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9J: ХООЛЛОХ СТРАТЕГИ БА АРГА ТЕХНИКҮҮД  
 

УГЖААР ХООЛЛОХ, ХАЛБАГААР ХООЛЛОХ БА АЯГАНААС 
УУЛГАХ ҮЙЛ ЯВЦЫГ ДЭМЖИХ СТРАТЕГҮҮД: 

①  Хүүхдийг өдөөх арга техник  
②  Эрүүнд нь дэмжлэг үзүүлэх   
③  Хөхөхөд нь зориулж уруул болон хацранд дэмжлэг үзүүлэх  
④  Уруул болон эрүүг жимийлгэх техник  
⑤  Угжийг доош дарах техник  
⑥  Хооллох хэмнэлийг тааруулах техник  
⑦  Нүүрэнд иллэг, массаж хийж арга  
⑧  L барилтаар дэмжих техник  
⑨  Эрүүнд аягаар дэмжлэг үзүүлэх  
⑩  Даралтын техник  
⑪  Хазсан аяга болон халбагыг эвтэйхэн салгах  

 
1.  УРУУЛЫГ ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ АРГА ТЕХНИК  
 
Энэхүү арга барилыг ашигласнаар хөхөөр болон угжаар хооллодог хүүхдийн урууланд сэдэл 
өгч хөхөх үйл ажиллагаанд бэлтгэдэг.  

 
ЗОРИУЛАЛТ :  Хөх болон угжаар хооллож буй 0-6 настай хүүхэд  
 
 
ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Хөхөхдөө нэмэлт дэмжлэг шаардлагатай хүүхдүүд  
o Хөхөх хүндрэлтэй хүүхдүүд  
o Хөхөх чадвар сул болон эмх замбараагүй хөхдөг хүүхдүүд 
o Дутуу төрсөн болон хөхөх бэрхшээлтэй, амархан ядардаг 

хүүхдүүд 

 
ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Хүүхдийг хагас босоо байрлалд байрлуулна (45-60 
градуст). Хүүхдийг дэрэн дээр бага зэргийн өргөсөн 
байрлалд байрлуулах хэрэгтэй.  

o Хөх болон угжны толгойг ашиглан хүүхдийн уруулыг хоёр 
талруу нь зөөлөн үрж өгнө. Хэд хэдэн удаа ингэж хоёр 
талруу нь үрэх хөдөлгөөн хийсний дараа хэсэг завсарлаад 
хүүхэд угжны толгойг өөрөө амандаа хийх боломж гарахыг 
хүлээнэ.  

o Шаардлагатай бол дээрх үйлдлийг дахин давтана.  
o Мөн угжны толгойг амлуулахын өмнө соосго ашиглан дээрх алхамуудыг давтаж болно.  
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2.  ХҮҮХЭД ХӨХҮҮЛЭХДЭЭ ЭРҮҮНД НЬ ДЭМЖЛЭГ 

ҮЗҮҮЛЭХ  (УГЖААР ХООЛЛОХ)  
 
Энэхүү арга барил нь угжаар хооллодог хүүхдийн эрүүнд 
дэмжлэг үзүүлснээр хөхөх үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй 
болгох явдал юм.  

 
ЗОРИУЛАЛТ :  Угжаар хооллодог 0-6 сартай хүүхэд  
 

ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Амархан ядардаг хүүхдүүд  
o Хөхөхийн хүндрэлтэй хүүхдүүд  
o Хөхөх чадвар сул болон эмх замбараагүй хөхдөг 

хүүхдүүд 
o Дутуу төрсөн болон хөхөх бэрхшээлтэй, амархан 

ядардаг хүүхдүүд 

 
ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Хүүхдийг хагас босоо байрлалд байрлуулна (45-60 
градуст). 

o Нэг хуруугаараа хүүхдийн эрүүн доор байрлуулж угж 
өгөх үедээ доороос нь бага зэрэг түлхэж өгнө.  

