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 ЗҮЙЛ 1.4: ХӨХӨӨР ХООЛЛОЛТЫН ҮНДЭС  
 

 
ХӨХӨӨР ХООЛЛОЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?12 
Хөхөөр хооллох буюу хөхүүлэх гэдэг нь хүүхдийг хооллох анхан шатны суурь болдог. Хөхний 
сүү нь хүүхдэд хамгийн тохиромжтой, хамгийн тэжээллэг хүнс байдаг бөгөөд хөхөөр хооллох нь 
эх хүүхдийн хооронд анхны зайлшгүй холбоо тогтоох хамгийн хүчтэй арга юм. Нийгмийн зүгээс 
дэмжлэг сайн байвал бүх эхчүүд хүүхдээ хөхөөрөө хооллох боломжтой. 6 сар болон түүнээс 
бага настай хүүхдийг дан хөхний сүүгээр (хүүхдэд зөвхөн хөхний сүү өгнө – эхийн сүү 
орлуулагч, нэмэлт хоол, ус, бусад хүнс болон уух зүйлс өгөхгүй) хооллохыг нэн тэргүүнд зөвлөж 
байна. 6 сар хүрснээс нь хойш хүүхдийг хөхөөр хооллохоос гадна насанд нь тохирсон нэмэлт 
хоолыг өгч болох юм.  

 

 
“Хөхөөр хооллох нь хүүхдийн эрүүл мэнд, өсөн бойжилтыг хангах 
хамгийн үр дүнтэй арга болно” – Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, 
2018 

 

 

 

Хэзээ хөхөөр хооллож эхлэх вэ? 

 Ээжүүд нь хүүхдээ төрсний дараа 1 
цагийн дотор аль болох хурдан 

хөхүүлж эхлэх хэрэгтэй. 
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ХӨХӨӨР ХООЛЛОХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ ЮУ ВЭ?13 
 

 
ХҮҮХДЭД 

 
ЭЭЖИД 

Бүрэн, хамгийн тохиромжтой тэжээл Жирэмслэлт хоорондын хугацааг уртасгахад тусалдаг 

Тархины чухал хэсгүүдийн хөгжлийг дэмждэг Хүүхэд төрүүлсний дараа хурдан тэнхрэхэд тустай 

Аливаа өвчин, өвчлөлтөөс хамгаалдаг Хавдар болон бусад өвчний эрсдэлийг бууруулдаг 

Өвдсөн үед эдгэрэлтийг хурдасгахад тустай Угжаар хооллохтой харьцуулбал зардал багатай 

Үхлийн эрсдэлийг бууруулдаг Тав тухтай, цаг хэмнэлттэй (бэлтгэх зүйл байхгүй, 
хүүхдээ аваад л болно гэх мэт). 

Хүүхдийн ерөнхий өсөлт, тэжээл, эрүүл бойжилтыг 
дэмждэг 

Эрүүл ахуйн шаардлагыг багасгадаг (шил угаах 
шаардлагагүй) 

Эхтэйгээ хүчтэй харилцаа эрт үүсгэхэд тустай  Ээжид сэтгэл ханамжтай байдлыг бүрдүүлж, 
хүүхэдтэйгээ эрт харилцаа үүсгэхэд тустай 

 
 

Хөхөөр хооллолт ба хөхний сүү нь эх болон хүүхдэд хоёуланд нь урт хугацааны ашиг тусыг 
өгдөг. Хөхний сүү нь хүүхдэд хэрэгтэй бүх тэжээлийг агуулдаг ба хүүхдийн ерөнхий хөгжилт, 
өвчнөөс хамгаалах (эх болон хүүхдийг), үхлийн эрсдэлийг багасгаж (эх болон хүүхдийн), гэр 
бүлийн зардлыг нэмэхгүй, мөн хүүхдийг хөгжихөд нэн чухал баталгаатай, анхны харилцааг 
үүсгэхэд чухал ач холбогдолтойгоороо хөхөөр хооллох, хөхний сүү үнэхээр гайхамшигтай.  

