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Effective Modalities to Improve Pregnant Women Compliance to the Daily Prenatal Iron-Folic Acid (IFA) Supplementation

ጠቕላላ መረዳእታ
ዋሕዲ ደም ኣብ ዓለምና ን2 ቢልዮን ዝኣክል ህዝቢ እናጥቀዐ ዝርከብ ፀገም ጥዕና ሕ/ሰብ እዩ
[1]፡፡ ብደረጃ ዓለም 41.8% ዝኾና ጥኑሳት ኣዴታትን 30.2% ዝኾና ዘይጥኑሳት አዴታትን
ብዋሕዲ ደም ዝተጠቕዓ እየን [1, 2]፡፡ ዋላ እኳ ምኽንያታት መልዓሊ ዋሕዲ ደም ቡዙሓት
እንተኾኑ እቶም ፍርቂ ዝኾኑ ግና ካብ ሕፅረት ኣይረን ዝመፁ እዮም [2] ፡፡ ኣብ ኣዴታት
ዘጋጥም ዋሕዲ ደምን ጎደእቲ ሳዕቤናቱ ብቡዙሓት መፅናዕቲታት ተሓቢሩ እዩ፡፡ [3].
ብመሰረት መጽናዕቲ ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) 12.8% ኣብ ኤስያን 3.7% ኣብ ኣፍሪካን
ዘጋጥም ሞት ኣዴታት ብቐጥታ ምስ ዋሕዲ ደም ዝተተሓሓዘ እዩ [4]፡፡ ከምኡ ውን ኣብ
ዓለምና ካብ ዘጋጥም ሞት ኣዴታት እቲ 22% ዝኸውን መልዐሊኡ ሕፅረት ኣይረን እዩ[5]፡፡
ካብዚኦም መፅናዕትታት ዝተወሰደ ንፁር ትንተና ከም ዝሕብሮ ኣብ ሕድሕድ 1ግ/ዲሊ
ብዝግበር ወሰኽ መጠን ሄሞግሎቪን ኣቢሉ ዳርጋ 20% ዝኸውን ሞት ኣዴታት ምቕናስ
ይከኣል[5]፡፡ ካልኦት ዝተፈለጡ ሳዕቤናት ዋሕዲ ደም ኣዴታት ድማ ኣብ ዘይግዜ ምውላድን
ትሑት ክብደት ዘለዎ ዕሸል ምውላድን ዝመሳሰሉ እዮም[3, 6]፡፡
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ሀ ኣብ ገዛ ገዛ ናይ ዝተገበረ ዳህሰሳ ውፅኢት

ጠቕላላ ውፅኢት እዚ መፅናዕቲ ብሓፂሩ
መእተዊ
ኣብ እዋን ጥንሲ ዝውሰድ ክኒን ኣይረን ፎሌት ሞት ኣዴታት ኣብ ምንካይ
ዝዓዘዘ ግደ አለዎ፡፡ኾይኑ ግና ኣብ ሃገርና ዝረአ ዘሎ ኩነታት ምውሳድ ኣይረን
ክኒን ብጣዕሚ ተስፋ ዘቑርፅ እዩ፡፡ ማለት እውን ዋላ እኳ 17.3% ጥራሕ
ዝኾና ጥኑሳት ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሲ እቲ መድሓኒት እንተወሰዳ፣
ብትኽክል ን 90 መዓልትታትን ካብኡ ንላዕሊን ዝወሰዳ ኣዴታት ግና 0.4%
እየን ወይ ድማ 4 ኣዴታት ካብ ሓደ ሽሕ ኣዴታት ማለት እዩ፡፡

ዕላማ እዚ ፅንዓት
ናይዚ ፅንዓት ቀንዲ ዕላማ ኣብ እዋን ጥንሲ ዝውሰድ ኣይረን ክኒን ሽፋን
ንምዕባይ፣እቲ ዝተወሰደ መድሓኒት ብትኽክል ኣብ ጥቕሚ ንምውዓልን
ኣብ ምውሳድ እቲ ክኒን ፅዕንቶ ዘሕድሩ ኩነታት ንምፍላይን እዩ፡፡

