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9F: ХООЛНЫ ДЭГЛЭМИЙГ АХИУЛЖ САЙЖРУУЛАХ ЗААВАР 
 
Хүүхэд бүрийг өөр өөр бүтэцтэй хоол хүнс ба урсацтай шингэн буюу уух 
ундааг хэрэглэж үзэх боломжоор хангах ёстой ч юуны түрүүнд тэдний 
хооллолтын аюулгүй байдлыг анхаарч бодолцож үзэх нь чухал. Хэрэв бид 
тэдэнд тэдгээр өөр өөр хоол ба шингэнийг өгч үзэхгүйгээр тэдний 
хооллох чадамжийн бодит түвшинг үнэн зөвөөр нь тодорхойлж чадахгүй.  

 
ХООЛНЫ ДЭГЛЭМИЙГ САЙЖРУУЛАХ гэдэг нь асран халамжлагч хүүхдийг шинэ бүтэцтэй 
хоолыг идэх болон шинэ үрсацтай шингэнийг уухад (эсвэл ахиц гаргахад) нь дэмждэг үзүүлж 
буй үйл ажиллагааг хэлнэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд үргэлж тусгай бүтэцтэй хоол 
болон урсацтай шингэнийг өгөх шаардлагатай байдаг. Аливаа хүүхдэд яг тохирсон зөв бүтэцтэй 
хоол болон урсацтай шингэнийг сонгож өгөх нь хооллолтыг болон хооллох цагийг аюулгүй 
бөгөөд тав тухтай эерэг болгодог. Зарим хүүхдүүд эцэст нь илүү төвөгтэй холимог бүтэцтэй 
болон үрсацтай хоол болон шингэнийг идэж ууж (эсвэл ахиц гаргаж) чаддаг. Гэтэл зарим 
хүүхдүүд арай хялбар бэрхшээл буюу сорилт шаардсан бүтэцтэй хоол болон урсацтай 
шингэнийг идэж уухдаа хамгийн аюулгүй бөгөөд хамгийн амжилттай хооллох чадвартай байдаг.  

Иймд аливаа хүүхдэд өөр бүтэцтэй хоол болон урсацтай шингэнийг шинээр өгөх бүртээ маш 
анхааралтай хяналт ажиглалт хийх нь хүүхэд тухайн бүтэц ба урсацтай хоол болон шингэнийг 
аюулгүй идэж уухад эсвэл чадварыг нь ахиулж сайжруулахад бэлэн эсэхийг нь бодитоор үнэлж 
тодорхойлох хамгийн зөв арга юм. Хүүхдийн хоол болон шингэний дэглэмийг хэрхэн ахиулж 
сайжруулах энгийн заавар зөвлөмжийг дараах хүснэгтээр харуулав.   

 

ХООЛНЫ БҮТЦИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗАМЫН ЗУРАГ 

   

  

ГАРААНЫ 
ШУГАМ :  

ХҮҮХДИЙН 
ОДООГИЙН ХООЛ 

БАРИАНЫ 
ШУГАМ :  

БОЛОМЖИТ 
АХИУЛСАНХООЛ   

Зутагнасан Таташ болон чийгтэй 

Таташ ба чийгтэй  

 

Зөөлөн ба үмх 
хэмжээтэй  

 

ШИНГЭНИЙ УРСАЦЫГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗАМЫН ЗУРАГ  

   

 

 

 

ГАРААНЫ ШУГАМ :   
ХҮҮХДИЙН  

ОДООГИЙН  

ШИНГЭН  

БАРИАНЫ ШУГАМ :  
БОЛОМЖИТ 

АХИУЛСАН ШИНГЭН  

аш өтгөн         Дунд зэргийн өтгөн  

 

Дунд зэргийн өтгөн  

 

       Бага зэргийн өтгөн 

 

Зөөлөн ба үмх        Ердийн хатуу хоол 
хэмжээтэй   хүнс  

  

Бага зэргийн өтгөн 

Үл ялиг өтгөн  

   Үл ялиг өтгөн  

   Хамгийн шингэн  
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ХООЛНЫ ДЭГЛЭМИЙГ АХИУЛЖ САЙЖРУУЛАХ ЗААВАР  

① Хүүхдийн одоогийн хоол, шингэний “гарааны шугам”-наас эхлэнэ.  
② “Барианы шугамны хоол шингэн” (шинэ хоол болон шингэн)-ээс бага хэмжээгээр өгч үзнэ. 

