የእናቶችንና የህጻናትን አመጋገብና ጤና አጠባበቅ በተመሇከተ
ሇእናቶች የእናቶች የዴጋፍ ቡዴን ዉይይት የተዘጋጀ
የማስተማሪያ ካርዴ

1

ትምህርት አንዴ
ክፍሌ አንዴ
የእናቶች ሇእናቶች የዴጋፍ ቡዴንን ማስተዋወቅ

2

ትምህርት አንዴ
ክፍሌ አንዴ
የእናቶች ሇእናቶች የዴጋፍ ቡዴንን ማስተዋወቅ
የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ? (በአንዴ አካባቢ የሚኖሩ የሚያጠቡ
እናቶችና ነፍሰ ጡር ሴቶች በጋራ እየተወያዩ ነዉ)
የሚያጠቡ እናቶችና የነፍሰ-ጡር ሴቶች በጋራ ሆነዉ የመወያየታቸዉ ጠቀሜታ
ምንዴን ነዉ?




የእናቶች ሇእናቶች የዴጋፍ ቡዴንና የጋራ ዉይይት ጠቀሜታ




እናቶች በእርግዝናና ጡት በማጥባት ጊዜ ጤንነታቸዉን እንዳት መጠበቅ
እንዲሇባቸዉ ይማራለ
እናቶች ከሁሇት ዓመት በታች ያለትን ሌጆቻቸዉን እንዳት መመገብና
መንከባከብ እንዯሚገባቸዉ ይማራለ
እናቶች የግሌና የአካባቢን ንጽህና እንዱሁም ዉኃንና ምግብን በንጽህና
የመያዝን መንገዴ ይማራለ

ዉይይቱ መቼ መቼ ይካሄዲሌ?
-

እናቶች በሁሇት ሳምንት አንዴ ጊዜ ይሰበሰባለ፣
የሚሰበሰቡበትን ሰዓትና ቦታ እንዱሁም የምታወያይና ቡዴኑን የምትወክሌ እናት
በጋራ ይመርጣለ
በስብሰባዉ የሚቆዩበት ጊዜ ቢበዛ አንዴ ሰዓት ነዉ
ይህ ዉይይት ከኤፍ.ኤች.አይ ባሇሙያ ባይኖርም እንኳን በጤና ኤክስቴንሽንና
በጤና በጎ መሌእክተኞች አስተባባሪነት ይቀጥሊሌ፡፡

ፕሮግራሙ ትኩረት የሚያዯርግባቸዉ ጉዲዮች




ከሁሇት ዓመት በታች ያለ ህጻናት፣ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ እናቶችን የአመጋገብ
ሁኔታና መሰረታዊ የጤና አጠባበቅ በማሻሻሌ ጤንነታቸዉ የተጠበቀ እንዱሆን
ማዴረግና
እናቶች ባሊቸዉ አቅም የራሳቸዉንና የህጻናትን ጤንነት እንዳት መጠበቅ
እንዯሚችለ ማስገንዘብ ናቸዉ

የማጠቃሇያ ጥያቄ
በዚህ ዉይይት እናቶች በቀጣይነት እንዱሳተፉ ሇማዴረግ በህብረተሰቡ ዘንዴ ምን
መዯረግ አሇበት?
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የእናቶች ሇእናቶች የዴጋፍ ቡዴንን ማስተዋወቅ
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የእናቶች ሇእናቶች የዴጋፍ ቡዴንን ማስተዋወቅ

የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
የእናቶች መሪ አንዴ ከሁሇት አመት በታች ሌጅ ያሊትን እናት ቤቷ እየጎበኘቻት
ነዉ፡፡ በጉብኝቱ ወቅት ላልች የቤተሰብ አባሊትን ማሇትም አያት፣አባትና ላልችን
በጋራ ታወያያሇች
የቤት ጉብኝት ጠቀሜታዉ ምንዴን ነዉ?
የቡዴኑ መሪ እናትና የበጎ ጤና መሌእክተኛዉ የቤት ጉብኝት የሚያዯርጉበት
ጠቀሜታ







አንዴ የቡዴን መሪ እናት በሁሇት ሳምንት ጊዜ ዉስጥ አንዳ እያንዲንደን
የቡዴኑን አባሌ ቤት ይጎበኛለ
የቤት ጉብኝት በህጻናትና በእናቶች ጤንነት ትግበራ ስሇተወያዩበት ሁኔታ
ከላልች የቤተሰብ አባሊት ጋር ሇመወያየት ነዉ
የቤት ሇቤት ጉብኝቱ በህጻናትና በእናቶች ጤንነት ትግበራ እናትና ቤተሰቡ
እናዯርጋሇን ያለትን ፈጽመዉ እንዯሆነ ሇማረጋገጥና ሇማበረታታት
የቤት ሇቤት ጉብኝቱ በህጻናትና በእናቶች ጤንነት ትግበራ እናት
ያጋጠማት ችግር ካሇና ምን አስተያየት እንዲሊት ሇመጠየቅና ሇመወያየት
የቤት ሇቤት ጉብኝቱ በህጻናትና በእናቶች ጤንነት ትግበራ ምን ምን
ሇዉጦችና ማሻሻያዎች እንዲዯረገች ሇማየት
ከእያንዲንደ ቤተሰብ ጋር ስሇ ቤተሰብ ጤና መመሪያ ሇመወያየት፡፡

ሇምን ከሁሇት ዓመት በታች ያለት ህጻናት ትኩረት ተሰጣቸዉ?



