
ምዕ .  9 |9ኤም :የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  እና  መፍትሔዎች  
 

 
377 

9ኤም፡የተለመዱ የአመጋገብ ችግሮች እና መፍትሔዎች እና ፈጣን ሰንጠረዥ 
 

 
የተለመዱ ጡጦ የማጥባት  ችግሮች  እና  መፍትሔዎቻቸው  
 

የተለመዱ  ችግሮች መፍትሄ  ሊሆኑ  የሚችሉ 

የጡጦ ጫፍ የፍሰት መጠን ከፍተኛ 
መሆን 

 

o ፍሰቱን ለመቀነስ የሚያስችል መቀነሻ፣ መጠቀም (ቅጥያ 9ጄ)  
o የተለያዩ አቅጣጫን በመጠቀም ፍሰቱን መቀነስ (በጎን ማጋደም ፤ቀጥ አድርጎ 

ማስቀመጥ)  
o ጡጦውን አግድም መያዝ- ጡጦውን ቀጥ አድርጎ አለመያዝ  
o በዝግታ የሚያፈስ የጡጦ ጫፍ መጠቀም (ትንሽ ቀዳዳ ያለው ትንሽ መለያ 

ቁጥር)  

የጡጦ ጫፍ የወተት ፍሰት በጣም 
መዘግየት  

 

o በፍጥነት የሚያፈስ ጫፍ መጠቀም (ሰፊ ቀዳዳ ትልቅ መለያ ቁጥር)  
o የተለያየ አቅጣጫ በመጠቀም ፍሰቱን ማቅጠን  
o ጡጦውን በመጠኑ ቀጥ አድርጎ መያዝ  
o  

መመገብ ከ30 ደቂቃ በላይ ሲወስድ  

 

o የፍሰቱ መንስኤ ምን እንደሆነ ማወቅ  
o አቀማመጡን ማረጋገጥ እና ዋናዎቹን የአቀማመጥ ስርአት መከተል ይገባል 

(ክፍል/ምዕራፍ1 ክፍል)  
o የፈሰቱን መጠን ማረጋገጥ እና እንደሚፈስገው ማስተካከል የልጁን የመጥባት 

ልምድ ያላገናዘበ ፍሰት ለተራዘመ እና ውጤተማ ያልሆነ አመጋገብ ይዳርጋል  
o ትንሽ እረፍት እንዲያደርግ ይፍቀዱ ልጁ በቀላሉ ድካም የሚሰማው ከሆነ  
o በተደጋጋሚ ጥቂት ምግብ ሌሊት እና ቀን ያለማቋረጥ መመገብ  
o ልጁ በሚመገብበት ጊዜ ማውራት ወይም መዘመር የሚመገብበትን ፍጥነት እና 

አመጋገቡን ያሻሽልለታል፡፡   

በሚመገብበት ጊዜ መቅበጥበጥ 

 

o የሚያቅበጠብጠውን ምክንያት ላይዘው ይወቁ  
o የተለያየ አቅሓጫን/አቀማመጥ/ ይሞክሩ  
o ከመመገብዎ በፊትም ሆነ በሚመገቡበት ጊዜ ሕፃኑን የሚያረጋጉብትን መንገድ 

ይጠቀሙ (ቅጠያ 9K)  
o የፍሰቱን መጠን እንደአስፈላጊነቱ ያስተካክሉ በጣም የፈጠነመ ሆነ በጣም የዘገየ 

ፍሰት ልጁን አለመረጋጋትና መቅበጥበጥ እንዲያታይበት ያደርጋል 
o ለልጁ ትንሽ እፎይታ መስጠት (ማስገሳት፤መታ መታ ማድረግ ፤ማወዛወዝ)  
o እነጀራእናት የተሰኘችውን ጫፍ በመስጠት ልጁ በተረጋጋ ሁኔታ መመገብ 

