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Зүйл 6.1: Хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу 
тусгай хэрэгцээт хүүхдийн 
тухай ерөнхий ойлголтууд 

Зүйл 6.2: Хооллоход бэрхшээлтэй 
түгээмэл хөгжлийн бэрхшээлүүд 

Зүйл 6.3: Хоолоор хязгаарлагдахгүй: 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу 
тусгай хэрэгцээт хүүхдийг 
дэмжих зөвлөмжүүд 
 

 

 

ХЭСЭГ 3 | БҮЛЭГ 6 
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ БУЮУ ТУСГАЙ 

ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХЭД 

 

"Хэрэв бид урт удаан энх тайван тогтоохыг  

хүсвэл хүүхдүүдээсээ эхлэх хэрэгтэй." 

   Махатма Ганди 
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ЗҮЙЛ 6.1: ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ 
БУЮУ ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДИЙН 
ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТУУД 

     

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ЭСВЭЛ ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ 
ХҮҮХДИЙГ ДЭМЖИХ  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд тусгай асаргаа сувилгаа шаарддаг. Энэ 
асаргаа сувилгаа нь өдөр тутмын үйл ажиллагааны үеэр ихэвчлэн үзүүлдэг дэмжлэгээс илүү 
байх ёстой. Эдгээр онцгой, заримдаа цогц хэрэгцээний улмаас эерэг, анхааралтай, халамжтай 
чухал харилцааг асран халамжлагчид зөвлөдөг ч эдгээр хүүхдүүдийг хэрхэн хамгийн сайн 
хөгжүүлж болохыг ойлгох нь нэн чухал юм 

 

“ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ” БУЮУ “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ” ГЭДЭГ НЬ:   

① Ерөнхий өсөлт, хөгжилд нь нөлөөлдөг нөхцөл байдалтай, хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу 
архаг өвчтэй хүүхэд. 

② Энэхүү онцгой хэрэгцээ шаардлагаас болж өвчин, хөгжлийн саатал ба / эсвэл нас барах 
эрсдэлтэй хүүхэд.  

③ Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд орлоход нь хүүхдийн хөдөлгөөн, мэдрэмж зэрэг хүүхдийн 
чадварт нөлөөлөх биеийн ба оюун санааны нөхцөл байдал.  

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ БУЮУ ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ 
ХҮҮХДИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ӨВЧНИЙ ЖИШЭЭ: 
 

 
ТҮГЭЭМЭЛ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ БА ЖИШЭЭНҮҮД  

 

 
 Аутизмын хүрээний эмгэг 

 
 Зүрхний гажиг 

 Тархины саажилт  Сэтэрхий уруул/тагнай 

 Дүлий/сонсголын бэрхшээл  Дауны хам шинж 

 Өсөлт бойжилтын хоцролт   Архины хамаарлын ургийг гажиг 

 Ходоод гэдэсний эмгэг  ДОХ/ХДХВ 

 Жингийн илүүдэл/таргалалт  Дутуу ба жин багатай төрөлт 

 Хоол тэжээлийн дутал  Нугасны эвэрхий  

 Хорт бодисын (эмийн бэлдмэл) 
нөлөөлөл 

 Харааны бэрхшээл  
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Дээр дурьдсан нөхцөл байдал өвчин бол ингэж төрсөн, цаг хугацааны явцад үүссэн олон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийн цөөн хэсэг юм. Түүнчлэн генетикийн 
өөрчлөлт, эмгэг, өвчин, тэр ч байтугай төрөхийн өмнө бө төрсний дараа хүүхдийн эрүүл мэнд, 
өсөлт хөгжилд нь нөлөөлдөг гэмтэл ч бас байна. Хүүхэд бүрийг тодорхойлж, шаардлагатай 
дэмжлэгийг авах тусам тэр хүүхэд илүү үр дүнтэй байх болно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүүхэд бүхэн өвөрмөц хувь хүн юм. 

Хэдийгээр зарим хүүхдүүд ижил 
нөхцөл байдалтай ч гэсэн тэд маш 
их ялгаатай бөгөөд төрөл бүрийн 

хэрэгцээ шаардлага, чадвартай 
байдаг. Хүүхэд бүрийг хөгжлийн 

тодорхой чиглэлээр бие даан харах 
нь тэдний тодорхой чадвар, 

хэрэгцээг ойлгоход нэн чухал юм. 
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Тусгай хэрэгцээт энэ охин өөрийгөө 
дандаа хооллодог байна. Боломжтой бол 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг өдөр 

тутмын олон үйл ажиллагаанд 
амжилттай оролцуулах хэрэгтэй. 

ЗҮЙЛ 6.2: ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙН 
ТҮГЭЭМЭЛ НӨХЦӨЛ БАЙДЛУУД  
 

ТҮГЭЭМЭЛ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ ОЙЛГОХ НЬ 
Хүүхдийн  хооллох чадвар нь түүний бие махбодийн болон оюун ухааны хөгжилтэй шууд 
хамааралтай байдаг. Ийм нөхцөл байдалтай, өвчтэй буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй байгаа 
хүүхдийн хооллох чадвар мууддаг байна. Энэ хэсэгт бага насны хүүхдийн хамгийн түгээмэл 
тохиолддог нөхцөл байдал, эдгээр хүүхдүүд яагаад хооллоход бэрхшээлтэй байдаг, мөн эдгээр 
бэрхшээлүүд нь ямар харагдаж болох талаархи мэдээллийг хуваалцах болно.  
 

ТҮГЭЭМЭЛ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ:  

① Аутизм спектрийн эмгэг 

② Зүрхний (зүрх) гажиг 

③ Тархины саажилт 

④ Сэтэрхий уруул/тагнай 

⑤ Дүлий буюу сонсголын бэрхшээл 

⑥ Дауны хам шинж 

⑦ Архины хамаарлын ургийн гажиг ба хорт бодисын (эмийн бодисын) нөлөөлөлд өртсөн  

⑧ Дутуу ба жин багатай төрөлт   

⑨ Харааны бэрхшээл  
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Өндөр найдлага тавих.  

Тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд бидний бодож 
байснаас илүү зүйлийг хийж чаддаг. Та 
боломж өгөхүй байвал өсч хөгжиж, сурч 
чадваржихад хэцүү. Асран халамжлагч нар нь 
эдгээр хүүхдүүдэд тоглох, харилцах, сурах, 
шинэ зүйлийг туршиж үзэх олон боломжийг 
олгох ёстой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУТИЗМЫН ХҮРЭЭНИЙ ЭМГЭГ32 

 
АУТИЗМ ГЭЖ ЮУ ВЭ  (АХЭ)?   

Аутизм нь хүүхдийн зан ааш, харилцаа, харилцан үйлдэлд нөлөөлдөг эмгэг юм. Энэ нь 
ихэвчлэн хүүхдийн амьдралын эхний хоёр жилд илэрдэг. АХЭ нь "хүрээ ихтэй" эмгэг учраас 
хүүхэд бүрт өвөрмөц бэрхшээл тулгардаг бөгөөд эдгээр бэрхшээлийн хэмжээ нь бага зэргээс 
хүнд хүртэл хэлбэлздэг. 

АХЭ-тэй хүүхэд нь: 

 Давтагдмал, хязгаарлагдмал сонирхол, зан ааштай байдаг 
 Өөрсдийгөө илэрхийлэх, бусадтай харилцахдаа бэрхшээлтэй  
 Үйлдэл ба асран хамгаалагчийн хооронд шилжих, өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа 

өөрчлөхөд хүндрэлтэй  
 Мэдрэхүйн бэрхшээлүүд 
 Хөгжлийн саатал 
 Сургууль, ажил, гэр, нийгэмд ажиллах чадварыг нөлөөлөх хүндрэлүүд  
 Харилцааны бусад хэлбэрийн хэрэгцээ  (дохионы хэл, зураг, төхөөрөмж, гэх мэт.) 

