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ӨМНӨХ ҮГ
Эх хүүхэд амаржих болон амаржсаны  дараах тэр л мөчүүдэд онцгой эмзэг 
байдаг. Номхон далайн баруун эргийн бүсэд  бараг 2 минут тутамд  нэг 
нярай хүүхэд  нас барж байгаа нь тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн  
талаас илүүг эзэлж байгаа юм. Эдгээр эндэгдлийн дийлэнхийг сэргийлэх 
боломжтой. 

Мянганы Хөгжлийн Зорилтын эмэгтэйчүүд хүүхдийн эрүүл мэндтэй 
холбоотой 4 ба 5 дахь зорилтод хүрэхийн тулд НҮБ-ын Ерөнхий нарийн 
бичгийн дарга Бан Ги Мүүн “Эмэгтэйчүүд Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн 
Дэлхий Дахины Стратеги”-ийг  (2010) санаачилсан билээ. НҮБ-ын Ерөнхий 
нарийн бичгийн дарга энэхүү санаачилгаараа улс орнуудын засгийн 
газар, НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд болон бусад хамтрагчдаа МХЗ 
-ын 4 ба 5 дахь зорилтуудыг хангахын төлөө ажиллахыг уриалсан юм. 

Мөн, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллага, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан 
болон бусад түншлэгчдийнхээ хамт Бүх Нярай: Сэргийлэх Боломжтой 
Эндэгдлийг Эцэслэх Стратеги Төлөвлөгөө (2014) боловсрууллаа. Энэ 
төлөвлөгөөний хүрээнд ДЭМБ-ын Номхон Далайн Баруун Эргийн Бүс, 
НҮБ-ын Зүүн Азийн Бүсийн төвүүд хамтран Эрүүл Нярай 2014-2020 
бүсийн хэмжээний стратеги төлөвлөгөө боловсруулж гаргав. Энэхүү 
хоёр төлөвлөгөөний үндсэн зорилго нь тусламж үйлчилгээний чанарыг 
бэхжүүлснээр эх, нярайн эсэн мэнд амьдрах боломжийг нэмэгдүүлэхэд 

гишүүн орнууд болон хөгжлийн төлөө түншлэгч байгууллагуудыг татан 
оролцуулахад  төвлөрч байгаа юм. 

Бүсийн төвөөс гишүүн орнуудынхаа эмнэлзүйн протокол заавруудыг 
шинэчлэхэд  дэмжлэг болгож, “Нярайн Эрт Үеийн Нэн Шаардлагатай 
Тусламж” эмнэл зүйн дадлын халаасны хөтчийг боловсрууллаа. Энэхүү 
хялбаршуулсан, гарын авлага нь эрүүл мэндийн ажилтнуудыг ДЭМБ-
аас зөвлөмж болгож буй  эхчүүдийн амаржих үеийн өвдөлт эхлэхээс 
төрөх үеийн, нярайн төрсний дараах зэрэг бүхий л үе шатанд тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх мэдээллээр хангах болно. Энэ хөтчөөс эрүүл мэндийн 
ажилтан үр ашигтай, өртөг багатай  гэр бүл, хамт олны түвшинд ч 
хэрэгжүүлж болохуйц зөвлөмжүүдийг мэддэг болно. Жишээлбэл: 
“Анхны тэврэлт” бол эх нярайн холбоог дээд зэргээр бүрдүүлснээр гарах 
гайхалтай үр дүн нь батлагдсан энгийн атлаа нярайн амин чухал үе шат 
юм. Түүнчлэн олонтоо хэрэглэдэг халгаатай ажилбар дадлыг хэрэглэхгүй 
байхад онцгойлон анхаарч, зогсоох хэрэгтэйг заасан. 

Бидний хамтын хүчин чармайлт, тууштай зүтгэл- энэхүү хялбаршуулсан 
удирдамжийн хамт- бид сая сая хүүхдийн амьдралыг сайжруулж, жил 
бүр 50 000 нялхсын амь насыг аврах юм. 

ДЭМБ-ын Номхон Далайн Баруун Эргийн бүсийн захирал 
Шин Ён –сүү MD. PhD   
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ТАЛАРХАЛ

Нярайн Эрт Үеийн Нэн Шаардлагатай Тусламж хэмээх энэхүү 
халаасны хөтөч номонд мэргэжил арга зүйн дүн шинжилгээ 
хийхэд оролцож, шинэчлэн боловсруулахад санал, зөвлөмж 
өгсөн дараах шинжээч мэргэжилтнүүд: Австралийн Мельбурн 
дэх ДЭМБ-тай хамтарсан Хүүхдийн эрүүл мэндийн сургалт, 
судалгааны олон улсын төвийн  захирал профессор Тревор Дюк, 
Швед улсын Упсала Их сургуулийн эмнэлгийн Эх хүүхдийн эрүүл 
мэндийн хэлтсийн Нярай судлалын тасгийн эрхлэгч, профессор 
Увэ Ивалд, БНХАУ-ын Бээжин Их сургуулийн Нэгдүгээр 
эмнэлгийн Хүүхдийн анагаахын эрчимт эмчилгээний тасгийн 

эрхлэгч Др. Фен Чи, Шинэ Зеландын Велингтоны Викториа Их 
Сургуулийн Эх барих, сувилахуйн сургуулийн  ахлах багш, Др.  
Жоан Скиннэр, АНУ-ын олон улсын зөвлөх Др. Жон Маррей, 
НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн Зүүн Ази Номхон Далайн бүсийн 
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
Набила Зака нарт ДЭМБ гүн талархал илэрхийлж байна.
Энэхүү эмнэлзүйн хөтчийн анхны эхийг бэлтгэж, өөрчлөлтүүдийг 
хийж засварласан Калусуган Маг-лна (Филиппин), Др. Мариа 
Асунсион Силвестр нарт онцгой талархал илэрхийлье.

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн санхүүжилтээр хэвлэв.
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МХЗ
НҮБ
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УОШБХ Ураг орчмын шингэний бүрхүүл хальс
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ҮНДЭСЛЭЛ, ЗОРИЛГО БА ҮНДСЭН ХЭРЭГЛЭГЧИД 

Номхон далайн баруун эргийн бүсэд ойролцоогоор 2 минут 
тутамд нэг нярай нас барж байна. Эдгээр нярайн эндэгдэл нь 
ихэнхдээ сэргийлэх боломжтой шалтгаанаар голдуу төрсний 
дараах эхний хоногуудад тохиолдож байна. Нярайн эндэгдэл, 
өвчлөл өндөр хувьтай байгаа нь энэ бүсийн хэмжээнд  
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ болон гэр бүл, хамт олны дадал 
зуршил хангалтгүй байгаатай холбоотой. Түүнчлэн эх барихын  
болон хүүхдийн тусламж үйлчилгээний хооронд нярайн тусламж 
үйлчилгээний завсардал гардаг. 

Энэхүү халаасны хөтчийн зорилго нь нярайн амьдралын эхний 
цаг мөчүүд, эхний өдрүүд дэх нярайн зайлшгүй шаардлагатай 

тусламж үйлчилгээний нотолгоонд тулгуурласан удирдамж 
протоколыг энгийн, ашиглахад  хялбар байдлаар эрүүл 
мэндийн ажилтнуудад хүргэхэд чиглэсэн юм.  

Эх баригч, сувилагч, эмч болон төрөх үед нярайд тусламж 
үйлчилгээ үзүүлдэг бусад бүх хүмүүс энэ номны зорилтот 
хэрэглэгчид юм. Энэхүү халаасны хөтөч нь эрүүл мэндийн бүх 
шатны байгууллагад нярайн нэн шаардлагатай тусламжийн 
үндсэн багцыг алхам алхмаар үзүүлэх хөтөч болно. Үүнд өвчтэй 
болон дутуу нярайг тогтворжуулах ба эмнэлэгт илгээх зэрэг 
асуудлуудыг тусгасан болно. Нярайн эрчимт эмчилгээ энэхүү 
номонд ороогүй.
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“НЯРАЙН ЭРТ ҮЕИЙН НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТУСЛАМЖ” ХАЛААСНЫ ХӨТЧИЙГ 
БОЛОВСРУУЛСАН ТУХАЙ
ДЭМБ-ын Номхон Далайн Баруун Эргийн Бүсийн нярайн 
эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн шинэчлэгдсэн 
мэдээлэл, үйл ажиллагаануудыг энэхүү халаасны хөтчид 
оруулсан. 

Нярайн тусламж үйлчилгээний мэргэжил арга зүйн 
ажлын хэсэг  Номхон далайн баруун эргийн бүсийн 
6  улсад  (Камбож, Хятад, Лаос, Папуа Шинэ Гвиней, 
Филиппин, Вьетнам) хэрэглэж байгаа материалуудад  
дүн шинжилгээ хийж үзлээ.    

Эмнэлзүйн бүдүүвчүүд болон зааврууд нь  2013 онд гарсан 
Хүүхдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний халаасны 
номны 2 дахь хэвлэл; Хязгаарлагдмал нөөцтэй нөхцөлд 
хүүхдэд зонхилон тохиолдох өвчний менежмент; 2012 онд 
гарсан Нярайн үндсэн сэхээн амьдруулалтын удирдамж; 
2012 онд гарсан Төрсний дараах цус алдалтын сэргийлэлт 
ба эмчилгээ; 2009 онд гарсан Нялхас, бага насны 
хүүхдийн хоол тэжээл; 2009 оны Анагаахын оюутнуудад 
зориулсан ХӨЦМ-ийн сурах бичиг, ДЭМБ/НҮБХС-ын 

Хүүхдэд ээлтэй эмнэлгийн санаачлага; Цогц тусламжийн 
засварлаж дэлгэрүүлсэн хувилбар, 1-р хэсэг үндэслэл ба 
хэрэгжилт; 2013 оны Эх хүүхдийн төрсний дараах тусламж 
үйлчилгээ ДЭМБ-ын зөвлөмж ; 2008 оны Төрсний дараах 
тусламж үйлчилгээний мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө; 
2010 оны Нярайн Нэн Шаардлагатай Тусламж; 2009 
оны ДЭМБ/НҮБХС хамтарсан тунхаглал; Нярайн гэрийн 
эргэлт; Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрахуйн стратеги;  2011 
оны Бага жинтэй нярайн зохистой хооллолт; 2010 оны 
Тарилга болон бусад ажилбаруудын сайн туршлага   
цомог; 2009 оны Гарын ариун цэврийн удирдамж зэрэг 
ДЭМБ-ын шинэхэн хэвлэгдсэн удирдамжуудын дагуу 
шинэчлэгдсэн байна. 

ДЭМБ-ын Удирдамжийн Хяналтын Хороогоор батлагдсан 
болон хянагдаж байгаа холбогдох зөвлөмжүүдийн  
эмхэтгэлийг дараах  вебсайтаас үзэж болно: 
http://origin.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/guidelines-recommendations-newborn-health.
pdf.



 x

ХӨТЧИЙГ ХЭРХЭН АШИГЛАХ ТУХАЙ

Энэхүү эмнэлзүйн зааврыг цаг 
хугацааны дарааллаар зохион 
байгуулна. Үүнд эмнэлгийн 
ажилтныг төрөлт эхлэхээс төрөх 
орчныг бэлтгэх болон нярайн 
амьдралын эхний цаг мөч, өдөр 
хоногт нярайн нэн шаардлагатай 
тусламж үйлчилгээний  
стандартуудыг хэрэгжүүлэхэд 
удирдан чиглүүлнэ.

АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Б. ЖИЖИГ (БУЮУ ИХЭР) ХҮҮХДИЙН НЭМЭЛТ АСАРГАА (үргэлжлэл)
Хугацаа: Эмэгтэйг эмнэлэгт иртэл

Арьс- арьсаар шүргэлцүүл 
(“Имж эх” асаргаа)

АНХААРУУЛГА:

 f Дараах тохиолдолд “Имж эх” асаргааг эхэл :
 » Хүүхэд өөрөө амьсгалж чадаж байвал (апноэ илрээгүй).
 » Хүүхдийн амь насанд аюултай шинж үгүй бол. 

(“Имж эх” асаргаанаас өмнө амь насанд халтай шинжүүдийг эмчил. “Имж эх” асаргааг хийх боломжтой болтол 
арьс арьсаар шүргэлцүүлэх нь ашигтай. 
∗	 Хөхөх ба залгих чадвар нь “Имж эх” асаргаа хийх зайлшгүй шаардлага БИШ. Хүүхэд хөхөө хөхөх  

чадвартай болтол ходоодны хаймсуураар, дараа нь аяга, халбагаар хооллох зэргээр  хооллолтын 
бусад  аргуудыг хэрэглэ. 

∗	 Төрсний дараа эхний үзлэг хийж биеийн байдлыг үнэлж, ерөнхий сэхээн амьдруулалт хийж хүүхэд, 
эх тогтворжсоны дараа “Имж эх” асаргааг эхэл. 

∗	 2000 гр хүрэхгүй бага жинтэй, эмнэлзүйн хувьд тогтвортой нярайг төрсний дараах эхний  долоо 
хоногт “Имж эх” асаргаанд хамруул. ≥1800 гр жинтэй нярайг төрөнгүүт “Имж эх” асаргаанд хамруулж 
болохыг туршлага харуулсан. 

 f ХЭРЭВ “Имж эх” асаргаа хийх боломжгүй бол хүүхдийг цэвэр, хуурай, дулаан өлгийгөөр өлгийдөж 
хүүхдийн оронд тавь. Дулаан хөнжлөөр хуч. Өрөө сэрүүхэн, хүүхэд жижиг бол өрөөнд нэмэлт халаагч 
хэрэглэ. 

 » “Имж эх” асаргааг эхэд тайлбарла:
 » Арьс-арьсаар үргэлжлүүлэн шүргэлцүүлэх   » Хүүхдээ асрах  
 » Хүүхдээ тэвэрч байрлуулах                       » Өдөр тутмын ажлаа            
 » Хүүхдээ амлуулах                                      үргэлжлүүлж хийх
 » Хөхний сүүгээ саах                                 » Биед “бэхлэгээ даруулга      

                                                             боолт”бэлтгэх.      

Нэмэлт тусламж

Дэд бүлэг

Бүлгийн гарчиг

Хугацаа

Арга хэмжээ

Өвөрмөц арга хэмжээ

Бүх арга хэмжээг 
жагсаасан багана

Тайлбарласан, боловсруулсан, хураангуйлсан, харуулсан арга хэмжээний 
хүрээнд хийх шаардлагатай бүх үйл ажиллагааг энэ баганад харуулав.

Өвөрмөц заалт

Анхааруулга, хэрвээ 
шаардлагатай бол

Хэрвээ зөвлөмж их урт бол 2 баганаар зүүнээс баруун тийш
жагсаасан ба үргэлжилбэл дараагийн хуудсанд харуулав.

Өвөрмөц нөхцлийг 
тодотгон харуулав



Амаржихад  
бэлтгэх

1. Амаржихад бэлтгэх
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Амаржихад  
бэлтгэх

Алгоритм 1. Амаржихад бэлтгэх

	∗ Ар гэрийнхнээс нь хүн байлгахыг 
дэмж 

	∗ Амаржиж буй эхэд 
- өөртөө эвтэйхэн байрлахыг 

зөвлө
- шингэн уух, хөнгөн зууш идэх 
- давсгийг суллахад тусал 

	∗ 30 минут тутам судасны цохилт, 
умайн базлалт, ургийн зүрхний 
цохилтыг тэмдэглэ

	∗ 2 цаг тутам халууныг тэмдэглэ 
	∗ 4 цаг тутам эхийн цусны даралт, 

умайн амсрын нээлтийг тэмдэглэ

	∗ Эмэгтэйд өөрийгөө танилцуул 
	∗ Жирэмсний түүхийг цуглуулж 
төрөлтийн төлөвлөгөөг боловсруул

	∗ Лабораторийн шинжилгээ, тэмбүү 
болон ХДХВ сорилын дүнг шалга 

	∗ Төрөх үед хамт байх ар гэрийн хүнийг 
сонгуул

	∗ Гараа зөв угаа
	∗ Эмэгтэйд цусны даралт, судасны  
цохилт, амьсгалын тоо, халууныг 
шалган, үзлэг хий

	∗ Ургийн зүрхний цохилтыг шалга
	∗ Базлалт болон төрөлтийн үеийг үнэл
	∗ Умайн амсар ≥ 4 см нээгдсэн бол 
ДЭМБ-ын партографыг бөглө

2 удаагийн үзлэгээр артерийн сулралын 
даралт) ≥ 90 мм муб БА хэвтэх үед 

шээсний уураг ≥2+ байна уу?

Хэрэв артерийн 
сулралын даралт ≥ 110 мм 
муб БА шээсний уураг 3+ 
эсвэл артерийн сулралын 
даралт ≥ 90 мм муб ба 

шээсний уураг 2+ бөгөөд        
- толгой хүчтэй 

өвдөх?
- нүд эрээлжлэх?
- аюулхайгаар өвдөх? 

шинжүүдийн аль нэг 
илэрсэн?

Үгүй

Дараа нь Тийм

Тийм  fТОГТВОРЖУУЛАХ  
ЭМЧИЛГЭЭ 

 fСульфат магни 
хийж ЭХЭЛ

Үгүй
Үгүй Дараа нь



+ Төрөхийн өмнө стериодыг хэрэглэх зөвлөмжийг хараахан шийдээгүй байна
++ УОШБХХ-ураг орчмын шингэний бүрхүүл хальс урьтаж хагарах 

Тээлтийн нас < 36 долоо хоногтой юу?

Төрөлт 24 цагаас удаан үргэлжилсэн үү?
Умайн амсрын нээлт партографын 

шугаманд байна уу?

 – Эхийн халуун 38oC-аас дээш?
 – Үтрээнээс эвгүй үнэртэй ялгадас  гарсан? 
 – УОШБХ > 18 цаг болсон?
 – Тэмбүүгийн шинжилгээ ба ХДХВ 

шинжилгээ эерэг?

Дараахь шинжүүдээс  
аль нэг нь байна уу

Ураг хөндлөн байрлалтай юу?
Үтрээнээс цус алдалттай (хэрэв тийм 
бол дотуур үзлэг хийж болохгүй)?

 – Үргэлжилсэн базлалт байгаа?
 – Базлалт хооронд байнга өвдөлттэй?  
 – Хэвлийгээр гэнэт хүчтэй өвдөх?   
 – Хэвлийн доод хэсгээр хөндлөн ховил 

гарах?     

