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“Бүгдээрээ бодол санаагаа нэгтгээд 

 хүүхдүүдийнхээ төлөө юу хийж чадахаа харцгаая.” 

 Ситтинг Булл 

Зүйл 7.1:   Хооллолтын бэрхшээлийн талаарх 
ерөнхий ойлголтууд 

Зүйл 7.2:   Хооллолтын бэрхшээлийг 
шийдэхэд дэмжлэг болох 
дүгнэлтүүд    

 

ХЭСЭГ 3 | БҮЛЭГ 7 

НАС НАСАНД ТОХИОЛДДОГ ХООЛЛОЛТЫН 
НИЙТЛЭГ БЭРХШЭЭЛҮҮД БА ШИЙДЛҮҮД 
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ЗҮЙЛ 7.1: ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙН 
ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТУУД 

    

ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ 

Тодорхой нөхцөл байдал буюу хөгжлийн бэрхшээлээс шалтгаалан хүүхдүүд хооллолтын 
бэрхшээлтэй байдаг. Хооллолтын бэрхшээл хүүхдийн амьдралынх нь эхэн үед үүсдэг буюу цаг 
хугацааны явцад үүсч болно. Ямар ч шалтгаантай байсан, асран хамгаалагчид хүүхдийг өсч 
хөгжихөд нь боломжийг олгодог аюулгүй, тав тухтай хооллох чадварыг хүүхдэд суулгах асаргаа 
сувилгааг хэрхэн хийх талаар мэддэг байх нь чухал юм. Энэ хэсгээр нялх хүүхэд ба том хүүхдэд 
ажиглагддаг хооллолтын түгээмэл бэрхшээлийн талаар хэлэлцэх болно. Мөн эдгээр бэрхшээл 
ямархуу харагддаг, асран хамгаалагчид нь хооллолтыг амжилттай болгохын тулд юу хийж 
чадах талаар хуваалцах болно.  

 

ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДҮҮДИЙН ТҮГЭЭМЭЛ 
НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ БА ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛИЙН ЖИШЭЭ: 

 

 

 
ТҮГЭЭМЭЛ НӨХЦАЛ БАЙДАЛ БА ӨВЧИН 

 
 

 Аутизмын хүрээний эмгэг 
 

 Зүрхний эмгэг гажиг 

 Тархины саажилт  Сэтэрхий уруул/тагнай 

 Дүлий/сонсголын бэрхшээл  Дауны хам шинж 

   Архины хамаарлын ургийн гажиг      Ходоод гэдэсний эмгэг   

   Дутуу төрөх     Мэдрэхүйн системийн мэдрэг  
байдал  

 Хорт бодисийн (эмийн бэлдмэл) 
нөлөөлөл 

    Харааны бэрхшээл  
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БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙГ ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ 
БЭРХШЭЭЛҮҮД: 
Бэрхшээл 1. Нойрмог, сэрээхэд хэцүү хүүхэд 

Бэрхшээл 2. Тайвшруулахад хэцүү ууртай хүүхэд 

Бэрхшээл 3. Амархан ядардаг хүүхэд 

Бэрхшээл 4. Хөхөх асуудалтай хүүхэд   

Бэрхшээл 5. Ханиадаг, амьсгал нь боогдох буюу хахдаг , бөглөрдөг хүүхэд   

Бэрхшээл 6. Гулгидаг хүүхэд  

Бэрхшээл 7. Тусгай хүн ам: уруул, тагнай сэтэрхий  

Бэрхшээл 8. Тусгай хүн ам: Дутуу төрсөн хүүхэд  

Бэрхшээл 9. Тусгай хүн ам: Хорт бодисын нөлөөлөлд өртөж төрсөн хүүхэд 

 

ТОМ ХҮҮХДИЙГ ХООЛЛОХОД ГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД: 
Бэрхшээл 10. Булчингийн агшилтийн асуудалтай хүүхэд 

Бэрхшээл 11. Амны бүтэцний бэрхшээлтэй хүүхэд  

Бэрхшээл 12. Мэдрэхүйн систем хэт мэдрэг хүүхэд  
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Бэрхшээл 13. Хазах, зажлах бэрхшээлтэй хүүхэд  

Бэрхшээл 14. Залгих бэрхшээлтэй хүүхэд  

 

БЭРХШЭЭЛ 1: НОЙРМОГ, СЭРЭЭХЭД ХЭЦҮҮ ХҮҮХЭД 
 

ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  Эдгээр 
хүүхдүүд нь хооллох үеэр байнга унтаа байдаг ба 
хооллох үед сэрүүн байлгах хэцүү байдаг.Эдгээр 
хүүхдүүдийн өлсөж байгаа буюу өлссөн эсэхийг 
асран хамгаалагч нар нь мэдэх боломжгүй байдаг 
байна. Эмзэг эрхтэн тогтолцоотой хүүүхдүүд, 
ялангуяа дутуу төрсөн буюу хорт бодисын нөлөөнд 
автсан хүүхдүүд, маш мэдрэмтгий биетэй байдаг 
байна. Ихэнх тохиолдолд  стресстэй орчин, 
нөхцөлд байгаа үед тэд өөрсдийгөө хамгаалахын 
тулд унтдаг байна. Үүнд Дауны хам шинжтэй, зүрх 
судасны өвчтэй (зүрхний эмгэг), эмзэг нялх хүүхэд, 
дутуу төрсөн буюу эхийн хэвлийд байхдаа хорт 
бодисийн нөлөөнд автсан хүүхэд мөн багтана.  

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ 
ТҮГЭЭМЭЛ      

БЭРХШЭЭЛҮҮД:  

 

 Жин багатай буюу хоолны дуршил муутай 
 Нэг удаадаа их идэж чадахгүй(соролтмуу) 
 Хөхөж чаддаггүй 
 Байнга амьсгал боогдох, давчдах зэргээс 

шалтгаалан залгихад бэрхшээлтэй байх 
 Амархан ядрах, сэрээх буюу сэрүүн байлгах 

хэцүү 
 Хооллох үед унтах буюу амархан уурлах 
 Уурлах, уйлах 
 Өсөлт багатай, жингийн өсөлт удаан 
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ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ 

 

Хооллолт ба хугацаа 

 

o Хүүхддэд өлссөн шинж тэмдэг илэрсэнээс шалтгаалан байнга 
хооллох (Хаэвсралт 9L-1, 9L-2). 

o Хүүхдийг хорин дөрвөн цаг дотор хоёр буюу гурван цаг тутамд 
хооллох. 

o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Бага хэмжээгээр гардаг хөх гэх мэтийн хүүхэд удаанаар идэх 
боломжтой угж, савыг сонгох (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G). 

Байрлал  

 
o Нярай хүүхдийг 45 градусаас дээш босоо байрлалд хооллох 
o Нялх хүүхдийг байрлууах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р 

бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг) 
o Хүүхдийн гарыг цээж, ташаа, өвдөгний ташуу байрлуулах  

Туслах бусад арга замууд 

 

o Хооллох үеэр буюу хооллохын өмнө тайвнаар сэрээх. (Хавсралт 
9K).    

o Гэрэлтэй, дуу чимээтэй гэгээлэг өрөөнд хүүхдийг хооллох буюу 
чимээгүй, харанхуй өрөөнд хооллох (хүүхдэд аль нь таарч байгааг 
анхаар). 

o Сэрүүн байлгахын тулд хүүхдийг хооллонгоо алхах. 
o Хүүхдийг сэрээх буюу бэрүүн байлгахын тулд өлгийг нь задлах 

буюу хувцасыг нь тайлах  
 

  

БЭРХШЭЭЛ 2: УУРТАЙ ХҮҮХЭД   
ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  Эдгээр хүүхдүүд ихэвчлэн хооллох үеэр    буюу 

хооллохгүй байх үед уурладаг. Өлссөн үед нь угжихад уурладаг байна. Эмзэг эрхтэн 
тогтолцоотой хүүхэд, ялангуяа эмнэлэгийн хяналтанд байгаа буюу дутуу төрсөн, хорт бодис, 
эмийн бэлдмэл, архины нөлөөлөлд автсан хүүхэд сэтгэлийн түгшүүр, стрессээ тайлахын тулд 
уурлаж харилцдаг байна. Энэ нь асран хамгаалагчдыг төөрөлдүүлэх ба яагаад уурлаад байгааг 
нь ойлгох хэцүү байдаг байна. Мөн дээр нь эдгээр хүүхдүүдийг аргадах маш хэцүү бөгөөд удаан 
хугацааны турш тайвширдаггүй. Зүрх судасны асуудал (зүрхний эмгэг), эхийн хэвлийд байхадаа 
хорт бодисын нөлөөлөлд орсон, дутуу төрсөн, эмзэг мэдрэмтгий, харааны буюу сонсголын 
бэрхшээлтэй, мэдрэлийн эсийн хөгжлийн саатал бүхий хүүхдүүд ордог байна.  
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ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ 
ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД:  

  

 Хөхөж чаддаггүй 
 Цочмог буюу гэдэс нь өвддөг 
 Угж ууддаггүй 
 Хөдөлгөөн нь нэмэгдэх (тарвалзах, 

тийчигнэх) 
 Аргадах буюу тайвшруулахад хэцүү 

 Өсөлт багатай, жингийн өсөлт удаан 
 Хоолны дуршил муу, жингийн 

алдагдалтай 

 

 
 

 

. 

 

 

 

ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ 

 
 

 

Хооллолт ба хугацаа  

o Хүүхддэд өлссөн шинж тэмдэг илэрсэнээс шалтгаалан байнга 
хооллох (Хаэвсралт 9L-1, 9L-2). 

o Хүүхдийг хорин дөрвөн цаг дотор хоёр буюу гурван цаг тутамд 
хооллох. 

o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Бага хэмжээгээр гардаг хөх гэх мэтийн хүүхэд удаанаар идэх 
боломжтой угж, савыг сонгох (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G). 

o Хооллохын өмнө буюу дараа тайвшруулахын тулд соосог өгөх 
(Хавсралт 9G). 

o Хооллох хоорондох хүүхдийг тайвшруулахаар хүүхдийн үүргэвчийг 
ашиглаж болно. 

 

Хэвтэж байгаа буюу унтаж байгаа хүүхдийг 
хооллох маш аюултай. Хүүхдийг зөвхөн босоо 
байрлалд, сэрүүн үед нь хооллоно.  
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Байрлал o Нялх хүүхдийг байрлууах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р бүлэг, 
1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг) 

o Өлгийдөөд, гар дээрээ тухтай тэврэнэ (2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 
o Хүүхдийг гараараа тэвэрч, хүүхэд амандаа хүрч чадахаар, тав тухтай, 

өөрийгөө тайвшуулахаар гарыг нь өлгийнөөс нь гаргана (2-р бүлэг, 3-р 
хэсэг). 

o Хүүхдийн  цээжийг өндөрлөж,  хажуу тийшээ буюу хагас налуу 
байрлалд хооллоно (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг).  

Туслах бусад арга замууд 

 

o Тайвшруулах зорилгоор байнга соосог хөхүүлэх  (Хавсралт 9G). 
o Хооллохын өмнө соосог буюу хүүхдийн хурууг нь хөхүүлнэ (Хавсралт 

9G). 
o Хүүхдийг тайвшруулан, нам гүн, харанхуй газар хооллоно (1-р бүлэг, 

3-р хэсэг; Хавсралт 9K). 
o Хүүхдийг тайвшруулахын тулд хэмнэлтэй, давтагддаг хөдөлгөөн ба 

дуу чимээ ашиглана (Хавсралт 9K). 

 
Хүүхэд ууртай байх үед нь угжийг ам руу нь хүчилж хийж болохгүй. 
Эхлээд хүүхдийг тайвшруулаад дараа нь хооллоно. Хэрвээ угжийг 
хүчилж ам руу нь хийвэл .хүүхэд илүү их уурлаж, хоол идэхгүй байх 
болно.  

 

Санамж: Хүүхдэд уйлах, нуруугаа атийлгах, духаа үрчийлгэх, нүдээ 
том нээх, хөмсгөө өргөх, хурдан ба чимээ ихтэй амьсгалах, толгойгоо 
эргүүлэх, харцаа буруулах гэх мэт “стрес”-ийн шинж тэмдэг байгаа 
эсэхийг ажиглаад, Хавсралт 9L-2, 9K-д заасан аргуудыг ашиглан 
хүүхдийг тайвшруулаарай.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүүхэд тайван 
үедээ хамгийн сайн 

хооллодог. 
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 Бага насны хүүхдээ асран хамгаалагч нь 
удаанаар хооллох ба хооллох үеэр амьсгал авах 

богино хэмжээний завсарлага өгөх хэрэгтэй. 

  БЭРХШЭЭЛ 3: АМАРХАН 
ЯДАРДАГ НЯРАЙ ХҮҮХЭД 

        ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :     

   Эдгээр хүүхдүүд зөвхөн ядрахын өмнөх хэдхэн 
минутад л хооллодог байна. Тэд хооллох үед тэд ихэвчлэн 
унтдаг бөгөөд хооллож дуусахад бэрхшээлтэй байдаг 
байна. Эмзэг эрхтэн тогтолцоотой хүүхдийг хооллох нь 
хэцүү ажил юм. Зүрх, уушгиний асуудалтай буюу дутуу 
төрсөн хүүхэд санасныг бодвол хурдан ядардаг ба 
хооллох, мөн түүнчлэн бусад олон үйл ажиллагаанд (суух, 
мөлхөх) тэвчээртэй байлгах хэцүү байдаг байна. Зүрх 
судасны (зүрхний) буюу амьсгалын замын (уушигны) 
өвчтэй, Даун синдромтой буюу эмзэг эрхтэн тогтолцоотой 
хүүхэд, дутуу төрсөн буюу хэвлийд байхдаа хорт бодисын 
нөлөөнд өртсөн хүүхдүүд орно.  

