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ЭХИЙН СҮҮГЭЭР ХООЛЛОХ НЬ ХҮҮХДИЙН 

ЭРҮҮЛ МЭНД, ӨСӨЛТ ХӨГЖИЛ,   

ЭСЭН МЭНД АМЬДРАЛЫГ ХАНГАХАД  

НЭН ЧУХАЛ 
•	 Эхийн	сүү	нь	хүүхдэд	зайлшгүй	шаардлагатай	

шимт	бодис	болон	дархлааны	уураг	агуулдаг	
тул	хүүхдэд	төрөнгүүт	дархлаа	үүсгэж			анхдагч	
вакцин		болдог	байна.	

•	 6	сар	хүртэл	эхийн	сүүгээр	дагнан	хооллосон	
хүүхдийн	амьдрах	чадвар			бусад	хооллолттой			
хүүхэдтэй	 харьцуулахад	 	 14 дахин илүү	
байдаг.	

•	 Эхийн	 сүүгээр	 хооллолтыг	 дэмжсэнээр	 тав	
хүртэлх	насны	хүүхдийн	эндэгдлийн	зонхилох	
шалтгаан	 болж	 буй	 хатгалгаа,	 суулгалт	
өвчний	 эрсдэлийг	 бууруулна.	 	 Эхийн	 сүүгээр	
хооллосноор	суулгалт	өвчний	бүх	тохиолдлыг			
бараг	 тал	хувь,	амьсгалын	замын	халдварын	
бүх	 тохиолдлыг	 	 гуравны	 	 нэгээр	 сэргийлдэг.	
Ингэснээр		суулгалт	өвчнөөр	эмнэлэгт	хэвтэлт		
72	хувь,	хатгалгаа	өвчнөөр	хэвтэлт		57	хувиар	
тус	тус	буурна.	

•	 Эхийн	 сүүгээр	 наад	 зах	 нь	 2	 нас	 хүртэл	 нь	
үргэлжлүүлэн		хооллосноор	хүүхдийн	жингийн	
илүүдэл	 ба	 	 таргалалтад	 өртөх	 эрсдэлийг	 13	
хувиар,	чихрийн	шижингээр	өвчлөх	эрсдэлийг	
35	хувиар	бууруулна.	

ЭХИЙН СҮҮГЭЭР ХООЛЛОХ НЬ ХҮҮХДИЙН  

ОЮУНЫ  ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИНЭ 
•	 Эхийн	сүүгээр	хооллох	нь					хүүхдийн	оюуны	

хөгжилд	маш	чухал			дэмжлэг	болдог		бөгөөд	
оюун	 ухааны	 индексийн	 	 (IQ)	 	 чансааг	 3-4	
оноогоор	дээшлүүлдэг.	

•	 Оюуны	 хөгжлийн	 үзүүлэлт	 нь	 сурлагын	
амжилт,	 ажил	 хөдөлмөр	 эрхлэх,	 	 цаашдын	
орлого,	амьдралын	чанарт	шууд	нөлөөлдөг.

ЭХИЙН СҮҮГЭЭР ХООЛЛОЛТ ХӨХҮҮЛ 

ЭХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ  ХАМГААЛНА 
•	 Хүүхдээ	хөхүүлж	буй	эхчүүдийн		биеийн	галбир	

нь		хэвийн	байдалдаа	маш	түргэн	ордог.		
•	 Хүүхдийг	 	 үргэлжлүүлэн	 	 хөхүүлснээр	 хөх	 ба	

өндгөвчний	 хорт	 хавдраар	 өвчлөх	 эрсдэлийг	
жил	тутамд	6	хувиар	бууруулна.	

ЭХИЙН 

СҮҮГЭЭР 

ХООЛЛОХЫН 

АЧ ХОЛБОГДОЛ
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МОНГОЛ УЛСАД ЭХИЙН 

СҮҮГЭЭР ХООЛЛОЛТ 

БУУРЧ БАЙНА

6 сар хүртэлх нялхасын дөнгөж 47 хувь л эхийн сүүгээр дагнан хооллож байгаа 
нь судалгаагаар илэрч байна. Өнгөрсөн 10-15 жилийн хугацаанд эхийн сүүгээр 
дагнан хооллолтын үзүүлэлт 60 орчим хувьтай тогтвортой байсан бол сүүлийн 
жилүүдэд эхийн сүүгээр хооллолтын түвшин буурах хандлагатай байна.