አብዚ መፅናዕናቲ ዝተሳተፋ አዴታት ብጠቅላላ 404 እንትኾና አብ ወረዳ
እንደርታ 201 አብ ኣላማጣ ድማ 203) እየን፡፡ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን
ኩነታት ብዝምልከት ድማ አብ ዝስዕብ ሰንጠረዥ ምርአይ ይከአል፡፡
መግለፂታት ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ኩነታት ኣዴታት ፅንዓት አብ ዝተገበረለን ወረዳታት
መጋቢት 2004
እንደርታ (n=201)
ኣላማጣ (n=203)
ኩነታት መርዓ
ዕድመ ኣዶ

በዝሒ
190

ሚኢታዊ
95%

26

20 - 34 አመት

ዝተመርዐዋ/ምስ
ሰብኡተን ዝነብራ
< 20አመት

180

89%

13%

13

89%

143

71%

158

89%

> 35 ካብኡ ንላዕልን

30

15%

32

89%

1
2- 4

36
98

18%
49%

33
101

89%
89%

67

33%

69

89%

99

49%

81

89%

69

34%

34

89%

በዝሒ
ዝተወለዱ ቆልዑ > 4

ሜላ ኣሰራርሓ
እዚ ፅንዓት ካብ 13 ለካቲት ክሳብ 29 ለካቲት 2004 ኣ.ም ኣብ ኣርባዕተ
ክልላት ውሽጢ ብቐረባ ክብፅሐ ኣብዝኽእላ ሸሞንተ ናይ CBN
ተግበርቲ ወረዳታት ኣተኵሩ ዝተሰርሐ እንትኸውን ብጠቕላላ ኣርባዕተ
ደረጃታት ኣለዉዎ
ሀ) ቅድሚዚ መፅናዕቲ ኣብውሽጢ ሓደ ዓመት ዝወለዳ ኣዴታት
ዝጠመተ ሽፋን ክኒን ኣይረን ፎስፌት ኣወሳስዳን ኣጠቓቕማን
ንምፍላጥ ዝዓለመ ዳህስሳ
ለ) ኣብ ጥኑሳት ኣዴታት ኣተኲሩ መጠን ደም ዋሕዲ ንምግምጋም
ዝዓለመ ንኡስ መፅናዕቲ
ሐ) ሓፈሻዊ ምስ ኣይረን ክኒን ኣወሳስዳ ዝተተሓሓዙ ፀገማት
ንምፍላጥ ዝሕግዝ ጉጅለ ተኮር ምይይጥን ጥልቕ ዝበለ ቃለ
መሕትትን ምክያድ ከምኡ ውን
መ) እቲ ኣዋሃህባ ግልጋሎት ኽትትል ቅድሚ ወሊድ እንታይ
ከምዝመስል ንምፍላጥ ዝተኻየዱ ትዕዝብቲታትን ግልጋሎት
ረኺበን ምስዝወፃ ኣዴታት ዝተገብሩ ቃለ መሕትት ዝመሳሰሉ
እዮም፡

