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ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ
 Дэлхийн хүүхдийн аж байдал 2021

МИНИЙ БОДОЛД
Хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл мэндийг анхаарч,  

хамгаалж, дэмжих нь

КОВИД-19 цар тахлын улмаас хүүхэд, өсвөр 
үеийнхэн, тэдний  эцэг эх, асран хамгаалагчдын 
сэтгэцийн эрүүл мэнд нь тулгамдсан асуудлын 
нэг болоод байна. Гэхдээ асар том мөсөн уулын 
зөвхөн орой нь ил харагдаж байдгийн адилаар 
бидний олон жилийн турш огт ач холбогдол өгдөггүй 
байсан сэтгэцийн эрүүл мэнд хэмээх цогц асуудлын 
нэгээхэн хэсгийг цар тахал бидэнд ил гаргаж 
харуулсан байж болох юм.  

Дэлхийн хүүхдийн аж байдал тайлан  анх удаа 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлыг онцгойлон авч 
үзэж, гэр бүл, сургууль, хамт олны хүрээнд эрсдэл, 
хамгааллын хүчин зүйлс хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалгаа, баримт 
нотолгоонд үндэслэн өгүүлж байна.  Сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн талаарх ойлголт мэдлэгийн  хүрээ 
өргөжиж, энэ талаар арга хэмжээ авах хэрэгцээ 
шаардлага нэмэгдэж байгаа энэ цаг үед хүүхэд 
бүрийн сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, эрсдэлтэй 

нөхцөлд амьдарч буй  хүүхдүүдийг  хамгаалах, 
хүнд хэцүү сорилт бэрхшээлийг даван туулж буй 
хүүхдүүдийг анхаарч дэмжих чухал хариуцлага, 
онцгой боломж бидэнд тохиож байна. 

Энэхүү тайланд хүүхэд, өсвөр үеийнхний 
сэтгэцийн эрүүл мэндэд шаардлагатай хөрөнгө 
оруулалтыг зөвхөн эрүүл мэндийн салбар төдийгүй  
бусад салбаруудад цаг алдалгүй  нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай  байгааг цохон тэмдэглэж байна. 
Түүнчлэн  эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын салбарт баримт нотолгоонд суурилсан, 
үр дүнд чиглэсэн  цогц арга хэмжээнүүдийг  
хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна. Мөн сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн асуудлаар ярихаас зайлсхийдэг, 
тоохгүй дуугүй  өнгөрдөг, айж ичдэг байдлыг эергээр 
өөрчлөхийг сануулж,  харилцан ойлголцлыг дэмжиж, 
хүүхэд залуусын бодол санаа, туршлагыг нухацтай 
авч үзэхийг уриалж байна.
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ӨМНӨХ ҮГ

Дэлхий даяар КОВИД-19 
цар тахлын улмаас сургууль, 
цэцэрлэгүүд хаагдаж, 
хүүхдүүд гэртээ хөл хорионд 
орж, найзуудтайгаа тоглох, 
харилцах, хөгжилдөх боломж нь 
хязгаарлагдсан. Олон сая гэр бүл  
ядууралд өртөж, хоногийн хоолоо 
залгуулж чадахгүйд хүрч байна. 
Хүүхдийн хөдөлмөр, хүүхдийн 
эсрэг хүчирхийлэл, жендэрт 
суурилсан хүчирхийлэл нэмэгдэх 
хандлагатай байна.

Олон хүүхэд уйтгар гуниг, гомдол 
цөхрөл, түгшүүрээр дүүрэн байна. 
Зарим нь дэлхий ертөнц хаашаа 
яваад байгаад, энэ ертөнцөд 
өөрийнх нь байр суурь хаана 
байгаад гайхан эргэлзэж байна.
Үнэхээр л энэ үе бол хүүхэд, 
өсвөр үеийнхний хувьд бэрхшээл, 
сорилтоор дүүрэн үе бөгөөд 2021 
онд дэлхийн хүүхдийн байдал ийм 
л байна.

Гэхдээ цар тахлаас өмнө ч 
нийгэм сэтгэлзүйн хямрал 
болон сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудалд маш олон 
хүүхэд нэрвэгдэж байсан. 
Тухайлбал  дайн дажин, хямрал 
мөргөлдөөний улмаас  гэр 
орноосоо дүрвэн дайжиж, зовлон 
зүдгүүр амссан, сургуульд сурах, 
хамгаалуулах, дэмжлэг авах 
боломжгүй болсон олон сая 
хүүхдүүдийг дурдаж болохоор 
байна. 

Үнэндээ  КОВИД-19 цар тахлын 
сэтгэцийн эрүүл мэндэд үзүүлж 
буй сөрөг нөлөө нь мөсөн уулын 
зөвхөн орой хэсэг нь цухуйж буй 
хэрэг юм. 
Энэ бол бидний хэтэрхий удаан 
хугацаанд үл тоомсорлож ирсэн 

мөсөн уул бөгөөд хэрэв бид арга 
хэмжээ авахгүй бол цар тахал 
намжсаны дараа ч сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн асуудал нь хүүхэд, 
залууст болон нийгэмд гамшигт 
үр дагаврыг авчирч болзошгүй 
байна. 

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний 
сэтгэцийн эрүүл мэндийг үл 
тоомсорлосноороо бид тэдний 
суралцах, ажиллах, найзалж 
нөхөрлөх, нийгмийн бүтээгч иргэн 
нь болж төлөвших боломжийг 
нь сааруулж байна. Бид эцэг эх, 
асран хамгаалагчдын сэтгэцийн 
эрүүл мэндийг анхаарахгүй, 
тоохгүй орхисноор тэдний 
үр хүүхдээ өсгөн бойжуулж, 
халамжлахад нь дэмжлэг 
үзүүлэхгүй байна гэсэн үг юм.  
Нийгмийн сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудлуудыг үл хайхарч, 
анхаарал хандуулахгүй байснаар 
хүмүүс хоорондын найрсаг 
харилцаа саарч, илэн далангүй 
ярилцах байдал буурч, сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн асуудлаас ичиж 
зовох хандлага нэмэгдэж, 
асуудалтай хүүхэд залуус, эцэг эх 
асран хамгаалагчдын тусламж 
эрэлхийлэх нь багасна.  

Бодит байдал ийм байхад бид 
ихэнхдээ дуугүй байж, хүн байна 
гэдэг хэчнээн нарийн төвөгтэй 
болохыг хүлээн зөвшөөрөхийг 
хүсдэггүй. Энэ удаагийн тайланд  
хувь нэмэр оруулсан хүний 
эрхийн хамгаалагч Ли Лабакигийн 
хэлснээр: “Сэтгэл зүйн хямрал 
гэдэг нь нууж дарах ёстой 
гажуудсан зан үйл биш, харин 
хүн бүрийн нүүр туулдаг ердийн 
зүйлсийн нэг хэсэг” гэдгийг бид 
хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байна. 
 

Бид цаашид дуугүй байх ёсгүй.

Бид дэлхийн өнцөг булан бүрд 
үзэл бодлоо илэрхийлж, арга 
хэмжээ авахыг шаардаж буй 
хүүхэд залуусыг сонсох ёстой.

Бид арга хэмжээ авах ёстой.

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн асуудлыг анх 
удаа хөндөж буй  Дэлхийн 
хүүхдийн аж байдал тайлангаараа 
дамжуулан хүүхэд залуусын дуу 
хоолойг сонсож, шаардлагатай 
арга хэмжээг авах болно гэдгээ 
илэрхийлж байна. 

Бид сүүлийн жилүүдэд дэлхийн 
хамгийн хүнд нөхцөлд байгаа 
хүүхэд, өсвөр насныхан тэдний  
эцэг эх асран хамгаалагчдын 
сэтгэцийн эрүүл мэнд, сэтгэлзүйн 
байдлыг хамгаалахад дэмжлэг 
үзүүлж байна. Мөн цар тахлаас 
үүдэлтэй сэтгэцийн эрүүл 
мэндэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөг 
арилгахын тулд бид хичээн 
ажиллаж байна. 2020 онд бид 
нийгэм хамт олонд түшиглэсэн  
сэтгэцийн эрүүл мэнд, нийгэм 
сэтгэлзүйн дэмжлэгийг  47.2 сая 
хүүхэд, өсвөр насныхан тэдний  
эцэг эх асран хамгаалагчдад 
хүргэж, 116 оронд олон нийтэд 
чиглэсэн зорилтот кампанит 
ажлыг явуулж байгаа нь 2019 
оныхоос бараг хоёр дахин олон 
улс орныг хамраад байна.

Бидний энэхүү дэмжлэг 
оролцоо ойрын жилүүдэд улам 
бүр нэмэгдэх болно. Түүнчлэн  
сэтгэцийн эрүүл мэндэд хөрөнгө 
оруулах, маш олон хүүхдийн 
сэтгэцийн эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлж буй үл хайхрах байдал, 
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Because we know we all must do 
more.

Now, with key partners like the 
World Health Organization, 
governments, academics and 
many others, we all must show 
commitment to leadership and 
investment to better support 
mental health.

We all must work to help break 
the silence around mental 
health – challenge stigmas, raise 
mental health literacy and ensure 
the voices of young people are 
heard, and especially those with 
lived experience of mental health 
challenges.

And we all must commit 
to action in key areas, like 
better supporting parents, 
ensuring schools are kinder 
and safer places, and – through 
investment and workforce 
development – addressing the 
mental health needs of families 
in areas like social protection and 
community care.

Crucially, we all must work to 
improve data collection, routine 
monitoring, and research – a key 
challenge for all of us in the United 
Nations system. The picture we 
have of children’s mental health 
is a partial one, and it is one that 

is skewed heavily towards the 
world’s wealthiest countries. That 
means we know too little of how 
children and young people in most 
parts of the world experience 
mental health. It also means we 
know too little of the potential 
strengths and support that diverse 
communities and cultures may be 
able to offer children and families.

The challenge we face is immense. 
It is one that – despite the best 
efforts of so many, especially the 
young people who have shared 
their stories, ideas and passion for 
change – our global community 
has barely begun to address. When 

it comes to mental health, every 
country is developing.

But if the challenge is great, 
the rewards of meeting it can 
be greater still – for every child, 
for every family and for every 
community.

We can wait no longer. We cannot 
fail another generation. The time to 
act is now.

Henrietta H. Fore
UNICEF Executive Director

хүчирхийлэл, бага наснаас 
эхлэлтэй сэтгэлийн шарх, 
эмгэгийг бууруулахын тулд улам 
бүр хичээн ажиллах болно.

Учир нь бид бүгдээрээ илүү ихийг 
хийх ёстой гэдгээ мэдэж байна.  
Одоогоос эхлэн бид  Дэлхийн 
Эрүүл Мэндийн Байгууллага, 
засгийн газрууд, эрдэмтэн 
судлаачид болон бусад олон 
түншүүдтэй хамтран  сэтгэцийн 
эрүүл мэндийг илүү тууштай 
дэмжиж манлайлан, хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлнэ.  

Сэтгэцийн эрүүл мэндийг тойрсон 
чимээгүй байдлыг эвдэхэд 
туслахын тулд бид бүгдээрээ 
хамтрах шаардлагатай байна. 
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн нөхцөл 
байдлаасаа ичиж зовох хандлагыг 
арилгах, сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
талаарх олон нийтийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, хүүхэд  залуусын  
ялангуяа сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудалтай тулгарч, 
даван туулсан хүмүүсийн дуу 
хоолойг сонсох ёстой. 

Эцэг эх, асран хамгаалагчдыг  
илүү  сайтар дэмжих, 
сургуулиудыг илүү найрсаг, 
аюулгүй орчин болгох, хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх, ажиллах 
хүчийг хөгжүүлэх замаар 
нийгмийн хамгаалал, олон 
нийтийн анхаарал халамж зэрэг 
чиглэлээр гэр бүлийн сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн хэрэгцээг хангах   
олон чухал асуудлаар  бид бүгд 
арга хэмжээ авах, хамтран 
ажиллах шаардлагатай байна. 
Хамгийн гол нь бид бүгд НҮБ-
ын системийн хувьд бидний 
өмнө тулгардаг гол сорилт 
болох мэдээлэл цуглуулах, 
хяналт шинжилгээ, судалгааг 

сайжруулахын төлөө ажиллах 
ёстой. Хүүхдүүдийн  сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн талаарх бидэнд 
байгаа зураглал бол нөхцөл 
байдлын зөвхөн нэг хэсэг бөгөөд 
энэ нь ихэвчлэн дэлхийн хамгийн 
чинээлэг орнуудад буй дүр зураг 
юм. Тиймээс бид дэлхий нийтэд  
хүүхэд, залуусын сэтгэцийн 
эрүүл мэнд ямар байгаа талаар 
хэтэрхий бага мэддэг гэсэн үг 
юм. Түүнчлэн янз бүрийн соёл 
иргэншлийн зүгээс хүүхэд, гэр 
бүлд ямар нөлөө, дэмжлэг үзүүлж 
чаддаг, ямар давуу талууд байдаг 
талаар бид тун бага мэдэж байна. 

