ክትባት ያቋረጡ ህጻናትን ፈልጎ
ማግኘትና ማስከተብ
ምን?
በማን?
መቼ?
እንዴት?

ክትባት ያቋረጡ ህጻናትን ፍለጋ ማለት ህፃናት ክትባት ጀምረው ለተከታታይ የክትባት ቀጠሯቸው ሳይመለሱ የቀሩትን አፈላልጎ ማግኘትና
ማስከተብ ማለት ነው፡፡
ከታቢዎች ወይም የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች
በየወሩ መጨረሻ
1. ከክትባት መዝገብ ወይም ከቤተሰብ ማህደር ለቀጣይ የክትባት ቀጠሮ ያልተመለሱ ህጻናትን መለየት
ክትባት መዝገብን በመጠቀም፡ በወሩ መጨረሻ ላይ ቀጣይ ክትባት መውሰድ ኖሮባቸው ያልወሰዱ ህጻናትን ይለዩ፡፡
ለምሳሌ፡ አንድ ህጻን ፔንታ 1 ክትባትን የካቲት ወር ላይ ወስዳ ከሆነ ፔንታ 2 ክትባትን መጋቢት ወር ላይ መውሰዷን እናያለን፡፡
ወይም
የቤተሰብ ማህደርን በቲክለር ፋይል ውስጥ በማስቀመጥ መለየት፡፡ ከእያንዳንዱ የክትባት ቀን አገልግሎት በኋላ የቤተሰብ ማህደሩ ወደሚቀጥለው የክትባት ቀጠሮ
ወር ተወስዶ መቀመጥ አለበት፡፡

ለምሳሌ፡ አንድ ህጻን ፔንታ 1 ክትባትን ጥር ወር ከወሰደ የቤተሰብ ማህደሩ የካቲት ወር ላይ መቀመጥ አለበት ምክንያቱም የካቲት ላይ ፔንታ 2 መውሰድ ስላለበት፡፡
በወሩ መጨረሻ የቤተሰብ ማህደር ወደሚቀጥለዉ ወር ካልተላለፈ፡
ለምሳሌ፡ አንድ ህጻን በየካቲት ወር ላይ ፔንታ 2 ካልወሰደ የቤተሰብ ማህደሩ ወደ መጋቢት ወር አይተላለፍም፡፡
ከቤተሰብ ማህደር ዉስጥ የህፃኑን ስም መፈለግና ክትባት ያቋረጡ ህፃናትን መመዝገቢያ ቅጽ መሙላት

2. በክትባት ቀጠሯቸው ቀን ያልመጡት ህጻናት ስማቸው፤ የመኖሪያ አድራሻቸው፤ ወዘተ “ክትባት ያቋረጡ ህፃናትን መመዝገቢያ ቅጽ” ላይ መመዝገብ
ክትባት ያቋረጡ ማፈላለጊያ ቅጽ
ተ.ቁ
የምዝገባ ቀን

የህጻኑ ስም

የእናት ስም

የጎጥ ስም (ስልክ ቁጥር)

ያቋረጠው ክትባት

ውጤት**

** ውጤት፡ ተክትቧል፣ ወደ ሌላ ቦታ ተዛዉሯል፣ ክትባቱን አልፈለገም፣ በህይወት የለም

3. ክትባት ያቋረጡ ህጻናት ማፈላለጊያ ግልባጭ ቅጽ ህጻኑ ለሚኖርበት ቀበሌ ወይም ለንዑስ ቀበሌ ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛ ይሰጥ
ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛዋ የህፃኑን ስም ለጤና ልማት ሰራዊት / 1 ለ 5 ትስስር በመስጠት ህፃኑ መገኘቱን ማረጋገጥ አለባት፡፡

ክትባት ያቋረጡ ህጻናት ፈልጎ ለማግኘትና ለማስከተብ ከዚህ በታች የሚገኘዉን ሶስት ዋና ዋና ቅደም ተከተሎችን ተጠቀም፡፡
ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛዋ
ክትባት ያቋረጡ ህጻናትን መለየት

ከህጻኑ/ኗ ወላጆች ጋር መወያየት

ለህፃኑ ቤተሰብ ወይም ለሚመለከተው የማህበረሰብ
አደረጃጀት ደውል ፣ ሞባይል መልዕክት ላክ ወይም
በአካል (1 ለ 5 ትስስር፣ሴቶች ልማት ቡድን፣ወዘተ)
መወያየት

ስለጤናና ተዛማች ችግሮች በምን
መልኩ ልትረጃቸው እንደምትችይ
ጠይቂ

የማህበረሰብ አደረጃጀት የህፃኑን እናት የት
እንዳምትገኝ ይጠይቁና ልጇን ለሚቀጥለው
ክትባት እንድታመጣ ይንገሩ

የህፃኑን ቤተሰቦች ስለክትባቱ ወይም
ስለ ክትባት ባጠቃለይ ጥያቄ ካላቸው
ጠይቂ

ወደ ቤት ከሔድሽ ህፃኑን ለሚቀጥለው ክትባት
ቀን እንዲያመጡት ወላጆቹን ጠይቂ/ቅ፡፡ መቼና የት
እንደሚያመጡ ለወላጆች ንገሪ/ር

ህፃኑን ለሚቀጥለው ክትባት ቀን
ለምን እንዳልመጣ ጠይቂ

መመዝገብ

ክትባት ያቋረጡ ማፈላለጊያ ቅጽ ላይ የተሞላውን
መረጃ ውጤቱን መከታተል
ተከትቧል
2 ወደ ሌላ ቦታ ተዘዋውሯል፣
3 ክትባቱን አልፈለገም፣
4 በህይወት የለም
ህፃኑ ከተከተበ፣ ለሚቀጥለው ክትባት መቼ እና
የት ህፃኑን ይዛ መምጣት እንዳለባት ለእናትየዋ ንገሪ
የክትባት መዝገብ እና የክትባት ካርድ (ወይም
የቤተሰብ ማህደር) ላይ ክትባት የተሰጠበት ቀን
ወይም አግባብ ያለው ማስታወሻ (ለምሳሌ ቦታ
መቀየር፣ ክትባትን አለመፈለግ) ወቅታዊ አድርግ
የተሞላውን ክትባት ያቋረጡ ማፈላለጊያ ቅጽ
በጥንቃቄ በማስቀመጥ የድጋፋዊ ክትትል
ባለሙያዎች ሲመጡ እንዲያዩት አድርጊ
1