•		 Эхийн	сүү	орлуулагч	бүтээгдэхүүний	хэт	нэг	талын	мэдээлэл	бүхий	зар	сурталчилгаа	
нь	эхчүүдэд	буруу	ойлголт	төрүүлэх,	улмаар	хүүхдээ	хөхүүлэхгүй	байх	сонголт	хийхэд		
нөлөөлж	 байна.	 2014	 оноос	 2019	 оны	 хооронд	 эхийн	 сүү	 орлуулагч	 бүтээгдэхүүний	
борлуулалтын	 хэмжээ	 дэлхий	дахинд	 45	 тэрбум	 ам.доллараас	 71	 тэрбум	 ам.доллар	
болж	 өсөх	 урьдчилсан	 төлөвтэй	 байна.	 Ази,	 Номхон	 далайн	 бүсийн	 орнуудад	
борлуулалтын	өсөлт	хамгийн	өндөр	буюу	11	хувьтай	гарчээ.	

•		 Эрүүл	мэндийн	ажилтны	зөвлөгөө	өгөх		ур	чадвар	хангалттай	бус,	эхчүүдэд	мэдээлэл,	
зөвлөгөө	өгөх	цаг	зав	бага	байдаг	нь	эхчүүдийн	зөв	мэдээлэл,	дэмжлэг	авах	боломжийг	
хязгаарлаж	байна.	

•		 Эх	хүүхдээ	хөхүүлэх	шийдвэр	гаргахад	гэр	бүл,	олон	нийтийн	дэмжлэг	чухал	нөлөөтэй.	
Эхчүүдийг	хүүхдээ	хөхүүлэх	боломжтой	орчныг	гэр,	ажлын	байр,	олон	нийтийн	газарт	
бүрдүүлэх	шаардлагатай.	

•		 Эхчүүдийг	 амаржсаны	 дараа	 хүүхдээ	 хөхүүлэхэд	 нь	 зохистой	 дэмжлэг	 туслалцаа	
шаардлагатай.	Хүүхдээ	асрах	4	сарын	цалинтай	чөлөө	олгох	нь	хүүхдийг	6	сар	хүртэл	
нь	дагнан	хөхүүлэхэд	хангалтгүй	хугацаа	юм.	Хүүхэд	асрах	цалинтай	чөлөөний	хугацаа	
богино	 байх	 нь	 эхчүүд	 	 хүүхдээ	 хөхүүлэхээ	 эрт	 зогсоох	 магадлалыг	 даруй	 4	 дахин	
нэмэгдүүлдэг.	

Хүүхдээ хөхүүлэх нь монгол ээж нарын уламжлалт ёс заншил хэдий ч орчин үед 
эмэгтэйчүүд хүүхдээ хөхүүлэхэд олон саад бэрхшээлтэй тулгарах болов

Эх сурвалж: Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 2013 он

Зургаан сар хүртэлх хүүхдийн эхийн сүүгээр дагнан хооллолт, хувиар
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ЭХИЙН СҮҮ ОРЛУУЛАГЧ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИМПОРТ

ЭХИЙН СҮҮ ОРЛУУЛАГЧ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИМПОРТЫН ЗӨРЧЛҮҮД

Эх сурвалж: МХЕГ-ын статистик

Эх сурвалж: МХЕГ-ын статистик, 2012-2014

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний импорт, тонноор

 Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжийн тоо нэмэгдэхийн 
хэрээр энэ бүтээгдэхүүнийг импортоор оруулж ирэх тоо хэмжээ мөн өссөөр байна. 

- Зохих байгууллагын зөвшөөрөл аваагүй буюу Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 
бүртгэлд бүрэн хамрагддаггүй.

- Тодорхой нэр төрлийн бүтээгдэхүүн импортлох зөвшөөрлийг нэг удаа авч бусад нэр 
төрлийн ЭСОБ импортлоход ашиглах тохиолдол цөөнгүй. 

- Хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим алдагдах, хүнс бус бараа материалын хамт далдлан 
нуух, эсвэл иргэд хувиараа тодорхойгүй эх үүсвэрээс их хэмжээгээр оруулж ирдэг.

Эх сурвалж: МХЕГ-ын статистик, 2012-2014

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний импорт, тонноор

 Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжийн тоо нэмэгдэхийн 
хэрээр энэ бүтээгдэхүүнийг импортоор оруулж ирэх тоо хэмжээ мөн өссөөр байна. 

- Зохих байгууллагын зөвшөөрөл аваагүй буюу Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 
бүртгэлд бүрэн хамрагддаггүй.

- Тодорхой нэр төрлийн бүтээгдэхүүн импортлох зөвшөөрлийг нэг удаа авч бусад нэр 
төрлийн ЭСОБ импортлоход ашиглах тохиолдол цөөнгүй. 

- Хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим алдагдах, хүнс бус бараа материалын хамт далдлан 
нуух, эсвэл иргэд хувиараа тодорхойгүй эх үүсвэрээс их хэмжээгээр оруулж ирдэг.

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжийн тоо нэмэгдэхийн 
хэрээр энэ бүтээгдэхүүнийг импортоор оруулж ирэх тоо хэмжээ мөн өссөөр байна. 

•		 ЭСОБ	 импортлогчид	 зохих	 байгууллагын	 зөвшөөрөл	 аваагүй	 буюу	 Мэргэжлийн	
хяналтын	байгууллагын	бүртгэлд	бүрэн	хамрагддаггүй.

•		 Тодорхой	 нэр	 төрлийн	 бүтээгдэхүүн	 импортлох	 зөвшөөрлийг	 нэг	 удаа	 авч	 бусад	 нэр	
төрлийн	ЭСОБ	импортлоход	ашиглах	тохиолдол	цөөнгүй.	

•		 Хадгалалт,	тээвэрлэлтийн	горим	алдагдах,	хүнс	бус	бараа	материалын	хамт	далдлан	
нуух,	эсвэл	иргэд	хувиараа	тодорхойгүй	эх	үүсвэрээс	их	хэмжээгээр	оруулж	ирдэг.

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний импорт, тонноор
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ЭХИЙН СҮҮ ОРЛУУЛАГЧ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХУДАЛДАА

•		 Зах	зээл	дээр	80	орчим	нэр,	төрлийн	нэмэгдэл	хоол	худалдаалагдаж	байгаагийн	43	нь	
0-6	сартай	хүүхдэд	зориулагдсан.	

•		 Эдгээр	нэмэгдэл	хоол	нь	цэвэр	ус,	7	хоногтой	нярайд	зориулсан	унтахаас	өмнө	уудаг	
цай,	 хүүхдийн	 каша,	1	 сартай	нярайн	нэг	 удаагийн	цай,	жимсний	ундаа,	ногоон	цай,	
жимс,	ногооны	нухаш	зэргээр	худалдаалагдаж	байна.

•		 Эхийн	 сүү	 орлуулагч	 бүтээгдэхүүний	 ангилалд	 багтах	 угж,	 хөхөлт,	 саатуулах	 хөхөлт,	
аяга	таваг	зэргээс	78	төрөл	нь	0-6	сартай	хүүхдэд	зориулагджээ.		

6 хүртэлх сартай хүүхдийг зөвхөн эхийн сүүгээр дагнан хооллохыг зөвлөдөг. 
Судалгаагаар манай зах зээлд дутуу нярайн, харшлын эсрэг, лактоз агуулаагүй, 
сөөргөөний эсрэг гэх мэтээр сурталчилсан 21 төрлийн сүүн тэжээл худалдаалагдаж 
байна. 
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•	 Мэргэжлийн	 хяналтын	 байгууллагын	 зөвшөөрөлгүй,	 хаяг	 шошгонд	 тавигдах	
шаардлага	 хангахгүй	 буюу	 монгол	 хэл	 дээр	 тайлбар	 санамжгүй	 эхийн	 сүү	 орлуулагч	
бүтээгдэхүүнүүдийг	хяналтгүйгээр	худалдаалж	байна.