 

 

 

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ 
БЭРХШЭЭЛҮҮД:  

 Хоолны дуршил муу, жингийн 
алдагдалтай  

 Нэг удаадаа их идэж чадахгүй   
 Хөхөж чаддаггүй (сул хөхөх, гоожуулах) 
 Байнга амьсгал боогдох, давчдах зэргээс 

шалтгаалан залгихад бэрхшээлтэй байх 
 Хөхөх, залгих, амьсгалах зэргийг 

зохицуулж чадахгүй байх 
 Хооллох үеэр хурдан амьсгалах 
 Хурдан ядарч, хооллох үеэр унтах 
 Өсөлт багатай, жингийн өсөлт удаан 
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ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ 

 

Хооллолт ба хугацаа 

 

o Хоёр цаг тутамд бага хэмжээгээр олон удаа хооллох (60 мл буюу  2 
шингэн унци.) 

o Илүү их хооллож сургахын тулд хоолыг бага багаар нэмэгдүүлэх 
Хавсралт 9J).   

o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Ядардаг хүүхэд хөхөхөд амархан зөөлөн соосог сонгох 
o Хүүхдийн чадварт нь тохирсон нярай хүүхэд идэхийг зөвшөөрдөг 

угж буюу соосогийг сонгоорой    

Байрлал  

 

o Нялх хүүхдийг байрлууах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р 
бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг) 

o Хүүхдийн  цээжийг өндөрлөж,  хажуу тийшээ буюу хагас налуу 
байрлалд хооллонон (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Өлгийдөөд, гар дээрээ тухтай тэврэнэ (2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 
o Хүүхдийг гараараа тэвэрч, хүүхэд амандаа хүрч чадахаар, тав 

тухтай, өөрийгөө тайвшуулахаар гарыг нь гөлгийнөөс нь гаргана (2-
р бүлэг, 3-р хэсэг). 

Туслах бусад арга замууд 

 

o Хооллохын өмнө угж сайн хөхөхөд нь туслахаар соосог өгнө 
(Хавсралт 9G). 

o Доош дарах арга,  угжаар хооллоход доош дарах аргыг ашиглан 
хөхөх чадварыг нэмэгдүүлэх (Хавсралт 9J).   

o Эрүү, амыг  дэмжих аргыг ашиглан  хөхөх чадварыг нэмэгдүүлэх 
(Хавсралт 9J).    

o Уруул, хацрыг дэмжих аргыг ашиглан  хөхөх чадварыг нэмэгдүүлэх 
(Хавсралт 9J).    

o Нялх хүүхдийг сатааруулж, урсгалыг нь тасалдуулахгүйгээр, 
хүүхдийн аманд хөдөлгөхгүйгээр угжийг хөдөлгөөнгүй байлгах 

 
Санамж: Хүүхдийг ханиалгах, амьсгал давчдахад нь хүүхдийн хацар, эрүүг 
дэмжиж байгаа бол энэ төрлийн дэмжлэгийг нэн даруй зогсоох хэрэгтэй. 

 
Санамж: Амархан ядардаг хүүхэд хоолох үеэр ч амархан ядардаг болно. 
Том хүүхэд нярай хүүхдийг бодвол бага хэмжээтэй хоол идэх, хэр 
хурдан идэхийг нь хянах, бага зажлах шаардлаагтай зөөлөн хоол идэх 
зэрэг арай илүү дэмжлэг хэрэгтэй байдаг.  
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Бага насны хүүхдийг хооллохын өмнө 
түүнийг тайвшруулахын тулд 
өлгийдөж, соосог өгөх хэрэгтэй 

 БЭРХШЭЭЛ 4: ХӨХӨХ АСУУДАЛТАЙ ХҮҮХЭД 
ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :   

Эдгээр хүүхдүүд хүчтэй, хангалттай сорж чадахгүй буюу зохион байгуулалтгүй сордог 
байна. Уруул ба хацраа ашиглан сүүг гоожуулахаар угжийг шахахад бэрхшээлтэй байдаг. 
Шингэн хурдан гоожих нь маш хэцүү, уухад аюултай байдаг байна. Тэд ихэнхдээ замбараагүй 
хооллодог бөгөөд хөхөх гэж ихээхэн хүчин чармайлт гаргаснаар амархан ядардаг байна. Эдгээр 
нярай хүүхдүүд сайн хөхөх хэмнэлийг олохын тулд хичээдэг бөгөөд энэ нь амархан ядарж, 
стресстэй хооллоход хүргэдэг байна. булчингийн агшилт багатай, зүрх ба уушги султай хүүхэд 
иймрэхүү бэрхшээлтэй тулгардаг. Дауны хам шинжтэй хүүхэд, булчингийн агшилт бага буюу 
замбараагүй булчингийн агшилттай (тархины саажилт) хүүхэд, хэвлийд байхдаа хор бодис буюу 
архины хамааралд өртсөн хүүхэд, дутуу төрсөн хүүхэд, мэдрэлийн эсийн саатал бүхий 
эмнэлэгийн хяналтад байдаг хүүхдүүд энд багтдаг байна.  

 

 ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД:  

 Угж бөглөрөх хүндрэл  
 Сул хөхөх 
 Хөхөх, залгих, амьсгалах зэргийг 

зохицуулж чадахгүй байх 
 Амьсгал давхцах, ханиах, бөглөрөх, 

давчдах тохиолдол ихсэх 
 Шүлс их гоожих, амнаас шингэн 

гоожих 
 Амархан ядрах, угжаа дуусгахад 

бэрхшээлэй болох 
 Хооллох үеэр унтах 
 Толгойгоо дийлж чадахгүй байх 
 Өсөлт багатай, жингийн өсөлт удаан 

 

 

 

 

 



 

Б 7 | ЗҮЙЛ 7.1: ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТУУД 
 

251 

 

ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ 

 

Хооллолт ба хугацаа 
o Хорин дөрвөн цагт 2-3 цаг тутамд хооллох. 
o Илүү их хооллож сургахын тулд хоолыг бага багаар нэмэгдүүлэх 

Хавсралт 9J).   
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх. 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Ядардаг хүүхэд хөхөд амархан зөөлөн соосог сонгох 
o Хүүхдийн чадварт нь тохирсон нярай хүүхэд идэхийг зөвшөөрдөг 

угж буюу соосогийг сонгоорой (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G). 
o Хэрэв хүүхэд сүү ууж байгаа бол тэг буюу нэгтэй удаан гоождог 

угжийг хэрэглээрэй (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G). 

Байрлал 

 

o Нялх хүүхдийг байрлууах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р 
бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг) 

o Хүүхдийн  цээжийг өндөрлөж,  хажуу тийшээ буюу хагас налуу 
байрлалд хооллонон (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Өлгийдөөд, гар дээрээ тухтай тэврэнэ (2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 
o  Цээж ба бэлхүүсний тушаа гарыг өлгийднө (2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

Туслах бусад арга замууд 

 

o Хооллохын өмнө соосог буюу хүүхдийн хурууг нь хөхүүлнэ 
(Хавсралт 9G). 

o Хооллолтын хоорондох зайд соосог хөхүүлэх (Хавсралт 9G). 
o Хүүхдийг тайвшруулан, нам гүн, харанхуй орчинд хооллоно (1-р 

бүлэг, 3-р хэсэг; Хавсралт 9K). 
o Хүүхдийг тайвшруулахын тулд хэмнэлтэй, давтагддаг хөдөлгөөн ба 

дуу чимээ ашиглана (Хавсралт 9K). 
o Угжаар хооллохдоо доош дарах буюу уруулыг сэргээх/товших аргыг 

ашиглан хөхөх чадварыг нэмэгдүүлэх (Хавсралт 9J). 
o Эрүү, амыг  дэмжих аргыг ашиглан  хөхөх чадварыг нэмэгдүүлэх 

(Хавсралт 9J).    
o Уруул, хацрыг дэмжих аргыг ашиглан  хөхөх чадварыг нэмэгдүүлэх 

(Хавсралт 9J).     
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БЭРХШЭЭЛ 5: 
ХАНИАДАГ, ХАХАЖ 
АМЬСГАЛ НЬ 
БООГДДОГ, 
БӨГЛӨРДӨГ ХҮҮХЭД 

ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  Эдгээр 
хүүхдүүд нь хооллох үеэр ба хооллосны дараа, 
угжнаас сүү гоожиж байх үед ханиаж, амьсгал нь 
боогдож, бөглөрч, гулгидаг байна. Эдгээр 
хүүхдүүдийг хооллох үеэр амьсгал нь бөглөрөх, 
идэх буюу амьсгалж байгаа нь хэцүү харагддаг. 
Энд зүрхний (зүрх судасны) өвчтэй, Дауны хам 
шинжэй,тархины саажилт гэх мэт булчингийн 
агшилт багатай хүүхэд, уруул тагнай сэтэрхий хүүхэд, эхийн хэвлийд байхдаа хорт бодис, эм 
бэлдмэл, архины нөлөөнд автсан хүүхэд, дутуу төрсөн буюу мэдрэлийн эсийн хөгжлийн саатал 
бүхий хүүхдүүд ордог байна.  

 

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ  

ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД:  

 Хооллох үед хөхөх, залгих, амьсгалах зэргийг зохицуулж чадахгүй байх 
 Шингэн буюу өөрийн шүлсээ залгихад хүндрэлтэй 
 Шүлс их гоожих, амнаас шингэн гоожих 
 Амархан ядрах, угжаа дуусгахад бэрхшээлэй болох 
 Байнга ханиах, амьсгал боогдох, бөглөрөх зэргээс болж угжаа идэхгүй байх 
 Хооллох үеэр буюу хооллохын өмнө уурлах, бухимдах 
 Өсөлт багатай, жингийн өсөлт удаан 

 

Санамж: Ханиаж, амьсгал нь боогдож, бөглөрч байгаа хүүхэд хооллох үеэр 
амьсгал авч байдаг (шингэн тэдний ходоодонд орохын оронд уушги руу нь 
орж байдаг). Энэ нь нялх хүүхдийг амьсгалын дээд замын халдварт өвчин 
ба / эсвэл уушгины хатгалгаа зэрэг өвчнөөр өвчлүүлдэг бөгөөд энэ нь жин 
буурах, цаашлаад үхэлд хүргэж болзошгүй юм. 
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ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ 

 

Хооллолт ба хугацаа 

 

o Хорин дөрвөн цагт 2-3 цаг тутамд хооллох. 
o Хүүхэд амархан ядардаг бол хоёр цаг тутамд бага хэмжээгээр олон 

удаа хооллох (60 мл буюу  2 шингэн унци.) 
o Ханиалгыг бууруулах, хөхөх хэмнэлийг олоход нь хүүхдэд 

туслахаар хоолыг нь ихэсгэх (Хавсралт 9J). 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх. 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Хүүхдийн чадварт нь тохирсон нярай хүүхэд идэхийг зөвшөөрдөг 
угж буюу соосогийг сонгоорой   (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G).   

o Эдгээр хүүхдэд аюулгүй, амархан гоождог байх (1-р бүлэг, 5-р 
хэсэг; Хавсралт 9G).   

o Эхлээд өөр аргыг хэрэглээд үз. Хэрэв бүх арга бүтэлгүйтвэл 
шингэнийг аажмаар гоожихоор өтгөн болгоод үз (хурдан гоождог 
угж ашиглаад үз).  

Байрлал 

 

o Нялх хүүхдийг байрлууах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р 
бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг) 

o Хүүхдийн  цээжийг өндөрлөж,  хажуу тийшээ буюу хагас налуу 
байрлалд хооллоно (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Цээж ба бэлхүүсний тушаа гарыг өлгийднө (2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

Туслах бусад арга замууд 

 

o Хооллолтын хоорондох зайд соосог хөхүүлэх (Хавсралт 9G). 
o Хүүхэд хооллох явцыг удаашруулах бэрхшээл гарсан тохиолдолд 

гулгих, эерэг харилцах түр зуурын завсарлага аваарай.  

 

Санамж: Зарим хүүхэд амьсгалаа сордог бөгөөд ханиаж, амьсгал нь 
боогдож, бөглөрдөггүй. Энийг “чимээгүй сорох”  гэдэг. Асран хамгаалагч 
нар хооллох үеэр нойтон ба намуухан дуугарах буюу амьсгалах, эмгэг 
нойтон ба намуухан дуугарах буюу амьсгалах, нүд нь усжих, арьсны өнгө 
өөрчлөгдөх, байнга өвдөх, жин нэмэхгүй буюу өсөлт муу байх зэрэг хүүхэд 
амьсгаа сорж байгаа шинж тэмдгийг анзаарч байх хэрэгтэй.  

 

Залгилт, аюулгүй байдлыг хангах санамжийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1-р 
бүлгийн 2-р зүйлээс үзнэ үү. 

Шингэнийг өтгөрүүлэх талаархи нэмэлт мэдээллийг 1-р бүлэг, 9-р зүйл, Хавсралт 9Е-аас 
авна уу. 
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БЭРХШЭЭЛ.  6: БАЙНГА ГУЛГИДАГ 
ХҮҮХЭД   

 
ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  Өвдөлт ба 

тухгүй байлаас болж хоол ходоодноос буцаад улаан 
хоолой руу орох үед ходоод улаан хоолойн сөргөө (ХУХС) 
үүсдэг. Ходоод улаан хоолойн сөргөө өвчин (ХУХСӨ) нь 
илүү ноцтой бөгөөд удаан хугацаанд үргэлжилсэн ходоод 
улаан хоолойн сөргөөнөөс үүсдэг ба хүүхэд сайн хооллох, 
жин нэмэх зэрэгт саад болдог байна. Эдгээр хүүхдүүд 
байнга гулгих хандлагатай байдаг ба тав тухгүй харагддаг 
бөгөөд хооллох үед цатгалан мэт мэдрэмж төрдөг байна. 
Ихэнхдээ цаг хугацаа өнгөрөх тусам эдгээр хүүхдүүд 
иймэрхүү таагүй, стресстэй байдгаас болж хоолонд муу 
болох магадлалтай байдаг. Энд булчингийн агшилт багатай 
(тархины саажилт) хүүхэд, эхийн хэвлийд байхдаа хорт 
бодис, эм бэлдмэл, архиний нөлөөнд автсан хүүхэд, дутуу 
төрсөн буюу мэдрэлийн эсийн хөгжлийн саатал бүхий 
хүүхдүүд ордог байна.  

 
Сөргөөтэй хүүхэд- бусад олон хүүхэд зовж шаналж, өвдөж 
байгаагаа цөөн тооны тодорхой шинжээр харуулдаг байа.  
 