የሚችልበትን ሁኔታ መፍጠር     

በሚመገብበት ጊዜ ማንቀላፋት 

o ምክንያቱን ላይተው ይወቁ  
o ልጁን ንቁ የሚያደርጉ የተለያዩ አቀማመጦችን ይጠቀሙ  
o የፍስቱን መጠን አይተው ያስተካከሉ በጣመ የፈጠነም ሆነ በጣመ የዘገየ ፍሰት 

ልጁን ምቾት በመነሳት እንዲጨነቅ፣ እንዲሰለች እና እንዳደከም ያደርጋል ልጀ 
መራቡን ወይመ መጥገቡን የሚየመላክቱ ድርጊቶችን ወይም ምለክቶችን 
ማስተዋል (ቅጥያ 9L-2) 

o ማጫወት - ማውራት፣ እና መዘር ልጁን በምግብ ወቅት ንቁ ያደርጉታል  
o በሚመግቡት ወቅት ልጁን የሚያነቁበትን2 መንገድ መጠቀም (ቅጥን 9K) 

ትንታ፣ ሳል፣ ስቅታ፣ በመመገብ ጊዜ  o ምክንየቱን ለይተው ይወቁ  
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 o ሁኔታውን ሊያቆሙ የሚችላሉ የተለያዩ አቀማመጦችን ይሞክሩ (በተለያዩ ቀጥ 
አድርጋል መያዝ) ከዚሀ በመቀጥል መሰረታዊ የአያያዝ መንገዶችን መከተል 
(ምዕራፍ 1 ክፍል)  

o የፍሰት መጠኑን አይቶ ማስተካከል - በተለይ ዝግ ያለ ፍስት ዝግ ያለ መጠን 
በሚያወጣ ጫፈ መስጠት የተሻለ ነው ፍሰቱን ለመቀነስ መመጠኛውን 
መጠቀም (ቅጥያ 9ፓ)  

o ትንሽ እፎይታ መስጠት (ማስገባተ፣ መታ መታ ማድረግ፣ ማወዛወዝ)  
o እንደመጨረሻ አማራጭ ፈሳሹን ማቅጠን ይቻላል (ቅጥያ 9E) 

ጡጦ አለመፈለግ  

 

o ዋነኛውን ምክንያት ማወቅ  
o የልጅን ምቾት  የማይጠብቁትን የተለያዩ አቀማመጦችን መለየት 
o ከመመገብዎ በፊትም  ሆነ በሚመግቡበት ጊዜ ሕፃኑ የሚረጋጋጥበትን መንገድ 

ይጠቀሙ 
o የፍሰቱን ምጣኔ ማረጋገጥ እና ማስተካከል በጣም የዘገየ ወይም በጣም የፈጠነ 

ፍሰት ልጁን እንዲጨነቅ፣ እንዲረበሽ ያደርገዋል፡፡ ጡጦውንም፣ ላለመንካት  
እንዲመረጥ ያደርገዋል  

o የልጁን መራብ እና መጥገብ የሚያሳያው የመመገብ ሁኔታ አመላካች  ይመለከቱ 
(ቅጥያ 9L-2)  

o የተለየ/ሌላ ጡጦ፥ የጡጦ ጫፍ ወይም ሁለቱንም መቀየር  
o አስገድዶ ለመመገብ አለመሞከር   

  

በተደጋጋሚ በጡጦ በሚመገብበት ጊዜ 
ማስመለስ/መጉፋት 

 

o ዋነኛው ምክንያት መረዳት  
o የተለያየ አቀማመጥን በመምረጥ ሁኔታውን ለመቀነስ መሞከር በአብዛኛው ቀና 

ማድረግ እና ቁልፍ የአቀማመጥ ስልቶችን መከተል (ምዕራፍ1፣ ክፍል 1) 
o የፍስተን መጠን ማረጋገጥ እንደሁኔታው ማስተካከል በጣም ፈጣን ፍሰት 

