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ЭРҮҮЛ ШҮД, ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД  

Аливаа хүүхдийн шүдийг сайтар анхаарах шаардлагатай, тэр тусмаа хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн шүд илүү эмзэг байдаг. Шүд цоорох, унах, буйл гэмтэх, ам эвгүй үнэртэй болох зэрэг 
эмгэгүүд түгээмэл ажиглагддаг. Иймд эдгээрээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд амны хөндий 
(буйл, хэл, тагнай, шүд)-ийн ариун цэврийг шүдээ угаах болон утсаар шүдний завсраа цэвэрлэх, 
амаа зайлах зэргээр сайтар сахих шаардлагатай болдог.  

 

Хүүхдийн эрүүл мэндийн нэн чухал хэсэг бол амны хөндийн ариун цэвэр 
юм. Тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдүүдийн амны хөндийн арчилгаа 
ихэвчлэн бусдаас хамааралтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл асран хамгаалагч 
нь амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг 
гэсэн үг.  

 

ЭРҮҮЛ БУС ШҮД БОЛОН БУЙЛТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛУУД   

⇒ Зүрх судасны өвчлөлийн эрсдэл нэмэгдэнэ.  

⇒ Хатгалгаа болон амьсгалын замын бусад өвчний эрсдэл нэмэгдэнэ.  

⇒ Амны хөндий өвчилж таагүй мэдрэмж төрнө (идэж уух болон бусад үед) 

⇒ Өвчин болон таагүй байдлын улмаас хоол хүнсний хэрэглээ багасна.  

⇒ Шүд хэлбэрээ алдах болон унана.  
 

ХӨГЖЛИЙН БРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДҮҮД ЯАГААД ИЛҮҮ ЭМЗЭГ БАЙДАГ ВЭ? 37 
 

Бусад хүүхдүүдтэй харьцуулбал хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд маш олон шалтгаанаар амны 
хөндийн эрүүл мэндийн хувьд эмзэг байдаг. Учир нь тэд зан чанар, хөдөлгөөн, танин мэдэхүйн 
хувьд хүндрэл бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. Эдгээр бэрхшээлүүд нь тэднийг амны хөндийн эрүүл 
мэндээ зохистой хэлбэрээр хангахад хүндрэл учруулж байдаг.  

ХҮҮХДИЙГ ЭРСДЭЛД УЧРУУЛДАГ 
ТОДОРХОЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС  

⇒ Сэтэрхий уруул/тагнай, нүүр, толгойн 
бүтцийн өөрчлөлт 

⇒ Тархины саажилт 

⇒ Дауны синдром 

⇒ Харааны гажиг  

⇒ Сонсголын гажиг 

⇒ Таталт уналтын өвчин 

⇒ Хөгжлийн/суралцах бэрхшээл 

⇒ ДОХ-н халдвар 
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БУСАД ХҮЧИН ЗҮЙЛС  

Хүүхдийн  

o уруул, хэл, хацар зэрэг эрхтэн системийг идэж, уух үед                                                                       
ашиглаж чадахгүй бөгөөд энэ нь тэдний байгалийн цэвэрлэх                                                                 
чадварыг алдагдуулдаг.  

o гарын хөдөлгөөн хязгаарлагдмал учраас шүдээ угаах 
чадваргүй.  

o шүлсний ялгаралт хангалтгүй тул хоолны үлдэгдлийг 
амнаасаа гаргаж чадахгүй.  

o хоол, ундны хэрэглээ хязгаарлагдмал учир ам хуурайшиж 
эрүүл бус бактерууд тэднийг өвчлүүлэх шалтгаан болдог.  

o буйл хавдах, цус гоожих, шүд хорхойтох зэрэг эрсдэл 
өндөр.  

o угжийг удаан хугацаанд хэрэглэсний улмаас шүд хорхойтох, 
эгнээ, хэлбэрээ алдах зэрэг эрсдэлтэй тулгардаг.  

o хооллолтонд чихэрлэг болон зунгааралдсан хоол хүнс их 
ордог нь тэдний шүд хорхойтох, унах шалтгаан болдог.  

