
 

            

 

 

 

እኛ ማን ነን? 

ጃፊኮ ኮንፍልቲንግ በኢትዮጵያ ውስ በተጤያዩ የልማት ዘፊ ች ውስ
ጤሚፍሩ ድፊጅቶች እና ተቋማት ደረጃውን የ በቀ የሙያ ድጋ አገልግሎት
የሚፍ አማካሪ ድፊጅት ነው፡፡ እ ኤ አ ከ ዓ ም ጀምፋ ጃፊኮ
ኮንፍልቲንግ እንግሊዝ ሀገፊ ከሚገኘው ጤንደን ጠይጅን እና ትፋፒካል
ሜድስን ት ቤት ጋፊ በመተባበፊ ፤ በኢትዮጵያ ውስ ስላጤው የእናቶች እና
የጨቅላ ህፃናት የ ና አገልግሎት ሁኔታ ጤመረዳት ናቶችን በመስራት ላይ
ይገኛል፡፡ ኢትዮጵያ ውስ የተፍሩ ናቶች እንደሚያመጤክቱት፤ በህይወት
ከሚወጤዱ ህፃናት መካከል አንድ እናት በወሊድ ምክንያት ህይወቷ
ሲያል ፤ ህፃናት ደግሞ እድሜያቸው አንድ ወፊ ሳይሞላ ህይወታቸው
ያል ል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ሁኔታ ጤማሻሻል እና እናቶችና ህፃናት
የተሻጤ ህይወት እንዲኖራቸው ጤማድረግ ቁፊ ኝነቱን እያሳየ ይገኛል፡፡ እኛም
በምን አይነት መንገድ ይህንን ሁኔታ ማሻሻል እንደሚቻል ጤማወቅ
አልመናል፡፡

ጤማወቅ የፈጤግነው ምንድን ነው? 

የቤተፍብ አባላት በቤታቸው፤ በ ና ኬላ እና በ ና ቢያ ስጤሚያገኙት 

የ ና አገልግሎት ጤማወቅ ፈልገናል፡፡ በተጤይም ጤእናቶችና ህፃናት፤ 
ቤተፍቦች ስንት ጊዜ የ ና አገልግሎት እንደሚያገኙ፤ የ ና አገልግሎቱን 

ጤማግኘት የሚያወ ት ወጪ ምን ያህል እንደጣነ እና ይህ የሚያገኙት የ ና 

አገልግሎት ራቱ ምን ያህል እንደጣነ ማወቅ በ ም ቃሚ ነው፡፡ በተጤይ 

ደግሞ ኢትዮጵያ ውስ  ጤእናቶችና ህፃናት የሚፍ ው የ ና አገልግሎት ምን 

ያህል እየተሻሻጤ እንደጣነ ማወቅ እንፈልጋጤን፡፡ በዚህ መረጃ መፍረት ምን 

አይነት ቤተፍቦች የበጤ  የ ና አገልግሎት (እፊዳታ) እንደሚያስፈልጋቸውና 

መ ናከፊ ያጤባቸውን የ ና አገልግሎት ዘፊ ች የትኞቹ እንደጣኑ ምክፊ 

መስ ት እንችላጤን፡፡  

ናቱ እንዴት ተካጡደ? 

እ.ኤ.አ. በ 2012 እና በ 2015፤ በማህበረፍብ ውስ  ያጥ ሴቶችንና: 

ጤእነፊፎ የቅድመ ወሊድ፤ የወሊድ እና የድህረ ወሊድ አገልግሎት ጤእናቶቹና 

ጤተወጤዱት ህፃናት የፍ ትን የ ና ባጤሙያዎች መ ይቅ ይቀን መረጃ 

ፍብስበን ነበፊ፡፡ ይህ ናት የተዘጋጀው ከአራት ክልሎች በአንድነት በሚገኝ 

መረጃ ሲጣን፤ 80 መንደፋችን ና ኬላዎችንና ና ቢያዎችን በ አማራ 

ኦፋሚያ ትግራይና በደቡብ ብጡፋች ብጡረፍቦችና ህዝቦች ክልል ናቱን 
አካሂደናል፡፡   
 

በ ናቱ ምን ተገኘ? 

በሚቀ ጤው ገፅ ባጤው ፍን ረዥ ላይ እንደሚታየው፡ የተገኙትን ው ቶች 

የአራቱንም ክልሎች በአንድነት እና በተና ል አሳይተናል፡፡ እ.ኤ.አ. በ2012 

እና በ2015 መካከል የቅድመ ወሊድ እና የወሊድ አገልግሎቶች በከ ተኛ 

ሁኔታ ጭማሪ አሳይቷል፤ የቅድመ ወሊድ ክትትል በ 2012 ከነበረበት 22% 

በ2015 ወደ 39% ከ  ሲል፤ በ ና ተቋም የተፍ  የወሊድ አገልግሎት 

ደግሞ በ2012 ከነበረበት 15% በ 2015 ወደ 43% ከ  ብሏል፡፡ 
በተወጤዱ በሁጤት ቀን ውስ  የድህረ ወሊድ አገልግሎት ያገኙ ህፃናት ቁ ፊ 