Алгоритм 2 - “Нярайн нэн 
шаардлагатай тусламж” руу 

шилж

Үгүй

Дараа нь

Дараа нь

Дараа нь

Дараа нь

 ` ТОГТВОРЖУУЛАХ ЭМЧИЛГЭЭ 
 ` Кесар хагалгаа хий

 ` ТОГТВОРЖУУЛАХ ЭМЧИЛГЭЭ 
 ` Эсрэг заалтгүй бол ваакум/ 
эсвэл хавчуур тавьж төрүүл

 * Төрөлтөд бэлтгэ

 * Төрөх өрөөг 25 –28oC дулаан 
байлга

 * Өрөөг нэвт салхилахаас хамгаал

 * Хувийн халдашгүй байдал 
нууцлалыг ханга

 * Эх, түүний ар гэрт өөрийгөө 
танилцуул

 * Төрсөний дараа шууд эх, нярайд 
үзүүлэх тусламжийн талаар эхтэй 
ярилц 

 * Гараа сайн савандаж угаа

 * Шаардлагатай багаж хэрэгслээ 
бэлд. 0.5% хлорамин бүхий бөөр 
хэлбэрийн сав (лотошик) тавь

 * Хуурай даавууг эхийн хэвлий 
дээр тавь эсвэл авахад ойрхон 
байрлуул

 * Нярайн сэхээн амьдруулалтын 
бэлтгэлийг ханга

Төрөхийн өмнө хярзан түмбийж 
ургийн хэсэг цухуйх
 * Гараа зөв сайн угаа
 * Хэрэв ганцаараа төрөлт удирдах 

бол 2 давхар ариун бээлий өмс.
 * Эхийг базлалттай зэрэгцэн 

дүлэхийг дэмж
 * Хярзанг заавал сэтлэхгүй

 ` Эсрэг заалтгүй+ бол жирэмсний 
стериод, токолитик өг

 ` УОШБХХ++ бол антибиотик хий
 ` Тусламж дууд
 ` Сэхээн амьдруулалт ба дутуу нярайд 
авах арга хэмжээг бэлтгэ

 ` Судсаар эсвэл булчинд антибиотик 
хйиж эхэл

 ` Хэрэв төрөлт эхэлчихсэн бол 
төрүүлээд эмнэлэгт илгээ

 ` Нярайг эмчлэх төлөвлөгөө гарга.
 ` Нярайд ХДХВ-ийн халдвар илэрсэн 
бол вирүсийн эсрэг эмчилгээг эхэл

 ` Тэмбүү илэрсэн нярайд пенициллин 
тарьж эхэл

Үгүй

Үгүй

Үгүй

Үгүй

Бүх нярайд үзүүлэх нэн шаардлагатай тусламж 

Яаралтай тусламж шаардлагатай

Үзлэг хийж, шийдвэр гаргах алхам

Үгүй Дараа ньТийм

Тийм

Тийм

Тийм

Тийм
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1. Амаржихад бэлтгэх
АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Хугацаа: ЭМНЭЛЭГТ АМАРЖИХААР ИРЭХ ҮЕ

 f Амаржих эмэгтэйд өөрийгөө танилцуул. 
 f Жирэмсний түүхийг авч, төрөлтийн төлөвлөгөөг хий. 
 f Төрөх үед ар гэрийнхнээс хүн байхыг зөвшөөрч, сонгуул. 
 f Гараа зөв угаа. 
 f Эмэгтэйд үзлэг хий: цонхийж цайсан эсэхийг шалга:
	» цусны даралт,
	» судасны цохилт,
	» амьсгалын тоо,
	» биеийн халуун.

 f Ургийн зүрхний цохилтыг шалга.
 f Төрөлт эхэлсэн, базлалт байгаа эсэхийг үнэл.
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Амаржихад  
бэлтгэх

Хугацаа: ТӨРӨЛТ ЭХЭЛСЭН ҮЕД 

 f Эмэгтэйн гемоглобин, тэмбүүгийн түргэвчилсан ийлдсийн сорил  эсвэл БЗДХ-ын 
лабораторийн шинжилгээнд болон ХДХВ-ийн сорилын дүнг шалга.

ДЭМБ-ЫН ПАРТОГРАФЫГ БӨГЛӨНӨ. ҮҮНД:

	» Төрөлтийн идэвхтэй үе,
	» УОШБХ урьтаж хагарснаас 
хойшхи хугацаа, 

	» Хурдавчилсан үнэлгээ, 
	» Үтрээний цус алдалт, 
	» Ураг орчмын шингэн,  
	» Умайн агшилт, 

	» Ургийн зүрхний цохилт,  
	» Шээс ялгаралт,  
	» Биеийн халуун, 
	» Судасны цохилт, 
	» Цусны даралт, 
	» Умайн амсрын нээлт,  
	» Бусад асуудлууд. 

  ХЭРЭВ артерийн сулралын даралт ≥ 90 мм муб байвал дахин хэмжиж баталгаажуул,  
          шээсэн дэх уургийг  үз.

  ХЭРЭВ хоёр удаагийн үзлэгээр артерийн сулралын даралт ≥ 90 мм муб БА шээсний  
          уураг ≥ 2+ бол эмэгтэйд ТОГТВОРЖУУЛАХ ЭМЧИЛГЭЭ ХИЙНЭ. 
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Хугацаа: ТӨРӨЛТ ЭХЭЛСЭН ҮЕД (үргэлжлэл)

Амаржихад  
бэлтгэх

  ХЭРЭВ артерийн сулралын даралт ≥ 110 мм муб БА шээсний уураг 3+ эсвэл артерийн  

          сулралын даралт ≥ 90 мм муб ба шээсний уураг 2+:   

.

	» толгой хүчтэй өвдөх;
	» нүд эрээлжлэх;
	» аюулхайгаар өвдөх шинжүүдийн аль нэг нь илэрч байвал;

Сульфат магни хийж ЭХЭЛ.   

  ХЭРЭВ тээлтийн нас  < 36 долоо хоногтой байвал:

Базлалтыг удаашруулах зорилгоор ямар нэг эсрэг заалтгүй бол токолитик  хийж 
ЭХЭЛ;
УОШБХ урьтаж хагарвалл антибиотик хийж ЭХЭЛ; 
НЭМЭЛТ ТУСЛАМЖ ДУУД: 
Сэхээн амьдруулалт ба дутуу нярайд авах арга хэмжээнд БЭЛТГЭ. 

  ХЭРЭВ дараах шинжүүдээс илэрвэл:

	» Эхийн халуун 38oC-аас дээш;
	» Үтрээнээс эвгүй үнэртэй ялгадас гарах;
	» УОШБХ хагараад 18 цагаас удсан;

Булчинд болон судсаар антибиотик хийж ЭХЭЛ.

АНХААРУУЛГА: Жирэмсний стериодыг 
хэрэглэх асуудлыг дэлхийн хэмжээнд 
ярилцаж байгаа ба тодорхой болохоор 
мэдээлнэ.
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  ХЭРЭВ шинжилгээнүүдийн хариу эерэг бол:  

	» Тэмбүүгийн хурдавчилсан сорил эерэг бол пенициллин тарьж ЭХЭЛ;  
	» ХДХВ-ийн шинжилгээ эерэг бол ретровирүсийн эсрэг  эмчилгээг ЭХЭЛ.

  ХЭРЭВ ХДХВ-ийн халдвартай нь тодорхой бол:

	» ретровирүсийн эсрэг  эмчилгээг үндэсний зааврын дагуу үргэлжлүүлэн 
хий.

  ХЭРЭВ төрөлтийн хожуу үед байгаа бол ТӨРҮҮЛЭЭД эмнэлэгт ИЛГЭЭ. Эмнэлэгт  
          шилжүүлэхийн өмнө дараахь эмчилгээг нярайд хийж ЭХЭЛ: 

	» Халдвараас сэргийлэх зорилгоор антибиотик хий;
	» ХДХВ-ийн халдвар илэрсэн бол ретровирүсийн эсрэг эмчилгээг хий;
	» Тэмбүү илэрсэн нярайд пенициллин тарь.  

  ХЭРЭВ дараах шинжүүдээс аль нэг нь илэрвэл: 
	» Ураг хөндлөн байрлалтай; 
	» Үтрээнээс цус алдалттай (хэрэв тийм бол дотуур үзлэг ХИЙЖ БОЛОХГҮЙ); 
	» Үргэлжилсэн базлалттай;  
	» Базлалт хооронд байнга өвдөлт өгөх;  
	» Хэвлийгээр гэнэт хүчтэй өвдөх; эсвэл 
	» Хэвлийн доод хэсгээр хөндлөн ховил гарсан;   

            ТОГТВОРЖУУЛАХ ЭМЧИЛГЭЭ хийж кесар хагалгаанд ОРУУЛ. 

Амаржихад  
бэлтгэх

  ХЭРЭВ шинжилгээнүүдийн хариу эерэг бол:  

	» Тэмбүүгийн хурдавчилсан сорил эерэг бол пенициллин тарьж ЭХЭЛ;  
	» ХДХВ-ийн шинжилгээ эерэг бол ретровирүсийн эсрэг  эмчилгээг ЭХЭЛ.

  ХЭРЭВ ХДХВ-ийн халдвартай нь тодорхой бол:

	» ретровирүсийн эсрэг  эмчилгээг үндэсний зааврын дагуу үргэлжлүүлэн хий.
  ХЭРЭВ төрөлтийн хожуу үед байгаа бол ТӨРҮҮЛЭЭД эмнэлэгт ИЛГЭЭ. Эмнэлэгт  
          шилжүүлэхийн өмнө дараахь эмчилгээг нярайд хийж ЭХЭЛ: 

	» Халдвараас сэргийлэх зорилгоор антибиотик хий;
	» ХДХВ-ийн халдвар илэрсэн бол ретровирүсийн эсрэг эмчилгээг хий;
	» Тэмбүү илэрсэн нярайд пенициллин тарь.  

  ХЭРЭВ дараах шинжүүдээс аль нэг нь илэрвэл: 
	» Ураг хөндлөн байрлалтай; 
	» Үтрээнээс цус алдалттай (хэрэв тийм бол дотуур үзлэг ХИЙЖ БОЛОХГҮЙ); 
	» Үргэлжилсэн базлалттай;  
	» Базлалт хооронд байнга өвдөлт өгөх;  
	» Хэвлийгээр гэнэт хүчтэй өвдөх; эсвэл 
	» Хэвлийн доод хэсгээр хөндлөн ховил гарсан;   

            ТОГТВОРЖУУЛАХ ЭМЧИЛГЭЭ хийж кесар хагалгаанд ОРУУЛ. 

АНХААРУУЛГА: Нэгдсэн удирдамжуудаас 
тодруул (ном зүйгээс хар)
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: ТӨРӨЛТ ЭХЭЛСЭН ҮЕД (үргэлжлэл)

АНХААРУУЛГА: Доорх шинж илэрвэл токолитик эм ӨГЧ БОЛОХГҮЙ:
∗	 Тээлтийн нас 36 долоо хоногоос дээш;
∗	 Хориоамнионит, манас таталтын урьдал, цус алдалт;
∗	 Эх зүрхний өвчтэй; эсвэл
∗	 Ургийн зүрхний цохилт сонсогдохгүй эсвэл урагт амьралд үл нийцэх гаж 

хөгжил илэрсэн, жишээ нь: тархигүй гэх мэт.

Хугацаа: ТӨРӨЛТИЙН ҮЕД
 f Ар гэрийнхнийг хажууд нь байхыг дэмж. 
 f Амаржиж буй эмэгтэйд тусал. Үүнд:

	» хүссэн үедээ хөдлөх, хөрвөх ба байрлал нь тухтай байгааг нягтал; 
	» уух шингэн ба хөнгөн зууш байлга;  
	» давсгийг сулла.

 f Дараах хэмжилтийг хий:
	» 30 минут тутам эхийн судасны цохилт, базлалт, ургийн зүрхний цохилтыг 

шалгаж тэмдэглэ;
	» Хоёр цаг тутам эхийн халууныг үзэж тэмдэглэ; 
	» 4 цаг тутам эхийн цусны даралт болон умайн амсрын нээлтийг тэмдэглэ.

Амаржихад  
бэлтгэх

  ХЭРЭВ төрөлт 24 цагаас удаан үргэлжлэх болон умайн амсрын нээлт ДЭМБ-ын  
          партографын шугамд байвал:

       ТОГТВОРЖУУЛАХ ЭМЧИЛГЭЭ хийж, вакуум/ хавчуур тавь.
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Хугацаа: ТӨРӨЛТӨНД БЭЛТГЭХ
 f Хувийн нууц, халдашгүй байдлыг баталгаажуул.

 f Төрөх өрөөг 25 –28oC дулаан байлга. Мөнгөн усгүй термометрийг хэрэглэ.

 f Төрөх өрөөнд салхи сийгэж буй эсэхийг цаасны өөдөс өлгөж шалга. 

 f Салхитай байвал сэнс, агааржуулагч зэргийг унтрааж, сийгэхийг зогсоо. 

 f Амаржих эх болон түүний ар гэрийнхэнд өөрийгөө танилцуул. 

 f Төрөнгүүт өөрийгөө болон  нярай хүүхдээ яаж асрахыг эхтэй ярилц. 

 f Цэвэр усаар гараа савандаж угаа (Хуудас 75-77 үз).

 f Хуурай даавууг эхийн хэвлий дээр тавих эсвэл авахад ойр тавь.  

 f Дараах хэрэгслийг бэлд:

	» Цэвэр даавуу ба алчуурууд,  » 10 ОУН тун бүхий ампултай окситоцин, 

	» Хүүхдийн малгай,                » 0.5% хлорамин бүхий бохирын бөөр

	» Тариур,                                хэлбэрийн  сав (Хуудас 78). 

 f Эх барихын цомгийг нээж ариун хавчаар, утас, хямсаа хайчийг бэлтгэ. Ариун зүйлд 
бүү хүр.

Амаржихад  
бэлтгэх
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Хугацаа: ТӨРӨЛТӨНД БЭЛТГЭХ (үргэлжлэл)

 f Нярайн сэхээн амьдруулалтын хэсгийн бэлтгэлийг ханга:
	» Цэвэр, дулаан, хөдөлгөөнгүй гадаргуу эсвэл дулаацуулагч ширээ.
	» Амбу хүүдий, хошуувч, нэг удаагийн соруул бүхий сэхээн амьдруулах 

хэрэгслүүдийг гарт ойрхон байрлуулж, цэвэр ажиллагаатай эсэхийг шалга.

Хугацаа: ТӨРӨХИЙН ӨМНӨ ХЯРЗАН ТҮМБИЙЖ УРГИЙН ХЭСЭГ ЦУХУЙХ (ТӨРЛӨГИЙН ХОЁРДУГААР ҮЕ)

Эх барьж авахад бэлтгэ  

АНХААРУУЛГА: Ганцаараа эх барих 
гэж байгаа бол ариун бээлий хоёрыг 
давхарлан өмс. Багаар ажиллаж 
байгаа тохиолдолд хүйг барьж буй 
хүн заавал ариун бээлий өмс.  

 f Гараа зөв сайн угаа (Хуудас 75-77 хар).
 f Ариун бээлий өмс.
 f Эхийг базлалттай зэрэгцүүлж дүлэхэд тусал.  
 f Хярзанг заавал сэтлэхгүй.
 f Хярзан сэтлэлтийг зөвхөн дараахь тохиолдолд хий: 
	» Хүндрэлтэй төрөлт (өгзөг түрүүлсэн, ургийн  буруу байрлал, вакуум болон 

хавчуураар татаж гаргах);
	» Бэлэг эрхтний сорвижилт, хярзангийн 3, 4-р зэргийн урагдалт муу эдгэрсэн; 

эсвэл
	» Ургийн дистрес. 

 f Толгой  цухуйхад төрөлтийг хянаж хярзанг сайтар хамгаал. 

Амаржихад  
бэлтгэх



Нярайн тусламж                              
0-90 минут

2. Нярайг төрөнгүүт үзүүлэх тусламж (Эхний  90 минут)
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Нярайн тусламж                              
0-90 минут

Алгоритм 2: Нярайн нэн шаардлагатай тусламж
 ∗ Хүүхдийн мэндэлсэн цаг минут, хүйсийг чангаар хэл                                                                               
 ∗ Хүүхдийг хуурай даавуугаар ороон авч эхийн хэвлий дээр тавь
 ∗ Төрөнгүүт эхний 5 секундэд хуурайшуулж арчиж эхэл:

	− Нүд, нүүр, толгой, их бие, нуруу, гар, хөлийг арчиж хуурайшуул
	− Хуурайшуулж байхдаа амьсгалыг шалга

 ∗ Нойтон даавууг авч холдуулан, хүүхдийг нүцгэнээр эхийн цээжин дээр тавьж 
арьс арьсаар шүргэлцүүл

 ∗ Хүүхдийг хуурай даавуу өлгийгөөр хучиж, малгай өмсгө 
 ∗ Хүүхэд бүрт соруулалт хийхгүй

 ∗ Эхтэй хамт хүүхдийг үргэлжлүүлэн арьс арьсаар шүргэлцүүл  
 ∗ 2 дахь хүүхэд байгаа эсэхийг шалгасны дараа окситоциныг 10 ОУН тунгаар  

булчинд тарь. Энэ тухайгаа  эхэд хэлж, давхар өмссөн бээлийний эхний 
хосыг тайл 

 ∗ Хүйн лугшилт зогссоноос хойш 1 минутын дараа хүйг хавчиж тасал 
 ∗ Хүүхдэд амьсгалын хямрал, эхэд төрөхийн хүндрэлгүй бол наанадаж  

60 минутын турш нярайг эхээс нь тусгаарлаж болохгүй 
 ∗ Хүүхдэд хөхөө хайх шинж илэрмэгц ангир уургийг амлуулахыг дэмж 
 ∗ Нүдийг арчил (1 цагийн дотор)  
 ∗ 15 минут тутамд хүүхдийг үз 
 ∗ Хүүхдийг төрснөөс хойш 24 цагийн дараа угаа   

Төрөлт

Үгүй 

Нярайн сэхээн 
амьдруулалт: 

- Хүйг хавчиж тасал  
- Амьсгалыг дэмжиж 

эхэл 

Алгоритм 3- “Сэхээн 
амьдруулалт” руу шилж

Дараа нь 

30 секунд

1 минут

Хүүхэд амьсгал тасалдах болон амьсгалахгүй байна уу? Тийм



Үгүй 

Үгүй 

Үгүй 

Дараа нь

Үгүй 

Нярайг үзэж яаралтай 
тусламж үзүүлж өвчнийг 
эмчил

Яаралтай тусламж 
үзүүлж өвчнийг эмчил

Яаралтай тусламж үзүүлж 
өвчнийг эмчил

Бусад өвчнийг эмчил 

Хүүхдэд хөхийг амлуулсны дараа :
 - Хүүхдийг үз         - Хүүхдийг жинлэж тэмдэглэ

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ав- K аминдэм,  
В гепатит ба БЦЖ вакциныг тарь

Төрсний дараах ердийн асаргаа үйлчилгээг үзүүл. Эмнэлгээс гарахын 
өмнө нярайг дахин үз 

Зөвлөгөө өгч, эмнэлгээс гарга- Төрсний дараах 24 цагаас өмнө 
эмнэлгээс гаргахгүй

90 минут

24 цаг

Нярай:
            - 1500 грамаас бага жинтэй юу? 
        - аюултай шинж илэрч байна уу?
       - хөхөж чадахгүй байна уу?

