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ЗҮЙЛ 1.2: ЗАЛГИЛТЫН ҮНДЭС 

ЗАЛГИЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
Залгилт гэдэг нь шүлс, хоол хүнс, шингэнийг амнаас ходоод руу шилжүүлж буй хөдөлгөөнийг хэлнэ. 
Залгилт нь 26 булчингийн зохицуулалтыг шаардана. Дунджаар хүн өдөрт 600-900 удаа залгидаг ба 
хоолыг амнаас ходоод руу шилжүүлэхэд 7 секунд зарцуулдаг байна. Хэдийгээр бид өдөр бүр 
тогтмол амархан хийдэг энэ зүйл маань маш цогц процесс юм.  

БИД ХЭРХЭН ЗАЛГИДАГ ВЭ? 
Залгилтыг дараах 4 үе шатанд хуваана: 

(1) Үе шат 1: Амны хөндийн бэлтгэл
(2) Үе шат 2: Амны хөндийгөөр дамжин өнгөрөх
(3) Үе шат 3: Залгиур
(4) Үе шат 4: Улаан хоолой

(1) Амны хөндийн бэлтгэлийн үе шат: Аман
дахь хоол хүнс ба шингэнийг залгихад
бэлтгэнэ. Шингэнийг залгихдаа амандаа
татаж оруулахын тулд сорж хоолойн угт
аваачихаар хэл хөдөлнө. Хатуу хоол
хүнсийг залгихдаа шүд, уруул, хацар,
хэл ба эрүү хамт ажиллаж нэгэн бүхэл
цул болгоно.

(2) Амны хөндийгөөр дамжин өнгөрөх үе
шат: Хоол хүнс эсвэл шингэний
хөдөлгөөн хэлнээс амны уг болон
хоолойн уг руу шилжиж залгилт эхлэнэ.
Зөөлөн тагнай (амны дээд хэсгийн буюу
тагнайн арын хэсэг) хоолойн уг руу дээш
хөдөлж хоол болон шингэнийг хамар луу
орохоос хамгаалж хааж өгнө. Уушги руу
орох агаарын урсгал нээлттэй байж энэ
үед давхар амьсгалах боломж олгоно.

(3) Залгиурын үе шат (хоолой): Хоол
залгиур (хоолой) руу орно. Уушги руу
орох агаарын урсгалыг нимгэн эд
(төвөнхийн дээд хэсгийн мөгөөрс)
цагаан мөгөөрсөн хоолой (уушгинд очих
агаарын урсгалын суваг)-г хааж өгнө.
Агаарын урсгалыг нэвтрүүлэгч хоолойн
дээд талд дууны атираанууд байрлах ба
тэдгээр нь мөн энэ үе шатанд хаагдаж
хоол болон шингэнийг уушги руу
оруулахаас давхар хамгаална.

(4) Улаан хоолойн үе шат: Хоол ба шингэн
улаан хоолойн дээд талаас ходоод руу
шилжинэ. Энэ нь булчингийн агшилтаар
өөрөө хийгддэг. Цагираг булчин нь хоол
ба шингэнийг ходоод руу оруулахаар
суларч өгнө. Улаан хоолой руу хоол ба
шингэн орох үед төвөнхийн дээд хэсэг
нээгдэж амьсгалах боломж олгоно.

(1) (2)

(3) (4)
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ЗАЛГИЛТЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ ЮУ ВЭ? 
Хоол идэх ба хооллох цаг нь хүүхдүүдэд баяр хөөртэй бас зугаатай өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанууд байх ёстой. Гэтэл залгихад бэрхшээл үүсвэл хоол идэх нь тав тухгүй, айдастай 
тэр ч бүү хэл амь насанд аюултай болно. Зөв зүйтэй залгилт нь хоол ба шингэнийг 
боловсруулахад тустай. Түүнчлэн хоол ба шингэнийг уушги руу орж эрүүл мэндийн ноцтой 
асуудалд хүргэхээс сэргийлнэ.  

Залгилтын бэрхшээлүүд буюу хүндрэлүүд нь дараах эрсдэлүүдтэй холбоотой:  

 

↑ АСПИР АЦИ,  ӨВЧЛӨЛ,  ЭНДЭГДЛИЙН ТОХИОЛДОЛ  
 

 
 ↓ хооллолтын үр ашиг (жиш: илүү удаан) 

 ↓ хооллох үед амны хөндийн ажиллагаа, хоол идэлт 

 ↓ өөр хоол, шингэнийг идэж уухаар оролдох хүүхдийн чадамж 

 ↓ хүүхдийн өөрийгөө хооллох чадамж 

 ↓ өсөлт ба хоол тэжээл (жиш: хоол тэжээлийн дутал, шингэн дутал) 

 ↓ хооллох үеийн баяр баясал (хүүхэд ба асрагчид) 

 
АСПИРАЦИ ГЭЖ ЮУ ВЭ?7 
Аспираци гэдэг нь хоол ба шингэн ходоод руу орох ёстой байтал харин уушги руу орохыг хэлнэ. 
Хүүхдийн эрүүл мэндийн байдал, хэр байнга болон хэр зэргээр аспираци болдгоос хамаарч 
өвчлөх, хоол тэжээлийн дутал ба шингэний дуталд орох болон үхэлд ч хүргэж болно.  