 

ЯАГААД ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАГ ВЭ?  

АХЭ-тэй хүүхдүүдэд дараах шалтгаануудын улмаас хооллолтын бэрхшээл  байдаг байна. Үүнд:  
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① Мэдрэхүйн систем нь өндөр буюу хэт мэдрэг байдаг тул шинэ хоол идэх, турших зэрэг нь 
маш хэцүү байдаг. 

② Амны хөндийн хөдөлгөөний бэрхшээл нь идэх буюу өөрийгөө хооллох алхмуудыг зохион 
байгуулахад бэрхшээлтэй болгодог. 

③ Бага агшилттай тул хатуу бүтэцтэй хоол хүнсийг идэхэд хэцүү болгодог ба ингэснээр хэт 
их идэх, амьсгал боогдох зэрэгт хүргэдэг байна.  

④ Хатуу, хүчтэй мэдрэг байдал нь шинэ хоол туршиж үзэх, олон төрлийн хоол идэхэд 
бэрхшээлтэй болгодог. 

 
ТҮГЭЭМЭЛ ХООЛЛОЛТЫН 

БЭРХШЭЭЛ  ЖИШЭЭ  (ХЭРХЭН ХАРАГДДАГ ВЭ)  

Маш их хоол голомтгой  
o Шинэ хоол, уух юм туршихад бэрхшээлтэй  
o Хоолны олон төрөл зүйлийг багасгасан  

Амны хөндийн хөдөлгөөний бэрхшээл 
o Зарим хоол хүсний найрлагыг зохицуулах бэрхшээл 
o Хоол идэх, шингэн юм уухдаа ханиалгах, хахах цацах  

Хөдөлгөөний төлөвлөлтийн бэрхшээл o Өөрийгөө хооллох бэрхшээл 

Мэдрэлийн системийн мэдрэг байдал 

o Цөөн хязгаарлагдмал төрлийн хоолыг хүүхэд иднэ 
o Тодорхой зарим нэг хоолны бүтэц, өнгө, амт, температур, 

үнэр зэрэгт хүчтэй хэт мэдрэг байх  
o Тодорхой зарим нэг цайны аяга, хоолны аяга, таваг,  

хоолны сав зэрэгт хүчтэй мэдрэг байх  
o Хоол, шингэн уух болон хүрээлэн байгаа байдалдаа хэт 

мэдрэг байх 
o Хоолыг амандаа мэдрэхийн тулд ихээр чихдэг 

Ходоод гэдэсний мэдрэмтгий байдал 
o Ходоод байнга өвдөх, хоол боловсруулах эрхтний 

асуудалтай-ихэнх тохиолдолд хүүхдүүд таагүй мэдрэмж 
төрж байгаа байдал үзүүлдэггүй  

Өсөлт ба хоол тэжээлийн асуудал 
o Хоол хүнсний төрөл зүйлийг багасгаж, хэрэглээг 

хязгаарласнаас болж буруу хоолны дэглэмтэй болох 
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ЗҮРХ СУДАСНЫ ГАЖИГ 
 

 
ЗҮРХ СУДАСНЫ ГАЖИГ  ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

Зүрх судасны гажиг нь хүүхдийн зүрхэнд 
нөлөөлдөг эмгэг юм. Иймэрхүү эмгэгтэй 
төрсөн хүүхдэд ихэвчлэн мэс засал хийх 
шаардлагатай байдаг. Зүрх нь байх 
ёстойгоосоо өөр буюу том байдаг. Заримдаа 
зүрх шаардлагатай байгаагаасаа илүү их 
ачаалалтай ажиллах ёстой болдог бөгөөд энэ 
нь хүүхдэд аюултай байдаг байна. 
 
 
Зүрх судасны гажигтай хүүхэд нь: 

 Маш их сульдсан, ядрах нь амархан буюу маш нойрмог, ялангуяа хооллож байх үед 
 Хурдан амьсгалах, хүндрэлтэй амьсгалах зэрэг амьсгалын бэрхшээлтэй 
 Хөлрөлт ихэссэн 
 Уруул, хэл, хумснууд нь хөхөрсөн 
 Хөгжил нь удааширсан  

 

 
ЯАГААД ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАГ ВЭ?  

Зүрх судасны гажигтай хүүхэд дараах шалтгаануудын улмаас хооллолтын бэрхшээлтэй байдаг. 

Үүнд: 

① Ядарсан, нойрмог байдал нь хоол идэх, сэрүүн хэвээр хооллоход бэрхшээлтэй болгодог.  
② Ядарсан, нойрмог байдал нь хооллолтын хөгжилд (хүзүү, толгойн хүч муу, хооллоход зөв 

сууж чадвар муу) нөлөөлдөг бие бялдрын хөгжлийн явцыг удаашруулдаг.  
③ Биеийн ерөнхий сул байдал нь буруу байрлалаар суух, хөхөх, зажлах зэрэгт амархан 

ядардаг болгодог байна.  
④ Амьсгалын бэрхшээл нь хөхөх, зажлах, залгих зэрэгт маш их ядраадаг болгоно. 
⑤ Ядарсан, нойрмог байдлын улмаас зүрх хурдан амьсгалах, амьсгал давчдах зэргээс 

болж илүү их энерги (хоол) шаардагддаг  
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ТҮГЭЭМЭЛ ХООЛЛОЛТЫН 
БЭРХШЭЭЛ  ЖИШЭЭ  (ХЭРХЭН ХАРАГДДАГ ВЭ)  

Ядаргаа буюу нойрмог байдал 
o Хооллох үеэр байнга унтаа байх 
o Хооллохоор сэрээх хэцүү 
o Том хүүхэд амархан ядраадаг хоолыг идэхээс зайлсхийдэг  

Хооллох хэмжээ ба хэрэглээ буурсан  
o Бүрэн гүйцэд хооллох чадваргүй байх  
o Өдөр ба шөнийн турш маш бага хэмжээгээр хооллох 

Удаан хооллох o Хооллолтонд 30 гаруй минут зарцуулах 

Зохион байгууллалтгүй хооллолт 
o Хооллох үедээ хөхөх, залгих, амьсгалахдаа муу байх  
o Хөх, угж, хоолонд дургүй болох  
o Шингэн юм уухдаа зогисох, амьсгаа давчдах  

Амны хөндийн хөдөлгөөний бэрхшээл 
o Сул хөхөх (амнаас шингэн гоожих магадлалтай) 
o Ядарснаас болж зарим нэг хоолны бүтцийг шингээхдээ 

хүндрэлтэй болох  

Хоол ба амны хөндийн тааламжгүй 
байдал  

o Хатуу хоолноос илүү шингэн хоолыг илүүд үзэх  
o “Хатуу” бүтэцтэй хоолноос “амархан” (зөөлөн) хоолонд дуртай 

байх 
o Ядраадаг гэдгийг мэддэг шингэн уух юм, хоол тэжээлээс 

зайлсхийх   

Хоолны дуршил муу, өсөлт удаан 
o Бага, хязгаарлагдмал хэмжээгээр хооллодог тул амны хөндийн 

гажиг үүсэх, хоол тэжээлийн өндөр хэрэгцээг хангахгүй байх м  

 

 

ТАРХИНЫ СААЖИЛТ (ТС)  
 
ТАРХИНЫ СААЖИЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?   
 

