
АМИА ХОРЛОЛТ НИЙГМИЙН АСУУДАЛ БОЛОХ НЬ 

Амиа хорлох гэдэг нь хэн нэгэн санаатайгаар өөрийн амийг таслах төрх үйл юм. 

Амиа хорлох болон амиа егүүтгэхээр оролдох нь манай улсын хувьд төдийгүй 

дэлхийн олон оронд нийгэм эдийн засгийн болон сэтгэц, нийгмийн эрүүл 

мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгаа билээ. Амиа егүүтгэх Амиа 

егүүтгэж нас барах, амиа егүүтгэх оролдлого хийх тохиолдол нь анагаах ухаан, 

философи, нийгэм судлал, нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг 

билээ. 

Амиа егүүтгэх бодол гэдэг нь сэтгэц, нийгэм, сэтгэлзүй, биологийн шалтгаанаар 

амьд явах хэрэггүй, үхэх юмсан гэсэн бодол төрөхийг хэлэх бөгөөд энэ үед амиа 

егүүтгэх ямар нэг арга сонгоогүй зөвхөн бодол санааны түвшинд байдаг. 

Амиа егүүтгэх бодол гүнзгийрсэн үед тухайн хүн амиа егүүтгэж болох аргыг 

өөртөө төлөвлөдөг. Харин амиа егүүтгэх аргыг сонгосон бол тухайн үйлдлийг 

хийх боломжтой орчин нөхцлийг хайж, тохироо бүрдсэн үед уг үйлдлийг 

гүйцэтгэдэг. Амиа егүүтгэх үйлдэл бүр нь үхэлд хүргэхгүй байж болох бөгөөд 

үүнийг амиа егүүтгэх оролдлого хэмээн тооцдог. 

Амиа хорлох оролдлого нь хүн бүрт зориулсан ганц сэдлээр өдөөгддөггүй. 

Зарим хүмүүсийн хувьд амиа хорлох нь сэтгэл санааны болон бие махбодийн 

архаг өвдөлтийг арилгах цорын ганц шийдэл гэж үздэг. Бусад үед хүн хэт их 

сэтгэлээр унаж, амьдралын сөрөг үйл явдлыг шийдвэрлэх чадваргүй болдог. 

Бусдын хувьд амиа хорлох оролдлого нь хүнд хэцүү зовлон зүдгүүр, 

хэрэгцээнийхээ ноцтой байдлыг бусдад ойлгуулах хэрэгсэл байж болох юм. 

Ихэнх тохиолдолд амиа хорлох тухай бодож байгаа хүн сэтгэцийн гүн хямралд 

орж  сэтгэл гутрал эсвэл олон талт сэтгэцийн эмгэгт  өртөх эрсдэлтэй юм. Амиа 

хорлох оролдлогыг нухацтай авч үзэх хэрэгтэй бөгөөд тухайн хүнд зохих 

туслалцаа үзүүлэх шаардлагатай 
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Дэлхий даяар амиа хорлох явдал нэмэгдэж байгаа бөгөөд жил бүр нэг сая орчим 

хүн нас бардаг. Амиа хорлох явдал сүүлийн 20 жилд 30 гаруй хувиар өссөн 

бөгөөд 2016 онд 10-34 насны хүмүүсийн амиа хорлолт хоёрдугаарт бичигдсэн 

байна. Сүүлийн арван жилийн хугацаанд амиа хорлох бодол, зан авирын улмаас 

эмнэлэгт хэвтсэн хүүхдүүдийн тоо хоёр дахин нэмэгджээ. 