 
ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД:  

 
 Хяналтгүй байнга бөөлждөг 
 Ойр ойр гулгидаг (хоолны дараа, хооллох хооронд) 
        Байнга гулгиснаар эцэстээ угжаа идэхгүй байхад хүргэдэг  
 Хооллохын өмнө болон хооллох үед уцаарлаж уурлах, цочромтгой 

болох (хүүхэд өлсч байгаа боловч угжаа идэхгүй байх) 
 Өсөлт муу, жингийн нэмэгдэл удаан 

Санамж: Хүүхэд бүр ХУХС ба ХУХСӨ-тэй байдаггүй. Гулгилт нь “аз жаргалтай 
гулгилт”, “аз жаргалгүй гулгилт” гэж байдаг байна. “Аз жаргалтай гулгилт” 
гэдэг нь хүүхэд хааяа л гулгидаг ба төвөг учруулдаггүй, мөн хооллолтонд 
нөлөөлдөггүй байна. Энэ үед хүүхэд үргэлжүүлэн идэх бөгөөд ямар нэгэн 
өвдөлт,зовуурь байдаггүй байна. “Аз жаргалгүй гулгилт” гэдэгт ХУХС ба 
ХУХСӨ-тэй хүүхдүүд багтдаг байна. Эдгээр хүүхдүүд идэхийг хүсдэг боловч 
угжнаас айх буюу тавгүй болдог байна. Хүүхэд ХУХС ба ХУХСӨ-тэй эсэхийг нэн 
даруй тодорхойлох нь чухал бөгөөд ингэснээр хооллолтыг илүү тав тухтай, 
эерэг болгох шаардлагатай зохих арга хэмжээнүүдийг  (эм уух, байрлуулах, 
тусгай жор гэх мэт) авах боломжтой болдог. 
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ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ 

Хооллолт ба хугацаа 

 

o Хүүхэд амархан ядардаг бол хоёр цаг тутамд бага хэмжээгээр олон 
удаа хооллох (60 мл буюу  2 шингэн унци.) 

o Гулгилтыг багасгахад нь туслахаар хоолыг нь ихэсгэх (Хавсралт 
9J). 

o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх. 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Хүүхдийн чадварт нь тохирсон  гоождог угж буюу соосогийг 
сонгоорой.  Эдгээр хүүхдүүдэд удаан гоождог нь илүү амар байдаг 
байна (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G).  

o Эхлээд өөр аргыг хэрэглээд үз. Хэрэв бүх арга бүтэлгүйтвэл 
шингэнийг аажмаар гоожихоор өтгөн болгоод үз (хурдан гоождог 
угж ашиглаад үз). Хурдан гоожуулахын тулд угжний хөхөлтийн 
үзүүрийг хайчилж болохгүй.  (1-р бүлэг, 9-р хэсэг; Хавсралт  9C ба 
9E). 

Байрлал 

 

o Нялх хүүхдийг байрлууах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р 
бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг) 

o Нярай хүүхдийг багадаа 30- 45 градусын босоо байрлалд хооллох. 
Хүүхдийг нуруугаар нь хэвтүүлээд, өндөрлөхгүйгээр хооллож 
болохгүй.  

o Хүүхдийн  цээжийг өндөрлөж,  хажуу тийшээ буюу хагас налуу 
байрлалд хооллоно (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Хооллосны дараа шингэнийг ходоод руу нь орох хүртэл 15-45 минут 
босоо байрлалд байлгах (хүүхдийг тэврэх, зохих хэмжээгээр 
өндөрлөн ороосон хөнжил, алчуур эсвэл болгоомжтой барьсан 
шаантаг ашиглах) 

Туслах бусад арга замууд 

 

o Гулгилтын шүүрлийг зохицуулах, гулгилтыг багасгах, илүү тав 
тухтай байлгахад хүүхдэд туслах зорилгоор хоолны өмнө буюу 
дараа соосог хөхүүлэх (Хавсралт 9G). 

o Хэрэв хүүхэд хооллолыг удаашруулахад асуудал гарвал, хэхрэх 
буюу эерэгээр үйлчлэх богино хугацааны завсарлага өгөх  

o Гулгихаас сэргийлэх, тааламжтай байдлыг нэмэгдүүлэхийн улд 
хооллосны дараа хүүхэд аль болох  бага хөдөлгөх (ходоодонд 
даралт өгөхгүй)  

 

 

 

 

 

 

 

Асран хамгаалагч нь угжаа уухад илүү тухтай 
байхын тулд дутуу нярайг өндөрлөсөн байрлалаар 

болгоомжтой хооллоно. Дутуу нярай дутуу төрсөн 
тул мэдрэмтгий тогтолцоотой байдаг бөгөөд 

хооллосны дараа гулгих магадлал өндөр.  
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БЭРХШЭЭЛ 7: ТУСГАЙ ХҮН АМ: УРУУЛ БА ТАГНАЙ 
СЭТЭРХИЙ ХҮҮХЭД 
 

ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  Эдгээр хүүхдүүд нь уруул, хамар, амныхаа дээд хэсэгт 
нөлөөлдөг төрөлтийн гажигтай  төрдөг. Зарим сэтэрхий нь хүүхдийн аманд байрладаг тул  
харахад маш хэцүү байдаг. Эдгээр сэтэрхий (цоорхой, онгорхой) –ний улмаас хүүхэд угжний 
(уруулны цоорхой) эргэн тойронг бүрэн гүйцэд хөхөх, угжнаас шингэнийг хөхөхийн тулд сороход  
бэрхшээл учруулдаг байна.  

 

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ 
ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД:  

 Агаар ихээр залгих- ихэвчлэн гэдэс дүүрэх, 
хэхрэх  

 Угжны толгойн эргэн тойронд уруул 
хаагдахгүй байх 

 Замбараагүй хооллох буюу амнаас шингэн, 
хоол урсан гарах 

 Хоол идэхгүй байх 
 Хөхөх, угжны толгойг битүүлэх хэцүү 
 Амьсгал боогдох, ханиах, амьсгалаа сорох 

магадлалтай  
 Бөөлжих, гулгих 
 Ам, хамарнаас шингэн гоожих → эмх замбараагүй хооллолт  
 Ихэнхдээ чих үрэвсэх, чих бохирдох, сонсголын бэрхшээл 
 Жин нэмэгдэлт ба өсөлт бага байх  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Асран хамгаалагч нь сэтэрхий 
уруултай бага насны хүүхдийг 
угжны толгойг битүү байлгах 
тусгай хоолны сав ашиглан 
хооллоно. 
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ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ 

 

 

Хооллолт ба хугацаа 

 

o Ам, хамраар нь урсаж гарахгүй байх хурдаар хүүхдийг хооллох 
o Ойр ойрхон хооллох (2 – 3 цаг тутамд). 
o Хэрэв их хэмжээгээр өгөхөд ам, хамарнаас гоожих буюу гулгих нь 

ихсээд байвал 60 мл буюу  2 шингэн унци гэх мэт ойр ойрхон  бага 
хэмжээгээр хооллох 

o Амнаас нь гоожихыг багасгахын тулд хоолыг ихэсгэх (Хавсралт 9J). 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Хүүхдийн чадварт тохирсон гоождог угжийг сонгоорой. Удаан 
гоождог нь хялбар байдаг ба тэг буюу нэгтэй удаан гоождог угжийг 
хэрэглээрэй (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G). 

o Өргөн суурьтай угжны толгой ашиглах (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; 
Хавсралт 9G). 

o Хүүхэд хазахад сүү нь гоождог угжны толгой буюу угжийг хэрэглэх 
(1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G).   

o Уруул тагнай сэтэрхий хүүхдэд зориулсан угж хэрэглэх  (Хавсралт 
9G).   

Байрлал 

 

o Нялх хүүхдийг байрлууах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р 
бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг) 

o Хүүхдийн  цээжийг өндөрлөж,  хажуу тийшээ буюу хагас налуу 
байрлалд хооллоно (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Нярай хүүхдийг багадаа 30- 45 градусын босоо байрлалд хооллох. 
Хүүхдийг нуруугаар нь хэвтүүлээд, өндөрлөхгүйгээр хооллож 
болохгүй. (доорх зургийг үзнэ үү).  

o Хооллосны дараа шингэнийг ходоод руу нь орох хүртэл 15-45 минут 
босоо байрлалд байлгах (хүүхдийг тэврэх, зохих хэмжээгээр 
өндөрлөн ороосон хөнжил, алчуур эсвэл болгоомжтой барьсан 
шаантаг ашиглах) 

Туслах бусад арга замууд 

 

o Гулгилтыг багасгах, тааламжтай байдлыг нэмэгдүүлэхийн улд 
хооллосны дараа хүүхэд аль болох  их хөдөлгөх (ходоодноос 
гаргах) 

o Хүүхдийг байнга хэхрүүлэх  
o Хүүхдийн амыг гэмтээхгүйгээр доош чиглүүлэлтэй угжих  
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Энэхүү зураг нь уруул тагнай сэтэрхий 
хүүхдийг хэрхэн тэврэх талаар харуулж 

байна. 45 градусын өнцөг нь хүүхдийн 
ам руу шингэн ороход туслах ба шингэн 
хамар руу орох боломжийг багасгадаг.  

 

 

 

 

БЭРХШЭЭЛ 8: ТУСГАЙ ХҮН 
АМ: ДУТУУ БУЮУ ЭРТ 
ТӨРСӨН ХҮҮХЭД  
ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  Эрт 

буюу 37 долоо хоногоос өмнө төрсөн хүүхдийг хэлнэ. 
Хүүхэд хэр дутуу төрсөн, хэр хэмжээний жинтэй 
төрсөн эсэхээс шалтгаалаад хооллолтын бэрхшээл 
түгээмэл бөгөөд олон төрөл байда байна. Хүүхэд эрт 
төрөх үед бие нь бүрэн хөгжөөгүй байдаг. Энэ нь 
хооллох чадвар бүрэн хөгжөөгүй, тэдэнд аюулгүй, 
амжилттай хооллоход нь нэмэлт цаг хугацаа ба 
дэмжлэг хэрэгтэй гэсэн үг юм.  

 

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД:  

 

 Угжаа идэх үед амьсгал бөглөрөх 
 Угжны толгойн эргэн тойронд уруул 

хаагдахгүй байh 
 Хөхөх бэрхшээлтэй (сул хөхөх гэх мэт) 
 Хөхөх, залгих, амьсгалах зэргийг 

зохицуулж чадахгүй байх 
 Ойр ойрхон ханиах, хахах,  амьсгал 

бөглөрөх үэргээх залгих бэрхшээлтэй 
байх 

 Амьсгалахад бэрхшээлтэй байх 

 Байнга бөөлжих буюу гулгих 
 Хооллох үеэр унтах  
 Хүрээлэн байгаа орчноос хэт мэдрэг 

болох  
 Байнгын эмнэлэгийн ажиллагаанаас 

болоод нүүр буюу амны хэсэг мэдрэг 
болох 

 Уур уцаартай байх 
 Жин нэмэгдэлт ба өсөлт бага байх  
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 Дутуу төрсөн энэ нярай шарлалтыг эмчилдэг тусгай гэрлийн 
эмчилгээний доор унаж байна. Дутуу төрсөн нярай нь амьд 
үлдэхийн тулд олон эмнэлэгийн эмчилгээ хэрэгтэй байдаг бөгөөд 
эдгээр эмчилгээнүүд нь мэдрэлийн системийг маш мэдрэг болгож, 
хооллолтын бэрхшээлд  хүргэдэг байна.  

 

ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ 

Хооллолт ба хугацаа o 1-3 цаг тутамд 60 мл буюу  2 шингэн унци гэх мэт ойр ойрхон  бага 
хэмжээгээр хооллох 

o Шөнө хүүхдийг сэрээж хооллох  
o Энгийн амрах завсарлагатайгаар хооллох  (нийт хооллолтыг 30 минутаар 

хязгаарлах) (Хавсралт 9J). 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх. 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Хүүхдийн чадварт тохирсон гоождог угжийг сонгоорой. Удаан гоождог нь 
хялбар (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G). 

o Жижиг, зөөлөн угжны толгой, богино угжны шил хэрэглэх (120 мл буюу 4 
шингэн унцийн багтаамжтай шил) (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G).  

o Хүүхэд хазахад сүү нь гоождог угжны толгой буюу угжийг хэрэглэх (1-р 
бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G).   

o Дутуу төрсөн хүүхдэд зориулсан угжны толгой, угжны шил гэх мэт 
тусгайлан зориулсан угж ашиглах  (Хавсралт 9G).    

Байрлал 

 

o Нялх хүүхдийг байрлууах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р бүлэг, 1-р 
хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг) 

o Хүүхдийг эгц босоо, бараг 90 граудсын өнцөгтэйгээр тэврэх 
o Цээж ба бэлхүүсний тушаа гарыг өлгийднө (2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 
o Шингэнийг шулуун урсгахын тулд угжны шилийг эгц байлгах хэрэгтэй 

бөгөөд шилийг доош нь дарж болохгүй.  
o Хүүхдийн эрүүний хэсгийн ясны доогуур хуруугаа байрлуулаад, угжаа яг 

харандаа шиг барина. 

Туслах бусад арга 
замууд 

 

o Бага гэрэлтэй, дуу чимээ багатай тайван, мөн үзэгдэх орчин 
хязгаарлагдмал орчинд хүүхдийг хооллох(1-р бүлэг, 3-р хэсэг; Хавсралт 
9K) 

o Хүүхэд угжны толгойг үмхэхэд туслахын тулд хооллохын өмнө соосог буюу 
хүүхдийн хурууг хөхүүлэх (Хавсралт 9G).  

o Хооллолтын хоорондох зайд соосог хөхүүлэх (Хавсралт 9G). 
o Хүүхдийг тайвшруулахын тулд хэмнэлтэй, давтагддаг хөдөлгөөн ба дуу 

чимээ ашиглана (Хавсралт 9K). 
o Уруулыг сэргээх/товших аргыг ашиглан хөхөх чадварыг нэмэгдүүлэх 

(Хавсралт 9J). 
o Эрүүг Дэмжих аргыг ашиглан хүүхдийн хөхөх чадварыг нэмэгдүүлэх 

(Хавсралт 9J).    
o Хүүхдийг хүчилж идүүлж болохгүй. Хооллолт бүрийн өмнө хүүхдийг 

тайвшруулах 
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Эхийн хэвлийд байхдаа эмийн бодисын 
нөлөөнд автсан энэ нялх хүүхэд тайвшрах, 
хооллолтод бэлдэхэд бэрхшээлтэй болсон 
байна. Асран хамгаалагч нь өлгийдүүлсэн 
үедээ хамгийн сайн хооллодог, хооллохын 

өмнө угж хөхүүлэх, өлссөн эхний шинж 
тэмдэг илрэх үед угжих хэрэгтэй ойлгосон 

байна. Мөн энэ нярай намуухан дуу 
чимээтэй, үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал 

өрөөнд илүү сайн хооллодог байна.  