Тархины саажилт гэдэг нь тархины гэмтлийн улмаас хүүхэд биеийнхээ булчингуудыг хөдөлгөж, 
зохицуулж чадахгүй байх эмгэг юм. Зарим хүүхдүүд төрөхөөсөө өмнө, төрөх үед эсвэл 
амьдралынх нь эхний жилүүдэд ТС үүсдэг байна. Тархины саажилттай хүүхэд бүрт онцгой 
бэрхшээл тулгардаг ба эдгээр бэрхшээлийн ноцтой байдал дунд зэргээс хүнд хэлбэр хүртэл 
хэлбэлздэг байна. Тархины саажилттай хүүхдийн цаг хугацаа өнгөрөх тусам муудах ёсгүй. 
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Тархины саажилттай хүүхдүүд ярьж 
чаддагүй боловч юу хэлж байгааг, эргэн 
тойронд нь юу болж байгааг маш сайн 

ойлгодог гэдгийг мэдэх нь чухал. Бүх 
тархины саажилттай хүүхэд танин 

мэдэхүйн (сэтгэхүйн/сэтгэцийн) 
сааталтай байдаггүй. 

 

Тархины саажилттай хүүхэд нь: 

 Биеийн хэсгүүдэд их ба бага агшилт буюу тонустай  
 Хөгжил нь саатсан 
 Бусад эрүүл мэндийн асуудлууд: саа, сурах хөгжлийн 

бэрхшээл, харааны буюу сонсголын бэрхшээл, өтгөн 
хатах (хатуу, хуурай өтгөн эсвэл долоо хоногт гурваас 
доош өтгөн гарах), шингэн алдалт, өсөлтгүй байх (биеийн 
хэвийн өсөлт дунджаас бага байх) гэх мэт 

 Харилцааны бусад хэлбэрийн хэрэгцээ (зураг, төхөөрөмж 
гэх мэт)  
 

ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ ЯАГААД ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАГ  ВЭ?  

Тархины саажилттай хүүхэд нь дараах шалтгаануудын улмаас 
хооллолтын бэрхшээлтэй байдаг. Үүнд: 
 

① Хэвийн бус булчингийн хяналтаас шалтгаалсан 
хязгаарлагдмал хөдөлгөөн нь хоол идэх, залгихад 
хүндрэлтэй болгодог ба энэ нь тав тухгүй, заримдаа бүр 
аюултай байдаг.  

② Биеэ удирдах, хүзүү, бие, толгойгоо хянах чадвар сул 
байдаг нь идэх, зажлах зэргээр амаа нээх, хаахад 
бэрхшээлтэй болгодог байна. 

③ Өдрийн турш энгийн хооллодог энгийн хүүхдээс илүү 
калори шатаадаг тул, булчингаа ихээр ажиллуулахад их 
хэмжээний энерги (хоол) шаардагддаг 

④ Агшилт багатай байдаг нь хатуу бүтэцтэй хоол хүнсийг 
идэхэд хүндрэлтэй болгодог ба ингэснээр зөв амны 
хөндийн хөгжил, хоолны төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэхэд 
шаардагдах эдгээр найрлагуудыг хожим хэрэглэхэд 
хүргэдэг байна.  
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ТҮГЭЭМЭЛ ХООЛЛОЛТЫН 

БЭРХШЭЭЛ  ЖИШЭЭ  (ХЭРХЭН ХАРАГДДАГ ВЭ)  

Аспираци болох нь ихсэх 

o Аманд байх үед хоол, шингэн юмыг залгихдаа цааргалах (удаан) 
o Хоол идэх, шингэн юм уухдаа байнга ханиах, хахах, бөөлжих  
o Хоолох үеэр буюу турш дуу хоолойны чанар нойтон болох → 

дуртай байгаагийн шинж тэмдэг байж болно 

Удаан хооллох o Хооллоход 30 гаруй минут зарцуулдаг  

Амны хөндийн хөдөлгөөний бэрхшээл 

o Хоолыг зажлах, залгихад уруул, хацар, эрүү, хэлийг ашиглахад 
хэцүү 

o Халбага, аяганаас идэх / уухаар амаа нээх, хаахад хэцүү байх 
o Өөр хоол руу шилжихэд хэцүү байх, ялангуяа зажлах 

шаардлагатай бүтэц бүхий хоол 
o Оройтож хэрэглүүлснээс болж хатуу бүтэцтэй хоолыг идэхэд 

амны хөндийн хөдөлгөөний чадвар саатах 

Бие махбодийн бэрхшээл  

o Хооллоход аюулгүй байрлалыг хадгалахад хэцүү 
o Хүзүү толгойгоо сунгасан (урагш, арагшаа, хажуу тийш) байрлал 

нь хүүхдийг хооллоход бэрхшээлтэй, аюултай болгодог 
o Гар, сарвуу, нуруун дээр өндөр агшилттай байдаг нь өөрийгөө 

хооллоход нь бэрхшээлтэй болгодог 

Мэдрэлийн системийн мэдрэг байдал 
ба хоолны дуршил 

o Булчинг илүү ихээр чангаруулдаг (агшаадаг) зарим нэг хоолны 
бүтэц, температур зэргийн нөлөөнд амархан өртдөг 

o Булчинг чангаруулдаг (агшаадаг) зарим нэг төрлийн хоол, 
шингэн юм, орчны нөлөөнд ихээр автдаг 

o Хатуу зүйлээс илүү шингэн зүйлд дуртай байдаг 
o Ядраадаг, тухгүй байдаг шингэн юм, хоол, тэжээлээс 

зайлсхийдэг (ханиалгах, хахах гэх мэт) 
o Хожим хэрэглүүлсэн буюу танилцуулсан зарим нэг хоол 

хүнснээс зайлсхийх 

Өсөлт ба хоол тэжээлийн асуудал  
o Хоолны хэрэглээ, нэр төрөл, их хэмжээний энергийн хэрэглээг 

багасгаснаас шалтгаалсан хоол тэжээлийн дутагдал, шингэн 
алдалт 
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  СЭТЭРХИЙ УРУУЛ     
БА ТАГНАЙ (СУ/Т)  

 

СЭТЭРХИЙ УРУУЛ/ТАГНАЙ ГЭЖ 
ЮУ ВЭ?   
 
Сэтэрхий уруул, тагнай нь хоёул нүүрний 
төрөлхийн гажиг юм. Хүүхэд төрөхдөө 
дээд уруул, хамар  тагнайдаа “сэтэрхий” 
төрдөг байна. Хүүхэд уруул нь сэтэрхий, 
тагнай нь цоорхой, зарим тохиолдолд 
хоёулаа сэтэрхий байдаг. Сэтэрхийг нь 
засахын тулд хэдэн жилийн турш олон 
мэс засалд орох шаардлагатай болдог 
байна.  

Уруул, тагнай сэтэрхий хүүхэд нь: 

 Дуу авиа гаргах, ярихад хүндрэлтэй (яриа ба хэлний хоцрогдол) 
 Өсөлтгүй байх (биеийн хэвийн өсөлт дунджаас  бага байх) 
 Шүдний хөгжил, зажлахад хүндрэлтэй (шүд ургахгүй байх, эгнээгээр бус эсвэл аманд 

хажуу тийш ургах) 
 Хэрэв эмчлэхгүй бол чихний халдвар авах, сонсгол алдагдах 

магадлалтай  

ЯАГААД ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАГ ВЭ?  