Амиа егүүтгэх тохиолдлын шалтгаан, сэдэл: 

Э.Дюркгейм амиа егүүтгэх тохиолдлыг судалж “Амиа хорлохуй” хэмээх бүтээл 

туурвисан бөгөөд тэрээр амиа егүүтгэх үйлдлийг нийгмийн харилцаа, түүнд 

оролцох байдлаар нь 3 ангилсан байдаг. Үүнд: 

Аминч буюу эгоист амиа егүүтгэл - нийгмээр баримталдаг хэм хэмжээ гажуудан, 

амьдралд нийцэмгүй хууль, дүрэм, журам олноор батлагдах, нийгмийн халамж 

дутагдсаны улмаас хувь хүн нийгэм хамт олноос тасран, амьдрал нь утга 

учиргүй болсон мэт санагдан өөрийгөө амьдралд гарах гарцгүй болсон хэмээн 

амиа егүүтгэхийг хэлнэ. 

Хамтач буюу альтруист амиа егүүтгэл - хувь хүн өөрөө шийдвэр гаргах, сонголт 

хийх боломж, эрх чөлөө, бие даасан байдлаа алдан хувийн эрх ашиг, сонирхол 

нь хамтын эрх ашигт захирагдах болсноос хувь хүн тэсвэрлэшгүй байдалд орж 

амиа егүүтгэхийг хэлнэ. 

Аноми амиа егүүтгэл - нийгмийн бүтцийн гэнэтийн өөрчлөлт, эдийн засгийн 

өсөлт, уналтын улмаас хүмүүс хуучин үнэт зүйлсийн баримжаагаа алдан, шинэ 

үнэт зүйл нь бүрдэж амжаагүй завсрын үед нийтийг хамарсан эмх замбараагүй 

байдал үүсч, хүмүүс нийгэмд тогтсон хэм хэмжээг мөрдөхийг хүсэхгүй амиа 

егүүтгэхийг хэлнэ. Амиа егүүтгэх үйлдэл хийж буй хүмүүсийг сэтгэцийн эрүүл 

мэндийн байдлаар нь харьцангуй эрүүл, сэтгэцийн эмгэгтэй хэмээн 2 ангилж 

үздэг боловч харьцангуй эрүүл хэмээн үнэлэгдэж байсан хүмүүс нь нийгэм, 

сэтгэлзүйн тулгамдсан асуудалтай хүмүүс байдаг. 



Амиа егүүтгэх үйлдэл хийхэд биологи, нийгэм, сэтгэлзүйн хүчин зүйлс 

нөлөөлдөг гэж үздэг. Тухайлбал: Амиа егүүтгэсэн хүмүүсийн удамд амиа 

егүүтгэсэн, амиа егүүтгэх оролдлого хийсэн хүн байх, бие махбодын тавилан 

муутай өвчнөөр өвчлөх, улирлын байдал, ажилгүйдэл, хүн хоорондын харилцаа, 

сэтгэлзүйн гэмтэлд өртөх, стресс бухимдлаа зөв тайлах, даван туулах чадваргүй 

байх зэрэг хүчин зүйлс үүнд хамаарна. Сэтгэлийн тулгамдсан асуудалтай 

хүмүүсийн амиа егүүтгэхэд хүргэж буй нөхцөл байдлыг шалтгаан гэдэг бол 

сэтгэцийн эмгэгийн улмаас уг үйлдлийг хийж буй шалтгааныг сэдэл хэмээн 

нэрлэдэг. Эмнэлзүйн тохироо бүрдсэн үед сэтгэцийн ямар ч эмгэгтэй хүн амиа 

егүүтгэж болох боловч сэтгэцийн эмгэгүүд дотроос сэтгэл гутрал, шизофрени, 

архи болон мансууруулах бодисын хамааралд өртсөн, хүчтэй стрессийн улмаас 

сэтгэлзүйн гэмтлийн дараах хариу урвал, дасан зохицохуйн хямралд өртсөн 

хүмүүс илүүтэй амиа егүүтгэх үйлдлийг хийдэг. 