БЭРХШЭЭЛ 9. ТУСГАЙ ХҮН АМ: ХОРТ БОДИСЫН 
НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТӨЖ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД 
ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  Эхийн хэвлийд байх үедээ хүүхдийн хөгжиж 

байсан бие эмийн бодис, архи зэрэг хорт бодисын нөлөөлөлд өртөж, гэмтсэн хүүхдийг хэлдэг. 
Эмийн бодисийн (жорын дагуу ба хууль бусаар) ба архины нөлөөнд автаж төрсөн хүүхэд 
ихэнхдээ хооллолтын бэрхшээлтэй байдаг. Тухайн хүүхэд ямар бодисын нөлөөнд автсан, хэр 
их мөн хэр удаан автсан зэргээс шалтгаалан хооллолтын бэрхшээл өөр өөр байдаг. Эдгээр 
хүүхдүүд эмийн бодисын улмаас мэдрэхүйн систем нь хэт мэдрэг байх хандлагатай ба үүнээс 
болж хооллох үеэр байнга шүлс гоожих, тав тухгүй байх, хооллосны дараа тайван байлгахад 
бэрхшээлтэй байдаг.  

 
ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД:  

 Хөхөх бэрхшээлтэй буюу сул хөхөх 
 Хооллох үед хөхөх, залгих, амьсгалах зэргийг зохицуулж чадахгүй байх 
 Амьсгал боогдох, бөглөрөх зэргээр залгихад бэрхшээлтэй болох 
 Байнга бөөлжих, хэхрэх 
 Хооллох үеэр унтаа байх 
 Хооллолтын үеэр амархан хямардаг болох 
 Ууртай, цухалтай, гэдэс базлах 
 Хоол идэхгүй байх 
 Өсөлт муутай, жингийн алдагдалтай байх  
 Хоолны дуршил муу, жин бага нэмэгдэх 
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ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ 

 

Хооллолт ба хугацаа 

 

o 1-3 цаг тутамд ойр ойрхон  бага хэмжээгээр хооллох 
o Шөнө хүүхдийг сэрээж хооллох  
o Ердийн амрах завсарлагатайгаар хооллох   (Хавсралт 9J). 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх. 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Хүүхдийн чадварт тохирсон гоождог угжийг сонгоорой. Удаан 
гоождог нь хялбар (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; Хавсралт 9G). 

o Жижиг, зөөлөн угжны толгой, богино угжны шил хэрэглэх (120 мл 
буюу 4 шингэн унцийн багтаамжтай шил) (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; 
Хавсралт 9G).  

o Дутуу төрсөн хүүхдэд зориулсан угжны толгой, угжны шил гэх мэт 
тусгайлан зориулсан угж ашиглах  (Хавсралт 9G). 

Байрлал 

 

o Нялх хүүхдийг байрлууах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р 
бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг) 

o Хүүхдийг хагас босоо буюу босоо байрлалд хооллох 
o Хүүхдийн гарыг нүүрнийх нь ойролцоо, бэлхүүс хонго хэсгээр нь 

өлгийдөх (2-р бүлэг, 3-р хэсэг). 
o Хэрэв хүүхдийг өлгийдөөгүй бол биедээ наалдуулж тэврэх 

Туслах бусад арга замууд 

 

o Бага гэрэлтэй, дуу чимээ багатай тайван, мөн үзэгдэх орчин 
хязгаарлагдмал орчинд хүүхдийг хооллох(1-р бүлэг, 3-р хэсэг; 
Хавсралт 9K) 

o Хүүхдийг тайвшруулах, хөхөх дадал суулгахын тогтмол соосог буюу 
хүүхдийн хурууг хөхүүлэх (Хавсралт 9G).  

o Хүүхэд угжны толгойг үмхэхэд туслахын тулд хооллохын өмнө 
соосог буюу хүүхдийн хурууг хөхүүлэх (Хавсралт 9G).  

o Хооллосны параа тайвшруулахын тулд соосог буюу хүүхдийн эрхий 
хуруу, гарыг аманд нь хийх 

o Хүүхдийг тайвшруулахын тулд хэмнэлтэй, давтагддаг хөдөлгөөн ба 
дуу чимээ ашиглана (Хавсралт 9K). 

o Хүүхдийг хүчилж идүүлж болохгүй. Хооллолт бүрийн өмнө хүүхдийг 
тайвшруулах 

 

Санамж: Хүүхдээ хооллох аргаа өөрчлөх гэж байгаа бол нэг удаадаа  нэг 
л хэсгийг өөрчилөхөөс эхлээрэй. Нэг удаад хэтэрхий их өөрчлөлт хийх нь 
хүүхдэд стресстэй байдаг бөгөөд аль өөрчлөлт нь сайн байсан, аль нь 
муу байсныг мэдэхэд хэцүү болгодог байна.  
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 БЭРХШЭЭЛ 10: БУЛЧИНГИЙН ТОНУС БУЮУ АГШИЛТЫН 
АСУУДАЛТАЙ ХҮҮҮХЭД  

 
ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  Булчингийн тонус 
буюу агшилт нь их (гипертония = хатуу, чанга) буюу 
бага (гипотония = сул, уян) хүүхдийг хэлдэг. Хүүхэд 
булчингийн агшилтаа хянаж чадахгүй байх нь 
хооллолтын үйл ажиллагааны бэрхшээлийг үүсгэдэг. 
Булчингийн агшилт их буюу бага байх үед эгц суух, 
толгойгоогоо цэх байлгах, хоол боловсруулахдаа хэл 
ба уруулаа ашиглах зэрэг үйлдэл хийхэд хэцүү байдаг 
байна. Эдгээр хүүхдүүд нь зажлахад тусалдаг уян ба 
хатуу булчингийн улмаас залгих, агаар сорох өндөр 
эрсдэлтэй байдаг байна. Их буюу бага агшилтийн 
улмаас зарим хүүхдүүд хойш, урагшаа хөдөлдөг байна. 
Үүнийг “хэлбэлздэг агшилт” гэдэг бөгөөд өвөрмөц 
хэлбэрийн тархины саажилттай хүүхдэд түгээмэл 
ажиглагддаг байна. Үүнд тархины саажилттай хүүхэд, 
нугас гэмтсэн буюу тархины гэмтэлтэй, Дауны хам 
шинжтэй, зүрхний (зүрх судасны) эмгэг буюу эмнэлэгийн хяналтанд байдаг хүүхэд дутуу төрсөн 
буюу эхийн хэвлийд байхдаа хорт бодисийн нөлөөнд автсан хүүхдүүд багтана.  

 
ЧАНГА  БА СУЛ  БУЛЧИНГИЙН АГШИЛТЫН ТҮГЭЭМЭЛ ШАЛТГААНУУД   

Гипотония → Бага буюу сул агшилт Гипертония → Их буюу чанга агшилт 

Тархины саажилт  Тархины саажилт 

Булчингийн дистрофи  Нуруу нугасны гэмтэл 

Дауны хам шинж (Трисоми 21) Тархины гэмтэл 

Аутизм спектрийн эмгэг Эхийн хэвлийд байх үеийн хорт бодисын нөлөө  

 
БАГА БУЮУ СУЛ  АГШИЛТ :   Гипотония өвчтэй хүүхэд уян чанартай 
байдаг буюу тэднийг барьж байхад “даавуун хүүхэлдэй” шиг мэдрэмж 
төрдөг. Тэд толгойгоо дээш өргөх, тэнцвэрээ хадгалах, өөрсдийгөө 
хооллохын тулд хоолоо барих, суугаа байрлалаа хадгалах, унахгүйгээр 
суух зэрэг хөдөлгөөний чадвараас хоцрогдох магадлалтай байдаг. Мөн 
тэд хооллох, залгихад бэрхшээлтэй тулгардаг байна. Жишээлбэл, тэд 
хөхөх, зажлах чадваргүй, идэхдээ ядардаг болох магадлалтай бөгөөд 
том хүүхдүүд нь амьсгал боогдох, бөглөрөх зэргээс болж амандаа 
хоолыг их хэмжээгээр хийж магадгүй юм.  Эдгээр хүүхдүүдэд хооллоход 
биеийг нь “сэргээх”, тэдний хувь хүний хэрэгцээнд нийцэх зөв байрлалд 

суулгах зэрэг нэмэлт дэмжлэг хэрэгтэй байдаг.  
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 ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД (БАГА/СУЛ АГШИЛТ):  

 

 Хооллохдоо тохиромжтой байрлалаа хадгалахад бэрхшээлтэй  
 Хөхөх бэрхшээлтэй буюу сул хөхөх 
 Амьсгал боогдох, бөглөрөх зэргээр залгихад бэрхшээлтэй болох 
 Илүү нарийн бүтэцтэй хоол хүнс хэрэглэх, хатуу хоолонд шилжихэд бэрхшээлтэй 
 Амархан ядрах, бага хугацаанд хооллох, хооллолтын хэмжээг багасгах, илчлэгийн 

хэрэглээг бууруулах магадлалтай юм.  
 Эд зүйлс ямар амттай, үнэртэй, мэдрэгддэг, сонсогддог зэрэг мэдрэхүйн мэдрэмтгий 

байдал бага байх 
 Шингэнийг гоожуулах, хоолыг амнаасаа унагаах зэрэг замбараагүй хооллох 
 Хэт их шүлсээ гоожуулах, амаа нээлттэй байлгах 
 Хоолоо цацах, амандаа хоолоо байлгах 
 Амандаа хэт их хоол чихэх 
 Өсөлт бага, жин удаан нэмэх 

 

ИХ БУЮУ ЧАНГА АГШИЛТ: Гипертониятай хүүхэд ихэвчлэн нумарсан 
биетэй, нударгаа зангидсан, эрүү нь зуурсан байдаг байна. Эдгээр нь 
толгойгоогоо цэх, чигээрээ байлгах, гараа дэлгэх, гар хөлөө шулуун 
болгох, суугаа байрлалаа хадгалах, унахгүйгээр суух зэрэг хөдөлгөөний 
чадвараас хоцрогдох магадлалтай байдаг. Мөн тэд хооллох, залгихад 
бэрхшээлтэй тулгардаг байна. Жишээлбэл, тэд хөхөх, зажлах чадваргүй, 
идэхдээ ядардаг болох, аяга халбага ашиглахад хүндрэлтэй, хоол, 
шингэн зүйлийг сорох магадлалтай болдог. Эдгээр хүүхдүүдэд сэргэлтийг 
багасгах, тэдний хувь хүний хэрэгцээнд нийцэх зөв байрлалд суулгах 
зэрэг нэмэлт дэмжлэг хэрэгтэй байдаг.  

 

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД 
(ИХ/ЧАНГА АГШИЛТ):  

 

 Зохицуулалтгүй буюу сайн хяналттай хөхөхгүй байх зэргээс болоод сорох бэрхшээл 
 Амьсгал боогдох, бөглөрөх зэргээр залгихад бэрхшээлтэй болох 
 Илүү нарийн бүтэцтэй хоол хүнс хэрэглэх, хатуу хоолонд шилжихэд бэрхшээлтэй 
 Амархан ядрах, бага хугацаанд хооллох, хооллолтын хэмжээг багасгах, илчлэгийн 

хэрэглээг бууруулах магадлалтай юм.  
 Эд зүйлс ямар амттай, үнэртэй, мэдрэгддэг, сонсогддог зэрэг мэдрэхүйн мэдрэмтгий 

байдал бага байх 
 Шингэнийг гоожуулах, хоолыг амнаасаа унагаах зэрэг замбараагүй хооллох 
 Уруул амаа ашиглан амаа хаахад бэрхшээлтэй байх, мөн дээр нь савнаас хоол авахад 

бэрхшээлтэй байх, юм уухаар уруулаа зөв байрлуулахад бэрхшээлтэй  
 Өсөлт бага, жин удаан нэмэх 
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БАГА БА ИХ АГШИЛТЫГ ХЭРХЭН ДЭМЖИХ ВЭ  

Хооллолт ба хугацаа 

 

o Хүүхэд амархан ядардаг бол бага хэмжээгээр ойр ойрхон хооллох 
o Хүүхдэд тохирох хурдтайгаар хооллох 
o Ердийн амрах завсарлагатайгаар хооллох   (Хавсралт 9J). 
o Өдрийн цагаар бага багаар ойр ойрхон хооллох 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх. 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Ам руу нь гоожуулах нь заримдаа амар байдаг  (1-р бүлэг, 5-р хэсэг; 
Хавсралт 9G). 

o Хэрэв халбагаар хооллох хэцүү бол нухсан хоол буюу шингэн хоолонд 
жижиг аяга, халбага хэрэглэх (1-р бүлэг, 6, 7-р хэсэг). 

o Хүүхэд зажлах, залгих бэрхшээлтэй бол өтгөрүүлсэн шингэн, нухсан хоолыг 
өгөх(1-р бүлэг, 9-р хэсэг; Хавсралт 9С, 9Е). 

o Оновчтой байрлалаар суулгах, дэмжих сандал буюу суудал ашиглах 
(1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суулгахад ороосон алчуур буюу хөнжил, дэр, хөөс, чихмэл амьтад 
гэх мэт нэмэлт биет зүйл хэрэглэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суухад ньхайрцаг, ном, чемодан, вандан, сандал, торх гэх мэт 
зүйлээр хөлд нь ивэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9I). 

o Хүүхдийн амны хэмжээнд тохирсон халбага хэрэглэх (1-р бүлэг, 6-р хэсэг; 
Хавсралт 9G, 9H). 

o Ухаж авсан онгорхой аяга хэрэглэх (1-р бүлэг, 7-р хэсэг, Хавсралт 9G).  

Байрлал 

 

o Хүүхдийг байрлуулах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 
2-р бүлэг, 3-р хэсэг) 

o Хүүхдийг багадаа 30- 45 градусын босоо байрлалд хооллох 
o Хооллох үедээ хүүхдийн нүдний түвшинд суух  
o Агшилт багатай хүүхдийг хэвтээ буюу унасан чигээр нь, толгой, хүзүү талаар 

нь орхиж болохгүй  
o Агшилт ихтэй хүүхдийг толгой, хүзүүгээ арагшаа сунгасан хэвээр нь буюу 

тэр талаар нь орхиж болохгүй 

Туслах бусад арга 
замууд 

 

o Агшилт багатай: Хэрэв хүүхэд унтаж байвал хооллохын өмнө хүүхдийг 
сэргээх аргуудыг ашиглах (Хавсралт 9K). 

o Агшилт ихтэй: Хүүхэд хэт хөөрсөн буюу сэтгэл нь хөдөлсөн байвал 
хооллохын өмнө хүүхдийг тайвшруулах аргуудыг ашиглах  

o Агшилт багатай: Хурц гэрэлтэй, чимээ ихтэй газар хооллох (1-р бүлэг, 3-р 
хэсэг). 

o Агшилт ихтэй: Гэрэл бага, дуу чимээ багатай, үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал 
тайван газар хооллох (1-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Агшилт багатай: Хүүхэдтэй харьцахдаа асран хамгаалагч нь хурдан 
хөдөлгөөн, чанга дуу чимээ, хөдөлгөөнт дүрсийг ихэсгэсэн аргыг  ашиглан 
хүртэхүй, нүдээрээ харах, хөдөлгөөн, дуу авиа зэргээрээ харилцах (1-р 
бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Агшилт ихтэй: Хүүхэдтэй харьцахдаа асран хамгаалагч нь удаан хөдөлгөөн, 
намуухан дуу чимээ, хөдөлгөөнт дүрсийг багасгасан аргыг ашиглан 
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Хооллогч нь хаана суух нь чухал 
байдаг. Хүүхдийн нүдний түвшинд 
суух хэрэгтэй ба ингэснээр таныг 
харах гэж, хоол ба шингэн юманд 
хүрэх гэж хүзүү толгойгоо сунгах 
шаардлагагүй болно.  

