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

1

ትምህርት ሶስት
ክፍሌ አንዴ
ከስዴስት ወር በኋሊ ሇህጻናት ተጨማሪ ምግብ አመጋገብ
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ትምህርት ሶስት
ክፍሌ አንዴ
ከ6-11 ወራት ሊለ ህጻናት ተጨማሪ ምግብ አመጋገብ

የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ስዕሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
በእናንተ አካባቢ ሇህጻን ተጨማሪ ምግብ መስጠት የሚጀመር በተወሇዯ በስንተኛ ወሩ
ነዉ?
ከጡት ወተት በተጨማሪ ከ6-11 ወር እዴሜ ሊሇዉ ህጻን የተጨማሪ ምግቦችን
አመጋገብ




ህጻኑ ስዴስት ወር ሲሆነዉ ጡት ብቻ ሇእዴገቱ በቂ አይዯሇም
ህጻኑ ስዴስት ወር ሲሆነዉ ከጡት ወተት ጋር ተጨማሪ ምግብ መጀመር
ያስፈሌጋሌ
ህጻናትን በማበረታታት መመገብ ያስፈሌጋሌ

ህጻኑ በቀን ስንት ጊዜ መመገብ አሇበት?
o ቀንና ላሉት ቢያንስ 8 ጊዜ ጡት ማጥባት
o በቀን ሁሇት ወይም ሶስት ጊዜ ሇስሇስ ያሇ ገንፎ መመገብ
o በቀን አንዴ ወይም ሁሇት ጊዜ መክሰስ ገንፎ ከሚመገብበት ጊዜ
መካከሌ ሊይ ቀሇሌ ያለ ምግቦችን እንዯ ሙዝ፣ፓፓያ፣ተቀቅል
የተሊመ ዴንች/ስኳር ዴንች፣አቮካድ፣ማንጎ የመሳሰለትን መመገብ


ህጻኑ ምን ያህሌ ገንፎ በቀን ዉስጥ መመገብ አሇበት?
o በአንዳ የሚመገበዉ ገንፎ አንዴ የቡና ሲኒ ይሆናሌ
o አንዴ የቡና ሲኒ ሙለ ወተት ማጠጣት ወይም ሇገንፎ ማዘጋጃ
መጠቀም
o ገንፎዉ በሚዘጋጅበት ወቅት አዮዱን ያሇበት ጨዉ ይጠቀሙ

የገንፎዉ ይዘት ምን መሆን አሇበት?
 የገንፎዉን እህሌ (ከጤፍ/ከበቆል/ከስንዳ/ ከማሽሊ/ከአጃ/ ገብስ
 ህጻኑ የሚመገበዉ የእህሌ ገንፎ የዲበረ(የተመጣጠነ) እንዱሆን ሶስት አይነት
የተሇያዩ የምግብ አይነቶችን በየቀኑ በመጨመር ማበሌጸግ ያስፈሌጋሌ ሇምሳላ
o ቆስጣ ወይም ካሮት ወይም ቲማቲም ወይም ደባ ወይም ጎመን፣
o ምስር ወይም አተር ወይም ባቄሊ ወይም ስጋ ወይም እንቁሊሌ ወይም
ጉበት
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o ዘይት ወይም ቅቤ
ከ12-24 ወራት ሊለ ህጻናት ተጨማሪ ምግብ አመጋገብ

4

ከ12-24 ወራት ሊለ ህጻናት ተጨማሪ ምግብ አመጋገብ
ከጡት ወተት በተጨማሪ ከ12-23 ወር እዴሜ ሊሇዉ ህጻን
የተጨማሪ ምግቦችን
አመጋገብ
ህጻኑ/ኗ በቀን ስንት ጊዜ መመገብ ያስፈሌጋሌ?





ህጻኑ ሁሇት አመትና ከዚያ በሊይ እስኪሆነዉ ቀንና ላሉት ቢያንስ ስምንት ጊዜ
ጡት መጥባት ይኖርበታሌ፡፡
በቀን ሶስት ወይም አራት ጊዜ የበሇጸገ ገንፎ ወይም የቤተሰብ ምግብ መመገብ
ህጻኑ ፍሊጎት ካሇዉ ከዚያም በሊይ መመገብ ይቻሊሌ፡፡
አንዴ ወይም ሁሇት ጊዜ እንዯ መክሰስ የሚከተለትን የምግብ አይነት አንደን
መስጠት ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ አቮካድ፣የበሰሇ ማንጎ፣ፓፓያ፣ሙዝ፣ትኩስ
ዲቦ፣የተቀቀሇ ዴንችና ስኳር ዴንች፣የመሳሰለት
ህጻናትን በማበረታታት መመገብ ያስፈሌጋሌ

