИвэрхийн мэс засал

Урьдчилан сэргийлэх тогтсон журам байхгүй!Урьдчилан сэргийлэх тогтсон журам байхгүй!

Антибиотикийн урьдчилан сэргийлэлтийг зөвхөн эрсдэлт 

хүчин зүйлүүд байх тохиолдолд хийнэ. 

Жишээлбэл: Хавчуулагдсан гэдэсний гогцоо үрэвсэх,

Мэдрэлийн мэс засалМэдрэлийн мэс засал

Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ:

Нэн түрүүнд:

Стафилакокк пропионбактеритай зэрэгцэх

Зөвлөж буй антибиотикууд:

Ампициллинүүд

эсвэл
Цефалоспорины 1 дэх удамын антибиотик (цефазолин)
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Эх барих-эмэгтэйчүүд
Шээсний замын халдвараас сэргийлэх

(давсаг тайрах, үр хөндөх, кесарево хагалгаа)(д р , үр д , р )

Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ: 

Анаэроб, Энтеробактериуд, Энтерококкууд, Стафилококкууд

Бэлгийн замын халдвар (тэмбүү, хламид, гонорей)

Зөвлөж буй антибиотикууд:

Aминопенициллинүүд (жишээлбэл: Амоксациллин,Aминопенициллинүүд (жишээлбэл: Амоксациллин, 

Ампициллин),

Цефалоспорины 1, 2 дахь удамын (жишээлбэл: цефазолин, 

цефуроксим)

Тэмбүү бол пенициллин

Шээсний замын мэс засал

Зорилго: 
1. Шээсний замын халдвараас зайлсхийх
2. Мэс заслын шархны халдвараас зайлсхийх

Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ:Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ: 
Анаэроб, Энтеробактериуд, Энтерококкууд, Стафилококкууд

Бэлгийн замын халдвар 

Ажилбарын хэлбэртэй хамааралтай

Зөвлөж буй антибиотикууд:
Aминопенициллинүүд (жишээлбэл: Амоксациллин, Ампициллин),

Цефалоспорины 1, 2 дахь удамын (жишээлбэл: цефазолин, цефуроксим)
Фтор-хинолонууд (Oфлоксазин, Цифрофлоксазин) шээсэнд сайн 

нэвтэрдэг. 
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Зүрхний мэс засал

Т б й йТооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ: 

Нэн түрүүнд стафилакоккууд:

Зөвлөж буй антибиотикууд:

Цефалоспорины 1, 2 дахь удамын (жишээлбэл: 

цефазолин, цефуроксим)

С ф й ф 3Стафилакоккийн эсрэг цефалоспорины 3 дахь удмын 

антибиотикууд хангалтгүй, (Грам сөрөг нянд илүү 

үйлчилнэ)

Сунжирсан хагалгааны үед 24 цагийн урьдчилан 
сэргийлэлтийг зөвлөж байна!

Согог засал: Ясны мэс засал
Хиймэл эрхтэн суулгах, ясны ил хугарал

Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ: 

Стафилококк (анаэроб нянгууд өвчтөнд эрсдэлтэй)

Зөвлөж буй антибиотикууд:

Aминопенициллинүүд (жишээлбэл: Амоксациллин, 

Ампициллин),

Цефалоспорины 1, 2 дахь удамын (жишээлбэл: цефазолин, 

цефуроксим),

Клиндамицин

Үе дурандах ажилбарт тогсон журам байхгүй
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Чих, хамар, хоолойн мэс засалЧих, хамар, хоолойн мэс засал

Тооцоолж буй эмгэг төрүүлэгчдийн хүрээ: 

Стафилококк, стрептококк, амны хөндийн анаэробууд

Зөвлөж буй антибиотикууд:

Aминопенициллинүүд (жишээлбэл: Амоксациллин, 

Ампициллин)Ампициллин),

Цефалоспорины 1, 2 дахь удамын (жишээлбэл: цефазолин, 

цефуроксим),

Клиндамицин
hdm3

ДүгнэлтДүгнэлт::

- Антибиотик хагалгааны туршид хэрэгцээтэй:

Зөв цаг хугацааг сонго!

- Антибиотикийн эмчилгээний арга, тасралтгүй урьдчилан 

сэргийлэлт :

Зөвхөн тусгай заалтаар!

- Хэрэв та нянг мэдэж байвал зөв эмийг сонгож чадна!



Slide 23

hdm3 Clinda? Ist das nicht eher bizarr bis antik?
Held Michael; 12.04.23


