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Энэ хүүхэд гараа амандаа хийх 
байдлаар яг одоо өлсөж буйгаа 
илэрхийлж байна.  

9L  1: АСРАН ХАЛАМЖЛАГЧ БОЛОН ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН 
ТАРААХ МАТЕРИАЛУУД–ХӨХӨӨР ХООЛЛОХ ЗӨВЛӨМЖ 

 
ХҮҮХЭД ХӨХҮҮЛЭХЭЭР АМЛУУЛАХ НЬ: ХҮҮХДИЙН ДОХИОНЫ ХЭЛЭМЖ  

Нярай хүүхэд бол өөрийгөө өлсөж байгаа болон цадсан эсэхээ асран халамжилж буй хүндээ 
ойлгуулах байгалийн зөн совинтой байдаг. Иймээс нярайн дохионы хэлийг сайн ойлгож байх нь 
тэдний хөхөөр хооллолтонд маш чухал нөлөө үзүүлдэг. Эх нь хүүхдээ өлсөж байгааг аль болох 
эрт анзаарах тусам түүнийг хооллох үйл явц улам энгийн болдог.  

 

ХООЛ ИДЭХ ДОХИО : 

⇒ Гараа амандаа хийнэ.  
⇒ Гар болон хуруугаа хөхнө.  
⇒ Ам болон хэлээ хөдөлгөх нь ихэснэ  
⇒ Хажуулдана (толгойгоо хажуу тийш эргүүлж хэвтэнэ) 
⇒ Биеийн хөдөлгөөн удааширна  
⇒ Сэргэг байдал нь нэмэгдэнэ  
⇒ Нүдээ бага зэрэг нээнэ.  
⇒ Гар болон хөлөө нугална, нударга зангидна  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Уйлна гэдэг бол тухайн хүүхэд өөрийгөө өлсөж байгааг илэрхийлэх 
сүүлчийн арга юм. Хоол идмээр байгаагаа бусад хэлэмжээр илэрхийлсэн ч 
асрагч түүнийг анзаараагүй үед энэ үзэгдэл болно.  
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ХҮҮХЭД ХӨХҮҮЛЭХ: ХҮҮХЭД ХӨХҮҮЛЭХ ҮНДСЭН АЛХАМУУД   

 

 

 

 

 

1 7  АЛХАМ 
ТОДОРХОЙЛОЛТУУД 
(ХЭРХЭН ХАРАГДАХЫГ 
ЗУРГААР ХАРУУЛАВ)  

①  хөхний товчийг  
хамранд ойртуулна o Хөхний товчийг хүүхдийн 

хамартай чацуу байхаар 
ойртуулна. 

o Ижил түвшинд ойртуулсны дараа 
нярай хүүхдийг 2.5-7.5 cm (1-3 
инч) орчим хөхний толгойноос 
зайтай байлгана.  

②  Хөхний толгойг 
аманд дөхүүлнэ  

 
o Хөхний толгойг аманд 

дөхүүлсэний дараа толгойг бага 
зэрэг хойш гэдийлгэж амыг нь 
сайн ангайлгаж бүрэн сайн 
амлуулахад бэлдэнэ.   

o Амлуулсны дараа хөхүүлэхдээ 
хүүхдийг аажмаар өөр лүүгээ  
ойртуулна.  

③  Сүүгээ хөхүүлнэ  

o Хүүхэд хөхөө бүрэн амласны 
дараа хөхөж эхлэнэ.  

o Хэрэв хүүхэд сайн хөхөж чадахгүй 
байвал дээрх алхамыг дахин 
давтана уу.  
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ХҮҮХЭД ХӨХҮҮЛЭХ: УРУУЛАНД СЭДЭЛ ӨГӨХ  
Зарим тохиолдолд хүүхдийн урууланд хөхөх сэдэл үүсгэх нь тэднийг амаа илүү том ангайж сайн 
хөхөх гол хөшүүрэг болдог. Үүнийг бид уруулыг өдөөх үйл явц гэж нэрэж болно.  
 

Зааварчилгаа:  
 
①  Хөхний товчийг хүүхдийн доод урууланд хүргээд 

хоёр талруу нь зөөлхөн хөдөлгөж өгнө. 
Ингэснээр хүүхэд амаа илүү том ангайж улам 
сайн хөхнө.  

