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9M. ХООЛЛОЛТТОЙ ХОЛБООТОЙ НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД БА 
ШИЙДЛҮҮДИЙН ЛАВЛАХ ХҮСНЭГТҮҮД  

 
УГЖААР ХООЛЛОХ ҮЕД ТОХИОЛДДОГ НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД БА ШИЙДЛҮҮД  
 

НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД  БОЛОМЖИТ ШИЙДЛҮҮД  

Угжаар гарах шингэний урсац 
хэт хурдан байх 

o Хэмнэлийг нь удаашруулах (Хавсралт 9J) 
o Урсацыг удаашруулах өөр байрлал хэрэглэх (хажуугаараа 

хэвтэх, цэх суух г.м) 
o Угжны савыг хөндлөн барих — босоо барихаас аль болох 

зайлсхий 
o Удаан гоожилттой соосго буюу хөхөлт хэрэглэ (нүх жижигтэй, 

чадварын түвшингийн дугаар багатай)  

Угжаар гарах шингэний урсац 
хэт удаан байх 

o Хурдан гоождог соосго хэрэглэ (том нүхтэй, үзүүлэлтийн дугаар 
нь өндөр)  

o Урсацыг хурдасгах өөр байрлал хэрэглэх (бүүвэйлэх байрлал) 
o Угжны савыг бага зэрэг босоо байрлалд байлгах  

Хооллохдоо 30 мин-с дээш 
хугацаа зарцуулах  

o Яагаад гэдэг шалтгааныг нь тодруулах  
o Байрлалаа шалгаад байр солих үндсэн элементүүдийг турш 

(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 
o Урсацын хурдыг шалгаж үзээд шаардлагатай бол тохиргоо 

хийх, Урсацын хурд хүүхдийн чадамжтай тохирохгүй байх нь 
хооллох хугацааг удаашруулж, үр дүнгүй болгодог  

o Хэрэв хүүхэд амархан ядарч байвал бага зэргийн завсарлага 
авах  

o Өдөр болон шөнийн турш бага хэмжээгээр олон удаа 
хооллохыг эрмэлзэх  

o Хооллох явцдаа хүүхэдтэй ярилцах, дуу дуулж өгөх зэргээр 
идэвхижүүлж хооллолтын үр дүнг сайжруулах  

Хооллох үед төвөгшөөх  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тогтоох  
o Байрлалаа ольж үзэх  
o Хооллохын өмнө болон хооллох явцад хүүхдийг аль болох 

тайван байлгана (Хавсралт 9K) 
o Урсацын хурдыг шалгаж үзээд шаардлагатай бол тохиргоо 

хийх, урсгал хэт хурдан эсвэл удаан байх нь хүүхдийг бухимдах 
шалтгаан болдог.  

o Хүүхдэд хэсэг хугацаанд завсарлага өгөх (хэхрүүлэх, цохих,) 
o Хүүхэд тайван хооллох нөхцөл бүрдтэл тайвшруулагч ашиглах  

Хооллох үед унтах  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тогтоох  
o Хүүхдийг сэргэг байлгах өөр байрлалууд туршиж үзэх  
o Урсгалын хурдыг шалгаж үзээд шаардлагатай бол тохирсон 

хөхөлтөөр солих, урсгал хэт хурдан эсвэл удаан байх нь 
хүүхдийг бухимдах, стрессдэх, ядрах шалтгаан болдог 

o Хүүхэд өлссөн эсвэл цадсан тухай дохио илэрхийлж байгаа 
эсэхийг ажиглах (хавсралт 9L-2) 

o Хооллох явцдаа хүүхэдтэй ярилцах, дуу дуулж өгөх зэргээр 
идэвхижүүлж хооллолтын үр дүнг сайжруулах 

o Хооллохын өмнө болон хооллох явцад алхах зэргээр тэднийг 
сэргэг байлгах стратеги баримтлах (Хавсралт 9K) 

Хооллох үед ханиалгах, хахах, 
хоолойд юм тээглэх  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Тухайн тохиолдлыг зогсоох зорилгоор байрлалаа өөрчлөх 

/илүү цэх суух/, байрлалтай холбоотой нийтлэг алхамуудыг 
дагаж мөрдөх (Бүлэг 1, хэсэг 1) 
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o Урсацыг ажиглаж шаардлагатай бол тохирсон хөхөлтөөр солих 
—ер нь бол удаан урсацтай жижиг хөхөлтүүд сайн байдаг.  

o Урсгалыг удаашруулах (хавсралт 9J) 
o Хүүхдэд хэсэг хугацаанд завсарлага өгөх (хэхрүүлэх, цохих) 
o Шингэнийг өтгөрүүлэх арга хэмжээ авах (хавсралт 9E) 

Угжнаас татгалзах  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхдийн таатай байдлыг нэмэгдүүлэх өөр байрлал туршиж 

үзэх  
o Хооллохын өмнө болон хооллох явцад хүүхдийг аль болох 

тайван байлгана (Хавсралт 9K) 
o Урсгалын хурдыг шалгаж үзээд шаардлагатай бол тохиргоо 

хийх, урсгал хэт хурдан эсвэл удаан байх нь хүүхдийг 
бухимдах, угжинд дургүй болох  шалтгаан болдог.  

