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БҮЛЭГ 10: ТОДОРХОЙЛОЛТУУД (ЭНЭХҮҮ ГАРЫН АВЛАГАД 
ХЭРЭГЛЭГДСЭН ТУСГАЙ ҮГС)-ЫН ЖАГСААЛТ 

 
1. Анимэйшн (нүүрний): Нүүрний хөдөлгөөний илэрхийлэлтэй нэгэн ижил утгаар 

хэрэглэгдэнэ. Сэтгэл хөдлөлөө нүүрний хөдөлгөөнөөр илэрхийлнэ гэсэн үг. 

Жишээлбэл: инээх, баргар царай гаргах, гайхсан бол хөмсөгөө дээш нь өргөх, 

хялалзах байдлаар уурласан байдлаа илэрхийлэх г.м.  

2. Аспираци болох буюу хахаж амьсгал боогдох: Ходоод руу очвол зохих хоол хүнс 

уушгинд очих үйл явц юм. Ингэснээр өвчлөх, шингэний дуталд орох, хоол 

тэжээлийн дутагдал орох, амь насаа ч алдаж болно.  

3. Астигматизм буюу харааны гажиг: Юмны дүрсийг өөрчилж том жижиг, муруй 

сарий буруу зөрүү харах харааны гажиг.  

4. Хөх хавдах: Хэт их сүү боловсруулж ялгаруулсны улмаас нэг болон хоёр хөх 

хавдаж хатуурч өвчин орох үйл явц юм.  

5. Колик буюу гэдсээр хатгуулах: Хүүхдийн гэдсээр хүчтэй өвдөлт өгч юм залгихад 

маш хүндрэлтэй болдог. Энэхүү нөхцөл байдал 0-3 сартай хүүхдэд ихэвчлэн 

тохиолдох бөгөөд шалтгаан нь одоо болтол тодорхойгүй байна.  

6. Үргэлжлүүлэн балгах: Балга хооронд амьсгалах завсар авахгүйгээр 

үргэлжлүүлэн олон балгаж уухыг хэлнэ.  

7. Харилцан зохицох: Бусадтай харилцан зохицож, тайвширч буй харилцааны 

үйлдэл юм. Хүүхдийг бусадтай харилцан зохицож тайвширч сургах нь тэднийг 

өөрсдийгөө тайвшруулж сурахад нь чухал нөлөө үзүүлдэг.  

8. Гадаргуун харааны гажиг (CVI): Хүний уураг тархин дахь асуудал тэдний харах 

үйл явцад нөлөөлнө гэсэн үг юм. Энэ нь тухайн хүн сохор гэсэн үг биш юм. Харин 

тэдний юуг хэрхэн харж байгаа байдалд нь гажиг үүсэхийг хэлнэ.  

9. Дохио: Дуу чимээ, биеийн хөдөлгөөн, нүүрний хувирал зэргээр дамжуулан бага 

насны хүүхдүүд өөрт юу хэрэгтэй байгаагаа илэрхийлэх үйл явц юм.  

10. Асран хамгаалах үйлчилгээ: Хэн нэгэн хүн хүүхдийг хооллох, ундлах, усанд 

оруулах, бие засуулах, живхийг нь сольж өгөх зэргээр өдөр тутмын үйлчилгээг 

үзүүлж, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь тусламж дэмжлэгээр хангах үндсэн үйл 

явц юм.  

11. Хэт мэдрэг мэдэрхүйн мэдрэмжийг болон риакцыг багасгах: Хэт мэдрэмтгий 

мэдрэхүйн системтэй буюу хэт мэдрэгээр хүлээж авдаг хүний мэдрэмжийг болон 
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риакцыг бууруулах ажиллагаа ба үйл явцыг хэлнэ. Жишээлбэл: Хүүхэд хэт их 

мэдрэмтгий мэдэрхүйтэй бөгөөд ялангуяа нүүрэнд нь хүрэхэд ихээхэн 

төвөгшөөдөг. Харин асран хамгаалагчийн байнгын давтамжтай туслах үйл 

ажиллагааны үр дүнд аажмаар нүүрэн хэсэгт нь хүрэхэд бага төвөгшөөдөг 

болдог.  

12. Хөгжлийн хоцролт буюу хөгжлийн бэрхшээл: Ихэвчлэн 0-8 настай хүүхдүүдэд 

түлхүү илэрдэг бие махбодийн тодорхой нэг болон нэлээд олон талын өсөлт 

хөгжил хоцрох, үйл ажиллагаагаа алдахтай холбоотой үйл явц юм.  

