
  Хөгжлийн эмгэг (DD) нь тархины үйл ажиллагааны хөгжлийн хомстолтой байдаг ба ихэнх 
тохиолдолд төрөлхийн байдаг. Хөгжлийн эмгэгүүд нь доор үзүүлсэнчлэн нэг ижил эмгэгтэй 
хүмүүс хүртэл өөр хоорондоо ялгаатай шинж тэмдэг үзүүлдэг янз бүрийн хэлбэрүүд байдаг. 
Түүнчлэн нэгээс олон төрлийн хөгжлийн эмгэгтэй байх боломжтой. 

Тайлбар: Tourette синдром, Ээрч гацах, Хөгжлийн уялдаатай эмгэг гэх мэт хөгжлийн эмгэг 

Хүүхдээ анзаарч, ажиглах… 

Орон нутгийн засаг захиргаа бүр нялх хүүхдийн эрүүл мэндийн үзлэгийг үнэ төлбөргүй хийдэг. Энэ 
нь таны хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжлийн талаар мэдэх чухал боломж тул үзлэгийг ашиглах нь зүйтэй. 

●Эмчийн үзлэг. Үзлэг бүр үнэ төлбөргүй бөгөөд зөвлөгөө авахад нэмэлт төлбөр төлөхгүй.
●Үзлэгийн хуваарийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг газар нутаг бүр өөр өөр хуваарийн дагуу дагаж
мөрдөж байдаг тул орон нутгийн засаг захиргаатай холбоо барих хэрэгтэй.
●Таны хүүхэд тодорхой насны хязгаарт хүрсэн тохиолдолд л үзлэг хийх боломжтой..

【Нярайн үзлэг】 
Таны хүүхэд 3-4 сартай байх үед. Хэрэв танд санаа зовох зүйл байвал Нийгмийн эрүүл мэндийн 
сувилагчтай зөвлөлдөх. Хоол тэжээлийн мэргэжилтний зөвлөмж 
【18 дахь сарын үзлэг】 
Таны хүүхэд 18 сар болсны дараа, 24 сар хүрэхээс өмнө.  

Хэрэв танд ямар нэгэн асуудал байгаа бол нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагчтай зөвлөлдөх. 
【3 насны үзлэг】 
Хүүхэд 3 нас хүрсний дараа ,4 нас хүрэхээс өмнө. Шээсний шинжилгээ. Хараа болон сонсголын 
тестүүд. Хэрэв танд ямар нэгэн асуудал байвал нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч, хоол тэжээлийн 
мэргэжилтэн, сэтгэл зүйчтэй зөвлөлдөх. 
【Сургуульд элсэх үеийн эрүүл мэндийн үзлэг】 
Хүүхдүүд 6 насны төрсөн өдрөөсөө хойш 4-р сард сургуульд орох тул сургууль эхлэхээс өмнө 9-р 
сарын орчимд орон нутгийн боловсролын зөвлөлөөс танд мэдэгддэг. Таны хүүхэд элсэн орж буй бага 
сургуульд зохион байгуулагддаг. 
【Сургуульд орох】 

Орон нутгийн боловсролын зөвлөл болон боловсролын төв нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд, 
мөн бага сургуулийн орчин дахь асуудлын талаар зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Сургуульд орох 
зөвлөгөөг зөвхөн уулзалтаар хийдэг. Орон нутгийн боловсролын зөвлөлтэй холбоо барьж цаг авах 
шаардлагатай. 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан боловсрол
Боловсролын зөвлөлөөс аль төрлийн сургууль хүүхдэд хамгийн тохиромжтой болохыг эцэг эх,

хүүхдийн хүслийг хүндэтгэн үзэж, шийдвэрлэдэг.
Бага сургуулиудад янз бүрийн тусгай  хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай  хүүхдэд зориулсан

"Тусгай ангиуд" мөн ердийн ангид элсэн орох хүүхдэд зориулсан тусгай зааварчилгаа авдаг
өрөө тус тус байдаг. Түүнчлэн хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдэд зориулсан
 "Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургууль" мөн байдаг. 