o Хүүхэд өлссөн эсвэл цадсан дохио илэрхийлж байгаа эсэхийг 
ажиглах (хавсралт 9L-2) 

o Өөр угж, хөхөлт хэрэглэж үзэх  
o Хүүхдийг хүчээр хооллож хэрхэвч болохгүй  

Угжих үед болон дараа нь 
бөөлжих, огих  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Тухайн тохиолдлыг зогсоох зорилгоор байрлалаа өөрчлөх 

/илүү цэх суух/, байрлалтай холбоотой нийтлэг алхамуудыг 
дагаж мөрдөх (Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Урсгалын хурдыг шалгаж үзээд шаардлагатай бол тохирсон 
хөхөлтөөх солихх, урсгал хэт хурдан байх нь хүүхдийг огих, 
бөөлжих шалтгаан болдог.  

o Хүүхэд өлссөн эсвэл цадсан дохио илэрхийлж байгаа эсэхийг 
ажиглах (хавсралт 9L-2) 

o Хэт их хооллохоос зайлсхий  
o Хүүхэд гулгиж байвал хэсэг хугацаанд завсарлага авна уу.   
o Хүүхдийг хооллосны дараа 20 минутаас доошгүй хугацаанд 

босоо байрлалд байлгана.  
o Хүүхэд огих зэргээс сэргийлж хооллохын өмнө, дараа нь 

тайвшруулагч соосго хөхүүлэх арга хэрэглэ.  
o Хоол идсэний дараа гэдсэн дээр нь гараар дарж болохгүй  
o Бүүр болохгүй бол шингэнийг өтгөрүүлэх арга хэмжээ авна 

(Хавсралт 9E) 

 

АЯГАНААС УУХ ҮЕД ТОХИОЛДДОГ НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД БА ШИЙДЛҮҮД  
 

НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД БОЛОМЖИТ ШИЙДЛҮҮД  

Аяганаас уух үед ханиалгах, 
хахах, цацах  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Тухайн тохиолдлыг зогсоох зорилгоор байрлалаа өөрчлөх 

/толгойгоо урагш харуулах байдлаар илүү цэх суух, эрүүний 
шугам газартай параллель байна/, байрлалтай холбоотой 
нийтлэг алхамуудыг дагаж мөрдөх (Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Хүүхдэд барихад эвтэйхэн жижиг аяга хэрэглүүлнэ.  
o Хүүхдэд аягыг нь барьж өгч нэг нэг балгаар аажим уулгана.  
o Аяганд нь бага хэмжээтэй шингэн хийж өгнө.  
o Аяганаас ууж сурах дадлагыг ойр ойрхон хийлгэнэ.  
o Бага хэмжээгээр нэг балгаар, тайван удаан ууж сурах дадал 

эзэмшүүлнэ.  
o Урсацын хэмжээг удаа байлгах зорилгоор өтгөрүүлсэн шингэн 

өгнө (хавсралт 9E) 

Шингэнийг аяганаас асгах  o Аяганаас ууж сурах дадлагыг ойр ойрхон хийлгэнэ.  
o Хүүхдэд аяганаас хэрхэн ууж сурах талаар зааж өгнө.  
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o Аяганд нь бага хэмжээтэй шингэн хийж өгнө.  
o Хүүхэд аягаа зөв хэрэглэх үед нь урамшуулж асгахгүй ууж 

сурах талаар ойр ойрхон зааварчилгаа өгнө (“Абелийг хардаа, 
аяганаас ямар мундаг уудаг хүүхэд вэ г.м.”) 

Хэлээрээ аяга долоох   

o Байрлал солих үндсэн зарчмуудыг мөрдөж биеийг 
хөдөлгөөнгүй, тохьтой байрлалд суулгана (Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Хүүхдэд аягыг нь барьж өгч нэг нэг балгаар аажим уулгана 
o Аяганаас ууж сурах дадлагыг ойр ойрхон хийлгэнэ.  
o Шингэний урсацыг бууруулах зорилгоор байгалийн гаралтай 

өтгөрүүлэгч бодисууд хийх бөгөөд хүүхэд өөрөө аяганаас 
чөлөөтэй уудаг болсон тохиолдолд өтгөрүүлэгч нэмэх 
шаардлагагүй (Хавсралт 9E, 9F) 

Толгой сэгсэрч аягыг цааш 
түлхэх — аяга хэрэглэхээс 

татгалзах  

o Хүүхэд өөрийгөө өлссөн, цангасан, цадсанг илэрхийлж байгаа 
эсэх дохионы хэлийг сайтар ажиглана уу (Хавсралт 9L2) 

o Хооллохын өмнө болон хооллох явцад хүүхдийг тайван 
байлгах шаардлагатай (Хавсралт 9K) 

o Хүүхдийг тав тухтай байрлалд байлгах хэрэгтэй.  
o Өөр өөр аяга хэрэглэж дасгах  
o Уух хурдыг нь багасгах  
o Аяганаас өөрөө хэрхэн ууж байгаагаа хүүхдэд үзүүлэх  
o Аяганаас ууж сурах дадлагыг ойр ойрхон хийлгэнэ.  
o Аяганд шингэн хийхгүйгээр хүүхдэд бариулж, тоглуулах зэргээр 