በዝሒ ሚኢታዊ

ምፅሓፍን ምንባብን
ትምህርቲ ደረጃ ዘይኽእላ
1ይ ደረጃ

ኣብ ኣርባዕቲአን ክልላት ገዛ ገዛ ዳህሰሳ ካብ ዝተገበረለን ጠቕላላ 1615
ኣዶታት 91.4% ዝኾና ግልጋሎት ክ/ ቅ/ወ ክበሃል ሰሚዐን ዝፈልጣ እንትኾና
85% ዝኾና ድማ ክ/ ቅ/ወ ንጥዑያት ኣዶታት እውን ይጠቅም እዩ ኢለን
ዝኣምና እየን ፡፡ ልዕሊ 95% ዝኾና ኣዴታት ግልጋሎት ኽ/ቅ/ወ ጥዕና ኣዶን
እቲ ዕሸልን ኣብ ምምሕያሽ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ዝብላ እየን፡፡ 2.5% ዝኾና
ኣዴታት ኽ/ቅ/ወ ወድያውን ጥንሲ ምህላዉ ምስ ተፈለጠ ክጅመር ይግባእ
እንትብላ 41.8 % ዝኾና ድማ ኣብ ናይ መጀመርያ 3 ኣዋርሕ እንተትጅመር
ፅቡቕ ይብላ፡፡
ውፅኢት ወረዳታት ክልልና ክንሪኢ ከለና ድማ ፅንዓት ካብ ዝተገበረለን
ኣዴታት ውሽጢ ካብ እንደርታ 94% ካብ ኣላማጣ ድማ 98.5% ዝኾና
ኣዴታት ኽ/ቅ/ወ ክበሃል ሰሚዐን ዝፈልጣ እንትኾና 86.6ን 90.1 ሚኢታዊ
ብቕደም ተኸተል ድማ ኣብ ጥቕሚታት ኽ/ቅ/ወ ምኽሪ ዝተወሃበን እየን፡፡ኣብ
ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ወሊደን ኣብቲ ፅንዓት ካብ ዝተሳተፋ ኣዴታት ውሽጢ
51% ካብ እንደርታን 60% ካብ ኣላማጣን ኣይረን ክኒን ዝወሰዳ እየን፡፡ ነገር
ግን ካብኣተን ውሽጢ ን90 መዓልትን ካብኡ ንላዕልን ዝወሰዳ ኣዶታት በዝሒ
ካብ 4 ሚኢታዊ ንታሕቲ እየን፡፡
አብ ሰንጠረዥ 2 ከም እንግንዘቦ ወረዳታት እንደርታን ኣላማጣ ዘለወን ሽፋን
ኽ/ቅ/ወ 73 ን 79%ብቕደም ሰዓብ እንትኸውን ኽትትል ዝጅምራሉ ግዜ
ክንርኢ ከለና ድማ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ዝኾና ኣዶታት ኣብ 2ይ ትራይሚስተር
ይኸውን፡፡
ኽትትል ዝገብራሉ በዝሒ መዓልቲታት ኣብ እንወስደሉ ግዜ ድማ ኣብ
ኣንደርታ መብዛሕትአን ኣዴታት ኣርባዕተ ግዜን ካብኡ ንላዕልን እንትገብራ
ኣብ ኣላማጣ ድማ ካብ 2-3 ግዜ እዩ፡፡
ካብተን ኣብ እዋን ጥንሲ ኣይረን ፎሌት ክኒን ዝወሰዳ 335 ኣዶታት 91.2%
ዝኾና በቢ መዓልቱ ከም ዝወስዳ ክገልፃ ከለዋ 4.4 ሚኢታዊ ዝኾና ድማ ከም
ዘቋረፅኦ ገሊፀን፡፡ እቲ ክኒን ብትኽክል ዘይወስዳሉ ዋና ዋና ምኽንያታት ድማ
ኣብ ትካል ጥዕና እኹል ክኒን ብዘይምርካብ(61.7%)፣ ብሰንኪ ስዒቦም ዝመፁ
ፀገማት (20%)፣ ብምርሳዕን (15%), ብጎኒ ዝመፁ ፀገማት ብምፈራሕን
(1.3%) ዝመሳሰሉ እዮም፡፡
ውፅኢት እዚ መፅናዕቲ ካብ ግራፍ 1 ከም እንርደኦ ኣዴታት ብሓፈሻ ኽትትል
ቅድመ ወሊድ ብዝዓበየ ብርኪ ዝጅመራሉ እዋን ኣብ ሳልሳይ ወርሒ
እንትኸውን ኣይረን ክኒን ዝወስዳሉ ድማ ኣብ ሻድሻይ ወርሒ እዩ፡፡
ወረዳታት ክልልና ምስተን ናይካልኦት ክልላት ወረዳታት ክነወዳድር ከለና
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ስንጠረዥ 2: ሽፋንን ኣጠቓቕማን ኽ/ቅ/ወ ኣብ ሸሞንቲአን መፅናዕቲ ዝተገበረለን ወረዳታት፣ መጋቢት 2004
ወረዳ

ሽፋን ኽ/ቅ/ወ
(% )

ኽ/ቅ/ወ ዝተጀመረሉ ትራይሚስተር
(%)

ኽ/ቅ/ወ ዝተገበረሎም በዝሒ መዓልቲታት (%)