Амиа егүүтгэхэд насны хүчин зүйл нөлөөлдөг бөгөөд хувь хүний насны үечлэл 

бүрд харилцан адилгүй сэтгэлзүйн тааламжгүй нөлөө үүсч байдаг. Тухайлбал 

хүүхэд амиа егүүтгэх үйлдэл хийхэд гэр бүлийн хүмүүжлийн өв тэгш бус 

байдал, бага насны сэтгэлзүйн гэмтэл, амиа егүүтгэсэн хүмүүсийг дуурайх 

(даган дуурайх сэдэл, Вертерийн хамшинж) сэдэл нөлөөлдөг бол бага насандаа 

хүчирхийлэлд өртөж байсан ялангуяа бэлгийн хүчирхийлэлд өртөгсөд (14.8%) 

амиа егүүтгэх эрсдэл өндөр байдаг ажээ (John. M Grohol. 2008). Хүүхэд насны 

биемахбод, бэлгийн хүчирхийллийн улмаас хүүхдэд сэтгэл гутрал, сэтгэлзүйн 

гэмтлийн дараах хариу урвал, сэтгэл түгшилт үүсч амиа егүүтгэх бодол үүсэх 

буюу амиа егүүтгэх эрсдэлд оруулдаг. 

Амиа егүүтгэх тохиолдол Монголд: 

Монгол улсад амиа егүүтгэх, амиа егүүтгэх оролдлого хийх тохиолдлын 

тархалтын судалгаа 2 удаа хийгдсэн байна. Үүнд: Ш.Доржжадамба 



“Амиа егүүтгэхийг завдсан, амиа егүүтгэсэн тохиолдлын тархвар зүйг 

судалсан нь” сэдэвт судалгааг Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2003 онд 

ДЭМБ-ын тэтгэлгээр хийсэн (Г.Цэцэгдарь, С.Бямбасүрэн, Най. Туяа. 

З.Хишигсүрэн... нар) Уг судалгааг 1991-2002 онуудад амиа егүүтгэсэн, 

амиа егүүтгэх оролдлого хийсэн тохиолдлыг УБ хотын цагдаагийн газар, 

Хордлогын төв, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, Наркологийн төв, 

Гэмтлийн эмнэлэг, Сэтгэцийн клиникийн эмнэлгийн бүртгэл, өвчний 

түүхэнд эргэмж судалгааны аргыг ашиглан хийсэн болно. 1991-2002 

онуудад Улаанбаатар хотын хэмжээнд амиа егүүтгэсэн, амиа егүүтгэх 

оролдлого хийсэн 5056 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 1765 (34.9%) нь амиа 

егүүтгэсэн байжээ. Амиа егүүтгэсэн нийт тохиолдлын 80.9% нь 

эрэгтэйчүүд, насны бүлгээр авч үзвэл 31.2% нь 18-29 насныхан байсан. 

Амиа егүүтгэгчид нь ихэнхидээ өөрийгөө боомилох (60.4%), өндрөөс 

үсрэх (12.3%), иртэй, үзүүртэй зүйлээр биедээ гэмтэл учруулах (10.8%) 

аргыг ашиглан хаврын улиралд илүүтэй амиа егүүтгэсэн байлаа. Амиа 

егүүтгэсэн тохиолдлын дотор сэтгэцийн эмгэгийн улмаас амиа егүүтгэсэн 

тохиолдлыг тодорхойлох боломжгүй байсан. 

Амиа егүүтгэх, амиа егүүтгэх оролдлого хийх тохиолдлын үнэлгээ, 

оношилгоо, эмчилгээ: 

Амиа егүүтгэхээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн гол арга нь тухайн хүний 

тулгамдсан асуудлыг илрүүлэх, эмнэлзүйн ярилцлага хийх, тулгамдсан 

асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах асуудал юм. 