 

 
3.   УРУУЛ БОЛОН ХАЦРАНД ДЭМЖЛЭГ 

ҮЗҮҮЛЖ ХӨХҮҮЛЭХ (УГЖААР ХООЛЛОХ)  
 
Хүүхдийг угж хөхөхөд нь туслаж хацарнаас нь 
дэмжлэг үзүүлэх зориулалттай арга барил юм.  

 
ЗОРИУЛАЛТ :  Угжаар хооллож буй 0-6 сар хүртэлх 
насны нярай хүүхэд  
 
ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Амархан ядардаг хүүхдүүд  
o Хөхөхийн хүндрэлтэй хүүхдүүд  
o Хөхөх чадвар сул болон эмх замбараагүй 

хөхдөг хүүхдүүд 
o Дутуу төрсөн болон хөхөх бэрхшээлтэй, 

амархан ядардаг хүүхдүүд 
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Угжаар хооллож буй хүүхдийг 
дэмжих техникийг хажуугаас 
харуулсан байдал 

ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Хүүхдийг хагас босоо байрлалд байрлуулна (45-60 градуст). Хүүхдийг дэрэн дээр бага 
зэргийн өргөсөн байрлалд байрлуулах хэрэгтэй.  

o Эрхий болон өөр нэг хуруугаар (хацар тус бүр дээр нэг хуруу) хүүхдийн амны 
хөдөлгөөний чиглэлд зөөлөн даралт үүсгэж хүүхэд уруулаа хөдөлгөн угж хөхөх үйл 
явцыг дэмжиж өгнө.  
 

 
Санамж: Хэрэв хацар болон эрүүнд дээрх байдлаар дэмжлэг үзүүлэх үед 
хүүхэд ханиалгах, цацах зэрэг үйлдэл үзүүлж байвал энэхүү дэмжих 
аргачлалыг нэн даруй зогсоох хэрэгтэй.  

 
4.  УРУУЛ БОЛОН ЭРҮҮГ ЖИМИЙЛГЭХ АРГА БАРИЛ 
 
Хооллож буй хүүхэд уруул болон эрүүгээ 
жимийж амаа хааж сурахад энэхүү аргачлал 
зориулагдсан болно.  

ЗОРИУЛАЛТ :  0-6 сар хүртлэх насны нярай 
 
ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Уруулаа жимийх чадвар сул хүүхдүүд  
o Хөхөхийн хүндрэлтэй хүүхдүүд  
o Хөхөх чадвар сул болон эмх замбараагүй 

хөхдөг хүүхдүүд 
o Дутуу төрсөн болон хөхөх бэрхшээлтэй, 

амархан ядардаг хүүхдүүд 

ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Хүүхдийг хагас босоо байрлалд байрлуулна (45-60 градуст). Хүүхдийг дэрэн дээр бага 
зэргийн өргөсөн байрлалд байрлуулах хэрэгтэй.  

o Эрхий хуруу (доод уруулын үл ялиг доод хэсгээс) болон долоовор хуруугаа (эрүүн дээр) 
ашиглан хүүхдийн доод уруулд дэмжлэг үзүүлж эрүүний ясан доороос хүүхдийн амны 
чиглэлд бага зэрэг түлхэж уруулаа чөлөөтэй хөдөлгөн хөхөх үйл явцад дэмжлэг үзүүлнэ.  
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5.  ДАРАЛТЫН ТЕХНИК (УГЖААР ХООЛЛОХ) 

Энэхүү арга техникийг хэрэглэснээр хүүхдийн хэлэнд 
дэмжлэг үзүүлж угжнаас хооллох үйл явцыг илүү үр 
дүнтэй болгоно.  

ЗОРИУЛАЛТ :  Угжаар хооллож буй 0-6 сар хүртэлх 
насны нярай  
 
ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Хөхөхдөө нэмэлт дэмжлэг шаардлагатай 
хүүхдүүд  

o Амархан ядардаг хүүхдүүд  
o Хөхөхийн хүндрэлтэй хүүхдүүд  
o Хөхөх чадвар сул болон эмх замбараагүй хөхдөг хүүхдүүд 
o Дутуу төрсөн болон хөхөх бэрхшээлтэй, амархан ядардаг хүүхдүүд 

 
ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Хүүхдийг хагас босоо байрлалд байрлуулна (45-60-градус). Хүүхдийг дэрэн дээр бага 
зэргийн өргөсөн байрлалд байрлуулах хэрэгтэй.  

o Угжны толгой буюу хөхөлтөөр хүүхдийн хэлний гол төв хэсэгт 1-3 секунд орчим зөөлөн 
дарж түүнийг хэлээ хөдөлгөн угжны толгойг хөхөж эхлэхийг хүлээнэ.  

o Шаардлагатай бол энэхүү үйлдлийг дахин давтана.  