ህጻኑ ምን ያህሌ ገንፎ በቀን ዉስጥ መመገብ አሇበት?
o በአንዳ የሚመገበዉ ገንፎ አንዴ እና ግማሽ የቡና ሲኒ ይሆናሌ፡፡ ህጻኑ
ከፈሇጉ ከዚህም በሊይ መስጠት ይቻሊሌ፡፡
o የህጻኑ እዴሜ እየጨመረ በሄዯ ቁጥር የሚመገቡትን የምግብ መጠን
መጨመር ያስፈሌጋሌ
o ወተት የሚጠጣ ወይም ሇገንፎ ማዘጋጃ የሚሆን መስጠት አስፈሊጊ ነዉ
o ገንፎዉ በሚዘጋጅበት ወቅት አዮዱን ያሇበት ጨዉ ይጠቀሙ
o አንዴ ማንጎ፣አቮካድ፣ትንሽ ስኳር ዴንች፣አንዴ ሙዝ፣ሇመክሰስ መጠቀም
ይቻሊሌ
የገንፎዉ ይዘት ምን መሆን አሇበት?
 የገንፎዉን እህሌ (ከጤፍ/ከበቆል/ከስንዳ/ ከማሽሊ/ከአጃ/ ገብስ ማዘጋጀት ይቻሊሌ
 ህጻኑ የሚመገበዉ የእህሌ ገንፎ የዲበረ(የተመጣጠነ) እንዱሆን ሶስት አይነት
የተሇያዩ የምግብ አይነቶችን በየቀኑ በመጨመር ማበሌጸግ ያስፈሌጋሌ ሇምሳላ
o ቆስጣ ወይም ካሮት ወይም ቲማቲም ወይም ደባ ወይም ጎመን፣
o ምስር ወይም አተር ወይም ባቄሊ ወይም ስጋ ወይም እንቁሊሌ ወይም
ጉበት
o ዘይት ወይም ቅቤ
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ትምህርት ሶስት
ክፍሌ ሶስት
በንጽህና ምግብ ማዘጋጀት
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ትምህርት ሶስት
ክፍሌ ሶስት
በንጽህና ምግብ ማዘጋጀት

የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ምስሌ ምን ትመሇከታሊችሁ?
ምግብ ሇማብሰሌ የምትዘጋጅ እናት እጇንና የምታዘጋጀዉን ምግብና የመመገቢያ እቃ
እያጠበች ነዉ
በአካባቢያችሁ የህጻናትን ምግብ በምታዘጋጁበት ጊዜ እጃችሁንና የመመገቢያ እቃዉን
እንዳትና በምን ታጥቡታሊችሁ?

የህጻናትን ምግብ በንጽህና ማዘጋጀት










የህጻኑን ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችንን በዉሃና በሳሙና ወይም በአመዴ
መታጠብ ያስፈሌጋሌ
የህጻኑን የመመገቢያ እቃዎች በዯንብ ማጠብ ያስፈሌጋሌ
ህጻኑን ከመመገባችን በፊትና በኋሊ እጃችንን በዉሃና በሳሙና ወይም በአመዴ
መታጠብ ይኖርብናሌ
ህጻኑ በእጁ የሚመገብ ከሆነ እጁን በዉሃና በሳሙና ወይም በአመዴ ማጠብ
ተገቢ ነዉ
የህጻናትን አይነ ምዴር ካጸዲን በኋሊ እጃችንን በዉሃና በሳሙና ወይም በአመዴ
መታጠብ ይኖርብናሌ
በአንዳ የአዘጋጀነዉን ምግብ ወዱያኑ ሇህጻኑ መመገብ እንጂ የዋሇ ምግብ
በፍጹም ሇህጻናት መስጠት የሇብንም፡፡
ህጻኑን ፈሳሽ ነገር በምናጠጣበት ጊዜ በኩባያ መጠቀም አስፈሊጊ ነዉ፡፡
ጡጦ ሇማጽዲት አስቸጋሪ ስሇሆነ ህጻኑን ሇተቅማጥ ይዲርጋሌ፡ ስሇዚህ ጡጦን
መጠቀም ማስወገዴ አሇብን
የቤተሰብ የመጸዲጃ ቤት ሰርቶ መጠቀም ዝንቦች እንዲይራቡና በሽታ
እንዲይዛመት ያገሇግሊሌ