Уруул, тагнай сэтэрхий хүүхэд дараах шалтгаануудын улмаас 
хооллолтын бэрхшээлтэй байдаг. Үүнд: 

① Олон удаа хийдэг эмчилгээний улмаас нүүрний мэдрэмтгий 
чанар нэмэгдснээр хүүхдийг уйлах, угж, халбага, аяга зэргээс 
зугтаах хариу үйлдэл үзүүлдэг ба хүрэхэд таагүй мэдрэмжийг 
төрүүлдэг.  

② Хооллох үед тухгүй байдаг нь (Хамарнаас хоол гарах, 
ханиах, хахах, ам ба нүүрний ажиллагааны улмаас өвдөх.) 
хоолноос татгалзах шалтгаан болох магадлалтай. 

③ Хөхөх үед даралтыг бий болгох чадваргүйгээс болж 
сэтэрхий нь хөхөх, угж идэхэд хэцүү болгодог  

④ Нүүр царай, ам (шүд багтана) –ны хэвийн бус байдлаас 
болж зарим төрлийн бүтэцтэй хоол зажилахад хэцүү, тухгүй 
байдаг байна. 

⑤ Уруул, амны онгорхой сэтэрхийгээс болж хоол хүнс, 
шингэнийг амандаа байлгах, зөв зажлах, залгихад 
хүндрэлтэй байх 

 



Б. 6 | ЗҮЙЛ 6.2: ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙН ТҮГЭЭМЭЛ НӨХЦӨЛ БАЙДЛУУД 

228 

ТҮГЭЭМЭЛ ХООЛЛОЛТЫН 
БЭРХШЭЭЛ  ЖИШЭЭ  (ХЭРХЭН ХАРАГДДАГ ВЭ)  

Үр ашиггүй хооллолт 

o Сэтэрхий учраас угжаар идэх буюу хөхөх үед амьсгалаа 
түгжихдээ муу 

o Хооллох үеэр унтах буюу хөхөх, идэх чадвар султайгаас болж 
амархан “бууж өгөх” 

o Хооллох үеэр ба хооллосны дараа идсэн хоол, шингэн юм 
хамраас урсаж гарах 

o Ердийн шил ба хөх эдгээр хүүхдэд сайн нөлөө үзүүлдэггүй  

Аспираци болох нь ихсэх 

o Хоол идэх, шингэн юм уухдаа байнга ханиах, амьсгал боогдох, 
бөөлжих  

o Хоолох үеэр буюу турш дуу хоолойны чанар нойтон болох → 
дуртай байгаагийн шинж тэмдэг байж болно  

o Хамарт гацдаг шингэн юм ба хоол амьсгал боогдох, амьсгаа 
авах зэргээс болж амьсгалын замын ойролцоо очих  

o Уушги байнга өвдөх буюу халдвар авах 

Удаан хооллох o Хооллолтод 30 гаруй минут зарцуулах 

Амны хөндийн хөдөлгөөний бэрхшээл 

o Хоолыг зажлах, залгихад уруул, хацар, эрүү, хэлийг 
ашиглахад хэцүү 

o Өөр хоол руу шилжихэд хэцүү байх, ялангуяа зажлах 
шаардлагатай бүтэц бүхий хоол 

o Оройтож хэрэглүүлснээс болж хатуу бүтэцтэй хоолыг идэхэд 
амны хөндийн хөдөлгөөний чадвар саатах 

Мэдрэлийн системийн мэдрэг байдал ба 
хоолны дуршил 

o “Хатуу” бүтэцтэй хоолноос “амархан” (зөөлөн) хоолонд дуртай 
байх 

o Тухгүй мэдрэгддэг, өвдөлт өгдөг гэдгийг мэддэг шингэн юм, 
хоол тэжээлээс зайлсхийх   

o Тодорхой зарим нэг төрлийн хоол, шингэн юм, хоолны аяга, 
халбага, цайны аяга, нүүрний эргэн тойронд байгаа хүрэх 
зарим нэг зүйлд хүчтэй мэдрэг байх  

Өсөлт ба хоол тэжээлийн асуудал 
o Хоолны хэрэглээ, нэр төрөл, их хэмжээний энергийн хэрэгцээг 

багасгаснаас шалтгаалж амны хөндий үрэвсэл үүсэх 
боломжтой 
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ДҮЛИЙ/СОНСГОЛЫН 
БЭРХШЭЭЛ  
ДҮЛИЙ БА СОНСГОЛЫН 
БЭРХШЭЭЛ (СБ) ГЭЖ ЮУ ВЭ?   

 

Дүлий гэдэг нь хүүхдийн нэг буюу хоёр чих юм сонсохгүй байхыг хэлдэг. Сонсголын бэрхшээл 
гэдэг нь хүүхэд зарим нэг дуу чимээг сонсох боловч бүх дуу чимээг нэг буюу хоёр чихээрээ 
сонсохгүй. Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэд бага зэргийн, дунд зэргийн эсвэл гүнзгий сонсгол 
алдагдалтай байдаг. Хүүхэд дүлий, сонсголын бэрхшээлтэй төрдөг эсвэл цаг хугацааны алдад 
сонсголоо алддаг байна.  

 

Дүлий буюу сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэд нь: 

 Хөгжил нь хоцрогддог, ялангуяа эрт суралцах, харилцах  
 Сургуульд сурах, мэдлэг эзэмшихэд бэрхшээлтэй 
 Өөрсдийгөө илэрхийлэх, бусадтай харилцахад хүндрэлтэй 
 Харилцааны бусад хэлбэрийн хэрэгцээ (дохионы хэл, зураг гэх мэт) 

 
 

ЯАГААД ХООЛЛОТЫН БЭРХШЭЭЛ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАГ ВЭ?  

Дүлий буюу сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэд нь дараах шалтгаануудын улмаас хоололтын 
бэрхшээлтэй байдаг. Үүнд: 

① Мэдрэхүйн систем нь өндөр хөгжсөн байдаг тул шинэ хоол идэх, турших зэрэг нь маш 
хэцүү байдаг  

② Хязгаарлагдмал буюу бага сонсох нь хооллолтын үед хүүхдийг тайван болгож, хэрхэн 
сайн хооллох талаар тодорхой зүйлийг сургахад бэрхцээлтэй болгодог байна.  

③ Харааны, бие махбодийн, танин мэдэхүйн зэрэг бусад нэмэлт нөхцөл байдал буюу өвчин 
нь сонсголоо алдахад нөлөөлдөг ба энэ нь тухайн хүүхдийн хооллолтын хөгжилд 
нөлөөлдөг.  
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ТҮГЭЭМЭЛ ХООЛЛОЛТЫН 
БЭРХШЭЭЛ  ЖИШЭЭ  (ХЭРХЭН ХАРАГДДАГ ВЭ)  

Мэдрэлийн системийн мэдрэг байдал 

o Хүрээлэн буй орчиндоо хэт автах, ялангуяа 
харааны элемент 

o Хэрэглээг багасгахад хүргэдэг хооллолтод 
анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвар буурсан 

Амны хөндийн хөдөлгөөний бэрхшээл 
o Зарим хоол хүнсийг шингээхэд хүндрэлтэй байх 
o Хожимдож хэрэглүүснээс болж хатуу бүтэцтэй 

хоолыг идэхэд амны хөндийн чадвар хоцрогдох 

Бусад нөхцөл байдалтай холбоотой бэрхшээлүүд 
(тархины саажилт, аутизм спектрийн эмгэг, 

харааны бэрхшээл гэх мэт) 

o Хоол хүнс хүлээн авахад нөлөөлдөг мэдрэхүйн 
систем хэд өндөр хөгжсөн 

o Булчингийн агшилтийн (их буюу бага )улмаас зөв 
байрлахад тулгарч буй бэрхшээлүүд 

Өсөлт ба хоол тэжээлийн асуудал 
o Хоолны хэрэглээ багассан, хэрэглээг хязгаарласан, 

өөр хоолны бүтцийг оройтож хэрэглүүлснээс 
шалтгаалсан  

 

 

ДАУНЫ ХАМ ШИНЖ 
ДАУЫН ХАМ ШИНЖ ГЭЖ ЮУ ВЭ?   