የመትፋት ዕድሉን ይጨምረዋል፡፡ 
o ልጁ መራቡን ወይም መጥባቡን የሚያመላክቱ ድርጊቶችን፣ ወይም ምልክቶችን 

ማስተዋል (ቅጥያ 9L-2) 
o አብዝቶ አለመመገብ 
o ልጁን ደጋግሞ ማስገላት 
o ልጁ ምን ግዜም ከተመገበ በኋላ ቢያንስ ለ20 ደቃቂ ቀጥ አድርጎ ማቀፍ/መያዝ 
o ከመመገቡ በፊ እና በኋላ የእንጀራ እናት የምትባለውን የጡጦ ጫፍ መሳይ 

መስጠት የማስመለስ እድሉን ይቀንሰዋል 
o ተመግቦ እንዲጠናቀቀ ወደያውኑ እጁን በሕፃኑ ሆድ ላይ ማኖር አይገባም፡፡ 
o የሚመገበውን ፈሳሽ ወፈር ማድረግ የመጨረሻው አማራጭ ተደርጎ ሊወስድ 

ይችላል (ቅጥያ 9E) 

የተለመዱ በብርጭቆ  በኩባያ  ከመጠጣት ጋር  የተያየዙ ችግሮችና  መፍትሔዎች   

 
 

 የተለመዱ  ችግሮች  መፍትሄ  ሊሆኑ  የሚችሉ  

ሳል፣ ማስመለስ፣ ስቅታ እና ሌሎች በኩባያ 
በመጠጣት ጊዜ ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮች 

 

o ሕፃኑ በቀላሉ ሊይዛቸው የሚችሉ ትንንሽ ኩባያዎችን መጠቀም 
o ኩባያውን በመደገፍ ሕፃኑ በትንሽ በትንሹ ፉት እንዲል ማገዝ 
o በአንድ ጊዜ በኩባያው ውስጥ ያለው መጠን አነስተኛ መሆን አለበት 
o በኩባያ መጠጣችን እንዲለማመድ በተደጋጋሚ እድል መስጠት  
o አነስተኛ መጠን ፉት እንዲል እና በእርጋታ እንዲጠጣ ማበረታታት 
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o የሚመገበውን ፈሳሽ ማወፈር የፍሰት ፍጥነቱን ይገታዋል (ቅጥያ 9E) 

ከኩባያው ውጪ ማፍሰስ 

o በኩባያ መጠጣትን እንዲለምድ በተደጋጋሚ እድል መስጠት  
o በኩባያው ፉት እያሉ እንዲለምዱ ማበረታታት 
o በአንድ ጊዜ በኩባያው ውስጥ የተሞለው መጠን አነስተኛ መሆን አለበት፡፡ 
o በኩባያው በአግባቡ ከጠጣን ወደ ውጪም ካለፈሰሰ ማበረታታት ይገባል ጎሽ ጥሩ 

ነው የሚል አስተያየት መስጠት (በኩባያው መጠኑ ጎበዝ ነህ አቤል) 

ምላስን በኩባያው ላይ ማጣበቅ  

 

o የተለያየ አቀማመጥን በመሞከር የተደላደለ የሰውነት አቀማመጥ እንዲኖረው 
ማድረግ እና የአቀማመጥ ቀልፍ መመሪያዎችን መከተል (ምዕራፍ፤ - ክፍል)  

o ኩባያውን በመደገፈ ሕፃኑ በትንሽ በትንሹ ፉት እንዲል ማገት  
o በኩባያ መጠጣት እንዲልምድ በተደጋጋሚ እድል መስጠት  
o በተፈጥሮ ወፈር ያሉ ፈሶሾችን በመጠቀመ ረጋ ያለ ፍሰት ያለው ፈሳሽ እንዲሆን 

ማሰበ ቀስ በቀስ ግን ውፍረቱን በመቀነስ ወይመ ጠቀን ማድረግ ተገቢ ነው ይህ 
የሚሆነው ልጅ በኩባያ የመጠቀም ብቃቱ እየተሻሻለ ሲመጣ ነው (ቅጥያ 9E 
9F) 