ከሁሇት ዓመት በታች ያለት ህጻናት በይበሌጥ ሇህመምና ሇሞት የተጋሇጡ
በመሆናቸዉ
ይህ እዴሜ ክሌሌ ከፍተኛ የአእምሮና የአካሌ እዴገት የሚካሄዴበት በመሆኑ
(ሇምሳላ መሰረት የላሇዉ ቤት ቶል ይፈርሳሌ)

የማጠቃሇያ ጥያቄዎች
የእናቶች መሪና የጤና በጎ መሌእክተኛዉ የቤት ጉብኝት በሚያካሂደበት ወቅት እናትና
ላልች የቤተሰብ አባሊት የሚኖራቸዉ ሚና ምንዴን ነዉ?
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ትምህርት አንዴ
ክፍሌ ሁሇት
የማስተማሪያ መንገዴ (እርስ በእርስ የመማማሪያ መንገዴ)
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ትምህርት አንዴ
ክፍሌ ሁሇት
የማስተማሪያ መንገዴ (እርስ በእርሳችን የመማማሪያ መንገዴ)

የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
ጡት የምታጠባ እናት፣ሌጇን ተጨማሪ ምግብ የምትመግብ እናት እንዱሁም ነፍሰ
ጡር ሴት ሚስቱን የሚያጎርስ ባሌ

ስዕሌ በማሳየት መወያየት
ስእሌ በማሳየት በምንወያይበት ጊዜ የምንጠቀምባቸዉ ሂዯቶች









እናቶች አሁን እየተገበሩት ያሇዉን የህጻናትና እናቶች አመጋገብ ሁኔታ ምን
እንዯሆነ መጠየቅ ( ሇምሳላ ስሇ ጡት ማጥባት ስንጠይቅ እያጠቡ መሆኑንና
አሇመሆኑን፣ቀንና ላሉት ስንት ጊዜ እንዯሚያጠቡና ከስዴስት ወር በሊይ
የሆናቸዉን እናቶች ላሊ ምግብ በተጨማሪ እንዯሰጡና እንዲሌሰጡ
ማረጋገጥ)
ስእለን ሇእናቶች ማሳየትና እናቶች ምን እያዩ እንዯሆነ መጠየቅ፡፡ እናቶች
ሌክ ስእለ ሊይ እንዲሇችዉ እናት እንዱተገብሩ ማበረታታትና መንገር
እናቶች ስእለ ሊይ እንዲሇችዉ እናት እንዲይተገብሩ የሚያዯርጋቸዉን
እንቅፋት ምን እንዯሆነ መጠየቅ
እናቶች ትክክሇኛዉን የአመጋገብና እንክብካቤ እንዲይከተለ ከሚያዯርጋቸዉ
ነገሮች እንዳት ማዉጣት እንዯሚቻሌ መወያየት( ሇምሳላ አማት ጡት ብቻ
ከስዴስት ወር በታች ሊሇዉ ሌጅ እንዲይሰጥ የምትከሇክሌ ከሆነ) እናት
ወይም ላሊ ሰዉ ጡት ብቻ ማጥባት እንዲሇባት ማሳመን እንዯሚችለ
መንገር
እናቶች ትክክሇኛዉን የህፃናትና የእናቶች አመጋገብ ሁኔታ ሇመተግበር
መወሰናቸዉን መጠየቅ
ከዚህ በፊት በተወያዩባቸዉ ጉዲይ ሊይ አሁን ያለበትን ሁኔታ መወያየት

የማጠቃሇያ ጥያቄዎች
ስእሌ በማሳየት መወያየት የሚሰጠዉ ጠቀሜታ ምንዴን ነዉ?
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ጭዉዉት በማዴረግ መወያየት
በዚህ ጭዉዉት እናት ከአማቷ ጋር ሆና ምግብ እያዘጋጀች እያሇ የቡዴኑ መሪ
እናት የቤተሰብ ጤና መመሪያ ማስተማሪያ መጽሀፍ ይዛ ትመጣሇች፡፡
የቡዴን መሪ እናት- ዯህና አዯራችሁ እዚህ ቤት? ሌጆች ዯህና ናቸዉ?
እናት - ዯህና እግዚአብሄር ይመስገን
የቡዴን መሪ እናት- ዛሬ ሇመወያየት ይመችሽ ይሆን፣ ባሇቤትሽ ቤተሰቦችሽ አለ?
እናት- አዎ ይመቸኛሌ ባሇቤቴስ የሇም ላልች ቤተሰቦች አለ
የቡዴን መሪ እናት- በዚህ ሳምንት እንግዱህ