1ይ

2ይ

3ይ

1

2-3

4+

እንደርታ

72.6

33

52

14

14

33

52

አላማጣ

78.8

36

56

8

12

50

38

መንዝ ማማ

63.1

25

50

25

8

46

38

መንዝ ጌራ

65.0

14

50

36

7

50

43

አዳ በርጋ

69.5

44

44

11

6

33

61

ሜታ ሮቢ

58.7

33

53

13

7

47

47

መሰካን

82.0

50

50

0

0

38

63

ሳንኩራ

87.0

42

58

0

0

15

80

ብሓፈሻ ኣብ ማእኸላይ ብርኪ እኳ እንተኾና ቡዙሕ ክንሰርሖም ዝግበአና
ስራሕቲ ከም ዘለው ንርዳእ፡፡ ንኣብነት እንደርታ ብሽፋን ኣወሳስዳ ክኒን
ኣይረን 51% ብሽፋን ኽ/ቅ/ወ 73% እንትህልዋ ኣላማጣ ድማ ብቕደም ሰዓብ
60ን 79ን ሚኢታዊ ኣለዋ ማለት እዩ፡፡ ብኣንፃሩ ሳነኩራ ወረዳ እንተሪኢና
ድማ ብክልቲአን መዳያት 70ን 87ን ሚኢታዊ ሽፋን ኣመዝጊባ ኣላ ማለት
አዩ፡ኽትትል ቅድመ ወሊድን ምውሳድ ኣይረን ክኒንን ቐጥታዊ ዝምድና
ኣለዎም፡፡ ማለት እውን ሓንቲ ኣዶ ኽትትል ቅድመ ወሊድ ብተደጋጋሚ
ብዝገበረት ቑፅሪ ናይ ኣይረን ክኒን ምውሳድ ዓቕማ እውን እውን
ይውስኽ፡፡ሓደ ግዜ ጥራሕ ጎብንያ ካብ 60 ክኒን ንላዕሊ ዝወሰደት ኣዶ የላን፡፡
ነገርግን ኣርባዕተ ግዜ ካብ ዝጎብነያ ኣዴታት እተን 17 ሚኢታዊ ካብ 90 ክኒን
ንላዕሊ ዝወሰዳ እየን፡፡ ሰለዚ ኣዴታት ኽትትል ቅድሚ ወሊድ ቀልጢፈን
ክጅምራን ኣድላይ ዝኾነ ኣይረን ክኒን ክውስዳን ክነበረታትዐን ኣለና፡፡

ግራፍ 1: ምጅማር ኽ/ቅ/ወ ን ምውሳድ ኣይረን ክኒንን ኣብ 8 ወረዳታት
ዘርኢ ግራፍ፣ መጋቢት2004
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ግራፍ 2: ሽፋን ኽትትል ቅድመ ወሊድን ኣጠቓቕማ ኣይረን ክኒንን ኣብ
ሸሞንቲአን ወረዳታት መጋቢት 2004.

ግራፍ 3: የቅድመ ወሊድና የአይረን ፎሌት አጠቃቀም ሽፋን በስምንት
ጥናቱ የተደረገባቸዉ ወረዳዎች ፡፡ መጋቢት 2004 ዓ.ም.
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መጠን ዋሕዲ ደም ንምፍላይ ካብ ዝተገብረ
ለ ሓፂር
መፅናዕቲ ዝተረኸበ ውፅኢት

ኣብዚ ፅንዓት ካብ ዝተሳተፋ ሸሞንተ ወረዳታት ፅሬት ግልጋሎት ኣወሃህባ
ንምግምጋም ካብ ሕድሕድ ወረዳ ኣብ 6 ነብሰፁር ኣዴታት ትዕዝብቲ
ብምግባርን ን 6 ነብሰፁር ኣዴታት ድማ ቓለ መሕትት ብምክያድ ብጠቕላላ
48 ትዕዝብትን 48 ቃለ መሕቱትን ተኻይዶም ፡፡ በዙይ መሰረት፦

ሰንጠረዥ 3. ፅንዓት ካብ ዝተገበረለን ሸሞንተ ወረዳታት ዝተረኸበ መጠን ዋሕዲ ደም
መጋቢት 2004 ዓ.ም

እንደርታ

ዝኾነ ዓይነት
ዋሕዲ ደም
8.0

መጠን ሕማም ዋሕዲ ደም (%)
ቅልልዝበለ ዋሕዲ ማእኸላይ ደረጃ ዝኸፍአ ዓይነት
ደም
ዝኾነ ዋሕዲ ደም ዋሕዲ ደም
2.0
6.0
0.0