ምንም ጤው  ያላሳየ ሲጣን፤ በሁጤቱም ናቶች ላይ አገልግሎቱን ያገኙ 

ህፃናት 4% ብቻ ናቸው፡፡ 
በ ና ተቋማት አገልግሎት ጤመስ ት አስፈላጊ የጣኑ አቅፊቦቶች መሻሻል 

አሳይተዋል፡፡ እ.ኤ.አ. በ2012 ጤቅድመ ወሊድ አስፈላጊ የጣኑ መሳሪያዎች 

(ዕቃዎች) በ12% ና ተቋማት ብቻ ሲገኙ፤ በ2015 ግን ወደ 38% ና 

ተቋማት ከ  ብሏል፡፡ የወሊድ አገልግሎት ጤመስ ት የሚያስፈልጉ 

መሳሪያዎች (ዕቃዎች) በ2012 በ 22% ና ተቋማት ብቻ ሲገኙ፤ 
በ2015 ወደ 68% ና ተቋማት ከ  ብሏል፡፡ ሁጥም ሴቶችና ህፃናት 

ሊያገኟቸው የሚገቡ አገልግሎቶች (መድጠኒቶች ወይም ህይወት ሊያድኑ 

የሚችጥ ተግባራት) አጥ፤ ጤምሳሌ የቴታነስ ክትባት፤ ከወሊድ በኋላ ደም 

መ ፍስ የሚከላከጥ መድጠኒቶች (uterotonics) እና እንደተወጤዱ የእናት 

ትን ማ ባት፡፡ ይህ ናት ብዙ እናቶችና ህፃናት እንደነዚህ ያጥ 

አገልግሎቶችን ከ2012 ይልቅ በ 2015 በተሻጤ መልኩ እያገኙ እንደጣነ 
ያሳያል፤ ነገፊ ግን አገልግሎቱ የሚያስፈልጋቸው እናቶችና ህፃናት ሁጥ እነዚህን 
አገልግሎቶች እያገኙ አይደጤም፡፡ 

ይህ ምን ማጤት ነው? 

እ.ኤ.አ. በ 2012 እና በ 2015 መካከል በወሊድ ዙሪያ ጤቤተፍቦች የተፍ  

የ ና አገልገሎቶች በ ም ተሻሽጤዋል፡፡ ብዙ ቤተፍቦች የ ና አገልግሎት 

የማግኘት ላጎት አሳይተዋል፤ እንዲሁም ተጨማሪ የ ና ተቋማት የተሻጤ 

የ ና አገልግሎት ጤመስ ት ዝግጁነት ነበራቸው፡፡  ሴቶች እና ህፃናት 

የሚያስፈልጋቸውን የ ና አገልግሎት እንዲያገኙ አገልግሎቱ ከዚህም በላይ 

መሻሻል አጤበት፤ በዚህም ምክንያት ተጨማሪ ህይወት ማዳን ይቻላል፡፡ 
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ዋና ው ቶች-  

ከ ናቱ 12 ወራት በ ት ህይወት ያጤው ልጅ ጤወጤዱ ሴቶች*፡፡ ሁጥም ው ቶች የሚያሳዩት በፐፊፍንት እና በ95 ፐፊፍንት ኮን ደንስ ኢንተፊቫል (confidence interval) ነው፡፡ 

መጤኪያ አራቱም ክልሎች
በአንድነት

አማራ ኦፋሚያ ደ ብ ብ ህ ትግራይ

የእፊግዝና እንክብካቤ
ነ ፍ ፊ ጣነው በትንሹ አራት ጊዜ የእፊግዝና ክትትል ያደረጉ ሴቶች በፐፊፍንት

ጤእፊግዝና ክትትል አስፈላጊ የጣኑ መሳሪያዎች ዕቃዎች ያሟጥ የመጀመሪያ ደረጃ ና
ተቋማት በፐፊፍንት
በቂ የጣነ የቴታነስ ቶክሶይድ ክትባት የተከተቡ ነ ፍ ፊ እናቶች በፐፊፍንት

በእፊግዝና ወቅት የሲ ሊስ ምፊመራ ተመፊምረው ው ት የተቀበጥ ሴቶች
በፐፊፍንት

የወሊድ አገልግሎት
በ ና ተቋም የወጤዱ ሴቶች በፐፊፍንት

ጤወሊድ አገልግሎት አስፈላጊ የጣኑ መሳሪያዎች ዕቃዎች ያሟጥ የመጀመሪያ ደረጃ ና
ተቋማት በፐፊፍንት
ከወሊድ በኋላ ሊከፍት የሚችል ደም መ ፍስን የሚከላከል መድጠኒት የፍ አዋላጆች
በፐፊፍንት
በወሊድ ጊዜ አዋላጆቻቸው የእጅ ጓንት አድፊገዋል ያጥ ሴቶች በፐፊፍንት

የጨቅላ ህፃናት እንክብካቤ
በተወጤዱ በሁጤት ቀናት ውስ የድህረ ወሊድ አገልግሎት ያገኙ ጨቅላ ህፃናት በፐፊፍንት

እነደተወጤዱ በአንድ ፍዐት ውስ ት መ ባት የጀመሩ ጨቅላ ህፃናት በፐፊፍንት

እትብታቸው ንፅህናው በተ በቀ ስጤት መሳሪያ የተቆረ ላቸውጨቅላ ህፃናት በፐፊፍንት

እንደተወጤዱ ባጤው የመጀመሪያ ቀን ውስ ገላቸውን ያልታ ቡ ጨቅላ ህፃናት በፐፊፍንት

 

*በህይወት የተወጤዱ ህፃናት ጤ2012 ናት ከመጋቢት 2012 - የካቲት 2013 ሲጣን፤ ጤ2015 ናት ደግሞ ከመጋቢት 2014 - የካቲት 2015 ነው፡፡ 