Тийм

Тийм

Тийм

Тийм

Бүх нярайд үзүүлэх нэн шаардлагатай тусламж 

Яаралтай тусламж шаардлагатай

Үзлэг хийж, шийдвэр гаргах алхам

Үгүй Дараа ньТийм

Нярайд аюултай шинж илэрч байна уу? 
- Шарлалт байна уу ?

Хүүхдэд өөр ямар нэгэн өвчний шинж байна уу?

Хүүхдэд ямар нэг өвчний шинж илэрч байна уу?
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2. Нярайг төрөнгүүт үзүүлэх тусламж (Эхний  90 минут)
АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: ЭХНИЙ 30 СЕКУНДЫН ДОТОР

Хуурайшуулж дулаан байлга  

АНХААРУУЛГА:

 f Төрсөн цаг минутыг чангаар дуудаж хэл.  
 f Хүүхдийг төрөнгүүт (эхний 5 секундын дотор) хуурайшуул: 

 » Цэвэр хуурай даавуугаар хүүхдийг бүхэлд нь хуурайшуул;  
 » Нүд, нүүр, толгой, дух, нуруу, гар хөлийг үрж арч; 
 » Хуурайшуулангаа хүүхдийн амьсгалыг түргэн шалга (хуудас 12 хар).

 f Нойтон даавуугаа холдуулж, эхийн цээжин дээр нярайг нүцгэн тавьж, арьс-арьсаар 
шүргэлцүүл. 
 f Эх хүүхэд хоёуланг цэвэр дулаан өлгий хөнжлөөр хуч.
 f Хүүхдийн толгойд малгай өмсгө.

Соруулж БОЛОХГҮЙ. Эхний 30 секундэд: 
	− Ам хамар илт бөглөрөөгүй бол соруулж болохгүй; 
	− Хүүхэд улбагар сул л биш бол зунгагийг соруулахгүй.
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Хугацаа: 30 СЕКУНДЭЭС 3 МИНУТАНД
  ХЭРЭВ хуурайшуулж цочроосны дараа (30 секундын дотор) нярайн амьсгал тасалдах эсвэл амьсгалахгүй бол:

Эерэг даралт бүхий 
зохиомол амьсгал өгч эхэл 

 f Тусламж дууд.
 f Цэвэр бээлийтэй гараар хүйг хавчаад, тасал.
 f Дулаан, цэвэр хатуу гадаргуутай ширээ рүү шилжүүл.  
 f Эхэд хүүхэд муу амьсгалж байгаа тул хүүхдийн амьсгалыг дэмжих  шаардлагатай 
байгааг эелдэгээр тайлбарла.   
 f Амьсгал өгч эхэл (хуудас 53-ыг хар).

  ХЭРЭВ амьсгалж уйлж байвал

Арьс арьсаар үргэлжлүүлэн 
шүргэлцүүл 

 f Хэрэв хүүхэд хэвийн амьсгалж эсвэл уйлж байвал, гэмтэх, халдвар үүсгэж 
болзошгүй тул соруулах ажилбараас зайлсхий. Жинлэх, хэмжих зэрэг тогтсон 
ажилбарыг хойшлуул.  
 f Эхийн цээж, хэвлий дээр арьс арьсаар үргэлжлүүлэн шүргэлцүүл. Хүүхдийн толгойг 
хажуу тийш харуулж  тавь.  
 f Нярайн нурууг дулаан даавуу, өлгий хөнжлөөр хучиж, малгай өмсгө. 

Нярайн тусламж                              
0-90 минут
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: 30 СЕКУНДЭЭС 3 МИНУТАНД (үргэлжлэл)

АНХААРУУЛГА:  * Хүүхдийн цээж хонхолзох, амьсгал тасалдах, амьсгал зогсох, хүнд хэлбэрийн гаж 
хөгжил илрэх болон эхэд яаралтай эмчилгээ, умай тайрах зэрэг ажилбар хийгээгүй 
л бол хэвийн байгаа хүүхдийг эхээс нь БИТГИЙ ХОЛДУУЛ.  

 * Хэрэв өнгөр байвал АРЧИЖ АВАХГҮЙ.
 * Хүүхдийг төрсний дараах 24 цагаас өмнө УГААЖ БОЛОХГҮЙ. 
 * Хэрэв таних тууз хэрэглэвэл шагайд нь зүүнэ. 
 * Хэрэв хүүхдийг эхээс нь заавал тусгаарлах шаардлагатай бол хүйг хавчиж таслаад 
хүүхдийг эхэд нь ойр аюулгүй дулаан гадаргуу дээр байлга. 

Эхийн гуя болон шуунд 
окситоцин тарь 

 f Окситоциныг умайг агшаах ба  цус алдахаас сэргийлж тарьж буйгаа эхэд 
тайлбарла. 
 f Хэрэв дадлагажсан ажилтан дэргэд байвал окситоциныг түүгээр тариул.  
 f Бохирдсон багажуудыг халдваргүйжүүлэх уусмалд хий.

Ихэр төрөлтөд тусал  f Хэрэв ихэр байвал нэмэлт тусламж ав. Дараагийн хүүхдийг эх барьж ав. Ихэр 
урагтай жирэмснийг удирдах зааврын дагуу ажилла.  

Нярайн тусламж                              
0-90 минут
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Хүйг зохистой хугацаанд нь 
хавчиж тасал

 f Хүйнд хүрэх ба барихдаа заавал ариун бээлий өмс:
	» Хэрэв төрөлтийг ганцаараа удирдаж байвал эхлээд 2 давхар бээлий өмс. Хүйнд 

хүрэх, барихаас  өмнө эхний хос бээлийг тайл;
	» Хэрэв туслах хүн байгаа бол гараа угаа, ариун бээлий өмс.

 f Хүйн лугшилт зогссоны дараа (1-3 минутанд) хүйг хавчин тасал: 
	» Хүйг ариун хуванцар хавчаараар хүйн угаас 2 см зайтай хавч эсвэл боолтоор 

боо; 
	» Хүйг хүүхдийн талаас гадагш шувтар. Хоёр дахь хавчаарыг хүйн угаас 5 см 

зайтай хавч (эхний хавчаараас 3 см зайтай);
	» Ариун хайчаар эхний хавчаарт ойрхон тасал; 
	» Цус шүүрч байвал 2 дахь удаагаа дахин боолт хий.  

 f Бохирдсон багажуудыг халдваргүйжүүлэх уусмалд хий. 
 

Хугацаа: ЭХНИЙ 90 МИНУТАНД
 f Нярайг эхийн цээжин дээр нүцгэнээр тавьж, толгойг хажуу тийш харуулан хэвтүүлж 
арьс арьсаар шүргэлцүүлэх ба эхийн цээжийг хагас өндөрлөх, эсвэл дээш харуулж 
байрлуул.
 f Нярайг ажигла. Нярайд зөвхөн хөхөө хайх шинж илэрсэн үед (шүлс гоожих, амаа 
ангайх, гараа долоох) эхэд нь тэврүүлж ангир уургаа амлуулахад нь тусалж зааж 
өг. 

Нярайн тусламж                              
0-90 минут
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: ЭХНИЙ 90 МИНУТАНД (үргэлжлэл)

 f Хэрхэн зөв байрлаж, тэвэрч амлуулах талаар эхэд зөвлө. Хүүхдийг хөхөхөд бэлэн 
болмогц эхэд дараах зөвлөгөөг өг:
	» Нярайн хүзүү нь гилжийж нугдайгаагүй гэдгийг нягтал; 
	» Нярайн нүүрийг хөх рүү харуулж хамрыг нь хөхний толгой руу чиглүүлж, 
эрүү нь хөхөнд шүргэсэн эсэхийг нягтал;  

	» Нярайг биедээ ойр тэвэр; 
	» Хүүхдийг зөвхөн хүзүү толгой төдийгүй  бүх л биеэр нь түшиж тэвэр. 
Нярайг амаа том ангайх хүртэл хүлээ; 

	» Хүүхдийн доод уруул хөхний толгойн доод нөсөөт хэсгийг үмхэхээр 
хөхөндөө ойртуул. 

 f Зөв сайн хөхөж байгааг илтгэх шинжүүдийг нягтал: 
	» Амаа том ангайсан;  
	» Доод уруул гадагш цорвойсон; 
	» Хүүхдийн эрүү хөхөндөө шүргэсэн; 
	» Удаан, хүчтэй хөхөх ба хааяа хөхөхөө зогсож амарна.  

АНХААРУУЛГА: Эх нярай хоёул хөхөө хэрхэн амлуулахад суралцана. Хэд хэдэн оролдлогын дараа 
нярай өөрөө хөхөө сайн хөхнө. Эрүүл мэндийн ажилтан нярайн өөрийнх нь оролдлогыг 
битгий тасалдуул (толгой биеийг хөдөлгөх гэх мэтээр).   

Нярайн тусламж                              
0-90 минут
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ЗУРАГ. ХӨХИЙГ АМЛУУЛАЛТ

Хөхийг буруу амлуулалт

Хөхийг зөв амлуулалт

Нярайн тусламж                              
0-90 минут

©WHO
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: ЭХНИЙ 90 МИНУТАНД (үргэлжлэл)

 ∗ Эмчилгээ хийх шаардлагатай л  биш бол нярайг БИТГИЙ ОРОЛД.  
 ∗ Хүүхдэд чихэртэй ус, хүүхдийн тэжээл болон бусад сүү орлуулагч битгий өг. Угж, 

хөхөлт/соосог өгч БОЛОХГҮЙ. 
 ∗ Ангир уургийг асгаж БОЛОХГҮЙ.
 ∗ Эх нь ХДХВ-ийн халдвартай бол эхээс хүүхдэд халдварлахаас сэргийлэх арга хэмжээ авч 

зөвлөгөө өг. Шинжилгээ хий.

Нүдний арчилгаа хий   f Халдвараас сэргийлж хүүхдийн нүдэнд эм дусаах, тос түрхэх гэж байгааг эхэд 
тайлбарла. Энэ нь хэвшсэн ажилбар гэдгийг ойлгуулж тайвшруул. 

 f Нярайг амлуулсны дараа эритромицин ба тетрациклины нүдний тос эсвэл 
2.5% повидон иодын дусаалгыг зааврын дагуу нүдэнд дусаа.  Нүдний дотор 
булангаас гадагш чиглүүлж түрх.  

 f Нүдэнд түрхсэн нянгийн эсрэг эмийг угааж болохгүй. 

Нярайн тусламж                              
0-90 минут

АНХААРУУЛГА:

 fХЭРЭВ амлуулалт ба соролт муу байвал дахин дахин оролд, дахин үнэл. 
 f Эх нярайг хяналтгүй бүү орхиж яв. Амьсгал, дулааныг хяна.   

 fХЭРЭВ нярайд өвчний шинж илрэх эсвэл хөхөө хөхөхгүй эсвэл 90 минутын туршид  
          хөхөө эрэх шинж ажиглагдахгүй бол нярайд ҮЗЛЭГ ХИЙЖ  ЯАРАЛТАЙ АРГА  
          ХЭМЖЭЭ АВ.  
 fХЭРЭВ хөх нь чинэрсэн бол бага зэрэг сааж хөхний толгойн эргэн тойронг  
          зөөлрүүлбэл хөхүүлэхэд хялбар болно.  
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Ердийнхөөс жижиг болон ихэр 
хүүхдэд нэмэлт асаргаа хий

 f Ердийнхөөс жижиг эсвэл хугацаанаасаа >1 сараас эрт төрсөн:
	» Нярайг аль болох удаан арьс арьсаар шүргэлцүүлэхэд эхэд тусал;   
	» Хүүхдийг дулаан байлгахад шаардлагатай нэмэлт хөнжил (өлгий) өг;
	» Нярайг угаахгүй. Хүүхдийг 24 цагийн дараа л чийгтэй алчуураар арчиж  

болно.

	» Хүүхдийг цэвэр дулаан хуурай өлгийгөөр өлгийд;
	» Нярайн дулаацуулах орон дотор тавь;
	» Хөнжлөөр хуч; 
	» Өрөө 28 oC–аас доош байвал гэр бүлийнхний аль нэг нь нярайг арьс 

арьсаар шүргэлцүүлж болно. Эсвэл өрөө дулаацуулагч ашигла.   
 f Хэт жижиг (< 1500 грам) болон хугацаанаасаа 2 сарын өмнө төрсөн хүүхдийг  
дээд шатлалын эмнэлэгт хүргэхэд  бэлтгэ. Хүргэхээр явахдаа хүүхдийг арьс 
арьсаар үргэлжлүүлэн шүргэлцүүлэх эсвэл инкубаторт хийж  хүргэ (Жижиг 
хүүхдийн нэмэлт тусламж, Хуудас 60 хар).  

Ямар нэгэн хүндрэлгүй, 1200 грамаас дээш бага жинтэй нярайг даарахаас сэргийлж 
төрөнгүүт бүх биеийг хуурайшуулсны дараа эхтэй болон гэр бүлийн хэн нэгэнтэй нь арьс 
арьсаар үргэлжлүүлэн шүргэлцүүл. 
“Хүүхдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний халаасны ном: “Хүүхдэд зонхилон тохиолддог 
өвчний менежмент”. 2 дахь хэвлэл. ДЭМБ. Женев. 2013” номноос тодруулж харна уу. 

Нярайн тусламж                              
0-90 минут

АНХААРУУЛГА:

 fХЭРЭВ эх хүндрэлтэй төрсний улмаас хүүхдээ арьс -арьсаар шүргэлцүүлж чадахгүй 
          бол: 



Нярайн тусламж                              
0-90 минут
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Нярайн тусламж          
90 мин-6 цаг

3. Нярайн тусламж үйлчилгээ (Эхний 90 минутаас 6 цаг хүртэл)
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Нярайн тусламж          
90 мин-6 цаг

3. Нярайн тусламж үйлчилгээ (Эхний 90 минутаас 6 цаг хүртэл)
АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: ЭХНИЙ 90 МИНУТААС 6 ЦАГ ХҮРТЭЛ   

Хүүхдэд үзлэг хий

АНХААРУУЛГА:

 f Хүүхдийг амлуулж дууссаны дараа: 
	» Гараа угаа; .
	» Хүүхдэд  бүтэн биеийн үзлэг хий; .
	» Таних тэмдгийг шагайд нь зүүж өг;  
	» Хүүхдийг жинлэж  тэмдэглэ.  

 f Хүүхдийг үзэж, төрөх үеийн гэмтэл, гаж хөгжил зэрэг нэмэлт асаргаа хийх эсвэл 
шилжүүлэх шаардлагатай эсэхийг шалгана гэдгээ ээжид нь тайлбарла.   
 f Амьсгал саадтай байгаа эсэхийг шалга: 
	» Цээж хяхатнаж байгаа эсэхийг шалга, 
	» Цээж хонхолзож байгаа эсэхийг шалга, эсвэл
	» Амьсгалын тоо олширсон эсвэл цөөрсөн эсэхийг шалга.

Нярайн хэвийн амьсгалын тоо нэг минутад 30- 60 удаа байдаг.
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 f Хүүхдийг шалга: 
	» Халуун - суганы хэвийн халуун 36.5oC-37.5oC;
	» Хүүхдийн нүдийг шалга- Улайсан, хавдсан, нуухтсан эсэх; 
	» Хүүхдийн хүйг шалга. Цус шүүрч байгаа эсэх.

 f Хэвлийн дүүрэнгийг шалга. 
 f Толгой, их бие, мөчнүүдийг үз. 

Болзошгүй төрөхийн гэмтлийг шалга:
	» Толгойн нэг тал болон хоёр тал дээр овойсон эсэх; 
	» Өгзөг орчим цус хурсан, хавдсан эсэх; 
	» Хөлний байрлал хэвийн бус эсэх (өгзөг түрүүлсэн төрөлт); 
	» Нэг гарын хөдөлгөөн нөгөөгөөс өөр байгаа эсэх; эсвэл
	» Гар хөдлөхгүй байгаа эсэх. 

Нярайн тусламж          
90 мин-6 цаг

 fХЭРЭВ дээр дурьдсан төрөхийн гэмтэл сэжиглэвэл: 
	» Энэ нь тусгайлсан эмчилгээ шаардлагагүй. 1-2 долоо хоногт арилна гэдгийг 

эцэг эхэд тайлбарла;
	» Хөдлөхгүй байгаа мөчийг эвтэйхэн боох;
	» Хөлийг хүчээр ондоо байрлалд оруулж болохгүй. 
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: ЭХНИЙ 90 МИНУТААС 6 ЦАГ ХҮРТЭЛ (үргэлжлэл)

Хүүхдэд үзлэг хий (үргэлжлэл)  f Хугарал байгаа эсэхийг шалга:
	» Хавдартай эсэх, гар хөлд нь хүрэхэд хүүхэд уйлж байгаа эсэх.

 f Хүүхдийн арьс эсгэсэн буюу шалбарсан эсэхийг шалга. 
 f Хүүхдийн амыг шалгаж, уруул тагнайн сэтэрхий байгаа эсэхийг тодруул.
 f Үзлэгээр илэрсэн зүйлийг эхэд мэдэгд. Шаардлагатай бол эхэд дахин  

тайлбарлаж өг. 

Нярайн тусламж          
90 мин-6 цаг

 fХЭРЭВ  хугарал сэжиглэвэл эмнэлэгт хүргэ.  
 f Гаж хөгжилтэй эсэхийг шалга:

	» Тахир майжиг хөл; 
	» Солир хараа, ерийн бус төрх;  
	» Толгой, гэдэс, нурууны арьс задгай байх; 
	» Битүү хошного; эсвэл 
	» Бусад гаж хөгжил.

 fХЭРЭВ  дээрхи гаж хөгжил илэрвэл шилжүүл, гэхдээ:
	» Шилжүүлэхийн өмнө тэр задгай хэсгийг битүүлж боолт хийж, дулаан 

байлга; 
	» Хэрэв хэвлийн гаж хөгжил, битүү хошного байвал шилжүүлэхдээ замын 

туршид хамар ходоодны гуурстай байлга. Гэдэс дүүрч, цэрдийх эрсдлийг 
багасгахын тулд ходоодонд тавьсан гуурсыг нээлттэй байлга.