аягатай илүү чөлөөтэй харьцаж сургах (хоолны болон хоолны 
бус цагаар)   

 

ХАЛБАГААР ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД БА ШИЙДЛҮҮД  
 

НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД  БОЛОМЖИТ ШИЙДЛҮҮД  

Сандал дээр цэх суухад 
хүндрэлтэй байх  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхэд халбагаар хооллох зохистой насанд хүрсэн эсэхийг 

сайтар анхаарч үзэх нь чухал  (Бүлэг 1, Хэсэг 6) 
o Харилцан адилгүй янз бүрийн байрлалд суулгаж туршиж үзээд  

хамгийн эвтэйхэн байрлалыг нь олж тодорхойлох хэрэгтэй 
(Бүлэг 1, Хэсэг 6)  

o Янз бүрийн сандал, ширээ, суулгалтын байрлалуудын хэв 
маягуудыг туршиж үзэх нь чухал.  

o Хоолноос бусад үед цэх сууж биеийн хүчийг нэмэгдүүлэх 
дадлыг олонтоо оролдож үзэх хэрэгтэй.  

o Хооллолтын хугацаа 30 минутаас ихгүй байна.  
o Өдрийн турш бага хэмжээгээр, олон удаа хооллох хандлагыг 

баримтлах нь чухал. Ялангуяа хүүхэд удаан суухдаа ядарч 
байгаа үед энэхүү аргыг дагаж мөрдөнө.  

Халбаганд амаа нээж өгөхгүй 
байх, тогтворгүй байх  

o Хоолыг хуурай халбаганд идэж эхэлнэ. Үүний дараа халбагаа 
хүүхдийн идэж чадах хэмжээгээр хоолонд дүрж хоол хутгах 
байдлаар хүүхдийг хооллоно.  

o Хүүхэд өлссөн эсвэл цадсан, цангасан тухай дохио илэрхийлж 
байгаа эсэхийг ажиглах (Хавсралт 9L2) 

o Хүүхдийн байрлалыг анхааралтай ажиглаж таагүй зүйл 
илэрвэл байрлалыг сольж эвтэйхэн болгох нь чухал (Бүлэг 1, 
Хэсэг 1) 

o Хүүхдийг хоолны бус цагаар халбагатай аль болох харьцуулж 
чөлөөтэй хэрэглэж сурах дадал эзэмшүүлнэ.  

o Аль болох халбагаар хооллох дадал суулгана.  
o Мөн хүүхдэд заах зорилгоор өөрөө халбаганаас идэж үзүүлнэ.  
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o Янз бүрийн халбага туршиж үзнэ.  
o Хүүхдийг хооллох үед анхаарал сарниулах зүйлсээс хол 

байлгана /олон хүн бужигнаж байгаа өрөөнөөс хүүхдийг эсрэг 
тал руу нь харуулж чимээ, тод гэрэл зэргээс зайлсхийнэ/ 

o Хүүхдийг хүчээр хооллож хэрхэвч болохгүй . 

Хооллолт 30 минутаас дээш 
хугацаагаар үргэлжлэх  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхдийн байрлалыг анхааралтай ажиглаж таагүй зүйл 

илэрвэл байрлалыг сольж эвтэйхэн болгох нь чухал (Бүлэг 1, 
Хэсэг 1) 

o Бага хэмжээгээр олон удаа хооллох зарчим баримтлана.  
o Хооллох явцдаа хүүхэдтэй ярилцах, дуу дуулж өгөх зэргээр 

идэвхижүүлж хооллолтын үр дүнг сайжруулах 
o Хүүхдийг өөрөө хооллож сурах явцыг дэмжих зорилгоор 

өөрчилсөн төхөөрөмж хэрэглэнэ. (Хавсралт 9I) 
o Хэрэв хүүхэд тухайн хоолыг идэхэд хүндрэлтэй байвал 

тэдгээрийг өөрчилж болно (Хавсралт 9E, 9F) 

Халбага хэрэглэхээс төвөгшөөх  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхэд өлссөн эсвэл цадсан, цангасан тухай дохио илэрхийлж 

байгаа эсэхийг ажиглах (Хавсралт 9L-2) 
o Хүүхдийг хооллохын өмнө болон хооллох явцад аль болох 

тайван байлгана (Хавсралт 9K) 
o Хүүхдийн байрлалыг анхааралтай ажиглаж таагүй зүйл 

илэрвэл байрлалыг сольж эвтэйхэн болгох нь чухал 
o Янз бүрийн халбага туршиж үзнэ.  
o Хооллолтын хурдыг багасгах  
o Аль болох халбагаар хооллох дадал суулгана 
o Хүүхдийг аль болох өөрөө хооллож сурах оролдлогод дасгана.  
o Хооллох явцдаа хүүхэдтэй ярилцах, дуу дуулж өгөх зэргээр 

идэвхижүүлж хооллолтын үр дүнг сайжруулах 

Хооллох үед огих, ханиалгах, 
хахах, түгжрэх  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Тухайн тохиолдлыг зогсоох зорилгоор байрлалаа өөрчлөх 