•		 Эхийн	сүү	орлуулагч	бүтээгдэхүүнийг	эрүүл	ахуйн	шаардлага	хангахгүй	зориулалтын	
бус	газрууд	тухайлбал,	барилгын	материал,	гоо	сайхан,	бэлэн	хувцасны	лангуу	зэрэгт	
худалдаалж	байна.

•		 Монгол	 Улсын	 “Эхийн	 сүү	 орлуулагч	 бүтээгдэхүүний	 тухай”	 хуулийн	 7.4-т	 “...эрүүл	
мэндийн	 байгууллага,	 эрүүл	 мэндийн	 ажилтан,	 ...	 эхийн	 сүү	 орлуулагч	 бүтээгдэхүүн,	
угж	түүнтэй	адилтгах	зүйл	зэргийг	...	хэрэглэгчдэд	дамжуулан	худалдахыг	хориглоно”	
гэсэн	 заалтыг	 зөрчин	 амаржих	 газрууд,	 хүүхдийн	 эмнэлэгт	 эдгээр	 бүтээгдэхүүнийг	
худалдаалж	байна.

•		 Монгол	 Улсын	 “Эхийн	 сүү	 орлуулагч	 бүтээгдэхүүний	 тухай”	 хуулийн	 7.2.2-т	 “эхийн	
сүү	 орлуулагч	 бүтээгдэхүүн,	 угж	 түүнтэй	 адилтгах	 зүйлийн	 урамшуулалт	 худалдаа	
явуулахыг	 хориглоно”	 гэсэн	 заалтыг	 зөрчин	 уг	 бүтээгдэхүүнийг	 үнэ	 хямдруулж,	 нэг	
удаагийн	савлагаатай	худалдаалж	байна.

•		 “Өндөр эрсдэлтэй”	хүнсний	бүтээгдэхүүний	ангилалд	хамаарагдах	ЭСОБ	эрүүл	ахуйн	
шаардлага	хангахгүй	байна.	Тухайлбал:	хугацаа	нь	дууссан,	жижиглэж	дахин	савласан,	
хадгалалтын	заавар	зөрчин	худалдаалж	байна.

•		 “Өндөр эрсдэлтэй”	 хүнсний	 бүтээгдэхүүний	 ангилалд	 хамаарагдах	 ЭСОБ-ийг	
тодорхой	нэр	хаяггүй	борлуулагчаас	цахим	сүлжээгээр,	иргэд	хоорондоо	гар	дээрээс	
худалдаж,	худалдан	авч	байна.

ЭХИЙН СҮҮ ОРЛУУЛАГЧ 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХУДАЛДААЛАХТАЙ 

ХОЛБООТОЙ ГАРЧ БУЙ ЗӨРЧЛҮҮД

##
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Гэвч,

•		 Импортлогч	 аж	 ахуйн	 нэгжүүдээс	 ЭСОБ-ий	 хэрэглээг	 нэмэгдүүлэх	 зорилгоор	 зар	
сурталчилгааг	 олон	 нийтийн	 мэдээллийн	 хэрэгслээр	 (телевизийн	 сувгууд,	 сонин,	
сэтгүүл,	интернет	сайтуудаар	гэх	мэт)	чөлөөтэй	явуулж	байна.	

•		 Интернетийн	 хайлтын	 системээр	 ЭСОБ-ий	 танилцуулга,	 сурталчилгааны	 тоо	
ойролцоогоор	42.300	гэсэн	үр	дүн	гарчээ.	

•		 Дэлгүүр,	 эмийн	 сан	 худалдааны	 газруудад	 олон	 нийтэд	 зориулсан	 нийт	 11	 төрлийн	
сурталчилгааны	материалыг	илрүүлэв.