②  Хүүхдийг амаа хангалттай том ангайх хүртэл 
бага зэрэг хүлээх хэрэгтэй.  

③  Хүүхэд амаа хангалттай том ангайсны дараа 
хөхөө хүүхдэд ойртуулахад тэрээр хөхөж 
эхлэнэ.  

 

Хөхөө хүүхэдрүү түлхэхийн оронд хүүхдээ хөхрүүгээ тэмүүлдэг 
болгох нь чухал.  

ХҮҮХЭД ХӨХҮҮЛЭХ : ИДЭХИЙН ТУЛД ХӨХДӨГ ҮҮ?  ТАВ ТУХЫГ МЭДРЭХИЙН 
ТУЛД ХӨХДӨГ ҮҮ?  

Хүүхдийг хөхөөр хооллох нь амин дэм, шим тэжээлийн хангамж бий болгох нэн тэргүүний 
зорилготой. Мөн хүүхэд эхийн сүүг хөхсөнөөр цадаж илүү тав тухтай мэдрэмжийг өөртөө авдаг. 
Хөхөөр хооллоно гэдэг нь хүүхдийн шим тэжээлийг хангаад зогсохгүй тэднийг тайван аз 
жаргалтай байлгах гол шалтгаан болдог. Өдөр болон шөнөөс хамаараад хүүхдийн хөхөөр авах 
амин дэм харилцан адилгүй байдаг. Иймд та хүүхдээ хүнс тэжээл авах, эсвэл тав тухтай 
байдлыг мэдрэхээр хөхөж байгаа зорилгыг нь анзаарч мэддэг байх нь чухал.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

АМИН ДЭМИЙН БУС ХӨХӨЛТ  (A):  

Эрүүний хөдөлгөөн зөвхөн дээш, доошоо байна. 

 

АМИН ДЭМИЙН ХӨХӨЛТ  (Б) :  

Эрүүний хөдөлгөөн урагш болон хойшоо 
чиглэлтэй байна.  
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Шинэ төрсөн хүүхдээ арьс арьсаа мэдрүүлэн 
тэврэх дадлага хийж буй эцэг эх хоёр.  

 

ХҮҮХЭД ХӨХҮҮЛЭХ: АРЬСААРАА ШҮРГЭЛЦЭХ  

Хүүхэд ээжийн эсвэл аавынхаа арьсыг шууд мэдэрч байх нь тэдэнд илүү тав тухтай 
мэдрэмжийг төрүүлдэг. Мөн энэ нь хүүхдийг хөхөөр хооллоход бэлтгэх чухал алхам гэж үздэг. 
Эцэг эх нь хүүхдээ энгэртээ тэвэрч арьсаараа шүргэлцэхийг “Кенгрүү Халамж” ч гэж нэрлэдэг. 
Энэ нь ялангуяа эхийн бүлээн хэвлийгээс гарч ирээд удаагүй байгаа нярайд гадна орчин дасан 
зохицох чухал хөшүүрэг болдог. Үүнийг олон хийх тусам таны шинэ төрсөн хүүхэд илүү тайван, 
амгалан байж чадна.  
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9L 2: АСРАН ХАМГААЛАГЧ БА ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН 
ТАРААХ МАТЕРИАЛУУД - ХООЛЛОХ БА ХАРИЛЦАХ ДОХИОНУУД 

 
ХҮҮХЭД ХООЛЛОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ХАРИЛЦАА15 
Бага насны хүүхдүүд өөрт тулгарсан хэрэгцээ болон юу хүсч байгаагаа маш олон янзаар 
илэрхийлдэг. Заримаас нь дурьдвал тодорхой төрлийн дуу чимээ гаргах, биеийн хөдөлгөөн, 
нүүрний илэрхийлэл (дохио зангаа ч гэж ярьдаг) гаргах зэргээр асран хамгаалгч нартаа 
хооллох, хөгжилдөхийг хүсч байгаа зэргээ ойлгуулж чаддаг. Учир нь хүүхдүүд ярьж чадахгүй тул 
тэдний үйлдэл болон хэлэмжийг сайтар ойлгох хэрэгтэй. Асран хамгаалагч нь тухайн хүүхдийн 
хэрэгцээ шаардлага, хэлэмжийг ойлгодог болсон цагт тэдний харилцаа, хооллох үйл явц 
ихээхэн амжилттай болж эхлэдэг. Иймд таны хүүхэд асрах туслах зорилгоор дараах хүснэгтийг 
танилцуулж байгааг хүлээн авна уу.  