ጡትን ብቻ ስሇማጥባት

ነዉ

የምንወያየዉ፡ ሌጅሽ ስንት ወሯ ሆነ?
እናት - አራት ወሯ ነዉ
የቡዴን መሪ እናት- እስከ አሁን ምን እየሰጠሻት ነዉ?
እናት - እንዯተወሇዯች ትንሽ ቅቤ አዋጥኳት፣አንዲንዳም ዉሃ ይጠማታሌ ብየ ዉሃ
እሰጣታሇሁ፣ስትታመም ዯግሞ ጤና አዲም አፍሌቸ እሰጣታሇሁ፡፡ እንዯተወሇዯች
ጡቴን ከመስጠቴ በፊት እንገሩን አሌቤ ዯፍቸዋሇሁ
አማት- ትክክሌ ነዉ ሌጆች እንዯተወሇደ ቅቤ ያስፈሌጋቸዋሌ
የቡዴን መሪ እናት- እስቲ ከቤተሰብ የጤና መመሪያ ያሇችዉን እናት እንመሌከት፡፡
ይህች እናት ህጻን ወዱያዉ እንዯተወሇዯ የመጀመሪያን ወተት ማሇትም እንገር
ሰጥታዋሇች፡፡ እንገር ሇህጻኑ እዴገት በጣም አስፈሊጊ ነዉ፡፡ ሕጻን ስዴስት ወር
እስኪሞሊዉ ዴረስ ምንም አይነት ነገር መሰጠት የሇበትም፡፡ የእናት ጡት እስከ
ስዴስት ወር ብቻዉን ሇህጻኑ በቂ ነዉ፡፡ ህጻን ቀንና ላሉትን ጨምሮ ቢያንስ 10
ጊዜ መጥባት ይኖርበታሌ፡፡አንደን ጡት ሙሌጭ አዴርገሽ ካጠባሽ በኋሊ ወዯ
ሁሇተኛ ጡት ታዘዋዉሪዋሇሽ
እናትና አማት -ወይ ጉዴ ይህን ሁለ የት አዉቄሌሽ፣ እንዳዉ ይሄማ መች
ያስቸግራሌ

አሇማወቅ ነዉ እንጅ

የቡዴን መሪ እናት- መሌካም በሚቀጥሇዉ

መጥቼ አይሻሇሁ

እናትና አማት - ኧረ እየመጣሽ እንዱህ እንወያይ፡ሇሌጃችን ጥቅም አይዯሌ
የቡዴን መሪ እናት- በለ ዯህና ዋለ
እናትና አማት- ዯህና ዋለ

8

የመወያያ ጥያቄዎች
ከጭዉዉቱ ምን ተማራችሁ?
ቁሌፍ ነጥቦች







ሕጻናት እንዯተወሇደ ቅቤም ሆነ ላሊ
ምንም ነገር መስጠት
እንዯማያስፈሌግ
የመጀመሪያዉን የእናት ጡት ወተት (እንገር) ሇህጻናት በጣም ጠቃሚ
በመሆኑ መዴፋት ተገቢ አሇመሆኑን
የእናት ጡት ወተት እስከ ስዴስት ወር ሇህጻናት ብቻዉን በቂ መሆኑን
ከስዴስት ወር በታች ሊሇ ህጻን ቀንና ላሉት ቢያንስ 10 ጊዜ ማጥባት
አስፈሊጊ መሆኑን
እናት ጡት በምታጠባበት ወቅት አንደን ጡት ጨርሳ ካጠባች በኃሊ ወዯ
ሁሇተኛዉ ማዛወር እንዯሚገባ
ተገቢ የጡት ማጥባት ተግባራት በህብረተሰቡ ዉስጥ ባሇመታወቃቸዉ
ምክንያት አይተግበሩ እንጂ ሇመተግበር የሚቻለ መሆናቸዉ

9

ትምህርት ሁሇት
ክፍሌ አንዴ
የነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ እናቶች አመጋገብ

10

ትምህርት ሁሇት
ክፍሌ አንዴ
የነፍሰ ጡር አመጋገብ
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
ነፍሰ ጡር የሆነችዉ ሴት ጤነኛና ዯስተኛ እንዴትሆን ባሇቤቷና እናቷ እየመገቧትና
እየተንከባከቧት ነዉ
የእርጉዝን ሴት ጤንነት ሇመጠበቅ ምን መዯረግ አሇበት?
አንዴ ሴት በእርግዝናዋ ወቅት ጠንካራና ጤናማ እንዴትሆን ሌታዯርጋቸዉ የሚገቡ
ጉዲዮች