13. Хоолны дэглэмийг сайжруулж ахиулах: Хүүхдийн идэж ууж байгаа хоол болон 

шингэний бүтэц ба урсацыг аажмаар ахиулж сайжруулан шинэ бөгөөд идэж уухад 

илүү чадвар шаардах төвөгтэй бүтэц ба урсацтай хоол ба шингэн рүү шилжих 

үйл ажиллагаа юм.  

14. Үгүйсгэсэн дохио: Нялх хүүхэд хооллох болох харилцааны үед цадсан, хэрэгцээт 

зүйлсээ авсан зэрэг тохиолдолд үзүүлж буй одоо болно, зогс, завсарлага авъя 

гэсэн утга бүхий илэрхийлэл юм.  

15. Буруу хөхөх хэв маяг: Хүүхэд хөхөөр хооллохдоо амьгалах, хөхөх, амьсгалаа 

гаргах зэргээ зохицуулах чадвар тааруухан болон огт чадваргүй байхыг хэлнэ.  

16. Дэмжсэн дохио: Нярай болон бага насны хүүхэд хоолох болон харилцах үед хэн 

нэгний хийж буй үйлдэлд баясаж, идэх болон тухайн үйлдлийг хийхэд өөрт нь 

таалагдаж буйгаа илэрхийлж дэмжиж байгаагаа илэрхийлж үзүүлэх дохио зангаа, 

үйлдлийг хэлнэ.  

17. Зөөлөн мөгөөрсөн таглавч: уушгины амьсгалын замыг буюу цагаан мөгөөрсөн 

хоолойг хааж өгдөг зөөлөн эд бөгөөд биднийг залгих үед хоол, ундны зүйлс 

уушгинд орж хахалт үүсэхээс сэргийлдэг.  

18. Улаан хоолой ба ходоодыг заагладаг цагираг булчин: Хоол, ундны зүйлсийг 

улаан хоолойноос ходоод руу ороход тусладаг ба ходоодноос хоолны агууламж 

бусаж гарахаас сэргийлдэг цагираг булчин.  

19. Зөвхөн хөхөөр хооллох: Хүүхдийг зөвхөн хөхөөр хооллохыг хэлнэ. Эхийн сүү 

орлуулагч, нэмэлт тэжээл, ус, хоол, ундааны төрлийн ямар ч хэрэглээгүй байна 

гэсэн үг юм. 6 сар ба түүнээс бага насны хүүхдүүдийг зөвхөн хөхөөр хооллохыг 

уриалдагы.  
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20. Нүүрний булчинг бэлтгэх техник: Хүүхдийн нүүр болон амны булчинд иллэг 

хийх байдлаар хооллоход оролцдог булчингуудын чангарлыг суллах, үйл 

ажиллагааг нь дэмжих үйл явц юм. Ялангуяа хоол идэхийн өмнө энэхүү иллэгийг 

хэрэглэх нь тэдний хооллох үйл явцыг сайжруулж өгдөг.  

21. Өсөлт хөгжил торнилт удаашрах: Хүүхдийн өсөлт хөгжил торнилт муу,  

насандаа тохирсон сайн биш буюу удааширч хоцрохыг хэлнэ. Эдгээр хүүхдүүдийг 

нэмэлт амин дэм, илчлэг өндөртэй хоол хүнсээр хооллох шаардлагатай бол 

гуурсаар хооллох зэрэг өсөлт хөгжлийг огцом нэмэгдүүлж торнилтоо гүйцэхэд нь 

анхаарч дэмжих нь чухал.  

22. Уцаартай ярдаг буюу аашлах: Уцаартай ярдаг хүүхэд маш амархан уурлаж 

уйлах ба тайвшруулахад хэцүү байдаг.  

23. Амаа ангайх: Хүүхэд хөхөө зөв амлаж сайн хөхөхийн тулд амаа том ангайлгахыг 

хэлнэ. Амны ангайх хэмжээ өргөн байх тусам тэдний хөхөх чадвар сайн байна.  

24. Ходоод улаан хоолойн сөргөө: Хоолны агууламж ходоодноос улаан хоолой руу 

буцаж халгиж гарч ирэн өвдөлт болон таагүй мэдрэмж төрүүлэх үйл явц.  