Дауны хам шинж гэдэг нь удамшлийн эмгэг бөгөөд 
хүүхэд хөгжлийн ба оюуны сааталтай төрдөг байна. 
Дауны хам шинтжэй бүх хүүхдэд байдаг бие 
махбодийн хэд хэдэн нийтлэг шинж чанарууд 
байдаг. Гэсэн ч хүүхэд бүрийн эдгээр шинж чанарын 
хэмжээ өөр өөр байдаг.  

Дауны хам шинжтэй хүүхэд нь:  

 Түгээмэл шинж чанар: Жартгар нүдтэй, 
жижиг чихтэй, төмбөгөр (том) хэлтэй, шүлс 
ихтэй, хавтгай нүүртэй, намхан, гарынхаа 
голд гүн зураастай байдаг.  

 Булчингийн агшилт-тонус багатай  
 Нойрны бэрхшээлтэй 
 Удаан өсөлттэй 
 Хөгжил нь удаан 
 Саа, хараа, сонсгол, зүрх судас, уушгиний өвчтэй гэх мэт бусад эрүүл мэндийн 

хүндрэлүүд 
 Харилцааны бусад хэлбэрийн хэрэгцээ (дохионы хэл, зураг, төхөөрөмж гэх мэт) 
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ЯАГААД ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАГ ВЭ?  

Дауны хам шинжтэй хүүхдэд дараах шалтгаануудын улмаас хооллолтын бэрхшээлтэй байдаг. 
Үүнд: 

① Өндөр хөгжсөн мэдрэхүйн систем нь өөр бүтэцтэй, амттай, темперөтуртай хоол руу 
шилжих явцыг хүндрэлтэй болгодог.  

② Агшилт багатай байдаг нь хатуу бүтэцтэй хоол хүнсийг идэхэд хүндрэлтэй болгодог ба 
ингэснээр зөв амны хөндийн хөгжил, хоолны төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах 
эдгээр найрлагуудыг хожим хэрэглэхэд хүргэдэг байна.  

③ Агшилт багатай байдаг нь хоолыг (ялангуяа хатуу, зажлах шаардлагатай хоолыг) их 
идэхэд хүндрэлтэй болгодог ба хоолны хэрэглээг багасгахад хүргэдэг.  

④ Анхаарал төвлөрөхгүй байх буюу “ааш занг үзүүлэх” зан аашийн ба анхаарлын бэрхшээл 
нь сууж идэхийг нь хэцүү болгодог.  

 

ТҮГЭЭМЭЛ ХООЛЛОЛТЫН 
БЭРХШЭЭЛ  ЖИШЭЭ  (ХЭРХЭН ХАРАГДДАГ ВЭ)  

Бие махбодийн бэрхшээл 

o Аюулгүй хооллох, идэхэд тохирох байрлалаа хадгалахад 
хүндрэлтэй 

o Булчингийн агшилт багатай байдал нь унах, ойчих эрсдэлд 
хүргэдэг ба хооллор үеэр толгой, хүзүүгээ босоо байрлуулахад 
бэрхшээлтэй байдаг 

Хангалтгүй хооллох 

o Хоолох үеэр байнга унтах 
o Хооллоход хөхөх, залгих, амьсгалахдаа муу 
o Том хүүхэд амархан ядраах зарим нэг хоол хүнс хэрэглэхээс 

зайлсхийх  

Удаан хооллох 
o Хооллолтод 30 гаруй минут зарцуулах 

Амны хөндийн хөдөлгөөний бэрхшээл 

o Сул хөхөх (амнаас шингэн гоожих боломжтой) 
o Агшилт бага, ядраадаг тул зарим бүтэц бүхийн хоолыг 

хэрэглэхэд бэрхшээлтэй байх (ялангуяа зажлах шаардлагатай 
хоол) 

o Хоолыг муу зажилснаас болж ханиалгах, амьсгал боогдох 
o Оройтож хэрэглүүлснээс болж хатуу бүтэцтэй хоолыг идэхэд 

амны хөндийн чадвар дутагдах 

Хөдөлгөөний төлөвлөлтийн бэрхшээл 
o Өөрийгөө хооллоход бэрхшээлтэй 

Мэдрэлийн системийн мэдрэг байдал 

o Идэхэд хатуу, ядраадаг гэдгийг мэддэг зарим  хоол хүнснээс 
зайлсхийх 

o Амар бүтэцтэй зарим нэг хоол хүнсийг илүү дуртай байх 
o Хоолыг мэдрэхийн тулд амандаа хэт ихээр хийх  

Өсөлт ба хоол тэжээлийн асуудал 
o Хэрэглээг хязгаарлах, өөр төрлийн бүтэцтэй хоолыг оройтож 

хэрэглүүлдэгтэй холбоотой 
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АРХИНЫ ХАМААРЛЫН УРГИЙН ГАЖИГ (АХУГ) БА     
ХОРТ БОДИСИЙН НӨЛӨӨЛӨЛ 33 

 

АХУГ БА ХОРТ БОДИСИЙН НӨЛӨӨЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

АХУГ гэдэг нь жирэмсэн байхдаа архи уудаг ээжээс төрсөн 
хүүхдийн нөхцөл байдлыг хэлнэ. Ээж нь жирэмсэн байхдаа  эм 
бэлдмэл хэрэглэдэг байсан бол хүүхэд нь хорт бодисийн 
нөлөөлөлтэй төрдөг. Эдгээр эмийн төрөл, хэрэглэсэн хэмжээ, 
жирэмсэний хэдий үед хэрэглэсэн, хүүхдэд хэрхэн нөлөөлөхийг 
хүүхэд төрсний дараа тодорхойлно.  

 

Жирэмсэн үед ямар ч хэмжээгээр 
согтууруулах ундаа хэрэглэвэл хүүхэд 
АХУГ-тай болоход хүргэдэг.   

 
АХУГ-тай хүүхэд нь: 

 Зөвхөн АХУГ-ийн нийтлэг шинж чанар: жижиг хамар, дээд уруул ба хамарны хооронд 
гөлгөр, намхан, жин багатай 

 Нойрны бэрхшээл 
 Уур уцаар ихтэй, тайвшруулахад хэцүү 
 Зан аашийн бэрхшээл (хэт идэвхтэй, анхаарал хандуулахад хэцүү) 
 Суралцахад бэрхшээлтэй (санах ой, эргэцүүлэн бодохдоо муу, тунгаан бодох, асуудал 

шийдвэрлэхдээ муу) 
 Бусад эрүүл мэндийн асуудлууд: сонсгол ба харааны эмгэг, бөөр, зүрх, ясны өвчин 
 Маш мэдрэмтгий мэдрэхүйн систем ба байнгын мэдрэхүйн бэрхшээлүүд нь хүүхдийг 

хүрэлцэх, үнэрлэх, амтлах, дуу чимээ зэрэгт хэт их мэдрэг болгодог.  
 Үйлдэл ба асран хамгаалагчийн хооронд шилжих, өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа 

өөрчлөхөд хүндрэлтэй  
 Биеийн агшилт бага буюу их, чичрэх магадлалтай   
 Хөгжлийн хоцрогдол 
 Сургууль, ажил, гэр, нийгэмд ажиллах чадварт муугаар нөлөөлөх хүндрэлүүд  

 
ЯАГААД ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАГ ВЭ?  