/толгойгоо урагш харуулж байдлаар илүү цэх суух, эрүүний 
шугам газартай параллель байна/, байрлалтай холбоотой 
нийтлэг алхамуудыг дагаж мөрдөх (Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Хооллох хурдыг багасгана.  
o Хоолыг аль болох жижиглэж өгнө (Хавсралт 9L3) 
o Хэрэв хүүхэд өөрөө хооллох оролдлого хийж байгаа бол хазалт 

хооронд завсарлага авахуулж, бага багаар, удаан тайван идэх 
дадалд сургана.  

o Хүүхдийг аль болох халбагаар хооллох дадал суулгана.  
o Хүндрэлтэй асуудал аль болох гаргахгүй байх зорилгоор 

хүүхдийн хоолны найрлагад өөрчлөлт оруулж болно. (Хавсралт 
9E, 9F) 

 

ӨӨРИЙГӨӨ ХООЛЛОХ ҮЕД ТОХИОЛДДОГ АСУУДЛУУД БА ШИЙДЛҮҮД  
 

НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД  БОЛОМЖИТ ШИЙДЛҮҮД  

Бие махбодийн, харааны болон 
танин мэдэхүйн бэрхшээлийн 

улмаас аяга, таваг, эд зүйлсийг 
өөрөө хэрэглэж чадахгүй байх  

o Хүүхэд халбагаар хооллох зохистой насанд хүрсэн эсэхийг 
сайтар анхаарч үзэх нь чухал  (Бүлэг  1, хэсэг 6) 

o Харилцан адилгүй янз бүрийн байрлал туршиж хамгийн 
эвтэйхэн байрлалыг олж тодорхойлох хэрэгтэй (Бүлэг1, Хэсэг1) 

o Янз бүрийн сандал, ширээ, суулгах байрлалын хэв маягуудыг 
туршиж үзэх нь чухал 

o Хүүхдийн тусгай хэрэгцээнд тохирсон аяга таваг, эд зүйлсийг 
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сонгон хэрэглүүлнэ (хавсралт 9G) 
o Ширээ зэрэг гадаргууд наалдамхай аяга, таваг хэрэглэх нь 

хоол асгарахгүй байх давуу талтай.  
o Ирмэгтэй аяга таваг хэрэглэх нь хүүхэд хоол хүнсээ амархан 

олоход тустай байдаг.  
o Өөрөө хооллох оролдлогыг аль болох их хийлгэх хэрэгтэй.  

Аяга тавагнаас хоолоо асгах  

o Хүүхэд өлссөн эсвэл цадсан, цангасан тухай дохио илэрхийлж 
байгаа эсэхийг ажиглах (Хавсралт 9L-2) 

o Аль болох халбагаар хооллох дадал суулгана.  
o Мөн хүүхдэд заах зорилгоор өөрөө халбаганаас идэж үзүүлнэ.  
o Харилцан адилгүй халбага хэрэглэж сургах — хэмжээ жижиг, 

жин хөнгөн байх нь тэдэнд илүү эвтэйхэн байдаг (Хавсралт 9H) 
o Халбаган дээр хоолыг бага багаар нь авна.  
o Халбаганд наалдамхай, амархан, урсаж гоожихгүй хоолыг 

хүүхдэд өгөх нь чухал.  
o Хүүхэд халбагаа зөв хэрэглэх үед түүнийг урамшуулж байх 

(Пөөх Саймоныг хараач, халбага хэрэглээд сурчихсан байна 
шүү дээ гэх мэтээр) 

Хооллох хугацаа 30 минутаас 
урт болох  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхдийн байрлалыг анхааралтай ажиглаж таагүй зүйл 

илэрвэл байрлалыг сольж эвтэйхэн болгох нь чухал  (Бүлэг 1, 
Хэсэг 1) 

o Олон удаа, бага хэмжээгээр хооллох зарчмыг баримтлана  
o Хооллох явцдаа хүүхэдтэй ярилцах, дуу дуулж өгөх зэргээр 

идэвхижүүлж хооллолтын үр дүнг сайжруулах 
o Хүүхдийн өөрийгөө хооллох явцыг дэмжиж аяга таваг зэрэг 

хэрэглэж буй эд зүйлсийг нь өөрчилж болно  (Хавсралт 9I) 

Өөрийгөө хооллохоос татгалзах  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхэд өлссөн эсвэл цадсан, цангасан тухай дохио илэрхийлж 

байгаа эсэхийг ажиглах (хавсралт 9L-2) 
o Хүүхдийг хооллохын өмнө болон хооллох явцад аль болох 

тайван байлгана  (Хавсралт 9K)  
o Хүүхдийг аль болох тав тухтай байрлалд байлгана 
o Янз бүрийн халбага хэрэглэж хүүхдийг дасгана  
o Аль болох халбага хэрэглэж өөрийгөө хооллож сурах үйл явцыг 

дэмжинэ.  
o Хоолны болон хоолны бус цагаар бусад хүүхдүүд хэрхэн 

өөрийгөө хооллож байгааг харуулж тэдэнд сурах боломж 
олгоно.   

o Хүүхдийг аль болох дэмжиж үйл хөдлөлөө өөрөө хийж сурах 
оролцоог нь дэмжинэ.  