 

хүртэхүй, нүдээрээ харах, хөдөлгөөн, дуу авиа зэргээрээ харилцах (1-р 
бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Чадвар суулгах боломжтой үедээ өөрийгөө хооллоход нь дэмжлэг үзүүлэх 
(1-р бүлэг, 8-р хэсэг; 3-р бүлэг, 2-р хэсэг; Хавсралт 9I) 

o Хүүхэд бэлэн болсон буюу боловсруулах чадвартай болсон үед нь өөр 
хоол, шингэн амт буюу бүтэцтэй бүтээгдэхүүн өгөх (Хавсралт 9F). 

o Хэрэв бэрхшээл нь арилахгүй бол  угжны шил, угжны толгой, аяга, 
халбаганы төрлийг солих  

o Хүүхдийг хүчилж хооллож болохгүй.   

 

Санамж: Хүүхэд бүрийн байрлал өөрийн онцлогтой байх хэрэгтэй. 
Хүүхдийн чадвар, аюулгүй байдлыг харгалзан үзэж хамгийн сайн тохирох 
байрлалыг үргэлж хайх хэрэгтэй ба эргэлзээтэй байгаа бол эмч, 
мэргэжлийн ба хэл яриа засалч гэх мэт хооллолтын мэргэжилтэнгээс 
зөвлөгөө авах хэрэгтэй.  

 

Ижилхэн угжны шил, угжны толгой, аяга, халбага нь хүүхэд бүрт 
тохирдоггүй.  

  

Өөр өөр насанд нь тохирох хооллолтын байрлалын тухай илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг 2, 3, 4, 5-р бүлгээс үзнэ үү. 
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БЭРХШЭЭЛ 11: АМНЫ БҮТЦИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД 

 

ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  Биеийн бүтцийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан хооллолтын 
бэрхшээлтэй хүүхдийг хэлдэг. Эрүү, хэл, уруул, хацар, тагнайн асуудал нь хөхөх, хазах, зажлах, 
залгих,янз бүрийн бүтэцтэй хоолыг идэх зэрэг хооллолтын бэрхшээл учруулдаг байна. Үүнд 
Дауны хам шинж, тархины саажилт, аутизм спектрийн эмгэг, мэдрэлийн эсийн саатал гэх мэт 
төрөл бүрийн синдром, эмгэгтэй хүүхдүүд, эмнэлэгийн хяналтанд байдаг хүүхэд дутуу төрсөн 
буюу эхийн хэвлийд байхдаа хорт бодисын нөлөөлөлд автсан хүүхдүүд багтдаг.  

 
НҮҮР АМНЫ БҮТЦИЙН ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД  

 

ЭРҮҮ  ХЭЛ УРУУЛ БА ХАЦАР  ТАГНАЙ  

⇒ Эрүү зуурдаг 
⇒ Хүчтэй 

хазалт 

⇒ Хэл түлхэх 
⇒ Хэл татдаг 

⇒ Уруул татдаг 
⇒ Сэтэрхий уруул 
⇒ Амаа хаахдаа муу 

⇒ Сэтэрхий 
тагнай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ хүүхэд халбаганд мэдрэг 
тул асран хамгаалагчийг 
хооллож байх үед халбагыг 
хүчтэй хазаж байна.  
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ЭРҮҮ :  Хэрэв эрүү зохих ёсоор ажиллахгүй бол тухайн хүүхэд 
хооллолтын бэрхшээлтэй болох бөгөөд ялангуяа шингэн хоол 
идэхэд бэрхшээлтэй болдог байна. Эрүүний асуудалтай хүүхэд 
амаа хааж, нээх хэцүү болох, өөрийгөө буюу эд зүйлийг гэнэт 
хазах, хооллох үедээ ядрах, тухгүй буюу өвдөлт өгөх, хүүхдийн 
хазах, зажлах чадварыг хязгаарлагдаг байна9.  

  

 

 
ТҮГЭЭМЭЛ ЭРҮҮНИЙ АСУУДАЛ:  
ЭРҮҮ ЗУУРАХ БУЮУ ХҮЧТЭЙ ХАЗАХ  

 
ЭРҮҮ ЗУУРАХ :  Эрүү хүчтэй доош, 
гадагшаа, доошоо хөдөлгөөнөөр нээгддэг 
байна. Энэ нь хүүхэд хоолыг хазах үед 
ихэвчлэн тохиолддог байна. Мөн гипертония 
гэх мэт булчингийн агшилтийн бэрхшээлтэй 
хүүхдэд тохиолддог байна. Хүүхдийн 
эрүүний булчинд хэвийн бус агшилт 
нэмэгдэх үед эрүүг доош нь дарснаар эрүү 
улам зуурдаг байна.  

 

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД: (ЭРҮҮ 
ЗУУРАХ):  

 Халбага буюу сэрээнээс хоолыг салгахад бэрхшээлтэй 
 Аягаар уухад уруул, хэл, эрүүг байрлуулахад бэрхшээлтэй  
 Залгихаар амаа хаахад бэрхшээлтэй 
 Илүү нарийн бүтэцтэй хоол хүнс хэрэглэх, хатуу хоолонд шилжихэд бэрхшээлтэй 
 Амархан ядрах, бага хугацаанд хооллох, хооллолтын хэмжээг багасгах, илчлэгийн 

хэрэглээг бууруулах магадлалтай юм.  
 Шингэнийг гоожуулах, хоолыг амнаасаа унагаах зэрэг замбараагүй хооллох 
 Хэт их шүлсээ гоожуулах 
 Эд зүйлс ямар амттай, үнэртэй, мэдрэгддэг, сонсогддог зэрэг мэдрэхүйн систем хэт 

мэдрэг байх 
 Өсөлт бага, жин удаан нэмэх 
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ХҮЧТЭЙ ХАЗДАГ:  Хүүхдийн шүд ямар нэгэн эд 
зүйлд хүрэхэд эрүү хатуу зуусан, дээшээ 
байрлалтай хөдөлдөг. Ингэснээр хүүхэд хоол 
идэхээр амаа ангайхад хэцүү болгодог байна. 
Ялангуяа гипертониатай хүүхэд хүчтэй хазалттай 
болдог байна.  

    

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ 
ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД 

(ХҮЧТЭЙ ХАЗДАГ): 
  

 Илүү нарийн бүтэцтэй хоол хүнс хэрэглэх, хатуу хоолонд шилжихэд бэрхшээлтэй 
 Аяга халбага хэрэглэхэд бэрхшээлтэй  
 Эд зүйлс ямар амттай, үнэртэй, мэдрэгддэг, сонсогддог зэрэг мэдрэхүйн систем хэт 

мэдрэг байх 
 Асран хамгаалагч нь хүүхэд иймэрхүү авир гаргах үед өлсөөгүй байна гэж таамаглах 

буюу хангалттай идүүлэхэд бэрхшээлтэй  
 Өсөлт бага, жин удаан нэмэх 

 

ЭРҮҮ ЗУУРАХ БУЮУ ХҮЧТЭЙ ХАЗАХ ХАМГИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ШАЛТГААНУУД  
 

АСУУДАЛ  ШАЛТГААН  

Бие махбодийн 
⇒ Барйрлалаа муу хадгалдаг  
⇒ Гипертоник (чанга) биеийн хэв маяг 
⇒ Зөв байрлалаа хадгалахад бэрхшээл учруулдаг бүтцийн/ анатомын 

өөрчлөлт 

Мэдрэхүйн ⇒ Хазах буюу зуух хариу үйлдлээс шалтгаалсан орчинд хэт мэдрэг байх 
⇒ Хоол хүс, уух юм, аягыг ам, нүүр, биедээ хүргэхэд шууд мэдрэг болдог 

Харилцааны 
⇒ Асран хамгаалагчтайгаа харилцахад гаргадаг хүүхдийн ааш зан 
⇒ Хүүхэд идэх, бусад хазах хэрэгцээ, сэтгэл хөөрөх, хоолны үеэр буюу 

хооллож дуусах үед хоолондоо сэтгэл хангалуун байх харилцааны арга зам 

 
 

Санамж: Хүүхэд хүчтэй хаздаг бол угж, аяга, халбагыг салгаж өвахын 
тулд татаж авч болохгүй. Хүүхдийн рефлекс нь тэднийг улам хүчтэй 
хазахад хүргэдэг. 9-р бүлэг дэх Хүчтэй хазалтын арга техникийг 
ашиглана.  
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ЭРҮҮ ЗУУРАЛТ БА ХҮЧТЭЙ ХАЗАЛТЫГ  ХЭРХЭН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ВЭ 

Хооллолт ба хугацаа 

 

o Хүүхдэд тохирох хурдтайгаар хооллох 
o Ердийн амрах завсарлагатайгаар хооллох   (Хавсралт 9J). 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх. 

 
 

Хэрэглэгдэхүүн 

o Оновчтой байрлалаар суулгах, дэмжих сандал буюу суудал ашиглах (1-р 
бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суулгахад ороосон алчуур буюу хөнжил, дэр, хөөс, чихмэл 
амьтад гэх мэт нэмэлт биет зүйл хэрэглэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 
9G, 9I). 

o Хүүхдийг суухад ньхайрцаг, ном, чемодан, вандан, сандал, торх гэх мэт 
зүйлээр хөлд нь ивэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9I). 

o Хүүхдийн амны хэмжээнд тохирсон халбага хэрэглэх (1-р бүлэг, 6-р хэсэг; 
Хавсралт 9G, 9H). 

o Метал эсвэл хүйтэн материалд мэдрэмтгий хүүхдэд метал бус халбага 
халбага хамгийн сайх тохирдог (1-р бүлэг, 6-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9H). 

o Ухаж авсан онгорхой аяга хэрэглэх (1-р бүлэг, 7-р хэсэг, Хавсралт 9G) 

Байрлал 

 

o Нярай ба нялх хүүхдийг байрлуулах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. (1-р 
бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг, Хавсралт 9L-4) 

o Хүүхдийг 45 градусаас дээш босоо байрлалд хооллох 
o Хооллох үедээ хүүхдийн нүдний түвшинд суух  
o Эрүү нь зуурдаг, чанга хаздаг хүүхдийг толгой, хүзүүг нь хойшоо сунгаж 

болохгүй  

 
Туслах бусад арга 

замууд 

 

o Эрүү зуурдаг: Дохионы хэл, дохио зангаа, зураг ба дуу авиа, үг ашиглан 
өөрийн хүслээ илэрхийлэх өөр аргыг олоход нь хүүхдэд туслах (2, 3, 4, 5-р 
бүлэг, 4-р хэсэг; 6-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Эрүү зуурдаг. L хэлбэрийн техникийг ашиглах (Хавсралт 9J). 
o Эрүү зуурдаг. Хүүхэд хазах буюу амсах үед 1-2 хуруу ашиглан эрүүний 

доор зөөлөн дарж өгөх 
o Хүчтэй хаздаг. Хүчтэй хаздаг аяга/ аяга салгах техникийг ашиглах 

(Хавсралт 9J). 
o Гэрэл багатай, дуу чимээ багатай, үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал тайван 

газар хооллох (1-р бүлэг, 3-р хэсэг). 
o Хүүхэдтэй харьцахдаа асран хамгаалагч нь удаан хөдөлгөөн, намуухан 

дуу чимээ, хөдөлгөөнт дүрсийг багасгасан аргыг ашиглан хүртэхүй, 
нүдээрээ харах, хөдөлгөөн, дуу авиа зэргээрээ харилцах (1-р бүлэг, 3-р 
хэсэг). 

o Хүүхдийг мэдрэг байдлыг тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх (1-р бүлэг, 3-р 
хэсэг). 

o Хэрэв бэрхшээл нь арилахгүй бол  угжны шил, угжны толгой, аяга, 
халбаганы төрлийг солих  
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Санамж: Зөв байрлал, тайван намуухан орчин эрүүний зуултын хүч ба 
давтамж гэх мэт булчингийн их агшилт ба биеийн хариу үйлдлийг 
бууруулахад тусалдаг.  

 

ХЭЛ:  Хэл зохих ёсоор ажиллахгүй бол хүүхэд ба асран 
хамгаалагчид хооллолтыг бэрхшээлтэй болгодог байна. Хэлний 

эмгэг нь угжаар хооллох, аягаар уух, халбагаар хооллоход 
бэрхшээл үүсгэдэг байна. Энэ нь угж, аяга, халбага хүүхдийн ам 
руу ороход хэцүү болгодог байна. Идэх ба амьсгалах үед хэл 

агаарын урсгалыг хаадаг байна. Хэл нь хөхөх, залгих үед хийгддэг 
хөдөлгөөнд саад болдог бөгөөд хоол ба шингэн юмыг амнаас 

түлхдэг байна. Мөн энэ нь хоолыг идэх, залгихаар хоолыг шилжүүлэх 
явцыг саатуулдаг байна.   