Бидний өмнө асар том  сорилт 
тулгараад байна.  Олон хүн, 
ялангуяа өөрсдийн түүх, үзэл 
бодол, өөрчлөлтийн төлөөх хүсэл 
тэмүүллээ хуваалцсан хүүхэд 
залуус ихэд хичээж байгаа ч 
дэлхийн хамтын нийгэмлэг энэ 
асуудалд дөнгөж л анхаарч эхэлж 
байна. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
тухайд улс орон бүр хөгжлийнхөө 

эхний шатанд явж байна.

Гэхдээ,  бидний өмнө тулгарч 
буй  сорилт том байх тусмаа  уг 
сорилтыг даван туулснаар гарах  
үр дүн нь хүүхэд залуус, гэр бүл, 
хамт олон бүрд  илүү их эерэг 
өөрчлөлтийг авчрах болно. 
Бид цаашид хүлээх боломжгүй. 
Бид дахин нэг үеийнхнийг алдаж 
чадахгүй. Одоо л арга хэмжээ 
авах цаг нь ирээд  байна.

Хенриетта Х. Фор
НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн 

Гүйцэтгэх захирал                
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young people who have shared 
their stories, ideas and passion for 
change – our global community 
has barely begun to address. When 

it comes to mental health, every 
country is developing.

But if the challenge is great, 
the rewards of meeting it can 
be greater still – for every child, 
for every family and for every 
community.

We can wait no longer. We cannot 
fail another generation. The time to 
act is now.

Henrietta H. Fore
UNICEF Executive Director
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ГОЛ САНАА

Дэлхий даяар сэтгэцийн эмгэг 
нь хүүхэд залуусын  эрүүл мэнд, 
боловсрол болон өөрийн нөөц 
боломжоо бүрэн дүүрэн ашиглаж 
хөгжихөд  саад учруулж буй 
томоохон шалтгаан болж байгаа 
ч үүнийг ихэнхдээ анхаарахгүй, 
үл тоомсорлосоор ирсэн. 

 • ДЭМБ-ын тодорхойлсноор 
10-19 насны өсвөр үеийнхний 
13-аас илүү  хувь нь сэтгэцийн 
эмгэгтэй хэмээн оношлогдсон 
байна.

 • Энэ нь 15-19 насны 86 сая, 10-14 
насны 80 сая өсвөр үеийнхэн 
сэтгэцийн эмгэгтэй гэсэн үг юм.

 • 10-19 насны 89 сая хөвгүүд, 77 
сая охид сэтгэцийн эмгэгтэй  
амьдарч байна.

 • Оношлогдсон эмгэгийн 
тархалтын түвшин Ойрх Дорнод, 
Хойд Африк, Хойд Америк, 
Баруун Европын бүс нутгуудад 
хамгийн өндөр байна.

 • Сэтгэлийн  түгшүүр, сэтгэл 
гутрал нь эдгээр оношлогдсон 
сэтгэцийн эмгэгийн 40 орчим 
хувийг эзэлдэг. Бусад нь 
анхаарал дутмагшил, хэт 
хөдөлгөөнтөх эмгэг, зан 
үйлийн эмгэг, оюуны хомсдол, 
хоёр туйлт сэтгэцийн эмгэг, 
хооллох зуршлын эмгэг, аутизм, 
шизофрени, хувийн зан үйлийн  
бүлэг эмгэг зэрэг багтана.

 • Сэтгэлзүйн хямрал нь 
эпидемиологийн эмгэгийн 
түвшинд хүрэхгүй ч амь нас, 
эрүүл мэнд болон ирээдүйдээ 
итгэх байдлыг алдагдуулж 
байгааг хүүхэд өсвөр үеийнхэн 
өгүүлж  байна.

 • НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн  
Өөрчлөгдөж буй хүүхэд нас 
тайланд зориулан Gallup 

байгууллагаас хийсэн 
судалгаанд  21 орны 15-24 
насны залуусын 19 хувь нь 2021 
оны эхний хагаст өөрийгөө  
сэтгэлийн хямралд орсон эсвэл 
юу ч хийх сонирхолгүй болсон 
гэж хариулжээ.

Одоо л арга хэмжээ авахгүй 
бол хүний амь нас, гэр бүл, хамт 
олон, санхүүгийн нөхцөл байдалд 
нөлөөлөх асар их төлөөсийг бид 
төлөх болно. 

 • Жил бүр 45,800 өсвөр насныхан 
амиа хорлодог бөгөөд энэ нь 11 
минут тутамд 1 хүүхэд нас барж 
байна гэсэн үг юм. 

 • 10-19 насны өсвөр насныхны 
нас баралтын хамгийн түгээмэл 
шалтгаануудын тавдугаарт 
амиа хорлолт орж байна. 15-19 
насны охид, хөвгүүдийн хувьд 
амиа хорлолт нь зам тээврийн 
осол, сүрьеэ, хүн хоорондын 
хүчирхийллийн дараа нас 
баралтын түгээмэл шалтгааны 
дөрөвдүгээрт жагсаж  байна. 
Амиа хорлолт нь  15-19 насны 
охидын нас баралтын хамгийн 
түгээмэл шалтгаануудын 
гуравдугаарт, мөн насны 
хөвгүүдийн дөрөвдүгээрт 
жагсаж байна.

 • Энэхүү тайлангийн хүрээнд 
хийсэн шинэ дүн шинжилгээ 
нь 0–19 насны хүүхдүүдийн 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
байдлаас үүдэлтэй хүний 
капиталын жилийн алдагдал 
387.2 тэрбум ам. доллар 
(худалдан авах чадварын 
паритет) хүрч байгааг 
тодруулсан явдал юм.  Үүнээс 
340.2 тэрбум ам. доллар нь 
сэтгэлийн түгшүүр, сэтгэл 

гутралаас улбаатай  хохирлыг 
тусгаж байгаа бол 47 тэрбум 
ам. доллар нь амиа хорлолтоос  
үүдсэн хохирлыг тусгасан 
болно.

 • 340.2 тэрбум ам. доллараас  
26.93 хувийг нь сэтгэл түгших 
эмгэг эзэлж байгаа бол зан 
үйлийн эмгэг 22.63 хувь, 
сэтгэлийн хямрал 21.87 хувийг 
эзэлж байна.

Хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг анхаарч, хамгаалж, 
дэмжих, тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх хариу арга хэмжээний 
хэрэгцээ шаардлага асар их 
байгаа хэдий ч хөрөнгө оруулалт 
нь дэндүү бага хэвээр байна.

 • НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн  
буй Өөрчлөгдөж буй хүүхэд 
нас тайланд зориулан 
Gallup байгууллагаас хийсэн 
судалгаанаас үзвэл хүүхдүүдийн 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлаар авах арга хэмжээний 
хэрэгцээ шаардлага маш өндөр 
байна.  21 орны дунджаар, 
15-24 насны залуусын  83 хувь 
нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлыг ганцаараа шийдэхээс 
илүү бусад хүмүүстэй сэтгэл 
санаагаа хуваалцах, дэмжлэг 
авах замаар шийдвэрлэх нь 
зүйтэй гэж үзэж байгаагаа 
илэрхийлжээ. 

 • Дэмжлэг үзүүлэх хэрэгцээ 
шаардлага байгаа хэдий 
ч, дэлхий нийтийн засгийн 
газрууд сэтгэцийн эрүүл мэндэд 
зарцуулж буй дундаж зардал нь 
эрүүл мэндийн нийт зардлын 
дөнгөж 2.1 хувьтай тэнцэж 
байна.

 • Дэлхийн хамгийн ядуу буурай 
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орнуудын засгийн газрууд 
сэтгэцийн өвчний эмчилгээнд 
нэг хүнд 1 ам. доллараас бага 
мөнгө зарцуулж байна.

 • Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг 
эмчлэх чиглэлээр мэргэшсэн 
сэтгэцийн эмч нарын тоо өндөр 
орлоготойгоос бусад орнуудад 
100,000 хүн тутамд 0.1-ээс бага 
байгаа бол, өндөр орлоготой 
орнуудад 100,000 хүн тутамд 5.5 
байна.

 • Хамгийн хүнд хэцүү  сорилт, 
бэрхшээлтэй тулгарч буй 
хүүхдүүдийг асран хамгаалахаас 
гадна сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг нь ойлгож  дэмжих, 
хамгаалахад чиглэсэн хөрөнгө 
оруулалт дэндүү бага байна.
Хөрөнгө оруулалт дутмаг байгаа 
нь эрүүл мэндийн анхан шатны 
тусламж үйлчилгээ, боловсрол, 
нийгмийн хамгаалал гэх мэт 
олон салбарын ажиллах хүч, 
олон нийтийн ажилтнууд 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлыг ойлгож шийдвэрлэхэд 
бэлэн биш байгааг харуулж 
байна. 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
мэндийн асуудлын эргэн тойронд 
гутаан доромжлох, буруугаар 
ойлгох нь түгээмэл байдаг. Үнэн 
хэрэгтээ сэтгэцийн эрүүл мэнд 
нь хүүхэд залуусын сайн сайхан 
аж төрөх, ирээдүйгээ бүтээн 
босгох  суурь болдог. 

 • Нийгмийн дунд сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн талаарх ойлголт, 
мэдлэг нэмэгдэж байгаа ч 
гутаан доромжлох хандлага 
хүчтэй хэвээр байна. Санаатай, 
санамсаргүйн аль нь болохоос 
үл хамааран доромжлол 
нь хүүхдүүдийг эмчлүүлэх, 

тусламж үйлчилгээ авахад саад 
болж, тэдний өсөж дэвжих, 
суралцаж хөгжих боломжийг 
хязгаарладаг.

 • Бие махбодын  нэгэн адил 
сэтгэцийн эрүүл мэндийг эерэг 
талаас нь авч үзэх ёстой. Энэ 
нь хүний сэтгэн бодох, мэдрэх, 
сурах, ажиллах, утга учиртай 
харилцаа тогтоох, нийгэмших, 
нийгэмд хувь нэмрээ оруулах 
чадварыг бүрдүүлдэг. Энэ 
бол хувь хүний эрүүл мэндийн 
салшгүй хэсэг бөгөөд эрүүл 
нийгэм, эрүүл үндэстний үндэс 
суурь юм.

 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд нь 
хүний амьдралын сайн сайхан 
эсвэл  зовлон зүдгүүртэй аль ч 
үед  тасралтгүй оршин байдаг 
бөгөөд ихэнх тохиолдолд онош 
тогтоох шаардлагатай эмгэг 
болж хувирдаггүй.

 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд бол 
хүний үндсэн эрх бөгөөд 
дэлхий нийтийн зорилтууд, тэр 
дундаа Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай нэн чухал хүчин 
зүйл юм.

Хүний хөгжлийн чухал үе 
шатуудад эрсдэл болон 
хамгааллын хүчин зүйлс 
нь сэтгэцийн эрүүл мэндэд 
нөлөөлдөг.

 •  Хүүхдийн хөгжлийн чухал 
үеүдэд хүүхдийн үзэж туулж буй 
зүйлс, орчин тойрных нь хүчин 
зүйлс сэтгэцийн эрүүл мэндийг 
нь хамгаалж эсвэл эрсдэл болж 
байдаг. Тиймээс бодлогын чиг 
хандлага нь эрсдэлийг аль 
болох бууруулж, хамгааллын 
хүчин зүйлийг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэсэн байх ёстой.

 • Эрсдэл ба хамгааллын хүчин 
зүйлсийг нөлөөллийн гурван 
хүрээнд ангилж болно: 
Хүүхдийн ертөнц бол гэрийн 
бүлийн буюу асран хүмүүжүүлж 
буй хүрээндээ төвлөрч байдаг; 
хүүхдийн хүрээлэн бүй орчинд 
сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллага, сургууль, хамт олон 
гэсэн аюулгүй, найдвартай ижил 
дасал болсон  орчин багтдаг 
бол; тэдний амьдарч буй дэлхий 
ертөнцөд ядуурал, гамшиг, 
мөргөлдөөн, ялгаварлан 
гадуурхалт зэрэг  нийгмийн 
тодорхойлогч хүчин зүйлс 
багтдаг.