ዘወትር ከምትመገበዉ በተጨማሪ አንዴ ጊዜ መመገብ
የተመጣጠነ ምግብ ማሇትም እንዯ
እንጀራ፣ሽሮ፣ድሮ፣ባቄሊ፣ስጋ፣ፓፓያ፣ማንጎ፣እንዱሁም ከአትክሌቶች እንዯ
ካሮት፣ጎመንና የመሳሰለትን መመገብ
ከባዴ ሸክም መሸከም እንዯ እንጨት መፍሇጥ፣እህሌ መዉቀጥ፣ሌጅ ማዘሌን
የመሳሰለ ከባዴ የሚባለ ስራዎችን አሇመስራት
በቂ እንቅሌፍና እረፍት ማግኘት አሇባት፡፡ በቀን ቢያንስ ሇሁሇት ሰዓት እና
በማታ ዯግሞ ከ6-8 ሰዓት መተኛት ይኖርባታሌ፡፡
አሌኮሌ መጠጦችን መጠጣትና ሲጋራ ማጨስ ጽንሱንና የእርሷን ጤንነት
ስሇሚጎዲ በፍጹም መዉሰዴ የሇባትም
በሳምንት ቢያንስ ሁሇት ወይም ሶስት ጊዜ ገሊዋን መታጠብ
የእንቅርት በሽታን ሇመከሊከሌ በአዮዱን ጨዉ የተዘጋጀ ምግብ መመገብ
ነፍሰ ጡር ሴት ወባን በተፈጥሮ የመቋቋም አቅሟ አነስተኛ ስሇሆነ በጸረ ወባ
ትንኝ መዴኃኒት በተነከረ አጎበር ከሇሊ ስር መተኛት ይኖርባታሌ
የዯም ማነስ በሽታን ሇመከሊከሌ በእርግዝናዋ ወቅት ሇተከታታይ ስዴስት ወራት
የብረት ማዕዴን እንክብሌ መዉሰዴ ይኖርባታሌ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄ
አንዱት ሴት በእርግዝናዋ ወቅት ጤነኛ እንዴትሆን ምን መመገብ አሇባት?

11

የሚያጠቡ እናቶች አመጋገብ

12

የሚያጠቡ እናቶች አመጋገብ
የመወያያ ጥያቄዎች
ይህች ሴት ከወሇዯች በኋሊ ባሎ እየመገባትና እንክብካቤ እያዯረገሊት ነዉ
አንዱት ሴት ሌጅ ከወሇዯች በኋሊ ምን ዓይነት እንክብካቤ ያስፈሌጋታሌ?
ሇወሇዯች ሴት ሉዯረግሊት የሚገባ እንክብካቤ
ጡት የሚያጠቡ እናቶች ተጨማሪ ምግብ ስሇሚያስፈሌጋቸዋሌ ዘወትር
ከምትመገበዉ የምግብ ጊዜ በተጨማሪ ሁሇት ተጨማሪ ጊዜ ትመገባሇች፡፡
ሇምሳላ ቀዴሞ ሶስት ጊዜ ትመገብ የነበረች እናት አምስት ጊዜ መመገብ አሇባት
ጤናማ ሇመሆን የተመጣጠነ የምግብ አይነት ማሇትም እንዯ
ባቄሊ፣ስጋ፣እንጀራ፣ሽሮ፣ዴንች፣ድሮ፣ካሮት፣ፓፓያ፣ማንጎ፣ጎመን፣ቆስጣ፣የመሳሰለ
ትን እንዴትመገብ ማዴረግ
ዘወትር ከምትወስዯዉ በተጨማሪ በቂ እረፍት ማዴረግ፣ከባዴ ስራዎችን
አሇመስራት
የህጻኑም ሆነ የቤተሰቡ ጤንነት በጭስ እንዲይጎዲ ቤት ዉስጥ አሇማብሰሌ፡፡
በሰባተኛዉና በ45ኛዉ ቀን ሇምርመራ ወዯ ጤና ዴርጅት መሄዴ
በወሇዯች በ45 ቀናት ዉስጥ የቫይታሚን ኤ እንክብሌ ከጤና ዴርጅት
እንዴትወስዴ ማዴረግ፡፡
በጸረ ወባ ኬሚካሌ በተነከረ አጎበር ከሇሊ ስር መተኛት ይኖርባታሌ፡፡
ያሌታሰበ እርግዝናን ሇማስወገዴ ስሇቤተሰብ ምጣኔ መረጃና የምክር አገሌግልት
ማግኘት ያስፈሌጋታሌ፡፡
በእርግዝና ጊዜ ሇ ስዴስት ወር የሚወሰዯዉን የብረት ማእዴን እንክብሌ(አይረን)
ካሌጨረሰች ከወሉዴ በኃሊ መዉሰዴ ይኖርባታሌ፡፡