 
ТҮГЭЭМЭЛ ХЭЛНИЙ 
АСУУДЛУУД :   

ХЭЛЭЭ ТҮЛХЭХ БУЮУ ХЭЛЭЭ 
ТАТАХ   

ХЭЛЭЭ ТҮЛХЭХ :  Амнаас хэлээ 
гадагш нь хүчтэй цухуйлгах (урагш 
түлхэх) 

ХЭЛЭЭ ТАТАХ : Аман дотроо хэлээ 
хойлоо руугаа  буцаж татах  
 
 

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД (ХЭЛЭЭ 
ТҮЛХЭХ БА ХЭЛЭЭ ТАТАХ):  

 Аманд угжны толгой, аяга, халбага ороход бэрхшээлтэй 
 Ханиалгах, амьсгал боогдох, бөглөрөх, амьсгаа давчдах зэргээр залгихад бэрхшээлтэй 

байх 
 Илүү нарийн бүтэцтэй хоол хүнс хэрэглэх, хатуу хоолонд шилжихэд бэрхшээлтэй 
 Амнаасаа хоол ба уух юмаа түлхэж гаргах(хэлээ түлхэх), амнаасаа унагах (хэлээ татах) 

зэрэг замбараагүй хооллох  
 Эд зүйлс ямар амттай, үнэртэй, мэдрэгддэг, сонсогддог зэрэг мэдрэхүйн систем хэт 

мэдрэг байх 
 Өсөлт бага, жин удаан нэмэх 
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ХЭЛЭЭ ТАТАХ БА ХЭЛЭЭ ТҮЛХДЭГ ХАМГИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ШАЛТГААНУУД 

 

АСУУДАЛ  

 

ШАЛТГААН  

Бие махбодийн ⇒ Бага ба их агшилт 
⇒ Толгой ба хүзүүний гипертензи 

Мэдрэхүйн 

⇒ Аманд хэт мэдрэг байх (мэдрэг байдал нь нэмэгдсэн) 
⇒ Түлхэх хариу үйлдэл үзүүлдэг хоол, шингэн, аяга, халбагатай хүрэлцэх 
⇒ Түлхэх ба татах хариу үйлдэл үзүүлдэг хоол буюу шингэний бүтэц, амт, 

температурт мэдрэг байх буюу зайлсхийх 
⇒ Түлхэх ба татах хариу үйлдэл үзүүлдэг орчинд хэт мэдрэг байх 

Харилцааны 
⇒ Асран хамгаалагчтайгаа харилцахад гаргадаг хүүхдийн ааш зан 
⇒ Хүүхэд дургүй байх, цатгалан мэдрэгдэх (өлсөөгүй), сэтгэлээр унах, аюултай 

мэдрэгдэх, идэхээс зайлсхийх, илүү хоол идэхийг хүсэх харилцааны арга зам 

Амны хяналтын ⇒ Хүүхэд хэлээ урагшлуулах үед хэлээ хэтэрхий урагш нь түлхдэг ба энэ нь хэлээ 
түлхэх эмгэгд хүргэдэг байна.   

 
Санамж: Зөв байрлал нь хэлний түлхэлтийг бууруулна. Юуны өмнө хүүхэд 
хооллоход тохиромжтой байрлалд байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй 
бөгөөд энэ байрлал нь хүүхдийн толгой чигээрээ урагшаа харсан, цэх 
байрлалтай байхыг хэлдэг.  

 

 

 

 

 

 

ХЭЛНЭЭ ТАТДАГ БА ХЭЛЭЭ ТҮЛХДЭГ ХҮҮХДЭД 
ХЭРХЭН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ВЭ  

 

 

Хооллолт ба хугацаа 

o Татах: Удаан, тэвчээртэй хурдаар хооллох 
o Хүүхдэд тохирох хурдтайгаар хооллох 
o Ердийн амрах завсарлагатайгаар хооллох   (Хавсралт 9J). 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх. 
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Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Татах: Аяга халбагыг хүүхдийн хэлний доор, доод уруулд 
байрлуулах 

o Оновчтой байрлалаар суулгах, дэмжих сандал буюу суудал 
ашиглах (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суулгахад ороосон алчуур буюу хөнжил, дэр, хөөс, чихмэл 
амьтад гэх мэт нэмэлт биет зүйл хэрэглэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 
Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суухад ньхайрцаг, ном, чемодан, вандан, сандал, торх гэх 
мэт зүйлээр хөлд нь ивэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9I). 

o Хүүхдийн амны хэмжээнд тохирсон халбага хэрэглэх (1-р бүлэг, 6-р 
хэсэг; Хавсралт 9G, 9H). 

o Метал эсвэл хүйтэн материалд мэдрэмтгий хүүхдэд метал бус 
халбага халбага хамгийн сайх тохирдог (1-р бүлэг, 6-р хэсэг; 
Хавсралт 9G, 9H). 

o Ухаж авсан онгорхой аяга хэрэглэх (1-р бүлэг, 7-р хэсэг, Хавсралт 
9G) 

 

Байрлал 

 

o Нярай ба нялх хүүхдийг байрлуулах гол элементүүдийг дагаж 
мөрдөх. (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг, Хавсралт 9L-4) 

o Хүүхдийг 45 градусаас дээш босоо байрлалд хооллох 
o Зөв байрлуулахад булчингийн агшилтийн хэмжээг бууруулах 
o Хооллох үедээ хүүхдийн нүдний түвшинд суух  
o Хэлээ татдаг, хэлээ түлхдэг хүүхдийг толгой, хүзүүг нь хойшоо 

сунгаж болохгүй 

 

 

Туслах бусад арга замууд 

 

 

o Хэлээ түлхдэг: . Хүүхэд хазах буюу амсах үед 1-2 хуруу ашиглан 
эрүүний доор зөөлөн дарж өгөх 

o Хэлээ түлхдэг: Халбага ба аягаар уух үед Доош дарах техникийг 
ашиглах (Хавсралт 9J). 

o Хэлээ түлхдэг: Халбагыг хажуунаас доош чиглүүлж дарахыг хүсэх 
o Гэрэл багатай, дуу чимээ багатай, үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал 

тайван газар хооллох (1-р бүлэг, 3-р хэсэг). 
o Хоолны өмнө хүүхдэд тайвшрахад нь туслах 
o Хүүхэдтэй харьцахдаа асран хамгаалагч нь удаан хөдөлгөөн, 

намуухан дуу чимээ, хөдөлгөөнт дүрсийг багасгасан аргыг ашиглан 
хүртэхүй, нүдээрээ харах, хөдөлгөөн, дуу авиа зэргээрээ харилцах 
(1-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Хүүхдийг мэдрэг байдлыг тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх (1-р 
бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Хэрэв бэрхшээл нь арилахгүй бол  угжны шил, угжны толгой, аяга, 
халбаганы төрлийг солих 
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УРУУЛ БА ХАЦАР: Уруул ба хацар зохих ёсоор ажиллахгүй бол 
тухайн хүүхэд хооллолтын бэрхшээлтэй болдог байна. Уруул ба 
хацар хяналт муу байх нь хүүхэд амандаа хоол хийх ба хоолоо барих, 

хоолыг залгихаар бэлдэх зэрэг хүндрэл үүсэхэд нөлөөлдөг ба хоолыг 
залгихаар аманд даралт өгөх, амнаасаа шүлс, хоол, ух юм зэргийг 

гоожуулах, хацарт тээглэдэг хоолны хэмжээг нэмэгдүүлсэн, ханиах ба 
амьсгал боогдох тохиолдол нэмэгдсэн, хоол зажлахын ашиг тусыг 
бууруулсан зэрэг бэрхшээлүүдийг үүсгэдэг байна.  

 

УРУУЛ БА ХАЦРЫН ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД :   

УРУУЛАА ТАТАХ БА УРУУЛАА ХААХ ЧАДВАР СУЛ  

 
УРУУЛАА ТАТАХ :  Уруулаа огцом хойш татах нь хөхөх, хоол 
ба шүлсээ гаргах, аяганаас уух, амны дотор хоол ба уух юмыг 
байлгахад тусалдаг уруул ба хацрын эмгэг үүсэхэд нөлөөлдөг 
байна.  
 

 
УРУУЛАА ХААХ 
ЧАДВАР СУЛ:  Хүссэн үедээ уруулаа хааж чаддагүй 
байна. Уруулаа хаах чадвар султай хүүхэд амаа байнга 
онгорхой (хооллолтын турш ба бусад үед) байлгадаг байна. 
Уруулаа хаах нь хооллолтод шаардлагатай байдаг, учир нь 
энэ нь хоол, уух юмыг барих, гаргах, зажлах, залгихад 
тусалдаг байна.  

 

 

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД:  
 (УРУУЛАА ТАТАХ БА УРУУЛАА ХААХ ЧАДВАР СУЛ):  

 Хөхөд бэрхшээлтэй  
 Аяганаас хоолоо авах, шүлсээ гаргах бэрхшээлтэй 
 Амны ойр орчимд хоолыг идэх, зажлах, хөдөлгөхөд бэрхшээлтэй  
 Ханиалгах, амьсгал боогдох, бөглөрөх, амьсгаа давчдах зэргээр залгихад бэрхшээлтэй 

байх 
 Илүү нарийн бүтэцтэй хоол хүнс хэрэглэх, хатуу хоолонд шилжихэд бэрхшээлтэй 
 Амнаасаа хоол ба уух юмаа унагаах зэрэг замбараагүй хооллох 
 Эд зүйлс ямар амттай, үнэртэй, мэдрэгддэг, сонсогддог зэрэг мэдрэхүйн систем хэт 

мэдрэг байх (татах) 
 Өсөлт бага, жин удаан нэмэх 
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УРУУЛАА ТАТАХ БА УРУУЛАА ХААХ ЧАДВАР СУЛ  БАЙГАА ХАМГИЙН 
ТҮГЭЭМЭЛ ШАЛТГААНУУД 

 

АСУУДАЛ  

 

ШАЛТГААН  

Бие 
махбодийн 

⇒ Агшилт ихтэй 
⇒ Ташаагаа хэт их сунгаж буруу байрлах 
⇒ Уруулаа татах: хүзүүний гипертензи  

Мэдрэхүйн ⇒ Татах хариу үйлдлээс шалтгаалсан орчинд хэт мэдрэг байх  

Харилцааны 

⇒ Асран хамгаалагчтайгаа харилцахад гаргадаг хүүхдийн ааш зан 
⇒ Уруулаа татах: сэтгэлийн хөөрөл, аз жаргал, өлсөж буй, хооллолтыг зогсоох 

харилцааны арга зам 
⇒ Уруулаа хаах чадвар сул: өлсөж байгаа, цатгалан байгаа (өлсөөгүй байгаа), аюултай, 

дургүй буюу аз жаргалтай байгаагаа илэрхийлэх харилцааны арга зам  

 

 

УРУУЛАА ТАТАХ БА ХААХАД ХЭРХЭН ДЭМЖЛЭГ 
ҮЗҮҮЛЭХ  ВЭ 

 
 

Хооллолт ба хугацаа 

 

 

o Хүүхдэд тохирох хурдтайгаар хооллох 
o Ердийн амрах завсарлагатайгаар хооллох   (Хавсралт 9J). 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх. 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Оновчтой байрлалаар суулгах, дэмжих сандал буюу суудал 
ашиглах (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суулгахад ороосон алчуур буюу хөнжил, дэр, хөөс, чихмэл 
амьтад гэх мэт нэмэлт биет зүйл хэрэглэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 
Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суухад ньхайрцаг, ном, чемодан, вандан, сандал, торх гэх 
мэт зүйлээр хөлд нь ивэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9I). 

o Хүүхдийн амны хэмжээнд тохирсон халбага хэрэглэх (1-р бүлэг, 6-р 
хэсэг; Хавсралт 9G, 9H). 

o Ухаж авсан онгорхой аяга хэрэглэх (1-р бүлэг, 7-р хэсэг, Хавсралт 
9G)  
 

Байрлал 

 
o Нярай ба нялх хүүхдийг байрлуулах гол элементүүдийг дагаж 

мөрдөх. (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг, Хавсралт 9L-4) 
o Хүүхдийг 45 градусаас дээш босоо байрлалд хооллох 
o Уруулаа татдаг ба уруулаа хаах чадвар султай хүүхдийг хүүхдийг 

толгой, хүзүүг нь хойшоо сунгаж болохгүй 
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Туслах бусад арга замууд 

 

 

o Уруулаа татах: Гэрэл багатай, дуу чимээ багатай, үзэгдэх орчин 
хязгаарлагдмал тайван газар хооллох (1-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Уруулаа хаах чадвар сул: Тод гэрэлтэй, дуу чимээ ихтэй газар 
хооллох (1-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Уруулаа татах: Хүүхэдтэй харьцахдаа асран хамгаалагч нь удаан 
хөдөлгөөн, намуухан дуу чимээ, хөдөлгөөнт дүрсийг багасгасан 
аргыг ашиглан хүртэхүй, нүдээрээ харах, хөдөлгөөн, дуу авиа 
зэргээрээ харилцах (1-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Уруулаа хаах чадвар сул: Хүүхэдтэй харьцахдаа асран хамгаалагч 
нь хурдан хөдөлгөөн, чанга дуу чимээ, хөдөлгөөнт дүрсийг 
ихэсгэсэн аргыг ашиглан хүртэхүй, нүдээрээ харах, хөдөлгөөн, дуу 
авиа зэргээрээ харилцах (1-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Уруулаа татах: Хүүхдийг мэдрэг байдлыг тэсвэрлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэх (1-р бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Уруулаа татах: Хооллохын өмнө хүүхдийг тайвшруулах аргуудыг 
хэрэглэх (Хавсралт 9K). 

o Уруулаа хаах чадвар сул: Хооллохын өмнө хүүхдийг сэргээх арга 
замуудыг хэрэглэх 

o Уруулаа хаах чадвар сул: Уруул Хаах Техникийг ашиглах (Хавсралт 
9J). 

o Уруулаа хаах чадвар сул: L хэлбэрийн техникийг ашиглах 
(Хавсралт 9J). 

o Уруулаа хаах чадвар сул: Pat-Pat Нүүрний Массажниы Техникийг 
ашиглах (Хавсралт 9J). 

o Хэрэв бэрхшээл нь арилахгүй бол  угжны шил, угжны толгой, аяга, 
халбаганы төрлийг солих 

ТАГНАЙ :  Тагнай буруу хэлбэртэй бол хүүхдэд хооллоход бэрхшээл үүсдэг. Эмгэг тагнай нь 
хөхөд бэрхшээлтэй болгодог ба энэ нь хоол ба уух юм хамраар гоожих, уушиг руу ороход 
хүргэдэг байна. Тагнай нь цоорхой хүүхэд байнгын эмнэлэгийн ажиллагааны улмаас нүүр ба 
амны орчимд хүрэхэд өндөр мэдрэг болдог байна. Нярай хүүхдэд зориулсан цоорхой уруул ба / 
эсвэл тагнайтай хүүхдийг хооллох тухай илүү мэдээллийг энэ бүлгийн эхэн хэсгээс авна уу.  

