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Монгол – Японы эмнэлэг, Сэргээн засах анагаах ухааны төв



Амьсгаадалтыг удирдах

• Энэ зовуурь эмнэлэгт хэвтэж буй өвчтөнд элбэг тохиолддог. Таны бие

өвчилсөний улмаас хүч тамир суларч, түүнчлэн хөдөлгөөн хязгаарлагдсанаас

булчингийн хүч буурч, амьсгалын тоо олширдог. Амьсгал давчдах, амьсгалын

тоо олшрох нь сэтгэл түгшүүр, айдсыг бий болгож, улмаар амьсгаадах

зовуурийг дордуулж болзошгүй. Иймд аль болох тайван байж амьсгалаа

удирдаж сурах нь ихээхэн ач холбогдолтой.

• Дасгал хийж хөдөлгөөнөө аажим нэмэгдүүлснээр таны амьсгал давчдах,

амьсгаадах зовуурь багасах бөгөөд энэ хугацаанд бидний зөвлөж буй арга

техник, байрлалыг эзэмших нь тустай байх болно.



Амьсгаадалт, амьсгалын тоог 
бууруулах байрлал

• Хэд хэдэн байрлал байдаг ба танд аль нь тохиромжтой байгааг туршиж үзэх

хэрэгтэй. Эдгээр байрлалд амьсгалын дасгал хийх нь илүү үр дүнтэй байх болно.

1. Биеийг өндөрлөж, хажуу талаар хэвтэх

Толгой, цээж хэсгийг өндөрлөж дэр дэрлэн хажуу талаар хэвтэх
ба өвдгөө бага зэрэг нугалж хэвтэнэ. 

2. Урагш бөхийж суух

Ширээн дээр дэр тавьж, урагш бөхийн толгой хүзүүг
байрлуулах ба гарыг ширээн дээр тавьсан байна.
Дэргүйгээр, гараа дэрлэн хийж болно.



Амьсгаадалт, амьсгалын тоог 
бууруулах байрлал

3. Урагш бөхийж суух (ширээгүйгээр )
Өвдөг дээрээ эсвэл сандлын түшлэг дээр гараа тавьж, цээжээр
урагш бөхийж сууна. 

4. Урагш бөхийж зогсох
Зогсох үед цонхны тавцан эсвэл бусад хатуу
гадаргуутай зүйлийг тулж бөхийн зогсоно.

5. Нуруугаар хананд тулж зогсох
Нуруугаар хана тулан, хоёр гараа доош унжуулан зогсоно. 2 хөл
хоорондоо болон хананаас бага зэргийн зайтай байна.



Амьсгалын дасгал хийх техник
Хяналттайгаар амьсгалах

Энэ аргыг эзэмшсэнээр та тайвширч, амьсгалаа зохицуулахад тустай:

— Өөрт эвтэйхэн байрлалаар сууна.
— Нэг гарыг цээжин дээр нөгөө гарыг хэвлий дээр байрлуулна.
— Энэ нь танд тайвшрахад туслах тул нүдээ аньж, амьсгал дээрээ анхаарлаа

төвлөрүүлнэ
— Хамраараа амьсгалаа авч (боломжгүй байгаа бол амаар) амаар амьсгалыг

гаргана.
— Амьсгал авах үед хэвлий дээр тавьсан гар дээш болж хэвлий төмбийх ба

цээж хөдлөхгүй байх ёстой.
— Энэ дасгалыг хийхдээ аль болох хүчлэхгүй, амьсгалаа удаан,

тайван, жигд байхаар хийнэ.



Амьсгалын дасгал хийх техник
Удаанаар хэмнэлттэй амьсгалах

Жирийн үед хүн минутанд 12-14 амьсгалдаг бол энэ дасгалын үед минутанд 5-7
амьсгална.
Энэ дасгалыг шатаар өгсөх эсвэл өгсүүр газар явах гэх мэт илүү хүч шаардсан
хөдөлгөөний үед хийвэл илүү тустай. Энэ дасгалыг хийх гэж яарах хэрэггүй гэдгийг
сануулж байна.