የማጠቃሇያ ጥያቄ
ምግብን በንጽህና ማዘጋጀት የሚሰጠዉ ጠቀሜታ ምንዴን ነዉ?
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ትምህርት ሶስት
ክፍሌ አራት
ሇ6-24 ወራት እዴሜ ሊሊቸዉ ህጻናት ተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀት
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ትምህርት ሶስት
ክፍሌ አራት
ከ6-11 ወራት እዴሜ ሊሊቸዉ ህጻናት ተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀት
የመወያያ ጥያቄ
በዚህ ስእሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
ሇህጻናት ተጨማሪ ምግብ (ገንፎ) ሇማዘጋጀት የሚጠቅም የምግብ አይነትና ምግብ
የምታዘጋጅ እናት፣የተዘጋጀ የህጻናት ምግብ፣ እየተመገበ ያሇ ህጻን
እዴሜዉ ከ6-11 ወር ሇሆነዉ ሌጃችሁ ከጡት ወተት በተጨማሪ በሚከተለት መንገዴ
በቀን ከሁሇት እስከ ሶስት ጊዜ ገንፎ አዘጋጅቶ መመገብ ይቻሊሌ
የሚያስፈሌጉ ጥሬ ምግቦች
መጠን
የገብስ ወይም የበቆል ወይም የጤፍ ወይም የስንዳ ወይም የማሽሊ ደቄት ግማሽ የቡና ሲኒ
የአተር ወይም የባቄሊ ወይም የሽንብራ ደቄት
አንዴ የሻይ ማንኪያ
አነስተኛ መጠን ያሇዉ ካሮት
አንዴ
ቲማቲም
አንዴ
ወተት
ግማሽ የቡና ሲኒ
ቅቤ ወይም ዘይት
ሁሇት የሻይ ማንኪያ
ዉሃ
ሶስት የቡና ሲኒ
አዮዱን የተጨመረበት ጨዉ
ሇጣእም
መካከሇኛ መጠን ያሇዉ ሙዝ
አንዴ
አዘገጃጀት
1) የገብሱን ወይም የበቆልዉን ደቄት ከአተር ወይም ከባቄሊዉ ደቄት ጋር
መቀሊቀሌ
2) በተቀሊቀሇዉ ደቄት ሊይ ዉሃና ወተት በመጨመር እሳት ሊይ መጣዴ
3) ቲማቲሙን መቀቀሌ መሊጥና መክተፍ
4) ካሮቱን ማጠብ፣መሊጥ፣መክተፍና በዉሃ መቀቀሌና መፍጨት
5) የተፈጨዉን ካሮትና ቲማቲም እና ቅቤ ወይም ዘይት ገንፎዉ ሊይ መጨመርና
እያማሰለ እንዱበስሌ ማዴረግ
6) በአዮዱን የተቀመመዉን ጨዉ ሇጣእም መጨመር
7) ገንፎዉ እንዱቀዘቅዝ ማዴረግና ህጻኑ እንዱበሊ በማበረታታት በትእግስት
መመገብ
ሇመክሰስ የሚሆን ሙዝ
ሙዙን ማጠብና መሊጥ
ሙዙን በንጹህ ኩባያ ዉስጥ በማንኪያ መፍጨት
ህጻኑን ማንኪያ በመጠቀም መመገብ
የማጠቃሇያ ጥያቄ
ከተዘረዘሩት ምግቦች ዉጭ ላልች በአካባቢ የሚገኙ ምግቦች ምን ምን አለ?
9

ከ12-24 ወራት እዴሜ ሊሊቸዉ ህጻናት ተጨማሪ ምግብ አዘገጃጀት

10

እዴሜዉ ከ12- 24 ወር ሇሆነዉ ሌጃችሁ ከጡት ወተት በተጨማሪ በሚከተለት
መንገዴ በቀን ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ገንፎ አዘጋጅቶ መመገብ ይቻሊሌ

የሚያስፈሌጉ ጥሬ ምግቦች
የገብስ ወይም የበቆል ወይም የጤፍ ወይም የስንዳ ወይም የማሽሊ ደቄት
ጎመን
እንቁሊሌ
አነስተኛ መጠን ያሇዉ ቲማቲም
ወተት
ቅቤ ወይም ዘይት
ዉሃ
አዮዱን የተጨመረበት ጨዉ
የበሰሇ ፓፓያ

መጠን
አንዴ የቡና ሲኒ
አንዴ ቅጠሌ
አንዴ
አንዴ
አንዴ የቡና ሲኒ
ሁሇት የሻይ ማንኪያ
አራት የቡና ሲኒ
ሇጣእም
ግማሽ መካከሇኛ
መጠን ያሇዉ