 27

 f Боломжтой бол нарийн мэргэжлийн үзлэг, эмчилгээнд илгээ. 
 f Хүүхдээ хөхүүлэхэд эхэд тусал. Хөхүүлж болохгүй бол өөр аргаар хооллохыг 

эхэд зааж өг (Хуудас 65-69 хар).

К аминдэмээр сэргийл  f Гараа угаа (Хуудас 75-77 хар).

Гепатит В-ийн ба БЦЖ вакциныг 
тарь  

 f Эхэд юу тарьж байгаагаа тайлбарла:
	» Хүүхдэд цус алдахаас сэргийлж К аминдэм, хожим хавдар үүсэх шалтгаан 

болдог элэгний халдвар авахаас сэргийлж  В гепатитын вакциныг, 
сүрьеэгийн халдвар авахаас сэргийлж БЦЖ  вакциныг тарина. 

Нярайн тусламж          
90 мин-6 цаг

Нярайн тусламж          
90 мин-6 цаг

 fХЭРЭВ  хүүхэд <1500 грамаас бага жинтэй эсвэл харваас маш жижиг;
	» Сайн хооллохгүй; эсвэл
	» Аюултай шинжүүд илэрсэн; 

Өвчнийг ЯАРАЛТАЙ ШИЙДВЭРЛЭ:  
	» Шаардлагатай бол сэхээн амьдруулах тусламж үзүүл (Хуудас 50-51 хар);
	» Дахин дулаацуул. Нэмэлт тусламж руу хүргэх явцдаа дулаан байлга;
	» Ампициллин ба гентамицины эхний тунг булчинд тарь;
	» Цус гарч байвал тогтоох арга хэмжээ авах;
	» Боломжтой бол хүчилтөрөгч өг.
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: ЭХНИЙ 90 МИНУТААС 6 ЦАГ ХҮРТЭЛ (үргэлжлэл)

В гепатитийн ба БЦЖ вакциныг 
тарь (үргэлжлэл) 

АНХААРУУЛГА:

 f Тариа хийсэн газар улайх эсвэл бага зэрэг гаж нөлөө илэрч болно. Энэ нь 
түгээмэл бус, гэвч вакцин тарьснаараа хавьгүй их тустайг тайлбарла. 

 f К аминдэмийг (фитоменадион) 1 мг-аар булчинд 1 удаа тарь.
 f Дархлаажуулалтын удирдамжийн дагуу В гепатитийн вакциныг булчинд, 

БЦЖ вакциныг арьсан дотор тарь.  
 f Тарьсны дараа эх, хүүхдийг орхихын өмнө цус их гарсан эсэхийг нягтал.
 f Гараа угаа.
 f Тарилгуудын талаар тэмдэглэ.

Хүйг хуурай байлга  f Гараа угаа (Хуудас 75-77 үз).
 f Эхэд дараах зааврыг өг:

	» Хүйн дээр цэвэр даавуу хөнгөхөн тавь;      » Хүй бохирдвол цэвэр усаар 
	» Живхийг хүйнээс доогуур нугал;                  савандаж угаана. Цэвэр 
	» Хүйн шархан дээр юу ч тавихгүй;                 алчуураар арчиж 

хуурайшуул;

                         

Нярайн тусламж          
90 мин-6 цаг

 fХЭРЭВ  хүүхдэд бусад өвчин илэрвэл зохих журмын дагуу АРГА ХЭМЖЭЭ АВ. 
Төрөхийн гэмтэлтэй мэс ажилбар шаардлагатай нярай болон эхийн хэвлийд байхад 
эхэд нь К амин-дэмийн үйлчилгээг сааруулагч эм хийсэн дутуу нярай цус алдах өндөр 
эрсдэлтэй тул заавал К аминдэмийг 1 мг-аар булчинд хий. 
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	» Хүй улайх эсвэл идээ гарвал эмчид   »  Гадаргуу, идээтэй хэсгийг буцалсан       
яаралтай үзүүлэхийг тайлбарла;           хүйтэн усаар зөөлөн савандаж угаа;

	» Хүйн хэсэг газрын халдварыг            » Тэр хэсгээ цэвэр самбайгаар   
       өдөрт 3 удаа эмчлэхийг эхэд заа;         хуурайшуул.

	» Гараа цэвэр усаар савандаж угаа;      » Гараа угаа.
Хэрэв идээтэй хэсэг болон улайлт нэмэгдсэн болон 2 хоногт сайжрахгүй бол 
эмнэлэгт яаралтай ХЭВТҮҮЛ. 

 ∗ Хэвлий болон хүйсийг ороож боож БОЛОХГҮЙ.
 ∗ Шаардлагагүй бол хүйсэнд хүрэхээс зайлсхий.

Жижиг (ихэр) нярайд  
нэмэлтээр үзүүлэх тусламж  f 2 сарын өмнө төрсөн эсвэл < 1500 гр жинтэй бол төрөлжсөн мэргэжлийн 

эмнэлэг рүү шилжүүл;
 f 1-2 сарын өмнө төрсөн эсвэл 1500 гр ба < 2500 гр жинтэй (эсвэл жинлэх 

боломжгүй гэвч илт жижиг) бол жижиг (ихэр) нярайд нэмэлт тусламж үзүүл 
(хуудас 60 хар).

	* Эхийг жижиг хүүхэдтэй арьс-арьсаар шүргэлцүүлэн тэврэхийг дэмж.
	* Хэрэв эх хүндрэлийн улмаас хүүхдээ арьс-арьсаар шүргэлцүүлэх боломжгүй бол гэр 

бүлийхний хэн нэгэн (эмээ эсвэл аав) нь хэрхэн хийж болохыг зааж өг.
	* Жижиг нярайг усанд оруулж БОЛОХГҮЙ. Төрснөөс хойш 24 цагийн дараа л чийгтэй 

алчуураар биеийг арчиж цэвэрлэ. 
	* Нярайн биеийн халууныг 6 цаг тутамд шалгаж үз.

Нярайн тусламж          
90 мин-6 цаг

 fХЭРЭВ  хүүхэд хэдийнээ төрсөн бол: 

АНХААРУУЛГА:

АНХААРУУЛГА: 



Нярайн тусламж          
90 мин-6 цаг
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Эмнэлгээс гарахын 
өмнөх тусламж

4. Эмнэлгээс гарахын өмнөх тусламж (төрсний дараах эхний 90 минутаас хойш)
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Эмнэлгээс гарахын өмнөх 
тусламж

4. Эмнэлгээс гарахын өмнөх тусламж (төрсний дараах эхний 90 минутаас хойш)  
АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: ТӨРСНИЙ ДАРААХ 90 МИНУТААС ХОЙШ, ЭМНЭЛГЭЭС ГАРАХЫН ӨМНӨ

Амаржих газар үлдэхийг эхэд 
зөвлө 

 f Хүүхэд хэвийн хүндрэлгүй, төрөх замаар төрсөн эрүүл нярайг амаржих газар 
наанадаж 24 цаг тусламж үйлчилгээ авах хэрэгтэй гэдгийг эхэд зөвлө. 

Хүүхдийг хүссэн үед нь  өдөр 
шөнийн алинд ч хөхүүлэхийг 
дэмж 

 f Нярайг эхийн хамт орон дээр нь  эсвэл ээж нь авахад ойр байлга. Тэднийг битгий 
тусгаарла.
 f Өдөр шөнө алинд ч  хүссэн үед эхийн сүүгээр дагнан хөхүүлэхийг дэмж.  
 f Эмнэлгээс гарахын өмнө хүүхэд бүрийн хөхөөр хооллолтыг үнэл. Хүүхэд хөхөхдөө 
муу байх нь түгшүүрийн дохио тул эхээс асуу. 
 f Хөхөө хөхүүлж буй  эх бүрийг магтаж үргэлжлүүлэн хөхүүлэхийг дэмж. 
 f Эхийн сүү л хүүхдийг хүнд өвчнөөс хамгаалж чадах хоол гэдгийг эхэд тайлбарла. 
 f Эхийн сүүгээр дагнан хооллох гэдэг нь эхийн сүүнээс өөр ямар ч хоол, ус өгөхгүй 
гэдгийг хэлж өг.

АНХААРУУЛГА: ∗	 Хөхөө сайн хөхөхгүй  байвал хүүхдийг гаргаж БОЛОХГҮЙ. 
∗	 Чихэртэй ус, ямар нэг тэжээл болон бусад шингэн өгч БОЛОХГҮЙ. 
∗	 Угж хөхөлт/соосог өгч БОЛОХГҮЙ.
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Хүүхэд дулаан байгаа эсэхийг 
магадла.

 f Өрөө дулаан (25oC–28oC) ба чийггүй байгаа эсэхийг МАГАДЛА.
 f Хүүхдийг дулаан байлгах нь цаашид эрүүл байхад чухал ач холбогдолтойг 

эхэд тайлбарла. 
 f Хүүхдийг эхтэй аль болох арьс арьсаар шүргэлцүүлэх аргаар дулаан байлга. 
 f Хүүхдийг хувцаслах эсвэл зөөлөн дулаан өлгийгөөр өлгийд. Эхний хэд хоногт 

хүүхдэд малгай өмсгөх ба ялангуяа дутуу жижиг хүүхдэд малгай өмсгөхийг 
анхаар.  

Угаах ба усанд оруулах  (ариун 
цэвэр)

 f Гараа угаа (Хуудас 75-77 хар).
 f Хүүхдийн нүүр, хүзүү, суга, зэргийг өдөр бүр чийгтэй алчуураар арч.
 f Бөгсийг бохирдсон үед угааж, сайтар арчиж хуурайшуул. 
 f Хүүхдийг төрснөөс хойш 24 цагийн дараа усанд (хүүхдийн биеийн халууныг 

шалгасны дараа) оруул. Өрөөний дулааныг шалгах ба салхи сэвэлзэхгүй 
байлга. Бүлээн усаар угаа. Угаасны дараа хаттал нь арчаад, хувцаслаж хуч.

Эмнэлгээс гарахын өмнөх 
тусламж

 fХЭРЭВ өрөөны термометр байхгүй бол 4 цаг тутамд хүүхдийн хөлийг барьж шалга. 
          Хэрэв хөл нь хүйтэн бол арьс арьсаар шүргэлцүүл, нэмж хөнжлөөр хучиж,  
          дахин үнэл. 

 fХЭРЭВ хүүхэд жижиг бол өрөөг дулаан байгааг шалгасны дараа хуурайлж, арчиж,  
          усанд оруул.

АНХААРУУЛГА: “Хүүхдийн эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний халаасны 
номноос тодруул.
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Хугацаа: ТӨРСНИЙ ДАРААХ 90 МИНУТ, ЭМНЭЛГЭЭС ГАРАХЫН ӨМНӨ (үргэлжлэл)

Унтуулах  f Хүүхдийг дээш нь эсвэл хажуугаар нь харуулж унтуул. 
 f Хүүхдийг тамхи татаж байгаа хүмүүсээс хол байлга.
 f Хумхаа ихтэй газар оронд эх хүүхдийг унтуулахдаа хумхааны шумуулаас 
хамгаалсан тортой ор ашигла.

Аюултай шинжийг шалга  f Хүүхдийг эмнэлгээс гаргахаас өмнө дахин үзлэг хийж шалга. 
 f Хүнд өвчний шинж  байгаа эсэхийг  шалга:
	» Хөхөө хөхөж чадахгүй буюу сайн хөхөхгүй; 
	» Татах;
	» Амьсгал олшрох (минутад >60);
	» Цээж хүчтэй хонхолзсон;
	» Өөрөө хөдлөхгүй;
	» Халуун 37.5o C-аас ихэссэн, өндөр халуурсан;  
	» Халуун 35o C –аас доош, бие даарсан. 

Эмнэлгээс гарахын өмнөх 
тусламж
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 f Дараах ЯАРАЛТАЙ АРГА ХЭМЖЭЭГ АВ:
	» Шаардлагатай бол сэхээн амьдруулалт хий (Хуудас 52-57 хар);
	» Нэмэлт тусламж үзүүлэхээр дараагийн шатлалд хүргэх замдаа дулаацуулж 

байнга дулаан байлга;
	» Ампициллин ба гентамициний эхний тунг булчинд хий;
	» Цус алдалтыг тогтоо; 
	» Боломжтой бол хүчилтөрөгч өг. 

Шарлалтын шинжийг шалга  f АРЬСЫГ ШАЛГА. Шар байна уу?
	» Өдрийн тод гэрэлд хар. Шарлалт нь чийдэнгийн гэрэлд илүү тод, хүнд 

хэлбэрийн шарлалттай юм шиг харагдах ба бүдэг гэрэлд сул, харагдахгүй 
байх талтай. 

	» Шарлалт дараах тохиолдолд илэрвэл яаралтай хэвтүүл;
 − Төрсний дараах 24 цагийн дотор нүүр шар бол;
 − Төрсний дараах хоногуудад гарын алга, хөлийн тавхай шар бол. 

	» Хөхөөр  хооллохыг дэмж.
 

Эмнэлгээс гарахын өмнөх 
тусламж

 fХЭРЭВ дээрх шинжүүдээс илэрвэл хүнд өвчтэй байж болзошгүйг анхаар. 

 f ХЭРЭВ хөхүүлэхэд бэрхшээлтэй бол хөхний сүүг сааж аягаар өг.



 36

АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: ТӨРСНИЙ ДАРААХ 90 МИНУТ, ЭМНЭЛГЭЭС ГАРАХЫН ӨМНӨ (үргэлжлэл)

Хэсэг газрын халдварыг шалга:
−	 Нүд 
−	 Хүй
−	 Арьс
−	 Нярайн ам

НҮДИЙГ ШАЛГА:
 f Нүд хавдсан ба нуух гарч байна уу? 

	» Нүдний халдварт тохирох антибиотикийн нэг тунг өг; 
	» Нүдийг хэрхэн эмчлэхийг эхэд зааж өг; 
	» 2 дахь өдөр дахин үз. Нуух ба хавдар нь дордсон эсвэл сайжраагүй бол  

дараагийн шатлалд яаралтай шилжүүл; 
	» Эх болон хавьтагчдад болзошгүй заг хүйтэн өвчний үзлэг хийж эмчил.

ХҮЙГ ШАЛГА:

 f Хүйн дээр юу тогтсон байна?
	» Хүйг зөв арчлах талаар эхэд зөвлө (Хуудас 28-29 хар). 

Эмнэлгээс гарахын өмнөх 
тусламж

 fХЭРЭВ тийм бол гонококкийн гаралтай нүдний халдвар гэж эмчил:

©WHO
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 f Хүйсний эргэн тойрон улайсан, идээтэй болон хатуурсан байна уу?

АРЬСЫГ ШАЛГА, ялангуяа хүзүүний эргэн тойрон, суга цавийг шалга. 
 f Идээт тууралт  байна уу?

 f Бамбалзсан хавдар байна уу?
	» Буглаа болон арьсны өөхөн эдийн үрэвсэл байгааг анхаар. Нярайн эмчид 

үзүүлэхээр илгээ.

Эмнэлгээс гарахын өмнөх 
тусламж

 fХЭРЭВ улайлт хүйнээс гадагш 1 см-ээс бага байвал хүйн хэсэг газрын халдварын  
          эмчилгээ хий. Хэсэг газрын халдварын эмчилгээг эхэд зааж өг. Дараах 2 өдөрт  
          сайжрахгүй эсвэл дордсон бол яаралтай шилжүүл. 
 fХЭРЭВ улайлт нь хүйнээс гадагш 1 см- ээс дээш ахисан, болон идээтэй буюу хатуурсан  
          байвал хүйн хүнд халдварын эмчилгээг хий. Ампициллин ба гентамициний  
          эхний тунг булчинд хий. Хүүхдийг яаралтай шилжүүл. 
 fХЭРЭВ хүйнээс идээт ялгадас гарч байвал хүнд өвчин байж болзошгүйг анхаар.  
          Ампициллин ба гентамициний эхний тунг булчинд хий. Хүүхдийг яаралтай  
          шилжүүл. 

 fХЭРЭВ  10 –аас олон идээт тууралт эсвэл цэврүү байвал хүнд халдвар байж  
           болзошгүйг анхаар. Нярайн эмчид үзүүлэхээр илгээ. 
 fХЭРЭВ  10 хүрэхгүй идээт тууралт байвал хэсэг газрын халдвар байгааг анхаар. Арьсны  
           халдварыг хэрхэн эмчлэхийг эхэд заа. 2 дахь өдөр давтан үз. Хэрэв 2 өдрийн  
           дотор сайжрахгүй бол яаралтай шилжүүл. 
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Хугацаа: ТӨРСНИЙ ДАРААХ 90 МИНУТ, ЭМНЭЛГЭЭС ГАРАХЫН ӨМНӨ (үргэлжлэл)

Хэсэг газрын халдварыг шалга 
(үргэлжлэл)

ХҮҮХДИЙН АМЫГ ШАЛГА:
 f Цагаан өнгөртэй байна уу? 
	» Мөөгөнцрийн халдварын амны тууралт байгааг анхаар. 
	» Хөхөж байгааг ажиглаж эхийн хөхөнд мөөгөнцрийн халдварын шинж байгаа 

эсэхийг шалга. 
	» Эмчилгээ хий. Гэрээр хэрхэн эмчлэхийг эхэд зааж өг.

Эмнэлгээс гаргахад өгөх 
зааварчилгаа

 f Зөвлөгөө өг. Эмнэлгээс гарахын өмнө үзлэг хий. 
 f Төрсний дараа наанадаж 24 цагийн дараа гарга.  
 f Төрсний бүртгэл ба төрөнгүүт хийх дархлаажуулалтыг хугацаанд нь хийлгэ. 
 f Дараах шинжүүдээс илэрч байвал яаралтай эргэж ирэх ба эмнэлэгт үзүүл. Аюултай 
шинжүүдийг эх нь нэн даруй таних талаар эхэд зөвлөгөө өг: 
	» хөхөө сайн хөхөхгүй байх;        » биеийн халуун буурах (≤35.5o C),
	» татах;                                       даарсан;
	» амьсгал олшрох (мин >60);      » төрсний дараах 24 цагийн 
	» цээж хүчтэй хонхолзох;               доторх шарлалт, эсвэл   
	» өөрийн хөдөлгөөнгүй;              » төрсний дараах хоногуудад гарын
	» халуурах (≥37.5oC);                    алга, хөлийн тавхай шар болох. 