— Хэт их ядарч, амьсгаадахгүйн тулд ачааллаа аль болох зөв тохируулах, бага
багаар хийх хэрэгтэй

— Хөдөлгөөн хийж эхлэхээсээ өмнө амьсгалаа аваарай (жишээ нь: шатаар
өгсөхийн өмнө)

— Хийх явцдаа амьсгалаа гаргах (Шатаар өгсөж байх үедээ)
— Хамраар амьсгал авч амаар гаргах



Эмнэлгээс гарсаны дараах дасгал

Ковид-19-өөр өвчилсөний дараа дасгал хөдөлгөөн хийх нь ихээхэн ач тустай. 
Дасгал хөдөлгөөн хийснээр: 

• Биеийн дасгалжилтын түвшин нэмэгдэнэ
• Амьсгаадах зовуурь багасна
• Булчингийн хүч нэмэгдэнэ
• Тэнцвэр, координаци сайжирна

• Сэтгэн бодох үйл ажиллагаа сайжирна
• Сэтгэл гутрал, түгшүүр арилна
• Өөртөө итгэх итгэл нэмэгдэнэ
• Эрч хүч сайжирна

Дасгал хийх урам зориг, эрч хүчтэй байх арга замыг олох. Өдөр тутам гарч буй өөрчлөлт, 
ахиц дэвшлээ тэмдэглэж байх нь тустай байх болно. 



Дасгалыг аюулгүй хийх

Дасгал хийхдээ аюулгүй байдлаа хангах нь их чухал. Хэдийгээр өвчлөхөөс
өмнө дасгал хөдөлгөөн хийдэг байсан ч гэсэн аюулгүй байдлаа хангах
хэрэгтэй.

— Эмнэлэгт хэвтэхээс өмнө хөдөлгөөн хийхэд бэрхшээлтэй байсан эсэх
— Эмнэлэгт хэвтэхээс өмнө эсвэл эмнэлэгт хэвтэх үед унаж бэртэх эрсдэлтэй байсан

эсэх
— Дасгал, хөдөлгөөн хийхэд таны эрүүл мэндийн талаас эсрэг заалттай, гэмтэж

бэртэх эрсдэлтэй эсэх
— Эмнэлгээс гарах үед танд хүчилтөрөгч эмчилгээ шаардлагатай гэсэн эсэх



Дасгалыг аюулгүй хийх

Дээрх тохиолдлуудад дасгал хөдөлгөөн хийхэд аюулгүй байдлаа сайтар хангах, хэн
нэгэн хүнтэй хамт дасгал хийх ёстойг анхаарна уу. Хэрэв хүчилтөрөгч нэмэлтээр авах
шаардлагатай бол дасгалын өмнө эрүүл мэндийн ажилтантай заавал зөвлөлдөх
хэрэгтэй.

Дасгалыг аюулгүй хийхийн тулд дараах зарчмыг баримтална уу:
— Дасгалын өмнө бие халаалт, дасгалын дараа бие хөргөх дасгалыг заавал хийх
— Биед эвтэйхэн хувцас өмсөж, тулгуур сайтай гутал өмсөх
— Дасгал хийхээс өмнө дор хаяж цагийн өмнө хооллосон байх
— Хангалттай хэмжээгээр ус уух
— Хэт халуунд дасгал хөдөлгөөн хийхгүй байх
— Гадаа хүйтэн байгаа тохиолдолд дотор дасгал хөдөлгөөн хийх



Дасгалыг аюулгүй хийх

•Хэрэв танд доорх шинж тэмдэг илэрч байгаа бол дасгал хөдөлгөөн
хийхгүй байх эсвэл дасгалыг зогсоох шаардлагатай ба эрүүл мэндийн
ажилтантайгаа холбогдоно уу:

— Дотор муухайрах эсвэл өвчтэй байх
— Толгой эргэх, чих шуугих
— Амьсгал хэт өнгөц болж, амьсгаадах
— Хүйтэн хөлс гарах
— Цээжээр өвдөх, давчдах
— Өвдөлт нэмэгдэх

Хэрэв та гадаа дасгал хийж байгаа бол хэн нэгнийг дуудах боломжтой зайд хийнэ үү. 



Дасгалын ачааллыг тохируулах

• Дасгалын ачаалал танд тохирч байгаа эсэхийг дараах байдлаар шалгаарай:

— Та дасгал хийж байх үедээ бүтэн өгүүлбэрийг дунд нь таслалгүйгээр ,
амьсгаадахгүйгээр хэлж, ярьж чадаж байвал дасгалын ачааллаа
хүндрүүлж болно

— Хэрэв ярьж чадахгүй эсвэл ганц нэг үг хэлэх, эсвэл маш их амьсгаадаж
байвал та хэт их ачаалалтай дасгал хийж байгааг илэрхийлнэ.

— Хэрэв нэг хоёр удаа амьсгалаа барьж, дундаас их хэмжээгээр амьсгаа нь
давхцах боловч бүтэн өгүүлбэр хэлж чадаж байвал таны ачаалал зөв байна
гэсэн үг юм.



Дасгалын ачааллыг тохируулах

• Дасгал хийх үед амьсгаадах нь хэвийн бөгөөд хор хөнөөлгүй, аюулгүй
гэдгийг санах хэрэгтэй. Бага багаар дасгалжилтын түвшинг
нэмэгдүүлснээр амьсгаадах зовуурь багасдаг. Дасгалжилтын түвшинг
нэмэгдүүлэхийн тулд дасгалын үед дундаас их хэмжээний амьсгаадахаар
ачаалал авах нь тустай.