АХУГ-тай хүүхдийн хооллолтын бэрхшээлтэй байдаг хэд хэдэн шалтгаан байдаг. Үүнд: 

① Мэдрэхүйн систем нь хэт мэдрэг байдаг ба тайвшруулах, аргадахад хэцүү 
② Агшилтын өөрчлөлт, бие бялдарын хоцрогдол, биеийн хөдөлгөөнөө зохицуулах чадвар, 

эдгээр бүгд нь нярай хүүхдийг хооллох, хүүхэд өсч томроход шаардагдах илүү олон 
төрөл зүйлийн хоол идүүлэхэд хүндрэлтэй болгодог байна.  

③ Хүүхэд маш нойрмог байх буюу энгийн унтлагын хуваарийг дагахад хэцүү байх зэрэг 
унтах ба сэрэх бэрхшээлүүд 
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ТҮГЭЭМЭЛ ХООЛЛОЛТЫН 
БЭРХШЭЭЛ  ЖИШЭЭ  (ХЭРХЭН ХАРАГДДАГ ВЭ)  

Ядаргаа буюу нойрмог байдал 
o Хооллох үеэр байнга унтаа байх 
o Хооллохоор сэрээх хэцүү 
o Том хүүхэд амархан ядраадаг хоолыг идэхээс зайлсхийдэг 

Хооллох хэмжээ ба хэрэглээ буурсан 
o Бүрэн гүйцэд хооллох чадваргүй байх  
o Өдөр ба шөнийн турш маш бага хэмжээгээр хооллох 

Удаан хооллох o Хооллолтонд 30 гаруй минут зарцуулах 

Үр ашиггүй хооллолт 

o Хөхөх, угж идэхэд бэрхшээлтэй 
o Сул хөхөх (амнаас шингэн гоожих магадлалтай) 
o Хооллох үеэр уурлах 
o Хооллох үеэр хөхөх, залгих, амьсгалж чадахгүй байх 

Бие махбодийн бэрхшээл 

o Аюулгүй хооллох, идэхэд тохирох байрлалаа хадгалахад 
хүндрэлтэй 

o Булчингийн агшилт багатай байдал нь унах, ойчих эрсдэлд 
хүргэдэг ба хооллор үеэр толгой, хүзүүгээ босоо байрлуулахад 
бэрхшээлтэй байдаг 

o Өндөр агшилт нь бие, толгой, хүзүүний хэт ачаалал үүсгэдэг  

Мэдрэлийн системийн мэдрэг байдал 
ба хоолны дуршил Орчны бэрхшээл 

o Гэрэл, тод чанга дуу чимээ, идэвхитэй “завгүй” орон зай зэрэг 
орчинд хэт сандардаг 

o Зарим нэг хоолны бүтэц, амт, температур зэрэгт хүчтэй мэдрэг 
байх 

o Хүүхэд хэзээ өлсөж байгаа эсэх, идэх уух юм хангалттай 
эсэхийг мэдэх боломжгүй  

o Амыг илүү мэдрэх зорилгоор буюу анхаарал, хайхрамжгүй 
байдлаас болж амандаа хэт их чихэх 

o Шинэ хоол, шингэн уух юм турших бэрхшээл 
o Хоолны төрөл зүйлийг бууруулсан 

Амны хөндийн хөдөлгөөний бэрхшээл 

o Сул хөхөх (амнаас шингэн юм гоожих боломжтой) 
o Агшилт бага, ядраадаг, хоолонд анхаарал хандуулах нь 

буурдаг тул зарим бүтэц бүхийн хоолыг хэрэглэхэд 
бэрхшээлтэй байх (ялангуяа зажлах шаардлагатай хоол) 

o Хоолыг муу зажилснаас болж ханиалгах, амьсгал боогдох 

Удаан буюу өсөлт хоцрогдсон хоол 
тэжээлийн талаарх ойлголт  

o Хэрэглээг хязгаарлах, өөр төрлийн бүтэцтэй хоолыг оройтож 
хэрэглүүлдэгтэй холбоотой 

o Өсөлтийг удаашруулах буюу саатуулах  
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ДУТУУ БА БАГА 
ЖИНТЭЙ ТӨРӨЛТ?   

ДУТУУ БА БАГА ЖИНТЭЙ  ТӨРӨЛТ ГЭЖ 
ЮУ ВЭ?   

Дутуу төрөлт гэдэг нь хүүхэд эрт (37 долоо 
хоногоос өмнө) төрөхийг хэлдэг. Дутуу төрөлт нь 
хүүхэд нас бардаг мөн хүүхэд төрсний дараа 
эмнэлэгт хэвтдэг хамгийн түгээмэл шалтгаан юм. 
Бага жинтэй төрсөн хүүхдүүд эрүүл мэндийн хэд 
хэдэн эмгэгтэй (чихрийн шижин, таргалалт, цусны 
даралт ихдэх), нярай эндэх өндөр эрсдэлэй байдаг байна. Эрт төрсөн нярай нь тархи, уушги, 
рефлексийн хөгжил үүсдэг үе буюу эхийн хэвлийд байх сүүлийн гурван  сарын хугацааг бүхэлд 
нь буюу хэсэгчилэн алдаж магадгүй юм. Ихэнхдээ эдгээр нярай хүүхдүүд залгих рефлекс 
суухаасаа өмнө төрдөг тул эхэн үед хооллоход маш хэцүү байдаг.  

 

Дутуу жинтэй хүүхэд гэдэг нь 2500 грамм, 2,5 кг-аас бага жинтэй 
хүүхдийг хэлнэ. (5 паунд 8 унци) 

 
Дутуу буюу бага жинтэй төрсөн хүүхэд гэдэг нь:  

 Нойрны бэрхшээлтэй  
 Эрт төрсний улмаас хөгжил бүх чиглэлд хоцрогдсон  
 Зан аашны бэрхшээл ба суралцах бэрхшээл 
 Харааны ба сонсголын бэрхшээл, астма, амьсгал давчдах, татах гэх мэт бусад эрүүл 

мэндийг асуудал  
 Мэдрэлийн системийн хэт мэдрэг 
 Уур уцаах ихтэй, тайвшруулахад хэцүү 
 Удаан хугацаагаар эсвэл байнга эмнэлэгт хэвтэх 
 Хоол боловсруулах эрхтний асуудал ба хоолны дуршил муудах 

 

ЯАГААД ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАГ ВЭ?  

Дутуу буюу бага жинтэй төрсөн хүүхэд хооллолтын хэд хэдэн бэрхшээлтэй байдаг. Үүнд: 

① Мэдрэхүйн систем хүчтэй болдог бөгөд тайвшруулах, аргадахад хэцүү байдаг 
② Эрт төрснөөс болж бие махбодийн бие болон дотоод эрхтэн тогтолцоо бүрэн гүйцэд 

боловсроогүй байдаг бөгөөд үүнээс болж хооллолтод шаардлагатай байдаг амьсгалах, 
хөхөх, залгих гэх мэт зайлшгүй хэрэгцээт чадвар суугаагүй буюу үүсээгүй байдаг байна.   

③ Унтах, сэрэх үед бэрхшээлтэй байдаг нь хоолохын тулд сэрээх, сэрүүн байлгаж хооллох 
зэрэгт хүндрэл дагуулдаг байдаг. 