Эмнэлгээс гарахын өмнөх 
тусламж
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 f Гэртээ гарсны дараа гэрийн эргэлтийн хоорондох хугацаанд дээрх шинжүүд 
илэрвэл эрт мэдэж, эмнэлэгт хандаж эмнэлгийн тусламж эрж хайхад гэр бүлийг 
хөхүүлэн дэмж.  

 f Үндэсний удирдамжийн дагуу нярайг тандалт шинжилгээнд хамруулахыг зөвлө. 

Гэрээр эргэх эргэлтийг дараах 
хуваариар хийнэ:
	• Төрснөөс 48–72 цагийн 

хооронд 
	• Төрснөөс хойш  7-14 хоногт
	• Төрсний дараах 6 долоо 

хоногт 

АНХААРУУЛГА: 
Боломжтой бол төрсний дараах                

24 - 48 цагт нэмж эргэ.

 f Бүх нярайг төрсний дараах 24 цагийн дотор, 48-72 цагийн хооронд, 7-14 хоногт 
давтан үз. 6 долоо хоногийн дараа сүүлийн эргэлтийг хийхдээ эхэд хүүхдийн 
дархлаажуулалт ба гэр бүл төлөвлөлтийн талаар зөвлөгөө өг. 
 f Хүүхдийн байдлаас шалтгаалж нэмэлт эргэлт хий.Үүнд:  
	» 2  хоногийн дараа - Хөхөөр хооллоход бэрхшээлтэй, төрсний дараах эхний 

долоо хоногтой  бага жинтэй дутуу нярай, хүй улаан, арьсны халдвартай, ам 
гэмтсэн ба бусад асуудалтай бол; 

	» 7 хоногийн дараа - Бага жинтэй нярай төрөөд эмнэлэгт 7-оос олон хоног болоод 
гарсан, жин нь хангалттай нэмэгдэж байвал нэмэлт эргэлт хий.

 f Эндэгдэл өндөртэй, тусламж үйлчилгээ хязгаарлагдмал  орон нутагт гэртээ төрсөн 
хүүхдийг наанадаж 2 удаа эргэ:
	» Эхний эргэлт нь төрсний дараах 24 цагийн дотор; 
	» Хоёр дахь эргэлт нь 3 дахь хоногт (48–72 цагт);
	» Гурав дахь эргэлт нь төрсний дараах 7 хоногоос 14 хоногт; 
	» Сүүлийн эргэлт 6 дахь долоо хоногт хий.  

 f Эдгээр гэрийн эргэлтийг  эх баригч, сайн сургасан чадварлаг бусад мэргэжилтнүүд 
болон сургагдсан эрүүл мэндийн сайн дурын ажилтнууд хийж болно.

Эмнэлгээс гарахын өмнөх 
тусламж



Эмнэлгээс гарахын өмнөх 
тусламж
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Эмнэлгээс   
гарсны дараах  
6 долоо хоног

5. Эмнэлгээс гарсны дараах 6 долоо хоног
АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Хугацаа: ЭМНЭЛГЭЭС ГАРСНЫ ДАРААХ 6 ДОЛОО ХОНОГ
Цаг барихгүйгээр хүүхдийг хүссэн 
үед нь  дагнан хөхүүлэхийг дэмж 
(өдөр шөнийн алинд ч) 

 f Гүйцэд эсвэл дутуу төрсөн, бага эсвэл хэвийн жинтэй, сайн, дунд эсвэл тааруу нөөц 
боломжтой аль нь ялгаагүй бүх нярайг төрсөн цагаас 6 сар хүртэл эхийн сүүгээр 
дагнан хоолло.  
 f Төрсний дараа гэрээр эргэх бүрийд хүүхдээ хөхөөр дагнан хооллохыг эхэд зөвлөж 
хөхүүлэхэд дэмжиж тусал. Кесар хагалгаа хийлгэсэн эх болон дутуу нярайг эхийн 
сүүгээр дагнан хооллоход онцгой анхаарч, дэмжлэг үзүүл. 
 f Эргэлтээр ирэхийн чинь өмнөх өдрийн 24 цагт хүүхдээ юугаар хооллосон талаар 
эхээс асуу. Ус, аминдэм, уламжлалт  хоол, шингэн, эхийн сүү орлуулагч, угж, 
хөхөлт/соосог хэрэглэсэн эсэхийг асуу. Хүүхэд  хэдэн удаа бааж, шээсэн талаар 
асуу. 
 f Хөхүүл эхийг хүүхдээ дагнан үргэлжлүүлэн хөхүүлэхэд дэмжиж тусал. 
 f Эхийн сүү нь хүүхдийг элдэв аюултай өвчнөөс сэргийлэх цорын ганц хоол гэдгийг 
тайлбарла. Эхийн сүүгээр дагнан хооллоно гэдэг нь ус, бусад сүү орлуулагч 
өгөхгүй, зөвхөн эхийн хөхний сүүгээр хооллохыг хэлнэ гэдгийг хэлж өг.
 f Эхийн хөхөнд сүү орсон эсэх, хангалттай сайн сүүтэй эсэхийг шалга.
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 f Дараах зүйлийг эхэд зөвлө:
	» Хүүхэдтэйгээ өрөөндөө байнга хамт байх, орон дээрээ эсвэл өөртөө 

ойрхон, амархан хүрч болох газар хэвтүүл; 
	» Хүүхдээ өдөр шөнийн алинд ч хүссэн үед нь сайн хөхүүл (унтахаас бусад 

үед өдөрт 8-аас дээш удаа хөхүүлнэ. Нярай эхний өдөр маш их унтдаг).
 f Боломжтой бол эх хөхөө хэрхэн хөхүүлж байгааг ажигла. 
 f Хөхөө хөхүүлэхэд хэцүү, өвдөлттэй эсэх, халуурсан эсэхийг эхээс асуу.
 f Ажигла, эмчил, зөвлө. Хэрэв хөхний нэг эсвэл хоёр толгой шархалсан, 

хагарсан эсвэл хүүхэд хөхний толгойг бүрэн үмхэж чадахгүй байгаа бол:
	» 2 удаа хөхүүлсний дараа (тэр өдөртөө) дахин үнэл; 
	» Хөхүүлсний дараа хөхний толгой дээрх үлдэгдэл сүүг зөөлөн арчихыг 

зөвлө; 
	» Хүүхдийн ам гэмтсэн, үрэвссэн эсэхийг шалга. Эх хүүхэд хоёуланг эмчил; 
	» Хэрэв байдал сайжрахгүй бол эхэд хөхний толгойг эдгэртэл хөхөө сааж, 

хүүхдэд сүүгээ аягаар өгөхийг зөвлө.

 f Гэвч хөхний сүү дусалж гоожиж байвал эхийг дахин үз, хөхөнд сүү орж, 
хэвийн чинэрсэн байгаа эсэх, 36–72 цагт хөхөө хөхүүлэхэд суларч байгаа 
эсэхийг үнэл; 

 f Хөх хавдсан, чинэрсэн, гэвч хөхний сүү дусаж гоожихгүй, эхийн биеийн 
халуун <38oC, хүүхэд хөхөө сайн амлаж хөхөхгүй байгаа бол хөх зангирсан 
үеийн арга хэмжээг авч, зөвлөгөөг өг.

Эмнэлгээс   
гарсны дараах  
6 долоо хоног

 fХЭРЭВ хөх хавдсан: 



 44

АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Хугацаа: ЭМНЭЛГЭЭС ГАРСНЫ ДАРААХ 6 ДОЛОО ХОНОГ (үргэлжлэл)

Өдөр шөнийн алинд ч цаг 
барихгүй, хүүхдийг хүссэн үед 
нь  дагнан хөхүүлэхийг дэмжих 
(үргэлжлэл)

 » Нэмж дараах зүйлийг зөвлө:
	− Хөхөө ойр ойрхон олон удаа сайн хөхүүлэхийг зөвлө; 
	− 2 удаа хөхүүлсний дараа мөн өдөртөө дахин шалгаж үнэл; 
	− Хэрэв байдал сайжраагүй бол эхэд хөхөө хангалттай сайн сааж суллахыг 
зааж тусал 

 f Хэрэв хөх өвдөлт ихтэй, хавдсан, улайсан, эх 38oC-аас дээш халуурсан бол 
эмчил. Хөхний үрэвсэл  гэж үзэн зөвлөгөө өг: 
 » клоксациллин 500 мг-аар 6 цагийн зайтай 10 хоног уулга;
 » өвдөлт хүчтэй бол парацетамол уулга; 
 » 2 өдрийн дараа дахин үзэж үнэл; 
 » хэрэв биеийн байдал сайжраагүй эсвэл дордсон бол эмнэлэгт шууд хэвтүүл. 

 * Чихэртэй ус, сүү орлуулагч, бусад шингэн ӨГӨХГҮЙ. 
 * Угж, соосог/хөхөлт ӨГӨХГҮЙ.

Хүүхдээ дулаан байгааг нягтал  f Төрснөөс хойш 24 цагийн дараа нярайг усанд оруул. Хэрэв энэ нь ёс заншлаас 
шалтгаалж боломжгүй бол угаахаа наанадаж 6 цаг хүлээ. 

 f Нярай нь том хүүхэд, насанд хүрэгсэдтэй харьцуулбал дулаанаа амархан алдаж 
даардаг тул 1-2 давхар хувцсыг давхарлаж өмсгөх хэрэгтэйг эхэд тайлбарла. 
Малгай өмсгөх шаардлагатай.

Эмнэлгээс   
гарсны дараах  
6 долоо хоног

АНХААРУУЛГА:
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 f Өрөөг бүрэн болон хэсэгчлэн халаа, ялангуяа хүйтний улиралд. 
 f Хүүхдийг эхээс тусад нь байлгаж болохгүй. Өдөр, шөнийн турш  хамтад нь нэг 
өрөөнд байлга: 
	» Өдрийн цагаар хүүхдийг хувцасла, эсвэл өлгийд; 
	» Шөнө хүүхдийг эхтэй нь хамт унтуул. Эсвэл хөхүүлэхэд амархан байхаар 

хүүхдийг өөртөө ойр байрлуул.

 * Хүүхдийг хүйтэн, нойтон газар хэвтүүлж БОЛОХГҮЙ.
 * Хүүхдийг хэт чанга өлгийдэж БОЛОХГҮЙ.
 * Хүүхдийг нар шууд тусах газарт байлгаж хэвтүүлж БОЛОХГҮЙ. 
 * Бага жинтэй болон ихэр хүүхдийг нэмэлт дулаанаар ханга.

 f Аюултай шинжийг ажигла. Дараах шинж тэмдэг байгаа эсэхийг ажиглаж, үнэл:
	» хөхөө сайн хөхөхгүй; 
	» таталт илэрсэн;
	» амьсгал олшрох (амьсгал 1 минутанд 60 буюу түүнээс олон  удаа);
	» цээж хүчтэй хонхолзох;
	» цочрооход хөдөлгөөнгүй; 
	» халуурах (>37.5°C); 
	» бие хөрөх  (<35.5 °C); 
	» төрсний дараах эхний 24 цагт ямар нэгэн шарлалт илэрсэн; эсвэл 
	» төрсөн хоногоос хамаарахгүй гарын алга, хөлийн ул шар болох.

Эмнэлгээс   
гарсны дараах  
6 долоо хоног

АНХААРУУЛГА:
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Хугацаа: ЭМНЭЛГЭЭС ГАРСНЫ ДАРААХ 6 ДОЛОО ХОНОГ (үргэлжлэл)

Хүүхдээ дулаан байгааг нягтал 
(үргэлжлэл)

 f Хүүхдийг ЭМНЭЛЭГТ ДАРУЙ ХЭВТҮҮЛ. Яаралтай эмчилгээ хийсний дараа:
	» эцэг/эхэд хүүхдийг эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчлэх  шаардлагатай байгааг тайлбарла; 
	» аюулгүй унаагаар хүргэ;
	» бололцоотой бол хүүхдийг эхтэй нь үргэлж хамт явуул;
	» хүүхэдтэй хамт хэвтүүлэх бичиг хийж явуул; 
	» бололцоотой бол хүүхдийг илгээсэн эмнэлэг рүү богино долгионоор эсвэл утсаар 

мэдэгд. 

 f Амаржсан эхчүүдэд дараахь шинжүүдийг тогтмол үнэл. Үүнд:
	» цус алдалт,                           »  халуун, 
	» умайн агшилт,                       »  судасны лушгилт,  
	» умайн өндөр,                        »  цус багадалт.

 f Төрсний дараа гэрээр эргэх бүртээ эхийн ерөнхий биеийн байдал ямар байгаа, 
ямар нэгэн хүндрэлийн шинж байгаа эсэхийг асуу. 
	» доош их хэмжээтэй цус гарах,  » бэрхшээлтэй амьсгалах, 
	» ухаан алдах,                         » шавхарга эвгүй үнэртэй гарах, 
	» толгой өвдө ,                        » өвдөлттэй шээх,   
	» халуурах,                             » хэвлийгээр болон хярзан орчимд хүчтэй өвдөх 
	» бие сулрах,                             зэрэг болно.

Эмнэлгээс   
гарсны дараах  
6 долоо хоног
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 f Төрсний дараа гэрээр эргэлт хийхдээ эхэд дараах зөвлөгөөг өг:
	» Хөхөөр хоолло; 
	» Ариун цэвэр сахих, ялангуяа гараа тогтмол угаа; 
	» Хярзангийн 3 ба 4-р зэргийн урагдалттай бол антибиотик хэрэглэ; 
	» Төрөлтөө зохицуул;
	» Хооллолт;
	» Аюулгүй бэлгийн харьцаа, бэлгэвч хэрэглэ;
	» Өглөөд алхах, хөнгөн дасгал хийх ба амар; 
	» Төмрийн бэлдмэл хэрэглэ. 

Эмнэлгээс   
гарсны дараах  
6 долоо хоног

 fХЭРЭВ эхэд эдгээр шинж тэмдэг илэрвэл эмнэлэгт илгээ.
	» Төрсний дараа эхчүүдийн биеийн байдал сайжирч байгаа эсэх, эрүүл 

мэндийн ямар нэгэн асуудал байгаа эсэхийг асууж зөвлөгөө өг. 
	» Хөх, хөхний толгой хавдсан, улайсан, хөндүүр эмзэглэл ихтэй байгаа 

эсэхийг асуу. Боломжтой бол хөхөөр хооллолттой холбоотой асуудлыг 
шийдвэрлэхэд эхэд тусал Боломжгүй бол эхийг эмнэлэгт хэвтүүл. 



Эмнэлгээс   
гарсны дараах  
6 долоо хоног



Нэмэлт тусламж

6. Нэмэлт тусламж үйлчилгээ



НЯРАЙД ТӨРӨНГҮҮТ ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ :                                                     
 ∗ Бүх биеийг хуурайшуулж арчингаа амьсгалыг даруй 

шалга
 ∗ Нярайг эхтэй арьс арьсаар шүргэлцүүлж, өлгий 

хөнжлөөр хучиж, малгай өмсгө

Алгоритм 3: Нярайн сэхээн амьдруулах тусламж

Төрөлт

Хүүхэд амьсгалж, уйлж 
эхэлсэн эсвэл цээж хүчтэй 
хонхолзохгүй бол амьсгал 
өгөхийг зогсоож, хүүхэд 
үргэлжлүүлэн сайн  амьсгалж 
байгаа эсэхийг  ажигла

СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАЛТ:   
	∗ Тусламж дуудаж эхэд эвтэйхэн 
тайлбарла   

	∗ Ариун бээлийтэй хүйг хавч, тасал.     
	∗ Хүүхдийг нярайн сэхээн амьдруулах 
хэсэгт шилжүүл  

	∗ Толгой, хүзүүг зөв байрлуул        
	∗ Зөвхөн ам хамар бөглөрсөн болон 
хүүдий, маскаар амьсгал өгөхийн 
өмнө зунгагаар бохирлогдсон, сайн 
амьсгалахгүй бол соруул 

	∗ Агаар  бүхий хүүдий, маскаар 
амьсгалуул   

Үгүй

Дараа ньЭмнэлзүйн алгоритм 2- “Нярайн 
нэн шаардлагатай тусламж” 

руу оч

Эхтэй нь арьс арьсаар шүргэлцүүлэх 
ба эх хүүхдийг хяна

30 секунд

1 минут

ТиймНярайн  амьсгал тасалдсан эсвэл амьсгалахгүй байна уу?
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Нэмэлт тусламж



Сэхээн амьдруулах тусламж

Үгүй

Үгүй

Үгүй

Дараа нь

Дараа нь

Дараа нь

Сэхээн амьдруулалтын дараах 
тусламж:          
 * Амьсгал өгөхийг зогсоо
 * Эхийн цээжин дээр буцааж тавь
 * Тусламжийг үргэлжлүүлэн үзүүл 
(Нярайг төрөнгүүт үзүүлэх 
тусламжийг хар)                                  

 * Өвчний түүхэнд тэмдэглэ                                                     
 * Нярай амьсгалахад хэцүү 
байгаа эсэх, бүтэлт байгаа 
эсэхийг ажиглаж хяна

 * Эх цус алдсан эсэх, цусны 
даралт, амьсгалыг хяна

Идэвхтэй амьсгалуулт хийнгээ 1-2 минут 
тутамд амьсгал, зүрхний цохилтыг шалга

 * Хүүдий хошуувчаар амьсгалыг 
зөв дарааллаар үргэжлүүлэн өг 

 * Боломжтой бол: 
−∗ Хүчилтөрөгч өг
−∗ Цээжинд иллэг хий
−∗ Амьсгал дэмжих бусад 

аргыг хэрэглэ
−∗ Эмийн эмчилгээ хийж
−∗ СА хэсэгт шилжүүл

 * Амьсгалуулалтыг зөв дарааллаар 
хий. Үргэлжлүүлэн амьсгал өг 

 * Маск зөв байрласан эсэх 
идэвхитэй амсгалуулснаар цээж 
сайн түхэлзэж байгаа эсэхийг 
магадла

 * Хүүдий хошуувчаар амьсгал 
өгөхийг зогсоо 

 * Эхэд нь хүүхэд нас барсан тухай 
эвтэйхэн хэлж ойлгуул

 * Хэрэв хүүхдийн зүрх маш цөөн 
ч цохилсон хэвээр бол таатай 
үйлчилгээг үзүүл

 * Сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүл
 * Тохиолдлыг мэдээлж бич

Идэвхитэй амьсгалуулсны дараа 
доорх шинж илэрч байна уу:

- 10 минутын дараа зүрний  
   цохилт байхгүй?
-  20 мин болоход амьс- 
   галахгүй, ЗЦ минутанд  
   <60 байх? 