 
Зарим хэлэмжүүд маш ойлгомжтой байдаг бол зарим нь эсрэгээрээ бүрхэг байдаг. Энэхүү 
гарын авлагад хоёр үндсэн хэлэмжийг тодорхойлсон болно.  

①  Дэмжсэн хэлэмж – “Санал нийлэн хамтдаа хийхэд бэлэн” гэсэн дохионууд  
②  Үгүйсгэсэн хэлэмж – “Эсэргүүцэн сөрж муудалцахад бэлэн” гэсэн дохионууд  

 
ДЭМЖСЭН ХЭЛЭМЖ  ҮГҮЙСГЭСЭН ХЭЛЭМЖ  

 
o Нүд нь цовоо гялалзах, томрох  
o Хөмсгөө бага шиг өргөх   
o Царай нь гэрэлтэх  
o Инээмсэглэх  
o Бусад руу ширтэх  
o Хөөрч инээх  
o Шулганан гангана (баяртай 

жаргалтай дуу чимээ гаргах) 
o Идэх чимээ гаргах (хөхөх, 

уруулаа хэлээ долоох,) 
o Толгой болон биеэ асран 

хамгаалагч болон хоол, ундны 
зүйлс рүү эргүүлж ойртуулна  

o Гараа амандаа барих   
o Гараа эрүүн доороо барих   
o Гараа гэдсэндээ барих   
o Гараа дэлгэж хуруугаа сул 

нугалах  
o Гараа асрагч болон хоол ундны 

зүйлс рүү сарвайж хүрэх  
o Зөөлөн, удаан хөдөлгөөн хийх 

(ширүүн чанга огцом биш)  

 

 
o Гунигтай царай болон харц гаргах  
o Хөмсгөө зангидах буюу буулгах   
o Ярвайсан царай гаргах, өмөлзөх, уйлах  
o Духаа үрчийлгэх  
o Нүдээ анивчих, тас аних  
o Бусдаас нүүр буруулах  
o Уруулаа цорвойлгох, чанга жимийх   
o Хурдан амьсгалах  
o Хөхөх чимээ олон үйлдэл хийх нь ихэснэ  
o Уцаарлах, уйлагнах  
o Ханиалгах, хахах, цацах, гулгих, бөөлжих  
o Эвшээлгэх эсвэл зогисуулах  
o Толгой сэгсрэх  
o Толгойгоо болон биеэ асрагчаас, хоол унлнаас холдуулах  
o Гараараа чих, нүд, дагз, хүзүүгээ үрэх эсвэл хүрэх  
o Гараар “боль, зогс” гэсэн хориглосон дохио өгөх  
o Гараа нийлүүлж барих 
o Хуруунуудаа салган сарвайлгаж тэнийлгэнэ  
o Хувцсаа болон биеэ базлах  
o Гараа доош дээш даллах, ширээ тавцанг балбах цохих  
o Хоол унд болон асрагчийг гараараа цааш түлхэх  
o Гар болон хөлөө нугалахгүй тэнийлгэх   
o Хөлөөрөө өшиглөх  
o Мөлхөх эсвэл алхаж зугатах  
o Хооллож байх үед хурдан унтах   
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ДЭМЖСЭН ДОХИО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад руу ширтэх  Нүд нь гялалзах Нүд нь томрох, бүлтийх 

Инээх, гараа амандаа хийх Гараа амандаа хийх Толгойгоо асрагч руу 
эргүүлэх 

Хүүхэд өлссөн үедээ тантай илүү идэвхитэй харилцахад бэлэн 
байна.  

Хэрэв танд хүүхэд эдгээр шинж тэмдэг үзүүлж байвал таныг 
хооллооч гэсэн “Ногоон гэрэл” ассан гэсэн дохио юм. 
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ҮГҮЙСГЭСЭН ДОХИО   

 

 

 

 

 

 

 

Уйлна гэдэг бол хүүхэд өлсөж буйгаа илэрхийлэх хамгийн сүүлчийн дохио 
юм. Иймд та тэднийг уйлахаас нь өмнө юу хэлж байгаа санааг нь ойлгох 
хэрэгтэй. Энэ нь тэднийг улам жаргалтай болгож хооллох үйл явцыг 
хөнгөвчилж өгдөг. Та цагаа харахаас илүүтэй хүүхдийнхээ хэлэмж дохиог 
анхааралтай харж байгаарай.