አዘገጃጀት
1) የገብሱን ወይም የበቆልዉን ደቄት ከዉሃና ከወተት ጋር ማዋሃዴና በእሳት ሊይ
መጣዴ
2) ጎመኑን ማጠብና መቀቀሌ
3) ጎመኑን ከእሳት ሊይ ማዉጣትና አዴቅቆ መፍጨት
4) እንቁሊለን መምታትና የተፈጨዉ ጎመን ጋር መቀሊቀሌ
5) ጎመኑንና እንቁሊለን እንዱሁም ቅቤ ወይም ዘይት በገንፎ ሊይ መጨመርና
በማማሰሌ እንዱበስሌ ማዴረግ
6) በአዮዱን የተቀመመዉን ጨዉ ሇጣእም መጨመር
7) ገንፎዉ እንዱቀዘቅዝ ማዴረግና ህጻኑ እንዱበሊ በማበረታታት በትእግስት
መመገብ
ሇመክሰስ የሚሆን ፓፓያ
ፓፓያዉን ማጠብ፣መቁረጥና ፍሬዉን ማዉጣት
ፓፓያዉን በትናንሹ መቁረጥና ህጻኑ እንዱመገበዉ መስጠት
ማስታወሻ
የህጻናትን ምግብ ከዴንች፣እንጀራ፣ ስጋ፣ደባ እና ላልች በአካባቢ ከሚገኙ ምግቦች
ማዘጋጀት ይቻሊሌ፡፡
የማጠቃሇያ ጥያቄ
የህጻናትን ምግብ አዘገጃጀት ወዯየቤታችሁ ሄዲችሁ ምን ያህሌ ተግባራዊ
ታዯርጉታሊችሁ?

11

ትምህርት ሶስት
ክፍሌ አምስት
የህጻናት የእዴገት ክትትሌ
የሴቶች የእዴገት ክትትሌ ፎርም

የወንድች የእዴገት ክትትሌ ፎርም

12

የህጻናት የእዴገት ክትትሌ

የመወያያ ጥያቄዎች




በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
በሴትና በወንዴ የተከፋፈሇ የእዴገት ክትትሌ ሰንጠረዥ ነዉ
በአካባቢያችሁ የህጻኑን እዴገት መከታተሌ የተሇመዯ ነዉ? ካሌሆነ ሇምን?

የህጻናት የእዴገት ክትትሌ








የእዴገት ክትትሌ የህጻኑን ትክክሇኛ አስተዲዯግ በቀሊለ ሉያሳይ የሚችሌና
ተገቢዉን እርምጃ በተገቢዉ ወቅት እንዱወስደ ሇወሊጆች የሚያስፈሌግ
ከፍተኛ ጠቀሜታ ያሇዉ ነዉ፡፡
በእዴገት ክትትሌ ወቅት መዯበኛ በሆነ መሌኩ ከሁሇት ዓመት በታች የሆኑ
ህጻናትን ክብዯትና ቁመት በየወሩ መሇካት አስፈሊጊ ነዉ
አስተዲዯጋቸዉ የተሇያየ በመሆኑ የወንዴና የሴት የእዴገት ክትትለ
ሰንጠረዥ የተሇያየ ነዉ
ትክክሇኛ ያሌሆነ እዴገት ካሇ በጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛዋና በጤና በጎ
መሌእክተኛዋ ስሇ ህጻኑ አመጋገብ ሁኔታ ከቤተሰብ ጋር ምክክር ማዴረግ
ያስፈሌጋሌ
ትክክሇኛ የሆነ እዴገት ካሇ ዯግሞ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛዋ ወይም
የጤና በጎ መሌእክተኛዋ እናትየዋን በበሇጠ እንዴታሻሽሌ ማበረታታት
ይገባታሌ፡፡
በዚህ መሰረት የህጻናት የአመጋገብና የእዴገት ሁኔታ ይሻሻሊሌ ማሇት ነዉ፡፡

የእዴገት ክትትሌ ሰንጠረዥ አተረጓጎም







ከሰንጠረዡ በስተግርጌ በኩሌ ያሇዉና ወዯ ጎን የተሰመረዉ የሚያመሇክተዉ
የህጻኑን እዴሜ በወራት ሲሆን ወዯ ሊይ የተሰመረዉ የሚያመሇክተዉ
የህጻኑን ክብዯት ነዉ
በህጻኑ እዴሜ ትይዩ የክብዯትን መጠን የነጥብ ምሌክት ማስቀመጥ
ነጥቡ በሁሇቱ ቀይ መስመሮች መካከሌ ካረፈ ህጻኑ ትክክሇኛ እዴገት ሊይ
ነዉ ማሇት ነዉ
ነጥቡ በሰንጠረዡ በታችኛዉ ክፍሌ ማሇትም በቀዩና በጥቁሩ መስመር
መካከሌ ካረፈ የህጻኑ ክብዯት መሆን ከሚገባዉ በታች ነዉ ማሇት ነዉ፡
በዚህ ወቅት እናት ምክርና ክትትሌ ያስፈሌጋታሌ
ነጥቡ በሰንጠረዡ የታችኛዉ ክፍሌ ከጥቁሩ መስመር በታች ካረፈ የህጻኑ
በጣም ዝቅ ያሇ ስሇሆነ በአቅራቢያ ወዯሚገኝ የጤና ዴርጅት በመሄዴ
ክትትሌ እንዱዯረግ ያስፈሌጋሌ፡፡