Үечилсэн давтамж

Тийм

Тийм

Дараах шинжүүдээс илэрч байна уу?
−∗ Зүрхний цохилт < 100?
−∗ Шуугиантай амьсгалах, 

амьсгалахгүй?
−∗ Цээж хүчтэй хонхолзох эсэх?

Зүрхний цохилт < 60 байна уу?

Бүх нярайд үзүүлэх нэн шаардлагатай тусламж 

Яаралтай тусламж шаардлагатай

Үзлэг хийж, шийдвэр гаргах алхам

Үгүй Дараа ньТийм

Тийм



6. Нэмэлт тусламж үйлчилгээ 
АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
А: НЯРАЙН СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАЛТ

 fХЭРЭВ нярайг бүрэн хуурайшуулж цочроосны дараа амьсгал саадтай эсвэл амьсгалахгүй (30 секундэд) бол:

 f Тусламж дуудах ба хүүхдийг нь амьсгалуулах хэрэгтэй байгааг эхэд эелдэгээр  
тайлбарла.
 f Зохиомол  амьсгал  өгч эхлэхийн өмнө хүйг даруй хавчиж, тасал. 
 f Нярайг сэхээн амьдруулах хэсэгт (хуурай, цэвэр, дулаан гадаргуутай) шилжүүл.   
 f Нярайг дулаан өлгийнд өлгийдөх эсвэл дулаацуулагчийн дор байлга. 
 f Яаралтай тусламж үзүүлэх  боломжтой газарт шилжүүлэх талаар анхаар.

Амьсгалын замыг чөлөөл. 
Амьсгалын замыг зөвхөн 
бөглөрсөн тохиолдолд л цэвэрлэ.  

 f Толгойг ялимгүй гэдийлгэж байрлуул.  
 f Зөвхөн ам/ хамар бөглөрсөн тохиолдолд л гуурсаар соруул. 
	» Нэгдүгээрт, соруулах гуурсыг хүүхдийн уруулаас дотогш амны хөндий рүү 5 см 

шургуулж соруул;
	» Хоёрдугаарт, соруулах гуурсыг 2 хамрын нүх рүү 3 см шургуулж соруул;
	» Шаардлагатай бол нийт 20 секундээс ихгүй хугацаанд 1 удаа давтах; 
	» Боломжтой бол цагаан мөгөөрсөн хоолойгоор соруулалт хий. 

АНХААРУУЛГА: Дараах тохиолдолд хүүхдийн ам хамраар соруулалт ХИЙХГҮЙ:
 − хүүхэд өөрийн амьсгалтай, ураг орчмын шингэн тунгалаг;
 − эерэг даралтаар амьсгал өгөхийн өмнө ам хамарт салиа байхгүй, ураг орчмын шингэн 

тунгалаг; 
 − зунгагаар бохирлогдсон боловч хүүхэд өөрөө сайн амьсгалж байгаа.
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Амьсгалахгүй байгаад байвал 
зохиомлоор амьсгалуул  

АНХААРУУЛГА:

 f Хүүдий маскаар төрөнгүүт нэг минутын дотор амьсгалуулж эхэл:
	» хүүхэд 32 долоо хоногоос доош настай бол 30%-ийн хүчилтөрөгч эхэлж 

өгөх нь зохимжтой.   
 f Маскийг эрүү, ам, хамрыг оруулж завсраар хий алдахгүйгээр байрлуул.

Нүдийг оруулж БОЛОХГҮЙ.

 f Масканд холбоотой хүүдийг (хүүдийний хэмжээнээс хамаарч) 2 хуруугаар 
болон бүхэл гараараа 2-3 удаа шахна. Цээж түхийж байгаа эсэхийг ажигла. 
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 fХЭРЭВ цээж түхийхгүй бол:
	» нэгдүгээрт, толгойн байрлалыг өөрчил.  

 fХЭРЭВ цээж түхийхгүй байсаар байвал: 
	» маскны завсраар хий алдаж байгаа эсэхийг шалга. 

 fХЭРЭВ цээж түхийхгүй байсаар байвал: 
	» хүүдийг илүү хүчтэй шах. 

 fХЭРЭВ цээж түхийж ирвэл:
	» хүүхдийг уйлах эсвэл амьсгалж эхлэх хүртэл 1 мин-д 40 удаа амьсгалуул. 



АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
А: НЯРАЙН СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАХ (үргэлжлэл)

ДУГУЙ МАСКТАЙ 
ӨӨРӨӨ 
ТЭЛЭГЧ АМЬСГАЛЫН 
ХҮҮДИЙ

МАСКЫГ НҮҮРЭНД 
БАЙРЛУУЛАХ

Зөв Буруу Буруу Буруу

Байрлал, хэмжээ яг 
таарсан 

Маск нь  доошилсон Маск хэтэрхий 
багадсан

    Маск хэтэрхий      
        томдсон     ©WHO
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ХҮҮДИЙ МАСКААР НЯРАЙГ 
АМЬСГАЛУУЛАЛТ

Хүүхдийн доод эрүүг дээш 
өргөн дунд хуруугаар 
эрүүн дороос тулан маскыг 
тогтвортой атга. Хүзүүг хэт 
гэдийлгэн сунгаж болохгүй.

  

БИТҮҮ БАЙДАЛ Хэрвээ маскны дороос хий  
гарах  сонсогдвол сайтар 
битүүлж өг. Хий голдуу 
хамар, хацрын завсраар 
гардаг. 
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©WHO

©WHO



АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
А: НЯРАЙН СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАЛТ (үргэлжлэл)

Амьсгалахгүй байсаар байвал 
зохиомлоор амьсгалуул 
(үргэлжлэл)

 f 1-2 минут амьсгалуулаад амьсгал болон зүрхний цохилтыг шалга.
	» Цээж түхэлзэхийг үнэл:
	» Зүрхний цохилтыг үнэл. 

 − Хэрэв ЗЦ минутанд < 100 бол амьсгалуулалтаа доорх байдлаар зүгшрүүл;
 − Хэрэв ЗЦ минутанд < 60 бол хүчилтөрөгчийг нэмэлтээр өгч цээжинд иллэг 
хийх зэрэг амьсгал дэмжих бусад аргыг хэрэглэх эсвэл эм хэрэглэ. 

АМЬСГАЛУУЛАЛТЫГ ЗҮГШРҮҮЛЭХ ДАРААЛАЛ 
1. Толгойн байрлалыг шалга 
2. Хошуувчаар хий алдахааргүй байгаа эсэхийг шалга
3. Амьсгалын зам бөглөрөлгүй эсэхийг шалга
4. Сэхээн амьдруулагч маск хүүдийг шалга 

 f Хүүхэд амьсгалж, уйлж эхэлсэн эсвэл цээж хонхолзохгүй бол амьсгал өгөхөө 
зогсоо. Хүүхдийг үргэлжлэн сайн амьсгалж байгааг нягтлан ажигла:
	» Нярайг эхийн цээжин дээр тавьж арьс арьсаар шүргэлцүүл;
	» 2 дахь хүүхэд байхгүйг нягталсны дараа окситоцин тарь;
	» Гараа угаа. Хүйг цэгцлэх шаардлагатай бол дахин шинэ бээлий өмс.
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 f ХЭРЭВ хүүхэд дээрдэхгүй бол амьсгалуулалт зүгшрүүлэх дарааллыг мөрд. Үүнд:



∗	 амьсгал өгөх явцдаа хүүхэд яасан, та юу хийж байгаа, ямар учраас хийж байгаагаа 
тайлбарла. 

∗	 зөөвөрлөх үедээ ч амьсгалуулалт хийсээр байх.
∗	 шилжүүлэх маягт ба төрөлтийн түүхэнд тохиолдлыг тэмдэглэж мэдээл.
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	fХЭРЭВ нярайн амьсгал тасалдсан, зогссон эсвэл цээж хүчтэй хонхолзож байвал:
	» хүүдий маскаар амьсгалыг үргэжлүүлэн өг; 
	» зөөвөрлөхдөө үргэлжлэн тогтмол хугацаанд үнэл;
	» боломжтой бол нэмэлтээр хүчилтөрөгч өгч цээжинд иллэг хийх, бусад аргаар 

амьсгалыг дэмжих, эмийн эмчилгээ хий.
	fХЭРЭВ 10 минутын турш зохиомол амьсгал хийгээд зүрхний цохилт байхгүй бол: 

	» хүүдий маскаар амьсгал өгөхийг ЗОГСОО;
	» эхэд нь хүүхэд нас барсан гэдгийг эелдэгээр тайлбарлан ойлгуул;
	» дэмжих асаргаа хий;
	» тохиолдлыг тэмдэглэж мэдээл.  

	fХЭРЭВ 20 минутын турш зохиомлоор амьсгал өгөөд амьсгалж эхлэхгүй,  
          ЗЦ минутанд  <60  байвал:  

	» хүүдий маскаар амьсгал өгөхийг ЗОГСОО;
	» хүүхдийг амьсгалуулах гэж бүх арга хэмжээг авсан боловч өөрийн амьсгал 

орохгүй, зүрхний цохилт маш цөөн байгааг эвтэйхэн хэлж ойлгуул;
	» эхийг тав тухтай дулаан байлгаж, сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүл;  
	» тохиолдлыг мэдээлж бич.

АНХААРУУЛГА



Нэмэлт тусламж

Алгоритм 4: 2500 гр-аас бага жинтэй биеийн байдал тогтвортой нярайд 
тохирсон хооллолт*

Төрсний дараа нярайн толгой нурууг хучиж, малгай өмсгөн, арьс арьсаар шүргэлцүүл

 ∗ Ангир уургийг өдөрт 10 мл/кг-аар тооцоолж, 
амаар өгөнгөө хоногийн хэрэгцээт шингэнийг 
тооцон судсаар хий   

 ∗ Амаар эсвэл хамар ходоодны хаймсуураар  
хоолло.  дараа нь аяга, халбагаар хоолло 

 ∗ Өдөрт 30 мл/кг хүртэл хоолыг нэмэгдүүлж, 
хоолны шингэлтийг маш нарийн хяна  

 ∗ Эх, нярайд аюултай шинж илрээгүй бол “Имж 
эх” асаргааг хэрэглэ

 ∗ Өдөр бүр жинлэ                                            
 ∗ Хоолоо бүрэн шингээж эхэлмэгц Д аминдэм, 
кальци, фосфорын бэлдмэл нэмэлтээр өг

 ∗ 2 долоо хоногтойгоос төмрийн бэлдмэл өг

 ∗ Арьс арьсаар үргэлжлүүлэн  шүргэлцүүл
 ∗ Нярайн хөхөө хайх шинжийг ажигла
 ∗ Хүссэн үед нь нярайг хөхүүлэхийг эхэд дэмж
 ∗ 2-3 цаг тутамд хүүхдээ хөхүүлэхэд эхэд тусал
 ∗ Хөхөөр хооллолтыг өдөр бүр үнэл: байрлал, 
үмхэлт, соролт, хөхөлтийн хугацаа ба давтамж, 
хүүхэд хөхөндөө цадсан эсэх

 ∗ 6-8 долоо хоногтойгоос төмрийн бэлдмэл өгч 
эхэл

ТиймҮгүй
Хүүхэд 1500 грамаас бага жинтэй юу?



 ∗ Дан хөхөөрөө үргэлжлүүлэн 
хоолло

 ∗ Донор эхийн сүү өг
 ∗ Хөхөөр үргэлжлүүлэн 
хооллоход дэмжин тусал

 ∗ “Имж эх” асаргаа

ХЭВТҮҮЛ

Тийм

Тийм

Үгүй

Үгүй

АНХААРУУЛГА- Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүнийг зөвхөн эхийн өөрийнх нь сүү буюу донор эхийн сүүгээр хангах бүх оролдлогыг хийгээд үр дүнгүй болсны 
дараа хэрэглэх хэрэгтэй. Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн нь нярайн гэдэсний үхжилт үрэвсэл, уушгины хатгалгаа, суулгалт, мэнэн улмаар нас барах эрсдлийг 
ихэсгэдэг.

Эх хөхөө хөхүүлэхэд бэрхшээлтэй байна уу? 

Хүүхдийн жин нэмэгдэхгүй байна уу? 

Бүх нярайд үзүүлэх нэн шаардлагатай тусламж 

Яаралтай тусламж шаардлагатай

Үзлэг хийж, шийдвэр гаргах алхам

Үгүй Дараа ньТийм



АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Б. ЖИЖИГ (БАГА ЖИНТЭЙ БУЮУ ИХЭР) ХҮҮХДИЙН НЭМЭЛТ АСАРГАА 

 f ХЭРЭВ хүүхэд хугацаанаас 1-2 сар дутуу төрсөн эсвэл 1500-2500 гр (жинлэх боломжгүй, гэвч харваас маш жижиг) бол

Дулаан байлга 

АНХААРУУЛГА:

 f Жижиг хүүхдийг дулаан байлга. Нэмэлт халаалтаар ханга;
 » өрөөнд нэвт салхи үлээхгүй,  25oC-28o C дулаантай байлга; 
 » жижиг хүүхдийг “Имж эх” асаргааны аргаар арьс-арьсаар шүргэлцүүлж биедээ 

нааж тэврэн дулаан байлгахыг ээжид  зааж өг (хуудас 65-67); 
 » эх, хүүхдийг илүү хөнжлөөр хуч. Нярайд малгай, бээлий, оймс өмсгө.

Жижиг хүүхдийг усанд оруулж БОЛОХГҮЙ. Хүүхдийг зөвхөн төрснөөс хойш 24 цагийн дараа 
чийгтэй алчуураар арчиж цэвэрлэ.

Хооллох 

АНХААРУУЛГА: Хүүхдийн эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний халаасны номноос 
лавлаж хар

 f Бага жинтэй болон хэт бага жинтэй нярайг ЗӨВХӨН эхийнх нь сүүгээр хоолло.

 f Хэт бага жинтэй нярайн эхийн сүүг сааж өдөрт 10 мл/кг –аар амаар (аягаар 
ба халбагаар) хоолло эсвэл эхний өдрөөс ходоодны хаймсуураар хооллох ба 
хоногийн хэрэгцээт шингэнийг тооцон шаардлагатай шингэнийг судсаар хийнэ:
 » 30 мл/кг хүртэл аажмаар өдөр бүр ихэсгэх ба хоолны шингэцийг сайтар  хяна;  
 » хэрэв эхийн хөхөнд сүү түргэн орохгүй бол донорын сүү өгч, энэ хооронд эхийн 

хөхөнд сүү оруулах талаар дэмжих арга хэмжээ эрчимтэй ав. Хэт бага жинтэй 
нярайг эхийн сүүгээр хооллохдоо дараах нэмэлтүүдийг өг. 
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АНХААРУУЛГА: Бага жинтэй нярайн 
зохистой хооллолтын удирдамж- бага 
болон дунд орлоготой орнуудад. Женев: 
ДЭМБ; 2011

 f Хэт бага жинтэй нярайг эхийн сүүгээр хооллохдоо дараах нэмэлтүүдийг өг: 
 » Д аминдэмийг өдөрт 400 - 1000 оун- ээр 6 сар хүртэл; 
 » кальцийн (өдөрт 120 - 140 мг/кг) болон фосфорын (өдөрт 60 - 90 мг/кг) 

бэлдмэлийг эхний нэг сард өдөр бүр;
 » төмрийн бэлдмэлийг өдөрт 2- 4 мг/кг -аар 2 долоо хоногтойгоос 6 сар хүртэл өг. 

 ∗ Энэ үед дараах нэмэлтүүдийг ӨГӨХГҮЙ:
 − Үнээний сүүнд суурилсан эхийн сүүний баяжуулагч. Жин нэмэгдэхгүй байгаа хэт бага жинтэй 

хүүхдүүдэд эхийн сүүгээр хооллож байгаа ч  хүний сүүнд суурилсан баяжуулагчийг нэмж өг. 
 − Эхийнхээ ба донорын сүүгээр хооллож байгаа нярайд өдөр бүр А амин дэм уулгахгүй.
 − Эхийнхээ ба донорын сүүгээр хооллож байгаа нярайд цайрын бэлдмэл байнга уулгахгүй. 

 f Хүүхдийг хөхүүлэхэд онцгой дэмжлэг үзүүл: 
 » эхийг 2 -3 цаг тутамд хүүхдээ хөхүүлэхийг ятгаж урамшуул; 
 » хөхөөр хооллолтыг өдөр бүр үнэл: байрлал, амлуулалт, хөхөлт, хөхүүлэх хугацаа, 

давтамж, хүүхэд цадаж байгаа эсэх.
 f Хүүхдийг өдөр бүр жинлэж тэмдэглэ. 
 f Эх хүүхэд тусдаа байгаа үед, эсвэл нярай хөхөж чадахгүй байвал аяга халбагаар 
хооллох  аргыг хэрэглэ. Бага жинтэй нярайн өлссөн шинжийг үндэслэж хооллох 
боловч 3-аас илүүгүй цагийн зайтай хоолло.  
 f Хооллолтын бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргааг лавлаж хар (Хуудас 68-73 хар).
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Б. ЖИЖИГ (БУЮУ ИХЭР) ХҮҮХДИЙН НЭМЭЛТ АСАРГАА (үргэлжлэл)

Арьс- арьсаар шүргэлцүүл  
(“Имж эх” асаргаа)

АНХААРУУЛГА:

 f Дараах тохиолдолд “Имж эх” асаргааг эхэл:
 » Хүүхэд өөрөө амьсгалж чадаж байвал (апноэ илрээгүй);
 » Хүүхдийн амь насанд аюултай шинж үгүй бол. 

 f “Имж эх” асаргаанаас өмнө амь насанд халтай шинжүүдийг эмчил. “Имж эх” 
асаргааг хийх боломжтой болтол арьс арьсаар шүргэлцүүлэх нь ашигтай. 

∗	 Хөхөх ба залгих чадвар нь “Имж эх” асаргаа хийх зайлшгүй шаардлага БИШ. Хүүхэд хөхөө 
хөхөх  чадвартай болтол ходоодны хаймсуураар, дараа нь аяга, халбагаар хооллох зэргээр  
хооллолтын бусад  аргуудыг хэрэглэ. 

∗	 Төрсний дараа эхний үзлэг хийж биеийн байдлыг үнэлж, ерөнхий сэхээн амьдруулалт хийж 
хүүхэд, эх тогтворжсоны дараа “Имж эх” асаргааг эхэл. 