 

 
 
Зөвхөн хөхний сүүгээр хооллодог хүүхдүүд багтраа, харшилаар 
өвчлөх магадлал багатай байдаг, мөн суулгалт, амьсгалын замын 
өвчин, чихний халдвар авах нь цөөн байдаг. 

 

 

 

 
ХӨХӨӨР ХООЛЛОХ БОЛОН ХӨХНИЙ СҮҮНИЙ АШИГ ТУС  
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ХҮҮХДИЙГ ХӨХӨӨР ХООЛЛОХГҮЙ, ЭСВЭЛ ХҮҮХЭД 
ХӨХНИЙ СҮҮ ХҮЛЭЭЖ АВАХГҮЙ БАЙХ ШАЛТГААНУУД 
Хүүхэд хөхөөр хооллох боломжгүй, эсвэл хөхний сүү хүлээж авахгүй байх олон шалтгаанууд 
бий. Зарим тохиолдолд бид шалтгааныг нь мэддэг, зарим үед мэддэггүй. Асрагчийн хувьд бид 
байж болох шалтгаануудын талаар мэдлэгтэй байж, эх болон хүүхдийг адилхан дэмжиж 
ажиллах ёстой. Мөн хүүхдэд дараах шалтгаануудын аль нэг нь илэрсэн ч гэсэн хөхөөр хооллох 
боломжгүй гэсэн үг биш. Эрүүл мэндийн асуудалтай хүүхдийг хөхний сүү болон хөхөөр 
хооллосноор илүү дүн дүнтэй байдаг. Энэ нь тэдний хувьд хөхөөр хооллоход бэрхшээл 
тулгарах, эсвэл ийм боломж огт олдохгүй байх ч магадлалтай гэсэн үг.  

Хүүхэд хөхөөр хооллохын тулд тусгайлан дэмжлэг шаардах, эсвэл хүүхэд хөхний сүү хүлээж 
авахгүй байх нийтлэг шалтгаанууд: 

①  Дутуу төрөлт, өвчин зэрэг хүүхдийн эрүүл мэндийн нөхцөл, төрсний дараа эхтэйгээ хамт 
байх боломжгүй байдал 

②  Хүүхдээ төрүүлсний дараа эх эрүүл мэндийн шалтгаанаас хүүхэдтэйгээ байх боломжгүй 
байх, өвчин, өвчлөлт зэрэг 

③  Онцгой хам шинж эсвэл сэтэрхий уруул эсвэл тагнайтай байх зэрэг бүтцийн хувьд 
ялгаатай байх  

④  Мэдрэлийн булчингийн эмгэг (тархины саажилт) 
⑤  Хөгжлийн бэрхшээл (Дауны хам шинж) 
⑥  Нийгэмшил-сэтгэл хөдлөлийн эсвэл орчны нөлөө (хүүхэд эхгүй байх, эхийн хувийн үзэл 

бодол гэх зэрэг) 
⑦  Боловсролын болон олон нийтийн дэмжлэгийн байдал (эх нь хүүхдээ хэрхэн хөхүүлэхээ 

мэдэхгүй байх, эхийн гэр бүл болон орчин тойрныхон нь тусламж хангалттай үзүүлэхгүй 
байх) 
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 Энэ хүүхэд сэтэрхий уруул ба 
тагнайтай төрсөн бөгөөд энэ нь 

хөхөөр хооллолтыг илүү 
бэрхшээлтэй болгосон 

 
Энэ хүүхэд хэдэн 7 хоногийн өмнө дутуу 

төрсөн бөгөөд эмнэлэгт эхээсээ хол 
байх шаардлагатай байсан. Хүүхэд маш 

жижиг, сул дорой байсан тул хөхөөр 
хооллоход хэцүү байсан. 