 

Яагаад хүүхдүүд аспираци болдог зарим шалтгаанууд:  

o Ходоод улаан хоолойн сөргөө өвчин буюу сөргөө (жишээ нь: хоол ба шингэнийг 
ходоодноос эргүүлэн гаргах ба уушги руу оруулах) 

o Биеийн бүтцийн хэвийн бус байдал (жишээ нь: сэтэрхий уруул/тагнай) 
 

 
ЭРСДЭЛҮҮД 
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o Биеийн бүтцийн бэрхшээлтэй байдал (жишээ нь: дууны атирааны мэдээгүйжилт) 
o Хөгжил хоцролт (жишээ нь: хүүхэд эрт төрсөн — дутуу төрөлт) 
o Тархины гэмтэл (жишээ нь: тархины саажилттай хүүхэд) 
o Булчингийн сул байдал эсвэл хөшинги чангарал (жишээ нь: Дауны хам шинжтэй эсвэл 

тархины саажилттай хүүхэд) 
o Булчингийн үл зохицуулалт (жишээ нь: тархины саажилттай хүүхэд) 
o Эмчилгээний ажиллагаа (жишээ нь: мөгөөрсөн хоолойн мэс засал, хамраар дамжуулан 

хооллох гуурс) 

 

 
 

Хэвийн залгилт ба 
шингэнийг улаан хоолой 

руу оруулж аспираци 
болохгүйг харуулсан 

зураг. 

  Буруу залгилт ба 
шингэнийг уушги руу очих 

хоолой руу оруулж 
аспираци болж байгааг 

харуулсан зураг 



БҮЛЭГ 1| ЗҮЙЛ 1.2:  ЗАЛГИЛТЫН ҮНДЭС  

23 

ЗАЛГИЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ   
ГОЛ ШИНЖҮҮД 
 
 

ЗАЛГИЛТЫН 
БЭРХШЭЭЛИЙН ШИНЖ 
БА ШИНЖ ТЭМДЭГҮҮД 

 

 
 

ТАЙЛБАР (ЯАЖ ХАРАГДАХ ТАЛААР) 

 
Ханиалгах эсвэл Хахах 

 Хоол эсвэл шингэнийг залгих үед эсвэл залгисны дараа 
хүүхэд ханиалгах эсвэл хахаж цацна 

“нойтон” хоржигнох дуу гаргах 
эсвэл амьсгалах 

 
Хоол эсвэл шингэнийг залгих үед эсвэл залгисны дараа 
хүүхдийн хоолой эсвэл амьсгал нойтон сонстох 

Тухгүй байгаагаа илэрхийлэх 
 

Хооллосны дараа эсвэл хооллолт хооронд хүүхдийн хоолойнд 
хоол тээглэснийг үзүүлэх мэдрэмж; идэх/уухад тав тухгүй, 
өвдөлттэй байгааг харуулах эсвэл залгисны дараа хоол буцаж 
ам руу орох  

Нулимстай нүд 
 Хоол эсвэл шингэнийг залгих үед эсвэл залгисны дараа 

хүүхдийн нүдэнд нулимс хурах 

Царайны өнгө өөрчлөгдөх 
 
 
 

Хоол эсвэл шингэнийг залгих үед эсвэл залгисны дараа 
хүүхдийн царайны өнгө хувирах (цонхийх, улайх, эсвэл 
хөхрөх)  

Халуурах 
 
 

 
Хоолны дараа хүүхэд халуурах 

 

Царайгаа ярвайлгах  
 
 

Хооллох үед эсвэл дараа нь хүүхэд тавгүй байгаа царай 
гаргах 

Амьсгалалт өөрчлөгдөх 
 

Хоол эсвэл шингэнийг залгих үед эсвэл залгисны дараа 
хүүхдийн амьсгал хэвийн бус хурдан эсвэл удаан болох, 
хооллох үед хүүхэд амьсгалахаа болих эсвэл хүүхэд 
шуухитнах ба амьсгал нь давчдах 
 

Уушгины халдварууд 
 Хүүхэд уушгинд эсвэл амьсгалын замын халдвар авсан байх    
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БҮХ НАСНЫ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН АЮУЛГҮЙ 
ЗАЛГИЛТЫН ЗӨВЛӨМЖҮҮД  
 
 

ЗӨВЛӨМЖ 1: 

Дэмжлэгийн түвшинг сонгохдоо хүүхдийн өөрийнх нь онцлог шаардлагыг үргэлж харгалзан 
үзэх хэрэгтэй. Хүүхэд өсч бойжин хөгжих тусмаа тэдний залгих чадвар өөрчлөгддөг. Тэдэнд 
илүү бага эсвэл улам их дэмжлэг шаардлагатай болдог. Тиймээс асаргаа халамжаа улам бүр 
хүүхдийнхээ хувийн онцлогт тааруулж арга барилаа үргэлж үнэлж шаардлагатай тохиолдолд 
өөрчлилж байх хэрэгтэй. 
 