የማጠቃሇያ ጥያቄዎች


እናቶች ከወሇደ በኋሊ ምን አይነት እንክብካቤ ሉዯረግሊቸዉ ይገባሌ፡፡
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ትምህርት ሁሇት
ክፍሌ ሁሇት
የዯም ማነስ መከሊከያ ዘዳ

14

ትምህርት ሁሇት
ክፍሌ ሁሇት
የዯም ማነስ መከሊከያ ዘዳ

የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
የገረጣች የምትመስሌ እርጉዝ ሴት ስዕሌ
ሰዉነቷ ከመጠን በሊይ የገረጣ እርጉዝ ሴት


ዯም ማነስ በሽታ

እንዳት ይከሰታሌ?

የዯም ማነስ በሽታ መንስኤዎች





የብረት ንጥረ ነገር የሚገኝባቸዉን ምግቦች ባሇመመገብ የሚመጣ የብረት
ማዕዴን እጥረት ነዉ፡፡
ከፍተኛ የዯም መፍሰስ ሇምሳላ በወሉዴ ወቅት፣በአዯጋና በወር አበባ ጊዜ
በጥገኛ ትሊትልች አማካይነት (ሇምሳላ በመንጠቆ ትሌ)
በእርግዝና ወቅት የሰዉነት የብረት ንጥረ ነገር ፍሊጎት በከፍተኛ ሁኔታ
መጨመርና ይህንን በምግብ ሇማሟሊት ሳይቻሌ ሲቀር

የዯም ማነስ በሽታ ምሌክቶች








ራስ ማዞር
ከፍተኛ የሆነ የሰዉነት ዴካም
የአቅም ማነስ
የሌብ ምት መጨመር
የትንፋሽ መቆራረጥ( ማጠር)
የፊት የምሊስና የከንፈር መገርጣትና
የእግር ማበጥ ናቸዉ

15

የዯም ማነስ መከሊከያ ዘዳ

16

የዯም ማነስ መከሊከያ ዘዳ
የመወያያ ጥያቄዎች
በስዕለ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ
በብረት ንጥረ ነገር የበሇጸጉ የምግብ ዐይነቶች
የዯም ማነስ በሽታን ሇመከሊከሌ ምን ማዴረግ ይጠበቅብናሌ?
የዯም ማነስ በሽታ የመከሊከያ መንገድች








በብረት ንጥረ ነገር የበሇጸጉ ምግቦችን አዘዉትሮ መመገብ
በእርግዝና ወቅት ከላሊዉ ጊዜ በበሇጠ በብረት ንጥረ ነገር የበሇጸጉ ምግቦችን
መመገብ
በእርግዝና ወቅት እናቶች ሇተከታታይ ስዴስት ወራት የብረት ማዕዴን እንክብሌ
በተከታታይ መዉሰዴ
በወባ በሽታ ሊሇመያዝ ሊሇመጠቃት በጸረ- ወባ ኬሚካሌ በተነከረ የአሌጋ አጎበር
መጠቀም
በወባ በሽታ በሚያዙበት ጊዜ በቶል ህክምና መዉሰዴ
የብረት ንጥረ ነገር በሰዉነታችን እንዲይዋሀዴ የሚያዯርጉ እንዯ ቡናና ሻይ
የመሳሰለትን መጠጦች ምግብ ከተመገብን ከአንዴ ሰዓት በኋሊ መዉሰዴ
በወሉዴ ጊዜ የዯም መፍሰስ እንዲይኖር በሰሇጠነ ባሇሙያ እገዛ መዉሇዴ
ያስፈሌጋሌ፡፡

የብረት ንጥረ ነገር የሚገኝባቸዉ የምግብ ዓይነቶች



ከእንስሳት
o ጉበት፣ቀይስጋ፣የሊምወተት፣እንቁሊሌ፣ኩሊሉትና ዓሳ
ከእጽዋት
o ዯማቅ አረንጓዳ ቅጠሊ ቅጠልች ጎመንና ቆስጣ ሲሆኑ
o ከእህሌ ዘር ዯግሞ ዘንጋዲ፣ጤፍ፣ስንዳ፣አተርና ባቄሊ የመሳሰለት
ናቸዉ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄዎች
የዯም ማነስ በሽታ መከሊከያ ዘዳዎች ምን ምን ናቸዉ? የብረት ንጥረ ነገር
የምናገኝባቸዉ የምግብ ዓይነቶችስ እነማን ናቸዉ?
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ትምህርት ሁሇት
ክፍሌ ሶስት
ህጻኑ/ኗ እንዯተወሇደ ጡት ማጥባት
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ትምህርት ሁሇት
ክፍሌ ሶስት
ህጻናትን እንዯተወሇደ ጡት

ብቻ ማጥባት

የመወያያ ጥያቄዎች
በምስለ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
ይህች ሴት አዱስ የወሇዯችዉን ሌጇን ወዱያዉ እንዯወሇዯችዉ ጡት እያጠባችዉ ነዉ፡፡
በዚህ አካባቢ እናንተስ ህጻን ሌጅ ወዱያዉ እንዯተወሇዯ ጡት ታጠባሊችሁ?
ወዱያዉ ህጻን እንዯተወሇዯ ምን መዯረግ አሇበት?