 

Энэ хүүхэд төрсөнийхөө дараа хаягдсан 
учир өнчин хүүхэд асрах газрын 

асаргаанд ирсэн юм. Эх нь байхгүй 
учраас хөхөөр хооллох  болон хөхний 
сүүгээр хооллох боломжгүй болсон.  
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Шинэ судалгаагаар вирусын эсрэг эмчилгээ хийлгэж байгаа эх хүүхдийг 
зөвхөн хөхөөр хооллох нь эхээс хүүхэд рүү ДОХ халдах эрсдэлийг 
харьцангуй бууруулах боломжтойг харуулсан. 

Сүрьеэ өвчтэй 
эхчүүд багадаа 2 

долоо хоног 
эмчилгээ хийлгэсэн 

бол мөн халдвар 
тараагч биш бол 

хүүхдээ хөхөөр 
хооллох боломтой. 

ХӨХӨӨР ХООЛЛОХ, ХӨХНИЙ СҮҮГЭЭР ХООЛЛОХДОО 
АНХААРАХ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ14 ,15 
Хөхөөр хооллох, хөхний сүүгээр угжих нь эх болон хүүхдийн хувьд маш их ач холбогдолтой 
хэдий ч зарим тохиолдолд эх хүүхдээ хөхөөр хоолохгүй байх хөхний сүүгээ өгөхгүй байх цөөн 
шалтгаанууд бий. 

Эх хүүхдэдээ хөхний сүү өгөх болон хөхөөр ХООЛЛОХГҮЙ байх нийтлэг 
шалтгаанууд:  

o Эх нь ДОХ (хүний дархлал хомсдолын вирус)-ын халдвартай байвал (1т) 6 сарын турш 
дан хөхөөр хооллох боломжгүй, (2т) эх нь хөхөөр хооллох үедээ вирусын эсрэг эм 
хэрэглэх боломжгүй эсвэл хэрэглэхгүй байх 

o Эх нь 1 болон 2-р төрлийн Т эсийн лимфотропийн вирустай байх, (вирус нь бэлгийн 
замаар, тариурыг дахин хэрэглэснээс үүдэн цусаар дамжиж тархдаг ба хорт хавдар 
үүсгэх боломжтой) 

o Эх нь Эбола вирустай байх, эсвэл вирустай байх магадлалтай байх  
o Эх нь кокайн, PCP- Фенциклидин зэрэг гудамжны хар тамхи хэрэглэдэг бол. 
o Хүүхэд галактоземи (хөхний сүү болон энгийн эхийн сүү орлуулагчийг боловсруулах нь 

аюултай байдаг ховор эмгэг) оноштой бол 

 

Эх хүүхдээ ТҮР ХУГАЦААГААР хөхөөр хооллохгүй байх, гэхдээ хөхний сүүгээ ӨГЧ 
БОЛОХ нийтлэг шалтгаанууд:  

o  Эх нь идэвхитэй сүрьеэ өвчтэй, эмчилгээ хийлгэхгүй байгаа бол 
o Эх нь төрөхөөс 5 хоног, төрсний дараа 2 хоногийн хгацаанд илэрсэн салхийн цэцгийн 

халдвартай бол  
 Эх хүүхдээ ТҮР ХУГАЦААГААР хөхөөр хооллохгүй байх, хөхний 
сүүгээ ӨГЧ БОЛОХГҮЙ байх нийтлэг шалтгаанууд:   
o Эх нь бруцеллёз (халдвартай амьтан, эсвэл амьтны гаралтай 

бүтээгдэхүүнээс дамжсан бактерийн халдвар)-оор халдварласан ба 
эмчилгээ хийлгэхгүй байгаа бол  

o Эх нь идэвхитэй Герпес вирусаар халдварласан бөгөөд хөхөн дээр 
илэрсэн бол  

o Ээж нь цацраг идэвхит эмийг хэрэглэдэг (өвчин оношлох, эмчлэхэд 
ашигладаг цацраг идэвхит шинж чанартай эм уудаг) бол 

o Эх нь хүүхдэд аюултай байж болох эм хэрэглэж байгаа бол (алкалоид, 
антинопластик, антиконвульсан, циклоспорин, амиодарон, лити) 
 

 
 



БҮЛЭГ  1 |  ЗҮЙЛ  1 .4 :  ХӨХӨӨР ХООЛЛОЛТЫН ҮНДЭС  

 

42 

Эхчүүд хөхүүлэхгүйгээр, гараараа саах, эсвэл хөхний сүү саагчаар сүүгээ 
сааж хүүхдэдээ угжинд хийж өгч болно. 