 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд нь 
бие махбодын болон сэтгэл 
санааны дарамт, үл хайхрах 
байдал, хүчирхийлэл гэх мэт 
бага насанд тохиолдсон сөрөг 
туршлагаас үүдэлтэй хортой 
стресс зэрэг тархины хөгжлийн 
чухал үеүдэд нөлөөлж чадах 
хүчин зүйлстэй холбоотой 
байдаг.

 • Судалгаанаас үзвэл  бага 
насандаа наад зах нь дөрвөн 
удаа сөрөг туршлагад өртөх 
нь цаашдаа бэлгийн эрсдэл, 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудал, архи хэтрүүлэн 
хэрэглэхэд хүргэдэг бөгөөд 
мансууруулах бодисын хэрэглээ, 
бусдыг болон өөрийгөө 
хохироох хүчирхийллийн 
үйлдэлтэй илүү холбоотой 
байна.

Хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн үндэс суурийг тавихад 
эцэг эхчүүдийн хайр халамж маш 
чухал боловч олон эцэг эхчүүдэд 
өөрсдөд нь илүү их дэмжлэг 
хэрэгтэй байдаг.



ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН АЖ БАЙДАЛ 20218

 • Эцэг эхийн хайр халамж 
хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн үндэс суурь болдог. 
Гэсэн хэдий ч олон эцэг 
эх, асран хамгаалагчдын 
хувьд энэхүү чухал үүргийг 
биелүүлэхийн тулд тэдэнд  
зориулсан хөтөлбөрөөс 
мэдээлэл, заавар удирдамж, 
санхүүгийн болон сэтгэлзүйн 
дэмжлэг авах шаардлагатай 
байдаг.

 • Олон асран хамгаалагчдад 
өөрсдөд нь сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн дэмжлэг хэрэгтэй 
байдаг.

 • Жирэмслэхээс өмнө болон 
төрсний дараах үед хүүхдийн 
сэтгэцийн эрүүл мэндэд 
нөлөөлөх эрсдэлт хүчин 
зүйлүүдэд бага жинтэй төрөх, 
эхийн хоол тэжээлийн дутагдал, 
эхийн сэтгэцийн эрүүл мэнд, 
өсвөр насандаа хүүхэд төрүүлэх 
зэрэг багтана. Дэлхий даяар 
хүүхдүүдийн 15 хувь нь бага 
жинтэй төрдөг бол охидын 15 
орчим хувь нь 18 нас хүрээгүй 
байхдаа ээж болж байна. 

 • Бага насны хүүхдийн хувьд 
зохистой хоол тэжээл авч 
чадахгүй байх, хүмүүжүүлэхдээ 
хүчирхийллийн арга хэрэглэх 
зэрэг эрсдэлт хүчин зүйлүүд 
тохиолддог. Дэлхий даяар 
хүүхдүүдийн  29 орчим хувь нь 
шаардлагатай нэр төрлийн хоол 
хүнс хэрэглэж чадахгүй байна. 

 • Буурай хөгжилтэй орнуудад 
хүүхдүүдийн 83 хувь нь 
асран хамгаалагчдын зүгээс 
хүчирхийлэлд өртдөг бол 22 
хувь нь хүүхдийн хөдөлмөр 
эрхэлж байна.

 • Эцэг эхийн хайр халамж, 

дэмжлэг өсвөр насанд ч 
хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах хамгийн 
чухал хүчин зүйл хэвээр байна. 

Сургууль, сургалтын орчин 
нь сэтгэцийн эрүүл мэндийг 
дэмжих боломжийг олгодог 
боловч хүүхдүүдийг дээрэлхэх, 
шалгалтын хэт их дарамт зэрэг 
нь хүүхдүүдийг  эрсдэлд өртүүлж 
болзошгүй юм.

 • Сургууль нь хүүхдийн ирээдүйн 
сайн сайханд хэрэгтэй олон 
чухал ур чадвар эзэмшүүлдэг 
эрүүл, хүртээмжтэй орчин 
байхаас гадна хүүхдийг 
дээрэлхэх, арьс өнгөөр 
ялгаварлан гадуурхах, үе 
тэнгийнхний дарамт шахалт, 
сурлагын амжилтын талаарх 
стресст өртөх орчин  болох нь 
бий.  

 • Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд 
бага насны суралцахүй нь 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хэдий 
ч буурай хөгжилтэй орнуудад 
нийт хүүхдийн  81 орчим хувь 
нь бага насны боловсролд 
хамрагдаж чадахгүй байна.

 • Өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд 
сургуульдаа явахгүй байх, 
сургуулиас завсардах, сургуулиа 
төгсгөхгүй орхих зэрэг нь  
нийгмээс тусгаарлагдах нөхцөл 
болох бөгөөд энэ нь улмаар 
өөрийгөө гэмтээх, амиа хорлох  
бодол, сэтгэл гутрал, сэтгэлийн 
түгшүүр, мансууруулах бодисын 
хэрэглээ зэрэг сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудлуудад хүргэж 
болзошгүй юм.

 • Энэхүү тайланд RTI International-
ын хийсэн дүн шинжилгээ 

нь сэтгэлийн түгшүүр, сэтгэл 
гутрал, амиа егүүтгэх зэрэг 
асуудлаас сэргийлэх сургуульд 
суурилсан үйл ажиллагаанд 
зориулсан хөрөнгө оруулалт 
нь  80 жилийн хугацаанд 1 
ам. доллар тутамдаа 21.5 ам. 
долларын өгөөж өгдөг болохыг 
харуулж байна.

Дэлхий даяар нийгэм, эдийн 
засаг, соёлын хүчин зүйлүүд, 
түүнчлэн хүмүүнлэгийн хямрал, 
КОВИД-19 цар тахал зэрэг үйл 
явдлууд бүгд сэтгэцийн эрүүл 
мэндэд хор хөнөөл учруулж 
болзошгүй юм.

 • Ядуурал ба сэтгэцийн эрүүл 
мэнд нь хоорондоо салшгүй 
холбоотой. Ядуурал нь 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудалд хүргэж болох бол 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудал нь мөн ядууралд хүргэж 
болно. Дэлхий даяар 5 хүртэлх 
насны хүүхдүүдийн бараг 
20 хувь нь нэн ядуу нөхцөлд 
амьдарч байна.

 • Жендэрийн хэм хэмжээ нь охид, 
хөвгүүдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэндэд нөлөөлдөг. Охидын 
хувьд ажил, боловсрол, гэр 
бүлийн талаарх хязгаарлагдмал 
хэвшмэл ойлголт, түүнчлэн 
гэр бүлийн  хүчирхийлэлд 
өртөх эрсдэлтэй тулгардаг 
бол хөвгүүд сэтгэл хөдлөлөө 
илэрхийлэхгүй дарж сурах 
дарамт, мансууруулах бодис 
хэрэглэх эрсдэлтэй тулгарч 
магадгүй юм.

 • Хүмүүнлэгийн хямралд хүүхдүүд 
хамгийн түрүүнд өртдөг.  2018 
онд  415 сая хүүхэд стресс, 
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сэтгэл зүйн хямралд  өртсөн 
байна. Ийм хямралын үр 
дагавар нь хүүхэд бүрд өөр 
өөрөөр илэрч болох бөгөөд 
зарим нь уян хатан байдлаар 
даван туулж чаддаг бол зарим 
нь маш хүчтэй, урт удаан 
хугацааны сэтгэлийн хямралд 
ордог.

 • Халамж асрамжийн 
байгууллагуудад амьдардаг 
хүүхдүүд хүчирхийлэлд өртсөн 
тухай олон тооны мэдээлэл 
байдаг бөгөөд тэдний дийлэнх 
нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
эсвэл сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудалтай  байдаг. 
Түүнчлэн сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн байдал нь хүндэрсэн 
хүүхдүүдийг сэтгэцийн 
эмнэлгүүдэд гавлаж, албадлага, 
хязгаарлалт хэрэглэсээр байгаа 
тухай олон баримт бий.

 • Сэтгэцийн эрүүл мэндэд 
КОВИД-19 цар тахлын 
үзүүлж буй нөлөөлөл санаа 
зовоосон асуудал болж байна. 
Судалгаагаар хүүхэд, өсвөр 
үеийнхний дунд стресс, түгшүүр 
нэмэгдсэн нь харагдаж байгаа 
бөгөөд асран хамгаалагчид, 
ялангуяа залуу эхчүүдийн 
сэтгэцийн эрүүл мэнд санаа 
зовоосон асуудал болж байна.

Гэр бүл, хамт олон, сургууль 
болон нийгмийн хамгааллын  
тогтолцоо зэрэг олныг  хамарсан 
арга хэмжээ нь сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг дэмжих, хамгаалахад 
тусална.

 • Эцэг эхчүүдэд зориулсан 
хөтөлбөрийн үнэлгээнээс 
харахад эдгээр хөтөлбөрүүд 
нь асран хамгаалагч, хүүхдийн 

хоорондын харилцаа холбоог 
гүнзгийрүүлэх,  хүүхэд 
хүмүүжлийн хатуу ширүүн арга, 
зуршлыг багасгах, хүүхдийн 
танин мэдэхүйн хөгжлийг 
сайжруулахад тустай байдаг нь 
харагдаж байна.

 • Сургуулиудын хувьд цогц 
сургууль хөтөлбөр, эрсдэлтэй 
хүүхэд, залуучуудад зориулсан 
хөтөлбөр зэрэг нийгэм-сэтгэл 
хөдлөлийн сургалтын арга 
барил үр дүнтэй болох нь 
батлагдсан.

 • Мөнгөн тэтгэмжийн хөтөлбөр 
нь сургуулийн оролцоо, хүнсний 
аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ, нийгмийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх замаар хүүхэд, 
өсвөр үеийнхний сэтгэцийн 
эрүүл мэндэд шууд бусаар эерэг 
нөлөө үзүүлэх боломжтой.

 • Хүмүүнлэгийн нөхцөл байдлын 
үед сэтгэлийн хямрал, түгшүүр, 
гэмтлийн дараах стрессийн 
эмгэгт яаралтай хариу өгөх 
богино хугацааны, зохион 
байгуулалттай арга хэмжээг 
нарийн төлөвлөн хэрэгжүүлэх 
нь хүүхэд, залуучуудын 
сэтгэцийн эрүүл мэндэд 
дэмжлэг болдог.

Дэлхийн хүүхдийн аж байдал 
2021 тайлан нь хүүхэд бүрийн 
сэтгэцийн эрүүл мэндийг 
дэмжих, эрсдэлт бүлгийн 
хүүхдүүдийг хамгаалах, хамгийн 
хүнд хэцүү сорилт бэрхшээлтэй 
тулгарч буй хүүхдүүдийг асран 
халамжлахын тулд үүрэг амлалт 
авч, мэдээлэл харилцааны 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, 
шийдвэртэй арга хэмжээ авахыг 
уриалж байна

ҮҮРЭГ АМЛАЛТ авах гэдэг нь 
олон чиглэлийн түншүүд болон 
оролцогч талуудын харааг 
тодорхой зорилгод чиглүүлэх 
манлайллыг бэхжүүлэх, олон 
салбарт асуудлын шийдэл болон 
хүмүүст хөрөнгө оруулалт хийх 
гэсэн үг юм.

МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦАА гэдэг 
нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлын талаар ярихаас 
зайлсхийдэг чимээгүй байдлыг 
эвдэж, гутаан доромжлолыг 
арилгах, сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
мэдлэг туршлагыг сайжруулах, 
хүүхэд, залуус, биеэрээ мэдэрч 
туулсан хүмүүст дуу хоолойгоо 
хүргэх боломж олгохыг хэлнэ. 

АРГА ХЭМЖЭЭ гэдэгт хүүхдийн 
амьдралын гол талбаруудад 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
эрсдэлт хүчин зүйлсийг багасгах, 
хамгаалах хүчин зүйлсийг 
нэмэгдүүлэх, мөн доорх 
чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх, 
боловсон хүчнийг хөгжүүлэх үйл 
ажиллагаа багтана. 

 • Гэр бүл, эцэг эх, асран 
хамгаалагчдыг дэмжих

 • Сургуулиуд сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа 
явуулах

 • Нарийн төвөгтэй сорилтуудыг 
даван туулахын тулд олон 
салбар, боловсон  хүчнийг 
чадавхжуулах, бэлдэх

 • Мэдээлэл, судалгаа, баримт 
нотолгоог сайжруулах
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ON MY MIND

Fear. Loneliness. Grief. 