6.  ХУРД ХЭМНЭЛИЙГ ТААРУУЛАХ  
Угжаар хооллож буй хүүхдэд бага зэрэг 
завсарлага олгох байдлаар хооллох үйл 
явцыг үр дүнтэй байлгахад энэхүү 
аргачлал чиглэгдэнэ. Хөхөөр хооллож буй 
хүүхдэд ч мөн энэхүү аргачлалын адилхан 
хэрэглэж болно.  

 
ЗОРИУЛАЛТ :  Угжаар хооллож буй 0-6 
сар хүртлэх насны нярай  
 
ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Амархан ядардаг хүүхдүүд  
o Хөхөхийн хүндрэлтэй хүүхдүүд  
o Хөхөх чадвар сул болон эмх 

замбараагүй хөхдөг хүүхдүүд 
o Ханилгаж хахаж цацдаг хүүхдүүд  
o Ихэвчлэн огидог хүүхдүүд  
o Дутуу төрсөн болон хөхөх бэрхшээлтэй, амархан ядардаг хүүхдүүд 
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Зөөлөн товшиж 
нүүрэнд иллэг хийх 

техник 

 
ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Хүүхдийг хагас босоо байрлалд байрлуулна (45-60 градус). Хүүхдийг дэрэн дээр бага 
зэргийн өргөсөн байрлалд байрлуулах хэрэгтэй.  

o Шингэний урсгалыг багасгах зорилгоор угжийг бага зэрэг хөндлөн барина.  
o Хүүхдийг угжнаас хооллохдоо 20-30 секунд (3-5 балга) –н дараа хөхөлт буюу угжны 

толгойг хэлнээс бага зэрэг холдуулж амны хажуу тал руу болон доош нь хөдөлгөж 
болно. Энэхүү хажуу болон доод тал руу хөдөлгөх хөдөлгөөнөөр урсгалын хэмнэлийг 
тааруулна. Энэ үед угжийг хүүхдийн амнаас сугалж болохгүйг анхаарна уу.  

o Хүүхэд угжийг дахин идэвхитэй хөхөж эхлэх үед угжийг хэвтээ байрлалд шилжүүлэх 
байдлаар хооллох хурдыг мөн тааруулж болно.  

o Хүүхэд хооллох хэмнэлээ өөрөө тааруулж суртал эдгээр алхмуудыг давтана.  

 
7.  НҮҮРЭНД ИЛЛЭГ ХИЙХ АРГА БАРИЛ  
 
Нүүрэнд иллэг хийх нь хүүхдийн амны булчингийн 
хөгжлийг дэмжиж хооллох үйл явцыг илүү үр дүнтэй 
болгох зорилготой. Хоолны өмнө энэхүү үйлдлийг 
хийснээр хүүхдийн нүүрний булчинг сунгаж идэх, уух 
үйл явцыг дэмжих зорилго бүхий арга болно.  

 
Нүүрэнд иллэг хийх хоёр төрлийн аргачлал байдаг:  

①  Хөнгөн товшиж иллэг хийх (2-4 хуруу ашиглан) 
②  Жижиг даавуун алчуур ашиглах аргачлал  

 
 
ЗОРИУЛАЛТ :  6 сараас бага зэрэг том насны нэмэлт  
хоолонд орж эхлэж буй хүүхдүүд  
 
 
 
ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Уруулаа сайн жимийж чаддаггүй хүүхдүүд (ам нь 
ангайж байдаг) 

o Уруул нь татуу хүүхдүүд  
o Нүүрний булчин султай хүүхдүүд (унжсан хацартай) 
o Хэт чанга нүүрний булчинтай хүүхдүүд (хацар нь чангардаг)    