አላማጣ
መንዝ ማማ

8.0
30.2

8.0
17.0

0.0
11.3

0.0
1.9

መንዝ ጌራ

46.0

38.0

8.0

0.0

አዳ በርጋ

54.0

36.0

16.0

2.0

ሜታ ሮቢ

16.0

12.0

4.0

0.0

መስቃን

39.3

17.9

19.6

1.8

ሳንኩራ

67.3

20.4

46.9

0.0

ድምር

33.2

18.8

13.6

0.8

ወረዳታት

ትዕዝብትን ቃለ መሕተትን
ሐ ካብ
ዝተረኸበ ውፅኢት

Ÿ እቶም ወሃብቲ ግልጋሎት ተገልገልቲ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ናይ ዝሓለፈ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ኣብ ኣርባዕቲአን ክልላት ምስፍሕፋሕ ዋሕዲ ደም ንምፍላጥ ሓፂር መፅናዕቲ
ካብዝተገብረለን ወረዳታት 414 ጥኑሳት ኣዴታት ተመሪፀን ተሓቲተን እየን።
እተን ምርመራ ደም ዝተገበረለን ድማ ዝተረኸበ ውፅኢት ከምዘመልክቶ ኣብ
ውሽጠን ዘሎ መጠን ሄሞግሎቢን(ኣይረን ዝሕዝ ናይ ቀይሕ ደም ዋህዮ)
ብማእኸላይ 11.5 (±1.6)ግ/ዴሊ እዩ፡፡ ብሓፈሻ ምስፍሕፋሕ ዝኾነ ዓይነት
ዋሕዲ ደም ብማእኸላይ ውፅኢት 33.2%፣ ቀሊል ደረጃ ዋሕዲ ደም
18.8%፣ማእኸላይ ደረጃ ዋሕዲ ደም 13.6%ን እንትኸውን እቲ ዝኸፍአ ድማ
0.8% ኣብ ዝኾነ ብርኪ ይርከብ።
ካብዘን ኣብዚ ደም ምርመራ ዝተሳተፋ ኣዶታት 38.5 ሚኢታዊ ዝኾና ጥኑሳት
እተነኣሰ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ጥንሲ ግዜአን ኣረን ፎሌት ክኒን ዝወሰዳ እየን፡፡7.4
ሚኢታዊ ጥራሕ ዝኾና ኣዶታት ድማ ን90 መዓልትን ን ካብኡ ንላዕልን
ዝወሰዳ እየን፡፡ ሰለ ዝኾነ ድማ ን90 መዓልትን ን ካብኡ ንላዕልን ኣብ ዝወሰዳ
ኣዴታት ዘሎ መጠን ሄሞግሎቪን ናብ 12.4 ግ/ዴሊ ክብ ብምባል ኣፅጋቢ
ምምሕያሽ እናርኣየ እዩ፡፡

Ÿ

Ÿ

ኩነታት ጥዒናአን ንምፍላጥ ካርዲ ዝርእይሉ ግዜ ውሱን ምዃኑ፣
ዋላ እኳ ዝተወሰና ኣዴታት ኣይረን ፎሌት ክኒን እንተተኣዘዘለን ምስ
ኣጠቓቕማ እቲ ክኒን ዝተተሓሓዘ ዝወሃበን ሓበሬታ ኣፅጋቢ ዘይምዃን፣
አይረን ኣብ ምውሳድ ዘለዋ ጥኑሳት ኣብ እዋን ክትትል እቲ መድሓኒት
ብኣግባቡ ዝጥቀማ ምዃነን ዝተሓተታ ውሱናት እየን፣
ንመብኣሕተአን ኣዱታት ናይ ቆፀሮ መዓልተን ብትኽክል ከም ዝተወሃበን.
ሙሉእነትን ፅሬትን ኽትትል ቅድመ ወሊድ ብጣዕሚ ዝተጓደለ ምዃኑ፤
ማለት እውን ናይቲ ግልጋሎት ዋናዋና ተግባራት ብኣግባቡ ዘይምፍፃም፣
ተግባራት ቅደም ሰዓብ ሓሊኻ ዘይምስራሕ፣ ከምኡ እውን ውፅኢት እቲ
ምርመራ ኣብ ተግባር ዘይምውዓል፣
ብዛዕባ ኣመጋግባ ጥኑሳት ፣ ምስ ጥንሲ ዝተተሓሓዙ ፀገማት፣ ህፃናት
ሽዱሽተ ወርሒ ክሳብ ዝመልኦም ናይ ኣዶ ጡብ ጥራሕ ምሃብ ዘሎዎ
ጥቕሚታት ብዝምልከት ንተገልገልቲ እኹል ምኽሪ ዘይምሃብ፣
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወረዳታትን ጥዕና ትካላትን ዘሎ ምክፍፋልን
ኣታሓሕዛን ኣይረን ፎሌት መድሓኒት ግልፅነት ዝጎደሎ እንትኸውን
ክፍፍል ዝካየድ ድማ ኣብ ግምት ዝተደረኸን ብዘይ ምንም ትልምን
ምኻኑን ዝመሳሰሉን እዮም፡፡