• Хэрэв ярихад хэт их амьсгаадвал дасгалын эрчмээ багасгах эсвэл амьсгалаа
хянаж чадах болтол амрах хэрэгтэй. Дээр дурьдсан байрлалыг ашиглаж
амьсгалын тоогоо цөөрүүлэх боломжтой.



Бие халаах дасгал

1. Мөрөө хавчих
Мөрөө дээш нь чих рүүгээ хавчин өргөөд аажим доошлуулна

2.Мөрөөр эргүүлэх
Гараа биеийн дагуу унжуулсан байрлалаас мөрийг тойрог
хөдөлгөөнөөр урагш, хойш нь эргүүлнэ

3. Биеэр хазайх
Гарыг унжуулаад, цэх зогсоно.
Нэг гарыг доош өвдөг рүү чиглэлд гулгуулж хазайх ба нөгөө талд давтана



Бие халаах дасгал

4. Өвдөг өргөх
Суугаа байрлалаас өвдгийг дээш нь өргөж, буулгана.
Түнхний үенээс дээш өргөж болохгүй

5. Шагайн үеэр товших
Хөлийн өлмий, өсгийг ээлжлэн газарт хүргэн товшино.
Нөгөө хөл дээр давтана.

6. Шагайн үеэр эргүүлэх
Шагайн үеэр тойрог хөдөлгөөн хийнэ. Нөгөө хөл дээр давтана.



Аеробик (фитнесс) дасгал

• Та долоо хоногт 5 удаа 20-30 минут хийх хэрэгтэй.

• Энд аэробик дасгалын зарим нэгийг жишээ болгон бичсэн байгаа боловч
дасгалын үед дунд зэргээс их хэмжээгээр амьсгаадаж байвал фитнесс дасгалд
тооцож болно. Дасгалын үр дүн сайжрахын хирээр хугацаагаа бага багаар
нэмэгдүүлнэ. Өвчлөхөөс өмнөх дасгалжилтын түвшинд хүрэхийн тулд хугацаа
шаардагдана.



Аеробик (фитнесс) дасгал
Аеробикийн жишиг дасгалууд

7. Марш алхаа

Шаардлагатай бол сандал эсвэл ямар нэгэн хатуу зүйлийг тулж хийж болно. Амрах
шаардлагатай бол ойрхон сандал тавина.
— Өвдгөө ээлжлэн нэг нэгээр өндөр өргөн гараа хаялж алхана.
Дасгалын ачааллыг нэмэгдүүлэх:

— Хөлөө өргөх хэмжээг нэмэгдүүлж, боломжтой бол түнхний түвшинд авчирч
алхана.

Энэ дасгалыг гадаа гарч алхах боломжгүй байгаа болон хол явж

чадахгүй байгаа үед сонгож хийнэ.  



Аеробик (фитнесс) дасгал
Аеробикийн жишиг дасгалууд

8. Шатаар өгсөж, уруудах
Шатны доод талын нэг тавцанг ашиглаж болно.
— Шаардлагатай бол бариулаас барина.
— Шатаар дээш, доош гарч бууна. Нэг хөл дээр 10 удаа хийнэ

Дасгалын ачааллыг нэмэгдүүлэх:
— Шатны өндрийг нэмэгдүүлэх эсвэл дээш, доош буух хурдаа нэмэгдүүлэх
— Хэрэв таны тэнцвэр хангалттай байвал бариулаас барихгүй хийх; хөлөндөө

ачаа зүүгээд хийж болно
— Энэ дасгалыг гадаа гарч алхах боломжгүй байгаа
— Хол явж чадахгүй байгаа үед сонгож хийнэ.



Аеробик (фитнесс) дасгал
Аеробикийн жишиг дасгалууд

9. Алхах
— Шаардлагатай бол алхуулагч, суга таяг эсвэл гар таяг ашиглаж алхах
— Тэгш гадаргуу дээр алхахыг сонгох

Дасгалын ачааллыг нэмэгдүүлэх: 

— Алхах зай, хурдаа нэмэгдүүлэх; өгсүүр замаар алхах

Энэ дасгалыг гадаа гарч алхах боломжтой үед сонгож хийнэ.
10. Шогшох эсвэл дугуй унах
— Эрүүл мэндийн хувьд аюулгүй тохиолдолд энэ дасгалыг сонгож хийнэ. 
— Алхах дасгал хангалттай хэмжээгээр ачаалал өгөхгүй байгаа үед энэ дасгалыг

сонгож хийнэ.
— Өвчлөхөөс өмнө эдгээр дасгалыг хийж чаддаг байсан хүнд энэ дасгалыг санал

болгоно.



