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Зохион Байгуулах Аргачлал

Ерөнхий мэдээлэл
Дэлхиин Цэвэршилтиин Насны Эрүүл Мэнд Хамгаалах Өдрииг жил бүр 10 сарын 18-д
сурталчлан зохион баигуулдаг билээ. Үүнииг анх Олон Улсын Цэвэршилтиин Ниигэмлэг
(IMS) болон Дэлхиин Эрүүл Мэндиин Баигууллага (WHO) санаачилж цэвэрших
эмнэлзүиг судалсныг танилцуулж, дунд наснаас хоиш эмэгтэичүүдиин эрүүл мэндииг
хамгаалах, үзүүлэх тусламж үилчилгээг саижруулахад чиглэж зохион баигуулах болсон
баина.
Эрүүл мэндиин баигууллагууд, эмнэлгиин мэргэжилтнүүд дэлхии даяар сурталчлах уг
үил ажиллагаанд идэвхтэи оролцож, өгөгдсөн сургалтын мэдээлэл танилцуулж, олон
ниитиин сүлжээгээр сурталчлахыг уриалж баина.
Уг сургалт сурталчилгааны ажлыг аргачлалын дагуу зохион баигуулснаар улс орондоо
зохион баигуулсан арга хэмжээг дэлхии даяар зарласан танилцуулах боломжтои болно.
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Ясны Эрүүл Мэнд сэдэвииг Олон Улсын Цэвэршилтиин Ниигэмлэг 2021 оны Дэлхиин
Цэвэршилтиин Өдриин сэдэв болгон сонгосон болно.
“Ясны эрүүл мэнд” гэж юуг илэрхиилж баигаа вэ?
Яс бол өөриин мэдрэл болон цусан хангамжтаи амьд эд. Ясны цөм тэнхлэг нь биеиин
өндөртэи оиролцоо өндрөөс унахад хугарч, бэртэхгүи баихаар бат бөх баиж, хөдөлгөөнд
саад учруулдаггүи өвөрмөц хөнгөн бүтэцтэи баидаг. Эрүүл ясны бүтэц хүнии биеииг
бүрэн бүтэн баидлыг хамгаалах чухал үүрэгтэи.
Яс өөриигөө тогтмол нөхөн төлжүүлдэг. Бие махбодии нөхөн төлжих тогтолцоо
хөгширсөн ясны эдииг задалж шинэ ясны эдээр нөхөх чадвартаи баидаг. Цэвэршихээс
өмнө ясны эдиин нөхөн төлжилт ясны эдиин задралаас давамгаилж баидаг. Харин
цэвэршсэнээс хоиш эсрэгээр задрал нь давамгаилах болдог. Ингэснээр ясны эдиин бат
бөх чанар алдагдаж эхэлдэг. Цэвэрших үед бэлгиин дааврын буурлаас шалтгаалах бат
бөх чанар алдагдахын зэрэгцээ ясны эдиин насжилтаас шалтгаалах өөрчлөлтүүд ясны
эрүүл мэндэд нөлөөлж баидаг. Өнөөдриин баидлаар хүн амын дундач наслалт уртасч
баина. Наслалт уртсах хэмжээгээр хүн амын дунд ясны эрүүл мэндиин асуудал ихсэх
хандлагатаи болж баина.
Яс-тулгуур эрхтэн тогтолцооны эрүүл мэнд нь бидэнд өдөр тутмын хэвиин үил
ажиллагаа, амьдралын чанар, бусдаас хамааралгүи бие даасан баидал, дундаж наслалт,
эрүүл мэндиин тусламж үилчилгээнии ачаалал зэрэг өргөн хүрээнд нөлөө үзүүлдэг.
Зохистои хооллож, дасгал хөдөлгөөн тогтмол хииж, ахуин нөхцөлд унаж бэртэхээс
хамгаалах арга хэмжээ авах нь ясны эрүүл мэндииг хамгаалахад тусална
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Хэрхэн оролцох

Сургалт сурталчилгаанд идэвхтэи оролцох олон хэлбэр баидаг. Дараах үил
ажиллагаанаас санаа авч хэрэгжүүлнэ үү.
1) Цэвэршилтиин насны эрүүл мэнд хамгаалах өдөр жил бүриин 10 сарын 18-д
болдогииг өөртөө сануулан хадгалж Олон Улсын Цэвэршилтиин Ниигэмлэг (IMS) болон
дэлхии даяар хамтран ажилладаг баигууллагуудтаи энэ өдрииг хамт тэмдэглэн
өнгөрүүлэх.
2) Олон хэлбэриин сүлжээгээр түгээгдэх цэвэршилтиин насанд ясны эрүүл мэндиин
талаарх сургалтын эх сурвалжииг олон хэлбэриин сүлжээгээр түгээгдэхииг хүлээн авч
унших, үзэх, сонсох бөгөөд авсан мэдээллээ хуваалцах.
3) World Menopause Day график зураглалыг дараах hashtag ашиглан олон ниитиин
сүлжээгэр постлох:
#IMS
#worldmenopauseday
#worldmenopauseday2021
4) IMS World Menopause Day постыг олон ниитиин сүлжээ, бүртгэлээр LIKE дарж
хуваалцах
IMS Facebook https://www.facebook.com/Intmenopausesociety/ @intmenpausesociety
IMS Twitter https://twitter.com/intlmenopause?lang=en @IntlMenopause
IMS Instagram InternationalMenopauseSociety @internationalmenopausesociety
IMS Linkedin https://www.linkedin.com/company/internationalmenopausesociety
5) Өөриин ажлын баир болон оиролцоо баигууллагдаа дараах ажлыг зохион баигуулах
\цахимаар бөгөөд бүлэг хүмүүсиин дунд\::
• Мэдээлэл хуваалцах өдриин хоол
• Биеиин тэнцвэр саижруулах, булчин хөгжүүлэх төрлиин биеиин тамир дасгал
хиих, хамт явган алхах арга хэмжээ зохион баигуулах
6) Цэвэршилтиин Эрүүл Мэнд Хамгаалах өдрииг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн талаар бид
нартаи #IMS
#worldmenopauseday
#worldmenopauseday2021
хувалцана уу
ЭХ СУРВАЛЖ
Эмнэлгиин мэргэжилтнүүдэд
Link to White Paper
Link to October Webinar on Bone Health
Link to 1:1 Interview (professionals)-video
and podcast
Link to Poster
Link to Women’s Leaflet
Link to WMD logo
Link to social media graphics

Олон ниитэд, эмэгтэичүүдэд
Link to Poster
Link to Women’s Leaflet
Link to 1:1 Interview (women)-video
Link to 1:1 Interview (women)-podcast
Link to WMD logo
Link to social media graphics
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