
የህፃኑን ወይም የነፍሰ-ጡር እናትን የክትባት መረጃ ማመሳከር1

ክትባቱን መስጠት2

እያንዳንዱን የተሰጠዉን ክትባት መመዝገብ፤3

አጠቃላይ ድምር ማመሳከር እና ትክክለኛነት ማረጋገጥ4

የስራ ክንውንህን ለመገምገም ታሊ ሽቱን መጠቀም5

        

የመረጃን ጥራት ማሻሻል ሀብትን
በአግባቡ እንድንጠቀም ያደርጋል



የመረጃን ጥራት ማሻሻል

        

ትክክለኛ እና ታማኒ መረጃ ለህጻኑ ብቻ ሳይሆን የማህበረሰቡን የክትባት ደረጃ በወርሃዊና 

ዓመታዊ ሪፖርት ለማወቅ ይጠቅማል፡፡ ክትባት በሚሰጥበት ወቅት የክትባት መዝገብ 

ወይም የቤተሰብ ማህደር፤ የክትባት ካርድ እና ታሊ ሽት በአግባቡ መሞላት አለባቸው፡፡ 

ክትባት በሚሰጥበት ወቅት ምዝገባ በክትባት መዝገብ ተጀምሮ፤ ቀጥሎም የክትባት ካርድ 

እና ታሊ ሽት በቅደም ተከተል መሆን አለበት፡፡ 

በእያንዳንዱ የክትባት ቀን የጤና ኤክስቴንሽን ወይም ከታቢው ባለሙያ የሚከተሉትን ያደርጋል :-

የህፃኑ ወይም የነፍሰ-ጡር እናትን የክትባት መረጃ ማመሳከር፡-1

ክትባት መዝገቡ ላይ ተመዝግቦ ከተገኘ እና መረጃው ከክትባት ካርዱ ጋር አንድ አይነት ከሆነ 
ህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት መከተብ ይቻላል፡፡

ክትባቱን መስጠት2

ሰላምታ በማቅረብ የህጻኑን ተንከባካቢ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት ስም መጠየቅ
የህጻኑን ወይም ነፍሰ-ጡር እናት የክትባት ካርድ መጠየቅ
የህጻኑን ወይም ነፍሰ-ጡር እናት የክትባት ካርድ በመጠቀም፤ የህጻኑን ወይም 
ነፍሰ-ጡር እናት ስም ክትባት መዝገቡ ላይ መፈለግ

1



ክትባቱ እደተሰጠ ወዲያውኑ፤

እያንዳንዱን የተሰጠዉን ክትባት መመዝገብ፤3

የተሰጠውን ክትባት አይነትና ለስንተኛ ጊዜ እንደሆነ የክትባት መዝገቡ ላይ መመዝገብ፡ ከታች የተጠቀሰዉን መዝገብ በመጠቀም 
በትክክል መመዝገብ

2



የተሰጠውን የክትባት አይነት የክትባት ካርዱ ላይ መመዝገብ

        

1.  እያንዳንዱን የተሰጠ የክትባት አይነት፤ ስንተኛ ጊዜ እንደሆነና፤ የተሰጠበትን ቀን በክትባት ካርዱ ይሄን በሚገልጸው ቦታ ላይ መጻፍ 
         
        2.  ተጨማሪ ክትባት የሚያስፈልግ ከሆነ የሚቀጥለውን የክትባት ቀጠሮ ቀን የክትባት ከርዱ ላይ አስፍር፡፡ የህጻኑን ተንከባካቢ መቼና የት ቦታ ለሚቀጥለው 
     ክትባት መምጣት እንዳለባት ንገራት፡፡ መረዳቷን ለማረጋገጥ የህጻኑን ተንከባካቢ በራሷ ቃላት መቼና የት ቦታ ለሚቀጥለው ክትባት ልጁን ይዛ መምጣት 
      እዳለባት እንድትናገር ጠይቃት፡፡
       
       
       

3.  የክትባት ካርዱን ለህጻኑ ተንከባካቢ መልሰህ 
     ስጥ

4.  የህጻኑ ተንከባካቢ ወደ ጤና ተቋም በመጣች 
     ጊዜ ሁሉ የህጻኑን የክትባት ካርድ ለጤና 
     ባለሙያ ማሳየት እንዳለባት አስታውሳት 

የክትባት ካርዱን እንዴት እንደምንሞላ:

3



የተሰጠውን ክትባት አይነት ታሊ ሽት ላይ መመዝገብ

        

4.     ከ 1 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት እና ከ 1 ዓመት በላይ ለሆኑ 
        ህጻናት ለብቻ ታሊ አድርግ