Булчингийн хүч сайжруулах дасгал

• Өвчний улмаас суларсан булчингийн хүчийг сайжруулахад энэ дасгал туслана.
Долоо хоногт 3 удаа хийх хэрэгтэй. Хүч сайжруулах дасгал аэробик дасгалтай
адил амьсгалын тоог ихэсгэхгүй боловч булчин илүү их ажиллах болно.

• Дасгал болгоныг 10 удаа, 3 оролтоор хийх хэрэгтэй ба оролт болгоны хооронд
богино хугацаагаар амрана. Дасгалын ачаалал их санагдвал бага давталтаар
цөөн тоогоор эхлэж, ачааллыг аажмаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Гантель эсвэл
устай сав ашиглаж болно.

• Дор санал болгож байгаа дасгалыг суугаа эсвэл зогсоо байрлалд хийж болно.
Дасгал хийх үед нурууг цэх байлгаж, гэдсийг бага зэрэг дотогш татсан байрлалд
хийнэ.

• Хүнд ачаалалтай дасгал хийх үед амьсгалаа түгжихгүй; амьсгалаа
байнга гаргаж байхыг мартаж болохгүй



Гарны булчинг хөгжүүлэх жишиг 
дасгал

1. Хоёр толгойт булчинг хөгжүүлэх
— 2 гарыг биеийн дагуу  унжуулж, гартаа ачаа барьж, алгыг урагш нь харуулсан байна
— Гарны дээд хэсэг хөдлөхгүй, тохойн үеэр нугалж, тэнийлгэнэ
— Энэ дасгалыг суугаа эсвэл зогсоо байрлалд хийж болно
Дасгалын ачааллыг нэмэгдүүлэх: 
— Ачааны хэмжээг нэмэгдүүлэх

2. Хананд тулж суниах

Гараа мөрний түвшинд өргөж хананд тулах ба хурууны
үзүүр дээш тааз руу харсан, хоёр хөл хананаас бага зэргийн
зайтай, мөрний хэмжээний зайтай зогсоно.
Биеийг эгц байлгах ба тохойг нугалан хана руу биеэр ойртож
суниах ба тохойг тэнийлгэн биеийг эгцлэнэ.

Дасгалын ачааллыг нэмэгдүүлэх:

Ханаас хөл хүртэлх зайг холдуулна



Гарны булчинг хөгжүүлэх жишиг 
дасгал

3. Гарыг өргөж буулгах
— 2 гартаа гантель барьж, гарыг гадагшлуулан, мөрний түвшинд (үүнээс дээш

өргөхгүй) өргөөд буулгана. Энэ үед гарын алга доош харсан байна.
— Энэ дасгалыг суугаа эсвэл зогсоо байрлалд хийж болно
Дасгалын ачааллыг нэмэгдүүлэх:

— Дээш өргөх хэмжээг нэмэгдүүлж болох ба мөрнөөс дээш өргөхгүй

— Ачааны хэмжээг нэмэгдүүлэх



Хөлний булчинг хөгжүүлэх жишиг 
дасгал

1. Сууж, босох
— Хэрэв гараар тулж босож чадахгүй байгаа тохиолдолд

өндөр сандал хэрэглэнэ. Ингээд хэцүү байвал гараар
тулж босож болно

— Хөлөө түнхний хэмжээнд зайтай байлгана. Гараа
биеийн дагуу эсвэл биеийн урд зөрүүлсэн байж болно.
Удаанаар босох ба энэ байрлалд 3 хүртэл тоолж
бариад удаанаар эргэж сууна. Хөлийн өсгийг газраас
хөндийрүүлэхгүй.

Дасгалын ачааллыг нэмэгдүүлэх: 
• Хөдөлгөөнийг аль болох удаан хийх 
• Намхан сандлаас босох
• Гартаа барьсан ачаагаа цээжиндээ ойрхон барьж босох 



Хөлний булчинг хөгжүүлэх жишиг 
дасгал

2. Өвдөгний үеэр тэнийлгэх

— Хоёр хөлийг нийлүүлээд сууна. Нэг өвдгийг тэнийлгээд энэ
байрлалд хэсэг хугацаанд бариад аажмаар буулгана. Нөгөө хөл
дээр давтана.

Дасгалын ачааллыг нэмэгдүүлэх:

— Барих хугацааг уртасгах (3 хүртэл тоолж барих)

— Дасгалыг илүү удаанаар хийх



Хөлний булчинг хөгжүүлэх жишиг 
дасгал

3. Суулт хийх

— Нурууг хананд тулж зогсоно. Хөлөө мөрний хэмжээтэй
байлгах ба хананаас бага зэрэг зайтай зогсоно. Гараа биеийн
дагуу эвсэл сандал тулж зогсож болно.