ХӨХӨӨР ХООЛЛОХ НИЙТЛЭГ БАЙРЛАЛУУД16 ,17 
Хүүхдийг хөхөөр хооллох олон байрлалууд байдаг. Хамгийн нийтлэг байрлалуудыг энэхүү 
гарын авлаганд орууллаа. Эх болон хүүхэд бүр өөр өөртөө тухтай байрлал (ууд)-ыг сонгож 
болно. Байрлал тус бүр нь өөр өөрийн давуу талтай; гэхдээ бүх байрлалуудын хувьд адилхан 
байдаг нэг ашигтай тал нь: эх хүүхэд дотно харилцаа үүсгэх байдаг. Эх нь хүүхдээ дөнгөж 
хөхөөр хооллож эхэлж байгаа, хүүхдийнхээ талаар ойлгож эхэлж байгаа эхний хэдэн 7 хоногт 
ээжүүдэд тусламж хэрэгтэй байх магадлалтай. Зарим хүүхдүүд эхнээсээ л хөхөө сайн амлаж, 
хооллож эхэлдэг бол олон хүүхдүүд баримжаагүй, тусламж хэрэгтэй байх тохиолдлууд бий.  

 

Одоогийн байгаа байрлал нь эх болон хүүхдэд тухгүй байвал өөр 
байрлалыг туршиж үзэх нь зүйтэй. Заримдаа ээжүүд өөртөө “яг тохирсон 
байрлал”-ыг олох хүртлээ олон байрлалуудыг туршиж үзэх шаардлагатай 
байдаг.  
 

БАЙРЛАЛАА ХЭРХЭН СОНГОХ ВЭ?  
Эх хүүхдийн хувьд хөхүүлэх зөв байрлалаа олох нь: 

 
①  Хүүхдэд зөв амлахад нь тусалснаар хүүхэд сайн хооллож чадах  
②  Хөхний толгой болон хөх өвчин орох, хөхний толгой хагарч гэмтэх үрэвсэхээс хамгаалах  
③  Хүүхдийн хангалттай жин нэмэлтийг дэмжих 
④  Эх болон хүүхдэд аль алинд нь тухтай байх  
⑤  Эхийн хөхөөр хооллох хугацааг уртасгахад тустай 

 

 

Сайн амлуулах гэдэг нь хүүхэд хөхөхөд 
хялбар хооллох боломжтойгоор 

хөхтэй сайн холбогдсон байхыг хэлнэ. 
Сайн амлуулсан бол эхийн хувьд 

хөхөөр хооллож байх үед өвчин орох, 
тухгүй байдлыг бууруулах боломжтой. 
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Эх нь хүүхдээ 
хөхүүлж байгаа 
хөхнийхөө эсрэг 
талын гараар 
тэвэрч барина. 

ӨЛГИЙДӨЖ ТЭВРЭХ 
  
ХЭРХЭН:  

o Ээж нь тухтай байрлалд сууна.  
o Хүүхэд хажуу талаараа ээж рүүгээ харсан 

байрлалтай хэвтэнэ. (Эх хүүхдэд илүү тухтай 
байлгахад дэр, зөөлөвч, эсвэл хөнжил ашиглаж 
болно.) 

o Хүүхдийн бие болон толгойны хэсэг нь эхийн шуун 
дээр байрлана.  

o Хүүхдийн гэдэс нь эхийн гэдэс рүү чиглэсэн 
байрлалтай байна.  

o Хүүхдийн чих, мөр, ташаа нь толгойтой шулуун 
шугамд байх ба толгой нь ташаанаас өндөр 
байрлалд байна.  