 
 

ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Асрагч нь хүүхдийн урд болон хажуу талд байрлана. 
o Хүүхдийг эгц босоо байрлалд бат бөх тулгууртай сандалд суулгана. 
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Алчуур хэрэглэх техник 

o Асрагч хүүхдийн хацар дээр 2-4 хуруугаа байрлуулж 
уруулны чиглэлд доош чиглэсэн хөдөлгөөнөөр 3 удаа 
зөөлөн товшиж илнэ. Доош нь энэхүү хөдөлгөөнийг 
хийхдээ хуруугаа бага зэрэг чичиргэж өгнө – удаан, 
зөөлөн, хурдан хэмнэлээр. Асрагч нь энэхүү үйлдлийг 3 
удаа давтана.  

o Асрагч этгээд 2-4 хуруугаа дээд уруулан дээр тавьж 
зөөлөн даралтаар доош нь массажлах байдлаар иллэг 
хийнэ. Энэхүү хөдөлгөөнийг нэг удаа давтана. Ингэснээр 
дээд уруулыг доод уруултай нийлэн хаагдаж, жимийхэд 
дэмжлэг үзүүлж буй хэрэг юм.  

o Асрагч этгээд 2-4 хуруугаа доод уруулан дээр тавьж 
зөөлөн даралтаар дээш нь массажлах байдлаар иллэг 
хийнэ. Энэхүү хөдөлгөөнийг нэг удаа давтана. Ингэснээр 
доод уруулыг дээд уруултай нийлэн хаагдаж, жимийхэд 
дэмжлэг үзүүлж буй хэрэг юм.  

o Асрагч этгээд 2-4 хуруугаа хүүхдийн уруулан дээр тавьж 
бага зэргийн даралтаар иллэг хийх хөдлгөөнийг сүүлийн 
удаа давтана.  

o Дээрх хөдөлгөөнүүдийг бүхэлд нь 8-10 удаа давтана.  
o Жижиг алчуур хэрэглэх аргачлал нь мөн ижил техникээр үргэлжлэх бөгөөд чийгтэй, 

зөөлөн, дулаан даавуун алчуурыг хэрэглэнэ. Зөөлөн товшиж илэх хөдөлгөөний оронд 
нүүрний хэсгүүдийг доош чиглэлд зөөлөн арчиж (хацарны гадна талаас хамар болон 
амны чиглэлд) мөн эрүүнээс уруулны чиглэлд дээш нь арчих байдлаар энэхүү аргыг 
хэрэглэнэ.  

 

 

Санамж: Энэхүү аргачлалыг хэрэглэх үед хүүхэд нүүрэндээ хүрэхийг 
эсэргүүцэх зэргээр хөндүүрлэж, зовиурлаж байгаагаа илэрхийлвэл нэн 
даруй хэрэглэхээ болих хэрэгтэй. Энэхүү аргачлалыг хэрэглэхдээ удаан 
бөгөөд хүүхдийн мэдрэмжийг ажиглаж хийнэ.  

 
ПАТ ПАТ ХИЙХ ЧИМЭЭ ГАРГАЖ ЗӨӨЛӨН ТОВШИХ АРГАЧЛАЛЫГ  

ДУУ ДУУЛАХ ЗЭРГЭЭР ИЛҮҮ ХӨГЖИЛТЭЙ БАЙДЛААР ХИЙЖ БОЛНО.  

Пат-Пат -Пат 

Пат-Пат -Пат 

Пат-Пат -Пат 

Уруулаа доошоо 

Эрүүгээ дээшээ  

За одоо үнсээд хаагаарай (Үмммаа /авиа/) 
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8. L  БАРИЛТЫН ТЕХНИК  
 
Энэхүү техникийг хэрэглэснээр хүүхэд амаа нээж, хааж хоол 
зажлах болон залгих үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.  