25. Ходоод улаан хоолойн сөргөө өвчин: Удаан хугацаанд үргэлжилсэн сөргөө 

бөгөөд үр дүнд нь хүүхэд хооллох болон жин нэмэх үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө 

үзүүлдэг. Сөргөө өвчтэй хүүхэд ихэвчлэн огих, бөөлжих, тав тухгүй харагдах, 

өлссөн боловч сайн идэж чадахгүй зовиуртай байх зэрэг шинж тэмдэгтэй байдаг.  

26. Том томоор залгилах буюу балгах: Хэт том томоор нь балгах ба амьсгаа авах 

завсаргүйгээр үргэлжлүүлэн олон удаа балгах. 

27. Гиперриактив буюу Хэт хүчтэй риакцлах-хариу үйлдэл үзүүлэх: Мэдрэхүйн 

мэдрэмж нь хэт их мэдрэг болохоор мэдрэхүйн мэдээлэлд хэт их хүчтэй хариу 

үйлдэл буюу риакци үзүүлэх үйл явц. Хэт их хүчтэй хариу үйлдэл нь ердийнхөөс 

илүү их өндөр байдаг.  

28. Гипертонус буюу булчингийн хүчдэл чанга байх: Биеийн булчингийн хүчдэл хэт 

чанга, нугарахгүй байх  

29. Гиперсэнситив буюу Хэт их мэдрэмтгий байх: Мэдрэхүйн мэдрэмж нь нь хэт 

хүчтэй мэдрэг болохоор мэдрэхүйн мэдээлэлд хэт хүчтэй мэдрэмтгий байх үйл 

явц. Хэт хүчтэй мэдрэмтгий байх нь ердийнхөөс илүү их өндөр байдаг.  

30. Гипотонус буюу булчингийн хүчдэл сул байх: Биеийн булчингийн хүчдэл хэт сул, 

уян байх  
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31. Гипориактив буюу Хэт сул риакцлах-хариу үйлдэл үзүүлэх: Мэдрэхүйн мэдрэмж 

нь хэт сул мэдрэг болохоор мэдрэхүйн мэдээлэлд хэт сул хариу үйлдэл буюу 

риакци үзүүлэх үйл явц. Хэт сул хариу үйлдэл нь ердийнхөөс илүү их нам буюу 

сул байдаг.   

32. Гипосэнситив буюу Хэт бага мэдрэмтгий байх: Мэдрэхүйн мэдрэмж нь нь хэт 

сул мэдрэг болохоор мэдрэхүйн мэдээлэлд хэт бага мэдрэмтгий байх үйл явц. 

Хэт бага мэдрэмтгий байх нь ердийнхөөс илүү их нам байдаг. 

33. Амлуулах: Нярайг хөхүүлэхдээ амыг нь  сайн том ангайлгаж хөхний толгойг 

тойрсон бор хэсгийг бүхэлд нь гүн үмхүүлж нярайг хөхөндөө бат сайн 

холбогдохыг хэлнэ. Сайн зөв амлуулах нь нярайг хөхөө сайн хийгүй хөхөх 

боломжтой болгоно.  

34. Уруулд сэдэл өгөх техник: Нярай хүүхдийг угж болон мөөмөө хөхөхийг дэмжих 

үйл явц юм. Асран хамгаалагч нь хүүхдийн уруулд хөхний толгой болон угжны 

хөхөлтийг хүргэж өдөөх байдлаар энэхүү үйлдлийг хийнэ.  

35. Хайр татагч: Хүүхдийн насанд тохируулж онцгой хөнжил, хүүхэлдэй гэх мэт 

хайр татам тоглоом эд зүйлсийг өгч дасган хайрлан хадгалж үргэлж хамт авч 

яван уурлаж уйлахаараа тэр тоглоомоороо тайвширдаг.  

36. Бие муутай буюу ядруу туниа муутай хүүхэд: Эрүүл мэндийн хэвийн байдлыг 

нь хангах зорилгоор байнгын урт хугацааны эмчилгээ асаргаа шаардлагатай  

эмнэлэгийн хяналтанд байдаг хүүхэд.  

37. Биеийн хөдөлгөөний төлөвлөлт: Зохистой биеийн хөдөлгөөнүүдийг хэрэглэх 

хүний чадамжийн төлөвлөгөөг гаргах болон эхнээс нь дуустал нь зөв гүйцэтгэх 

үйл явцыг хэлнэ. Жишээлбэл хүүхэд ус уухаар шийдсэн байна гэж бодъё. 