∗	 2000 гр хүрэхгүй бага жинтэй, эмнэлзүйн хувьд тогтвортой нярайг төрсний дараах эхний  
долоо хоногт “Имж эх” асаргаанд хамруул. ≥1800 гр жинтэй нярайг төрөнгүүт “Имж эх” 
асаргаанд хамруулж болохыг туршлага харуулсан. 

 

 f “Имж эх” асаргааг эхэд тайлбарла:        
»  Хүүхдээ асрах;  
 » Арьс-арьсаар үргэлжлүүлэн шүргэлцүүлэх;   » Өдөр тутмын ажлаа
 » Хүүхдээ тэвэрч байрлуулах;                         үргэлжлүүлж хийх;         
 » Хүүхдээ амлуулах;                                   » Биед “бэхэлгээ даруулга   
 » Хөхний сүүгээ саах;                                    боолт” бэлтгэ.      
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 f ХЭРЭВ “Имж эх” асаргаа хийх боломжгүй бол хүүхдийг цэвэр, хуурай, дулаан  
           өлгийгөөр өлгийдөж хүүхдийн оронд тавь. Дулаан хөнжлөөр хуч. Өрөө сэрүүн,   
           хүүхэд жижиг бол өрөөнд нэмэлт халаагч хэрэглэ.



 f “Имж эх” асаргааны байрлал:
 » Хүүхдийн цээжийг эхийн цээж рүү харуулж, хөхний хооронд босоо байрлалаар 

байрлуул; 
 » Хүүхдийн 2 хөлийг түнхээр нь “мэлхийн хөл” шиг байрлуулж, гар нь  нугарсан 

байрлалтай байна; 
 » Хүүхдийн гэдэс нь эхийн ходоодны түвшинд байх ба  шахагдахааргүй байх 

ёстой. Эхийн амьсгал нь хүүхдийн амьсгалыг сэдээхэд тусална; 
 » Энэ байрлалд даруулга бэхэлгээ боолттой байхад хүүхэд аюулгүй;   
 » Хүүхдийн толгойг  нэг тал руу эргүүлж аажим сунгаж амьсгалын замыг чөлөөтэй 

байлгаж, харц нь ээжийнхээ харцтай тулгарч байхаар байрлуул;
 » Даавуун даруулга боолтын дээд ирмэгийг хүүхдийн зөвхөн чихний доогуур  

байхаар уяж бэхэл. 
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Б. ЖИЖИГ (БУЮУ ИХЭР) ХҮҮХДИЙН НЭМЭЛТ АСАРГАА (үргэлжлэл)

АНХААРУУЛГА:  ∗ “Имж эх” асаргааг өдөр бүр аль болох өдөржин байлга. Хэрэв ээж нь түр завсарлах шаардлага 
гарвал аав болон гэр бүлийн бусад гишүүд нь үргэлжлүүлж  болно. 

 ∗ Өдрийн цагаар хүүхэд зөв байрлалд байхад ээж нь өдөр тутмын ажлаа хийж хөдөлж чадна. Эх 
нь гараа сайн угааж хүүхдээ тогтмол хоолло (өдөр шөнийн алинд ч 2- 3 цаг тутамд). Чанга дуу 
чимээ, тамхины утаанаас хол байлга.

 ∗ Эх хажуулдах болон хагас суугаа байрлалд амрах болон унтах нь хамгийн тохиромжтой. Эх дэр 
болон түшлэг хэрэглэ.

 ∗ Орчны дулаан 22 oC–24oC байвал хүүхдийн живх, малгай, оймсоос бусдыг тайлж нүцгэнээр 
хүүдийл. Орчны дулаан үүнээс бага бол хүүхдэд ханцуйгүй цэвэр даавуун цамц өмсгө. Хүүхдийн 
нүүр, цээж, хэвлий, гар хөлийг эхийнх нь цээжинд нааж байхаар цамцны энгэрийг задгай 
байлга. Өөрийнхөө хувцаснаас нөмөрч, хүүхэд болон өөрийгөө хуч.  

 ∗ “Имж эх” асаргааг хүүхдийн жин 2.5 кг эсвэл төрөлтийн товлосон хугацаа болох 40 долоо хоног 
буюу эх нь хүссэн үе хүртэл үргэлжлүүлэн хийж болно. 

Эмнэлгээс гаргах төлөвлөгөө  f Эх хүүхэд хоёуланг дараах байдлаар үнэлж эмнэлгээс гаргахаар төлөвлө:
 » хүүхэд хөхөө сайн хөхөж, биеийн жин нь өдөрт наанадаж 15гр-аар нэмэгдэж 

байвал;
 » 3 хоног дараалан хүүхдийн биеийн халуун нь тогтвортой 36.5 oC – 37.5 oC 

байвал;
 » эх хүүхдээ асрахдаа өөртөө итгэлтэй болох үед гаргана.
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В. ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ

 f Эх, хүүхдийг тусгаарласан болон  хүүхэд хөхөө сайн хөхөж чадахгүй бол хооллох 
өөр аргуудыг ХЭРЭГЛЭ.    
 f Эхийг хөхөө гараар саахад сурга.
 f Харин өмнөөс нь битгий хий. Эхэд зааж өг: 

 » Гараа зөв гүйцэд угаа; 
 » Тохиромжтой байдлаар суу, эсвэл зогс. Эхийн хөхний дор цэвэр сав тос;
 » Хөхийг эрхий хуруу болон бусад хуруу хооронд чимхэж, дотогшоо аажим шах;
 » Сүү аажим гартал нэг талын хөхийг сааж дараа нь нөгөө талынхыг саа; 
 » Наанадаж 20- 30 минутын турш хөхөө ээлжлэн саа. 

Хүүхдийг эхийнх нь сүүгээр хооллох дараах ГУРВАН АРГЫН нэгээр хоолло:

1.	 ХҮҮХДИЙН АМАНД ХӨХНИЙ 
СҮҮГ ШУУД СААХ

 » Хүүхдийн ам эхийн хөхний толгойд ойрхон байхаар хүүхдийг арьс, арьсаар 
шүргэлцүүлэн тэвэр. 

 » Сүүний дуслууд  хөхний товч дээр гарч ирэх хүртэл саа. 
 » Хүүхэд цовоо болж нүд амаа нээх хүртэл хүлээ. Хүүхдийг сэрээхээр зөөлөн 

цочроо. 
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 f ХЭРЭВ сүү сайн гарахгүй бол:
 » Бүлээн жин тавь;
 » Саахын өмнө эхийн ар нуруу, хүзүүнд нь иллэг хийн өг.



АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
C. ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ (үргэлжлэл)

 » Хүүхдэд хөхний толгойг үнэртүүлэх ба долоолго. 
 » Сүүний дуслууд хүүхдийн аманд орохыг ажигла.
 » Хөхний сүүг нэмж саахаасаа өмнө хүүхэд залгих хүртэл хүлээ.  
 » Хүүхэд цадвал амаа хамхиж, сүү нэмж хөхөхгүй болно. 
 » Хэрэв хүүхэд хэт жижиг (≥ 2 сар эрт төрсөн эсвэл ≤1500 гр) бол эдгээр үйлдлийг 

1-2 цаг тутамд, хэт жижиг биш бол 2-3 цаг тутамд давт.   
 » Хооллох  бүрийд уян хатан байх ба гэхдээ өдөр  бүр жинлэж  зохистой хооллож 

байгаа эсэхийг нягтал. 

2.	 СҮҮГ ГАРААР СААХ 

    

2 хурууг 
хөхний 
нөсөөт 
хэсэг дээр 
хэнхдэгийн 
дагуу 
байрлуул. 

Хөхний 
товчны 
болон нөсөөт 
хэсгийн 
араас эрхий 
долоовор 
хуруугаар 
шах. 
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3. АЯГААР ХООЛЛОХ,  
ЗААЛТТАЙ  БОЛ:

 » Хүүхдийг та өөрөө битгий хоолло. 
 » Хүүхдийг аягаар хооллохыг эхэд нь зааж өг. 
 » Аяган дахь сүүний хэмжээг хэмж.
 » Эхийнх нь өвөр дээр хүүхдийг хагас суугаа байдлаар барь.
 » Аягатай сүүг хүүхдийн уруулд ойртуулж  барь.   
 » Аягаа доод уруул дээр аажим тавь. 
 » Аяганы амсрыг доод уруулын гадна хэсэгт хүргэ . 
 » Аягаа тонгойлгоход сүү хүүхдийн уруулд хүрнэ. 
 » Хүүхдийн ам руу сүүг цутгаж болохгүй.
 » Хүүхэд цовоо болж, амаа ангайн, нүдээ нээж эхлэхэд хооллож эхэл.  
 » Хүүхэд сүүг хөхөж зарим нь савирна. 
 » Жижиг хүүхдүүд сүүгээ хэлнийхээ тусламжтайгаар ам руугаа хийж эхэлдэг; 
 » Хүүхэд сүүгээ залгина. 
 » Хүүхэд амаа жимийж  дахин уух сонирхолгүй болохоор нь хооллохыг зогсоо.
 » Хүүхэд тооцоолсон хэмжээтэй сүүг уухгүй бол:

	− Хүүхдийг ойр ойрхон хоолло; 
	− Хүүхдийн уух  сүүг нэг удаад бус харин 24 цагийн хугацаанд хэмжихийг эхэд 
зааж өг. 

 » Шаардлагатай хэмжээний сүүгээ залгиж, бага зэрэг савируулж, биеийн жин 
тууштай нэмэгдэж байвал хүүхэд аягаар сайн хооллож байна гэсэн үг.

©WHO
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
В. ХООЛЛОЛТЫН БЭРХШЭЭЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ (үргэлжлэл)

 

 f Эхийнхээ сүүгээр хооллож чадахгүй бага жинтэй болон хэт бага жинтэй 
нярай хүүхдийг дараах байдлаар хоолло:
 » Донор эхийн сүү (аюулгүй хямд сүүний банк бүхий байгууллага байгаа 

болон бий болгох боломжтой бол).
 f Орлуулагч сүүн тэжээлийг зөвхөн эхийн өөрийнх нь сүү болон донорын сүү, 

бүгдийг өгөхөөр чармайсны эцэст амжилтгүй болбол л өгнө. Сүү орлуулагч 
нунтаг тэжээл нь гэдэсний үхжилт үрэвсэл, хатгалгаа, суулгалт, мэнэн 
цаашилбал үхлийн эрсдэлтэй. 

 f Бага жинтэй болон хэт бага жинтэй хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллох 
боломжгүй бол хүүхдийн стандарт сүүн тэжээлээр хоолло. Хэрэв хэт бага 
жинтэй хүүхдийг стандарт сүүн тэжээлээр хооллож байхад  жин нь буураад 
байвал хооллолт  зөв байгаагаас хамаарахгүйгээр дутуу нярайн тэжээлээр 
хоолло.
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 f ХЭРЭВ эхний хэд хоногт эхэд нь хангалттай сүү орохгүй эсвэл эх нь хөхүүлж огт     
          чадахгүй бол дараах хооллолтын аргуудын аль нэгийг хэрэглэ:

 » Халааж ариутгасан донор эхийн сүү; 
 » Донорын түүхий сүү (ХДХВ-ийн халдвар дамжих эрсдэл багатай нөхцөлд 

донорын түүхий сүү); эсвэл
 » Эхийн сүү орлуулагч тэжээл (эцсийн сонголт).



 f Эдгээр  аргуудыг хэрэглэхдээ 
 » хүүхдийн насанд нь тохирсон  хоногийн  хэрэгцээт хоолны хэмжээг тогтоо; 
 » хоногт өгсөн хөхний сүүний нийт хэмжээг үнэл; 
 » жижиг биетэй хүүхдийг эмнэлгээс яаран гаргалгүй арай удаан эмнэлэгт 

байлгахаар төлөвлө.  
 f Дараахь тохиолдолд хөхөөр хооллолтын зөвлөгөө авахаар илгээ, шалтгааныг 

ол:
 » Хооллолтын бэрхшээл 3 хоногоос удаан үргэлжлэх; эсвэл 
 » Биеийн жин төрөх үеийнхээс 10% -иар буурсан бол.   

 f Эх хүүхэд хоёуланг дараах байдлаар үнэлж эмнэлгээс гаргахаар төлөвлө:
 » Хүүхэд хөхөө сайн хөхөж, биеийн жин нь 3 хоногийн турш зохих 

хэмжээгээр нэмэгдэх;
 » 3 хоногийн турш хүүхдийн биеийн халуун нь тогтвортой 36.5oC – 37.5oC 

байх;
 » Эх нь хүүхдээ асрахдаа өөртөө итгэлтэй байх зэрэг болно. 
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Нярайн тусламжийн 
орчин бүрдүүлэх

7. Нярайн сайн тусламж үзүүлэх орчин бүрдүүлэх
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7. Нярайн сайн тусламж үзүүлэх орчин бүрдүүлэх

АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
А. ЭЭЛЖ ХҮЛЭЭЛЦЭХЭД БЭЛТГЭХ

Төрөлт явагдах ажлын байрыг 
бэлтгэх

 f Ирж байгаа ба бууж байгаа багууд дараах арга хэмжээг хамтдаа гүйцэтгэ:
	» багаж хэрэслийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах. Бүх тоног төхөөрөмжийг 

халдваргүйжүүлсэн эсэх, ажиллаж байгаа эсэх, шаардлагатай эм хэрэгслийг 
хүрэхүйц хэмжээгээр бэлэн байдалд бэлтгэсэн эсэхийг хяналтын хуудсаар шалган 
нягтал (Багаж хэрэгсэлийг шалгах хуудас. Хуудас 84-88 хар);

	» ажилтнуудын жагсаалт, хуваарийг гарга; 
	» эмнэлзүйн бүх мэдээлэл, гэрчилгээ, лавлагаа болон шаардагдах бүх бичиг 

баримтуудын файлын хадгалалт; 
	» Эхийн сүү орлуулагчийн олон улсын болон үндэсний хууль, нялхсын хооллолтын 

талаарх дүрэм журам  зөрчсөн зүйл байгаа эсэхийг нягтал.

Б. ТӨРӨЛТ БҮРИЙН ДАРАА

Төрөх өрөөний багаж хэрэгслийг  
шинэчлэн  бэлтгэх 

 f Төрөлтөд хэрэглэсэн багажуудыг дахин солж тавь (Хуудас 86 хар).
 f Хэрэглэсэн цагаан хэрэгслийг соль.
 f Жижүүрийн дэвтэрт зайлшгүй хэрэгцээт мэдээллийг тэмдэглэ. Эмнэлгийн болон 
гэрээр хөтөлдөг маягтуудаас шинээр гарсан өөрчлөлт, эмчилгээ, хэвтүүлэлт, давтан 
үзлэгийн төлөвлөгөөг бич.   
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В. СТАНДАРТ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ

Ерөнхий стандарт 
сэрэмжлүүлэг ба цэвэр байдал  

 f Хэн ч халдвартай байж болохыг анхаар (хүүхэд ба эмнэлгийн ажилчид). 
Эмнэлгийн ажилтан ба өвчтөнг халдвартай материалд хавьтахаас хамгаалах 
дадлыг эзэмшүүл.
	» Эх ба нярайд тусламж үзүүлэхийн өмнө болон тусламж үзүүлэх явцад, мөн 

эмчилгээ хийх болон ажилбаруудын өмнө, тухайлбал, тарилгын үед, хүйг 
таслах болон хог хаядал ба бохирдсон материалтай харьцсаны дараа гараа угаа 
(Хуудас 75-77 хар).

	» Төрөлт удирдах, хүйг хайчлах, таслах, төрлөгийн үеүдэд судсанд хатгалт хийхдээ 
шинэ  ариун бээлий өмс.

	» Цус, цусан бүтээгдэхүүнтэй харьцахдаа цэвэр яг таарсан резинэн бээлий өмс. 
	» Багаж хэрэгслийг цэгцлэх, угаах, бохирдсон хог хаягдалтай харьцах, цус, биеийн 

шингэнээр бохирлогдсон зүйлийг цэвэрлэхдээ цэвэр бээлий өмс.
	» Төрөлтийн үед: Бээлий өмсөх, шарх шалбархай, арьсны зүсэгдсэн гэмтсэн хэсгийг 

шархны лентээр боох, усанд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн урт хулдаасан 
пластик хормогч, гутал өмсөх, нүд рүүгээ цус үсэрч цацагдахаас сэргийлж нүдний 
хамгаалалт хэрэглэ.

	» Бээлий нь зүү болон хурц ирмэгтэй зүйлээр хатгагдан шарх үүсэхээс хамгаалахгүй. 
Зүү хутга бусад хурц ирмэгтэй зүйлтэй туйлын болгоомжтой харьц. 
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
В. СТАНДАРТ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ (үргэлжлэл)

Ерөнхий стандарт сэрэмжлүүлэг ба 
цэвэр байдал (үргэлжлэл)

 f Дараах тохиолдолд тариа хийхдээ бээлий өмсөх шаардлагагүй:
 − Арьсан дотор, арьсан дор, булчинд байнга тариа хийх; 
 − Хэрэв эрүүл мэндийн ажилтны арьс бүрэн бүтэн.
 − Хэрэв өвчтний арьс бүрэн бүтэн.

	» Хэрэглэсэн хурц үзүүртэй зүйлсийг аюулгүй зайлуулах- Орны ойролцоох бат бөх 
аюулгүйн хайрцганд хадгал. 

	» Хэрэглэсэн зүүг дахин хэрэглэж болохгүй, хэрэглэсний дараа буцааж таглаж 
болохгүй, хугалж эвдэл. 

	» Олон тунтай шил бортого савыг ДЭМБ, үйлдвэрийн зааврын дагуу зайлуул. 
	» Цус, биеийн шингэнд норсон эд зүйлсийг ус үл нэвтрэх нийлэг саванд хийж хая.
	» Шингэн хаягдлыг муу усны нүхэнд асгах ба ус татдаг жорлонд хий.
	» Цус, биеийн шингэнд бохирлогдсон даавуун эдлэлийг цуглуулж бусдаас тусад нь 

угаалга хий.
	» Арьс цоолсон багажууд зохих журмаар ариутгагдсан болон нэг хэрэглээний 

багажуудыг нэг удаа хэрэглээд хаясан эсэхийг магадла.
	» Бохирлогдсон бүх багажийг цэвэрлэж халдваргүйжүүл.
	» Цустай болон биеийн шингэн хийж ашигласан хувин, савыг угаахдаа 

халдваргүйжүүлэгч бодис хэрэглэ.  
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Гарын ариун цэвэр

ГАР УТАСНЫ ТАЛААРХ 
АНХААРУУЛГА: Гар утасны гадаргуу нь 
маш их өвчин үүсгэгч нян агуулж байдаг. 
Иймд өвчтөнд тусламж үзүүлж байхдаа гар 
утсаа хэрэглэж болохгүй.

 f ГАР УГААХ
 » Гартаа байгаа бөгж, бугуйвч, цаг зэргийг авна. 
 » Гараа усаар сайтар НОРГО эсвэл спиртэн уусмал, гар ариутгагч уусмалаар 

арч. Гоожуурын цэвэр ус байхгүй бол түмпэн/хувин сав/ шанага ашигла. 
Гараа угаахдаа хэн нэгнээр гар дээрээ цэвэр ус гоожуулахад туслуул. 

