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9K: НЯРАЙ БА ХҮҮХДИЙГ ТАЙВШРУУЛАХ, СЭРЭЭХ ҮЙЛДЛҮҮД  
 
Нярай болон бага насны хүүхдүүд тайван, сэргэлэн цовоо байгаа үедээ илүү сайн иддэг. Бүх 
насны хүүхдийг хэрхэн тайвшруулах болон хооллохтой холбоотой зөвлөмжүүдийг дараах 
хүснэгтээр харуулав – энэ нь өдрийн турш баримтлавал зохих зааварчилгаа болно.  

 

Тайвшруулах үйл ажиллагаа  гэдэг нь ихэвчлэн хэт өндөр буюу мэдрэг 
мэдрэхүйн системтэй хүүхдэд хамаарах үйл ажиллагаа юм.  

Сэрээх/сэргээх гэдэг нь ихэвчлэн хэт сул мэдрэхүйн системтэй хүүхдэд 
хамаарах үйл ажиллагаа юм.  

 

ТАЙВШРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  СЭРЭЭХ/СЭРГЭЭХ  

 
o Хүүхдийг хооллохын өмнө тэдний бие 

махбодийг тайвшруулах ямар нэгэн 
үйлдэл хийх шаардлагатай.   
 

①  Тодорхой хэмнэлтэй, давтамжтайгаар 
тэдний биенд хүрэх, тайвшруулах ая 
сонсгох, хөдөлгөөн хийх  

⇒ Нуруу болон хөлийн улыг зөөлөн 
хэмнэлтэйгээр илэх  

⇒ Давтамжтай, зөөлөн дуу чимээ гаргах  

⇒ Тогтмол хэмнэлээр бүүвэйлэх  

⇒ Тогтмол хэмнэлээр сандал цохих, алгаа 
таших зэргээр зөөлөн чимээ гаргах  

⇒ Тогтмол хэмнэлээр гараа даллах зэргээр 
анхаарлыг нь татах  

⇒ Дуу дуулж өгөх  

⇒ Хүчтэй бөгөөд тогтмол цохилт бүхий 
тайвшруулах хөгжим сонсгох  

⇒ Хэмнэлтэй хөдөлгөөнөөр биед нь массаж 
хийх  
 

②  Хооллохын өмнө болон дараа насанд нь 
тохирсон зүйлсийг аманд нь зажлуулах 
болох хөхүүлэх  

⇒ Соосго  

⇒ Шүд бэхжүүлэгч  

⇒ Амны хөдөлгөөн дэмжих зүйлс (Зажилдаг 

 
o Хооллохын өмнө ялангуяа хүүхэд 

сэргэлэн идэвхигүй сул байгаа үед 
тэднийг сэргээх ямар нэгэн үйлдэл 
хийх шаардлагатай.  

 

①  Хүүхэд унтамхай байдалтай байвал 
түүнийг хооллохын тул сэрээж сэргээх 
шаардлагатай.  

⇒ Живхийг нь солих  

⇒ Хувцсыг нь солих  

⇒ Хөлийн улыг нь эрвэгнүүлэх   

⇒ Түүнийг тэврэх, ярилцах  

⇒ Зөөлөн савлуулах  

⇒ Нуруу хэсгээр нь алгаараа зөөлөн товших  

⇒ Хэхрүүлэх  
 

②  Хооллохын өмнө тэднийг сэрээхийн 
тулд насанд нь тохирсон ямра нэгэн 
зүйлсээр саатуулах зэрэг үйлдэл хийнэ.  

⇒ Нүүр болон биенд нь массаж хийх  

⇒ Шүдийг нь угаах (ердийн болон чичирдэг 
сойзоор) 

⇒ Шүд бэхжүүлэгч зуулгах  

⇒ Амны хөдөлгөөн дэмжих зүйлс ашиглах 
(Зажилдаг гуурс, сунадаг гуурс, ARK 
зажилдаг тоглоом г.м) 
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гуурс, сунадаг гуурс, ARK зажилдаг тоглоом 
г.м) 

⇒ Хүүхэд гар болон хуруугаараа тоглож мөн 
болно  

 

③  Сэтгэл нь хөөрөхөөс сэргийлж хооллохын 
өмнө, дараа болон хооллох үед бүдэг 
гэрэлтэй болон гэрэлгүй өрөөнд тэдний 
анхааралыг сарниулахгүйгээр байлгана.  

 
④  Дуу чимээ багатай өрөө тасалгаанд 

хооллоно.    
 

⑤  Зөөлөн дуу хоолой, удаан хөдөлгөөнөөр 
хүүхэдтэй харьцана.  
 

⑥  Стресс бууруулж, тайвшруулах зорилго 
бүхий үйл хөдөлгөөнөөр хүүхэдтэй 
харьцана.  
 

⑦  Өлгийдөх, хувцаслах, тэврээд ойрхон 
алхана.   

③  Унтамхай хүүхдийг сэрээж хооллохын 
тулд тод гэрэлтэй, хурц дуу чимээтэй 
өрөөний орчин бүрдүүлнэ.   
 

④  Ердийн дүү чимээний тодорхой 
түвшинтэй орчинд хүүхдийг хооллоно.  
 

⑤  Хүүхдийг сэргэг байлгахын тулд хурдан 
хөдөлгөөн, чанга дуу чимээтэй орчин 
бүрдүүлнэ.  
 

⑥  Хооллох үйл явцыг бэлэн, идэвхитэй 
байлгахын тулд тогтмол үйл 
хөдөлгөөн, дэглэм хуваарийг 
баримтлана.   
 

⑦  Хүүхдийн биед эвтэйхэн байрлалаар 
суулгана.  

 

 

 