— Нурууг хана дагуу доош гулгуулан өвдгөөр бага зэрэг нугална.
Түнхний үе өвдөгний үенээс дээр байна.

— Энэ байрлалд хэсэг зуур бариад эргээд өвдгийг аажмаар
тэнийлгэж, босно.

Дасгалын ачааллыг нэмэгдүүлэх:

— Өвдгөөр нугалах хэмжээг нэмэгдүүлэх (түнх өвдөгний үенээс
дээр байна гэдгийг санах хэрэгтэй)

— Нугалсан байрлалд байх хугацааг уртасгах



Хөлний булчинг хөгжүүлэх жишиг 
дасгал

4. Өсгий өргөх
— Өсгийг газраас аажмаар хөндийрүүлж өлмий дээр зогсоно.

Эргээд өсгийг аажмаар буулгана.
— Гарыг ямар нэгэн тогтвортой гадаргуу дээр тавьж тэнцвэртэй

эгц зогсоно

Дасгалын ачааллыг нэмэгдүүлэх:
— Дээрх байрлалд зогсох хугацааг нэмэгдүүлэх
— Нэг хөл дээр зогсох



Бие хөргөх дасгал

Энэ дасгал нь дасгалыг зогсоохоос өмнө биеийг хэвийн байдалд оруулах
зорилготой. Хамгийн багадаа 5 минут байх хэрэгтэй ба таны амьсгалын тоо
хэвийн хэмжээнд орсон байх ёстой. Дараах дасгалуудыг аль болох бүгдийг нь
хийхийг зөвлөж байна, хэрэв чадахгүй бол чадах дасгалаасаа эхэлж хийгээрэй.

1. Ойролцоогоор 2 минутын турш марш алхаагаар удаанаар алхах

2. Бие халаах дасгалын үед хийж байсан дасгалуудыг давтаж хийх



Бие хөргөх дасгал

3. Сунгалтын дасгал

Сунгалтын дасгал нь дасгалын дараах булчингийн өвдөлтийг багасгах тустай. Энэ
дасгалыг суугаа эсвэл зогсоо байрлалд хийж болно. Сунгалт бүрийг 15-20 секунд
барьж, удаан хийнэ. 

Биеийн хажуу хэсгийн сунгах:

Баруун гарыг дээш өргөж, зүүн талруу хазайна; биеийн
баруун тал сунаж мэдрэгдэх ёстой. Нөгөө талд адил хийнэ.

Мөрний сунгалт:

Нэг гарыг чигээр нь биеийн урд зөрүүлж мөрний түвшинд авчирна.
Нөгөө гараар энэ гарыг цээжрүү шахаж өгөх ба мөр орчим сунаж мэдрэгдэнэ. Нөгөө
гарт адилхан хийнэ

•



Бие хөргөх дасгал

Гуяны арын булчинг сунгах:

Сандалны ирмэг дээр нурууг тэгшлэн сууна. Нэг хөл улаар
газар тавигдсан байх ба нөгөө хөлийг өвдгөөр тэнийлгэн
өсгийгөөр нь урагш тавина.

Гарыг нөгөө хөлөн дээр тулж тавих ба биеийг урагш хөл рүү
болгох үед нуруугаар бөхийхгүй. Энэ үед гуяны араар
татагдаж мэдрэгдэнэ. Нөгөө талд давтаж хийнэ

Шилбэний арын хэсгийн сунгах:

Хананаас бага зэргийн зайтай зогсоод хана руу тулж урагш
хазайна. Биеийг тэгшхэн байлгах ба хоёр хөлний нэгийг
урд, нөгөөг ард тавина. Хөлийн үзүүр хоёул урагш харсан
байх ба урд талын хөлийг өвдгөөр нугална. Арын хөлийн
өсгийг газраас хөндийрүүлэхгүй. Шилбэний араар сунгалт
мэдрэх ёстой. Нөгөө хөлд давтан хийнэ.



Бие хөргөх дасгал

Гуяны урд талын хэсгийг сунгах:

Ямар нэгэн тогтвортой зүйлийг тулж зогсоно. Нэг
хөлийг өвдгөөр нугалж шагайн үеэр барьж
зогсоно. Гуяны урд талыг сунаж татагдтал хөлийг
дээш татаж барина. Нуруугаар бөхийхгүй, 2
өвдгийг салгахгүй нийлүүлж зогсох ёстой. Нөгөө
хөлд давтан хийнэ.