Амиа егүүтгэх төрх үйл бүхий хүмүүс нь амиа егүүтгэх бодол, төлөвлөгөөгөө 

бусдаас нуудаг ба амиа егүүтгэж болзошгүй сэтгэцийн эрүүл мэндийн 

тулгамдсан асуудалтай хүмүүст танин мэдэхүй, төрх үйл, сэтгэл хөдлөлийн 

өөрчлөлтүүдээр илэрдэг гэж үздэг. Тухайлбал: 



Амиа егүүтгэж болзошгүй үйлчлүүлэгчид илрэх танин мэдэхүйн өөрчлөлт нь – 

ирээдүйд итгэх итгэлгүй, бусдад тус дэм үзүүлж чадахгүй, эд хөрөнгөгүй, гэр 

бүл нийгэмдээ хэрэггүй хүн, амьдрал утга учиргүй болсон гэх мэт буруу итгэл 

үнэмшил төрөх зэрэг шинжүүдээр илэрнэ. Амиа егүүтгэж болзошгүй 

үйлчлүүлэгчийн төрх үйлийн өөрчлөлт нь – нийгмийн дунд биеэ авч явах байдал 

нь өөрчлөгдөх, дасан зохицох чадвар муудах, сэтгэлийн бухимдлаа тайлах гэсэн 

шалтгаар архи, мансууруулах бодис хэрэглэх, найз нөхдөөсөө хөндийрөх, хэн 

нэгэнд захиас сургаал хэлэх, бусдад түрэмгий төрх үйл гаргах, нийгмийн хэв 

журам зөрчих зэрэг шинжүүдээр амиа егүүтгэж болзошгүй үйлчлүүлэгчийн 

сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлт нь - уурлаж бухимдах, гуниглах, хэн нэгнийг үзэн 

ядах, тулгамдсан асуудлаа даван туулж чадахгүй болсон мэт мэдрэмж төрөх, 

айдас, түгшүүр зэрэг шинжүүдээр тус тус илэрнэ. Харин сэтгэцийн эмгэгтэй 

хүмүүст сэтгэцийн эмгэгийн шинж тэмдэг, хам шинжээс хамааран харилцан 

адилгүй шинжүүд илрэх бөгөөд Эрүүл Мэндийн Сайдын 2014 оны 180 тоот 

тушаалаар нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй 28 хам шинжийн 

жагсаалтыг батлан практикт мөрдлөг болгон ашиглаж байна. 

Амиа егүүтгэх бодлыг илрүүлэх нь нилээд төвөгтэй асуудал байдаг бөгөөд 

эрсдэл бүхий үйлчлүүлэгчтэй эмнэлзүйн ярилцлагыг үндсэн 3 үе шаттайгаар 

явуулж тулгамдсан асуудлыг илрүүлж зохих тусламжийг үзүүлдэг. 

Сэтгэцийн эмгэгтэй хүний амиа егүүтгэх эрсдэлийг үнэлэх нь сэтгэцийн 

тулгамдсан асуудалтай хүний амиа егүүтгэх эрсдэлийг үнэлэхээс арай хялбар 

байдаг. 

Сэтгэцийн эмгэгтэй үйлчлүүлэгч амиа егүүтгэх эрсдэлтэй тохиолдолд сэтгэцийн 

эмгэгийг оношлон, сэтгэцийн эмнэлэгт хэвтүүлэн эмчилдэг ба үйлчлүүлэгч 

өвчнийхөө улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа 

тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн асран хамгаалагчаас таниулсан зөвшөөрөл авч 



эмнэлгийн заалтаар албадлагын арга хэмжээ авч нийгэмд аюултай үйлдэл 

хийхээс урьдчилан сэргийлдэг. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн хувьд амиа 

егүүтгэх болсон сэдлийг судлан тогтоож сэтгэцийн эмгэгийн шалтгаан, 

эмнэлзүйн шинж, хамшинжээс хамааран эмийн болон эмийн бус эмчилгээний 

аргыг ашигладаг. 

Цөөн тохиолдолд сэтгэцийн эмгэг нь амиа егүүтгэх оролдлого хийснээр илэрдэг. 

Хүмүүс юунаас болж амиа хорлох үйлдэл хийдэг вэ? 

Амиа егүүтгэгчдийн дийлэнх 15-34 насныхан байдаг. Энэ насныхны нас 

баралтын нэг дэх шалтгаан осол гэмтэл, тэгээд хойноос нь амиа егүүтгэл ордог. 