As the coronavirus pandemic 
descended on the world in 
2019, these powerful emotions 
enveloped the lives of many 
millions of children, young people 
and families. In the early days 
especially, many experts feared 
they would persist, damaging the 
mental health of a generation. 

In truth, it will be years before we 
can really assess the impact of 
COVID-19 on our mental health. 

For even if the potency of the 
virus fades, the pandemic’s 
economic and social impact 
will linger: over the fathers and 
mothers who thought they 
had left the worst of times 
behind them, but are once 
again struggling to put food in a 
baby’s bowl; over the boy falling 
behind in school after months of 
disrupted learning; and the girl 
dropping out to work on a farm or 
in a factory. It will hang over the 
aspirations and lifetime earnings 
of a generation whose education 
has been disrupted. 

Indeed, the risk is that the 
aftershocks of this pandemic 

will chip away at the happiness 
and well-being of children, 
adolescents and caregivers for 
years to come – that they will 
pose a risk to the foundations of 
mental health.

For if the pandemic has taught 
us anything, it is that our mental 
health is profoundly affected 
by the world around us. Far 
from being simply a question of 
what is going on in a person’s 
mind, the state of each child’s 
or adolescent’s mental health 
is profoundly affected by the 
circumstances of their lives – 
their experiences with parents 
and caregivers, the connections 
they form with friends and 
their chances to play, learn and 
grow. Mental health is also a 
reflection of the ways their lives 
are influenced by the poverty, 
conflict, disease and access to 
opportunities that exist in their 
worlds. 

If these connections were not 
clear before the pandemic, they 
certainly are now. 

This is the reality that is at the 
heart of The State of the World’s 
Children 2021. 

Safe: Living on the streets in Côte d’Ivoire exposed Fidel, 11, to mental health 
risks. He is now in a centre, where, he says, “I feel safe … protected.” 
© UNICEF/UNI362880/Dejongh  
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МИНИЙ 
БОДОЛД

Айдас. Ганцаардал. Уй гашуу.
2019 онд  КОВИД-19-ийн цар 
тахал дэлхий даяар тархах үед 
олон сая хүүхэд, залуучууд, 
гэр бүл дээрх мэдрэмжүүдийг 
амссан. Ялангуяа цар тахлын эхэн 
үед энэ айдас түгшүүр арилахгүй 
хэвээр үлдэж, бүхэл бүтэн нэг 
үеийнхний сэтгэцийн эрүүл 
мэндэд хохирол учруулах вий гэж 
мэргэжилтнүүд эмээж байв.
 
Үнэнийг хэлэхэд, КОВИД-19-
ийн сэтгэцийн эрүүл мэндэд 
үзүүлэх нөлөөг бодитой үнэлж 
дүгнэхэд бидэнд нэлээд олон жил 
шаардлагатай болно.

Вирусийн хүч чадал буурсан 
ч эдийн засаг, нийгэмд цар 
тахлын үзүүлэх нөлөө нь удаан 
үргэлжилнэ: хамгийн хүнд үеийг 
даван туулж чадлаа гэж бодож 
байсан боловч хүүхдүүдээ 
хоногийн хоолтой хонуулах гэж 
хичээж буй эцэг эх; хэдэн сарын 
турш хичээл тасалдсаны улмаас 
сурлагаар хоцорсон хүү; ферм 
эсвэл үйлдвэрт ажиллахаар 
сургууль завсардаж буй охин 
зэргийн хувьд энэ нөлөө тун 
удаан үргэлжилнэ. Боловсрол 
нь тасалдсан бүхэл бүтэн нэг 
үеийнхний хүсэл эрмэлзэл, 
насан туршийн орлогод энэ нь 
нөлөөлнө.

Үнэн хэрэгтээ энэхүү цар тахлын 
дараах шок нь хүүхэд, өсвөр 

насныхан, асран хамгаалагчдын 
аз жаргал, сайн сайхан байдлаас 
олон жилийн турш хулгайлж, 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэс 
суурьт эрсдэл учруулах болно.

Хэрэв цар тахал бидэнд ямар нэг 
зүйлийг зааж өгсөн бол бидний 
эргэн тойронд, дэлхий ертөнцөд 
болж буй зүйлс бидний сэтгэцийн 
эрүүл мэндэд ихээхэн нөлөөлдөг 
гэдгийг тод харууллаа. Хүний 
сэтгэлд юу болж байна вэ гэсэн 
энгийн нэг асуултаас илүү,  хүүхэд, 
өсвөр үеийнхний сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн байдалд тэдний 
амьдралын нөхцөл байдал, эцэг 
эх, асран хамгаалагчтайгаа 
харилцах харилцаа, найз нөхдийн 
холбоо, тоглох, сурах, өсөх 
боломж асар их нөлөө үзүүлж 
байдаг. Сэтгэцийн эрүүл мэнд нь 
тухайн хүний амьдрал ядуурал, 
зөрчил мөргөлдөөн, өвчин эмгэгт 
хэр өртөж байгаа, амьдралд 
нь байгаа боломжууд хэр 
хүртээмжтэй байгаагийн тусгал 
юм.

Хэрэв цар тахлын өмнө эдгээр 
зүйлс хоорондоо холбоотой эсэх 
нь тийм ч тодорхой бус байсан 
бол харин одоо холбоотой гэдэг 
нь лавтай харагдаж байна.

Энэ бодит байдлыг Дэлхийн 
хүүхдийн аж байдал 2021 тайлан 
гол сэдвээ болгон тусган 
харууллаа. 

Зааны Ясан Эрэгт амьдардаг 11 настай хүү Фидель гудамжинд амьдардаг байхдаа олон 
эрсдэлтэй тулгарч байсан. Одоо асрамжийн төвд амьдарч байгаа Фидель “Би аюулгүй, 
хамгаалагдсан орчинд айдасгүй байгаа” гэжээ.  
©UNICEF/UNI362880/Dejongh
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Хайхралгүй орхисон сорилт бэрхшээл
Бидний олж мэдсэнээр сэтгэцийн 
эрүүл мэнд нь эерэг сайн зүйл 
бөгөөд  үнэ цэнэтэй хөрөнгө 
юм. Энэ бол өдөр тутмын 
амьдралын сайн мууг туулах 
замдаа гэр бүлийнхээ хайр, 
дэмжлэгээр цэцэглэн хөгжиж 
буй бяцхан охины тухай юм. 
Энэ бол найзуудтайгаа сэтгэлээ 
нээн ярилцдаг, инээлдэн 
хөгжилддөг, найзыгаа сэтгэлээр 
унасан үед нь дэмждэг, өөрөө 
сэтгэлээр унасан үедээ найз 
нөхдөдөө хандаж чаддаг өсвөр 
насны хөвгүүний тухай юм. Энэ 
нь амьдралынхаа зорилгыг 
ухамсарлаж, бэрхшээлийг өөртөө 
итгэлтэйгээр даван туулж буй 
залуу бүсгүйн тухай асуудал юм. 
Энэ нь хүүхдийнхээ сэтгэл зүйн 
эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг 
дэмжиж, тэдэнтэйгээ дотно 
холбоо үүсгэж чаддаг ээж, аавын 
тухай юм. 

Сэтгэцийн болон бие махбодын 
эрүүл мэнд, сайн сайхан 
байдлын хоорондын уялдаа 
холбоо, хүн өөрийн амьдралыг 
босгон байгуулахад сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн гүйцэтгэх үүрэг 
ямар чухал болохыг улам 
бүр хүлээн зөвшөөрч байна. 
Иймээс ч Тогтвортой Хөгжлийн 
Зорилтуудад эрүүл, хөгжин 
цэцэглэж буй дэлхий ертөнцийн 
үндэс суурь болон  сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн хоорондын уялдаа 
холбоог чухалчлан дурдсан 
байна. Үнэн хэрэгтээ дэлхийн улс 
орнуудын хооронд байгуулсан 
энэхүү хэлэлцээр нь сэтгэцийн 
эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг 
дэмжин, хамгаалах асуудал нь 
дэлхийн хөгжлийн зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэх гол түлхүүр юм 
гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, 
бататгасан. 

Гэсэн ч засгийн газрууд, улс 
орнууд хүүхэд, залуучууд, тэдний 
асран хамгаалагчдын сэтгэцийн 
эрүүл мэндийг анхаарах, 
хамгаалж, дэмжихэд дэндүү бага 
хөрөнгө оруулалт хийж байна.

Дэлхийн хамгийн ядуу буурай 
орнуудын засгийн газрууд 

сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
эмчилгээнд жилд нэг хүнд 
1 ам. доллараас бага мөнгө 
зарцуулж байна. Дундаас дээш 
орлоготой орнуудад ч жилийн 
зардал нэг хүнд ойролцоогоор 
3 ам. доллар байна. Энэ тоо 
нь хүүхэд, өсвөр насныхан, 
асран хамгаалагчид, ялангуяа 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
хамгийн том бэрхшээлтэй 
тулгарч буй хүмүүсийн сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн асуудлыг 
эмчлэхэд дэндүү бага тоо юм. 
Энэ нь хүүхдүүд, тэдний асран 
хамгаалагчдын эерэг сэтгэцийн 
эрүүл мэндийг дэмжихэд юу ч 
үлдэхгүй гэсэн үг юм.

Лондоны Эдийн засгийн 
сургуулийн Эрүүл мэндийн 
бодлогын тэнхимийн Дэвид 
МакДаид, Сара Эванс-Лакко 
нарын энэхүү тайланд зориулан 
хийсэн судалгаагаар бид энэ 
хайхрамжгүй байдлаасаа болж 
асар өндөр үнэ төлдөг буюу жилд 
387.2 тэрбум ам. доллар алддаг 
гэсэн тооцоо гарчээ. Энэ нь 
үндэсний эдийн засагт хувь нэмэр 
оруулж болох байсан 387.2 тэрбум 
ам. долларын хэмжээтэй хүний 
нөөц боломжийг алддаг гэсэн үг 
юм. 

Хүмүүсийн амьдралд энэ нь 
хэрхэн нөлөөлж буйг, ямар 
алдагдалд хүргэж буй тооцоолох ч 
боломжгүй юм.

Амиа егүүтгэх тохиолдлын горыг 
амссан гэр бүл, сургууль, хамт 
олноос үүнийг харж болно. Амиа 
егүүтгэх явдал 15-19 насныхны 
нас баралтын дөрөв дэх түгээмэл 
шалтгаан болж байна. Жил 
бүр 10-19 насны 46,000 орчим 
хүүхэд, өсвөр насныхан амиа 
егүүтгэж байгаа нь бараг арван 
нэгэн минут тутамд нэг хүүхэд 
амьдралаа дуусгаж байна гэсэн 
үг юм. 

Өдөр тутмын бэрхшээлтэй 
тулгарч буй сэтгэцийн эмгэгтэй  
амьдарч байгаа өсвөр үеийнхний 
13 орчим хувиас үүнийг харж 
болно. Ялангуяа 15-19 насны 

хүүхдүүдийн хувьд сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн асуудал  нь эрүүл 
саруул амьдралыг нь алдагдуулах 
нөхцөлийн эхлэл болдог. 

Сэтгэцийн эмгэг хараахан 
болоогүй ч сэтгэл гутрал, сэтгэл 
түгшилт, түгээмэл сэтгэл 
түгшилтийн байдалд орсон олон 
тохиолдлыг өсвөр үеийнхний 
ярианаас мэдэрч болно. Дэлхийн 
хүүхдийн аж байдал 2021-д 
зориулан НҮБ -ын Хүүхдийн Сан 
Жонс Хопкинс Блүүмбергийн 
нэрэмжит Нийгмийн эрүүл 
мэндийн сургуулийн дэргэдэх 
Дэлхийн өсвөр үеийн судалгааны 
судлаачидтай хамтран эдгээр дуу 
хоолойг сонсохын тулд хамтран 
ажилласан.

Ямайк дахь 15-19 насны өсвөр 
үеийнхний хэлэлцүүлгийн 
бүлэгт орсон нэгэн охин хүн бүр 
“өөрийгөө ямар хүн бэ” гэдгээ 
олж мэдэх сорилтоос үүдэлтэй  
бага зэргийн сэтгэл хямралын 
үеийг туулдаг. Гэхдээ асуудал 
юунд байна гэхээр, энэ мэдрэмж 
нь дэлхий дахинд өрнөж буй үйл 
явдлаас шалтгаалан “улам хүчтэй 
болж газар авдагт асуудлын гол 
нь байдаг” хэмээн хуваалцсан юм.