ЭХИЙН СҮҮ ОРЛУУЛАГЧ 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА

“Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7.2.4 ба 7.3-т уг бүтээгдэхүүний 
аливаа хэлбэрийн сурталчилгааг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр явуулахыг 
хориглоно” гэж заасан. 
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ГАРЧ БУЙ 

ЭХИЙН СҮҮ ОРЛУУЛАГЧ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАР 

СУРТАЛЧИЛГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗӨРЧИЛ, ДУТАГДАЛ

•		 Манай	судалгаагаар	эрүүл	мэндийн	байгууллагын	удирдлага,	эрүүл	мэндийн	
ажилтнуудын	93.5	хувь	нь	“Эхийн	сүү	орлуулагч	бүтээгдэхүүний	тухай	хууль”	
түүнтэй	холбогдон	гарсан	журмын	талаар	мэдлэггүй	байв.

•		 Судалгаанд	 хамрагдсан	 өрхийн	 эмнэлгийн	 30	 хүрэхгүй	 хувьд	 эхийн	 сүүгээр	
хооллолтыг	дэмжсэн	мэдээлэл	сургалт	сурталчилгааны	материал	байршуулсан	
буюу	тарааж	байсан	бол	50	гаруй	хувьд	эхийн	сүү	орлуулагч	бүтээгдэхүүний	
талаарх	сурталчилгааны	материал	аль	хэдийн	тавигдсан	байв.	

•		 Судалгааны	 явцад	 төрөөд	 удаагүй	 байгаа	 эхчүүдийн	 гар	 утасны	 дугаараар	
эхийн	 сүү	 орлуулагч	 бүтээгдэхүүн	 худалдаалах,	 үнэгүй	 хүргэж	 өгөх	 талаарх	
мессеж	ирсэн	болохыг	тогтоосон.

ШИГТГЭЭ №1

Надад ийм мессеж ирсэн. Миний утасны дугаарыг хэн 
өгсөнийг мэдэхгүй. Би саяхан хүүхдээ төрүүлээд эмнэлгээс 
гарсан. Бодвол эмнэлгийн хэн нэгэн хүн миний утсыг 
өгсөн байх. Хүүхдээ хөхөндөө цатгахгүй бол энэнээс авч 
өгнө дөө.

Бүлгийн ярилцлагаас, 7 хоногтой нярайн ээж Э, БГД
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ШИГТГЭЭ №2
Би 9 сартай хүүхэдтэй. Өнгөрсөн таван сард өрхийн эмч 

хүүхдийн хоолны талаар ярианд суу гэсэн. Гаднаас ирсэн 
нэг эмч хүүхдийн хоолны талаар яриад бас “Нутрилон”-ыг 
танилцуулаад олон төрлийн багц танилцуулга бас сүүн 
тэжээлээс нэг хайрцгийг тарааж, тэнд байсан бүх ээжүүд 
авсан.

Бүлгийн ярилцлагаас, ээж Б ярианаас, БГД

•		 Судалгаанд	хамрагдсан	эрүүл	мэндийн	ажилтнуудын	28.8	хувь	нь	ЭСОБ	импортлогч	
аж	ахуйн	нэгжээс	зохион	байгуулсан	кредиттэй	сургалтад	сууж,	сургалтын	төлбөрийн	
хөнгөлөлтөд	хамрагджээ.

•		 Мөн	зарим	өрхийн	эмнэлгүүд	импортлогч	аж	ахуйн	нэгжтэй	хамтран	“Хүүхдийн	хоол”	
сэдэвт	 сургалтад	 эхчүүдийг	 урьж	 оролцуулан	 эхийн	 сүү	 орлуулагч	 бүтээгдэхүүний	
сурталчилгаа	хийж,	танилцуулга,	загвар	дээж	тараажээ.

•		 Өрхийн	эрүүл	мэндийн	төвд	хүүхдийн	хооллолтын	талаар	зөвлөгөө	авахаар	хандсан	
эцэг	эх,	асран	хамгаалагчдын	46.4	хувьд	эхийн	сүү	орлуулагч	бүтээгдэхүүн	хэрэглэхийг	
эрүүл	мэндийн	ажилтнууд	өөрсдөө	санал	болгожээ.