Шалтгаан нь энэ насныханд сэтгэл зүйн дархлаа буюу сэтгэлийн дархлаа гэдэг 

зүйл сул байгаагаас ийм үйлдэл хийхэд хүргэж байна. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл 

хөдлөлийн байдал нь тогтворжоогүй, ямар нэгэн зүйлд дасан зохицоогүйгээс 

болдог гэсэн үг. 

Жишээ нь Европын орнуудад амиа егүүтгэлийн гол шалтгаан нь сэтгэцийн эмгэг 

болохыг судалж тогтоосон. Үүнд сэтгэл гутрах эмгэг, хоёр туйлт сэтгэлийн 

эмгэг буюу нэг бол сэтгэл нь их хөөрдөг, эсвэл сэтгэлээр их унадаг шалтгаан 

орно. Дээр нь архи, мансууруулах бодисын нөлөөнд автсан хүмүүс амиа 

егүүтгэх нь түгээмэл. Энэ нь Европын орнуудад дээрх шалтгаанууд нь нийт амиа 

егүүтгэлийн 80 орчим хувийг эзэлдэг. 

Харин манай орны хувьд амиа егүүтгэлийн шалтгаан европоос нэлээд өөр 

байгаа. Жишээ нь Энэ нь тухайн агшны сэтгэл зүйгээс их шалтгаалж байна гэсэн 

үг. Тухайн агшинд бүтэлгүй хайр дурлал, ганцаардал, сэтгэл гутрал, стресс, 

архи, мансууруулах бодис, гэр бүлийн харилцаа, гэх мэт шалгаануудаас болж 

сэтгэл санаагаар унаж, улмаар нухацтай бодолгүй сэтгэлийн хөөрлөөр шийдвэр 

гаргадаг. Харин манай орны хувьд сэтгэцийн эмгэгийн шалтгаантай амиа 

егүүтгэл нь европын орнуудтай харьцуулахад бага. Манай орны нөхцөлд нийт 



амиа егүүтгэлийн хоёр хувь нь л сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүс байдаг гэсэн 

судалгаа бий. Эсрэгээрээ сэтгэл хөдлөлийн шалтгаантай амиа егүүтгэл их байна. 

Амиа хорлож болзошгүйг сэрэмжлүүлэх шинж тэмдгүүд: 

Амиа хорлох оролдлого хийж буй ихэнх хүн үхэхийг хүсдэггүй, зөвхөн өөрсдөд 

нь тулгарсан бие махбод, оюун ухаан, сэтгэл санааны зовлон шаналлаас 

ангижрахыг хүсдэг. Хямралд орсон олон хүн амиа хорлохоосоо өмнө амиа 

хорлож болзошгүй шинж тэмдгүүдийг үзүүлдэг. 

Дараах шинж тэмдгүүд танд болон таны дотны хүнд илэрч байвал та яаралтай 

мэргэжлийн байгууллагад хандаж тусламж аваарай. Сэрэмжлүүлэх шинж 

тэмдгүүдэд дараах зан байдал хамаарна. 

Үүнд: 

