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  ЗҮЙЛ 1.5: УГЖААР ХООЛЛОЛТЫН ҮНДЭС  
 

 

 
УГЖААР ХООЛЛОЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
Ер нь бүх хүүхдүүд хөхөөр хооллож байвал сайн. Гэсэн хэдий ч энэ нь байнга боломжтой 
байдаггүй. Угжаар хооллох нь хүүхдэд шаардлагатай хоол тэжээлээр хангах өөр аргыг санал 
болгодог. Тухайн хүүхдийн шаардлагад нийцүүлэн ашиглаж болохоор маш олон төрлийн угж 
болон угжны толгой байдаг. Үүнээс гадна хөхний сүү болон хоолны нэмэлтийг угжинд хийж өгч 
болно.  

 
УГЖААР ХООЛЛОХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ ЮУ ВЭ?  

Угжаар хооллох нь дараах шалтгаануудын улмаас ач холбогдолтой байдаг:  

①  Энэ нь ихэнхдээ тухайн хүүхдийн хооллох анхны туршлага байдаг. 
②  Энэ нь хоол зажлах, аяга, хоолны хэрэгсэл ашиглан хооллох зэрэг хүүхдийн хооллох 

болон ярих зэрэг бусад чухал хөгжлийг дэмждэг. 
③  Энэ нь сайн харьцдаг, хариу үйлдэл үзүүлдэг асрагчтайгаа хүүхэд ойр дотно харьцааг 

ойр ойрхон үүсгэж байх боломжийг олгодог.  

 
УГЖААР ХООЛЛОХЫН АШИГ ТУС ЮУ ВЭ? 
Угжаар хооллох нь хүүхэд болон асрагч аль алинд нь маш их ашигтай байдаг. Хүүхдийг угжаар 
сайн хооллож чадаж байвал хооллох нь аюулгүй, үр дүнтэй, тааламжтай байдаг. 

 
Угжаар сайн хооллох нь:  

①  Хүүхдийг цатгалан дулаан байхад нь тусалдаг.  

②  Асарч байгаа насанд хүрэгчдэд тухтай, сэтгэл ханамжтай байдаг. 

③  Хүүхдүүдэд бусдад өөрийг нь арчлах, тэдний шаардлагыг хангахыг даатгаж найдахад 
сургадаг. 
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УГЖНЫ САВНЫ ХЭЛБЭРҮҮД :  
СТАНДАРТЫН,  (“ТЭГШХЭН”) 

ЭСВЭЛ НАЛУУ  (“ӨНЦӨГТЭЙ”) 

 

 

 

↓АСПИРАЦИ, ӨВЧИН, ҮХЭЛ ТОХИОХ  ↑  АСПИРАЦИ, ӨВЧИН, ҮХЭЛ ТОХИОХ 

↑ хооллолтын үр дүн (илүү хурдан) ↓ хооллолтын үр дүн (илүү удаан) 

↑ хооллох үед амаар хүртэх  ↓ хооллох үед амаар хүртэх →хоолноос татгалзах 

↑ хооллох үед тааламжтай байх (хүүхэд болон 
асрагчид), хооллох тал дээр эерэг сэтгэгдэл үүсэх 

↓ хооллох үед тааламжтай байх (хүүхэд болон 
асрагчид), хооллох тал дээр сөрөг сэтгэгдэл үүсэх 

↑ хүүхэд илүү том сорилт руу шилжих чадвар (хатуу 
хоол, аягаар уух, хоолны хэрэгсэл ашиглах) 

↓ хүүхэд илүү том сорилт руу шилжих чадвар (хатуу 
хоол, аягаар уух, хоолны хэрэгсэл ашиглах) 

 

УГЖНЫ САВ БОЛОН УГЖНЫ ТОЛГОЙ БУЮУ 
ХӨХӨЛТИЙН ТӨРЛҮҮД18  
Төрөл бүрийн хэлбэр, хэмжээ, загвар материалтай маш олон төрлийн угж 
болон угжны толгойнууд байдаг. Угжны толгойны хэлбэр, хэмжээ, урсгалын 
хурд нь тухайн хүүхдийн ам, сорох чадвар, хөгжлийн болон оюун санааны 
шаардлаганд нийцсэн байх нь маш чухал. Тиймээс, асрагчийн хувьд хүүхэд 
тус бүрт хамгийн тохиромтой сонголт хийхийн тулд ялгаануудыг нь ойлгож 
авах нь чухал.  