Ингэхийн тулд тэр гараа сунгана, аягыг барина, аягатай гараа буцааж биедээ 

ойртуулаад аягаа урууландаа хүргэнэ, тэгээд багаар усаа балгана дараа нь 

залгина г.м. Биеийн хөдөлгөөний төлөвлөлтийн бэрхшээлтэй хүмүүс ихэвчлэн 

эдгээр алхамуудыг маш удаан, эмх замбараагүй бас буруу хийдэг.  

38. Амаараа мэдрэх буюу амандаа хийх: Нялх болон бага насны хүүхэд аливаа 

зүйлсийг амандаа хийж танин мэдэж хөгжиж байдаг. Энэ нь хөгжлийн чухал үе 

шат бөгөөд үүний тусламжтайгаар тэдний хооллох, ярих чадварууд хөгждөг.  

39. Мэдрэлийн хөгжлийн хоцрогдол: Тархи, мэдрэлийн системээс биеийн бусад 

хэсгүүдэд илгээх дохионы эмгэг болон бэрхшээлийг хэлнэ. Энэ нь биеийн 
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хөгжлийн нэг болон нэлээд хэдэн хэсгүүдэд хүндрэл бэрхшээлийг бий болгодог. 

Жишээлбэл: аутизмын хүрээний эмгэг, тархины саажилт, оюун ухааны бэрхшээл, 

анхаарал төвлөрөл хэт сул буюу хэт их хөдөлгөөнтэх эмгэг, хараа болон 

сонсголын бэрхшээл г.м  

40. Мэдрэлийн булчингийн эмгэг: Биеийн булчингийн хэвийн үйл ажиллагааг 

алдагдуулдаг эрүүл мэндийн нэлээд хэдэн нөхцөлүүдийг хэлнэ.  

41. Неврон буюу мэдрэлийн эсүүд: Мэдрэлийн системийг үүсгэн бүрдүүлж буй хүний 

биеийн эсүүд  

42. Амин дэмийн бус хөхөлт:  Хүүхэд шим тэжээл авах зорилгоор биш тайвшрах,  

таатай аюулгүй байдлыг мэдрэхийн тулд хөхөө хөхөх үйл явц.  

43. Амин дэмийн хөхөлт: Хүүхэд шим тэжээл авах хооллох зорилгоор хөхөө хөхөх 

үйл явц 

44. Асран халамжлагчийн эерэг асаргаа: Хүүхдийн өдөр тутмын үйлдэлд дэмжлэг 

үзүүлэх үйлчилгээний зэрэгцээ хүүхэдтэй эерэг, хайр энэрэл анхаарал 

халамжаар дүүрэн амьд харилцааг үүсгэхийг хэлнэ.  

45. Амны хөдийн булчингийн чадварууд: Хацар, уруул, хэл, эрүү зэрэг амны хөндийн 

бүхий л эрхтэн системийн булчингийн хөдөлгөөнүүдийг хэлнэ. Хооллох болон 

ярих үед эдгээр хөдөлгөөнүүдийн хүч чадал, зохицуулалт, хяналтын тухай 

ойлголт мөн хамаарна.  

46. Зохицуулгатай зөв хөхөх хэв маяг: Хүүхэд хөхөөр хооллож байх үедээ тодорхой 

хэмнэлтэй зөв зохицуулалтай сайтай хөхөх үйл явц.  

47. Амны хөндийд тааруулсан хөхөлтүүд: Хүүхдийн аман доторх хэмжээнд сайн 

таарч зохицохоор зориулагдаж хийгдсэн угжны хөхөлтүүд ба тайвшруулагч 

соосгонуудыг хэлнэ. Хөхөөр хооллож байгаа мэт хөхний толгойтой аль болох 

адилхан хийгдсэн тул хөхийг орлуулах сайн сонголт болдог.  

48. Хэт их өдөөгдсөн хөөрсөн байдал: Хүн тодорхой мэдрэмж болон үйл явдалд хэт 

их хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлэх буюу хэт их риакцлаж буй байдлыг хэлнэ. 

Жишээлбэл хүүхдийг олон хүнтэй, чимээ шуугиан ихтэй хэт их хөдөлгөөнтэй 

газар оруулахад тэд хэт их өдөөгдөж сандарч мэгдэж уурлаж бухимддаг.  