Хүүхдийн иймэрхүү зан байдал, хандлага нь эцэг эхийн санаа зовох эх 
үүсвэр болдог. 
Ийм зан төлөв нь түр зуурын шинжтэй байж болох ч таны хүүхэд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй эсвэл хөгжлийн гажигтай байж болзошгүй юм. 

●Анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжгүй 
●Хөдөлгөөнгүй байх боломжгүй
●Түргэн цочмог зан авиртай байх

Анхаарал хэт сулрах идэвхжилийн 

эмгэг (ADHD) 

 
Сурах эмгэг (LD) 

(Онцгой сурах эмгэг; SLD) 

Эрүүл мэндийн үзлэгийг ашиглах 
1. Хэлний хөгжил удаашралтай 2. Нэрээр нь дуудахад хариу үйлдэл үзүүлдэггүй
3. Нүдээр харилцах нь ховор 4. Дуу чимээнд мэдрэг байдаг(чихээ таглах)
5. Бусад хүүхдүүдтэй харилцдаггүй эсвэл бусад хүүхдүүдтэй тоглодоггүй
6. Тайван бус, байнгын хөдөлгөөнтэй байдаг
7. Цөөн зүйлд сонирхолтой байдаг

(тодорхой өнгө, барааны тэмдэг, тэмдэг, үсэг, тоо гэх мэт)
8. Багийн ажилд бусад хүүхэд шиг идэвхтэй оролцдоггүй
9. Бие засах, хувцас солих зэрэг хувийн үйлдэлд суралцахдаа муу
10. Ихэнхдээ удаан хугацааны турш уур уцаартай байдаг

Хөгжлийн эмгэг гэж юу вэ? 

● Унших, бичих, тооцоолох зэрэгт

ихээхэн бэрхшээлтэй байдаг.

● Хэлний саатал (Аспергерийн синдромд
ажиглагддаггүй)

● Харилцаа холбооны бэрхшээлтэй байдал
● Нийгмийн харилцааны асуудлууд
● Ритуализаци / хэвшмэл зан байдал,

сонирхол
● Хэт эмзэг мэдрэг, удаан хариу үйлдэлтэй

 
Хөгжлийн эмгэгийн тархалт (Аутист 

спектрийн эмгэг; ASD) 

Аутист Аспергерын хам шинж 

Магадгүй оюуны 
хөгжил нь удаан 

явагдаж байж болно. 

~Япон улсад амьдарч, үр хүүхдээ хүмүүжүүлж буй эцэг эхчүүдэд зориулав~ 
Япон улсад амьдарч, үр хүүхдээ хүмүүжүүлж буй гадаадын иргэдийн тоо өссөөр байна. Хэрвээ та хүүхдийнхээ хөгжлийн талаар санаа зовж, мөн хаашаа 
явах, хэнээс тусламж авахаа мэдэхгүй эргэлзэж байгаа бол Япон улсад хүүхдийнхээ хөгжилд санаа зовж буй эцэг эхчүүдэд дэмжлэг үзүүлдэг олон 
байгууллагууд байдаг. Энэхүү гарын авлага нь танд хэрэгтэй байж болох мэдээлэл болоод дэмжлэг олоход нь тусална гэдэгт бид итгэж байна. 

Монгол хэл 

Таны хүүхдийн хөгжилд санаа зовоож байгаа зүйл байна уу? 



 

Японд хөгжлийн эмгэгийн оношийг хүүхдийн эмч, хүүхдийн сэтгэцийн эмч гэх мэт нарийн мэргэжлийн эмч нар 
тодорхойлдог. Хэрэв та эмчид үзүүлэхийг хүсвэл:: 
●Орон нутгийн нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагчаас эсвэл хөгжлийн эмгэгтэй хүмүүсийг дэмжих  
төвд хандах хэрэгтэй. (эмнэлгүүдэд цаг аван үйлчлүүлэх шаардлагатай байдаг.) 
●Анхны эмчийн үзлэгт хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтрийг 
авч очих шаардлагатай байдаг. 
●Эмчдээ хандан таны санаа зовж байгаа асуудал, таны хүүхэд гэртээ эсвэл цэцэрлэгт хэрхэн  
байдаг талаар бичих хэрэгтэй. 
 