Сурталчилгааны 
материал

Сурталчилсан ханын 
самбар

Бүтээгдэхүүний 
загвар дээж

ЭСОБ-ИЙГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД СУРТАЛЧИЛСАН БАЙДАЛ
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ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГАД
1.	 Зар	 сурталчилгаа,	 бусад	 шаардлагатай	 хуульд	 нэмэлт	

өөрчлөлт	оруулах	санал	боловсруулах,	хэлэлцүүлэх;
2.		Эхийн	сүүгээр	хооллолтыг	бодлогоор	дэмжиж,	хэрэгжилтийг	

эрчимжүүлэх;
3.	 “Эх,	 хүүхдэд	 ээлтэй	 эмнэлэг”	 санаачлага,	 хөдөлгөөнийг	

эргэн	 сэргээж,	 эрүүл	 мэндийн	 байгууллагын	 магадлан	
итгэмжлэлийн	 шалгуур	 үзүүлэлтэд	 холбогдох	
үзүүлэлтүүдийг	нэмэлтээр	оруулах	асуудлыг	шийдвэрлэх;

4.	 ЭСОБ-ий	 шошгын	 санамжийг	 нэгдсэн	 загвартай	 болгож,	
стандартжуулах,	сүүн	тэжээл,	нэмэгдэл	хоол,		угж	түүнтэй	
адилтгах	 	 зүйлийн	 	 шошгын	 санамжийг	 тус	 тусад	 нь	
шинэчлэн	боловсруулах;

БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ХҮРЭЭНД
1.	 Хууль	 тогтоомж,	 холбогдох	 журмын	 хэрэгжилтийг	

хангуулахад	иргэн,	аж	ахуйн	нэгжийн	оролцоог	нэмэгдүүлэх;
2.	 ЭСОБ	 түүнтэй	 холбогдон	 гарсан	 эрх	 зүйн	 ба	 бодлогын	

баримт	 бичгийг	 эрүүл	 мэндийн	 байгууллага,	 импортлогч		
аж		ахуйн		нэгжүүдэд		сурталчилан	таниулах;

3.	 Орон	 нутгийн	 болон	 нийслэлийн	 мэргэжлийн	 хяналтын	
байцаагч	нарт	хуулийн	хэрэгжилтийг	хангах	сургалт	зохион	
байгуулах;

4.	 Нийгмийн	 сүлжээг	 ашиглан	 ЭСОБ,	 угж	 түүнтэй	 адилтгах	
зүйлсийг	 худалдаалах,	 	 сурталчилж	 байгаа	 байдалд	
тандалт	хийж,	олон	нийтийн	хандлага,	зан	үйлийг	өөрчлөх	
харилцаа	 (ЗҮӨХ)-ны	 хөтөлбөр,	 үйл	 ажиллагааг	 	 зохион	
байгуулах;

МЭДЭЭЛЭЛ СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ 

АЖЛЫН ХҮРЭЭНД
1.	 Өрх,	 сумын	 эрүүл	 мэндийн	 төв,	 амаржих	 газар,	 хүүхдийн	

эмнэлэг,	сувилал	гэрээр	хүүхэд	харах	үйлчилгээ	үзүүлэгч,	
эмийн	 сангийн	 ажилтнуудад	 ЭСОБ-ий	 тухай	 хууль	 болон	
эхийн	сүүгээр	хооллохын	ач	холбогдлын	талаар	тасралтгүй	
сургалт,	сурталчилгааны	ажил	зохион	байгуулах;	

2.	 Олон	 нийтийн	 мэдээллийн	 хэрэгсэл,	 нийгмийн	 сүлжээг		
ашиглан		эхийн	сүүгээр	хооллохын		ач	холбогдлын	талаар	
мэдээлэл	сурталчилгааны	ажил	зохион	байгуулах;

3.	 Жирэмсний	 хяналтад	 байгаа	 эмэгтэйчүүдэд	 чиглэсэн	
сургалтын	 хөтөлбөрт	 эхийн	 сүүний	 ач	 холбогдол,	 давуу	
талыг	 багтаасан	 хичээлийг	 бодит	 үзүүлэн	 материалаар	
хангах	замаар	чанаржуулах;

ЗӨВЛӨМЖ
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ЭХИЙН СҮҮГ 

ЮУГААР Ч 

ОРЛУУЛШГҮЙ