Уйлах Хуруугаа сарвайлгах Эвшээх 

Үгүйсгэсэн дохио нь хүүхэд цадсан буюу хэмжээ хэтэрсэн гэсэн 
илэрхийлэл юм.   

Хэрэв хүүхэд танд эдгээр хэлэмжийг илэрхийлвэл “Улаан гэрэл” ассан 
дохио бөгөөд түүнийг хооллохоо боль гэсэн үг. Хавсралт 9-с илүү 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.  

  

Өөрийгөө маажих  Толгойгоо эргүүлж хөмсөг 
зангидах 

Хөмсөгөө зангидаж гараа 
чихэнд авах  
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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.  

 
 

ХАМГИЙН 
БАГА 

ХАМГИЙН 
ТОМ 

Нярайн үмхэлт 

Тохиромжтой 
хазалт 

Зааны хэмжээ 
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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
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9L 4: АСРАН ХАМГААЛАГЧ БОЛОН ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН 

ТАРААХ МАТЕРИАЛУУД – БАЙРЛУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН 
ЖАГСААЛТ 

 
 

0-6 САРТАЙ ХҮҮХДИЙГ ХООЛЛОХДОО БАЙРЛУУЛАХ ХЯНАЛТЫН 
ЖАГСААЛТ  

0-6 сартай хүүхдийг хооллохдоо дараах байрлуулалтын зааварчилгааг дагаж 
мөрдсөнөөр аспирацийн эрсдэл ба өвчлөлийг бууруулж, аюулгүй ба тав тухтай 
байдлыг нэмэгдүүлнэ.  

 

 
0-6 САРТАЙ НЯРАЙ ХҮҮХДИЙН: 

 

� Толгойг урагшаа бөгөөд эгц босоо байрлалд  

� Биеийг нь өлгийднө (0-4 сартай хүүхэд) 

� Эрүүг ялимгүй урагш өргөнө  

� Мөрийг урагш хумисан байдалтай 

� Биеийг нь асран хамгаалагчийн бие, гар болон энгэрт сайн тулж барина 

� Ташааг нь толгойны түвшингээс доор байрлуулна 
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6 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ САРТАЙ ХҮҮХДИЙГ ХООЛЛОХДОО 
БАЙРЛУУЛАХ ХЯНАЛТЫН ЖАГСААЛТ 
6 ба түүнээс дээш сартай хүүхдийг хооллохдоо дараах байрлуулалтын 
зааварчилгааг дагаж мөрдсөнөөр аспирацийн эрсдэл ба өвчлөлийг бууруулж, 
аюулгүй ба тав тухтай байдлыг нэмэгдүүлнэ.  

 

 
6 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ САРТАЙ ХҮҮХДИЙН: 

 

� Ташааг 90 хэмийн өнцөг үүсгэн толгойны түвшингийн доор байхаар байрлуулна 

� Их бие (цээж)-ийг эгц босоо байрлалд асран хамгаалагч эсвэл сандлын түшлэгээр сайтар тулж 
түшсэнээр урагшаа, хойшоо эсвэл хажуу тийшээ хазайж муруйхгүй байхыг хангана 

� Мөр ижил түвшинд ба урагшаа цэх харна  

� Толгой цэх ба тэгш байж эрүүг ялимгүй доош буюу төв байрлана 

� Өвдөг 90 хэмийн өнцөг үүсгэсэн байх  

� Хөлийг шалан дээр, сандлын хөл амраагч эсвэл асран хамгаалагчийн бие дээр бүтэн улаар  
гишгүүлсэн байх  

 

 

 

Толгой  

Мөр  

Ташаа  

Их бие  

Өвдөг  

Хөл  
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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 

9L.5: АСРАН ХАМГААЛАГЧ БОЛОН ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛСАН 
ТАРААХ МАТЕРИАЛ – ШҮДНИЙ АРЧИЛГАА, УГААЛГА 9,  30 
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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.  