Хооллох үед огих, ханиалгах, 
хахах, түгжрэх 

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Тухайн тохиолдлыг зогсоох зорилгоор байрлалаа өөрчлөх 

/толгойгоо урагш харуулж байдлаар илүү цэх суух, эрүүний 
шугам газартай параллель байна/, байрлалтай холбоотой 
нийтлэг алхамуудыг дагаж мөрдөх (Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Хэрэв хүүхэд өөрийгөө хооллох оролдлого хийж байгаа бол 
үмхэлт хооронд завсарлага авахуулж, бага багаар, удаан 
тайван идэх дадалд сургана.  

o Хоол хүнсийг жижиглэж хүүхдэд тохиромжтой хэмжээгээр өгнө.  
o Өөрийгөө хооллох үйл явцыг нь аль болох дэмжинэ.  
o Хүндрэлтэй асуудал аль болох гаргахгүй байх зорилгоор 

хүүхдийн хоолны найрлагад өөрчлөлт оруулж болно.   
(Хавсралт 9E, 9F) 
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ХҮҮХЭД ХООЛЛОХ ҮЕД ТУЛГАРДАГ МЭДРЭХҮЙН НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД БА 
ШИЙДЛҮҮД  
 

НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД  БОЛОМЖИТ ШИЙДЛҮҮД  

Хүүхдийг нэг хоолны бүтцээс 
өөр бүтэцтэй  хоолонд 

шилжүүлэхэд хүндрэлтэй 
байдаг 

o Хүүхэд шинэ хоолонд шилжих хангалттай ур чадвар, 
чадамжууд эзэмшсэн эсэхийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.  

o Хооллох үед болон хоолны бус цагаар хүүхдийг дасгах гэж буй 
шинэ хоолыг харах, үнэрлэх, хүрэх зэргээр судлах цаг олгох 
хэрэгтэй.  

o Шинэ хоолонд дасгахдаа хүүхдийн идэх дуртай хоолных нь 
дундуур бага багаар өгөх зэрэг аргыг хэрэглэнэ.  

o Нэг удаад нэг л шинэ амт бүхий хоолыг туршиж үзнэ.  
o Шинэ хоолноос эхний ээлжинд маш бага хэмжээгээр амсуулна.  
o Шинэ амт бүхий хоолыг өгөхдөө хүүхдийн тааламжтай байдал 

нэмэгдэж байгаа эсэхийг анзаарна.  
o Шинэ хоолыг бусад хүүхэд хэрхэн идэж байгааг харах боломж 

олгоно.  
o Хүүхдийг хүчээр хооллохоос зайлсхийнэ.  
o Хоолны дэглэмд өөрчлөлт оруулахгүйгээр шинэ хоол, унданд 

дасгана.  

Хүүхэд шинэ хоолонд хүрэхийг 
хүсдэггүй  

o Хооллох үед болон хоолны бус цагаар хүүхдийг дасгах гэж буй 
шинэ хоолыг харах, үнэрлэх, хүрэх зэргээр судлах цаг олгох 
хэрэгтэй.  

o Хоолны бус цагаар хүүхдийг бохир эд зүйлстэй харьцах 
боломж олгоно /Дог тоглох, элс шороогоор тоглох, ус, будагаар 
тоглох г.м/.  

o Хүүхдэд хоолтой харьцах эд зүйлсийг хангалттай өгнө.  
o Хүүхэд өөрөө хүсэхгүй байгаа үед тэднийг хүчээр шинэ хоол, 

хүнсэнд хүргэж болохгүй.  

Хооллох үед огих, ханиалгах, 
хахах түгжрэх 

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Таагүй тохиолдол бий болохоос сэргийлсэн байдалд /эгц суух/ 

хүүхдийг байрлуулна.  
o Хүүхдийг хооллохын өмнө болон хооллох явцад аль болох 

тайван байлгах нь чухал  (Хавсралт 9K) 
o Хоолны хооронд хүүхдэд хангалттай завсарлага, амралт гаргаж 

өгөх  
o Хооллох үед болон хоолны бус цагаар хүүхдийг дасгах гэж буй 

шинэ хоолыг харах, үнэрлэх, хүрэх зэргээр судлах цаг олгох 
хэрэгтэй.  

o Таагүй тохиолдол бий болохоос сэргийлсэн байдалд /эгц суух/ 
хүүхдийг байрлуулна.  (хавсралт 9E, 9F) 

 

БАЙРЛАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД БА ШИЙДЛҮҮД  
 

НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД БОЛОМЖИТ ШИЙДЛҮҮД  

Хүүхэд болон асрагчийнн 
байрлал таагүй байх  

o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 
(Бүлэг 1, Хэсэг 1)  

o Одоогийн байгаа байрлалыг дэр, жинтүү, гишгүүр зэргийг 
ашиглаад өөрчилж илүү тохиромжтой болгож болно.  

o Хүүхэд, асрагч байрлал, сандал, суудал зэргээ өөрчилж болно.  
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Хүзүү болон толгойгоо нэг тийш 
нь гэлжийлгэх  

o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 
(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Харилцан адилгүй сандал, суудал, байрлалыг туршиж үзэж 
болно.  

o Хүүхдийн чих болон налж буй талын мөрөн завсар алчуур, 
хөнжил зэргийг ивж өгнө.  

o U хэлбэрийн дэр хэрэглэж хүүхдийн толгойг төвийн байрлалд 
байлгахад дэмжиж өгнө.  

o Хүүхдийн байрлалыг дахин тааруулж хүзүү, толгойн байрлалыг 
төвийн шугаманд буюу эгц урагшаа харсан байрлалд 
тааруулна.  

o Хүүхдийн байрлалыг тохиромжтой хадгалахын тулд хүүхдийн 
нүдний түвшинтэй ижил түвшинд сууж цэх урагшаа харсан 
байрлалд  хооллоно.  