13

ትምህርት ሶስት
ክፍሌ ስዴስት
በተቅማጥ የታመመ ህጻን አመጋገብ

14

ትምህርት ሶስት
ክፍሌ ስዴስት
በተቅማጥ የታመመ ህጻን አመጋገብ
የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?



በተቅማጥ የተያዘ ህጻን እየተጸዲዲ፣ በተቅማጡ ምክንያት ህጻኑ አቅም አጥቶ
፣ እናትና አባት በተቅማጥ የታመመ ሌጃቸዉን ፈሳሽ ሲያጠጡት
በአካባቢያችሁ ህጻናት ተቅማጥ በሚታመሙበት ወቅት ምን ታዯርጋሊችሁ?

ህጻናት ተቅማጥ በሚታመሙበት ወቅት ተገቢ አመጋገብ
 ከስዴስት ወር በታች ሇሆኑ ህጻናት
 ከወትሮዉ በበሇጠ ሁኔታ በተዯጋጋሚ ጡት ማጥባት ያስፈሌጋሌ ይህም
ከህጻኑ የወጣዉን ፈሳሽ እንዱተካና ህጻኑ በቶል እንዱያገግም ያዯርጋሌ፡፡
 6 ወርና ከዚያ በሊይ እዴሜ ሊሊቸዉ ህጻናት
 ሇህጻኑ ከጡት ወተት በተጨማሪ ከወትሮዉ በበሇጠ ተጨማሪ ምግቦችንና
ፈሳሽ መስጠት አስፈሊጊ ነዉ
 በቤት ዉስጥ የሚዘጋጁ ፈሳሾችን እንዯ አጥሚት፣ተፈሌቶ የቀዘቀዘ ዉሃ፣
ወተት፣የፍራፍሬ ጭማቂ፣የሩዝ ዉሃና ላልች ፈሳሾችን በተዯጋጋሚ
እንዱጠጣ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ ይህም ከህጻኑ ሰዉነት የወጣዉን ፈሳሽ በመተካት
ህጻኑ ሇሰዉነት መሟሸሽ እንዲይጋሇጥ ይረዲሌ፡፡
 ህጻኑ አንዴ ጊዜ ዉሃማ ተቅማጥ ባስቀመጠዉ ቁጥር አንዴ ብርጭቆ ፈሳሽ
ነገር መጠጣት ይኖርበታሌ፡፡
 ኦ.አር.ኤስ ወይም ህይወት አዴን ወይም ወዝ መሊሽ ንጥረ ነገር ከጤና
ዴርጅት በማምጣት እንዱጠጣ ማዴረግ ተገቢ ነዉ
 በበሽታዉ ምክንያት የህጻኑ የምግብ ፍሊጎት ሉቀንስ ስሇሚችሌ ትንሽ ትንሽ
በተዯጋጋሚ ምግብ እንዱመገብ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ
 ህጻኑ አዯገኛ ምሌክቶችን ካሳየ ወዱያዉኑ በአቅራቢያዉ ወዯሚገኝ የጤና
ዴርጅት መዉሰዴ ይገባሌ፡፡
አዯገኛ ምሌክቶች
ተቅማጡ ዯም የቀሊቀሇ ከሆነ፣ትዉከት(ማስመሇስ) ካሇ፣ትኩሳት
ሲኖረዉ፣ፈሳሽ መዉሰዴ ወይም መብሊት ሲያቅተዉና ሰዉነቱ ሲዯክም
የማጠቃሇያ ጥያቄዎች
በአካባቢያችሁ ህጻናት ተቅማጥ በሚታመሙበት ወቅት ከወትሮው በበሇጠ ፈሳሽ
ነገር እንዱጠጡና እንዱመገቡ ምን መዯረግ አሇበት ትሊሊችሁ?