ብተመሳሳሊ ውፅኢት ወረዳታት ክልልና ክንሪኢ ከለና ድማ ብዝተወሰነ
መልክዕ ካብተን ካልኦት ወረዳታት ዝሓሸ ውፅኢት ኣለወን፡፡ማለት እውን ኣብ
እንድርታ ዘሎ መጠን ሄሞግሎቪን 12.6 ግ/ዴሊ እንትኸውን ኣብ ኣላማጣ
ድማ 12.7 ግ/ዴሊ እዩ፡፡
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መ ካብ ጉጅለ ተኮር ምይይጥ፣ ጥልቕ ዝበለ ቃለ መሕትትን ዝተረኸበ ውፅኢት

Ÿ ፍልጠት፣ ኣረኣእያን ኣጠቓቕማን ቅድሚ ወሊድ ግልጋሎት እናተመሓየሽ ምኻኑ
Ÿ ምጅማር ጥዕና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ንምምሕያሽ ኽትትል ቅድሚ ወሊድ ዋና ምኽንያት ከም ዝኾነን እቶም

ጥሙር ጥዕና ኤክስቴንሽን በቲ ሕ/ሰብ ዘሎዎም ተኣማኒነት ምውሳኹን ምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ
Ÿ ኮይኑ ግን ኽትትል ቅድሚ ወሊድ ቐልጢፍካ ኣብ ምጅማር ዘሎ ፍልጠትን ተግባርን ብጣዕሚ ዝተሓተ

እዩ፡፡ምኽንያታቱ ድማ ቐልጢፍካ ምጅማር ዝህቦ ጥቕሚ ዘይምርዳእን ዝተሰሓሓተ ኣረኣእያ ምህላውን እዮም፡፡
ፅንሱ እስኪንቀሳቀስ ድረስ ወይንም ሆዳቸው አስኪገፍ (
እርግዝናው የማያጠራጥር) ድረስ ይጠብቃሉ፡፡
Ÿ ኣብ ጥዕና ኬላ ግልጋሎት ቅድሚ ወሊድ ዝወሃበሎም መዓልቲታት መደበኛ ዘይምዃን ወይ ድማ ኣብቲ ሕ/ሰብ
ኣፍልጦ ዘይብሎም ምዃን እተን ጥኑሳት ኣዴታት በቲ ግልጋሎት ተጠቀምቲ ንምዃን ከይለዓዓላ ጌርወን እዩ፡፡
ካልኦት፡Ÿ ምስ ጥንሲ ተተሓሒዞም ንዝመፁ ናይ ጥዕና ፀገማት ኣፍልጦ ዘይምህላው፣
Ÿ ኣብ ዝሓለፈ ጥንሲ ዘይተርኣየ ፀገም ጥዒና ንሓዋሩ ኣየጋጠመናን ኢልካ ምእማን፣
Ÿ ሕፍረት ብፍላይ ድማ ኣብ መናእሰያት ደቂ ኣነስትዮ ይስትውዓል፣
Ÿ ኣዴታት ኣብ ስራሕቲ ገዛን ናብራ ስድራ ኣኣዝየን ምፅማድንን ዝመሳሰሉን እንትኾኑ
Ÿ ኽትትል ቅድሚ ወሊድ ምስ ካልኦት ናይ ጥዕና ኤክስቴንሽን ፕሮግራማት ኣብ እነወዳድረሉ እዋን ዝተሓተ ትኹረት
ከም ዝወሃቦን በዙይ ምኽንያት ድማ ሙሉእነቱን ፅሬቱን ዝተጓደለ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ፣
Ÿ በአብዛኛው ሴቶች ወደ አገልግሎቱን ለመሄድ