ወዱያዉ ህጻን እንዯተወሇዯ እንግዳ ሌጁ እንኳን ሳይወጣ ጡት ማጥባት
ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህም ጡቷ ወተት በፍጥነት እንዱያግት ያዯርገዋሌ፡፡
ሇህጻናት የተፈጥሮ የበሽታ መከሊከያ የሆነዉን የመጀመሪያዉንና ቢጫ መሌክ
ያሇዉን ወተት (እንገር) እናት ሇህጻኑ መስጠት አሇባት ፡፡
ሇመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ዉሃ እንኳን ሳይቀሊቅለ የእናት ጡት ወተት ብቻ
መሰጠት ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህም ከተቅማጥና ከመተንፈሻ አካሊት በሽታዎች
ይከሊከሊሌ፡፡
ህጻኑ በፈሇገ ጊዜ ሁለ ጡት መጥባት ይገባዋሌ፡፡(ይህም ቀንና ማታን ጨምሮ
ቢያንስ 10 ጊዜ ጡት መጥባት ይኖርበታሌ፡)
እናቶች ጡት ብቻ በማጥባት እርግዝናን መከሊከሌ ይችሊለ፡፡ ይህን ሇማዴረግ
የሚከተለት ሁኔታዎች ሁለ መሟሊት አሇባቸዉ፡፡
- የወር አበባ አሇማየት
- ጡት ብቻ ማጥባት ላሊ ተጨማሪ ምግብ ዉሃም ቢሆን አሇመስጠት
- የህጻኑ/ኗ እዴሜ ከ6 ወር በታች መሆን አሇበት፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄ
 ወዱያዉ እንዯተወሇዯ ጡት ማጥባት ሇምን ይጠቅማሌ?

19

ህጻናትን እንዯተወሇደ ጡት ብቻ ማጥባት
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ህጻናትን እንዯተወሇደ ጡት ብቻ ማጥባት

የመወያያ ጥያቄዎች
በስዕለ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
አያት የሌጅ ሌጃቸዉን ወዱያዉ እንዯተወሇዯ ቅቤ ሇማዋጥ እየተዘጋጁ ነዉ፡፡
በእናንተ አካባቢ ህጻን እንዯተወሇዯ ምን ይዯረግሇታሌ?
ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ምክንያቶች ህጻን እንዯተወሇዯ ጡት ከማጥባት በፊት ቅቤ
ማዋጥ ወይም ላሊ ፈሳሽ ነገር መስጠት አስፈሊጊ አይዯሇም






የእናት ጡት ወተት ብቻዉን እስከ ስዴስት ወር ዴረስ ሇህጻኑ በቂ ነዉ፡፡
የህጻኑ ጨጓራ የዋጠዉን ቅቤ ሇመፍጨት ይከብዯዋሌ
ላልች በፈሳሽ መሌክ የሚሰጡ ምግቦች የጡት ወተትን ያህሌ ሇህጻኑ የተመጣጠነ
ምግብ የያዙ አይዯለም
የህጻኑ ሆዴ በፈሳሽ ስሇሚሞሊ ሇጡት ወተት ያሇዉ ፍሊጎት እንዱቀንስና ትንሽ
መጠን ያሇዉ ወተት ብቻ እንዱጠባ ስሇሚያዯርገዉ በህጻኑ የእዴገት ሁኔታ ሊይ
አለታዊ ተጽእኖ ያሳዴራሌ፡፡
ላልች ፈሳሾችን በምንሰጥበት ወቅት ጀርሞች አብረዉ ወዯ ህጻኑ ሰዉነት ዉስጥ
በመግባት ተቅማጥ ያስከትሊለ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄዎች



በዚህ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አዱስ የተወሇደ ህጻናትን ምን ይመግባለ? እንገር
የተባሇዉን የመጀመሪያዉን ቢጫ ወተት እንዱዯፋ ያዯርጋለ?
በዚህ አካባቢ ሇሚኖሩ ሰዎች ቅቤ ማዋጥ ስሇሚያስከትሇዉ ጉዲት እንዳት
ማስተማር ይቻሊሌ?
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ትምህርት ሁሇት
ክፍሌ አራት
ህጻኑ ከተወሇዯ ጀምሮ እስከ ስዴስት ወር እዴሜ ጡት ብቻ የማጥባት አስፈሊጊነት