15

የህይወት አዴን ( ወዝ መሊሽ) ንጥረ ነገር አዘገጃጀት

16

የህይወት አዴን ( ወዝ መሊሽ) ንጥረ ነገር አዘገጃጀት

የመወያያ ጥያቄዎች
በዚህ ስእሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
 እናት የህይወት አዴን ወይም ወዝ መሊሽ ንጥረ ነገር እያዘጋጀች ነዉ

አዘገጃጀት









አንዴ ከረጢት/ እሽግ ህይወት አዴን (ወዝ መሊሽ) ንጥረ ነገርን ተፈሌቶ
በቀዘቀዘ በአንዴ ሉትር (አንዴ ጆግ) ዉሀ መበጥበጥ
የህይወት አዴን (ወዝ መሊሽ) ንጥረ ነገር ደቄቱ እስኪዋሃዴ ዴረስ
ማገናኘት (ማዋሃዴ)
ህጻኑ ተቅማጥ ባስቀመጠዉ ቁጥር ግማሽ ኩባያ ማጠጣት
ህጻኑ የሚያስመሌሰዉ ከሆነ በየአስር ዯቂቃዉ ቀስ እያለ ማጠጣት
ላልች ፈሳሾችን ማሇትም እንዯ የጡት ወተት፣ አጥሚት፣የሩዝ
ዉሃ፣ንጹህ ዉሃ የመሳሰለትን በተጨማሪ መስጠት
ሇህጻኑ የምንሰጠዉን እንዯ አጥሚት፣የፍራፍሬ ጭማቂ፣ወተት
የመሳሰለትን ፈሳሽ መጠን ተቅማጡ ከቆመበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሁሇት
ሳምንት ዴረስ ህጻኑ ቀዴሞ ይጠጣ ከነበረዉ መጠን በመጨመር መስጠት
ያስፈሌጋሌ፡፡
በአንዴ ጊዜ የተዘጋጀ ወዝ መሊሽ ንጥረ ነገር የሚያገሇግሇዉ ሇአንዴ ቀን
ብቻ ነዉ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄ
በአካባቢያችሁ ህጻናት በተቅማጥ በሽታ ሲታመሙ ወዝ መሊሽ ንጥረ ነገር
የተሇመዯ ነዉን? ካሌሆነ ሇምን?

መስጠት

17

ከህመሙ የዲነ ህጻን አመጋገብ

18

ከህመሙ የዲነ ህጻን አመጋገብ

የመወያያ ጥያቄዎች




በምስለ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
እናት ሌጇን ጡት ስታጠባና ወሊጆች ተጨማሪ ምግብ እየመገቡ ነዉ
በአካባቢያችሁ ከህመሙ ያገገመን ህጻን እንዳት ትመግባሊችሁ?

ከህመሙ የዲነ ህጻን ተገቢ አመጋገብ
 ከስዴስት ወር በታች ሇሆነዉ ህጻን


ህጻኑ ከበሽታ ከዲነ በኋሊ ጡት የማጥባት ዴግግሞሽን ከወትሮዉ
መጨመር ህጻኑ በቶል እንዱያገግምና ያጣዉን ክብዯት መሌሶ እንዱያገኝ
ይረዲሌ፡፡
 6 ወርና ከዚያ በሊይ ሇሆናቸዉ ህጻናት



ህጻናት ከህመም ከዲኑም በኋሊም በበሽታዉ ምክንያት የምግብ
ፍሊጎታቸዉ ዝቅተኛ ሉሆን ስሇሚችሌ ጊዜ ወስድ በማበረታታት ምግብ
እንዱመገቡ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡



ህጻኑ ከህመሙ ከዲነ በኋሊ ተጨማሪ ምግብ እንዱመገብ ማዴረግ
በሽታዉ ካዯረሰበት ጉዲት በቶል እንዱያገግምና ክብዯቱን መሌሶ
እንዱያገኝ ይረዲሌ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄዎች
ከህመማቸዉ የዲኑን ህጻናት በምን ዓይነት መሌኩ ሌንመግባቸዉ ይገባሌ?

19

ትምህርት አራት
ክፍሌ አንዴ
አሌሚ ንጥረ ነገሮች

20

ትምህርት አራት
ክፍሌ አንዴ
የቫይታሚን ኤ ጥቅም
የመወያያ ጥያቄዎች




በዚህ ምስሌ ምን ትመሇከታሊችሁ?
የቫይታሚን ኤ እንክብሌን የሚያሳይ ስዕሌና የቫይታሚን ኤ ምንጮችን
የሚያሳይ ስእሌ
በምትኖሩበት ማህበረሰብ ዉስጥ ቫይታሚን ኤ ከምን ማግኘት
ትችሊሊችሁ?
የቫይታሚን ኤ ጥቅምና ቫይታሚን ኤ የሚገኝበት ምንጮች