ТҮГЭЭМЭЛ ТАГНАЙН БЭРХШЭЭЛ:  СЭТЭРХИЙ БУЮУ ЦООРХОЙ ТАГНАЙ   

ЦООРХОЙ ТАГНАЙ :  Амныхаа дээд хэсэгт нүхтэй байх 
нь залгихад бэрхшээл үүсгэдэг ба өгсөн  хоол ба уух юмыг 
хамар ба уушги руу ороход хүргэдэг байна.  

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ 
БЭРХШЭЭЛҮҮД (ТАГНАЙ):  

 Амьсгал боогдох, ханиах, агаар залгих зэргээр 
залгихад бэрхшээлтэй  

 Илүү нарийн бүтэцтэй хоол хүнс хэрэглэх, хатуу 
хоолонд шилжихэд бэрхшээлтэй 

 Бөөлжих ба гулгих 
 Ам, хамраас хоол ба уух юмаа унагаах зэрэг 

замбараагүй хооллох 
 Хоол ба уух юм уухаас дургүйцэх 
  Дунд чихний урэвсэл, чихний суваг бохирдох, 
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сонсголын бэрхшээл  
 Өсөлт бага, жин удаан нэмэх 

 

ЦООРХОЙ ТАГНАЙТАЙ ХҮҮХДЭД  ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ  
(ТОМ ХҮҮХЭД) 

 

Хооллолт ба хугацаа 
o Хоол ба уух юмыг ам, хамарнаас гоожихгүй байх хурдаар хүүхдийг 

хооллох 
o Хүүхдэд тохирсон, амьсгал авах боломжтой хурдаар хооллох 
o Хүүхдийн хамарнаас хоол ба уух юм гоожихгүй байх 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх. 

Хэрэглэгдэхүүн 

 

o Оновчтой байрлалаар суулгах, дэмжих сандал буюу суудал 
ашиглах (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суулгахад ороосон алчуур буюу хөнжил, дэр, хөөс, чихмэл 
амьтад гэх мэт нэмэлт биет зүйл хэрэглэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 
Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суухад ньхайрцаг, ном, чемодан, вандан, сандал, торх гэх 
мэт зүйлээр хөлд нь ивэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9I). 

o Хүүхдийн амны хэмжээнд тохирсон халбага хэрэглэх (1-р бүлэг, 6-р 
хэсэг; Хавсралт 9G, 9H). 

o Ухаж авсан онгорхой аяга буюу хазах хавхлагтай аяга зэрэг тусгай 
хооллолтын систем, соруул, аяга хэрэглэх  (1-р бүлэг, 7-р хэсэг; 
Хавсралт 9G). 

 

Байрлал 

 

o Нярай ба нялх хүүхдийг байрлуулах гол элементүүдийг дагаж 
мөрдөх. (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг, Хавсралт 9L-4) 

o Хүүхдийг 45 градусаас дээш босоо байрлалд хооллох 
o Хоол ба уух юмыг ходоодонд байлгахын тулд  15-45 минутын турш 

хүүхдийг босоо байлгах  

 

Туслах бусад арга замууд 

 

 

o Хүүхдийг мэдрэг байдлыг тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх (1-р 
бүлэг, 3-р хэсэг). 

o Хүүхдийн тав тухыг нэмэгдүүлэх боломжтой үед өөрийгөө 
хооллоход нь дэмжлэг үзүүлэх  (1-р бүлэг, 8-р хэсэг; 3, 4-р бүлэг; 2-
р хэсэг). 

o Хүүхэд бэлэн болсон буюу боловсруулах чадвартай болсон үед өөр 
хоол ба уух юм санал болгох  (Хавсралт 9F). 

o Хамарнаас гоожих байгаа эсэх, ханиах, амьсгаа давхцах, амьсгалах 
зэрэг шинж тэмдгийг ажиглах. Амьсгал авах,  гоожих эрсдлийг 
бууруулах зорилгоор хоолны бүтэц ба уух юмыг өөрчлөх.  (1-р 
бүлэг, 2-р хэсэг; Хавсралт 9Е). 

o  Хэрэв бэрхшээл нь арилахгүй бол  угжны шил, угжны толгой, аяга, 
халбаганы төрлийг солих 
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Санамж: Хооллох бэрхшээл тулгарч байвал байрлал, хурд, хэмжээг 
үргэлж анхаарч үзээрэй. Хэрэв асуудал шийдэгдсэн эсвэл нэмэлт дэмжлэг 
авах шаардлагатай бол нэг удаадаа эдгээр элементүүдийн нэгийг 
өөрчлөх.  

    БЭРХШЭЭЛ  12: МЭДРЭХҮЙН СИСТЕМ ХЭТ  МЭДРЭГ ХҮҮХЭД  

 
ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  
Хүүхэд бүр өвөрмөц мэдрэхүйн 

системтэй байдаг. Хүүхдүүд гипореактив 
(бага өдөөгдсөн) буюу гиперреактив (хэт 
өдөөгдсөн) мэдрэхүйн системтэй байдаг. Бие 
мэдрэхүйн мэдээллийг сайн боловсруулж, 
хянахгүй байвал хүүхдэд мэдрэхүйн системийн 
асуудал үүсдэг. Энэ нь хүүхдийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг бэрхшээлтэй болгож, маш их 
стресстүүлдэг байна, ялангуяа хоолны үеэр. Үүнд 
тархины саажилт, аутизм, архины хамаарлын 
ургийн эмгэг гажигтай хүүхэд, харааны болон 
сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд, эмнэлэгийн 
хяналтанд байдаг, дутуу төрсөн, эхийн хэвлийд 
байхдаа хорт бодисын нөлөөлөлд автсан хүүхдүүд 
багтдаг.  

 
ГИПОРЕАКТИВИЗМ БА ГИПЕРРЕАКТИВИЗМИЙН                           

ХАМГИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ШАЛТГААНУУД 

 
Гипореактивизм →Хэт бага өдөөгдсөн 

 
Гиперреактиизмв →Хэт их өдөөгдсөн 

Тархины саажилт (ТС) – бага агшилт 
 

Тархины саажилт (ТС) – их агшилт 

Дауны хам шинж (Трисоми 21) 
 

Архины хамааралтай спектрийн эмгэг (АХСЭ) 

Эмнэлэгийн хяналтанд байдаг/дутуу төрсөн 
 

Эхийн хэвлийд хорт бодисын нөлөөнд өртсөн 

Архины хамаарлын спектрийн эмгэг (АХСЭ) 
 

Хараа ба сонсголын бэрхшээл 
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ХЭТ БАГА ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ :   Энэ нь тодорхой 
мэдрэхүйд хүлээж байснаас бага хариу үйлдэл үзүүлдэг хүүхдийг 
хэлдэг. Бага мэдрэхүйтэй хүүхдийг “хэт бага өдөөгдсөн” буюу бага 
хариу үйлдэл үзүүлэлт гэж нэрлэдэг. Хичнээн хүчтэй мэдрэгдэхээр 
байсан ч ямар ч үнэр, амт, хүрэхүй, өвдөлт мэдрэгдэхгүй байж болно. 
Эдгээр хүүхдүүдийн булчин байнга агшилт багатай байдаг, аманд 
байгаа хоол ба уух зүйлийн мэдрэх чадварыг бууруулдаг байна. Энэ 
нь өөр бүтэцтэй хоол идэх, хацар дотроо хоолоо хадгалах, амандаа 
хоол чихэх, ханиах, амьсгал боогдох бэрхшээлийг үүсгэдэг ба 
замбараагүй хооллоход хүргэдэг байна.  

 

  

ХЭТ ИХ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ :  Энэ нь тодорхой 
мэдрэхүйд хүлээж байснаас өндөр хариу үйлдэл үзүүлдэг 
хүүхдийг хэлдэг. Өндөр мэдрэхүйтэй хүүхдийг “хэт их 
өдөөгдсөн” буюу гиперреактив гэж нэрлэдэг. Тэд хэр нарийн 
эсвэл зөөлөн байсан ч үнэр, амт, хүрэхүй, өвдөлт хүчтэй 
мэдэрдэг байна. Эдгээр хүүхдүүдийн булчин байнга агшилт 
ихтэй байдаг, хэт мэдрэмтгий байдалд (хорт бодисын 
хордлого, дутуу төрөлт) хүргэдэг байна. Үүнээс болж эдгээр 
хүүхдүүд амандаа хоол ба уух юмны талаарх мэдлэгийг 
нэмэгдүүлсэн бөгөөд энэ нь янз бүрийн бүтэцтэй хоол идэх, 
шинэ хоол турших, тодорхой бүтэцтой хоолноос зугтах буюу 
татгалзах хүндрэлд хүргэдэг ба хооллолтын үеэр хүүхэд 
хангалттай хооллоход бэрхшээл үүсгэдэг байна.  

 

ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД:  
ГИПОРЕАКТИВИЗМ БА ГИПЕРРЕАКТИВИЗМ:  

  Амархан ядрах  → хооллолтыг эрт дуусгах →бага хэмжээгээр, бага калори авах 
(гипореактивизм) 

 Эд зүйлс ямар амттай, үнэртэй, мэдрэгддэг, сонсогддог зэрэг мэдрэхүйн систем бага 
мэдрэг байх (гипореактивизм) 

 Амнаасаа хоол ба уух юмаа унагаах зэрэг замбараагүй хооллох (гипореактивизм) 
 Шүлс хэт ихээр гоожих, ам нээлттэй хэвээр байх (гипореактивизм) 
 Хоолоо тургих, амандаа хоолоо байлгах (“хадгалах”) (гиперреактивизм) 
 Хоол голох,  хоолны дэглэм ба бүтцийн төрөл зүйлийг бууруулах (гиперреактивизм) 
 Тодорхой үнэр, бүтэц, температур, үнэр зэргээс зайлсхийх (гиперреактивизм) 
 Байнга бөглөрөх буюу бөөлжих (гиперреактивизм) 
 Байнга хүчтэй хазах рефлекс (гиперреактивизм) 
 Хоолонд хүрэхэд хүрэх буюу өөрийгөө хооллох дургүй байх, сонирхолгүй байх 

(гиперреактивизм) 
 Эд зүйлс ямар амттай, үнэртэй, мэдрэгддэг, сонсогддог зэрэг мэдрэхүйн систем хэт 

мэдрэг байх (гиперреактивизм) 
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 Хоол ба уух юмыг тургих (гипереактивизм) 
 Хооллоход тохиромжтой байрлалаа хадгалахад бэрхшээлтэй  
 Хөхөхөд бэрхшээлтэй байх  
 Ханиалгах, амьсгал боогдох, бөглөрөх, амьсгаа давчдах зэргээр залгихад бэрхшээлтэй 

байх 
 Илүү нарийн бүтэцтэй хоол хүнс хэрэглэх, хатуу хоолонд шилжихэд бэрхшээлтэй 
 Өсөлт бага, жин удаан нэмэх 

 

ХЭТ МЭДРЭГ МЭДРЭХҮЙН СИСТЕМТЭЙ ХҮҮХДЭД 
ХЭРХЭН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ВЭ 

(ГИПОРЕАКТИВИЗМ БА ГИПЕРРЕАКТИВИЗМ)  

Хооллолт ба хугацаа  
o Хүүхдэд тохирсон, амьсгал авах боломжтой хурдаар хооллох 
o Ердийн амрах завсарлагатайгаар хооллох   (Хавсралт 9J). 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх 

 
Хэрэглэгдэхүүн 

 

 
o Гипо: Хооллохын өмнө хаздаг тоглоом, сойз зэрэг эд зүйлийг хүүхдийн 

ам ба нүүрэнд хүргэж “сэргээх”, эд зүйлийг аманд нь хийх (Хавсралт 
9K). 

o Гипер: Хооллохын өмнө хаздаг тоглоом, сойз зэрэг эд зүйлд мэдрэг 
байдлыг хэвийн байдалд нь оруулах, эд зүйлийг аманд нь хийх 
(Хавсралт 9K). 

o Гипер: Ам, нүүрний мэдрэг байдлаас зайлсхийхийн тулд улаан хүрэн, 
хуванцар гэх мэт метал бус халбага хэрэглэх (1-р бүлэг, 6-р хэсэг; 
Хавсралт 9G, 9H). 

o Гипер: Ам, нүүрний мэдрэг байдлаас зайлсхийхийн тулд шилэн буюу 
метал аяга хэрэглэх. Оновчтой байрлалаар суулгах, дэмжих сандал 
буюу суудал ашиглах (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9H). 

o Хүүхдийг суулгахад ороосон алчуур буюу хөнжил, дэр, хөөс, чихмэл 
амьтад гэх мэт нэмэлт биет зүйл хэрэглэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 
Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суухад ньхайрцаг, ном, чемодан, вандан, сандал, торх гэх 
мэт зүйлээр хөлд нь ивэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийн амны хэмжээнд тохирсон халбага хэрэглэх (1-р бүлэг, 6-р 
хэсэг; Хавсралт 9G, 9H). 

Байрлал  o Нярай ба нялх хүүхдийг байрлуулах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. 
(1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг, Хавсралт 9L-4) 

o Хүүхдийг 45 градусаас дээш босоо байрлалд хооллох 
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Туслах бусад арга замууд 

 

 

 
o Гипо: Хооллохын өмнө хүүхдийн биеийг сэргээх, сэрээх аргыг хэрэглэх  

(Хавсралт 9K). 
o Гипер: Хэрэв хүүхэд хэт хөөрсөн буюу хэт сэргэлэн байвал хүүхдийг 

тйавшруулах, хооллохын өмнө хүүхдийн биеийг тайвшруулах аргыг 
хэрэглэх Хаьсралт 9K). 

o Гипо: Тод гэрэлтэй, дуу чимээ ихтэй газар хооллох (1-р бүлэг, 3-р 
хэсэг, Хавсралт 9K)  

o Гипер: : Гэрэл багатай, дуу чимээ багатай, үзэгдэх орчин 
хязгаарлагдмал тайван газар хооллох (1-р бүлэг, 3-р хэсэг, Хавсралт 
9K)  

o Гипо: Хүүхэдтэй харьцахдаа асран хамгаалагч нь хурдан хөдөлгөөн, 
чанга дуу чимээ, хөдөлгөөнт дүрсийг ихэсгэсэн аргыг ашиглан 
хүртэхүй, нүдээрээ харах, хөдөлгөөн, дуу авиа зэргээрээ (1-р бүлэг, 3-р 
хэсэг, Хавсралт 9K)  

o Гипер: Хүүхэдтэй харьцахдаа асран хамгаалагч нь удаан хөдөлгөөн, 
намуухан дуу чимээ, хөдөлгөөнт дүрсийг багасгасан аргыг ашиглан 
хүртэхүй, нүдээрээ харах, хөдөлгөөн, дуу авиа зэргээрээ харилцах (1-р 
бүлэг, 3-р хэсэг, Хавсралт 9K)  

o Гипо: Хүүхдийг мэдрэг байдлын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх (1-р бүлэг, 3-р 
хэсэг). 

o Гипер: Хүүхдийг мэдрэг байдлыг тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх (1-р 
бүлэг, 3-р хэсэг). 