3.    ይህንን ለእያንዳንዱ አይነት ለእያንዳንዱ ህጻን ወይም 
       ነፍሰ-ጡር እናት ተግብር 

       

5.    አንድ ሴት (ነፍሰ-ጡር የሆነች ወይም ያልሆነች) ከተከተበች በኃላ
       በትክክለኛው የታሊ ሽት አምድ ውስጥ ምልክት አድርግ

               

       

1.     አዲስ ታሊ ሽት ለእያንዳንዱ የክትባት መርሃ ግብር ተጠቀም

2.    ክትባቱን መጀመሪያ ስጥ (ለምሳሌ ፔንታ 2)፣ከዛም ታሊ ሽቱ 
       ላይ ይሄን መስጠትህን ምልክት አድርግ

!

!

4

ታሊ ሽት እንዴት እንደሚሞላ:



እያንዳንዱ የክትባት ክፍለ-ጊዜ ማብቂያ ላይ፤

አጠቃላይ ድምር ማመሳከር እና ትክክለኛነት ማረጋገጥ4

ታሊ ሽቱ ላይ በአንድ የክትባት ክፍለ-ጊዜ የተሰጠውን የእያንዳንዱ የክትባት አይነት ምልክቶች አጠቃላይ ድምር ይቀመጥ

የክትባት መዝገቡ ወይም የቤተሰብ ማህደር እና ታሊ ሽቱ አንድ አይነት ሳይሆን ቢቀር ወርሃዊ ሪፖርት ላይ የሚላከው መዝገቡ ላይ 
ያለው መሆን አለበት፡፡

መረጃውን ለተቆጣጣሪ ወይንም ለሌላ ሰው ከመስጠትህ በፊት ከእያንዳንዱ ክትባት ክፍለ-ጊዜ በኃላ አመዘጋገቡን ፈትሽ

በታሊ ሽቱና በመዝገቡ መካከል ልዩነት ካለው፡

ወደ መዝገቡ ሂድና እንደገና ጥያቄ ውስጥ ላለው የክትባት መጠን የተሰጠውን ብዛት ተመልከት
መዝብ ላይ ያገኘኸውን ቁጥር ታሊ ሽቱ ላይ አስፍር
መዝብ ላይ ያገኘኸውን ቁጥር የምትጠራጠር ከሆነ አብሮህ ከሚሰራው ሰው ጋር አመሳክር (ለምሳሌ ከታቢው ጋር) 
ወይንም ከእናትየው ጋር (ቤቷ በመሄድና የክትባት ካርዱን በማየት ወይም በቃል ጠይቅ)

        

የስራ ክንውንን ለመገምገም ታሊ ሽት መጠቀም5

ከሁሉም ታሊ ሽቱ ላይ ያለውን የወሩን መረጃ ደምር
ሞኒተሪንግ ቻርት መረጃ ወቅታዊ አድርግ
ወርሃዊ ሪፖረቱን አዘጋጅ
ትልቅ ስራ በመስራትህ/ሽ ደስ ይበልህ/ሽ

5

ታሊ ሽቱ ላይ የተመዘገበውን ቁጥር የክትባት መዝገብ ወይም በክትባት መዝገብ ምትክ የቤተሰብ ማህደር የሚጠቀሙ 
ከሆነ ከቤተሰብ ማህደር ጋር  አመሳክር



ህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት ከዚህ በፊት በዚህ 
ጤና ተቋም ተከትባ የክትባት ካርድ ግን ከሌላት

• ህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት ለመጀመሪያ ጊዜ መቼ እንደተከተቡ ጠይቅ
• ስሙ(ሟ)ን  ከክትባት መዘገብ ላይ ፈልግ፤ በተከተበበት ቀን አካባቢ 
መሆን አለበት
• ለህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት አዲስ የክትባት ካርድ ስጥ
• የህክምና መረጃ ቁጥር ወይም መለያውን እና ሌሎች መለያ መረጃዎችን 
(ስም፤የትውልድ ቀን፤ፆታ ወዘተ) ከክትባት መዝገቡ ላይ ያለውን የህክምና 
መለያ ቁጥር ወደ ክትባት ካርድ ላይ አስፍር
• እንዲሁም የክትባት ቀኑን (ለእያንዳንዱ የተመዘገበ የክትባት አይነት) 
ከክትባት መዝገቡ ወደ ክትባት ካርድ አስተላልፍ

በአመዘጋገብ ጊዜ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሁኔታዎችና መፍትሄዎች

በአመዘጋገብ ጊዜ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ሁኔታዎች የጤና ኤክስቴንሽን ወይም ከታቢው ምን ማድረግ አለበት

ህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት የምትከተበው 
ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ

• ህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት  የክትባት መዝገብ ላይ ትግባ፤ የግለሰብ 
መረጃው እና የአድራሻ አምዶች (የትውልድ ቀን፤ፆታ፤ የመኖሪያ አድራሻ 
ወዘተ) ሁሉም መሞላት አለበት

• ለህጻኑ እና ነፍሰ-ጡር እናት አዲስ የክትባት ካርድ አዘጋጅ
• ክትባት መዝገቡ ላይ ያለውን የህክምና መለያ ቁጥር ክትባት ካርድ ላይ አስፍር

   o ለህክምና መረጃ  ወይም መለያ ቁጥር የህጻኑን ወይም ነፍሰ-ጡር እናት ቀጣይ ቁጥር 
      የክትባት መዝገቡ ላይ ስጥ (ለምሳሌ የመጨረሻው ቁጥር 003 ከነበረ የሚቀጥለው 
      ቁጥር 004 ይሆናል ማለት ነው)

    o ይህ ቁጥር ክትባት የወሰዱትን እና ክትትል የሚያስፈልጋቸውን ለመለየት ያገለግላል      

• በክትባት መዝገብ ላይ እንደ አዲስ ትመዝገብና አዲስ የክትባት ካርድ ይሰጣት
• ህፃኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት ምን ምን ክትባቶችን እንደወሰደች ጠይቅ
• በተገኘዉ መረጃ መሰረት ቀጣዩን ክትባት መስጠት  

ህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት ከዚህ በፊት በሌላ 
ጤና ተቋም ተከትባ የክትባት ካርድ ግን ከሌላት

• የክትባት መዝገቡ ላይ የህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት መረጃ ይግባ
• ለህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት ቀጣዩን የመለያ ቁጥር የክትባት መዝገቡ 
ላይ ስጥ (ለምሳሌ የመጨረሻው ቁጥር 003 ከሆነ የሚቀጥለው 004 ይሆናል 
ማለት ነው)
• ተመሳሳዩን ቁጥር የክትባት ካርዱ ላይ ጻፍ

የክትባት ካርድ ቢኖርና ስሙ(ሟ) ግን የክትባት 
መዘገብ ላይ ባይኖር

• የክትባት መዝገቡ ላይ በአዲስ ይመዝገብ
• የክትባት መዝገቡ ላይ የህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት ሌላውን ክትባት 
ወስደው መምጣታቸውን ግለጽ (ክትባት ካርዱ ላይ እንደተገለጸው)
• የክትባት ካርዱ ላይ የጤና ተቋሙን ስም እና አዲሱን የህክምና መለያ ቁጥር 
አስገባ (የቀድሞውን መለያ ቁጥር እንዳለ ይቀመጥ ምናልባት ህጻኑ ወይም 
ነፍሰ-ጡር እናት ወደ ቀድሞው የጤና ተቋም ወደፊት ተመልሰው ሊሄዱ 
ይችላሉና)

ህጻኑ ወይም ነፍሰ-ጡር እናት ከዚህ በፊት በሌላ 
ጤና ተቋም ተከትባ የክትባት ካርድ ይዛ ከመጣች

• ህጻኑ የተወለደበትን ቀን ወይም የእናትየውን ስም ከክትባት ካርድ እና 
የክትባት መዝገብ ጋር አንድ መሆኑን አመሳክር፡፡
• ሶስቱም አንድ አይነት ከሆነ የክትባት ካርዱ ከክትባት መዝገቡ ጋር አንድ 
አይነት እንዲሆን የክትባት ካርዱን መለያ ቁጥር ቀይር
• አንዱ ወይም ሁለቱ አንድ አይነት ከሆኑ ልጁ ራሱ መሆኑን ለማረጋገጥ 
አናትየውን የስም ወይም የአድራሻ ለውጥ አድርጋ ከሆነ ጠይቅ
• ልጁ ራሱ ከሆነ የክትባት መዝገቡ ላይ የግለሰብ መረጃውን እና አድራሻውን 
ወቅታዊ አድርግ
• ልጁ ራሱ ካልሆነ የክትባት መዝገቡ ላይ በአዲስ ይመዝገብ እና የክትባት 
ካርዱ ላይ የመለያ ቁጥሩ ይስፈር

ስሙ(ሟ) ክትባት መዝገብ ላይ ቢኖርና ክትባት 
ካርድ ላይ ያለው የመለያው ቁጥር መዝገቡ ላይ 
ካለው አንድ ባይሆን 

አንድ ህጻን ወይም ነፍሰ-ጡር እናት ለክትባት በድጋሜ ስትመጣ እንደ አዲስ መመዝገብ አያስፈልግም፡፡ 
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