 » Нянгын эсрэг үйлчилгээтэй саван ХЭРЭГЛЭ эсвэл спиртэн уусмал, гар 
ариутгагч уусмалаар ариутга. Доорх дарааллаар тус бүр 5 удаа давтан 
ГАРЫН БҮХ ХЭСГҮҮДИЙГ ҮРЖ УГАА:
−	 Хоёр гарын алгаа үрж угаа;
−	 Баруун гарын алгаар зүүн гарын алганы ар талыг үрж угаа. Дараа нь нөгөө 

гарыг угаа;
−	 Хоёр гараа салаавчлан гарын хурууны завсрыг үрж угаа;
−	 Хоёр гарын хуруунуудыг үеэр нугалж, гарын алган дотроо эргэлдүүлэх 

хөдөлгөөнөөр сайн үрж угаа;
−	 Баруун гарын эрхий хурууг зүүн гараараа атгаж алгандаа эргэлдүүлэх 

хөдөлгөөнөөр угаа. Дараа нь нөгөө гарыг угаа;
−	 Баруун гарын алгандаа зүүн гарын хурууны үзүүрийг үрж угаана. Дараа нь 

нөгөө гарыг угаа.

 » Савандаж угаах үед ойролцоогоор 40-60 секунд (хуудас  76-77 хар), 
харин спиртын уусмал, гар ариутгагчаар ариутгавал 20–30 секундэд дорх 
дарааллын 0-7 дахь үе шатуудыг хий. 
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 f ХЭРЭВ гоожуурын урсгал усаар угааж байгаа бол: 
−	 Хоёр гараа усаар сайн зайл;  
−	 Гараа нэг удаагийн алчуураар арчиж хатаа; 
−	 Гоожуурын цоргыг нэг удаагийн алчуураар жийрэглэн хаа.



Гараа савандаж угаах техник 
Ажилбарын үргэлжлэх хугацаа: 40-60 секунд

 f Гараа усаар сайтар норго.  f Гарын бүх гадаргыг угаахад 
хүрэлцэхүйц саванг ав.

 f Гарын бүх хэсэгт саванг 
түрхэж хөөсрүүлэн угаа.

 f Баруун гарын алгаар зүүн 
гарын алганы ар талыг үрж 
угаа. Дараа нь эсрэгээр угаа.

 f Хоёр гараа салаавчлан 
хурууны завсрыг сайн үрж 
угаа.

 f Хоёр гарын хуруунуудыг 
үеэр нугалж, гарын алгандаа 
нааш цааш эргэлдүүлэх 
хөдөлгөөнөөр үрж сайн угаа.
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©WHO

Баруун гарын эрхий хурууг 
зүүн гараараа атгаж алгандаа 
эргэлдүүлэх хөдөлгөөнөөр угаа. 
Дараа нь эсрэгээр угаа.

Баруун гарын алгандаа зүүн 
гарын хурууны үзүүрийг үрж 
угаана. Дараа нь эсрэгээр угаа.

Хоёр гараа усаар зайл. 

Гараа нэг удаагийн алчуураар 
арчиж хатаа. 

Гоожуурын цоргыг нэг удаагийн 
алчуураар жийрэглэн хаа.

Одоо таны гар цэвэр.
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
В. СТАНДАРТ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ (үргэлжлэл)

Багажууд болон бусад хэрэгслийг  
ариутган халдваргүйтгэх явц

 f АЛХАМ 1 : Халдваргүйжүүлэлт
 » Хуванцар саванд 0.5% хлорамины уусмалыг хий, хийсэн даруйдаа хэрэглэ.
 » Хлорамины уусмалыг багаж хэрэгслийн дээгүүр нь дүүртэл хийж,                   

10 минутын хугацаанд норгож дэвтээ.
 » Бээлийтэй гараар ариутгаж буй зүйлээ хлорамины уусмалаасаа гарга.
 » Усаар цэвэр болтол нь сайтар зайл. 
 » Хлорамины уусмалыг солих:
−	 Өдөр бүр өглөө болгон;
−	 Уусмал бохирлогдсон эсвэл уусмал булингартай бол. 

АХУЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЦАЙРУУЛАГЧ ШИНГЭНИЙГ ХЭРЭГЛЭХ

Гэрийн нөхцөлд хэрэглэдэг цайруулагч шингэнийг ашиглан 0.5% хлорамины 
уусмалыг дараах байдлаар бэлтгэн хэрэглэ: 
[5% цайруулагч шингэнд байх хлораминыг хуваах нь 0.5%] хасах нь 1 = нэг 
цайруулагчийг шингэлэх усны хэмжээ гарна.

 f Жишээ нь:  0.5% хлорамины уусмал бэлдэхийн тулд 5% өтгөрүүлэгтэй 
хлораминаас тооцоход:  [5% / 0.5%] -1 = 9 
0.5% хлорамины уусмалыг бэлдэхдээ 1 нэгж цайруулагчийг 9 нэгж устай 
холь.  

Нярайн тусламжийн 
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Багажууд болон бусад хэрэгслийг  
ариутган халдваргүйтгэх 
(үргэлжлэл) 

 f АЛХАМ 2: Цэвэрлэгээ
 » Цэвэрлэгээ хийхдээ резинэн бээлий өмсөж, амны хаалт хэрэглэн, нүдний 

хамгаалалтын шил зүү.
 » Зөөлөн сойз, хуучин шүдний сойз, саван, ус ашигла. Багаж хэрэгслийг сойзоороо 

үрж угаа.
 » Сайтар цэвэрлэсэн багаж хэрэгслээ цэвэр усаар саванг арилтал зайл.

АНХААРУУЛГА: Ахуйн нөхцөлд хэрэглэдэг эдийн болон шингэн саванг хэрэглэх нь банны шингэн савангаас илүү 
үр дүнтэй. Хэрэв эдийн саван хэрэглэсэн бол усаар сайтар зайлж хатаа.  

 f АЛХАМ 3: Буцалгаж дээд зэргээр халдваргүйтгэх (HLD)
 » Бүх тоног төхөөрөмж, бусад хэрэгслийг түмпэн саванд хийх хайч багажийг 

холбоосоор нь онгойлгон салгаж хий. Мэс заслын хайчийг бусад багаж 
хэрэгслийн хамгийн дээд хэсэгт тавьж байрлуул.

 » Багаж хэрэгслийн дээрээс усаа бүрэн дүүргэж хий. Ус буцалж эхлэх үед хувинг 
таглан 20 МИНУТ орчим хугацаанд буцалга.

 » Багаж хэрэгслээ хувингаас гарга. Өндөр температурт буцалгаж халдваргүйжүүлсэн 
мэс заслын хайчийг гарган аюулгүй хайрцган дээр тавь. 

 » Буцалгасан багаж хэрэгслийг хэрэглэх, хадгалахын өмнө агаарт хатаа. Буцалгаж 
байгаа багаж хэрэгслээ буцалж дууссан бол усанд нь орхихгүй.  

АНХААРУУЛГА: Өндөр даралтат халдваргүйжүүлэлт нь татрангийн үүсгэгч, хийт үхжил үүсгэгч зарим нянгаас 
бусад ихэнхи нянг устгадаг. Автоклав байхгүй тохиолдолд өндөр темпартурт буцалгах арга нь 
тохиромжтой.

Нярайн тусламжийн 
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АРГА ХЭМЖЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
В. СТАНДАРТ СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ (үргэлжлэл)

Багажууд болон бусад 
хэрэгслийг  ариутган 
халдваргүйтгэх (үргэлжлэл)

 f АЛХАМ 4. Дээд зэргийн өндөр даралтат уураар ариутгах
 » Уурын саванд ёроолоор нь усаа хий.
 » Бүх багаж хэрэгслийг уурын тавиур/ жигнүүр дээр тавь. Мэс заслын хайч болон 

бусад багажаа холбоосоор салгаж онгойлго. Хавчуурыг тавиур дээр байгаа 
бусад багаж хэрэгслийн дээр нь тавь.

 » Саван дахь зүйлс буцалж уур гарсанаас хойш таглаад 20 МИНУТ буцалга.
 » Чимхүүр зажимаар багаж хэрэгслээ савнаас гарган аваад аюулгүй савандаа хий.
 » Хуурай агаараар ариутгасан багаж хэрэгслийг аюулгүй саванд хадгал. 

АНХААРУУЛГА: Уурыг хэрэглэхэд бээлий болон хуванцар эсвэл резинэн хэрэгсэл бага гэмтэл ба ус бага 
зарцуулагддаг ба металл хэрэгслийн гадаргуу дээр давс сууж цайрч хужиртахгүй.

 f АЛХАМ 5: Уураар ариутгах ( автоклав)
 » Халдваргүйжүүлэхээр угааж цэвэрлэсэн бүх багажаа хатаа. Холбоосыг онгойлго, 

жишээ нь хайч. Ингэснээр багаж хэрэгслийн бүх гадаргууг уураар амархан 
ариутгаж болно.

 » Ороох боох хэрэгслүүдийг автоклавд хийхдээ 2 давхар цаас, сонины цаас эсвэл 
хөвөн материал ашигла. 

 » Автоклавт багаж хэрэгслээ хийхдээ хооронд нь зай үлдээ. Уур чөлөөтэй явж, 
бүх хэсгүүдийг ариутгана. Үйлдвэрлэгчийн зааврыг аль болох дагаж мөрд. 
Ерөнхийдээ 121°С ба 106 КРа даралтаар ариутгана.

Нярайн тусламжийн 
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Багажууд болон бусадд 
хэрэгслийг  ариутган 
халдваргүйтгэх (үргэлжлэл) 

 » Автоклав зохих температурт хүрч даралтаа заах хүртэл ариутгах хугацааг эхлүүлж 
болохгүй: автоклавт баадагнаж боосон уутыг 30 минут, боогоогүй бол 20 минут 
ариутга.

 » Цикл эргэлт эргэж дуусаад автоклав автомат бүрэн удирдлагатай бол өөрөө  
аяндаа дулааныг зогсоож даралт бууж эхэлнэ. Хэрэв автомат бус удирдлагатай 
бол автоклавыг унтрааж зогсоо. 

 » Даралтын зүү “0” дээр иртэл хүлээ. Автоклавны хаалга онгойлгох үед үлдэгдэл 
уур гардаг. 

 » Автоклавнаас гаргаж ирсэн багаж хэрэгслийг бүрэн хаттал нь хүлээ. Чийгтэй 
боолттой ариутгагдсан зүйл нянгийн халдварлах таатай орчин болж болохыг 
анхаар.

 » Бүрэн хатсаны дараа автоклавнаас гарга.
 » Автоклавд ариутгасан багаж хэрэгслийг шууд хэрэглэх ба хадгал.

АНХААРУУЛГА:  Ариутгал хийснээр нян болон түүний ургалт үршил хэлбэрийг устгадаг. Бүх төрлийн цус, эд, 
арьсны үүсгэгчдийг халуун уураар устгана. Уураар ариутгахад өндөр даралттай халуун уурыг 
ашиглах ба ус дулаан хоёуланг ашиглана. Автоклав нь заавал дотоод даралтаа заах зүүтэй 
байх ёстой.

 f АЛХАМ 6: Хадгалах ба хэрэглэх 
Дээд зэргээр халдваргүйтгэсэн болон ариутгасан зүйлсийг  бохирдохоос 
сэргийлж даруй хэрэглэх эсвэл зохих журмын дагуу зөв  хадгал. Зөв хадгалах нь 
халдваргүйтгэх, цэвэрлэх, ариутгахтай нэгэн адил чухал.



Нярайн тусламжийн 
орчин бүрдүүлэх
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Багаж хэрэгслийн 
шалгах хуудас

8. Багаж хэрэгслийг шалгах хуудас
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8. Багаж хэрэгслийг шалгах хуудас
ХАМРАХ ХҮРЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Дулаан цэвэр өрөө  f Гэрэлтүүлгийн эх үүсвэр
 f Халаагч
 f Тасалгааны термометр
 f Орны цэвэр цагаан хэрэгсэл 
 f Нэгээс дээш ортой өрөөнд тусгаарлах хөшиг 
 f Төрөх ортой ойр байрласан нярайн сэхээн амьдруулах хэсэг 
 f Цэвэр талбай (шаардлагатай тохиолдолд төрөх талбайг орлох)
 f Хана, цонх, шалыг цэвэрлэх ариутгалын бодис 

Гар угаах  f Цэвэр ус
 f Жижиглэсэн савангууд
 f Гарын хумс угаах сойз
 f Гарын цэвэр алчуур
 f Спиртэнд суурилсан гар ариутгах уусмал

Хог хаягдал  f Нэг удаагийн хурц үзүүртэй зүйлсийг хийх хайрцаг 
 f Бохирдсон даавуу хийх сав 
 f Бохирдсон самбай, түүдэг, тампон хийх нийлэг хувин/хогийн сав 
 f Эхэс хадгалах нийлэг сав/гялгар уут 

Багаж хэрэгслийн 
шалгах хуудас
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Ариутгал  f Ариутгалын багаж хэрэгсэл
 f Хямсаа, хавчуур хийх халдваргүйжүүлэх уусмалтай сав 

Хангамж  f Бээлий: 
 » бохир, халдвартай зүйлийг дээд зэргээр ариутгах, түүнтэй харьцахад
 » эхэс гаргахад хэрэглэх сайн ариутгасан бээлий
 » үзлэг хийхэд нэг удаа хэрэглэх бээлий
 » ариун ажилбар хийх үед хэрэглэх мэс заслын бээлий

 f Урт хулдаасан хормогч 
 fШээс авах катетер
 f Нэг удаагийн тариур, зүү
 f Дуслын систем
 f Урагдсан болон сэтэлсэн хярзанд оёдол тавихад хэрэглэх зүү, материал 
 f Антисептик уусмал (иодын уусмал, хлоргексидины спиртэн уусмал)
 f 70% -ийн изопропилийн спирт

Багаж хэрэгслийн 
шалгах хуудас
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ХАМРАХ ХҮРЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Хангамж (үргэлжлэл)  f Самбай, түүдэг бөмбөлөг, тампон
 f Цайруулагч, хлорамины уусмал (хлор суурьт нэгдэл бүхий)

Бусад  f Хүчилтөрөгч
 f Ханын цаг
 f Гар чийдэн батерейн хамт
 f Дэвтэр, журнал

Эхэд хэрэглэх багаж хэрэгсэл  f Хэвтээ эсвэл хагас суугаа байрлалаар өөрчилж болох, хажуугаараа хэвтэх 
боломжтой, хөл тавих тавиуртай (мэс ажилбар хийх үед) төрөх ор 
 f Чагнуур
 f Даралтын аппарат
 f Халууны шил

Эх барихын багаж

 f Хайч                                        f Хөвөнгийн хямсаа
 f Зүү баригч                                f Үтрээний толь
 f Артерийн судасны хямсаа            f Эхийн дор дэвсэх цэвэр хулдаасан 
дэвсгэр   
 f Мэс заслын хямсаа                     f   Ариун цэврийн хэрэгсэл

Багаж хэрэгслийн 
шалгах хуудас
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 Эм 

 f Окситоцин
 f Хүчилтөрөгч
 f Метилэргометрин 
 f Магнизм сульфат 
 f Кальц глюконат 
 f Дексаметазон
 f Диазепам
 f Гидралазин 
 f Ампициллин
 f Гентамицин
 f Метронидазол 
 f Бензатин пенициллин
 f Лигнокайн
 f Эфинефрин
 f Рингер лактат
 f Декстроз 10%
 f Нэрмэл ус
 f Тарианы ус 

 f Изониазид
 f Сийвэнгийн түргэвчилсан тест 
 f ХДХВ-ийн тест  
 f Гемоглобины тест 
 f Жирэмслэлтээс сэргийлэх хэрэгслүүд 
 f Невирапин (насанд хүрэгсэд ба 
нярай)
 f Зидовудин (насанд хүрэгсэд, нярай)
 f Ламивудин (3TC)

Маягт, гэрчилгээ 

 f Төрсний гэрчилгээ
 f Эрүүл мэндийн даатгалын маягт 
 f Нас баралтын гэрчилгээ
 fШилжүүлэх маягт 

Дээрхээс гадна эх барихын болон 
нярайн яаралтай тусламжид нэмж 

 f Кесар хагалгааны багаж 
 f Цус, цус юүлэхэд хэрэглэгдэх хэрэгсэл 

Багаж хэрэгслийн 
шалгах хуудас
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Багаж хэрэгслийн 
шалгах хуудас

ХАМРАХ ХҮРЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Нярайн багаж хэрэгсэл  f Ургийн чагнуур
 f Нярайг хуурайшуулах, боох цэвэр даавуу 
 f Нярайн СА –д хэрэглэх амьсгалын хүүдий 
маск (1 номерыг гүйцэд, 0 номерыг дутуу 
нярайд)

 f Салиа соруулах гуурс хошуу
 f Ходоодны хаймсуур (5 ба 8 номерын) 
 f Хүйн ариун хавчаар, уяа 
 f Өлгий хөнжил 
 f Малгай, бээлий, оймс

Эм, вакцин 

 f Эритромицин эсвэл тетрациклины нүдний 
тос (2.5% повидон- иод)

 f Аминдэм K (фитоменадионе)
 f БЦЖ вакцин
 f Гепатит В эсрэг вакцин
 f Ампициллин
 f Гентамицин
 f Пенициллин Ж
 f Рингер лактат эсвэл нэрмэл ус
 f Декстроз 10%
 f Тарилгын ариун шингэн 

Бусад хэрэгсэл 

 f 1 мл-ийн тариур
 f 3 мл-ийн тариур 
 f Дижитал халууны шил
 f Нярайн жин 
 f Хооллох аяга 
 f “Имж эх” асаргаанд хэрэглэх даруулга 
боолт
 f Нярайн илрүүлгийн филтр карт 
(үндэсний удирдамжийг үз)
 f Ланцет 
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