Таны дууны өнгө, ярих чадвартай 
холбоотой асуудлыг зохицуулах

• Зарим тохиолдолд амьсгалын гуурс тавьж амьсгалуулсантай холбоотой дуу
авианы өнгө өөрчлөгдөх асуудал бий болдог. Хэрэв таны дууны өнгө
өөрчлөгдсөн эсвэл сул байвал дараах зүйлсийг мэдэх шаардлагатай:

— Өөрт тааламжтай байх үедээ ярих. Ахиц дэвшил гаргахын тулд дуу хоолойгоо
үргэлжлүүлэн ашиглах хэрэгтэй. Хэрэв ярих үед та ядарвал хэсэгхэн амсхийж,
амрах хэрэгтэй байна гэдгээ найз нөхөд, гэр бүлийнхэндээ ойлгуулж хэлээрэй.

— Ачаалал өгч ярих хэрэггүй. Шивнэж ярихгүй байх учир нь дууны хөвчинд
ачаалал ирнэ. Дуугаа өндөрсгөх, хашгирах гэж оролдох хэрэггүй. Хэрэв хэн
нэгний анхаарлыг татах хэрэгтэй бол хатуу зүйлийг цохиж чимээ гаргах
хэрэгтэй.

— Сайн амрах. Хэрэв та ярих үед их амьсгаадаж байвал нэмж ачаалал өгч ярихгүй
байх. Сууж тайвшраад амьсгал дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлэх, амьсгалын
дасгал хийх. Ярихад бэлэн болох хүртлээ хийх.



Таны дууны өнгө, ярих чадвартай 
холбоотой асуудлыг зохицуулах

— Дуу хоолойгоо ашиглан ачаалал өгөхгүйгээр өөртөө уртаар дүнгэнэж
дуугарах

— Хэрэв өөрт тань ярихад хэцүү эсвэл таагүй байгаа тохиолдолд харилцааны
бусад аргуудыг ашиглах, тухайлбал бичих, биеийн хэл гэх мэт

— Өдрийн турш хангалттай хэмжээний ус уух. Энэ нь таны дуу хоолой хэвийн байлгаж
ярихад туслах болно.



Хооллох уух, залгих чадварыг 
зохицуулах

• Хэрэв та эмнэлэгт амьсгалын аппараттай байсан бол хооллох, залгих, шингэн
зүйл уухад зарим нэгэн бэрхшээлтэй тулгарч болох юм. Учир нь залгих үйлд
оролцдог булчингууд суларсантай холбоотой. Сайн хооллож, шингэн зүйл уух
нь таны эдгэрэлтэнд чухал нөлөөтэй.

• Залгих чадварт анхаарлаа хандуулснаар хахаж цацах, уушгины үрэвслээс
сэргийлэх ихээхэн ач холбогдолтой. Хэрэв таньд залгихад бэрхшээл тулгарвал
дараах зүйлсийг мэдэх шаардлагатай.



Хооллох уух, залгих чадварыг 
зохицуулах

— Хооллох, юм уух үедээ эгц суух. Хэвтсэн байрлалд хэзээ ч идэж уухгүй байх.
— Хоол идсэний дараа доод тал нь 30 минут суух, зогсох, алхах хэрэгтэй.
— Янз бүрийн бүтэц, найрлагатай хоол идэх (шингэн, өтгөн, хатуу гэх мэт). Ямар

бүтэцтэй хоол идэхэд бэрхшээлтэй байгаагаа тодруулах. Ингэснээр хоолоо зөв
сонгохонд туслана.

— Хооллох болон юм уух үедээ анхаарлаа төвлөрүүлэх. Тайван орчинд хооллох

— Удаан хооллох. Хоолыг сайтар жижиглэж, зажлах. Завсар зайнд нь бага
зэргийн ус балгах

— Дараагийн хоол ам руу орохоос өмнө амны хөндийд хоолны хэсэг үлдээгүй
эсэхийг шалгах. Шаардлагатай бол дахин залгих



Хооллох уух, залгих чадварыг 
зохицуулах

— Өдрийн турш хоолыг бага багаар идэх

— Хэрэв хооллох үед хахах, ханиалгах эсвэл амьсгаадах шинж илэрвэл хэвийн
байдалд ортол хооллохоо түр зогсооно.

Эрүүл хооллох нь таны эдгэрэлтэнд маш чухал ялангуяа бие тань сул байх эсвэл
амьсгалын аппараттай байх үед. Хоол идсэний дараа шүдээ угаах, хангалттай
хэмжээгээр ус уух нь амны эрүүл ахуй хэвийн байхад туслах болно.

Хэрэв хооллох, шингэн зүйл уухад бэрхшээлтэй хэвээр байгаад
байвал эрүүл мэндийн ажилтантайгаа холбогдох шаардлагатай.



Анхаарал, санах ой, сэтгэн бодох 
чадварын асуудлыг шийдвэрлэх

Биеийн байдал хүнд, амьсгалын аппаратад байсан хүмүүст энэ асуудал их
тохиолддог. Эдгээр бэрхшээл хэдэн долоо хоногоос хэдэн сар магадгүй үүнээс ч
удаан үргэлжилж болдог.