ХАМГИЙН САЙН :  0-12 сартай бүх хүүхдэд  
 
 

 
 
 
 
ЗӨРҮҮЛЖ ТЭВРЭХ  

ХЭРХЭН:  

o Ээж нь тухтай байрлалд сууна.  
o Хүүхэд хажуу талаараа ээж рүүгээ харсан 

байрлалтай хэвтэнэ. (Эх хүүхдэд илүү тухтай 
байлгахад дэр, зөөлөвч, эсвэл хөнжил ашиглаж 
болно.) 

o Хүүхдийн бие болон толгойны хэсэг нь эхийн 
хооллож байгаа хөхний эсрэг талын гарын шуун 
дээр байрлана.  

o Эхийн гар нь хүүхдийн мөр хүзүүг түшиж, хүүхдээ 
арагшаа гэдийж амаа ангайн амлах боломж өгнө.  

o Хүүхдийн гэдэс нь эхийн гэдэс рүү чиглэсэн 
байрлалтай байна. 

o  Хүүхдийн чих, мөр, ташаа нь толгойтой шулуун 
шугамд байх ба толгой нь ташаанаас өндөр 
байрлалд байна.  

 
 
ХАМГИЙН САЙН :  0-12 сартай бүх хүүхдэд  

Эх нь хүүхдээ хөхүүлж байгаа хөхний талын 
гараараа хүүхдээ тэвэрч дэмжиж хөхүүлнэ.  
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Хүүхэд эхийнхээ хажуу талд байрлах ба хөл нь 
эхийнхээ гаран доор байрлалтай байна. 

 

 
ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТЭВРЭЛТ  
ХЭРХЭН:  

o Ээж нь тухтай байрлалд сууна.  
o Хүүхэд нуруугаараа ээжийнхээ гар болон 

цээжний хооронд хэвтсэн байрлалд байна. (Эх 
хүүхдэд илүү тухтай байвал эхийн талд дэр, 
зөөлөвч, хөнжил тавьж болно) 

o Хүүхдийн биеийг эхийн шуу тулж өгнө.  
o Эхийн алга нь хүүхдийн мөр болон хүзүүг 

түшиж өгнө.  

 
ХАМГИЙН САЙН :  0-12 сартай бүх хүүхдэд. Хөх 
томтой ээжүүд болон/эсвэл мэс заслын аргаар 
төрсөний дараа тухгүй байгаа эхчүүдэд.  
 
 
 

 

ХАЖУУГААРАА ХЭВТЭХ   

ХЭРХЭН:  

o Эх хажуу талаараа тухтай байрлалд 
хэвтэнэ.  

o Хүүхэд эхийнхээ дэргэд хажуу 
талаараа эхийнхээ гэдэстэй гэдэс нь 
харалдаа хэвтэнэ. (Эх хүүхдэд илүү 
тухтай байлгахад дэр, зөөлөвч, 
эсвэл хөнжил ашиглаж болно.) 

o Эх шал, ор, хөнжилд ойрхон байгаа 
гараараа хүүхдийн нурууг түшиж 
өгнө.  

o Хүүхдийн нурууг нь тулж өгөхийн 
тулд бөөрөнхийлсөн алчуур эсвэл 
хөнжил зэргийг хүүхдийн нурууны ар 
талд ивж болно.  

  
 

ХАМГИЙН САЙН:  0-12 сартай ихэнх 
хүүхдүүд. Хүүхэд эх нь суугаа байрлалд 
байхад сайн хөхөж чадаж байгаа бол 
тохиромжтой.  

Эх хүүхэд хоёулаа ор, хөнжил, 
буйдан, матрас, шал гэх мэт 
тулгууртай байна. 
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Хүүхэд эхийнхээ биен дээр 
тулгуурлаж байх тул бие 
толгой нь хөдлөхөд 
чөлөөтэй байна. 