 
 
АМНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АСУУДЛУУД  

⇒ Хоол, унднаас татгалзах  

⇒ Зөөлөн хоол идэхийг эрмэлзэж хатуу 
хоолноос зайлсхийх  

⇒ Шүд хавирах 

⇒ Шүд өнгөө алдах 

⇒ Үмхийгээр амьсгалах  

⇒ Аманд хүрэхэд хэт мэтдрэмтгий болох  
 

АМНЫ ХӨНДИЙН СУУРЬ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ШҮД УГААХ  

 
 
 

 
Хүүхдийг аль болох бага 
наснаас нь шүдийг нь угаалгаж, 
амны хөндийн эрүүл мэндийг 
сахиулж сургах шаардлагатай. 
Анхны шүд ургасан даруйд амыг 
нь угааж хэрхэн ариун цэврийг 
сахих талаар зааж сургах 
хэрэгтэй.  

Хүүхэд бүр цэвэр амны хөндийтэй байх шаардлагатай. Амны хөндийн эрүүл мэндийг сахиулах  
төлөвлөгөө гаргахад тийм ч их цаг шаардахгүй. Хоолны өмнө болон дараа гараа угаагаад 
хүүхдийн шүдийг угаахад л хангалттай.  
 
Шүд угаах, амны хөндийн арчилгаатай холбоотой ерөнхий удирдамж  
 
ЗОРИУЛАЛТ: Бүх нярай болон хүүхдүүдэд  

 
ХЭЗЭЭ ХИЙХ ВЭ: 

o Өдөрт 2-3 удаа хэрэглэнэ. Өглөө сэрсний дараа болон орой унтахын өмнө эсвэл өдрийн 
хоолны дараа хэрэглэнэ. 
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ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ? 

o Хүүхдийн гар доошоо чөлөөтэй унжих босоо байрлалд тэврэх буюу 
суулгана.  

o Шүдний сойзыг цэвэр усаар угаах буюу зайлж цэвэр зөөлөн даавуун уутанд  хийнэ.  
o Хүүхдэд сойзыг өгсөн тохиолдолд хөхөх, амандаа хийх, хазах зуух зэрэг 

үйлдэлүүдийг нь заавал хянана. Хүүхдийн амыг цэвэрлэхээс өмнө энэхүү 
үйлдэл хэд хэдэн удаа давтагдаж болно.  

o Хүүхэд амаа угаалгахаар зөвшөөрсөн тохиолдолд түүний уруул, хэл, хацар 
зэргийг зөөлөн илж сойз болон зөөлөн даавуугаар буйл, шүдийг угаана. 
Анхандаа энэхүү үйл ажиллагаа 5-10 секунд зарцуулах боловч сүүлдээ 2 минут 
хүртэл үргэлжилнэ.  

o Хоолны өмнө болон дараа шүдийг угаана.  
o Ам цэвэрлэх бусад тохиолдолд мөн эдгээр үйлдлийг давтана /Жишээлбэл: 

өвчлөх, бөөлжих г.м/.  

Хүүхэд өдөрт хамгийн багадаа гурваас доошгүй удаа 
шүдээ угаах ёстой. Тусгай хэрэгцээ шаардлагатай 
хүүхдэд энэ давтамжийг илүү олон болгосон ч болно. 
Хоол идэхийн өмнө болон дараа заавал шүдээ угааж 
хэвших нь чухал. Энэ нь хоолны үлдэгдэл аманд үлдэж 
элдэв өвчлөл үүсгэхээс сэргийлнэ.  

 1-2 -3 Т О Г Л О О М 38 
 

Энэхүү аргачлал нь амны хөндийн өвчлөл болон ариун цэврийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдэд илүү тустай нөлөө үзүүлдэг. Энэхүү тоглоомыг тоглосноор хүүхэд асран 
хамгаалагчдаа илүү итгэлтэй болдог. Тэд шүдэндээ хүрэхэд төвөгшөөхгүй болдог ба 3-
с цааш үйлдэл хийхгүй болж зөв дадал эзэмшдэг.  

 
Удирдамж: 
① Хүүхдэд сойз болон даавууг нь харуулж бариулах  

② Уруул, гар зэрэг хүрэхэд тааламжтай биеийн хэсгүүдэд хүрэх  

③ Хүүхдэд сойз болон даавуугаар хүрэх үед 1-2-3 

гэж тоолох, хэзээ ч 4 гэж тоолж болохгүй.  

④ Гурвын тоон дээр зогсож хүүхдийн сойз болон даавууг авах.  

