የክትባት መርሃ ግብር ማዘጋጀትና
በየጊዜዉ መከለስ
ማን?
የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች
የመደበኛ ክትባት አገልግሎት
መሳካት ወሰኝ ናቸዉ!

የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ወይም ነርሶች፡
የመደበኛ ክትባት አገልግሎት መቼና የት እንደሚሰጥ መወሰን

ምን ያህል ቋሚ፤ ዉሎ ገብና ዉሎ አዳር ጣቢያዎች እንደሚያስፈልጉ መወሰን

ምን አይነት የክትባት ጣቢያ አንደሚያስፈልግ መወሰን

ይህ የመደበኛ ክትባት መርሃ ግብር እቅድ ለጤና ጣቢያ መላክ አለበት

ምን?
የመደበኛ ክትባት መርሃ ግብር
እቅድን ከህብረተሰቡና ከጤና ጣቢያ
ጋር በመወያየት የአገልግሎትን ጥራት
ለማሻሻል ይረዳል!

የመደበኛ ክትባት መርሃ ግብር እቅድ፡
ጊዜን በአግባቡ ለመጠቀምና የክትባት መርሃ ግብር አለመጣጣም ሲኖር ለማስተካከል ይረዳል
ለጤና ጣቢያ የክትባት ዝርዝር እቅድ ለመንደፍ ዋና ግብዓት ይሆናል

መቼ?
የጎጥ የክትባት መርሃ ግብር ዝርዝር እቅድ ሁል ጊዜ በየዓመቱ በሰኔ ወር ተዘጋጅቶ ለትስስር ጤና ጣቢያ በሀምሌ ወር መላክ አለበት፡፡
የጎጥ የክትባት መርሃ ግብር ዝርዝር እቅድ ቢያነስ በየሶስት ወሩ መከለስ አለበት፡፡ አስፈላጊ ሲሆን 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ዉስጥ ሊከለስ ይችላል፡፡

የመደበኛ ክትባት መርሃ ግብር ዝርዝር እቅድ ለትስስር ጤና ጣቢያ መላክ
የመደበኛ ክትባት አገልግሎት መቼና የት እንደሚሰጥ ለማሳወቅ ይረዳል
ሁሉንም ህፃናትና ነፍሰ-ጡር ታላሚዎች ክትባት ለማስጨረስ የሚያስፈልገዉን የክትባት ክፍለ-ጊዜ ብዛት ለማሳየት ይረዳል

እንዴት?

1. የክትባት መርሃ ግብር ዝርዝር እቅድ ቅፅ ለመሙላት አስፈላጊዉን መረጃ ማሰባሰብ

ጤና ተቋሙ የክትባት ካርታ መከለስና ለዉጥ ካለ ማስተካከል፤

ጤና ተቋሙን የክትባት ካርታ በመከለስ
የሚከተሉትን ማስተካከል ይቻላል፡
የጎጥ ስም
አዲስ የተዋቀረ ወይም የታጠፈ ጎጥ ካለ
አዲስ የክትባት ጣቢያ
ጠቅላላ የህዝብ ብዛት

ጤና ተቋሙ የህዝብ ብዛት ፤ ተከታቢ ህጻናትና እናቶች ቁጥር ፤ ተደራሽ ያለሆኑ ጎጦች፤ ጊዚያዊ መጠለያዎችን እና ያልተደረሱ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመለየት
በክትባት መርሃ ግብር እንዲደረሱ ማድረግ፤
ከአንድ የንዑስ ቀበሌ በላይ በአንድ የክትባት ክፍለ-ጊዜ መሸፈን የሚቻል ከሆነ ማመቻቸት (የጊዜ፤ የሰዉ ሀይል፤ ወዘተ ችግር ሲኖር)
እንደ ጎጡ ተጨባጭ ሁኔታ ቢያንስ በአመት 4 የክትባት ክፍለ-ጊዜ ማቀድ ያስፈልጋል
ከህብረተሰቡ ጋር በመወያየትና በመስማማት የክትባት ቀንና ቦታን መወሰን፤ በስምምነት የተወሰነዉን የክትባት ቀንና ቦታ በቅጹ ላይ ማስፈር

በአንድ ክትባት
ክፍለ ጊዜ
የሚከተቡ ልጆች
ብዛት

የተጠሪ
ባለሙያ ስም

በአንድ ወር
ዉስጥ የሚኖረዉ
የክፍለ ጌዚ ብዛት

የክትባት መስጫ
ጣቢያ ከጤና
ተቋሙ ያለዉ
ርቀት

የዓመቱ
ተከታቢ
ህፃናት
ብዛት

የክትባት
መስጫ ጣቢያ
ስም

ተ.ቁ የጎጥ ስም

ጠቅላላ
የህዝበ
ብዛት

የክትባት መስጫ
ጣቢያ
(ቋሚ፤ዉሎ-ገብ፤
ተንቀሳቃሽ)

የጎጥ ክትባት ክፍለ ጊዜ እቅድ
ክትባት የሚሰጥበት ቀን

ምርመራ

የቀበሌ ድምር

2. የክትባት መርሃ ግብር ዝርዝር እቅድ ቅፅ መሙላት
የእያንዳንዱን የጎጥ ስምና ያለዉን የህዝብ ብዛት ቅጹ ላይ በትክክል መሙላት
ምን አይነት የክትባት ጣቢያ (ቋሚ፤ ዉሎ ገብና ዉሎ አዳር) እንደሚያስፈልግ ማሳየት
ቅጹን በትክክል መሙላት
የተሞላዉን ቅጽና የክትባት ካርታ ከተቆጣጣሪ ባለሙያ ጋር መከለስ፤
የተሞላዉን ቅጽ ለጤና ጣቢያ ማስረከብ፤ አንድ ኮፒ መያዝ

3. የጎጥ ክትባት ክፍለ ጊዜ እቅድን ቢያንስ በየሶስት ወር መከለስ
የክትባት ክፍለ ጊዜ እቅድ የሚከለሰዉ፤ የክትባት ዝርዝር እቅድ ለዉጥ ሲደረግ፤ የክትባት ክፍለ ጊዜ ወይም ቀን ለዉጥ ሲያስፈልግ
የተከለሰዉን የክትባት ክፍለ ጊዜ ከጤና ጣቢያ ጋር መወያየት
የተከለሰዉን የክትባት ክፍለ ጊዜ እቅድ ለህብረተሰቡ ማሳወቅ

ስኬታማ የሆነ የክትባት መርሃ ግብር
ለመፍጠር፡
የክትባት መርሃ ግብር አንድ ሳምንት ሲቀር፡
ክትባትና የክትባት ቁሳቁስ አቅርቦት ማን እንደሚያመጣና ከየት እንደሚመጣ
ማረጋገጥ
ለጤና ኤክስቴንሽን ወይም ጤና ባለሙያ በመደወል የክትባት ክፍለ-ጊዜ ቀን ፤
ሰዓትና ቦታ እንዲሁም የሚከተቡ ህጻናት ብዛት ማረጋገጥ

የክትባት መርሃ ግብር 2-3 ቀን ሲቀር፡
ህብረተሰቡን ለመቀሰስስ ለጤና ልማት ሰራዊት፤ 1 ለ 5 ትስስር ወይም ለቀበሌ
አመራር መልዕክት መላክ

