The International Childbirth Initiative (ICI)
Төрөхийн үеийн тусламжийг дэмжигч Олон улсын санаачлагч байгууллага

Эх-хүүхэд-гэр бүлд ээлтэй, хүндэтгэлтэй эх
барихын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 12 алхам (хураангуй)
Алхам 1
Алхам 2

Төрөгч эх болон нярай бүрд хүнлэг энэрэнгүй, хүндэтгэлтэй хандах. Хувь хүний итгэл
үнэмшил, үнэт зүйлс, өөрийгөө илэрхийлэх болон сонголт хийх эрх, хувийн нууцийг хүндэтгэн
соёл, ёс заншлын хувьд тохиромжтой, аюулгүй тусламж, үйлчилгээг бие махбод, сэтгэлзүйн
дарамт хүчирхийллээс ангид үзүүлэх.
Үнэ төлбөргүй эсвэл боломжит өртөгөөр эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг эх бүрд
ялгаварлан гадуурхахгүйгээр, тэгш, хүртээмжтэй үзүүлэх. Жирэмслэлт, төрөлтийн бүхий
л хугацаанд тусламж, үйлчилгээг төлбөрийн чадамжаас үл хамааран эх, хүүхэд бүрт үзүүлэх.

Алхам 3

Эх барихын сургаал болон эмнэлзүйн чиг үүргийг нэгтгэсэн эх-хүүхэд-гэр бүлд ээлтэй,
хүндэтгэлтэй тусламж, үйлчилгээний загварыг тогтмол хэрэгжүүлэх. Эх барихын бүх
шатлалын мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа хэвшүүлэх.

Алхам 4

Төрөлтийн туршид тасралтгүй тусламж, дэмжлэг авах эрхтэйг эхэд мэдээлэх.
Төрөлтийн тасралтгүй тусламж, дэмжлэгийн ач холбогдлыг эмэгтэйд мэдээлэх, эмнэлгийн
ажилтан болон өөрийн сонгосон төрөлтийн дэмжигчээс авах боломжоор хангах.

Алхам 5

Төрөх үеийн өвдөлтийг бууруулах болон тайвшруулах хамгийн эхний аюулгүй сонголт
болох эмийн бус аргыг эхэд санал болгох. Өвдөлт намдаах эмийн арга хэрэглэх
боломжтой, хүссэн тохиолдолд ач холбогдол болон эрсдлийг тайлбарлах.

Алхам 6

Нотолгоонд суурилсан эх-хүүхэд-гэр бүлд ээлтэй тусламж ,үйлчилгээг жирэмслэлт,
төрөлтийн туршид үзүүлэх.

Алхам 7

Нотолгоо хангалтгүй эрсдэл бүхий тусламж, үйлчилгээг өргөн хэрэглэхээс зайлсхийх.
Хэвийн жирэмслэлт, төрөлт, төрсний дараах үе болон нярайн үеүүдэд хамааралтай.

Алхам 8

Эх-хүүхэд-гэр бүлийн эрүүл, сайн сайхан байх нөхцлийг бүрдүүлэх, өвчлөлөөс
сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. Үүнд: шим тэжээлт хоол хүнс, цэвэр уаар хангах,
ариун цэвэр, эрүүл ахуйн орчинг бүрдүүлэх, гэр бүл төлөвлөлт, өвчин болон хүндрэлээс
урьдчилан сэргийлэх, төрөхийн өмнөх болон дараах үеийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох.

Алхам 9

Шаардлагатай үед тохирсон эх барих, нярайн болон яаралтай тусламжийг үзүүлэх.
Аюултай (болзошгүй) шинж байдал болон хүндрэлийг илрүүлэн оношлох, үр дүнтэй эмчилгээ
эсвэл биеийн байдлыг тогтворжуулах тусламж үзүүлэхэд эмнэлгийн ажилчид сургагдсан байх;
дараагийн шатлалаас зөвлөгөө авах, өвчтөнг илгээх, тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй
байдлыг хангасан тогтолцоотой байх.

Алхам 10

Хүний нөөцийн дэмжлэгт бодлоготой байх. Чадварлаг ажилчдыг элсүүлэн авах, тогтвор
суурьшилтай ажиллуулах, ажилчид нь аюулгүй, баталгаатай, хүндэтгэгдсэн орчинд эх хүүхдэд
чанартай, хувь хүний онцлогт тохирсон, багаар хамтран тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажлын
орчныг бүрдүүлэх.

Алхам 11

Мэргэжлийн хамтарсан тусламжийг тасралтгүй үзүүлэх. Бүх шатлалын эмнэлгийн
тусламж, үйлчилгээний байгууллагууд нь дотоод болон байгууллага хооронд харилцах,
зөвлөгөө тусламж авах, өвчтөнг илгээх журамтай байх.

Алхам 12

Хүүхдэд ээлтэй эмнэлгийн 10 алхмын шинэчлэгдсэн (2018) хувилбарыг хэрэгжүүлэх.
Эх барихуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эмнэлгийн байгууллагууд нь хөхөөр хоололтыг
урамшуулан дэмжиж, хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллах.
12 алхмын бүрэн эх болон байгууллагын дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар орж үзнэ үү.
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