Хүзүү болон толгойгоо 
гэлжийлгэж тааз, тэнгэр ширтэх  

o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 
(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Харилцан адилгүй сандал, суудал, байрлалыг туршиж үзэж 
болно.  

o Хүүхдийн хүзүүний ард талд жижиг алчуур, хөнжилөөр 
жийргэвч хийнэ.  

o U хэлбэрийн дэр хэрэглэж хүүхдийн толгойг төвийн байрлалд 
дэмжиж өгнө 

o Сандалыг хүүхэд илүү цэх суух байрлалд тохируулна.  
o Хүүхдийн байрлалыг тохиромжтой хадгалахын тулд хүүхдийн 

нүдний түвшинтэй ижил түвшинд сууж цэх урагшаа харсан 
байрлалд  хооллоно. 

Хүзүү болон толгойгоо доош нь 
цээж рүүгээ унжуулах  

o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 
(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Харилцан адилгүй сандал, суудал, байрлалыг туршиж үзэж 
болно.  

o Хүүхдийн цээжин биеийг дэмжихийн тулд нэмэлт тавиур, ширээ 
зэргийг нэмж байрлуулж болно.  

o Сандалын тохиргоог ашиглан хүүхдийг илүү налуу байрлалд 
оруулж болно.  

o Хүүхдийн цээжийг эгу босоо байдалд алчуур, хөнжил, уяа зэрэг 
зүйлсээр сандалтай хамт бэхлэнэ /гэдэс болон суганы дунд 
хэсгээр/. Ингэхдээ хүүхдийн биеийг жигд зөөлөн татаж цэх 
урагшаа харсан байрлалд бэхлэнэ.  

o Хүүхдийн толгой нүүрийг цэх урагшаа харсан байрлалд 
байрлуулахын тулд U хэлбэрийн дэр ашиглана.  

o Хүүхдийн байрлалыг тохиромжтой хадгалахын тулд хүүхдийн 
нүдний түвшинтэй ижил түвшинд сууж цэх урагшаа харсан 
байрлалд  хооллоно. 

Бие нэг тал руугаа хэт налж 
хазайх 

o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 
(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Харилцан адилгүй сандал, суудал, байрлалыг туршиж үзэж 
болно.  

o Хүүхдийн налж байгаа талд хуйлсан хөнжил, алчуур, зөөлөн 
хөөс хийж болно.  

o Хүүхдийн байрлалыг тохиромжтой хадгалахын тулд хүүхдий 
нүдний түвшинд ижил түвшинд сууж эгц урагшаа харсан 
байрлалд байрлуулж хооллоно. 

Биеэрээ арагш хэт гэдийх  

o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 
(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Харилцан адилгүй сандал, суудал, байрлалыг туршиж үзэж 
болно.  

o Хүүхдийг тэвэрч байгаа тохиолдолд түүний өвдөг болон ташааг 
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нугалахдаа хүүхдийн мөрний урагш хойш болох хөдөлгөөний 
дагуу хийнэ.  

o Хүүхдийг хооллохын өмнө болон хооллох явцад тайвшруулах 
арга хэрэглэнэ (Хавсралт 9K) 

o Хүүхдийн байрлалыг тохиромжтой хадгалахын тулд хүүхдийн 
нүдний түвшинтэй ижил түвшинд сууж цэх урагшаа харсан 
байрлалд байрлуулж хооллоно. 

Сандал, суудлаас гулсаж унах  

o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 
(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Харилцан адилгүй сандал, суудал, байрлалыг туршиж үзэж 
болно.  

o Хүүхдийн цээжин биеийг дэмжихийн тулд нэмэлт тавиур, ширээ 
зэргийг нэмж байрлуулж болно.  

o Сандалд нь суудлын бүс бэхлэж болно /шаардлагатай бол/.  
o Гулсахаас сэргийлж хүүхдийн суудлыг халтирдаггүй 

материалаар хийнэ.  
o Хүүхдийн өвдөг гуяыг дэмжих зорилгоор хөлөн дор нь бага 

зэрэг нугалсан хөнжил, алчуур зэрэг зүйлийг ивж өгнө.  
o Хүүхдийн гуя өвдөгний хооронд алчуур, хөнжил зэрэг зөөлөвч 

хийж өгнө.  
o Хүүхдийн хөлийн тулгуур нь тохиромжтой байгаа эсэхийг 

шалгана.  