Энэ мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг 
үл тоомсорлон, хайхрахгүй байх 
үед ноцтой асуудал үүсдэг гэж би 
бодож байна.”  

Египетэд мөн насны хүүхдүүдийн 
дунд болсон хэлэлцүүлэгт 
оролцогч охин сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг үл хайхрах буюу түүний 
хэлсэнчлэн “сэтгэлзүйн хувьд 
ядарч сульдах” нь залуу хүний 
ирээдүйд хэрхэн нөлөөлдөг 
талаар санал бодлоо ингэж 
хэлжээ: 

“Энэ нь та жинхэнээсээ амьдарч 
чадахгүй, юу ч хийж чадахгүй 
гэдгээ мэдэрч байна гэсэн үг юм. 
Танд ямар нэг хүсэл тэмүүлэл 
байсан ч сэтгэлзүйн хувьд бүрэн 
ялагдсан тул та түүндээ хүрч 
чадахгүй.”
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Бидний сонсохгүй байгаа дуу хоолой
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаарх 
ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх 
үйл ажиллагаа явуулж буй 
залуучууд, түүний дотор энэхүү 
тайланд хувь нэмэр оруулагчид, 
зөвлөхүүд дэлхийн өнцөг булан 
бүрд сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлыг шийдвэрлэхийг 
зоригтойгоор уриалж байна. 
Зарим нь сэтгэцийн эрүүл 

мэнд, сайн сайхан байдал, найз 
нөхөд, үе тэнгийнхнийхээ туулж 
буй бэрхшээл, хүүхэд, өсвөр 
үеийнхэнд тусламж хүсэхийн тулд 
гар бие оролцох шаардлагатай 
байгаа тухай өөрийн амьдралын 
туршлагын талаар хуваалцсан.

Тэд ганцаараа биш. Дэлхий даяар, 
Gallup -аас НҮБ-ын Хүүхдийн 

Сангаас явуулсан судалгаагаар 
ихэнх улс орнуудын залуучууд 
болон өндөр настнуудын дийлэнх 
нь (ихэвчлэн таван хүн тутмын 
дөрөв орчим нь) сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн асуудалтай хэн ч 
ганцаараа тэмцэх ёсгүй гэж үздэг. 
Үүний оронд бусадтай хуваалцах, 
дэмжлэг авах нь хамгийн зөв 
шийдэл гэж тэд үзэж байна.

ШИГТГЭЭ 1. 

Тусламж хүсэхэд бэлэн үү?

2021 оны эхний хагаст НҮБ-
ын Хүүхдийн Сан болон Gal-
lup-аас 21 оронд явуулсан 
судалгаагаар сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудалтай тулгарсан 
хүмүүс асуудлаа ганцаараа 
шийдвэрлэхийг хичээснээс 
бусдаас тусламж хүсэх нь 
илүү дээр гэж үзэж байгаагаа 
судалгаанд оролцсон залуучууд 
илэрхийлжээ.

Залуучуудын (15-24 насны) 83 
хувь нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлаа бусадтай сэтгэлээ 
хуваалцаж, дэмжлэг эрэлхийлэх 
замаар шийдвэрлэх нь дээр 
гэж үзсэн. Харин 15 хувь нь 
иймэрхүү асуудал нь хувийн шинж 
чанартай бөгөөд үүнийг бие даан 
шийдвэрлэх ёстой гэж үзжээ.

21 орны дотроос залуучуудын 
41 хувь нь л бусадтай хуваалцах 
сонголтыг дэмжсэн ганц улс нь 
Энэтхэг байв. 

Ерөнхийдөө янз бүрийн 
үеийнхний хандлага харьцангуй 
бага ялгаатай байсан: 21 оронд 
40 ба түүнээс дээш насныхны 

таван хүн тутмын дөрөв нь 
бусадтай хуваалцах сонголтыг 
дэмжиж байв. Гэсэн хэдий ч 
зарим улс орнуудын ялгаа илүү 
тод харагдсан: Япон, Герман, 
Украин зэрэг улсуудад 40-с дээш 
насныхан  болон залуучуудын 
ихэнх нь хуваалцах сонголтыг 
дэмжиж байсан ч хоёр насны 
бүлгийн хувьд наад зах нь 14 
онооны зөрүү гарчээ. Эндээс 
сэтгэцийн эрүүл мэндэд хандах 
хандлага үе үеийнхний хувьд 

ялгаатай байж болох бөгөөд 
дэлхийн өнцөг булан бүрд 
цаг хугацааны явцад хэрхэн  
өөрчлөгдөж байгаа талаар 
сонирхолтой асуултууд гарч ирж 
байна.

Өөрчлөгдөж буй хүүхэд нас 
төслийн бүрэн үр дүнг 2021 оны 11 
-р сард НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас 
гаргах тайланд нийтлэх болно.

Бусадтай сэтгэлээ хуваалцах, дэмжлэг авах нь сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн сайн арга гэж үзэж буй 21 
орны хүмүүсийн дундаж хувь нь:

Бусадтай сэтгэлээ хуваалцах, дэмжлэг 
авах нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлыг 
шийдвэрлэх хамгийн сайн арга юм

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудал нь хувийн 
шинж чанартай тул хүн өөрөө бие даан 
шийдвэрлэх нь илүү дээр

83%

15% 17%

82% 

15- 24 нас 40+ нас

Эх сурвалж: Өөрчлөгдөж буй хүүхэд нас (удахгүй гарах тайлан).

Тэмдэглэл: Өөрчлөгдөж буй Хүүхэд нас төслийн хүрээнд Gallup байгууллага нь 2021 оны 2 -р сараас 6 -р сарын хооронд 21 орны 15-24 нас болон 40 ба түүнээс дээш насны 
20,000 гаруй хүнтэй утсаар ярилцлага хийсэн байна. Алдааны дундаж хязгаарыг залуучуудын насны бүлгийн хувьд 6.7 хувь, 40-с дээш насныхны хувьд 6.4 хувь гэж тооцсон 
болно. Арга зүй, судалгааны аргуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг НҮБ -ын Хүүхдийн сангаас Өөрчлөгдөж буй хүүхэд нас тайланд оруулах болно.
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Гэсэн хэдий ч дэлхийн өнцөг 
булан бүрд байгаа олон сая 
хүмүүсийн хувьд ярих хүн байхгүй, 
тусламж хүсэх газаргүй байна.
 
Яагаад?

Хүүхэд, өсвөр үеийнхний 
сэтгэцийн эрүүл мэндийг 
анхааран, хамгаалж, дэмжихэд 
олон саад бэрхшээл тулгардаг. 
Эдгээр саад бэрхшээлүүдийн 
зарим нь системийн шалтгаантай 
буюу санхүүжилт, манлайлал, 
салбар хоорондын уялдаа холбоо, 
хүний нөөцийн хомсдол зэргээс 
шалтгаалж байна.

Ихэнх тохиолдолд бидний 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлыг шийдвэрлэх чадвар нь 
энэ тухай ярьж чаддаггүйгээс 
үүдэлтэй байдаг. Хүүхэд, өсвөр 
насныхан, асран хамгаалагчид 
сэтгэл санааныхаа талаар ярих 
шаардлагатай хэлээ олохгүй 
байж магадгүй юм. Тэд сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн талаарх гутаан 
доромжлол, үл ойлголцлоос 
үүдэлтэй хатуу үг, доог тохуу, 
дарамтаас айдаг байж магадгүй 
юм.

Үл ойлголцлын урт жагсаалтын 
нэг нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудал бол яг л биеийн эрүүл 
мэндийн асуудалтай адил эерэг 
зүйл гэдгийг ойлгохгүй байх 
явдал юм. Их Британийн эмч, 
реалити ТВ шоуны од Алекс 

Жорж сэтгэцийн эрүүл мэндтэй 
холбоотой зовлонг сайн мэддэг. 
Түүний ах нь 19 насандаа амиа 
егүүтгэн нас баржээ. Тэр ингэж 
хэлсэн юм: Хүмүүс биеийн эрүүл 
мэндийг дүрслэхдээ дасгал 
хөдөлгөөн, эрүүл хооллолтын 
тухай ярьдаг. Тэд сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн талаар ярихдаа 
сэтгэлийн хямрал, түгшүүр, уйтгар 
гунигийн талаар ярьдаг. 

“Үнэндээ сэтгэцийн эрүүл мэнд 
нь уян хатан, тэсвэр тэвчээртэй 
байдлын тухай юм. Энэ бол аз 
жаргал, эр зоригийн тухай юм.” 
хэмээн тэрбээр 2021 оны 2-р сард 
Британийн нэгэн сонинд өгсөн 
ярилцлагадаа дурджээ. 
 
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлыг эерэг талаас нь 
харахгүй байх нь оношилгоо, 
эмчилгээг анхаарч үздэг био-
анагаах ухааны сэтгэлгээний 
нөлөө юм. Харин сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг тасралтгүй үргэлжлэх 
төлөв байдал талаас нь ойлгох 
хэрэгтэй бөгөөд амьдралынхаа 
аль ч үе шатанд бидний хэн нь ч 
энэ тасралтгүй төлөв байдлын 
өөр өөр хэлбэрт байж болно. 
Сэтгэцийн эрүүл мэнд эерэг байх 
буюу амьдралын таашаалыг 
мэдрэх, сайн муу өдрүүдийг даван 
туулах чадвартай үе байна. Мөн 
ноцтой хямралын үетэй ч тулгарч 
магадгүй. Мөн зарим нь удаан 
хугацааны турш сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн чадвараа алдах нөхцөл 

байдалд орж болох юм. 

Бодит байдал дээр бид бүгдээрээ 
л сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудалтай.

Гэсэн хэдий ч зарим хүмүүс 
сэтгэцийн эрүүл мэндийг тансаг 
хүмүүсийн ойлголт эсвэл өрөөл 
бусдад л тохиолддог асуудал гэж 
ойлгодог – сэтгэцийн эрүүл мэнд 
бол надад эсвэл миний эргэн 
тойрны хүмүүст хамааралгүй гэж 
үздэг. Мэдээжийн хэрэг, соёл, 
нөхцөл байдал нь сэтгэцийн 
эмгэгийг хэрхэн мэдэрч, ойлгон 
хүлээн авч, шийдвэрлэхэд 
нөлөөлдөг. Эдгээр өөр өөр үзэл 
бодол, ойлголтыг үл тоомсорлон 
орхих биш, харин сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн сорилт бэрхшээл 
тулгарсан үед хэрхэн шийдвэрлэх 
вэ гэдэгт туслах мэдээлэл өгөх 
ёстой. Гэтэл бид ихэнхдээ үүнийг 
үл тоомсорлон орхигдуулж 
байна. Ингэж тусалж чадвал өөр 
өөр олон нийт, нийгмийн хувьд 
тухайн олон нийт, нийгмийнхээ 
давуу талд тулгуурласан илүү үр 
дүнтэй, хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц 
шийдлүүд бий болох боломжтой. 
Гэсэн хэдий ч сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн туршлагад нийтлэг, 
түгээмэл талууд байдаг: 2018 оны 
дэлхийн сэтгэцийн эрүүл мэнд, 
тогтвортой хөгжлийн Лансет 
Комиссын тэмдэглэснээр “сэтгэл 
санааны өвдөлт нь бие махбодын 
өвдөлттэй адил бодит бөгөөд 
чухал зүйл юм.” гэж тэмдэглэжээ. 

Манлайлах цаг
Өнөөдөр манай нийгэмд хүүхэд, 
өсвөр насныхан, тэдний асран 
хамгаалагчдын сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг 
хангаж чадахгүй байгаагийн гол 
цөм нь манлайлал болон тууштай 
үүрэг амлалт байхгүй байгаа 
явдал юм. Сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн үндсийг бүрдүүлж бий 
болгоход гол үүрэг гүйцэтгэдэг 
нийгмийн болон бусад хүчин 
зүйлүүдийг тусган харуулж 
байдаг дэлхийн хэмжээний болон 
үндэсний манлайлал, мөн олон 
төрлийн оролцогч тал, түншүүдийн 
оролцоо, нэн ялангуяа санхүүгийн 
үүрэг оролцоо бидэнд тун их 

шаардлагатай байна. Ийм 
хандлага, оролцооны үр нөлөө 
гүнзгий байх болно. Хүүхэд, өсвөр 
үеийнхний бие бялдрын хөгжлийн 
чухал мөчид нь эрсдэлийг 
бууруулах, хамгааллын хүчин 
зүйлсийг хамгийн дээд хэмжээнд 
байлгах чиглэлээр тусалж 
дэмжих нийтлэг бөгөөд тодорхой 
зорилготой байх шаардлага 
бидэнд тулгарч байна. 