• Амиа хорлох арга зам эрж хайх 

• Мухардаж эсвэл ямар ч амьдрах шалтгаангүй болсон мэт санагдаж байгаа 

тухайгаа ярих 

• Гарах гарцгүй болсон мэт санагдаж эсвэл тэсэхийн аргагүй өвчин шаналал 

мэдэрч байгаа тухайгаа ярих 

• Бусдад ачаа дарамт болж байгаа гэж ярих 

• Согтууруулах ундаа эсвэл мансууруулах бодисын хэрэглээгээ 

нэмэгдүүлэх 

• Ямар ч шалтгаангүйгээр хувийнхаа эд зүйлсийг бусдад өгөх 

• Сэтгэл нь тавгүйдэж, цухалдах эсвэл тайван бус зан байдалтай байх 

• Өөрийгөө бусдаас тусгаарлан, ганцаардмал байдалд орох 

• Уурлаж хилэгнэх эсвэл өшөө авахыг эрэлхийлэх 



• Зан ааш нь огцом өөрчлөгдөж байгаа байдал харагдах 

Гол нь тухайн хүн, тухайн хүүхэд эрсдэлийг даван туулах чадвар хэр сайн, эсвэл 

муу вэ гэдгийг анзаардаг байх хэрэгтэй. Ихэнх тохиолдолд хүмүүс гэнэтийн 

шийдвэр гаргаж, тухайн агшинд л амиа егүүтгэх шийдвэр гаргадаг 

талтай. (Wikipedia)  

Амиа хорлох шинж тэмдэг илэрсэн, хямарсан нэгэнд хэрхэн туслах вэ? 

Дэмжлэг үзүүлэхийн тулд: 

1. Тухайн хүнээс амиа хорлох талаар бодож байгаа эсэхийг нь шууд асуу. Хэрэв 

тэд амиа хорлох талаар бодож байгаа гэвэл төлөвлөж байгаа зүйл байгаа эсэхийг 

нь асуу. “Та өөртөө хор учруулах зүйл төлөвлөсөн үү?” гэж асууж болно. Хэрэв 

төлөвлөсөн байгаа бол нэн даруй эмнэлгийн эсвэл эрүүл мэндийн клиникийн 

төвийн тусламж авахад түүнд туслаарай. 

2. Анхаарч, халамжил. Тэдний хэлж байгаа зүйлийг сонсож, анхаарч, санаа 

тавьж байгаагаа үзүүл. Тэдэнд ямар мэдрэмжтэй байгаагаа тайлбарлах 

хангалттай цаг хугацааг гаргаж өг. Та яавал амиа хорлохоос урьдчилан 

сэргийлэх талаар аюулгүй байдлын төлөвлөгөө гаргахад нь туслахыг санал 

болгож болно. 

3. Хэл. Тухайн хүнд илүү их тусламж үзүүлж чадах хэн нэгэнд энэ байдлаа 

хэлэхэд нь тэднийг урамшуул. Өөрийн нутаг дэвсгэрт байгаа тусламж үзүүлж 

чадах эх сурвалжуудтай холбоо барих мэдээллийг хуваалцаарай. 

Хэрэв тэд тусламж эрэлхийлэхгүй бол та тэдний өмнөөс хэн нэгэнд мэдэгдэж, 

хэлэх шаардлагатай болно. 

Амиа егүүтгэх оролдлого хийгээд амьд үлдсэн хүмүүс хэвийн амьдралдаа 

хэр удаж байж ордог вэ? 



Амиа егүүтгэх оролдлого хийсэн хүнийг, ялангуяа хүүхдийг эргэн тойрны 

хүмүүс нь буруутгасан гаж нүдээр хардаг болчихдог тал бий. Нэг хэсэг манайд 

байшингийн дээвэр дээрээс үсэрч байгаа хоёр хүүхдийн бичлэгийг хийчихсэн 

сошиалаар тарааж байсан. 

Уг нь бол ийм хүнд үзэгдлийг нийгэмд ил тодоор тараахыг хориглодог. Бас амиа 

хорлохыг оролдож байгаа хүүхдийг хүмүүс очиж аварч байгаа бичлэгийг ч 

тараасан. Гэтэл тэр бичлэг тухайн хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж байгаа гэдгийг 

анхаарах хэрэгтэй. Тэр хүн амьд үлдээд, тэгээд тэр бичлэг тарснаас хойш яаж 

амьдрах уу гэдгийг хэн ч бодолцохгүй өнгөрөх жишээтэй. 

Тиймээс та амиа хорлох үйлдэл хийх гэж буй хэн нэгэнд туслах хамгийн сайн, 

зөв зам бол түүнийг сонсох, ажиглах, ярилцах мөн олон нийтийн сүлжээнд сөрөг 

мэдээлэл тараахгүй байх юм шүү. 