ክትትል ግልጋሎት
ቅድሚ ወሊድ፤

Ÿ መብዛሕትኣን ኣዴታትን ግልጋሎት ወሃብትን ብዛዕባ ምልክታትን መከላኸሊን ዋሕዲ ደም ዘለዎም ፍልጠት ፅቡቕ

እኳ እንትኾነ እብ መልዕሊኡን ሳዕቤናቱን ዘለዎም ፍልጠት ግን ውሱን ምኻኑ

ዋሕዲ ደም ኣብ
ጥኑሳት ኣዴታት

Ÿ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ጥሙር ጥዕና ኤክስቴንሽን ፀቕጢ ደም ብምልካዕ ዋሕዲ

ደም ክፍለጥ ይከኣል ኢሎም ዝኣምኑ ምኻኖም፣
Ÿ መብዛሕትኦም በዓል ሞያታት ኣይረን ክኒን ዝወሃብ ምልክታት ዋሕዲ ደም ንዘለወን ኣዴታት ጥራሕ እዩ ኢሎም

ዝኣምኑ ምኻኖም እዩ፡፡

Ÿ ኣብ ጉጅለ ተኮር ምይይጥ ዝተሳተፋ ኩለን ጥኑሳት ኣዴታት ጥቕሚታት ኣይረን ፎሌት ክኒን ዝተረደአን ምዃነን፣
Ÿ ሓደሓደ ኣዴታት እቲ ቐይሕ ክኒን ሃቡና ምባል ከም ዝጀመራ እንተዘይተዋሂብዎን ድማ ደስ ከም ዘይብለንን፣
Ÿ ዳርጋ ኩሎም በዓል ሞያታት ጥዕና ማለት ይከኣል ብዛዕባ ወቕታዊ መምርሒ ኣወሳስዳ ኣይረን ፎሌት ክኒን

ፍልጠት ዘይብሎም ምኻኖም፣

ብዛዕባ ኣብ እዋን
ጥንሲ ዝወሃብ
ኣይረን ፎሌት ክኒን

Ÿ ብተወሳኺ ብዛዕባ መጠን፣ ዝውሰደሉ በዝሒ ግዜን ኣወሳስዳን ኣይረን ፎሌት ክኒን ኣብ በዓልሞያታት ጥዕና ዘሎ

ፍልጠት ዝተሓዋወሰን ሙሉእነት ዘይብሉን ምዃኑ ተሓቢሮም እዮም።
Ÿ ኣወሃህባ ኣይረን ፎሌት ክኒን ብ HMIS ስሩዕ ኽትትልን ቁፅፅርን ዘይግበረሉ ምዃኑ፣
Ÿ ኣዴታት ኣይረን ፎሌት ክኒን ብትኽክል ንኸይውሕጣ ካብዝገብሩወን ምኽንያትታት ምርሳዕ፣ ምፍራሕ ናይ ጎኒ