ЗӨВЛӨМЖ 2: 

 
Сайн байрлал бол хамгийн гол түлхүүр. Хүүхдийн аюулгүй, үр ашигтай залгих болон эрүүл 
мэндийн байдлыг дэмжихид хүүхдийн аюулгүй тав тухтай байрлал хамгийн чухал.  
 

ЗӨВЛӨМЖ 3: 

 
Бага бас удаан. Хүүхдийг хооллохдоо удаан хэмнэлээр бага үмх болон балга хэмжээтэй өгөх 
хэрэгтэй. Бага хэмжээтэй үмх болон балга хоол ундыг удаан хэмнэлээр идэж уух нь хүүхдэд 
залгихад аюулгүй бас амархан байдаг.  
 

ЗӨВЛӨМЖ 4: 

 
Хоол болон шингэний бүтэц эсвэл өтгөн байдлыг хүүхдэд тохируулах хэрэгтэй. Шингэнийг 
өтгөрүүлөх, зарим хоолны бүтцийг өөрчлөх нь хүүхдийн хооллолтыг илүү аюулгүй бас улам 
тав тухтай болгоно. 
 

ЗӨВЛӨМЖ 5: 

 
Хүүхдийг хооллож байгаа аргаа өөрчил. Хооллоход хэрэглэж буй зүйлсийг өөрчилж (жишээ 
нь: өөр хөхөлт, аяга эсвэл сандал хэрэглэх) хүүхдэд хооллолтыг илүү аюулгүй бас улам тав 
тухтай болгоно.  
 

ЗӨВЛӨМЖ 6: 

 
Эерэг харилцаатай орчин нөхцөлд хүүхэд илүү сайн суралцдаг. Хооллох үедээ хүүхэдтэй 
эелдэг эерэг харьцах нь хооллолтын явцыг дэмжих хамгийн сайн арга юм.  
 

ЗӨВЛӨМЖ 7: 

 
Хүүхдэд хамгийн сайн тохирох байрлалыг олоход заримдаа маш их зүтгэл сэтгэл ажиллагаа 
хэрэгтэйг үргэлж санаж байгаарай. Хүүхдэд хамгийн сайн таарах бас аюулгүй байрлалыг 
олох хүртэл асран хамгаалагч нь олон арга барилыг туршиж оролдож үзэх хэрэгтэй болдог. 
Яаралгүйгээр хүүхдийнхээ хариу үйлдлийг сайн ажиглаж байгаад шаардлагатай бол бага 
багаар байрлалыг нь аажмаар сольж болно. 
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ДҮГНЭЛТҮҮД 

Залгилтын асуудалтай байгааг анзаарч мэдээд зөв залгилтын зааварчилгааны дагуу 
хүүхдэд тохирсон аргыг хэрэглэж байгаа эсэхээ хянаж шалгаж байх нь аюулгүй 

хооллолтын дадлын хамгийн чухал элемент юм. Хүүхэд бүрийн эрүүл сайн сайхан байх нь соргог 
авхаалжтай, тусалж дэмждэг, хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагад цаг алдалгүй хариу үзүүлдэг асран 
хамгаалагчаас шалтгаалдаг. Хүүхэд хэрхэн залгиж байгаа эсвэл илүү сайн залгилтыг дэмжих 
арга замыг хайж байвал бусдаас дэмжлэг хүсэх хэрэгтэй. Асуудал бэрхшээлийг бусад асран 
хамгаалагч эсвэл багийн гишүүүдтэйгээ хуваалцаж ярилцаж хэлэлцэх нь асуудлыг шийдэх болон 
бүтээлч шийдэлд хүргэхээс гадна стресс дарамтыг хөнгөвчилдөг.  

 

Аюулгүй залгилтыг дэмжих хоолны бүтэц ба шингэний урсацын өтгөн байдлын 
тухай илүү тодорхой мэдээллийг Бүлэг 1 Зүйл 9 болон Хавралт 9С-гээс үзнэ үү. 

Хоол ба шингэнийг өөрчлөх тухай илүү тодорхой мэдээллийг Хавралт 9Е-гээс 
үзнэ үү. 

 

 




