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9L 3: АСРАН ХАЛАМЖЛАГЧИД БОЛОН ОЛОН НИЙТЭД 
ЗОРИУЛСАН ТАРААХ МАТЕРИАЛ – ҮМХ БА БАЛГА ХЭМЖЭЭ  

 
ҮМХ ХЭМЖЭЭ   
Хүүхдийн үмхэх хэмжээ нь тэдэнд тохиромжтой, ямар нэгэн хүндрэл үүсгэхээргүй байх 
шаардлагатай. Хүүхдийн нас болон идэж хэрэглэж буй хүнсний найрлагаас үл шалтгаалан 
хазаж буй хэмжээ нь тэдний чадамжинд тохирсон байх шаардлагатай. Хэт том хэмжээтэй үмхэх 
нь хахах, хоолонд дургүй болох зэргээр идэхэд хүндрэл учруулах тохиолдол элбэг байдаг.  
Иймээс ямагт жижиг жижгээр үмхэх болон балгах байдлаар хоол ундны зүйлсийг хэрэглэх 
дадалд сургах нь чухал. Хүүхэд өсч том болохын хэрээр үмхэх балгах хэмжээ аажмаар ихэсч 
нэмэгддэг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15ҮМХ ХЭМЖЭЭ ТОДОРХОЙЛОЛТУУД  (ЯМАР 
БАЙДАЛТАЙ ХАРАГДАХ )  

Бялзуухайн үмх o Халбаган дээр маш бага хэмжээний хүнс байна.  
o Хүүхдийн эхний саруудад энэ хэмжээгээр хоол 

өгөх бөгөөд хүүхэд бага багаар идэх байдлаар 
хоол хүнсний хэмжээ нэмэгддэг.  

Яг зөв үмх  

 

o Халбаганы хэмжээнд тохирсон хүнс байна.  
o Хүүхэд ердийн хооллох чадвар эзэмшсэн үед энэ 

хэмжээгээр өгөх бөгөөд бага багаар хоолох 
чадамж нь нэмэгдэнэ.  

Зааны үмх o Халбаган дээр овоолсон буюу хэт их хэмжээ  
o Хүндрэлтэй болон ердийн хооллолтын чадвартай 

ямар ч хүүхдэд ахадсан хэмжээ. Энэ хэмжээнээс 
зайлсхийх шаардлагатай бөгөөд хүүхдийн 
аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж байдаг.  
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БАЛГАХ ХЭМЖЭЭ 

Хүүхдийн үмхэх хэмжээний адил балгах хэмжээг ч мөн тэдний аюулгүй байдалд тохируулан 
сонгох шаардлагатай байдаг. Хүүхдийн нас болон ууж буй шингэний урсацын өтгөн шингэн 
байдлаас үл хамааран тэдний балгаж буй хэмжээ нь аюулгүй байдлын шалгуур болон тэдний 
чадамжинд нийцэж буй эсэхийг сайтар анхаарах хэрэгтэй. Хүүхэд ундны зүйлсийг хэт том эсвэл 
хэт олон дараалсан байдлаар үргэлжлүүлэн балгах нь тэднийг ханиалгах, хахаж цацах, уух 
дуршлыг нь бууруулах зэрэг эрсдэл үүсгэдэг. Тиймээс бага багаар дасгах байдлаар хүүхдийн 
уух хэмжээг нэмэгдүүлэх нь чухал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ЗӨВШӨӨРНӨ  ХОРИГЛОНО  

 Бага хэмжээгээр нэг удаа балгах  Ø Хэт томоор, үргэлжлүүлэн балгах  

 Нэг удаа нэг л балгах  Ø Дараалсан олон удаа балгах  

 Балгалт хооронд завсарлага авах —
Ялангуяа хооллолтын бэрхшээлтэй хүүхдэд 
илүү цаг хугацаа шаардлагатай болдог.  

Ø Ямар ч завсарлагагүйгээр нэг сав, аягатай 
шингэнийг ууж дуусгах  

 

 Аяга болон лонхноос уухад толгойн 
байрлал урагш эгч байна.  

Ø Аяга, лонх зэргээс уухдаа толгойгоо хэт 
гэдийлгэх  

 Хүүхдийн чадамж нэмэгдэх тусам уух, 
балгах хэмжээг аажимаар нэмэгдүүлж 
болно.  

Ø Их хэмжээгээр хурдан темптэй уух нь хүүхдийг 
хахаж цацах, царайны хувирал өгөх зэрэг 
хүндрэлд учруулдаг.  

 

Хүүхдийг аюулгүй хооллоход үмх болон балга хэмжээг багаар 
аажмаар нэмэгдүүлэх нь хамгийн зөв. Хооллох явцад хүүхэд 
одоогийнхоосоо илүү том үмх болон балгаар идэж уухдаа бэлэн 
болсон уу, одоогийнхоосоо илүү хурдан хооллож чадах яадвартай 
болсон уу гэдгийг нь сайн анхааралтай ажиглаж үнэлсэний үндсэн 
дээр хоол башингэний хэмжээ, хооллох хурдыг нэмэгдүүлэх эсэхээ 
шийдээрэй

 