Амиа хорлолтоос урдчилан сэргийлэх: 

Дэлхий дахинаа 40 секунд тутамд нэг хүн амиа хорлож, жил бүр 1 сая хүн амиа 

хорлож нас бардаг ба түүнээс 20 дахин их буюу жилд 20 сая хүн амиа хорлох 

оролдлого хийж байна. Амиа хорлох үйлдэл нь нийгэм болон хувь хүнд олон сая 

долларын хохирол учруулах төдийгүй нийгэм, сэтгэл зүйн хохирлыг хэмжих 

боломжгүй юм. 

Нэг хүн амиа хорлоход хамгийн багадаа 6 хүн сэтгэлийн гэмтэл авдаг бол 

сургууль, ажлын байран дээр амиа хорлох тохиолдолд хэдэн зуун хүн сэтгэлийн 

цочролд өртөж, сэтгэлийн гэмтэл авч удаан хугацааны туршид сөргөөр нөлөө 

үзүүлдэг. 

Иймд манай улсад жил бүрийн 10-р сарын 10-ны өдрийг  амиа хорлохоос 

урьдчилан сэргийлэх “40 секундын үйлдэл”-д хамтдаа нэгдэцгээе уриан дор 

тэмдэглэж сэтгэцийн эрүүл мэндээ хэрхэн хамгаалах талаар зөвлөгөө мэдээлэл 



хүргэж, салбар хоорондын болон нийгэм хамт олны оролцоог нэмэгдүүлэх 

зорилгоор зохион байгуулж байна. 

Манай улсад 2016 оны эхний 7 сарын байдлаар нийт 37 хүн амиа егүүтгэсний 

улмаас амь насаа алдсан байна. Хордлогын яаралтай тусламжийн үндэсний 

төвийн мэдээлснээр эхний 6 сарын байдлаар 88 хүн санаатайгаар  эм, химийн 

бодис  ууж амиа егүүтгэх оролдлого хийжээ. Өсвөр үеийнхний сэтгэцийн эрүүл 

мэндийн асуудал хамгийн их анхаарал татаж байна. Судалгааны дүнгээс үзэхэд 

13-17 насны өсвөр үеийнхэнхий 23%  нь сүүлийн 12 сард амиа хорлох талаар 

бодож байсан, 9.6%  нь сүүлийн 12 сард амиа хорлох оролдлого хийсэн байна. 

Амиа хорлолтоос урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм. Хүүхэд залуучуудын 

хамгийн ойрын туслагч нь эцэг эх,  найз нөхөд, багш, сургуулийн эмч, нийгмийн 

ажилтан, сэтгэл зүйч нар билээ.  Хэцүү асуудал тулгарсан үедээ  сэтгэлээ нээж 

бусадтай хуваалцах, итгэсэн хүнтэйгээ асуудлыг хамтран шийдвэрлэх нь үр 

дүнтэй арга юм. 

Амиа хорлолтоос урьдчилан сэргийлэх нь эрүүл мэндийн салбарын бус 

боловсрол, бизнес, хөдөлмөр, хууль эрх зүй, батлан хамгаалах, улс төр, хэвлэл 

мэдээллийн салбарын  хамтын ажиллагаа, зохицуулалт, олон талт арга хэмжээ 

шаардлагатай асуудал болж байна. 