ቫይታሚን ኤ ሇህጻናት የዓይን ጤንነት እንዱሁም በሽታን መቋቋም
እንዱችለ የሚረዲ ጠቃሚ ንጥረ ነገር ነዉ
በተጨማሪም የቫይታሚን ኤ እጥረት ሇአይነስዉርነት ስሇሚዲርግ
ቫይታሚን ኤን መዉሰዴ የአይን ጤንነት የተጠበቀ ያዯርጋሌ
የህጻኑ እዴሜ ስዴስት ወር ከሆነዉ ጊዜ ጀምሮ እስከ አምስት አመት
ጥንካሬዉንና ጤንነቱን ጠብቆ እንዱያዴግ በየስዴስት ወሩ የቫይታሚን ኤ
እንክብሌ መዉሰዴ ይኖርበታሌ፡፡
እናት የሌጇ ጤንነትና ጥንካሬ የተጠበቀ እንዱሆን ከወሉዴ በኋሊ ባለት
45 ቀናት ዉስጥ የቫይታሚን ኤ እንክብሌ መዉሰዴ ይኖርባታሌ
እናት በቫይታሚን ኤ የበሇጸጉ ምግቦችን መመገብ የእናትዩዋ የጡት
ወተት የሌጇን ጤንነት እና ጥንካሬ ሇመጠበቅ በሚረደ ጠቃሚ በሆኑ
ንጥረ ምግቦች የበሇጸገ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡
ቫይታሚን ኤ እንክብሌ በጤና ዴርጅቶች፣ ዉል ገብ የክትባት
አገሌግልት በሚሰጥባቸዉ ጊዜያት እንዱሁም በዘመቻ መሌክ በሚሰጥ
የጤና አገሌግልት ክፍሇ ጊዜያት ይሰጣሌ
በቫይታሚን ኤ የበሇጸጉ የምግብ አይነቶች የሚከተለት ናቸዉ
o ከእንስሳት - ጉበት፣ኩሊሉት፣ወተት፣ቅቤ፣አይብ፣አሳ፣እንቁሊሌ
ይገኛሌ፡፡
o ከእጽዋት - ካሮት፣በርበሬ፣ማንጎ፣ፓፓያ፣ደባ ይገኛሌ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄ
የቫይታሚን ኤ አመጋገብን ሇማሻሻሌ ሌንወስዲቸዉ የሚገቡ እርምጃዎች ምንዴን
ናቸዉ?

21

ትምህርት አራት
ክፍሌ ሁሇት
በብረት ማእዴን የበሇጸጉ ምግቦች ጥቅም
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ትምህርት አራት
ክፍሌ ሁሇት
በብረት ማእዴን የበሇጸጉ ምግቦች ጥቅም
የመወያያ ጥያቄዎች


በዚህ ምስሌ ምን ትመሇከታሊችሁ?
o የብረት ማእዴን ምንጭ የሆኑ ምግቦችን ማሇትም እንዯ
ጎመን፣እንቁሊሌ፣ወተት፣ስጋ ጉበት የመሳሰለት



በአካባቢያችሁ በብረት ማእዴን የበሇጸጉ ምግቦችን ከምን ማግኘት
ትችሊሊችሁ?

በብረት ማዕዴን የበሇጸጉ ምግቦች ጥቅም









በብረት ማእዴን የበሇጸጉ ምግቦችን በበቂ ሁኔታ አሇመመገብና የብረት
ማእዴን እጥረት መከሰት ሰዉነታችንን ሇዯምማነስ በሽታ ያጋሌጣሌ
ነፍሰጡር ሴት በእርግዝና ወቅት የሚያስፈሌጋትን ከፍተኛ የብረት
ማዕዴን ፍሊጎት ሇማሟሊትና የሌጇን ጤንነት ሇመጠበቅ በቂ የሆነ
በብረት ማዕዴን የበሇጸገ ምግብ መመገብና በተጨማሪም በጤና ዴርጅት
በኩሌ የሚሰጠዉን የብረት ማእዴን እንክብሌ ሇስዴስት ተከታታይ ወራት
መዉሰዴ ይኖርባታሌ
የአንጀት ጥገኛ ትሊትልች የዯም ማነስ እንዱከሰት በማዴረግ የአእምሮና
የአካሌ እዴገት ዯካማ እንዱሆን ስሇሚያዯርጉ ህጻናት ከሁሇት አመት
እዴሜያቸዉ ጀምሮ በየስዴስት ወሩ የአንጀት ጥገኛ ትሊትልችን
የሚያጠፋ መዴሀኒት ከጤና ዴርጅት መዉሰዴ ይኖርባቸዋሌ
ወባ የዯም ማነስ ችግርን ስሇሚያስከትሌ ነፍሰ ጡር ሴቶች፣የሚያጠቡ
እናቶች እንዱሁም ህጻናት በጸረ ወባ ኬሚካሌ በተነከረ አጎበር ዉስጥ
መተኛት ይገባቸዋሌ፡፡
በብረት ማእዴን የበሇጸጉ ምግቦች እንዯ ጎመን፣እንቁሊሌ፣ወተት፣ስጋ
ጉበት የመሳሰለት ናቸዉ