④ Байнгын эмчилгээний улмаас мэдрэхүйн чадвар нь өндөр хөгждөг бөгөөд ингэснээр 
хүүхэд уйлах, угж, халбага, аяганаас зугтах, угжинд хүрэхэд буюу харахад хүртэл тав 
тухгүй байх зэрэг нөхцөл байдал үүсгэдэг байна.  
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⑤ Хооллох (байнга ханиалгах, хахах, татах, эмчилгээнээс болж өвдөх зэрэг) үеэр тав 
тухгүй байдаг нь хүүхэд хоолонд муудах шалтгаан болдог.  

 

ТҮГЭЭМЭЛ ХООЛЛОЛТЫН 
БЭРХШЭЭЛ  

ЖИШЭЭ  (ХЭРХЭН ХАРАГДДАГ ВЭ)  

Ядаргаа буюу нойрмог байдал 

o Хоолох үеэр байнга унтах 
o Сэрүүн байлгаж хооллоход бэрхшээлтэй  
o Том хүүхэд амархан ядраах зарим нэг хоол хүнс хэрэглэхээс 

зайлсхийх 

Хооллох хэмжээ ба хэрэглээ буурсан 
o Бүрэн гүйцэд хооллох чадваргүй байх  
o Өдөр ба шөнийн турш маш бага хэмжээгээр хооллох 

Удаан хооллох o Хооллолтонд 30 гаруй минут зарцуулах 

Зохион байгууллалтгүй хооллолт 

o Хөх ба угжаар хооллоход бэрхшээлтэй байх 
o Сул хөхөх (амнаас шингэн гоожих магадлалтай) 
o Хооллох үеэр уур уцаар ихтэй болох 
o Хооллох үедээ хөхөх, залгих, амьсгалахдаа муу байх  
o Шингэн юм уухдаа зогисох, амьсгаа давчдах 
o Амьсгал өгндөр эрсдэлтэй авах 

Бие махбодийн бэрхшээл 

o Аюулгүй хооллох, идэхэд тохирох байрлалаа хадгалахад 
хүндрэлтэй 

o Булчингийн агшилт багатай байдал нь унах, ойчих эрсдэлд 
хүргэдэг ба хооллор үеэр толгой, хүзүүгээ босоо байрлуулахад 
бэрхшээлтэй байдаг 

o Өндөр агшилт нь бие, толгой, хүзүүний хэт ачаалал үүсгэдэг 

Амны хөндийн хөдөлгөөний бэрхшээл 

o Сул хөхөх (амнаас шингэн юм гоожих боломжтой) 
o Агшилт бага, ядраадаг тул зарим бүтэц бүхийн хоолыг хэрэглэхэд 

бэрхшээлтэй байх (ялангуяа зажлах шаардлагатай хоол) 
o Хоолыг муу зажилснаас болж ханиалгах, амьсгал боогдох 

Мэдрэлийн системийн мэдрэг байдал 
ба хоолны дуршил 

o Гэрэл, тод чанга дуу чимээ, идэвхитэй “завгүй” орон зай зэрэг 
орчинд хэт сандардаг 

o Зарим нэг хоолны бүтэц, амт, температур зэрэгт хүчтэй мэдрэг 
байх 

o Хүүхэд хэзээ өлсөж байгаа эсэх, идэх уух юм хангалттай эсэхийг 
мэдэх боломжгүй  

Өсөлт ба хоол тэжээлийн асуудал 
o Хүнсний хэрэглээг багасгах, хязгаарласаас болж гүйцэд хөгжөөгүй 

тогтолцооны улмаас амны хөндий, хоол боловсруулах эрхтэнд 
асуудал үүсэх магадлалтай 



Б. 6 | ЗҮЙЛ 6.2: ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙН ТҮГЭЭМЭЛ НӨХЦӨЛ БАЙДЛУУД 

236 

 

 
ХАРААНЫ 
БЭРХШЭЭЛ 
 

ХАРААНЫ БЭРХШЭЭЛ ГЭЖ  ЮУ ВЭ?   
 
Харааны бэрхшээл гэдэг нь хүүхэд нэг ба хоёр 
нүдээрээ юу ч харахгүй байх, эсвэл зарим өнцгөөр 
харах боловч харааны бэрхшээлтэй (кортикал 
харааны бэрхшээл, ойрын хараа муудах гэх мэт) 
байхыг хэлдэг.  

 
Харааны бэрхшээлтэй хүүхэд нь: 

 Хөгжил хоцрогдох, ялангуяа бие махбодийн, 
эрт суралцах, харилцах  

 Харааны үлгэр байхгүй тул хэрхэн идэх, 
хэрхэн өөрийгөө хооллох талаар сурахад 
бэрхшээлтэй  

 Сурч боловсроход бэрхшээлтэй 
 Хүрээлэн буй орчноо танихад бэрхшээлтэй  
 Сурах, харилцах олон төрлийн арга барилын 

хэрэгцээ (Брайл үсэг) 

 

ЯАГААД ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛ ТҮГЭЭМЭЛ БАЙДАГ ВЭ?  

Харааны бэрхшээлтэй хүүхэд хооллолтын хэд хэдэн бэрхшээлтэй байдаг. Үүнд: 

 
① Мэдрэхүйн систем нь өндөр хөгжсөн тул шинэ хоолонд хүрэх, идэх нь маш хэцүү байдаг 

 
② Харааны бэрхшээл нь хооллолтын хөгжилд нөлөөлдөг биеийг (толгой ба хүзүүний хүч 

чадал муу, хоолоо идэхдээ эгц босоо суух чадвар муу, хоолондоо хүрэх, барихад, 
өөрийгөө хооллоход хэцүү) хэрхэн яаж хөдөлдөгийг сурахад илүү хэцүү болгодог байна. 
 

③ Сонсгол муудах, бие махбодийн ба танин мэдэхүйн чадвар муудах зэрэг бусад нэмэлт 
нөхцөл байдал ба өвчин эмгэг нь харааны бэрхшээл үүсэхэд нөлөөлдөг ба энэ нь 
хүүхдийн хооллолтын хөгжилд нөлөөлж болзошгүй байдаг.  
 

④ Хараа муудсан буюу хараагүй болсон нь хооллох үед хүүхдийг тайван болгож, хоолонд 
хүрэх, амталахад аюулгүй мэдрэгддэг ба хэрхэн хооллох талаарх зарим нэг элементийг 
төвөгтэй болгодог байна. 
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ТҮГЭЭМЭЛ ХООЛЛОЛТЫН 
БЭРХШЭЭЛ  ЖИШЭЭ  (ХЭРХЭН ХАРАГДДАГ ВЭ)  

Мэдрэлийн системийн мэдрэг байдал ба 
хоолны дуршил 

o Хүрээлэн буй орчингоос болж хэт айж сандрах, ялангуяа 
мэдрэхүйн чадвар (хүрэх, мэдрэх) 

o Зарим нэг хоолны бүтэц, амт, температурт хэт мэдрэг байх  
o Тодорхой зарим нэг төрлийн хоолны аяга, халбага, цайны 

аяга, хоолны сав зэрэг зүйлд хүчтэй мэдрэг байх 
o Аятайхан амттай болохын өмнө эхлээд гар (эсвэл хөл) 

ашиглан хоолонд хүрэх хугацааг уртасгах шаардлагатай 
o Асран халамжлагчаар хооллуулахаас зайлсхийх, татгалзах  
o Хоолны нэр төрлийг ихэсгэж байгаа үед аажмаар шилжих 

Амны хөндийн хөдөлгөөний бэрхшээл 
o Зарим хоол хүнсийг шингээхэд хүндрэлтэй байх 
o Хожимдож танилцуулснаас болж хатуу бүтэцтэй хоолыг 