 
ЗОРИУЛАЛТ :  6 сараас бага зэрэг том насны нэмэлт 
хоолонд орж эхлэж буй хүүхдүүд 
 
ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Эрүүний таталттай хүүхэд  
o Ам нь зуурдаг хүүхэд  
o Уруулаа сайн жимийж чаддаггүй хүүхэд  
o Эрүүгээ нээж болон хааж, хянаж чаддаггүй хүүхэд  

 
ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Асрагч нь хүүхдийн урд болон хажуу талд байрлана. 
o Хүүхдийг эгц босоо байрлалд бат бөх тулгууртай сандалд суулгана. 
o Асрагч этгээд эрхий хуруугаа хүүхдийн эрүү дээр болон доод уруулын доор байрлуулна.  
o Асрагч этгээд долоовор хуруугаа хүүхдийн чамархай хэсгийн үен дээр байрлуулна 

(шанааны дээд/чих болон дээд эрүүний холбоос хэсэг). 
o Асрагч этгээд дунд хуруугаа эрүүний хойд, доод хэсэгт байрлуулна. 
o Хүүхэд хоол хүнсний зүйл идэж уух үед нь эрүүний хөдөлгөөнийг дээш, доош болоход нь 

дэмжлэг үзүүлж хяналтанд байлгана.  
o Биеээр үзүүлэх дэмжлэгийг бага багаар бууруулж хүүхдийн эрүүний хөдөлгөөн сайжирч 

байгаа эсэхийг анзаарч хяналт тавина.  

 
 
Санамж: Хэрэв хүүхдийн хэл болон эрүү хэт чангаралтай бол хүүхэд 
энэхүү дэмжлэгт зовиурлаж шууд эсэргүүцэх бөгөөд энэ тохиолдолд 
тухайн аргачлалыг хэрэглэхээ нэн даруй зогсоох хэрэгтэй.  
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9.   ЭРҮҮ ДЭМЖИХ ТЕХНИК  
 
Энэхүү арга барилыг хэрэглэснээр хүүхэд амаа нээж, 
хааж хоол зажилах болон залгих үйл явцад дэмжлэг 
үзүүлэх зорилготой.  

 
ЗОРИУЛАЛТ :  6 сараас бага зэрэг том насны нэмэлт 
хоолонд орж эхлэж буй хүүхдүүд 
 
ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Эрүүний таталттай хүүхэд  
o Ам нь зуурдаг хүүхэд  
o Уруулаа сайн жимийж чаддаггүй хүүхэд  
o Эрүүгээ нээж болон хааж, хянаж чаддаггүй хүүхэд  

 
 

ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Асрагч этгээд хүүхдийн ард болон хажуу талд байрлана 
o Хүүхдийг эгц босоо байрлалд бат бөх тулгууртай сандалд суулгах буюу тэврэнэ. 
o Асрагч этгээд эрхий хуруугаа хүүхдийн чамархай хэсгийн үен дээр байрлуулна (шанааны 

дээд/чих болон дээд эрүүний холбоос хэсэг). 
o Асрагч этгээд долоовор хурууга хүүхдийн эрүү болон доод уруулны доод хэсэгт 

байрлуулна.  
o Асрагч этгээд дунд хуруугаа эрүүний хойд, доод хэсэгт байрлуулна. 
o Хүүхэд хоол хүнсний зүйл идэж уух үед нь эрүүний хөдөлгөөнийг дээш, доош болоход нь 

дэмжлэг үзүүлж хяналтанд байлгана.  
o Биеээр үзүүлэх дэмжлэгийг бага багаар бууруулж хүүхдийн эрүүний хөдөлгөөн сайжирч 

байгаа эсэхийг анзаарч хяналт тавина.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Хүүхдийг аяганаас уухад эрүүнд хэрхэн 
дэмжлэг үзүүлж буйг харуулсан зураг  
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10. ДАРАХ ТЕХНИК  

    (ХАЛБАГААР ХООЛЛОХ БА АЯГААР УУЛГАХ)  
 
Энэхүү арга барил нь хүүхдийн хэл болон эрүүнд дэмжлэг 
үзүүлэн хэл түлхэх үйл явцыг багасгаж идэх, уух, залгих 
үйлдлүүдийг илүү хялбар хийхэд туслах зорилготой.  