ፀገማት፣ ጥቕሚ እቲ ክኒን ዘይምርዳእ፣ እቲ ክኒን ኣብ ዝውዳአሉ ግዜ ናብ ጥዕና ትካል ከይደን ዘይምምፃእን
ምውሳድ እቲ ክኒን ነቲ ዕሸል ስለ ዘዕብዮ ኣብ እዋን ሕርሲ ፀገም የጋጥም እዩ ዝብል ጉጉይ ኣረኣእያን ዝመሳሰሉ
እቶም ዋናዋና ምኻኖም፣
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ሠ መደምደምታን ክግበሩ ዘለዎም ተግባራትን
በወገን ትካላት ጥዒና ኣብ ኣጠቓቕማ ኣይረን ክኒን ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ነገራት እኹል መድሓኒት ኣብ ስቶክ ዘይምህላው፣ድኹም ዝኾነ ናይ ሎጂስቲክ ስርዓት፣ ፅሬት
ኽ/ቅ/ወ ዝተሓተ ምዃን፣ሕፅረት ሰራሕተኛታት ጥዒና ኤክስቴንሽን ፣ኣብ ኽ/ቅ/ወ ዝተደረኸ ሓፀርቲ ስልጠናታት ንግንባር ቀደምቲ ሰራሕተኛታት ዘይምሃብ፣
ሕፅረት መምሃሪ ሓገዝ መሳርሒታት፣ትሑት ናይ ምኽሪ ኣወሃህባ ክእለትን ውስንነት ፍልጠት ኣብ ሓደሽቲ ሃገራዊ መምርሒታትን ዝመሳሰሉ እዮም፡፡.
ካብ ኣዴታት ወገን ዘለው ሽግራት ድማ ኣብ እዋን ጥንሲ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ናይ ጥዒና ፀገማት ዘይምርዳእ፣ ኽትትል ቅድመ ወሊድ ዘንጊዕኻ ምጅማርን እኹል ጊዜ
ትካላት ዘይምጉብናይ፣ ርሕቐት ጥዕና ተቛማት፣ ምስ ምውሳድ ክኒን ዝመፁ ናይ ጎኒ ፀገማት ምፍራሕ፣ ኣብ ጥዕና ኬላ ዝወሃብ ጥዒና ግልጋሎት ምንዓቕ፣ምውሳድ
ኣይረን ክኒን መሰረት ምስ ዘይብሉ እምነት ምትሕሓዝን ኣብ መልዓልን መከላኸልን ደም ዋሕዲ እኹል ፍልጠት ዘይምህላውን ዝመሳሰሉ እዮም፡፡ ስለዚ ክግበር
ዘለዎ፤
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ምምሕያሽ ሽፋን፣ ፅሬትን ሙሉእነት ኽትትል ቅድመ ወሊድን ግልጋሎትን፣
ምምሕያሽ ፍልጠትን ክእለትን ጥዕና በዓል ሞያታትን ሱፐርቫይዘራትን፣
ኣወሳስዳ ኣይረን ፎሌት ክኒን ዝገልፅ ሃገራዊ መምርሒ ኣብ ሕድሕድ ጥዕና ትካል ክህሉ ምግባር፣
ናይ መምሃሪ ሓገዝ መሳርሒታት ኣብ ሕድሕድ ጥዕና ትካል ክህልዉ ምግባር፣
ኣይረን ፎሌት ክኒን ብትኽክል ንምውሳድ ዘበረታትዑን ንምቁፅጻር ዝሕግዙን ሜላታት ምቕያስ ፣
ክእለት ኣወሃህባ ምኽሪ ንምምሕያሽ ሓፀርቲ ስልጠናታት ምሃብ፣
ምምሕያሽ ኣቕርቦትን ሽፋንን ኣይረን ፎሌት ክኒን
ሕ/ስብ ተኮር ዝኾኑ ናይ ኣቕርቦት መማረፂታት ምምችቻው
ግልጋሎት ኽትትል ቅድመ ወሊድ ዝወሃበሎም መዓልቲታት ንተገልገልቲ ምችው ምግባር፣
ምምሕያሽ ዓቕሚ ልኡኻት ሰናይ ጥዒናን ምልዕዓል ሕ/ሰብን –
ሀ/ ምምሕያሽ ኣቕርቦትን ቁፅፅርን፣
ለ/ ኣጠቓቕማ ኣይረን ፎሌት ክኒን ኣብ ስራሕቲ ጥዒና ኤክስቴንሽን ሱፐርቫይዘራትን ኣብ ናይ ወረዳ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ትልምን ዝተሓቖፈ ምኻኑ ኣፍልጦ
ምፍጣር፡፡
ሐ/ ብወገን ወረዳ ዝግበር ናይ ክትትልን ቁፅፅርን ፅሬት ምምሕያሽን ምጥንኻርን፣
11. ኣዶታት ኣብ ጥቕሚታት ክትትል ቅድመ ወሊድ፣ ብዛዕባ ኣብ አዋን ጥንሲ ዘጋጥም ዋሕዲ ደምን ሳዕቤናቱን ዘሎወን ግንዛቤ ምምሕያሽ፣
12. ኣወሳስዳ ኣይረን ፎሌት ክኒን ኣብ እዋን ጥንሲ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲን ምኽሪን ኣወሃህባ ሜላታት ብምጥቃም ምትብባዕን ምጥንኻርን፡፡
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