Тууштай үүрэг амлалтаас гадна 
бидэнд мэдээлэл харилцаа 
шаардлагатай. Бид гутаан 
доромжлолыг таслан зогсоох, 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 

эргэн тойрон дахь чимээгүй 
байдлыг эвдэх, ялангуяа 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
талаар асуудал бэрхшээлтэй 
тулгарч байсан залуучуудын 
дуу хоолойг зайлшгүй сонсож 
байх  хэрэгтэй байна. Тэдний 
дуу хоолойг сонсохгүй, идэвхтэй 
татан оролцуулахгүйгээр 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
холбогдох хөтөлбөр, санаачилгыг 
хөгжүүлэхэд тулгарч буй 
бэрхшээлийг шийдвэрлэж 
чадахгүй юм.

Бид мөн арга хэмжээ авах 
шаардлагатай байна: Үр хүүхдээ 
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илүү сайн дэмжихийн тулд эцэг 
эхчүүдэд илүү сайн дэмжлэг 
үзүүлэх хэрэгтэй; хүүхдүүдийн 
нийгэм, сэтгэл зүйн хэрэгцээг 
хангадаг сургуулиуд хэрэгтэй; 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлыг эрүүл мэндийн 
тогтолцооноос тусгаарлагдмал 

байдлаас гаргах хэрэгтэй, хүүхэд 
өсгөн хүмүүжүүлэх, боловсрол, 
эрүүл мэндийн анхан шатны 
тусламж үйлчилгээ, нийгмийн 
хамгаалал, хүмүүнлэгийн арга 
хэмжээ зэрэг олон төрлийн 
тогтолцооны хүрээнд хүүхэд, өсвөр 
насныхан, асран хамгаалагчдад 

тулгарч буй хэрэгцээ шаардлагыг 
хангах; мөн сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудал, бэрхшээлийн 
тархалтыг илүү гүнзгий ойлгож, 
хариу арга хэмжээг сайжруулах 
зорилгоор энэ талын тоо баримт, 
судалгаа, нотолгоог сайжруулах 
шаардлагатай байна.

ШИГТГЭЭ 2.

Сэтгэл гутрал

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан болон 
Gallup-аас 2021 оны эхний 
хагаст дэлхийн 21 оронд хийсэн 
судалгаанаас үзэхэд дунджаар 
таван залуу хүн тутмын нэг 
нь (19 хувь) ихэнх тохиолдолд 
сэтгэл гутралтай эсвэл ямар нэг 
зүйл хийх сонирхолгүй байдаг 
гэж хариулжээ. Энэхүү үзүүлэлт 
Камерунд гурван хүний нэг, Этиоп 
болон Японд арван хүний нэг 
хүртэл хэмжээнд хэлбэлзэлтэй 
байна.

Судалгаанаас үзэхэд КОВИД-19 
цар тахлын энэ үед хүүхэд 
залуучуудын сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудал маш их 
санаа зовоож байгаа бөгөөд 
судалгааны үр дүнгээс 
залуучуудын дотоод мэдрэмжийн 
талаар сонирхолтой мэдээллүүд 
олж авсан юм. Гэхдээ эдгээр 
тоонууд нь зөвхөн залуу 
хүмүүсийн өөрсдийнх нь 
ойлголтыг илэрхийлж байгааг 
анхаарах нь чухал бөгөөд эрүүл 

мэндийн мэргэжилтнүүдийн 
зүгээс гаргасан сэтгэл гутралын 
оношилгоо биш юм. Мөн эдгээр 
үзүүлэлтүүд нь сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн тусгай судалгаанд 
зориулан ашиглагддаг олон 
төрлийн асуултад бус, зөвхөн 
ганц асуултад үндэслэсэн тул 
тухайн асуудлын явц, тархалтын 
талаар шаардлага хангахуйц 
үнэлгээ өгөх боломжгүй юм. 
Эцэст нь хэлэхэд цар тахлын 
өмнөх үеийн харьцуулсан 
үзүүлэлт тооцоо байдаггүй 
нь өнөөгийн үзүүлэлтийг 
залуучуудын сэтгэцийн эрүүл 
мэндэд цар тахлын үзүүлж буй 
нөлөөг харуулж байна гэж шууд 
авч үзэх боломжгүй юм.

Өөрчлөгдөж буй хүүхэд нас 
төслийн бүрэн дүнг 2021 оны 11-р 
сард НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас 
гаргах тайланд нийтлэх болно.

15-24 насны залуучуудын 
дунд сэтгэл гутрал, юу ч хийх 
сонирхолгүй болсон байдал. 
Хувиар:

Камерун 32
Мали 31
Индонези 29
Зимбабве 27
Франц 24
Герман 24
АНУ 24
Бразил 22
Ливан 21
Их Британи 20
Аргентин 19
Кени 19
Перу 16
Бангладеш 14
Энэтхэг 14
Марокко 14
Нигер 14
Украйн 12
Испани 11
Этиоп 10
Япон 10
21 орны дундаж 19Тайлбар: “Өөрчлөгдөж буй хүүхэд нас” төслийн хүрээнд Gallup нь 2021 оны 2-р сараас 6-р сарын хооронд 21 улс орны 

15-24 насны болон 40 ба түүнээс дээш насны 20,000 гаруй хүнтэй утсаар ярилцлага хийсэн болно. Алдааны дундаж 
хазайлтыг бага насныхны хувьд 6.7%, ахимаг насныханд 6.4% гэж тооцжээ. Арга зүй, судалгааны аргуудын талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас гаргах “Өөрчлөгдөж буй хүүхэд нас” гэсэн тайланд оруулах болно. Эх сурвалж: Өөрчлөгдөж буй хүүхэд нас 

(удахгүй гарах тайлан)



ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН АЖ БАЙДАЛ 20211616  THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2021

A time for action
The COVID-19 pandemic has 
upended our world, creating a 
global crisis unprecedented in our 
lifetime. It has created serious 
concerns about the mental health 
of children and their families 
during lockdowns, and it has 
illustrated in the starkest light 
how events in the wider world 
can affect the world inside our 
heads. It has also highlighted 
the fragility of support systems 
for mental health in many 
countries, and it has – once again 
– underlined how these hardships 
fall disproportionately on the most 
disadvantaged communities. 

But the pandemic also offers an 
opportunity to build back better. 
As this report sets out, we know 
about the key role of parents 
and caregivers in shaping mental 
health in early childhood; we 
know too about children’s and 
adolescents’ need for connection; 
and we know about the dire 
impact that poverty, discrimination 
and marginalization can have on 
mental health. And while there 
is still much work to be done 
in developing responses, we 
already know the importance 
of key interventions, such as 
challenging stigmas, supporting 

parents, creating caring schools, 
working across sectors, building 
robust mental health workforces, 
and establishing policies that 
encourage investment and lay a 
solid foundation for mental health 
and well-being.

We have a historic chance to 
commit, communicate and take 
action to promote, protect and 
care for the mental health of 
a generation. We can provide 
support for a foundation of a 
generation equipped to pursue 
their dreams, reach their potential 
and contribute to the world.  

 Strong signals: Communication and conversations are essential to breaking stigma around mental health. 
© UNICEF/UN0419392/Dejongh

Арга хэмжээ авах цаг
КОВИД-19 цар тахал нь бидний 
ертөнцийг орвонгоор нь эргүүлж, 
бидний амьдралд урьд өмнө 
тохиолдож байгаагүй дэлхий 
нийтийн хямралыг бий болголоо. 
Цар тахлын үеийн хөл хорионы 
үеэр хүүхдүүд болон тэдний гэр 
бүлийнхний сэтгэцийн эрүүл 
мэндэд ноцтой асуудлууд үүсэж, 
дэлхий дахинд болж буй үйл 
явдлууд бидний дотоод ертөнцөд 
хэрхэн нөлөөлж болохыг хамгийн 
тодоор харуулав. Энэ нь мөн олон 
улс орнууд дахь сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг дэмжих тогтолцооны 
эмзэг байдлыг тодруулан 
харуулсан бөгөөд эдгээр хүндрэл 
бэрхшээлд хамгийн эмзэг 
бүлгийнхэн эн тэргүүнд өртөж 
байгааг бидэнд дахин тодорхой 
харуулж байна.

Гэхдээ цар тахал нь бидэнд эргэн 
сэргэж, сайжрах боломжийг 

олгож байна. Энэхүү тайланд 
харуулсанчлан бага насны 
хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг төлөвшүүлэхэд эцэг 
эх, асран хамгаалагчид ямар 
чухал үүрэгтэй байдаг талаар; 
мөн хүүхэд, өсвөр үеийнхний 
хувьд холбоо харилцаа тогтоох 
хэрэгцээ зайлшгүй байдаг 
талаар; ядуурал, ялгаварлан 
гадуурхалт нь сэтгэцийн эрүүл 
мэндэд ямар аюултай хор хөнөөл 
учруулж болохыг бид сайн мэднэ. 
Хариу арга хэмжээнүүдийг 
боловсруулан хэрэгжүүлэх 
талаар хийх ажил их байгаа 
хэдий ч гутаан доромжлолыг 
арилгахын төлөө тэмцэх, эцэг 
эхчүүдийг дэмжих, хүүхдүүдийг 
халамжилдаг сургуулиудыг 
бий болгох, салбар дундын 
хамтын ажиллагааг сайжруулах, 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн салбарт 
мэдлэг чадвартай боловсон 

хүчнийг бэлтгэх, хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих, сэтгэцийн 
эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлын 
бат бэх суурийг тавих бодлогыг 
бий болгох зэрэг гол арга 
хэмжээнүүдийн ач холбогдлыг 
бид аль хэдийн мэддэг болсон 
билээ.

Бүхэл бүтэн нэг үеийнхний 
сэтгэцийн эрүүл мэндийг 
анхаарах, хамгаалах, дэмжих 
тууштай үүрэг амлалт авах, 
мэдээлэл харилцааны үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах, 
арга хэмжээ авах түүхэн боломж 
бидэнд байна. Мөрөөдлөө 
биелүүлэх, нөөц боломждоо бүрэн 
хүрч хөгжих, дэлхий нийтэд хувь 
нэмрээ оруулах чадавх бүхий 
нэгэн үеийнхнийг бий болгоход 
бид дэмжлэг туслалцаа үзүүлж 
чадна. 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаар ярихаас ичиж зовох хандлагыг арилгахын тулд нээлттэй ярилцаж, санал бодлоо солилцох нь чухал. 
 ©UNICEF/UNI362880/Dejongh 
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By the numbers
More than 1.2 billion adolescents aged 10–19 lived in the world in 2020. 
Estimates indicate that more than 13 per cent of them had a mental 
disorder. 
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By the numbers
More than 1.2 billion adolescents aged 10–19 lived in the world in 2020. 
Estimates indicate that more than 13 per cent of them had a mental 
disorder. 
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Note: Numbers are rounded to the nearest 1,000; calculations are based on these disorders: depression, anxiety, bipolar, eating, autism spectrum,
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Source: UNICEF analysis based on estimates from the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Global Burden of Disease Study, 2019.
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Тооны хэлээр
2020 оны байдлаар дэлхий дээр 10-19 насны 1.2 тэрбум гаруй өсвөр 
насны хүүхэд амьдарч байгаагийн 13 гаруй хувь нь сэтгэцийн эмгэгтэй 
байсан гэсэн тооцоо гарсан байна.

2019 оны байдлаарх сэтгэцийн эмгэгтэй өсвөр үеийнхний тоо ба тархалтын байдал 

Тайлбар: Тоон үзүүлэлтийг мянгатаар тоймлосон болно. Тооцооллыг сэтгэл гутрал, түгшүүр, хоёр туйлт, хэт идэх эмгэг, аутизмын спектр, зан үйлийн 
эмгэг, мансууруулах бодисын хэрэглээ, идиопатик оюуны хомсдол, анхаарал дутмагших, хэт хөдөлгөөнтөх эмгэг, хувийн зан чанарын эмгэг зэрэгт 
үндэслэсэн. 
Эх сурвалж: НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дүн шинжилгээ нь Эрүүл мэндийн хэмжилт, үнэлгээний хүрээлэнгийн (IHME) тооцоолол,  Дэлхий нийтийн 
өвчлөлийн байдал 2019-д үндэслэсэн болно. 