 

 
УГЖААР САЙН ХООЛЛОХЫН АШИГ ТУС 
 

 
УГЖААР МУУ ХООЛЛОХЫН ЭРСДЭЛ 
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Стандартын “тэгшхэн” угжнууд нь хамгийн нийтлэг бөгөөд олоход хялбар байдаг. Налуу буюу  
“өнцөгтэй” угж нь угжаар хооллох үед хүүхдийн эрүү доошоо байрлалтай байхад тустай. Мөн 
энэ хэлбэр нь хүүхэд агаар залгихыг нь хязгаарладаг тул хий болон хөөсрөлт үүсэхийг 
багасгадаг. 

 

 
УГЖНЫ ХЭМЖЭЭ: ЖИЖИГ БА ТОМ  

Жижиг угжнууд (120 мл болон түүнээс бага) 
нь хооллож байгаа хүүхэд чинь жижиг, илүү 
хэмжээгээр хооллох арай болоогүй байгаа 
үед ашиглахад тустай. Том хэмжээтэй угж нь 
өсч байгаа хүүхдэд зориулан илүү их 
хэмжээний багтаамжтай байдаг тул тустай 
байдаг. Мэргэжлийн зөвлөгөө: Жижиг угжнууд 
нь өөрөө хооллож сурч байгаа хүүхдэд 
барихад нь амар байдаг. Жижиг угж = хөнгөн 
жин.  

 
  

 

 

УГЖНЫ МАТЕРИАЛУУД: ПЛАСТИК БОЛОН ШИЛ  

Пластик материалтай угжнууд нь их нийтлэг байдаг бөгөөд 
олдоц сайн байдаг. Унагасан ч хагарахгүй, хөнгөн жинтэй 
зэрэг нь асарч байгаа хүний хувьд амар байдаг. Шилэн 
угжнууд нь илүү биетэй, гэхдээ унагавал хагарна, мөн 
асрагч болон хүүхэд барихад илүү хүнд байдаг.  

 
УГЖНЫ ТОЛГОЙНЫ ХЭЛБЭРҮҮД  

Угжны толгойнууд маш олон хэлбэртэй байдаг. 
Стандартын толгойнууд нь ерөнхийдөө өндөр 
буюу “урт”, бөөрөнхий оройтой байдаг. 
Ортодонтик толгойнууд нь хүүхдийн аман дотор 
багтахаар хийгдсэн байдаг бөгөөд ихэвчлэн 
сууриараа өргөн дундуураа нарийхан байдаг. 
Бусад толгойнууд нь эхийн хөхний толгойтой 
адил хэлбэртэй байдаг. Хүүхэд бүрийн ам 
нь өөр өөр хэлбэртэй байдаг тул угжны 
толгойг мөн өөр өөр хэлбэртэйгээр хийдэг. 
Жишээ нь: Зарим жижиг амтай хүүхдэд жижиг 
толгойтой угж хэрэгтэй байдаг.  
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Түвшиний дугаар: Угжны толгойны 
түвшнийг толгойны доод эсвэл хажуу талд 
нь хэвлэсэн байдаг. Заримдаа маш жижиг 
харахад хэцүү байдаг тул сайн хараарай!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
УГЖНЫ ТОЛГОЙНЫ 
ХЭМЖЭЭНҮҮД 
Угжны толгойны хэмжээ нь гарах 
шингэний урсгалын хэмжээг мөн 
нүхний хэмжээг тогтоож өгдөг. Ер нь 
хэмжээ (дугаар) нь бага байх тусам 
угжны толгойноос гарах шингэний 
урсгал бага байдаг. Хэмжээ (дугаар) 
нь том байх тусам угжны толгойноос 
гарах шингэний урсгал их байдаг. 
Угжны толгойны урсгалын талаар сайн 
ойлголттой байх нь нэн чухал бөгөөд 
хэмжээг нь буруу сонговол хүүхэд тохь 
тухгүй эсвэл аюулгүй бус байдалд (хэт 
удаан, хэт хурдан, эсвэл их 
хэмжээгээр хий залгих гэх мэт) 
хооллоход хүргэж болно.  