 
ЗОРИУЛАЛТ :  6 сараас бага зэрэг том насны нэмэлт 
хоолонд орж эхлэж, мөн аяганаас ууж сурч буй хүүхдүүд 
 
ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o  Хэлээр түлхдэг хүүхдүүд  

 
ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Асрагч этгээд нь хүүхдийн чанх урд талд нүдний 
түвшинд сууна – үүнээс өндөр байрлалд сууж 
болохгүй.  

o Хүүхдийг эгц босоо байрлалд бат бөх тулгууртай 
сандалд суулгана.  

o Халбагаар хооллох: Халбагыг хэлний гол хэсэгт 
байрлуулж бага зэрэг даралт өгөх бөгөөд хуруугаар 
эрүүний доороос мөн бага зэрэг түлхэж өгнө. 
Халбагыг авсаны дараа шаардлагатай бол уг 
үйлдлийг дахин давтана.   

o Аяганаас уулгах: Аягыг хэлний дээр доод уруулан 
дээр байрлуулж хуруугаар эрүүнээс бага зэрэг өргөж 
өгнө. Аягыг авсаны дараа шаардлагатай бол уг 
үйлдлийг дахин давтана.   
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11.   ЗУУСАН АЯГА, ХАЛБАГЫГ САЛГАЖ АВАХ ТЕХНИК  
 
Энэхүү арга барил нь хүүхдийн аманд хазаж зуусан халбага, аяга зэргийг эвтэйхэн салгаж 
авахад зориулагдсан болно.  

 
ЗОРИУЛАЛТ :  6 сар ба түүнээс дээш насны 
хүүхэд  
 
ХЭЗЭЭ ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Булчингийн тонус ихтэй хүүхэд  
o Хэт өндөр реакцитай хүүхэдүүд  
o Амаа нээх, хаахад хүндрэлтэй, эрүү нь 

зуурдаг хүүхэд  
 
 

ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ:  

o Хооллох үеийн гаднаас өгөх өдөөлтүүд 
(тод гэрэл, дуу чимээг бууруулах, нүдэнд харагдаж буй анхаарал сарниулах зүйлс г.м)-
ийг багасгах 

o Хүүхдийг аль болох тайван байлгах  
o Хүүхэд шүдээрээ хазаж зуусан үед тэднийг тайвшруулж эрүүн дээр нь эрхий хуруугаараа  

бага зэргийн зөөлөн доош чиглэсэн байдлаар дарж өгөх. 
o Эрүү нь аажим доошлохыг хүлээж дараа нь аманд зуусан халбага, аяга зэргийг зөөлөн 

сугалж авна.  
o Хэрэв эдгээр үйлдлүүд үр дүнгүй байвал хүүхдийн толгойг зөөлнөөр урагш тонгойлгож 

амыг нь өөрөө онгойхыг хүлээж дараа нь аяга зэрэг эд зүйлсийг зөөлөн сугалж авна.  

 

Санамж: Хүүхдийн хазаж зуусан эд зүйлсийг хүчээр сугалж авч хэрхэвч 
болохгүй. Та хүчтэй татах тусам тэдний зуух рефлекс улам нэмэгддэг 
болохыг анхаараарай. Энэ үед хүүхдийн эрүү өмнөхөөсөө чангарч зуусан 
зүйл авахад маш хэцүү болдог. Ингэснээр та хүүхдийн шүд, буйланд 
ноцтой гэмтэл учруулж болзошгүйг анхаарна уу.  
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АСРАГЧИЙН АЖИЛЛАГААНУУД  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аяганаас уух үед L арга барилыг 
хэрэглэж байна 

Халбагаар хооллох үеийн эрүүнд даралт өгөх арга барил 
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Хүүхдийн хооллох хэмнэлийг 
тааруулж буй байдал 

Пат-Пат тогших аргачлалыг 
ашиглаж байгаа нь 

Аягаар уулгахдаа эрүүг дэмжих арга барил (асрагчийн 
гарын байрлалыг сайтар анзаарна уу) 
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Угжны савыг налуулах байдлаар хооллох хэмнэлийг 
тааруулж байна 

Угжны соосгоор уруулыг өдөөх арга барил 