2019 оны байдлаарх 15-19 нас ны өсвөр насны охид, хөвгүүдийн нас баралтын 10 гол шалтгаан

Эх сурвалж: НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн дүн шинжилгээ нь ДЭМБ-ын 2019 оны Дэлхийн эрүүл мэндийн тооцоонд үндэслэсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн тооцоог НҮБ-ын Хүн амын 
газраас гаргасан Дэлхийн хүн амын хэтийн төлөв (2019 он) -н хүн амын мэдээллийг ашиглан гаргасан болно.
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Cost of mental disorders based on country-specific GDP per capita adjusted for PPP, in US$ millions 

Anxiety
US$91,620

Schizophrenia
US$4,663

Autism
US$27,136

Bipolar disorder
US$17,997

Eating disorder
US$12,132

Childhood
behavioural disorder
US$76,980

Depression
US$74,410

Intellectual
developmental

disability
US$35,248

27%

23%22%

10%

8%

5%

4%

1%

Source: McDaid, David and Sara Evans-Lacko, ‘The Case for Investing in the Mental Health and Well-being 
of Children’, background paper for The State of the World’s Children 2021, United Nations Children’s Fund, 
May 2021.Source: McDaid, David and Sara Evans-Lacko, ‘The Case for Investing in the Mental Health and Well-being of Children’, background paper for The State of the World’s Children 2021, 

United Nations Children’s Fund, May 2021.

Doing better: A community health centre has helped this adolescent in Peru with his mental health: “I feel much better,” he 
says, “and I don’t want to give up.” 
© NICEF/UN0476518/Mandros
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Note: The sum of the prevalence of individual disorders exceeds 100 per cent due to the co-morbidity between the disorders; calculations are based on these disorders: 
depression, anxiety, bipolar, eating, autism spectrum, conduct, schizophrenia, idiopathic intellectual disability, attention deficit/hyperactivity (ADHD) and a group of personality 
disorders.
Source: UNICEF analysis based on estimates from the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Global Burden of Disease Study, 2019.
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Tragically, almost 46,000 children and adolescents between the ages 
of 10 and 19 end their own lives every year – about 1 every 11 minutes 
– according to the most recent WHO estimates that were available for 
this report. 

Adolescents 
10–19 total:

45,800

43%

57%

Adolescents
15–19 total:

35,600
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56%
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Adolescents
10–14 total:

10,200
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Note: Results are rounded to the nearest 100: confidence intervals for adolescents aged: 10–19 are 32,641–63,068; 10–14 are 6,517–15,490; 15–19 are 26,124–47,578.

Source: UNICEF analysis based on WHO Global Health Estimates, 2019; global estimates were calculated using population data from the United Nations 
Population Division World Population Prospects, 2019.

Though the human costs of ignoring mental health can be devastating 
for individuals, families and communities, the financial costs of not 
addressing mental health conditions – the costs of inaction – are also 
destructive. 

Among girls and boys aged 10–19 with mental disorders, prevalence of anxiety, depression and other 
disorders, 2019

Estimates of suicide as a cause of death, globally, by age and sex, 2019
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Сэтгэцийн эмгэгтэй  10-19 насны охид, хөвгүүдийн дундах түгшүүр, сэтгэл гутрал болон бусад эмгэгийн 
байдал (2019 оны байдлаар)

Тайлбар: Хавсарсан өвчнөөс шалтгаалсан нас баралтын улмаас хувь хүний өвчлөлийн тархалтын нийлбэр 100 хувиас давсан.  Тооцооллыг сэтгэл гутрал, түгшүүр, хоёр туйлт, хэт 
идэх эмгэг, аутизмын спектр, зан үйлийн эмгэг, бодисын хэрэглээний эмгэг, идиопатик оюуны хомсдол, анхаарал дутмагшил хэт хөдөлгөөнтөх эмгэг, хувийн зан чанарын эмгэг 
гэсэн өвчнүүдэд үндэслэсэн. 
Эх сурвалж: НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн дүн шинжилгээ нь Эрүүл мэндийн хэмжилт, үнэлгээний хүрээлэнгийн (IHME) тооцоолол,  Дэлхий нийтийн өвчлөлийн байдал, 2019-д 
үндэслэсэн болно. 

Амиа егүүтгэсэн нас баралтын тоо, дэлхийн хэмжээнд 2019 оны байдлаар

ДЭМБ-ын хамгийн сүүлийн үеийн тайланд дурдсанаар жил бүр 10-19 
насны бараг 46,000 хүүхэд болон өсвөр насныхан амиа егүүтгэж байгаа 
нь (энэ нь 11 минут тутамд 1 амь гэсэн үг) тун эмгэнэлтэй юм.

10-14 насны өсвөр 
насныхан нийт: 

10,200

10-19 насны өсвөр 
насныхан нийт: 

45,800

15-19 насны өсвөр 
насныхан нийт: 

35,600

Тайлбар: Үзүүлэлтийг зуутаар тоймлосон болно. Өсвөр насныхны үзүүлэлтийн хувьд найдвартай байдлын магадлал: 10-19 насанд 32,641 - 63,068; 10-14 насанд 6,517 - 15,490; 
15-19 насанд 26,124 - 47,578 байна. 
Эх сурвалж: НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн дүн шинжилгээ нь ДЭМБ-ын 2019 оны Дэлхийн эрүүл мэндийн тооцоонд үндэслэсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн тооцоог НҮБ-ын Хүн 
амын газраас гаргасан Дэлхийн хүн амын хэтийн төлөв (2019 он) дэх хүн амын мэдээллийг ашиглан хийсэн болно.

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлыг үл тоомсорлосноос хувь хүн, гэр 
бүл, хамт олонд учирч буй хүмүүнлэгийн хохирол асар их байгаа боловч 
үүний зэрэгцээгээр сэтгэцийн эрүүл мэндийн нөхцөл байдалд анхаарал 
хандуулахгүй байгаагаас үүсэх санхүүгийн зардал буюу эс үйлдлийн 
зардал нь мөн гамшгийн хэмжээнд хүрч байна.

10-19 насны охид, хөвгүүд

Сэтгэл түгшилт, 
сэтгэл гутрал

Зан үйлийн 
эмгэг

Анхаарал 
дутмагшил ба хэт 

хөдөлгөөнтөх эмгэг

Оюуны 
хомсдол

Бусад 
эмгэг 
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Cost of mental disorders based on country-specific GDP per capita adjusted for PPP, in US$ millions 

Anxiety
US$91,620

Schizophrenia
US$4,663

Autism
US$27,136

Bipolar disorder
US$17,997

Eating disorder
US$12,132

Childhood
behavioural disorder
US$76,980

Depression
US$74,410

Intellectual
developmental

disability
US$35,248

27%

23%22%

10%

8%

5%

4%

1%

Source: McDaid, David and Sara Evans-Lacko, ‘The Case for Investing in the Mental Health and Well-being 
of Children’, background paper for The State of the World’s Children 2021, United Nations Children’s Fund, 
May 2021.Source: McDaid, David and Sara Evans-Lacko, ‘The Case for Investing in the Mental Health and Well-being of Children’, background paper for The State of the World’s Children 2021, 

United Nations Children’s Fund, May 2021.

Doing better: A community health centre has helped this adolescent in Peru with his mental health: “I feel much better,” he 
says, “and I don’t want to give up.” 
© NICEF/UN0476518/Mandros
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Худалдан авах чадварын паритетад тохируулсан нэг хүнд ногдох ДНБ-д үндэслэсэн сэтгэцийн эмгэгийн 
өртөг зардал (сая ам.доллар)

Эх сурвалж: Макдайд, Дэвид, Сара Эванс-Лакко нар “Хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөө хөрөнгө оруулах үндэслэл” (НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн “Дэлхийн хүүхдийн 
байдал 2021” илтгэлд зориулсан баримт бичиг. 2021 оны 5-р сар)  

Хэт идэх эмгэг

Шизофрени

Сэтгэл гутрал

Сэтгэл түгшилт

Бага насны хүүхдийн 
зан үйлийн эмгэг

Oюуны 
хомсдол 

Аутизм

Хоёр туйлт эмгэг

Перуд амьдардаг энэ хөвгүүн сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлаар өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хандаж тусламж авчээ. “Би өмнөхөөсөө их 
дээрдсэн. Бууж өгмөөргүй санагдсан” гэж тэрээр ярьж байна.   
©UNICEF/UN074651/Mandros 
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Хүүхэд залуусын дуу хоолой
Дэлхийн хүүхдийн аж байдал 
2021  тайланд зориулан НҮБ-ын 
Хүүхдийн Сангаас сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн талаарх өсвөр үеийнхний 
дуу хоолойг сонсох зорилгоор 
Жонс Хопкинс Блүүмбергийн 
нэрэмжит Нийгмийн эрүүл мэндийн 
сургуулийн дэргэдэх Дэлхийн өсвөр 
насныхны судалгааны төвийн 
судлаачидтай хамтран ажилласан 
юм. 2021 оны 2-6 дугаар сар хүртэл 
Бельги, Чили, Хятад, Ардчилсан 
Конго, Египет, Индонез, Ямайк, 
Иордан, Кени, Малави, Швед, АНУ, 
Швейцар улсуудад тухайн орон 
нутаг дахь түншүүд 10-14 болон 
15-19 насны өсвөр насныханд 
зориулсан бүлгийн ярилцлагыг 
зохион байгуулсан юм. Тэдний 
хэлсэн зүйлсээс энд дурдвал:

Сэтгэцийн эрүүл мэнд: Зарим 
хүүхэд залуучууд өөрсдөдөө 
тохиолдож буй сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн асуудлыг ярихдаа сэтгэл 
гутрал, сэтгэл түгшилт, түгээмэл 
сэтгэл түгшилтийн талаар дурьдсан 
бөгөөд тэдгээр нь өвчлөл болоогүй 
ч амьдралын чанарт нөлөөлж 
байгааг  ярьж байв. 

Египетийн 15-19 насны өсвөр 
насныхны хэлэлцүүлэгт оролцсон 
нэгэн охин:  

“Сэтгэл санааны хувьд ядарч 
туйлдах ... Энэ нь чи амьдарч 
чадахгүй байгаа, бас юу ч хийж 
чадахгүй гэдгээ мэдэрдэг гэсэн 
үг юм. Хэдийгээр чи хүсэл 
тэмүүлэлтэй байсан ч, сэтгэл 
санааны хувьд бүрэн туйлдсан 
тул түүндээ хүрч чадахгүй” 
гэж хэлжээ.

Гутаан доромжлол: Сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд гутаан доромжлол 
сөргөөр нөлөөлж байна хэмээн 
залуучууд үзжээ. 

Шведийн 15-19 насны залуучуудын 
хэлэлцүүлэгт оролцсон охин: 

“Стресс, сэтгэцийн өвчтэй 
байна гэдэг нь олон хүний хувьд 
маш их эмзэг асуудал юм. 

Иймээс ч энэ талаар ярихыг 
хүсдэггүй” гэж хэлжээ.

Сурах орчин: Уг нь сургууль 
хамгааллын хүчин зүйл байх 
ёстой хэдий ч сургуулийн орчинд 
тохиолддог сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн эрсдэлүүдийн талаар 
өсвөр насныхан ярьцгааж байна.

Египетийн 15-19 насны өсвөр 
насныхны хэлэлцүүлгийн бүлгийн 
охин: 

“Багш нар бага анги болон 
бэлтгэл ангийн сурагч охидыг 
ч дарамталдаг. Эрэгтэй багш 
охидод янз бүрийн байдлаар 
хүрдэг бөгөөд тэд энэ талаар 
хэлж чаддаггүй, учир нь үнэнийг 
хэлбэл багш түүнд муу дүн 
тавьдаг. Гэрийнхэндээ хэлэхээр 
“Багш хүн тийм юм хийхгүй, чи 
худлаа ярьж байна” гэж хэлдэг” 
гэжээ. 

Ядуурал: Олон хүүхэд залуучуудын 
хувьд ядуурал нь тэдний сэтгэцийн 
эрүүл мэндэд маш олон талаар 
нөлөөлдөг. 

“Сургуулийн сурагч бүр бүрэн 
хувцаслах ёстой гэсэн дүрэм 
байдаг ... Чамд сайн гутал 
хэрэгтэй. Гэтэл гэрийнхэн 
чинь чамд сайн гутал олж өгч 
чадахгүй тул хаймран шаахай 
өмсөөд л сургуульдаа явна. 
Тэнд хүүхдүүд шаахайг чинь 
булааж аваад “энийг хар даа!” 
гээд бие бие рүүгээ шидэлцэхэд 
ангийн хүүхдүүд бүгдээрээ 
чамайг шоолж инээлдэнэ. 
Өсвөр насны бидний хувьд энэ 
үнэхээр хэцүү ... энэ үнэхээр 
аймшигтай” гэж Малави улсын 
15-19 насны өсвөр насныхны 
хэлэлцүүлгийн бүлгийн нэг хүү 
ярьжээ.