Хүүхдийн хөлийг бүтэн улаар нь 
шал эсвэл хөлийн тавиурт 

хүргэж гишгүүлэхгүй байлгах нь 
тэдний амрах боломжийг үгүй 

хийж улам ядраадаг  

o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 
(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Харилцан адилгүй сандал, суудал, байрлалыг туршиж үзэж 
болно.  

o Хүүхдийн хөлийн түшлэгийг хөлийн улыг бүхэлд нь тулж 
байхаар хийж өгнө.  

o Хөлийн түшлэгийг ном, мод, хайрцаг, сав, тоосго, хувин зэрэг 
зүйлсийг ашиглан өөрчилж, нэмж, хасаж болно (Хавсралт 9I) 

Хүүхдийн тусгай хэрэгцээнд 
таарах сандал, ширээ олдохгүй 

байх  

o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 
(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 

o Харилцан адилгүй сандал, суудал, байрлалыг туршиж үзэж 
болно.  

o Хэт том сандал дээр сууж байгаа тохиолдолд хүүхдийн хөлийн 
тулгуур гишгүүрийг хөлний уланд хүрэхүйц түвшинд 
өндөрлөхдөө дэр, хөнжил зэрэг ивүүрүүдийг ашиглана.  

o Сууж буй шал нь хөдөлгөөнгүй, бат бөх байна.  
o Суухад тохиромжтой нийтлэг зүйлсийг ашиглана /хайрцаг, сав, 

сагс г.м/ (Хавсралт 9I) 

 

ХООЛЛОХ ҮЕД АМНЫ ХӨНДИЙН БУЛЧИНГИЙН ХӨГЖИЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ 
ҮҮСДЭГ АСУУДЛУУД БА ШИЙДЛҮҮД  
 

НИЙТЛЭГ АСУУДЛУУД  БОЛОМЖИТ ШИЙДЛҮҮД  

Шинэ бүтэц, амт бүхий хоол руу 
шилжихэд үргэлж хэцүү байдаг  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхэд тухайн хоол хүнсийг шууд идэж уух дадал, ур чадвар 

эзэмшсэн эсэх  
o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 

(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 
o Хоолохын өмнө хүүхдийн шүдийг угаах зэргээр сэргээх 

(Хавсралт 9K) 
o Хүүхдийг хоол идэхэд нь бэлтгэж нүүрний булчинг нь илж 
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суллах зэргээр бэлтгэх (Хавсралт 9J) 
o Хооллох үед болон хоолны бус цагаар хүүхдийг дасгах гэж буй 

шинэ хоолыг харах, үнэрлэх, хүрэх зэргээр судлах цаг олгох 
хэрэгтэй.  

o Шинэ, хатуу зажлууртай бүтэцтэй хоол хүнсэнд дасгахын 
зэрэгцээ энгийн найрлагатай хялбар хоол, хүнсийг давхар 
санал болгох (Хавсралт 9E, 9F) 

o Хүүхдийн дуртай хоолных нь дундуур шинэ хоолыг санал 
болгох  

o Шинэ хоолонд бага багаар дасгах  
o Хүүхдийн ур чадварыг хөгжүүлэх, хоолонд дасгах чадварыг 

өдөр бүр сайжруулахад анхаарч харилцан адилгүй хоолны 
зүйлс санал болгох  

o Хүүхдийг хүчээр хооллохоос зайлсхий  

Хоол, ундны зүйлс хүүхдийн 
амнаас асгарч гоождог  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхэд тухайн хоол хүнсийг шууд ууж идэх дадал, ур чадвар 

эзэмшсэн эсэх  
o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 

(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 
o Харилцан адилгүй аяга, хоолны хэрэгсэл хэрэглэж туршиж үзэх  
o Хооллохын өмнө чичирдэг тоглоомоор тоглуулах, шүдийг нь 

угаах зэргээр хүүхдийг сэргээх (Хавсралт 9K) 
o Хүүхдийг хоол идэхэд нь бэлтгэж нүүрний булчинг нь илж 

суллах зэргээр бэлтгэх (Хавсралт 9J) 
o Халбагаар хооллох, аяганаас уулгах зэрэгт доош дарах 

техникийг ашиглах (Хавсралт 9J) 
o Бага зэрэг том хүүхдийг толины өмнө хооллож өөрийгөө харж 

харьцуулж туршлага суулгах  
o Хэрэв хүүхэд өөрийгөө хооллож буй бол балга болон үмх тус 

бүрийн хооронд завсарлага авч идэж уухад сургах  
o Хэрэв хүүхэд өөрөө жижиг балгаж, үмхэж, удаан идэж байвал 

хооллох үйл явцад суралцаж буйн шинж юм.  
o Хоол, хүнсний зүйлийг хүүхдэд тохиромжтойгоор олон жижиг 

хэсэгт хувааж бэлтгэх  
o Хооллох үеийн таагүй үйл явдлыг багасгах зорилгоор шинэ 

хоолонд дасгахдаа танил бүтэцтэй хоолноос эхлэнэ. (хавсралт 
9E, 9F) 

 Хооллох үед огих, ханиалгах, 
хахах түгжрэх 

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхэд тухайн хоол хүнсийг шууд ууж идэх дадал, ур чадвар 

эзэмшсэн эсэх  
o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 

(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 
o Таагүй үйл явдал болохоос сэргийлж байрлалыг нь аюулгүй 