22

ትምህርት ሁሇት
ክፍሌ አራት
ህጻኑ ከተወሇዯ ጀምሮ እስከ ስዴስት ወር ጡት ብቻ የማጥባት አስፈሊጊነት
የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
እናት በተሇያየ ሰዓት ጡት እያጠባች መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡
በእናንተ አካባቢ ጡት የማጥባት ሌምዴ ምን ይመስሊሌ?
ጡት የማጥባት ጥቅምና ጊዜያት









የእናት ጡት ወተት ህጻኑ ስዴስት ወር እስኪሆነዉ ዴረስ ሇእዴገቱ ጠቃሚ
የሆኑ ንጥረ ነገሮችን አሟሌቶ የያዘ ነዉ
ከወሉዴ በኋሊ መጀመሪያ የሚወጣዉ ቢጫ መሌክ ያሇዉ የእናት ጡት
ወተት(እንገር) ተፈጥሮአዊ የሆነ የመጀመሪያዉ ክትባት ሲሆን ህጻኑን
ከተቅማጥ፣ከመተንፈሻ አካሊትና ከመሳሰለት ህመሞች ይከሊከሊሌ፡፡
በየትኛዉም የአየር ሁኔታ ዉስጥ( ሞቃት አየር ሁኔታን ጨምሮ) የጡት ወተት
የህጻኑን የፈሳሽ ፍሊጎት ሇማርካት ይችሊሌ፡፡
የእናት ጡት ወተት ንጹህና ቤተሰብን ሇወጭ የማይዲርግ ምግብ ነዉ፡፡
የእናት ጡት ወተት ህጻኑ በፈሇገዉ ጊዜ ሁለ ቢያንስ ቀንና ላሉትን ጨምሮ
አስር ጊዜ መጥባት አሇበት
ማሌቀስ የህጻኑ ምግብ መፈሇግ መጨረሻ ምሌክት ነዉ፡፡ ሆኖም ህጻኑ ጡት
መፈሇጉን የሚያረጋግጡሌን ምሌክቶች እጅ መጥባት፣አፍን ማንቀሳቀስ፣ምሊስን
ማዉጣት የመሳሰለት ናቸዉ፡፡
ህጻኑን ጡት በምናጠባበት ጊዜ አንደን ጡት ጨርሶ መጥባቱን ካረጋገጥን በኋሊ
ወዯ ሁሇተኛዉ ጡት ማዞር ይኖርብናሌ፡ ምክንያቱም ከፊት ያሇዉ የጡት ወተት
ዉሃማ በመሆኑ የሌጁን ጥም የሚያረካ ሲሆን ወዯ ኋሊ ያሇዉ የጡት ወተት
ሇህጻኑ እዴገት የሚያስፈሌግ ንጥረ ነገር የያዘ ነዉ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄ
የእናት ጡት ወተት ጠቀሜታዉ ምንዴን ነዉ?
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በጡት ማጥባት ጊዜ የጡትና የህጻን አያያዝ
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በጡት ማጥባት ጊዜ የጡትና የህጻን አያያዝ
የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
በእናንተ አካባቢ ህጻን ጡት ሲጠባ የህጻኑ

አያያዝ ምን ይመስሊሌ?

በጡት ማጥባት ጊዜ የህጻኑ ትክክሇኛ የአያያዝ ምሌክቶች












እናት ሌጇን ጡት ሇማጥባት መዘጋጀትና ተመቻችታ መቀመጥ አሇባት
እናት ጡት በምታጠባበት ወቅት ህጻኑን ወዯ ራሷ ማስጠጋት እንጂ እናት ወዯ
ሌጇ ማዘንበሌ የሇባትም
ህጻኑ ከእናቱ ዯረት ወይም ሆዴ ትይዩ መሆን አሇበት
የህጻኑ ሰዉነት ከእናቱ ጋር መነካካት አሇበት
የህጻኑ ጭንቅሊትና ትክሻ ብቻ ሳይሆን ሁለም የሰዉነት ክፍሌ በእናትየዋ እጅ
መዯገፍ አሇበት
የህጻኑ አንዯኛዉ እጅ ከእናትየዋ ጀርባ ይሆናሌ
የህጻኑ ጭንቅሊት፣ጀርባና መቀመጫ ቀጥታ መሆን አሇባቸዉ
እናት አዉራ ጣቷን ጥቁር መሌክ ካሇዉ የጡት ክፍሌ በሊይና ላልች ጣቶቿን
ከታች በማዴረግ በዯጋን ቅርጽ (c) ጡቷን መያዝ/ መዯገፍ አሇባት፡፡
አናት የጡቷን አያያዝ በመቀስ ቅርጽ መያዝ አይገባም፡፡ ምክንያቱም ይህ ጡት
አያያዝ በወተት ቱቦዎች ሊይ ጫናን በመፍጠር ወተት በሚገባ እንዲይተሊሇፍ
ያዯርጋሌ፡፡
እናት ተቀምጣም ሆነ ተኝታ ሌጇን ማጥባት ትችሊሇች፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄ
ትክክሇኛ የጡት ማጥባት አቀማመጥና አያያዝ ምሌክቶች ምንዴን ናቸዉ?
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በጡት ማጥባት ጊዜ የህጻኑ የጡት አጎራረስ
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በጡት ማጥባት ጊዜ የህጻኑ የጡት አጎራረስ

የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ምስሌ ምን ትመሇከታችሁ?
በእናንተ አካባቢ የህጻን ጡት አጎራረስ ሁኔታ ምን ይመስሊሌ?

ትክክሇኛ የህጻን






የጡት አጎራረስ ምሌክት

የህጻኑን አፍ በሰፊዉ እንዱከፈት ሇማዴረግ በጡት ጫፍ የታችኛዉን ከንፈር
መነካካት
የህጻኑ አፍ በሰፊዉ መከፈት አሇበት
የህጻኑ አፍ የጡቱን ጠቆር ያሇ ክፍሌ በብዛት መሸፈን አሇበት
የህጻኑ አገጭ ጡቱን መንካት አሇበት
የሊይኛዉና የታችኛዉ ከንፈር ወዯ ዉጭ መገሌበጥ ይኖርበታሌ

የማጠቃሇያ ጥያቄ
በጡት ማጥባት ወቅት በትክክሌ የህጻኑን የጡት አጎራረስ
ምንዴን ነዉ?

ማስተካከሌ ጥቅሙ
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ትምህርት ሁሇት
ክፍሌ አምስት
እናቶች ጡት እንዱያጠቡ ማበረታታት
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ትምህርት ሁሇት
ክፍሌ አምስት
እናቶች ጡት እንዱያጠቡ ማበረታታት

የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
በአካባቢያችሁ ባሌና አያት በህጻናት ጡት መጥባት ጉዲይ ሊይ የሚያበረክቱት
አስተዋጽኦ ምንዴን ነዉ?

እናቶች ጡት እንዱያጠቡ የባሌ፣የአያትና







የላልች የቤተሰብ አባሊት ሚና

ህጻኑ እንዯተወሇዯ ወዱያዉኑ ጡት እንዱጠባ ያዯርጋለ
ቅቤ እና ላልች ፈሳሾችን ህጻኑ መዉሰዴ እንዯላሇበት ይመክራለ
ህጻኑ ከተወሇዯ እስከ ስዴስት ወር ጡት ብቻ እንዱጠባ እናትን ያበረታታለ
እናት በምታጠባበት ወቅት በቀን ሁሇት ጊዜ ተጨማሪ ምግብ መዉሰዶን
ያረጋግጣለ
እናት በወሇዯች በ45 ቀናት ዉስጥ ቫይታሚን ኤ እንክብሌ ከጤና ዴርጅት
እንዴትወስዴ ያዯርጋለ
ሇስዴስት ወር የሚያስፈሌገዉን የብረት ማእዴን እንክብሌ ወስዲ መጨረሷን
ያረጋግጣለ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄ
እናት ከወሇዯች በኋሊ ባሌ፣አያትና ላልች የቤተሰብ አባሊት ምን ማዴረግ አሇባቸዉ?
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ምስጋና
አስቀዴመን የአሜሪካ መንግስት የሌማት ተራዴኦ ዴርጅት (USAID) ይህን
የማስተማሪያ ካርዴ ሇማሳተም ሊበረከቱት የገንዘብ ዴጋፍ ምስጋናችንን እናቀርባሇን፡፡
ይህ የማስተማሪያ ካርዴ የተዘጋጀዉ በምግብ ሇተራቡ አሇም አቀፍ ዴርጅት በኢትዮጵያ
(FH/E) ሲሆን ይህም ከቤተሰብ ጤና መመሪያ (Family Health Card)፣በተሇያየ ጊዜ
በጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና በጤና ቢሮ ከታተሙ የማስተማሪያ ካርድች ካለት
መሌዕክቶች የተወሰዯ ነዉ፡፡ ይህንን ካርዴ ሇማዘጋጀት የዉስጥ ስዕልችንና የተሇያዩ
የመመሪያ ካርድችን በመስጠት ዴጋፍ ሊዯረጉ ዴርጅቶችና በአሜሪካ ሇሚገኘዉ የምግብ
ሇተራቡ አሇም አቀፍ ዴርጅት (FH/US) በተሇይም Mitzi Hanold, ማስተማሪያዉን
ሇማዘጋጀት ሊዯረጉት አስተዋጾ ምግብ ሇተራቡ አሇምአቀፍ ዴርጅት(FH) ከፍ ያሇ
ምስጋናዉን ያቀርባሌ፡፡
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