Үе тэнгийнхний харилцаа: Өсвөр 
насныхны бусадтайгаа харилцах 
харилцаа эерэг байж болох ч 
сэтгэцийн эрүүл мэндэд мөн 
сөргөөр нөлөөлдөг. 

““Намайг найзууд маань 

гадуурхан дээрэлхэж байсан 
... Нэг удаа би үнэхээр гомдож, 
урам хугарсан бөгөөд дараа нь 
тэд надад огтхон ч хамаагүй 
санагдсан” гэж Индонезийн 
15-19 насны өсвөр үеийнхний 
хэлэлцүүлгийн бүлгийн охин 
ярьжээ.

Жендэрийн тухай хэвшмэл 
ойлголт, хэм хэмжээ: Ярилцлагад 
оролцсон охид, хөвгүүд сэтгэцийн 
эрүүл мэндэд жендэрийн хэм 
хэмжээ ямар үүрэгтэй байдаг 
талаар ярилцсан. Энэхүү хэвшмэл 
ойлголт, хэм хэмжээ нь охидуудад 
илүү их нөлөөлдөг талаар олон хүн 
санал нэгтэй байдаг ч, хөвгүүдийн 
хувьд сэтгэл санааны хямралаа 
илэрхийлэхэд бэрхшээлтэй 
тулгардаг. 

Малавигийн 15-19 насны 
залуучуудын хэлэлцүүлгийн бүлгийн 
охин: 

“Хүү байхад болно, харин 
охин хүүхэд ирээдүйд ямар ч 
нэмэргүй” гэж хүмүүс ярьдаг 
бөгөөд охиноороо гэр ахуйн бүх 
ажлыг хийлгэдэг бол хөвгүүд 
юу ч хийдэггүй” гэж хэлжээ.

КОВИД-19: Цар тахал нь олон 
тооны хүүхэд залуучуудын 
хувьд стрессийн гол эх үүсвэр 
болж байгаа боловч цаашид урт 
хугацаанд ямар нөлөөтэй байх нь 
тодорхойгүй байна. 

“Энэ өвчний улмаас нас барсан 
бүх хүмүүсийн талаар бодоход л 
гуниг төрдөг бөгөөд тохиолдлын 
тоо улам л нэмэгдэж байгааг 
сонсохоор шууд л стресст 
ордог” гэж Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Конго улсын 10-14 
насны хүүхдүүдийн хэлэлцүүлэг 
дээр нэг хүү хэлсэн юм.

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан энэхүү 
төсөлд Wellcome-н зүгээс үзүүлсэн 
дэмжлэгийг онцлон тэмдэглэж 
байна. 
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Recommendations
At an age and stage of life when 
children and young people should 
be laying strong foundations for 
lifelong mental health, they are 
instead dealing with risks and 
experiences that can undermine 
those foundations. The cost for us 
all is incalculable.

The response to this challenge 
– the challenge of promoting, 
protecting and caring for children’s 
and young people’s mental health – 
has been underwhelming. There is 
a lack of leadership and investment, 
and an unwillingness to confront 
the challenges and, all too often,  
to even speak about them.

We may not have all the answers, 
but we know enough to be able 
to act now to promote good 
mental health for every child, 
protect vulnerable children 
and care for children facing the 
greatest challenges. The State 
of the World’s Children 2021 
establishes a framework to guide 

coordinated action to achieve these 
goals. It is based on the need for 
commitment, communication 
and action. 

COMMIT means strengthening 
leadership to set the sights of 
a diverse range of partners and 
stakeholders on clear goals and 
ensuring investment in solutions 
and people across a range of 
sectors. It involves strengthening 
global leadership and partnerships 
and investing in support to mental 
health.

COMMUNICATE means tackling 
stigmas around mental health, 
opening conversations and 
improving mental health literacy. 
It means amplifying the global 
conversation on mental health to 
raise awareness and mobilize all 
stakeholders to take action and 
facilitate learning. It also means 
ensuring children, young people 
and people with lived experience 
are part of the conversation, 

that they have a voice and can 
meaningfully engage in the 
development of mental health 
responses.

ACT means working to minimize 
the risk factors and maximize 
the protective factors for mental 
health in key areas of children’s and 
adolescents’ lives, especially the 
family and school. More broadly, 
it also means investment and 
workforce development across 
some key sectors and systems, 
including mental health services 
and social protection, and the 
development of strong data 
collection and research.

• Support families, parents and 
caregivers

• Ensure schools support mental 
health

• Strengthen and equip multiple 
systems and workforces to meet 
complex challenges

• Improve data, research and 
evidence

Nurturing care: Supporting parents, such as this mother in India, to better support their children is 
crucial for mental health. 
© UNICEF/UN0377921/Panjwani  

Зөвлөмж
Хүүхэд, залуучууд насан туршийнхаа 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн бат 
бэх суурийг тавьж байх ёстой 
амьдралын үе шат, насан дээрээ  
энэхүү суурийг нь ганхуулах эрсдэл, 
асуудлуудтай тулгарч байна. Үүнээс 
болж бидэнд хэмжээлшгүй их гарз 
хохирол учирч байна. 

Энэ сорилт бэрхшээлийг 
шийдвэрлэхэд чиглэсэн хариу арга 
хэмжээ буюу хүүхэд, залуучуудын 
сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, 
хамгаалах, халамжлах арга 
хэмжээ үнэндээ маш бага байна. 
Манлайлал болон хөрөнгө оруулалт 
дутагдалтай байгаагаас гадна 
хүмүүс бэрхшээлтэй нүүр тулахыг 
хүсэхгүй, тэр ч бүү хэл ихэнхдээ энэ 
сэдвээр ярихыг ч хүсэхгүй байна.

Хэдийгээр бид бүх хариултыг 
мэдэхгүй байж болох ч хүүхэд 
бүрийн сэтгэцийн эрүүл мэндийг 
дэмжих, эрсдэлт бүлгийн 
хүүхдүүдийг хамгаалах, маш хүнд 
хэцүү сорилттой тулгарч буй 
хүүхдүүдийг асран халамжлахын 
тулд өнөөдөр арга хэмжээ авч 
чадахуйц хэмжээний мэдлэг 
хуримтлуулаад байна. “Дэлхийн 
хүүхдийн байдал 2021” тайлан нь 
эдгээр зорилгод хүрэх цогц арга 
хэмжээ  хэрэгжүүлэх ерөнхий 
хүрээг гаргаж өгч байна. Энэ нь   
үүрэг хүлээх, мэдээлэл харилцааг 
дэмжих, арга хэмжээ авах 

зэрэг болно.

ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭХ  гэдэг нь олон 
төрлийн түншүүд болон оролцогч 
талуудыг тодорхой зорилго руу 
чиглүүлэхийн тулд удирдлага, 
манлайллыг бэхжүүлэх, мөн 
олон салбарын шийдэл болон 
хүмүүст хийх хөрөнгө оруулалтыг 
баталгаажуулна гэсэн үг юм. Үүнд 
мөн сэтгэцийн эрүүл мэндийг 
дэмжихэд чиглэсэн дэлхийн 
хэмжээний манлайлал болон 
түншлэлийг бэхжүүлэх, хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх асуудал 
багтана.

МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦААГ 
ДЭМЖИХ гэдэг нь сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн асуудлыг тойрсон 
гутаан доромжлолыг даван 
туулах, нээлттэй яриа хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх, сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн талаарх мэдлэгийг 
дээшлүүлнэ гэсэн үг юм. Энэ нь 
мөн тухайн асуудлын талаарх 
мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
талаар дэлхийн хэмжээний яриа 
хэлэлцүүлгийг улам далайцтай 
болгох, бүх талын оролцогчдыг 
өргөнөөр хамран оролцуулах, арга 
хэмжээ авч эхлэх, суралцах явцыг 
дэмжих гэсэн үг юм. Түүнчлэн 
хүүхэд, залуучууд, амьдралын 
туршлагатай хүмүүсийг яриа 
хэлэлцүүлэгт хамруулж, тэдний 

санал сэтгэгдлийг сонсон хүлээж 
авч, сэтгэцийн эрүүл мэндийн хариу 
үйлдлийг сайжруулах ажилд утга 
учиртай оролцуулах боломж олгоно 
гэсэн үг юм. 

АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ  гэдэг нь 
хүүхэд, өсвөр үеийнхний амьдралын 
гол хэсэг, ялангуяа гэр бүл, 
сургуулийн орчин дахь эрсдэлт 
хүчин зүйлсийг багасгах, сэтгэцийн 
эрүүл мэндийг хамгаалах хүчин 
зүйлсийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
ажиллахыг хэлнэ. Илүү өргөн 
утгаараа бол энэ нь сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн 
хамгаалал зэрэг зарим гол салбар, 
системийн хувьд хөрөнгө оруулалт 
хийх, ажиллах хүчийг хөгжүүлэх, 
мөн чанартай судалгаа хийж, 
мэдээлэл бүрдүүлэхийг хэлнэ.

 • Гэр бүл, эцэг эх, асран 
хамгаалагчдыг дэмжих 

 • Сургуулиуд сэтгэцийн эрүүл 
мэндийг дэмждэг байх

 • Нарийн төвөгтэй сорилтуудыг 
даван туулахын тулд олон 
төрлийн систем, ажиллах 
хүчийг бэхжүүлэх, бэлдэх

 • Мэдээлэл, судалгаа, баримт 
нотолгоог сайжруулах

Энэтхэгт амьдардаг энэ ээж шиг эцэг эхчүүдэд хүүхдээ асран халамжлахад нь дэмжлэг үзүүлэх нь хүүхдийн 
сэтгэцийн эрүүл мэндэд чухал ач холбогдолтой  
©UNICEF/UN0377921/Panjwani 
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The COVID-19 pandemic has raised huge concerns for the mental 
health of an entire generation of children. But the pandemic may 
represent only the tip of a mental health iceberg – an iceberg we have 
ignored for far too long. For the first time, The State of the World’s 
Children examines the mental health of children and adolescents. 
Against a backdrop of rising awareness of mental health issues, there 
is now a unique opportunity to promote good mental health for every 
child, protect vulnerable children and care for children facing the 
greatest challenges. Making that happen will require urgent investment 
in child and adolescent mental health across sectors – not just in 
health – to support proven interventions. It will also need societies to 
break the silence surrounding mental health, by addressing stigma, 
promoting understanding, and taking seriously the experiences of 
children and young people.
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КОВИД-19 цар тахал нь бүхэл бүтэн нэг үеийн хүүхдүүдийн сэтгэцийн эрүүл 
мэндэд санаа зовних том хэмжээний асуудлыг үүсгэж байна. Гэхдээ энэхүү 
цар тахал нь бидний дэндүү олон жилийн туршид анхаарал хандуулалгүй явж 
ирсэн сэтгэцийн эрүүл мэндийн мөсөн уулын зөвхөн орой хэсгийг нь харуулж 
байж ч магадгүй юм. Дэлхийн хүүхдийн аж байдал тайлан нь түүхэндээ анх 
удаа сэтгэцийн эрүүл мэндийг онцолж, орон гэр, сургууль, хамт олны дундах 
эрсдэл, хамгааллын хүчин зүйлүүд сэтгэцийн эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж 
байгаад онцгой анхаарал хандуулж байна. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлын 
талаарх мэдлэг, арга хэмжээ авах хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэж байгаатай 
холбогдуулан хүүхэд бүрийн сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих, эмзэг бүлгийн 
хүүхдүүдийг хамгаалах, хамгийн том сорилт бэрхшээлтэй тулгарч буй 
хүүхдүүдийг асран халамжлах онцгой боломж бидэнд тохиож байна.

Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд тулд хүүхэд, өсвөр үеийнхний зөвхөн эрүүл 
мэндэд төдийгүй тэдний сэтгэцийн эрүүл мэндийн чиглэлээр өмнө нь 
туршиж баталгаажуулсан арга хэмжээнүүдийг дэмжих чиглэлээр яаралтай 
хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай байна. Түүнчлэн нийгмийн зүгээс гутаан 
доромжлолтой тэмцэх, ойлголцлыг дэмжих, хүүхэд, залуусын нүүр тулж буй 
бодит байдлыг нухацтай авч үзэх замаар сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлын 
хүрээлсэн чимээгүй байдлыг эвдэх шаардлагатай байна. 

© НҮБ-ын Хүүхдийн Сан (UNICEF)
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