Онош ба эмчилгээ 
Мэргэжлийн эмч нар таны хүүхдийн хэрэгцээ, нөхцөл байдлыг харгалзан оношилж, эмчилгээ хийдэг. Уг 

оношлогоонд оюун ухаан, хөгжлийн тест, сонсголын тест, электроэнцефалографи орно. Харин ганцаарчилсан 
эмчилгээнд физик эмчилгээ, мэргэжлийн эмчилгээ, хэл ярианы сонсголын эмчилгээ, сэтгэлзүйн эмчилгээ 
ордог. 
Хэрэв таны хүүхэд хөгжлийн эмгэгтэй оношлогдсон бол… 
Таны хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгийг мэдэх хэцүү байх хэдий ч хүрээлэн байгаа орчин болон түүнтэй 

харилцах харилцааны тал дээр эмч, мэргэшсэн ажилтнуудтай  зөвлөлдөн таны хүүхдэд юу тохирохыг 
ярилцаж, олж мэдэх нь хүүхдийн хөгжлийн үр дүнд эерэгээр нөлөөлж болно. 

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих тухай хууль 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг дэмжих тухай хууль бол хөгжлийн эмгэгтэй хүүхдүүд (наснаас үл хамааран) 

болон тэдний гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор үндэслэгдсэн Японы хууль юм. 

Энэхүү хууль нь хөгжлийн эмгэгтэй хүүхдүүд өөрсдийн чадвар чадамжийг ойлгон ухамсарлан мөн гэр бүл нь 

тэднийг аюулгүй найдвартай орчинд өсгөх боломжоор хангадаг нийгмийг бүтээх зорилготой. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих төвүүд 

Японы муж бүрт хөгжлийн эмгэгтэй хүмүүст болон тэдний гэр бүлийнхэнд зөвлөх үйлчилгээ, мэдээлэл 

дэмжлэг үзүүлдэг төвүүд байдаг. Муж, хот болгон Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг   дэмжих төвтэй бөгөөд 

төрөл бүрийн мэдээлэл, дэмжлэг үзүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэдэг. 

Дэмжлэг үзүүлдэг төвүүдийн талаарх мэдээллийг дараах цахим хуудаснаас авна уу: 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн мэдээлэл, дэмжлэгийн төв 

http://www.rehab.go.jp/ddis/ 

Хувь хүний хөгжил болон зан чанар нь хүүхэд бүрт өөр өөр байдаг. Ямар нэгэн асуудал  
тулгарвал тухайн асуудлыг зохих ёсоор нь шийдвэрлэхийн тулд эртхэн зөвлөлдөх 
 
●Хүүхдээ хүмүүжүүлэх, хөгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар орон нутгийн засаг захиргааны нийгмийн эрүүл 
мэндийн сувилагчтай зөвлөлдөх; 
●Хэрэв танай хүүхэд сургуулийн өмнөх болон цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа бол багш нартай нь хүүхдээ анги 
хамт олонтойгоо хэрхэн харилцдаг тухай тогтмол ярилцах; 
●Харьяа орон нутгийн засаг захиргааны хөгжлийн зөвлөхүүдээр дамжуулан, цэцэрлэгийн насны хүүхдийнхээ 
талаар ганцаарчилсан  эсвэл байгаа газраасаа интернетээр холбогдон зөвлөгөө авах боломжтой. 
●Орон нутгийн засаг захиргаа нь хүүхдийн хөгжлийн үе шатанд тохирсон хүүхэдтэйгээ хэрхэн зөв зохистой 
харьцаж сурах талаар эцэг эх, мөн хүүхдүүдэд зориулсан бүлгийн семинар зохион байгуулдаг. 
Тайлбар: Зөвлөх үйлчилгээний талаархи мэдээлэл нь орон нутаг бүрт харилцан адилгүй байдаг учир 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг харьяа орон нутгийн нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн сувилагчтай холбогдон 
аваарай. 
 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих төвүүд 