⑤ Сойз болон даавууг амны дотор болон өмнөх биеийн хэсгүүдэд 

⑥ Хүүхэд энэ үйл явцыг зөвшөөрөх хүртэл дадуулах  

⑦ Аманд сойзыг хийсэн тохиолдолд энэхүү үйл явцыг урьдын  

нэгэн адилаар давтана. Хэл, хацар, шүдэнд хүрэх үед 1-2-3 гэж чангаар тоолно.  

⑧ ЗӨВЛӨМЖ: Хүүхдийн шүдэнд хүрэх хугацааг аль болох богиносгож хурдан тоолж эхэлнэ. 

Хүүхэд өөрөө зөвшөөрөх үед удаанаар тоолж эхэлнэ.  (“1 … 2 … 3 …”  “1 ……… 2 …….. 3 …….”  

“1 …………………. 2 ……………….. 3 ………………”. 
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Амны хөндийн ариун цэврийн хүндрэлтэй хүүхдийн шүд, амыг цэвэрлэх үйл 

ажиллагааг аль болох богино хугацаанд хийх нь чухал.  
 
 
ЭРҮҮЛ АМ, ШҮДИЙГ ДЭМЖИХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗӨВЛӨМЖҮҮД  
 

① Гараа зээлдүүлэх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн амны хөндийн эрүүл ахуйг хангахын 

тулд тусгай дэмжлэг, дэглэм шаардлагатай байдаг. хүүхдийн амны хөндийн ариун 

цэврийг өдөр бүр сахиж байх нь чухал.  

② Бүтээлч байх. Хүүхдийн биеийн чадамж болон биеийн мэдрэмжинд тохирсон шүдний 

сойз сонгох нь чухал. Сойз барихдаа муу хүүхдэд богино, бүдүүн иштэй сойз сонгож өгөх 

нь чухал. Тусгай зориулалтын хөөс, наалт зэргийг ашиглан ишийг нь бүдүүн болгоно.  

③ Их дадлага хийх. Хүүхдийг өдөр тутам амны хөндийн ариун цэврээ сахиж чаддаг болох 

хүртэл маш их дадлага, оролдлого шаардагддаг. Хүүхэд сойзтой аль болох их харьцах 

тусам илүү туршлагажиж удахгүй шүдээ өөрөө угаадаг болно.  

④ Удаан бөгөөд товчхон. Хүүхдийн амны хөндийд анхаарал хандуулж эхлэх үед аман 

доторх угаалтыг эхэн үедээ богино байлгана. Зарим тохиолдолд хүүхэд амандаа 

хүргэхгүй байх тохиолдол байдаг. Энэ үед тэдний шийдвэрийг хүндэтгэж аажим аажмаар 

ам угаах хугацааг уртасгана.  

⑤ Амнаас шууд эхлэж болохгүй. Зарим хүүхэд амандаа шууд хүргэх дургүй байдаг.  

Энэ үед эхлээд тэдний биеийн бусад хэсэгт массаж хийж дасгах байдлаар аажмаар 

аманд нь хүрэх нь зүйтэй. Хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаална гэдэг 

хугацаа шаардсан үйл явц болохыг анхаарна уу.  

⑥ Хөгжилтэй бай Ам угаах үйл явцыг тоглоомын хэлбэрээр аль болох хөгжилтэй байлгах 

хэрэгтэй. Хүүхдийн чадамжинд тохируулан юмсыг аль болох эерэг байдлаар хийж 

дасгах нь чухал.  

⑦ Эрүүл сонголтыг санал болго. Хүүхдийг чихэрлэг хүнс болон ундаанаас аль болох хол 

байлгах хэрэгтэй бөгөөд эдгээр нь хүүхдийн шүдийг ихээр гэмтээдэг.  

⑧ Угжны хэрэгцээг хязгаарла. Угж удаан хугацаанд хэрэглэсэн хүүхдийн шүд хорхойтох 

магадлал өндөр байдаг. Хэрэв хүүдийг заавал угжих шаардлагатай бол сүүний оронд ус 

өгөөд үзэх хэрэгтэй. Угжнаас сүү уусны дараа нэн даруй хүүхдийн амыг цэвэрлэнэ.  

⑨ Шүдний эмчийг ол. Хүүхдийн анхны шүд ургасан даруйд шүдний эмчид очиж үзүүлэх 

хэрэгтэй. Үүний дараа бүтэн жилийн турш хүүхдийн шүдийг тогтмол үзүүлж байна. Энэ 

байдлаар аливаа асуудал илэрсэн даруйд аль болох хугацаа алдалгүй шийдвэрлэ.  