Та болон таны гэр бүлийн гишүүд эдгээр бэрхшээл байгаа эсэхийг таньж
мэдэх нь чухал. Учир нь таны бусад хүмүүстэй харилцах, өдөр тутмын үйл
ажиллагаа, ажил, сургуульдаа эргэн ороход сөргөөр нөлөөлж болох юм.
Дараах зүйлсийг мэдэх нь танд тустай байх болно:



Анхаарал, санах ой, сэтгэн бодох 
чадварын асуудлыг шийдвэрлэх

— Тархины эргэн сэргэлтэнд биеийн дасгал хөдөлгөөн чухал нөлөөтэй. Таны
бие сул, амьсгаадах зовуурьтай эсвэл их ядарсан үед дасгал хийх нь хэцүү
байх боловч өдөр тутмын амьдралын дэглэмдээ ачаалал багатай дасгалыг
хийхийг заавал оруулаарай. Дээр санал болгосон дасгалуудаас хийж болно.

— Тархины дасгал тухайлбал шинэ хоббитой болох, үгийн сүлжээ бөглөх,
тоглоом тоглох, ном унших нь их тустай. Эхлээд өөрийнхөө хийж чадах
зүйлээс эхэлж, аажим аажмаар түвшинг нь нэмэх. Энэ нь танд урам зориг өгч,
сэдэл төрүүлэх ач холбогдолтой.

— Хийх ёстой зүйлээ сануулах жагсаалт гаргах, тэмдэглэл хөтлөх, сэрүүлэг
тавих гэх мэт

— Хэт их ачаалал авахгүйн тулд аливаа зүйлийг алхам алхмаар хийх, төлөвлөх

Дор санал болгож буй үйлдлүүд өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа удирдахад тус болж
болох юм.



Өдөр тутмын үйл ажиллагаа 
удирдах, зохицуулах

Эдгэрэлтийн үе шатанд та идэвхитэй байх нь чхуал. Гэхдээ таны бие сул,
ядарсан, амьсгаадах зовуурьтай үед хэцүү байж болох ба энэ нь хэвийн үзэгдэл
юм. Бидний хийдэг бүх л зүйлд тухайлбал юм угаах, хувцаслах, хоолоо бэлдэх,
тоглох зэрэгт энерги зарцуулдаг.

Хүндээр өвчилсөний дараа өмнөх шигээ эрч хүчтэй байж чадахгүй байж
болох ба урьдынхаасаа илүү их энерги зарцуулахыг шаарддаг.



Өдөр тутмын үйл ажиллагаа 
удирдах, зохицуулах

— Өдөрт хийж чадах зүйлээ л хийхээр байлгах. Биелэгдэх боломжтой бодит
зорилго тавих. Маш их ядарсан, амьсгаадсан, бие сул байгаа үед орноосоо
босох, юм угаах, хувцаслах нь таны хувьд амжилт байж болно.

— Усанд орох, хувцаслах, хоол бэлдэх гэх мэт үед эрч хүчээ хадгалах
зорилгоор сууж хийх. Удаан зогсох, олон дахин бөхийж гэдийх, өндрөөс
юм авах, удаан хугацаагаар явган суухаас зайлсхийх

— Ажиллах хурдаа тохируулах, хүнд ажлын завсар хөнгөн ажил хийх. Амрах
цаг гаргах.

— Хүнд ажил байвал бусдаас туслахыг хүсэх. Тухайлбал хүүхдээ асрах, дэлгүүр
явах, хоол бэлдэх, жолоо барих гэх мэт. Танд туслахыг бусад хүмүүст
зөвшөөрөх.

— Хэвийн амьдралдаа эргэж орох. Гэхдээ бэлэн болтлоо бүх зүйлээ хийх гэж
оролдохгүй байх. Иймээс ажил олгогчтойгоо ярилцаж аажмаар бага багаар
ажилдаа эргэн орох, хүүхдээ асрахдаа дэмжлэг авах гм



Сэтгэл хямрах, сэтгэл түгших, 
гутралыг зохицуулах

Эмнэлэгт хэвтэх хугацаанд таны бие хүнд байсан бол сэтгэлзүйн хувьд их
дарамттай болсон байдаг. Энэ нь мэдээж таны сэтгэл санаанд нөлөөлөх нь
ойлгомжтой. Стресс, сэтгэл түгшүүр, гутрал нь байх ёстой ердийн зүйл биш юм.
Эмнэлэгт хэвтэж байх үеийн дурсамж таныг хүсээгүй үед таны бодолд орж ирж
болно. Магадгүй амьд үлдэх талаарх бодол, мэдрэмжийг мэдэрч болох юм.
Сэтгэл санааны энэ байдал өдөр тутмын хэвийн амьдралдаа орж чадахгүй байхад
нөлөөлдөг. Ялангуяа таны хүлээлт, бодит байдлын ялгаа таныг урам зориггүй, эрч
хүчгүй болгодог.