Удаанаар анхааралтай өгнө.  
③ “Барианы шугамны хоол шингэн”-ийг хүүхэд хэрхэн идэж ууж чадаж байгааг сайтар 

анхааралтай ажиглана.  
④ Асуудалтай байна уу? → Энэ тохиолдолд “гарааны шугамын хоол болон шингэн” рүү буцна. 

Хүүхэд хараахан бэлэн бус байна гэсэн үг.  
⑤ Асуудалгүй байна уу? → Энэ тохиолдолд “барианы шугамын хоол болон шингэн”-ээс бага 

хэмжээгээр өгөхдөө маш хатуу хяналт ажиглалтын дор анхааралтайгаар нэлээд хэдэн удаа 
хооллож үзсэний дараа хэрэв хүүхэд аюулгүй бөгөөд тохирсон чадвартайгаа үзүүлж байвал 
хоолны дэглэмийг ахиулж сайжруулж болно.  
 

Заримдаа хүүхдийн хоолны дэглэмийг ахиулж сайжруулахад маш их цаг хугацаа 
шаарддаг. Зарим хүүхдүүд шинэ төрлийн хоолны бүтэц болон шингэний 
урсацыг хэдхэн удаа хооллосны дараа шинэ хоол шингэнийг идэж ууж чаддаг 
болж ахиц гаргадаг. Гэтэл бусад нь нэлээд олон сараар хооллож байж хоолны 
дэглэмээ ахиулж сайжруулах чадвартай байдаг. Иймд хүүхдийн хоолны 
дэглэмийг ахиулж сайжруулах гэж хүүхдийг шахалгүйгээр тэвчээртэй ханд.   

Хүүхдэд шинэ бүтэцтэй хоол болон урсацтай шингэнийг шинээр өгөхдөө мэдлэг 
туршлагатай асран хамгаалагчийн 100 хувийн зааварчилгаа хяналтанд гүйцэтгэх 
шаардлагатай. Шинэ хоол болон шингэнийг анх удаа идэж уух үед хүүхэд ханиаж 
цацах, тэр бүү хэл хахах ч эрсдэлтэй тул туршлага мэдлэгтэй асран халамжлагч 
шаардлагатай тусламж дэмжлэг үзүүлэх болон аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 
хүүхдийн хажууд бэлэн байх нь зайлшгүй чухал.   

 

 

         

 

ТУС БОЛОХ ЗӨВЛӨГӨӨ   
 

 “Барианы шугамын хоол, унд”-наас балгуулж болон 
үмхүүлэхийн өмнө хүүхдэд хүрэх, харах, үнэрлэх 
боломж олго.  
 

 “Барианы шугамын хоол, унд”-ыг өгөхдөө хүүхдийн 
танил “гарааны шугамын хоол, унд”-ыг хамт өг.  
 

 “Барианы шугамын хоол, унд”-ыг хүүхдэд анх удаа 
өгөхдөө бага хэмжээний балга болон үмхээр өг. 
 

 Хүүхдийг хооллохдоо “барианы шугамны хоол, унд”-
наас бага шиг үмх болон балга хэмжээгээр удаан өг.  
 

 Хүүхэд сэргэлэн ба тайван сайн байгаа үед нь 
барианы шугамын хоол, унд”-ыг өг.  
 

 Хэзээ ч битгий бууж өг. Хүүхэд одоогоор шинэ хоол 
унданд бэлэн биш байж болох ч энэ нь дараа ч бас 
бэлэн биш байна гэсэн үг биш. Байнга л өгч үзээд бай.  

 

 

ДАРААХ АСУУДАЛУУД ҮҮСЧ БОЛНО :  
 

Ø Ханиалгах  

Ø Амьсгал түгжрэх  
Ø Шүлсэндээ цацах  

Ø Царайны өнгө хувирах  

Ø Амьсгалахаа болих  
Ø Дуу хоолой нойтон хэржигнүүртэй болох  

Ø Нүдэнд нулимс цийлэгнэх  

Ø Нүүрээ ярвайлгах  
Ø “Барианы шугамын хоол ба шингэн”-ийг 

шинээр өгсний дараа өвчлөх  