Угжны энгийн толгойнуудын хэмжээ 
(түвшин)-г хамгийн бага нүхтэйгээс нь 
(хамгийн удаан) хамгийн том (хамгийн 
хурдан) хүртэл нь доор харуулав.  

 

Зүүнээс: Тэгшхэн 
толгой, ердийн 
буюу натурал 
толгой, мөн 2 өөр 
стандартын 
хэмжээтэй . 
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Асрагч нь хүүхдийг Доктор Брауны 
стандарт хэлбэртэй пластик 
савтай, стандарт толгойтой 

угжаар хооллож байна. 

 

ТОЛГОЙНЫ 
ХЭМЖЭЭ /ТҮВШИН 

ХЭРЭГЛЭХ НАС  

 
Хамгийн бага дутуу нярайн 

хэмжээ 

 
Дутуу төрөлттэй → 3 сар хүртэлх  

 
дутуу нярайн хэмээ 

 
Дутуу төрөлттэй → 3 сар хүртэлх 

 
Хэмжээ/Түвшин 1 

 
0 → 6 сар хүртэлх 

 
Хэмжээ / Түвшин 2 

 
> 6 → сартай 

 
Хэмжээ / Түвшин 3 

 
> 6 → сартай 

 
Хэмжээ / Түвшин 4 

 
> 6 →  сартай 

 
Санамж: Дээрх угжны толгойн хэмжээ/түвшин болон хамаарагдах нас нь 
ерөнхий зааварчилгаа бөгөөд хүүхэд тус бүрт заавал баримтлах албагүй. 
Хүүхэд бүр бүх хэмжээтэй толгойнуудыг ашигладаггүй. Зарим хүүхдүүд 
угжаар хооллох бүх л хугацаандаа 1 хэмжээтэй угжаараа хооллох нь бий. 
Хүүхдийн шаардлага юу вэ, урсгалын хурд нь хэр бйвал хүүхэд аюулгүй 
хооллож болох вэ гэдгээс шалтгаалан угжны толгойг сонгох нь чухал. 
 
 
Санамж: Угжны толгойг урсгалын хурдыг нь 
өөрчлөхийн тулд огтолж огт болохгүй. Энэ нь 
хүүхдэд аюултай байх магадлалтай. 
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УГЖНЫ ТОЛГОЙ БУЮУ ХӨХӨЛТИЙН МАТЕРИАЛУУД 
Угжны толгой ихэвчлэн силикон эсвэл резинэн материалтай байдаг. Олон хүүхдүүдэд өөрийн нь 
дуртай, эсвэл тодорхой материал шаардлагатай байх нь бий. Жишээ нь: Муу сордог хүүхэд 
зөөлөн резинэн толгойтой угжнаас хоолловол амжилттай байх магадлалтай. Тэмдэглэл: 
Резиний харшил байх магадлалтайг анхаараарай. Доор силкон болон резинэн угжны толгойны 
энгийн ялгааг харуулав.   

 

 
Силикон 

 
Резин 

 

Илүү удаан эдэлгээтэй Зөөлөн 

 
Цэвэрлэхэд хялбар 

 

Сүү эсвэл тэжээлийн 
үнэрийг агуулах нь бий 

 
1 жил хүртэл ашиглаж болно 

 
Амархан элэгддэг 

 

 
УГЖ БОЛОН УГЖНЫ ТОЛГОЙГ ХЭЗЭЭ 
ЦЭВЭРЛЭХ БОЛОН СОЛИХ ВЭ?   

Үргэлж буцалга Халуун, савантай усанд, 
эсвэл боломжтой бол аяга угаагчинд угаана.  