идэхэд амны хөндийн чадвар хоцрогдох 

Бие махбодийн бэрхшээл 

o Аюулгүй хооллох, идэхэд тохирох байрлалаа хадгалахад 
хүндрэлтэй 

o Мэдрэхүйн систем (мэдрэхүйн уян хатан чанар) нь хэт 
мэдрэг тул өөрийгөө хооллоход  бэрхшээлтэй байх, мөн 
хоолоо байрлуулахад бэрхшээлтэй байх 

Бусад нөхцөл байдалтай холбоотой 
бэрхшээлүүд (тархины саажилт, аутизм 

спектрийн эмгэг, харааны бэрхшээл гэх мэт) 

o Хоол хүнс хүлээн авахад нөлөөлдөг мэдрэхүйн систем хэд 
өндөр хөгжсөн 

o Булчингийн агшилтийн (их буюу бага )улмаас зөв 
байрлахад тулгарч буй бэрхшээлүүд 

Өсөлт ба хоол тэжээлийн асуудал 
o Хоолны хэрэглээ багассан, хэрэглээг хязгаарласаны 

улмаас өөр өөр хоолны бүтэцтэй оройтож хэрэглүүлэх 
боломжтой  
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ЗҮЙЛ 6.3: ХООЛООР ХЯЗГААРЛАГДАХГҮЙ: 
ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДИЙГ ДЭМЖИХ  
 ЗӨВЛӨМЖҮҮД  
 

Тухайн нөхцөл байдалд байгаа ч бай үгүй ч бай, хүүхэд бүр өсч хөгжих бүрэн боломжийг хүртэх 
эрхтэй. Хүүхдэд бэрхшээл тулгарч байгаагаас үл хамааран асран хамгаалагчид хүүхдийн давуу 
тал, чадвар, хэрэгцээ шаардлагыг ойлгох нь маш чухал. Цаашлаад зөвхөн хүүхдийн хооллолт, 
хоолны цагаар зогсохгүй бүхий л хөгжлийг нь дэмжиж байх нь чухал юм. Өдөр тутмын үйл 
ажиллагаа, дэглэмийн үеэр хүүхдэд энгийн тусламж дэмжлэг үзүүлснээр асран хамгаалагчид нь 
маш бага цаг хугацаа шаарддаг үр дүнтэй арга замаар хүүхдийн хөгжлийг дэмжиж чадна.  

 

Янз бүрийн насны тусгай хэрэгцээт хүүхдийн хөгжлийн талбарыг дэмжих үйл 
ажиллагааны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2, 3, 4, 5-р Бүлгээс үзнэ үү. 

 



Б. 6 | ЗҮЙЛ 6.3: ХООЛООР ХЯЗГААРЛАГДАХГҮЙ: ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ БУЮУ ТУСГАЙ 
ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДИЙГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД 

239 

 
ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДИЙГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨМЖ  

 

ЗӨВЛӨМЖ 1: 

Эрүүл харилцаа тархины өслөтөд тусладаг. Хэдий тусгай хэрэгцээт хүүхэд байсан ч хүчтэй, 
эрүүл өсч торниоход тэдэнд эерэг харилцаа хэрэгтэй. Хүүхэд ба асран хамгаалагч нь 
хоорондоо эерэгээр харилцах нь хүүхдийн уураг тархи, бие махбод, оюун ухааны хөгжлийг 
дэмждэг байна. Хүүхэд асран хамгаалагчтайгаа цагийг үр ашигтай, чанартай өнгөрүүлснээр 
хүчтэй уураг тархитай, бие махбодитой болж өснө. Асран хамгаалагч нь өдрийн турш эерэг 
харилцаагаар хүмүүжүүлдэг, тусгай хэрэгцээт хүүхэд нь илүү эрүүл, илүү өсөлт сайтай (бие 
махбоди ба оюун санаа) байдаг байна. Хүүхдүүд идэх, өсч хөгжихдөө бэрхшээлтэй байдаг тул 
эдгээр нь чухал юм. 

ЗӨВЛӨМЖ 2: 

Өндөр найдлага тавих. Тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд бидний бодож байснаас илүү зүйлийг хийж 
чаддаг. Та боломжгүй байгаа үедээ өсгөж хүмүүжүүлж, сургах хэцүү. Асран халамжлагч нар нь 
эдгээр хүүхдүүдэд тоглох, харилцах, сурах, шинэ зүйлийг туршиж үзэх олон боломжийг олгох 
ёстой. .  

ЗӨВЛӨМЖ 3:  
Тэдний давуу талыг олох. Тусгай хэрэгцээт хүүхэд бүр өөрийн гэсэн давуу талуудтай байдаг. 
Асран хамгаалагчид тэдгээрийн давуу талуудыг тодорхойлж, хүүхдийг үргэлжлүүлэн 
хөгжүүлэхэд нь ашиглах нь маш чухал юм. 

ЗӨВЛӨМЖ 4:  
Хүүхэд бүрийг хувь талаас нь авч үзэх. Тусгай хэрэгцээт хүүхэд бүр өөр өөр байдаг. Хэдий тэд 
ижил нөхцөл байдалтай байгаа ч, тэд ижилхэн чадвар, хэрэгцээ шаардлагатай байдаггүй.  

ЗӨВЛӨМЖ 5: 
Хүүхдүүд эерэг харилцааны агуулгыг хамгийн сайн сурдаг. Хоолны үеэр (ба түүнээс гадна) 
тусгай хэрэгцээт хүүхэдтэй эерэг харилцах нь тэдний хөгжлийг дэмжих шилдэг арга зам юм.  
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ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДИЙН ТУХАЙ ГОЛ ОЙЛГОЛТ  

Өвөрмөц онцлогтой тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд асран хамгаалагч нараасаа их 
хэмжээний асаргаа сувилгаа, тэвчээр шаардагддаг. Эдгээр хүүхдүүдэд хооллолт нь 

онцгой бэрхшээлтэй байдаг  байна. Тэдэнд ямар хэрэгцээ байж болох вэ, тэднийг хэрхэн 
хамгийн сайнаар дэмжих вэ, аль хүүхдүүдэд илүү их хэрэгцээ байна вэ гэдгийг асран 
хамгаалагч нар нь ойлгож, урьдчилан харах нь үнэ цэнэтэй юм.  

 

 

САНАХ УЧИРТАЙ ЧУХАЛ ОЙЛГОЛТУУД:  

 
①  Өндөр найдлага тавих. Тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд бидний бодож байснаас илүү 

зүйлийг хийж чаддаг. Та боломжгүй байгаа үедээ өсгөж хүмүүжүүлж, сургах хэцүү. 
Асран халамжлагч нар нь эдгээр хүүхдүүдэд хоолны цагаар шинэ хоол идэх, өөрийгөө 
хооллох гэх мэт тоглох, харилцах, сурах, шинэ зүйлийг туршиж үзэх олон боломжийг 
олгох ёстой. 
 

②  Асран хамгаалагч нь өдрийн турш эерэг харилцаагаар хүмүүжүүлдэг, тусгай хэрэгцээт 
хүүхэд нь илүү эрүүл, илүү өсөлт сайтай (бие махбоди ба оюун санаа) байдаг байна. 
Хүүхдүүд идэх, өсч хөгжихдөө бэрхшээлтэй байдаг тул эдгээр нь чухал юм. 

 

 

 

 

Хооллолтын бэрхшээлтэй хүүхдийг хооллоход нь хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх талаархи 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7-р бүлэг ба Хавсралтаас үзнэ үү.  

 

 

 

 




