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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.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 