Үргэлж ариутга угж болон угжны хэсгүүдийг 5 
минут буцалж байгаа усанд ариутгана. 

Үргэлж угаа Угж болон толгойг хүүхдээ 
хооллосны дараа заавал угаана. 

Байнга шалга Толгойны элэгдлийг шалга. 

Үргэлж соль Элэгдэж хуучирсан угж болон 
угжны толгойг үргэлж соль. 
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УГЖААР ХООЛЛОЛТЫН ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД  

 
 

 
ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД 

 

 
АМЖИЛТТАЙ УГЖААР ХООЛЛОЛТЫН ШИНЖҮҮД 

 

Хооллож байгаа байрлал 
нь хүүхдийн 

шаардлаганд нийцэж 
байх 

o Аюулгүй, тулгууртай, байрлалын гол элементүүдийг мөрдсөн (Бүлэг 1, Зүйл 
1-ээс харна уу) 

o Хүүхэд болон асрагч тухтай  
o Хүүхэд хооллохдоо идэвхитэй (унтахгүй байх) 
o Хүүхэд хооллохдоо тайван байх (уцаарлахгүй байх) 
o 30 минут, эсвэл түүнээс бага хугацаанд хооллож дуусах  

Угжны сав, угжны толгой 
болон урсгалын хурд нь 
хүүхдийн шаардлаганд 

нийцэж байх 

o Хурд нь хэт хурдан эсвэл хэт удаан биш 
o Шингэн амнаас нь гоожих, байнга ханиах, хахаж цацах гэх мэт зүйлгүй 
o Хүүхэд хооллох үед сэргэлэн идэвхитэй байх (унтахгүй байх) 
o Хүүхэд хооллох үедээ сорох, амьсгалах, залгихдаа тухтай байж – гэнэт 

амьсгаа авах тохиолдол гарахгүй байх  
o Хүүхэд хооллохдоо тайван байх (уцаарлахгүй байх) 
o 30 минут, эсвэл түүнээс бага хугацаанд хооллож дуусах 

Хооллох дохиог ойлгож 
биелүүлэх 

o Хүүхэд уйлахаас өмнө асрагч нь хүүхэд өлсөж байх магадгүйг мэдрэх  
o Хүүхэд цадсан болохыг асрагч нь нэн даруй анзаарч, хэт хооллох, эсвэл 

хүчээр хооллохгүй байх  
o Хүүхэд хооллохдоо дуртай, идэвхитэй байх  

Шаардлагатай үед 
завсарлах 

o Асрагч нь хэхрүүлэх, живх солих, байрлал солих зэргээр завсарлах 
o Шаардлагатай бол асрагч нь хүүхдийг бага багаар ойрхон хооллох 
o Асрагч нь хүүхэд ядарсан шинж үзүүлж байгааг анхаарах (Хавсралт 9L2-ыг 

харна уу) 
o Хүүхэд 30 минут, түүнээс доош хугацаанд идэвхитэй хооллох  

Нийгмийн харилцаа 
байнга мэдрүүлэх 

o Асрагч нь хооллох үедээ инээмсэглэж, ярьж, дуулж, хүүхэд рүү харж байх  
o Хүүхэд хооллохдоо дуртай, идэвхитэй байх  
o Хүүхэд өсч бойжно 
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НЯРАЙГ УГЖААР ХООЛЛОХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД  
 

 

ЗӨВЛӨМЖ 1: 
Угж, угжны толгой, урсгалын хурдыг сонгохдоо хүүхэд бүрийн шаардлагыг тооцох ёстой. Хүүхэд бүр 
ижилхэн угж, угжны толгой, урсгалын хурдтай үед жигд сайн хооллоод байхгүй. Хүүхэд тус бүрийн 
шаардлаганд нийцэхийг нь сонго. 