ХАГАС НАЛСАН БАЙРЛАЛ 

ХЭРХЭН:  

o Эх нь тухтай байрлалд сууж/хэвтэж байна.  

o Эх нь арагшаа налж (хагас налуу байдлаар) 
сандал, ор, эсвэл шалан дээр дэр, зөөлөвч, 
хөнжил ашиглан тухтай сууна. (Хэрэв сандал дээр 
сууж байгаа бол хөл амраагч ашиглах нь тустай 
байдаг.)  

o Хүүхэд эхийнхээ дээр хэвтэнэ (ихэвчлэн гэдсэн 
дээрээ хэвтэнэ).  

 
 

ХАМГИЙН САЙН: 0-12 сартай ихэнх хүүхдүүд. 
Сүүний урсгал хурдтай сүү сайтай эхчүүд. Сүүний 
урсгалын хурд нь бага байх шаардлагатай 
хүүхдүүдэд.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ХӨХҮҮЛЭХДЭЭ ХЭРХЭН САЙН 
АМЛУУЛАХ ВЭ?   

Хүүхэд зөв байрлалтай байгаа бол амлуулахад илүү 
хялбар байдаг. Хүүхэд сайн амлаж чадсан бол өөрт 
хэрэгтэй тэжээлийг хангалттай авч жин нэмж өснө. 
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Шат 1 Шат 2 

Шат 3 Шат 4 

 

Доор хүүхэд амлуулах “хөхний толгойн 
хавчуурга” нэртэй аргачлалыг 4 
шаттайгаар оруулав:  

 
Шат 1: Эх гараа С хэлбэртэйгээр хөхөө 
тойруулан байрлуулж, эрхий болон 
бусад хуруунуудаа хөхний толгойноос 
холб байлгана.  
 
Шат 2: Эрхий болон бусад хуруунуудаа 
ашиглан хүүхэд амлахад зориулан 
хөхийг нарийхан болгож зөөлөн шахна. 
Хөхний толгой (тойрог хэлбэрээс зуйван 
хэлбэртэй болж) өөрчлөгдөнө.  
 
Шат 3: Эх ньхөхөө өөрийнхөө 
цээж/хавирга руугаа шахаж, хүүхэд 
амлах хөхний толгойг хүүхэд рүү ил 
гарахад нь дэм болно.  
 
Шат 4: Эх нь эрхий хуруугаараа 
дотогшоо илүү түлхэж хөхний толгойг 
хүүхдийн аман дотор дээшээ чиглэсэн 
байдалтайгаар оруулж амлахад нь 
дэмжлэг үзүүлнэ. Дараа нь эх хүүхдийн 
толгойн ар талаас дэмжиж, хөх рүүгээ 
зөөлөн татаж хүүхэд амаа том 
ангайлгахад нь тусална.  

 

Амлуулах нэмэлт зөвлөмжүүд: 

①  Хүүхдийн бие нь эхийн хөхний толгойн түвшний өндөрт эсвэл арай доор байрлана.  
②  Амлуулахаасаа өмнө хүүхдийн толгой бага зэрэг гэдгэр (эх гараараат дэмжиж байна) 

байж хүүхэд амаа  ангайж амлах боломжтой болно.  
③  Хүүхдээ хөх рүүгээ ойртуулна — хөхөө хүүхэд рүүгээ орйтуулахаас зайлсхий. 
④  Хүүхдийн дээд уруулыг хөхний толгойгоор шүргүүлж хүүхэд амаа ангайж амлахыг нь 

дэмжиж өгнө. 
⑤  Хөхний толгойг хүүхдийн дээд уруулны өнцгүүд рүү шүргүүлж хүүхэд амаа ангайлган 

амлахад нь дэмжлэг өгнө..  
⑥  Хөхний толгойг хүүхдийн хамарны түвшинд байхаар тэгш бус хүүхдийг байрлуул. 