Иймээс стресс, сэтгэл түгшүүр, гутралыг зохицуулах нь таны эдгэрэлтэнд чухал
нөлөөтэй.

Таньд хийж болох зарим нэг энгийн зүйлийг санал болгож байна.



Сэтгэл хямрах, сэтгэл түгших, 
гутралыг зохицуулах

Үндсэн хэрэгцээгээ хангах

— Хангалттай сайн унтаж амрах. Эмнэлэгт байх хугацаандаа магадгүй сайн
унтаж амраагүй байж болох юм. Сэтгэл санаа тайван бус байх нь таны
нойронд нөлөөлнө. Цагийн хуваарийн дагуу унтах, сэрүүлэг тавих. Унтахад
саад болох зүйлсээс ангид байх (гэрэлтэй, шуугиантай байх). Никотин,
каффейн, архины хэрэглээг багасгах. Тайвшрах арга барилд суралцах

— Эрүүл байхын тулд хангалттай хэмжээгээр, эрүүл хооллох. Хэрэв хооллох,
залгихад бэрхшээлтэй бол дээр дурьдсан зөвлөгөөг дагах.

— Бие махбодийн хувьд идэвхтэй байх. Ингэснээр сэтгэл гутралыг
бууруулдаг. Дасгал хөдөлгөөнийг аюулгүйгээр бага багаар хийж эхлэх.



Сэтгэл хямрах, сэтгэл түгших, 
гутралыг зохицуулах

Өөртөө үйлчлэх

— Нийгмийн харилцаатай байх нь таны сэтгэцийн эрүүл мэндэд чухал ач холбогдолтой.
Бусадтай ярилцах нь стрессийг багасгахад тусладаг ба эдгэрэх явцад тулгарч буй
бэрхшээлийг шийдвэрлэх гарцыг олоход тусладаг. Хэрэв та ганцаараа амьдардаг бол
найз нөхөд, гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцаа холбоотой байх, утсаар ярих, онлайн
холбогдох зэрэг нь ганцаардах мэдрэмжийг багасгахад тустай. Сэтгэл санаа муу байх
үед бусадтай харилцах хүсэлгүй байдаг тул гэр бүл, найз нөхөд нь түүнд туслаж
чадахыг мэдэгдээрэй.

— Хэт их ядрахгүйгээр тайвшрах зүйлсийг хийх, тухайлбал хөгжим сонсох, ном унших,
бясалгал хийх гэх мэт. Амьсгалын дасгал хийх нь стрессийг бууруулахад тустай.

— Өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаа, сонирхдог зүйл рүүгээ аажим аажмаар орох,
ингэснээр таны сэтгэл санаа сэргэхэд тустай байх болно.

Хэрэв та урд нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авч байсан бол
үргэлжлүүлэн авах шаардлагатай. Хэдийгээр бие махбод эдгэрэлтийн шатанд байгаа
боловч сэтгэцийн эрүүл мэнд нь доройтож байгаа хүнд гэр бүл асран хамгаалагчийн
тусламж дэмжлэг чухал нөлөөтэй.



Эрүүл мэндийн ажилтантай хэзээ 
холбогдох вэ?

Эмнэлэгт хэвтэх, хүндээр өвчлөх нь хүн бүрт өөр өөрөөр нөлөөлдөг. Иймд
дараах тохиолдлуудад өрхийн эмч, сэргээн засалч эмч болон эмнэлгийн бусад
мэргэжилтэнтэй холбогдох шаардлагатай. Үүнд:

— Тайван байх үед таны амьсгалах хэлбэр өөрчлөгдөх, хуудас 4-т заасны
дагуу дасгал хийгээд сайжрахгүй үед

— Багахан хэмжээний ачааллын үед амьсгаадах, хуудас 3т бичсэн байрлал,
дасгалыг хийгээд сайжрахгүй байгаа үед

— 6-р хуудсанд тайлбарласан шинж тэмдгүүдийн аль нэг нь дасгалын өмнө
эсвэл дасгал хийх явцад танд мэдрэгдэх

— Таны анхаарал, санах ой, сэтгэн бодох эсвэл хэт их ядрах байдал өдөр тутмын үйл
ажиллагаанд саад болох, эсвэл ажлаа хийж чадахгүй болвол

— Таны сэтгэл санаа муудах, ялангуяа сүүлийн хэдэн долоо хоногийн турш
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