 

БЭРХШЭЭЛ 13: ХАЗАХ БУЮУ ЗАЖЛАХ БЭРХШЭЭЛТЭЙ 
ХҮҮХЭД  

 
ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  Эдгээр 
хүүхдүүд хатуу зүйлийг хазах, төрөл бүрийн 
хоолыг идэхэд үр дүнтэй зажлах байдлыг 
хөгжүүлэхэд бэрхшээлтэй хүүхдийг хэлдэг. Зарим 
хүүхэдэд эмнэлэгийн хэрэгцээ их хэрэгтэй, хазах 
ба зажлах үед маш их ядардаг ба энэ нь хооллох 
үеэр бага хооллоход хүргэдэг байна. Мөн хазах 
буюу зажлахад эрүүл шүд, буйл шаардлагатай. 
Амны хөндий ба шүд, буйлны эмгэгтэй хүүхэд 
хатуу бүтэцтэй хоол идэхэд өвдөлт өгдөг ба 
ингэснээр ийм төрлийн хоолноос зайлсхийдэг 
байна. Хазах ба зажлах бэрхшээлийн бусад 
шалтгаан нь булчингийн их ба бага агшилт, 
мэдрэлийн эс ба бүтцийн хэвийн бус байдалтай 
холбоотой байж болно. Үүнд Дауны хам шинжтэй, 
тархины саажилттай (ТС), зүрхний (зүрх судасны) 
эмгэгтэй, шүдний эмгэгтэй, харааны бэрхшээлтэй буюу эмнэлэгийн хяналт шаардлагатай, дутуу 
төрсөн буюу эхийн хэвлийнд хорт бодисын нөлөөнд авсан хүүхдүүд мөн багтдаг.  
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ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД: ХАЗАЛТ БА 
ЗАЖЛАЛТ:  

 Илүү нарийн бүтэцтэй хоол хүнс хэрэглэх, хатуу хоолонд шилжихэд бэрхшээлтэй 
 Хоол голох, хоолны дэглэм ба бүтцийн төрөл зүйлийг бууруулах- тодорхой зарим 

төрлийн хоолноос зайлсхийх 
 Бөглөрөх буюу бөөлжих 
 Хоолыг тургих 
 Бүгдийг нь буюу хэсэгчилэн зажилсан хоолыг залгих 
 Өсөлт бага, жин удаан нэмэх 

 

ХАЗАХ БА ЗАЖЛАХАД ХЭРХЭН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ  ВЭ 

Хооллолт ба хугацаа o Хүүхдэд тохирсон, амьсгал авах боломжтой хурдаар хооллох 
o Ердийн амрах завсарлагатайгаар хооллох   (Хавсралт 9J). 
o Хүүхэд хэрэв өөрөө хоолож байгаа бол идэхэд нь удаан хурдаар 

дэмжих 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх 

 

 

Хэрэглэгдэхүүн  

 

 
o Оновчтой байрлалаар суулгах, дэмжих сандал буюу суудал ашиглах 

(1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9 I). 
o Хүүхдийг суулгахад ороосон алчуур буюу хөнжил, дэр, хөөс, чихмэл 

амьтад гэх мэт нэмэлт биет зүйл хэрэглэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 
Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суухад ньхайрцаг, ном, чемодан, вандан, сандал, торх гэх мэт 
зүйлээр хөлд нь ивэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийн амны хэмжээнд тохирсон халбага хэрэглэх (1-р бүлэг, 6-р 
хэсэг; Хавсралт 9G, 9H). 

o Хүүхдийн амны хэмжээнд тохирсон халбага хэрэглэх (1-р бүлэг, 6-р 
хэсэг; Хавсралт 9G, 9H). 

o Асран хамгаалагчийн болгоомжтой хяналтын дор хүүхдийг хазах, 
зажлах дасгал хийлгэх. Хазах, зажлах дасгал хийхэд тохиромжтой 
хэмжээтэй хоол хэрэглэх.  
 

Байрлал 
o Нярай ба нялх хүүхдийг байрлуулах гол элементүүдийг дагаж мөрдөх. 

(1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг, Хавсралт 9L-4) 
o Хүүхдийг 45 градусаас дээш босоо байрлалд хооллох 

Туслах бусад арга 
замууд 

 

o Хүүхэд бэлэн болсон буюу зохицуулах чадвартай болсон үед нь өөр 
үнэр, бүтэцтэй хоол буюу уух юм өгөх  

o Жижиж халбага жижиг хазахад хүргэдэг 
o Хоолохын өмнө хүүхдийн шүдийг угаах, зажлах зэрэг хүүхдийн биеийг 

сэргээх, сэрээх аргыг хэрэглэх (Хавсралт 9K). 



 

Б 7 | ЗҮЙЛ 7.1: ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТУУД 
 

282 

o Хооллоход хүүхдийн царайг сэргээх зорилгоор нүүрний хэвний 
техникийг ашиглах (Хавсралт 9J). 

o Хооллох үед хүүхдэд дарамт болохгүйгээр өөр өөр бүтэцтэй хоолыг 
илрүүлэх зорилгоор байнга дэмжлэг үзүүлэх (харах, үнэрлэх, мэдрэх) 

o Хүүхдийн тав тух, амжилтийг нэмэгдүүлэхийн тулд шинэ хатуу бүтэцтэй 
хоолны хажуугаар амар, танил бүтэцтэй хоолыг өгөх (Хавсралт 9E, 9F). 

o Нэг удаадаа шинэ бүтэцтэй хоолыг бага хэмжээгээр өгөх 
o Хүүхдийн тав тух, дадал, амжилтийг нэмэгдүүлэхийн тулд өдөр бүр 

шинэ бүтэцтэй олон шинэ хоол өгөх 
o Хүүхэдтэйгээ хамт хооллох, ингэснээр хүүхэд бусад хүн хоолыг хэрхэн 

зажилдагийг харах 
o Зажлахад амар жижиг хазахад дэмжлэг үзүүлэх (Хавсралт 9Е). 
o Шүдийг хазах дадал суулгахаар урт, туранхай, шаржигнасан, зулгааж 

идэх хуруу шиг хоолыг өгөх  
o Эрүүний хүч, зажлах чадвар суулгахын тулд хүүхэд аюулгүй “хазах” 

хоол өгөх 
o Хооллох үеэр хүүхдийг зажлах сануулга өгч, урамшуулаарай (“Зажил! 

Зажил! Зажил!”, “Хоолоо сайн зажилж байна, сахиусан тэнгэр минь”) 

 

БЭРХШЭЭЛ 14: ЗАЛГИХ БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДҮҮД      
(ТОМ ХҮҮХЭД) 

 
ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ :  
Хооллох үеэр, хооллосон тэр даруй,   
аягаар ба соруулаар шингэн зүйл уухад 
ханиалгадаг хүүхдийг хэлдэг. Эдгээр 
хүүхдүүд хоолох үеэр амьсгалахад идэх, 
амьсгалах, амьсгаа авах зэрэгт 
хүндрэлтэй харагддаг байна. Гэсэн ч 
тэдэнд ямар бэрхшээл байгааг бид харж 
чаддаггүй. Үүнд зүрх (зүрх судасны) 
эмгэг, Дауны хам шинж, тархины 
саажилт гэх мэт булчингийн агшилтын 
асуудалтай, уруул тагнай цоорхой, 
эхийн хэвлийд байхдаа хорт бодисын 
нөлөөлөлд автсан, дутуу төрсөн буюу 
мэдрэлийн эсийн сааталтай хүүхэд 
багтдаг.  
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ХООЛЛОХОД ТУЛГАРДАГ ТҮГЭЭМЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮД:  

 
 Шүлсээ хянах, хэт их шүлс гоожих зэрэг бэрхшээл 

 Хоолох үеэр шингэн хэт их гоожих 
 Амархан ядрах 
 Байнга ханиалгах, амьсгал боогдох, бөглөрөх 
 Нойтон “хоржигнож” дуугарах буюу амьсгалах 
 Амьсгалах эсвэл дуу чимээ гаргах үед бөглөрсөн дуу гарах  
 Хоолохын өмнө ба хооллох үеэр уурлах, бухимдах 
 Байнга өвдөх 
 Өсөлт бага, жин удаан нэмэх 

 

 

ЗАЛГИХАД ХЭРХЭН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ВЭ  

Хооллолт ба хугацаа o Хүүхдэд тохирсон, амьсгал авах боломжтой хурдаар хооллох 
o Ердийн амрах завсарлагатайгаар хооллох   (Хавсралт 9J). 
o Хүүхэд хэрэв өөрөө хоолож байгаа бол идэхэд нь удаан хурдаар 

дэмжих 
o 30 минут ба түүнээс бага хугацаанд хооллохгүй байх 
o Агаар байнга орсоор байгаад ханиалгах, амьсгал боогдох, бөглөрөх 

зэрэгт хооллохоо зогсоох 

 

 

 

Хэрэглэгдэхүүн  

 

o ашиглах (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9 I). 
o Хүүхдийг суулгахад ороосон алчуур буюу хөнжил, дэр, хөөс, чихмэл 

амьтад гэх мэт нэмэлт биет зүйл хэрэглэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 
Хавсралт 9G, 9I). 

o Хүүхдийг суухад ньхайрцаг, ном, чемодан, вандан, сандал, торх гэх 
мэт зүйлээр хөлд нь ивэх (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; Хавсралт 9G, 9I). 

o Хэрэв хүүхэд байнга ханиалгаж, амьсгал нь боогддог бол халбага, 
аяга, дусаагуур, тариур, дусаагуур (соруулыг тайрах) ашиглан бага 
хэмжээгээр, хяналттай хооллох  

o  Ханиалгах, амьсгал боогдох зэргийг бууруулах зорилгоор өөр өөр 
аяга, халбага хэрэглэх  

o Хүүхдийн чадварт тохирсон, аюулгүй, амархан хооллоход 
тохиромжтой хоолны бүтэцийг өөрчлөх буюу шингэнийг өтгөрүүлэх 
(1-р бүлэг, 9-р хэсэг; Хавсралт 9C, 9D, 9E, 9F). 

Байрлал  o Нярай ба нялх хүүхдийг байрлуулах гол элементүүдийг дагаж 
мөрдөх. (1-р бүлэг, 1-р хэсэг; 2-р бүлэг, 3-р хэсэг, Хавсралт 9L-4) 

o Илүү босоо байралалтай байх зэргээр ханиах, амьсгал боогдох 
тохиолдлыг бууруулдаг өөр байрлалыг турших 

o Хүүхдийг 45 градусаас дээш босоо байрлалд хооллох  

 

 o Хүүхдийн нас тохирсон эсэхийг баталгаажуулж, өгч буй хоол нягт 



Б 7 | ЗҮЙЛ 7.1: ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТУУД 

284 
 

 

 

 

 

 

Туслах бусад арга замууд  

 

уялдааг хөгжүүлэхэд шаардлагатай ур чадварыг харуулж байгаа 
эсэхийг шалгаарай. 

o  Хэрэв хүүхэд хэт унтаа харагдаж байвал хооллохын өмнө шүд 
угаах зэрэг сэргээх аргыг ашиглах (Хавсралт 9K). 

o Хэрэв хүүхэд хэт унтаа харагдаж байвал хооллохын өмнө ба дараа 
дуу чимээг бууруулсан, үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал орчин зэрэг 
тайвшруулах аргыг хэрэглэх (Хавсралт 9K). 

o Хүүхэл өөрөө хооллож байвал уух ба идэх хурдыг удаашруулж, 
жижиг, нэг нэгээр хазах, сорох зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх 

o Хүүхдийг хооллож байгаа бол хүүхдэд тохирох хурдаар жижиг, нэг 
нэгээр хазах, сорох зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх 

o Хоолыг хүүхдэд зориулсан аюулгүй, зохих хэмжээтэй хуваах буюу 
нэг удаадаа бага хэмжээний хоол ба уух юмыг өгөх 

o Хүүхдэд байнга завсарлага өгөх 
o Ханиах, амьсгал боогдох, нойтон чимээ гарах, амьсгалах зэргээр 

амтсгаа боогдож байгаа шинж тэмдэг байгаа эсэхийг ажиглах, мөн 
өөрчилсөөр байтал эдгээр шинж тэмдэг үргэлжилж байвал 
хооллолтыг зогсоох 

o Амьсгаа боогдох эрсдлийг бууруулахын тулд хоолны бүтэц, 
шингэний нягтралыг өөрчлөх (1-р бүлэг, 9-р хэсэг; Хавсралт 9C, 9D, 
9E, 9F). 

 
 
Санамж: Хооллоход ханиадаг, амьсгал боогддог, бөөлждөг хүүхэд 
шингэн ходоод руу орохын оронд уушги руу нь орж- амьсгал боогдох 
магадлалтай байдаг. Жин бага нэмэгдэх, үхэлд хүргэх зэрэгт хүргэдэг 
амьсгалын дээд замын үрэвсэл ба / эсвэл уушгины хатгалгаа өвчтэй 
болгодог байна.  
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ЗҮЙЛ 7.2: ХООЛЛОЛТЫН 
БЭРХШЭЭЛИЙГ ШИЙДЭХЭД ДЭМЖЛЭГ 
ҮЗҮҮЛЭХ ДҮГНЭЛТҮҮД 
 

 

Хүүхэд бүр өвөрмөц байдагтай адил тэдний хооллолтын бэрхшээл, хоолны хэрэгцээ нь 
өөр өөр байдаг байна. Бүх асран хамгаалагчид хүүхэд бүрийн хүч чадал ба бэрхшээлийг 
ойлгож, тэднийг дэмжих хамгийн шилдэг арга зам юу байгаа тухай мэдлэг чадвартай байх 
нь чухал. Хоолны цаг бол өдөр бүр, өдөрт хэд хэдэн удаа тохиолддог үнэ цэнэтэй 
туршлага юм. Иймээс бүр эерэг боломжтой, аюулгүй хооллох туршлага байгаа эсэхийг 
баталгаажуулах чиглэлээр ажиллах нь чухал юм.  

 

 

 

 

 

 