(Хүүхдийн ам нь хөхний толгойноос гажуу байрлалтай харагдана. 
⑦  Хүүхдийн амлуулах үед хүүхдийн хэл болон доод уруул нь хөхтэй эхлэн хүрэлцэх бөгөөд 

дараа нь дээд уруул хүрнэ. 
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ХӨХӨӨР ХООЛЛОЛТЫН ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД  
 

Хооллох байрлал нь 
хүүхдийн шаардлага 
хэрэгцээг хангасан 
тохиромжтой байна   

o Сайн амлахад тохиромжтой аюулгүй тулгууртай байрлал 

o Хүүхэд тухтай байна 

o Байрлал нь хүүхэд хөхөх сүүний урсгалд тохиромжтой байна 

o Байрлал нь хүүхдийн  хэмжээ, арга барил, шаардлагад нийцсэн байна  

o Байрлал нь хүүхдийг хооллоход 30 болон түүнээс бага хугацаа зарцуулах 
боломжтой байна.  

Хооллох байрлал эхийн 
шаардлагад 

тохиромжтой байна   

o Сайн амлахад тохиромжтой аюулгүй тулгууртай байрлал 

(эхэд зовиургүй байна) 

o Эх тухтай байна  

o Хүүхдийг хооллох хугацаанд эх энэ байрлалдаа тухтай байна.  

o Байрлал нь эхийн  хэмжээ болон шаардлаганд нийцсэн байна.  

Хооллох дохиог ойлгож 
хүлээн авч байна  

o Хүүхдээ уйлахаас өмөн эх нь хүүхдээ өлсөж байх магадгүй гэж мэдрэх 

o Эх нь хүүхдээ өлссөн байх шинж тэмдэг үзүүлж байгааг хянах (Хавсралт  9L-
1-ээс харна уу) 

o Эх нь хүүхдийнхээ цадсанаа илтгэж байгаа дохиог хянана (Хавсралт 9L-2-
оос харна уу) 

o Эх хүүхэд 2 хооллолтондоо сэтгэл ханамжтай байна  

Эх хүүхэд 2 сайн 
амлуулж байна.   

o Хүүхэд тогтмол цагт хөхөж байна  

o Хүүхдийг хооллоход амар, үр дүнтэй байна. 

o Хүүхэд 30 болон түүнээс доош минутанд хооллож байна  

o Хүүхдийн жин нэмэгдэж, өсөж, хөхний сүү хангалттай идэж байгааг илтгэнэ 

o Эх нь хүүхдийг хоолох үед, хооллосны дараа, хооллолтын хооронд зовиургүй 
байна  

Хоорондын харилцаа 
тогтмол байх 

o Эх нь хооллох үедээ хүүхэдтэйгээ ярьж, инээмсэглэж, харж байх  

o Хүүхэд хоололтын үед дуртай байж, идэвхитэй оролцох  

o Эх нь хөхүүлэхдээ дуртай байх   

o Хүүхэд өсч томрох  

o Эх хүүхэд 2 дотносож гүн холбоо тогтоох 

Асуудалтай байгаа шинжүүд: Эх, асрагч нар нь хөхөөр хооллолт сайн 
явагдахгүй байгааг илтгэх нийтлэг шинжүүд болох хөхүүлэхэд хөхний 
толгой өвдөх, хөх хавдах, хүүхэд жин нэмэхгүй байх, бага цөөн шээх, баах, 
хөхөндөө дургүйцэх, хүүхдийг зөв амлуулахгүй байгааг ажиглах ёстой. 

 
ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД 

 
АМЖИЛТТАЙ ХӨХӨӨР ХООЛЛОЛТЫН ШИНЖҮҮД 
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ХӨХӨӨР ХООЛЛОХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД  
 

зөвлөмж 1: 
Хооллох байрлалыг сонгохдоо эх хүүхэд 2-ын аль алиных нь шаардлагыг тооцох хэрэгтэй. Эх хүүхэд 
болгон харилцан адилгүй байдаг. Өөр өөр хэмжээтэй, өвөрмөц барилтай, шаардлагатай байдаг. Энэ 
ялгаа бүр нь аль байрлал илүү тохиромжтой болохыг мэдээлж байдаг.  