байдлаар тохируулах /эгц/ 
o Харилцан адилгүй аяга, хоолны хэрэгсэл хэрэглэж туршиж үзэх  
o Хоолохын өмнө хүүхдийн шүдийг угаах зэргээр сэргээх 

(Хавсралт 9K) 
o Хүүхдийг хоол идэхэд нь бэлтгэж нүүрний булчинг нь илж 

суллах зэргээр бэлтгэх (Хавсралт 9J) 
o Хэрэв хүүхэд өөрийгөө хооллож буй бол балга болон үмхэлт 

тус бүрийн хооронд завсарлага авч идэж уухад сургах  
o Хэрэв хүүхэд өөрөө жижиг балгаж, үмхэж, удаан идэж байвал 

хооллох үйл явцад суралцаж буйн шинж юм.  
o Хоол, хүнсний зүйлийг хүүхдэд тохиромжтойгоор олон жижиг 

хэсэгт хувааж бэлтгэх  
o Хооллох үеийн таагүй үйл явдлыг багасгах зорилгоор шинэ 

бүтэцтэй хоолонд дасгахдаа танилбүтэцтэй хоолноос эхлэнэ. 
(хавсралт 9E, 9F) 
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o Хүүхдийг ойр ойрхон түр завсарлуулж байх  

Хүүхэд хоолоо хэвийн зажилж 
чадахгүй байх  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхэд тухайн хоол хүнсийг шууд ууж идэх дадал, ур чадвар 

эзэмшсэн эсэх  
o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 

(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 
o Хүүхдийг хооллохын өмнө зажилдаг гуурс өгөх зэргээр сэргээх 

(Хавсралт 9K) 
o Хүүхдийг хоол идэхэд нь бэлтгэж нүүрний булчинг нь илж 

суллах зэргээр бэлтгэх (Хавсралт 9J) 
o Хооллох үед болон хоолны бус цагаар хүүхдийг дасгах гэж буй 

шинэ хоолыг харах, үнэрлэх, хүрэх зэргээр судлах цаг олгох 
хэрэгтэй.  

o Шинэ, хатуу зажлууртай бүтэцтэй хоол хүнсэнд дасгахын 
зэрэгцээ энгийн бүтэцтэй хялбар хоол, хүнсийг давхар санал 
болгох (Хавсралт 9E, 9F) 

o Хүүхдийн дуртай хоолны нь дундуур шинэ хоолыг санал болгох  
o Шинэ хоолонд бага багаар дасгах  
o Хүүхдийн ур чадварыг хөгжүүлэх, хоолонд дасгах чадварыг 

өдөр бүр сайжруулахад анхаарч өөр бүтэцтэй хоолны зүйлс 
санал болгох  

o Бусад хүүхдүүдтэй хамт хооллосноор тэднийг хэрхэн идэж 
байгаагаас суралцах  

o Хүүхдийн шүдийг бэхжүүлэх зорилгоор зууралдсан, нарийхан, 
гараараа зулгааж олон зажилж идэх хоол хүнс өгөх  

o Хүүхдийн зажлах ур чадвар, эрүүний чадлыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор аюулгүйгээр зажилж идэж болохуйц хүнс өгөх  

o Хүүхэд өөрөө хоолоо идэж сурах оролдлого бүрт тэднийг 
урамшуулах /Заа хоолоо сайн зажлаад идээрэй, Ямар мундаг 
юм бэ...ёстой сайн зажилж байна/ 

o Хүүхдийг хооллож байх үед нь 100% хараа хяналтанд байлгах 
шаардлагатай. Энэ нь хүүхдийг хахах зэрэг эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой.  

Хүүхдийн ам хоолоор дүүрэх  

o Яагаад гэдэг үндсэн шалтгааныг нь тодорхойлох  
o Хүүхэд тухайн хоол хүнсийг шууд ууж идэх дадал, ур чадвар 

эзэмшсэн эсэх  
o Одоогийн байрлал нь тохиромжтой байгаа эсэхийг анхаарна уу 

(Бүлэг 1, Хэсэг 1) 
o Хооллохын өмнө чичирдэг тоглоомоор тоглуулах, шүдийг нь 

угаах зэргээр хүүхдийг сэргээх (Хавсралт 9K) 
o Хүүхдийг хоол идэхэд нь бэлтгэж нүүрний булчинг нь илж 

суллах зэргээр бэлтгэх (Хавсралт 9J) 
o Хэрэв хүүхэд өөрийгөө хооллож буй бол балгалт болон үмхэлт  

тус бүрийн хооронд завсарлага авч идэж уухад сургах  
o Хоол, хүнсний зүйлийг хүүхдэд тохиромжтойгоор олон жижиг 

хэсэгт хувааж бэлтгэх  
o Хүүхдийн идэх хэмжээнд тохирсон хоолыг бага багаар өгөх  
o Хүүхэд хоолоо зөв идэх оролдлого бүрт урамшуулж сайшаах 

(Жижигхэн хазаарай, Лийн, ямар мундаг жижигхэн хазаж иддэг 
юм бэ, Адана г.м) 

o Хооллох үеийн таагүй үйл явдлыг багасгах зорилгоор шинэ 
бүтэцтэй хоолонд дасгахдаа танил бүтэцтэй хоолноос эхлэнэ. 
(хавсралт 9E, 9F) 