жэ 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан гэрчилгээтэй байх нь хөгжлийн 
бэрхшээлийн төрөл, хүнд байдлаас хамаарч янз бүрийн халамжийн үйлчилгээ, 
тэтгэмж авах боломжийг олгодог. Та гэрчилгээгээ орон нутгийн засаг  
захиргааны байгууллагаас авах ёстой. Тахир дутуугийн төрөлд  
харгалзах дараах гурван төрлийн гэрчилгээ байдаг: 
Оюуны хөгжлийн бэрхшээлийн гэрчилгээ (нөхөн сэргээх гэрчилгээ), сэтгэцийн  
хөгжлийн бэрхшээлийн гэрчилгээ, бие махбодын хөгжлийн бэрхшээлийн гэрчилгээ. 
□ Гэрчилгээтэй байх нь халамжийн үйлчилгээ авахад хялбар байдаг. 
□ Тэтгэмжийн хэмжээ нь хөдөлмөрийн чадвар алдалтын төрөл, хүндийн зэргээс 
хамаарна.  
□ Иргэдэд үзүүлэх халамж үйлчилгээ нь орон нутгийн засаг захиргаа бүрт ялгаатай 
байдаг. 
Тайлбар: Дэлгэрэнгүй мэдээллийг орон нутгийн засаг захиргааны нийгмийн халамж 
хариуцсан хэлтсээс авна уу. 

◆Гадаадын оршин суугчдад зориулсан бодлогын талаарх цахим хуудас 
Энэхүү сайтад гадаад хэл дээрх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын  
утасны жагсаалтыг мужаар нь ангилан бичсэн байгаа. 
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11125722/www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/etc
/disaster/telephone-consultation.html 
◆AMDA Олон улсын эрүүл мэндийн мэдээллийн төв 
Тус төв нь гадаадын оршин суугчдад зориулсан эмнэлгийн халамжийн тогтолцооны 

талаархи болон төрөлх хэлээрээ ойлголцох боломжтой эмнэлгийн байгууллагуудын 
утасны мэдээллийн үйлчилгээг үзүүлдэг. 

Токио оффис  03-6233-9266  https://www.amdamedicalcenter.com/activities 
◆Google Translate by Google LLC  
Энэхүү аппликейшн нь текст орчуулга, шууд камер, зурган орчуулга, гар бичгэн 

орчуулгыг орон орны хэл дээрх орчуулгыг үнэгүй хийдэг. 
◆VoiceTra Мэдээлэл, харилцаа холбооны үндэсний хүрээлэн 
Энэхүү програм нь Японы ярианы орчуулгыг 31 орны хэлээр хөрвүүлдэг. 
Та энэ програмыг үнэгүй татан авч ашиглах боломжтой.. 

http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html 
◆CLARINET  MEXT-ийн мэдээллийн цахим хуудсууд 
Хилийн чанадад амьдардаг Япон хүүхдүүд, гадаадаас буцаж ирсэн япон хүүхдүүд, 

гадаад хүмүүст зориулсан боловсролын талаар мэдээлэл өгдөг. 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm  

◆Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан тусламжийн төв 
  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд заах арга барил, материал, туслах хэрэгслийн 

талаар мэдээлэл өгөх, хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх судалгаа 
   http://icedd_new.nise.go.jp/ 

Нэмэлт мэдээлэл 

[Хэвлэн нийтлэгч] 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн мэдээлэл, дэмжлэгийн төв 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Сэргээн засалт хөгжлийн үндэсний төвийн 
Төлөвлөлт, мэдээллийн хэлтэс 

http://www.rehab.go.jp/ddis/ 
 
 
 
 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
Сэргээн засалт хөгжлийн үндэсний төв 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн 
мэдээлэл, дэмжлэгийн төв   ［Хэвлэл］2021 оны 3-р сар 

 

 

 

【Тухайн харьяа бүс нутаг дахь хөгжлийн эмгэгтэй (DD) иргэдийг дэмжих төв】 

Эмчид үзүүлэх 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан гэрчилгээ Зөвлөх үйлчилгээг ашиглах 

Холбоо барих хаяг: 

Нэр: 

 

http://www.rehab.go.jp/ddis/
https://www.amdamedicalcenter.com/activities
http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm
http://icedd_new.nise.go.jp/
http://www.rehab.go.jp/ddis/

	A: 
	B: 