ЗӨВЛӨМЖ 2: 
Хүүхдийн хөгжих чадварын түвшин нь тэдэнд хэрэгтэй угж, угжны толгой, урсгалын хурданд 
нөлөөтэй. Хүүхдийн шаардлага, ур чадвар, насанд тохируулж сонго. Жишээ нь: 4 сартай, сул дорой 
хүүхэд наснаасаа шалтгаалахгүйгээр удаан урсгалтай угжаар хоолловол дээр байх магадлалтай. 

ЗӨВЛӨМЖ 3: Хүүхэд юу хэлээд байгааг сайн анхаар. Хүүхэд өөрчлөлт хийх шаардлагатай байгааг танд харуулж 
байвал угж, угжны толгой, урсгалын хурдыг өөрчил. 

ЗӨВЛӨМЖ 4: 

Хооллож эхлэхээсээ өмнө урсгалын хурдыг байнга шалгаж бай. угжны толгойн урсгалын хурд нь 
угжийг доош нь харуулахад хэдэн дусал шингэн гарч байвал хамгийн тохиромжтой байдаг. Дараа 
нь дусах нь зогсох ёстой. Хэрэв шингэн хүүхдэд хэт хурдан байвал жижигхэн хэмжээтэй угжны 
толгой сонго. Хэрэв хүүхэд хэт их хүчлэн сорж, урсгал нь бага байвал том нүхтэй угжны толгойг 
сонгоод үз. 

ЗӨВЛӨМЖ 5: 

Хамгийн тохиромжтой угж, угжны толгой болон/эсвэл урсгалын хурдыг олоход заримдаа их ажил 
шаардана (гэхдээ ашигтай). Ердийнхөөрөө өсч байгаа хүүхдэд ч заримдаа асрагчийн зүгээс яг 
тохирсон сонголтыг олтол өөр өөр сонголтуудыг туршиж үзэхийг шаардах нь бий. Нэг удаад 1 
өөрчлөлт хийж, хүүхдийг хэт их сандрахгүй байхаар аажим турш, хүүхдийн хариу үйлдэл ямар 
байгааг ажилаж, шардлагатай үед нь багахан өөрчлөлтүүдийг хий. 

ЗӨВЛӨМЖ 6: 
Зөв байрлалтай байх нь сайн хооллох үндэс болно. Хүүхдийг угжаар хооллох явцад аюулгүй, 
тухтай байрлал олох нь нэн чухал. Биед нь тохиромжтой тулгуур өгөх байрлалыг олж, 
шаардлагатай тохиргоонуудыг хий.  

ЗӨВЛӨМЖ 7: 
Үргэлж холбоо үүсгэ. Хүүхдийг угжаар хооллож байх үедээ өдөр бүр хүүхэдтэй байнга эерэг 
харьцаатай бай. Олон хүүхдүүд хооллох явцад нь зөөлөн ярьж, дуулах, инээмсэглэж харьцаж 
байвал илүү сайн хооллодог.   
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ДҮГНЭЛТҮҮД 
Угжаар хооллохын хамгийн эхний гол зорилго нь хүүхэд болон асрагчид 

хооллох эерэг байдал үүсгэж, мөн хүүхэд хоол тэжээл авах өсч хөгжилтийг нь 
дэмжихэд оршдог. Хүүхэд бүрт бүх угж, угжны толгой, урсгалын хурд нь таарахгүй. 

Хүүхдэд тохирсон  угж, угжны толгой, урсгалын хурд зэргийг олох нь нэн хэрэгтэй. Хэрэв хэцүү 
зүйлтэй тулгарвал бусдаас тусламж хүс. Өмнө нь таарсан бэрхшээлүүд, асуултууд, туршлагаа 
хуваалцах нь асуудлыг илүү шийдвэрлэх, оновчтой шийдэл олоход туслах, мөн хүүхэд болон 
асрагчийн шаналгааг хөнгөвчлөх зэрэгт туслах ач холбогдолтой.  

 

Хүүхдийн байрлалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг 1, Зүйл 1 болон 
Бүлэг 2, Зүйл 3-аас харна уу. 

Угжаар хооллоход гарч болох бэрхшээлүүдийн талаар Бүлэг 2 болон 7, 
Хавсралт 9M-ээс харна уу. 

 

 