зөвлөмж 2: 
Эхийн тав тухыг бодолцох ёстой. Хүүхдээ хөхүүлэхдээ эхийн бие нь ямархуу байна? Нуруу нь өвдөж 
байна уу? Хүүхдээ барихад гар нь өвдөж байна уу? Хүүхэд хооллох хугацаандаа нэг байрлалд байж 
чадах уу? Зөвхөн хүүхдийн биш, эхин тав тухыг хангасан байрлалыг ол. Эх эрүүл аз жаргалтай байх 
нь хүүхэд эрүүл аз жаргалтай байхад нэн чухал. 

зөвлөмж 3: 
Хүүхэд өсөхийн хэрээр байрлал өөрчлөгдөх магадлалтай. Хүүхэд томорч арга барил нь хөгжихийн 
хэрээр хөхөөр хооллох байрлал нь тэдэнтэй хамт өөрчлөгдөх боломжтой. Өсч байгаа хүүхдийн 
шаардлаганд нийцүүлж байрлалыг өөрчлөх нь хэвийн бөгөөд зайлшгүй зүйл болно. 

зөвлөмж 4: 
Зөв байрлалыг олоход их ажил шаардана. Заримдаа өөрт нь хамгийн тохирсон зөв байрлалыг 
олохын тулд эхчүүд хэд хэдэн байрлал туршиж үзэх шаардлагатай байдаг. Үүнд цаг зарцуулж хүүхэд 
яаж хариу үйлдэл үзүүлж байгааг анхаарч шаардлагатай жижиг өөрчлөлтүүдийг хий. 

зөвлөмж 5: 
Эрүүл эхчүүд = эрүүл хүүхдүүд. Эхчүүд өөртөө анхаарал тавьж байх нь нэн чухал. Энэ нь эрүүл 
хооллож, хангалттай шингэн ууж, тамхи татах, архи хэрэглэх, тодорхой эмнүүдийг хэрэглэхээс 
зайлсхийж, стрессэнд орохгүй сайн амарч байна гэсэн үг.     

зөвлөмж 6: 

Аль болох хурдан тусуламж хүс. Хөхөөр хооллох нь амархан мэт боловч, үүнд цаг хугацаа, дадлага 
хэрэгтэй байдаг. Эмэгтэйчүүд тусламж хайх нь, ялангуяа анхны төрөлт, эсвэл хүүхэд нь тусгай 
асаргаа шаардагдах эхчүүдийн хувьд нийтлэг бөгөөд зөвшөөрөгдсөн зүйл байдаг. Хэрэв хөхөөр 
хооллоход бэрхшээлтэй байвал эхчүүд нэн даруй гэр бүлийн болон орчныхоо туршлагатай 
хүмүүсээс аль болох хурдан тусламж хүсэх нь маш чухал.  
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ДҮГНЭЛТҮҮД 
Хөхүүлэх нь эхийн зүгээс хүүхэддээ өгч байгаа хайрын илэрхийлэл байдаг. 
Энэ нь эх хүүхдэд гайхалтай ашигтай байдаг. Зарим эхчүүдэд хүүхдээ хөхөөр 

хооллоход нь нэмэлт тусламж хэрэггүй байдаг. Гэхдээ, олон эхчүүдэд гэр бүлийн 
болон орчны тусламж дэмжлэг их нэмэртэй байдаг. Хэрвээ та өөрөө ээж бол, эсвэл 

орчныхоо ээжүүдэд тусалж байгаа бол энэ гарын авлагыг ашиглаарай. Нэмж хэлэхэд хөхөөр 
хооллохтой холбоотой бэрхшээлүүдийн талаар асуулттай таарвал бусдын тусламжийг 
хүсээрэй. Өөр эхчүүд, асрагчид, багийн гишүүдтэйгээ бэрхшээлээ хуваалцаж асууж байх нь 

асуудлыг шийдэх, шинэлэг шийдэл олох мөн, асрагчийн стрессийг багасгахад хүргэх 
боломжтой.  

 

Хөхөөр хооллох талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт 9J-1, Хавсралт 
9l-1 болон Хавсралт 9N-ээс харна уу. 

 