የማጠቃሇያ ጥያቄ
በብረት ማእዴን የበሇጸጉ ምግቦችን በአካባቢያችን እንዳት ማግኘት እንችሊሇን?
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ትምህርት አራት
ክፍሌ ሶስት
የአዮዱን ማዕዴን ጥቅም
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ትምህርት አራት
ክፍሌ ሶስት
የአዮዱን ማዕዴን ጥቅም

የመወያያ ጥያቄዎች


በስዕለ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?
o በአዮዱን የተቀመመ ጨዉ በታሸገ እቃ የሚያሳይ ስዕሌ



በአካባቢያችሁ በአዮዱን የተቀመመ ጨዉ የምታገኙት ከየት ነዉ?
የአዮዱን ማዕዴን ጥቅም








አዮዱን- በተፈጥሮ ከአፈር ዉስጥ የሚገኝ ሲሆን አዮዱን ባሇበት አፈር ሊይ
የበቀሇ አዝርዕት የአዮዱን ይዘት ይኖረዋሌ
በአብዛኛዉ የአገራችን አፈር በጎርፍ በመሸርሸሩ ምክንያት ከመሬት የሚገኘዉ
የአዮዱን መጠን ዝቅተኛ እየሆነ በመምጣቱ ህብረተሰቡ ከፍተኛ በሆነ የአዮዱን
እጥረት እየተጠቃ ይገኛሌ
የአዮዱን እጥረት እንቅርት በሽታ ያስከትሊሌ
ነፍሰ ጡር ሴቶች የሚወሇዯዉን ሌጃቸዉን ጤንነት ሇመጠበቅ አዮዱን ያሇበትን
የምግብ ጨዉ መመገብ አሇባቸዉ፡፡ አዮዱን የህጻናት የአእምሮ እዴገት ዘገምተኛ
እንዲይሆን ያዯርጋሌ፡፡
የአዮዱንን እጥረት ሇመከሊከሌ ከአዮዱን ጋር የተቀሊቀሇ ጨዉ ከገበያ ገዝቶ
በመጠቀም በሽታዉን መከሊከሌ አስፈሊጊ ነዉ፡፡
በአካባቢያችን የሚገኝ ከሆነ ከባህር ዉስጥ የሚወጡ ምግቦች እንዯ አሳና
የመሳሰለት የአዮዱን ምንጮች ናቸዉ

የማጠቃሇያ ጥያቄ
በአዮዱን የተቀመመ ጨዉ ህብረተሰቡ እንዱጠቀም ምን መዯረግ አሇበት?
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ትምህርት አራት
ክፍሌ አራት
የቫይታሚን ዱ ጥቅም
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ትምህርት አራት
ክፍሌ አራት
የቫይታሚን ዱ ጥቅም

የመወያያ ጥያቄዎች


በዚህ ምስሌ ሊይ ምን ትመሇከታሊችሁ?




ህጻን ሌጅን ፀሀይ የምታሞቅ እናትን የሚያሳይ ስዕሌ

በአካባቢያችሁ ህጻናትን ፀሐይ ማሞቅ የተሇመዯ ተግባር ነዉን?

የቫይታሚን ዱ ጥቅም




ቫይታሚን ዱ ሇአጥንት እና ጥርስ የተስተካከሇ አዴገትና ጥንካሬ በጣም
ጠቃሚ ነዉ
ህጻናት ከተወሇደ ከ15 ቀን ጀምሮ በየቀኑ ጠዋት ጠዋት ከ20 እስከ 30
ዯቂቃ ፀሐይ መሞቅ አሇባቸዉ
የህጻኑ ቆዲ የፀሐይ ሙቀትን በመሳብ ሇአጥንት እዴገትና ሇመሌካም
ጤንነት አስፈሊጊ የሆነዉን ቫይታሚን ዱ ሰዉነቱ እንዱያመርት ይረዲሌ፡፡

የማጠቃሇያ ጥያቄ
ህጻናትን ፀሐይ ማሞቅ የሚያስፈሌግበት ምክንያት ምንዴን ነዉ?
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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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