49. Хурд ба хурдыг багасгах: Нярай болон бага насны хүүхдийн хооллох хурдыг 

удаашруулах үйл явц. Нярай хүүхдийг угжаар хооллож байгаа тохиолдолд нярайг 

амьсгалаа авах гаргах сүүгээ залгих зохицуулалтыг зөв зохистой хийлгэх 
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зорилгоор хөхөлтийн хурдыг сааруулж завсарлага өгч амрах боломжоор хангана. 

Харин арай том бага насны хүүхдийг хооллохдоо идэж уух чадварт нь тохирсон 

хэмжээгээр нь үмх ба балга хоол шингэнийг өгөх хурдыг тохируулна гэсэн үг юм.  

50. Залгиур хоолой: Улаан хоолойтой холбогддог хоолой. 

51. Дасан зохицох: Хүүхдийн хөгжлийн чухал суурь чадвар бөгөөд ялангуяа хооллох 

болон хүнтэй харилцахад чухал нөлөөтэй. Хүний тайван байх, тайвшрах чадамж 

гэж ойлгож болно.  

52. Хөхөө хайх: Нярай хүүхэд хацар болон уруулд нь хүрэх үед толгойгоо тэр зүгт нь 

чиглүүлэн хөхөө хайх үйл явц.  

53. Эргэлдүүлэн зажлах: Арай том бага насны хүүхдүүд эсвэл хооллолтын 

бэрхшээлгүй хүмүүс хоол тэжээлийг залгихын тулд амандаа эргэлдүүлсэн 

хөдөлгөөнөөр зажлах эрүүний хөдөлгөөн юм.  

54. Өөрийгөө хооллох: Аяга, халбага зэрэг хооллох хэрэгсэл болон гар хуруугаа 

ашиглан өөрөө өөрийгөө хооллох үйл явц. Мөн өөрийнхөө хөдөлгөөнийг 

зохицуулж, аяга тавагнаасаа хоол болон шингэнийг өөрийнхөө ам руу ойртуулж 

хийх зэрэг үйлдлүүд ч ч үүнд хамаарна.  

55. Өөрийгөө тайвшруулах ба зохицох: Өөрөө өөрийгөө хянаж тайвшрах үйл явцыг 

хэлнэ. Хүүхэд анх хүнтэй харилцахдаа зохицож суралцдаг.   

56. Арьс арьсаа мэдрэх буюу кенгарууны тэврэлт: Нярай хүүхдийг төрсний дараа 

умайнаас өөр гадна орчинд амьдрахад нь дасан зохицоход туслах зорилгоор 

нүцгэнээр нь эцэг эх нь нүцгэн энгэртэй наан тэврэх үйл явц юм.  

57. Зөөлөн тагнай: Амны дотор талын дээд хэсэгт байрлах тагнайн арын хэсэг.  

58. Тусгай угж: Уруул, тагнайн сэтэрхийтэй болон хугацаанаас эрт буюу дутуу 

төрсөн нярайд болон бага насны хүүхдүүдэд зориулсан тусгай угжны сав болон 

хөхөлтүүдийг хэлнэ.  

59. Доод эрүүний холбоос: Доод эрүүг гавлын ясанд холбодог холбоос бөгөөд идэх, 

уух, ярих зэрэг хөдөлгөөнд онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг. Дээд эрүү болон чихний  

хооронд нүүрний хажуу талд байрлана.  

60. Өтгөрүүлэгч бодис: Хоол болон шингэний шингэн байдлыг өтгөрүүлж урсацыг 

удаашруулах зориулалттай бодис  

61. Цагаан мөгөөрсөн хоолой: Уушги руу агаарын урсгалыг зөөвөрлөдөг хоолой  
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62. Идэвхигүй, унжгар хэт сул өдөөгдөөгүй байдал: Хүүхэд тодорхой мэдрэмж 

болон үйл явдалд ердийнхөөс маш бага буюу хэт сул хариу үйлдэл үзүүлэх үйл 

явц юм. Жишээлбэл, хүүхэд толгойгоороо ширээ мөргөчихөөд ямар нэгэн өвдөлт 

зовиур, таагүй байдал мэдэрсэн шинжгүй байх г.м. Хэт сул мэдрэмж болон хариу 

үйлдэл нь хүүхэд мэдрэхүйн зохих түвшиний мэдрэмжийг огт хүлээж авахгүй 

байгааг илэрхийлэх бөгөөд энэ тэдний өсөлт хөгжил болон бусадтай харилцах 

харилцаанд сөргөөр нөлөөлж хоцрогдолд оруулдаг.  
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