Дүгнэлт: 

Суралцагч хүний хувьд эрэгтэйчүүдийн дунд архины хэрэглээ өндөр, амьдралын 

буруу хэв маяг, мөн эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад сэтгэл зүйн хувьд асуудлаа 

нээлттэй ярилцаж чаддаггүй зэрэг байдал нөлөөлсөн гэж дүгнэж байна. Зан 

төлвийн хувьд амиа хорлогчдын 610  буюу 29.6 хувь нь дуугүй, зожигдуу, найз 

нөхөд цөөн, 550 буюу 26.7 хувь огцом ууртай, биеэ барихдаа муу, 552 буюу 26.8 

хувь нь тайван дөлгөөн, дийлэнх тохиолдолд амь хохирогчид асуудлаа 

ярьдаггүй, нээлттэй биш байсан нь судалгаагаар тогтоогдсон. Нийт 2055 



тохиолдлын 35.7 хувь буюу 734 тохиолдолд амиа хорлогч урьд нь амиа хорлох 

оролдлого хийж байсан гэжээ. (Zindaa, 2019) 

Асуудлаа бусдад хэлж чадаагүй шалтгааныг бүр хүүхэд байх үеэс нь авч үзэх 

хэрэгтэй. Өөрөөр хэлвэл "Хүүхдийг дуугүй, томоотой, даруухан бай" гэж 

шахахаасаа илүү нээлттэй, чөлөөтэй, өөрийгөө илэрхийлэх чадварт сургасан бол 

тухайн хүн өөрт нь аливаа нэгэн асуудал тулгарахад бусдад хэлж, асуудлаа 

шийдэж чадах байсан. Гэтэл томчууд бид хүүхэд уурлах, бухимдлаа илэрхийлэх 

боломж өгдөг билүү. Амьдралын ачааллаас болж стресстсэн бухимдлаа хүүхдэд 

гаргадаг, загнадаг, зоддог, ер нь л багаас нь энэ амьдрал хэцүү байгаа нь 

хүүхдийн буруу юм шиг ойлголтыг хүчирхийллийн аргаар ихэвчлэн ой тойнд нь 

суулгасан байдаг. 

Ялангуяа эрэгтэй хүүхдийг уйлж болохгүй гэж хүмүүжүүлж байгаагийн хортой 

үр дагавар нь тухайн хүүхэд насанд хүрсэн хойноо өөрт нь асуудал тулгарахад 

нээлттэй байж, шийдэх гарцыг олж чадахгүйд хүргэж байгаа юм. 

Дуугүй, томоотой, хэнтэй ч муудалцдаггүй, урдахаа л хийгээд явж байдаг, хэзээ 

ч ийм үйлдэл хийх хүн биш гэх зэргээр хохирогчийг тодорхойлж дүгнэсэн 

байдаг. Гэтэл бодит байдалд 25-хан настай залуу сэтгэлийн ямар дарамттай 

байсныг нь анзаарсан хүн нэг ч байдаггүй. Эрхтэн бүтэн, хэрэг төвөгт 

орооцолдоогүй, хүнтэй муудалцахгүй байгаа нь эрэгтэй хүүхдийн сайн тал гэж 

харж байгаа нь өрөөсгөл ойлголт ажээ. Эрэгтэй хүүхдийг сэтгэлзүйн хувьд сөрөг 

хандлага гаргах, түүнийгээ илэрхийлэх ямар ч боломжгүй, гэр бүлээ тэжээх 

ёстой, уйлах нь арчаагүйн шинж, зовлон тоочиж болохгүй, эсхүл мөнгө олж 

ирсэнгүй, эсхүл өөр хэн нэгэнтэй адилтгаж “арчаагүй, архичин, ажилгүй” гэх 

зэргээр хүүхэд байхаас нь эхэлсэн энэ буруу хүмүүжил, хандлага насанд хүрсэн 

хойно нь ч сэтгэл зүйн хүчирхийлэл хэлбэрээр үргэлжилж, энэ нь зарим 

тохиолдолд “Би хэнд ч хэрэггүй юм байна” гэсэн бодолд хүргэснээр энэ 



аймшигт үйлдлийг хийхэд хүргэдэг. Тиймээс бид хүүхэд хүмүүжлийн арга 

барилд анхаарал хандуулах хэрэгтэй болоод байна. 

А.АНУУЖИН 

Нийгэм, сэтгэд судлалын дээд сургуулийн Сэтгэл судлал хөтөлбөрийн III 

курсийн оюутан. 