ራስን መነቅነቅ ወይም ኩባያውን በመግፋት 
ላለመጠጣት አለመፈለግ  

 

o ልጁ መራቡን ወይም መጥገቡን የሚያመለከቱ ድርጊቶችን ወይም ምልክቶችን 
ማስተዋል (ቅጥ 9L-2) 

o ልጁን የሚያረጋጉ መንገዶችን ከመመገብዎ በፊት ይጠቀሙ (ቅጥያ 9)  
o የልጁን ምቾት የሚያረገግጡ የተለያዩ አቀማመጦችን መለየት  
o ሌላ ኩባያ ይጠቀሙ መጠቀም  
o የሚጠጣበትን ፍጥነት መቀነስ 
o በኩባያው በመጠጣት ልጁ በኩባያው መጠጣትን እንዲለምድ ማበረታት  
o በተደጋጋሚ በኩባያ በመስጠት በኩባያ መጠጣትን ልምድ እንዲያደብር ማስቻል  
o በኩባያ መጠጣት የበለጠ መቾት አንዲሰማው ከመመገቢየ ሰዓት ውጪ እና 

በመመገቢያ ሰዓት በቦዶ ኩባያ እንደጫወት ማድረግ 

 

የተለመዱ በማንኪያ  የመመገብ  ችግሮች  እና  መፍትሔዎቻቸው  
 

የተለመዱ ችግሮች  አማራጭ  መፍትሔዎች   

በወንበር ላይ ቀጥ ብሎ መቀመጥ 
አስቸጋሪ ሲሆን  

 

o  ዋነኛውን ምክንያት ለይተው ይወቁ  
o በማንያ ለመመገብ የልጁ እድሜ እና አስፈላጊው የክህሎት እድገት የተሟላ መኑን 

ማረጋገጥ (ምዕራፍ 1፤ ክፍል 6)  
o የተለየ አቀማመጥ በመጠቀም ወይመ በወቅቱ ያለውን አቀማመጥ ተጨማሪ 

ሰውነቱን የሚደግፈ ነገር በመጠቀም እና መሠረታዊ የአቀማመጥ ስልቶችን 
የሚያሳየውን ክፍል በማየት ማስተካከል (ምዕራፍ1፣ ክፍል1)  

o የተለየ / ሌላ ወንበር - ጠረጴዛ - ወይም አቀማመጥ መጠቀም 
o ከመመገቢያ ሰዓት ወጪ ቀጥ ብሎ እንዲቀመጥ የሚያስችለው የሰውነት ጥንካሬ 

እንዲኖረው የተለያዩ እድሎችን (ሁኔታዎችን) ማመቻቸት  
o የመመገቢያ ሰዓቱ ከ30 ደቂቃ ያለበለጠ መሆን አለበት  
o አጭር እና ተደጋጋሚ አመጋገብ ጊዜ በቀን ውስጥ መከተል ይገባል  
o ልጁ ከመሰላቸት እና ከድካም የተነሳ አመቻችቶ ማስቀመጥ አስቸጋሪ በሚሆንበት 

ጊዜ 
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በማንኪያ በሚመግቡበት ጊዜአፍን 
ፈጽሞ ያለመከፈት እና አልፎ አልፎ 

መክፈት  

 

o ደረቅ ማንኪያ ልጁን መመገብ መጀመሪያ ልጁ ደረቅ/ባዶ ማንኪያ ከተቀበለ 
በመጠኑ ምግቡን በመጠቀስ መመገብ ቀስ በቀስም የምግቡን መጠን ልጁ 
የሚመገብበትን ልክ ድረስ እጨመሩ መሔድ  

o ልጁ መራቡን ወይም መጥገቡን የሚያመላክቱ ድርጊቶችን ወይም ምልክቶችን 
ማስተዋል (ቅጥያ 9L-2)  

o የአጠማመጠራ ምቹነት ማረጋገጥ፣ እንደሁኔታው ማስተካከል እና ወሳ 
የአቀማመጠ ሁኔታችን መከተል ምዕራፍ 1፣ ክፍል  

o የልጁን ምቾት ለመጠበቅ በመመገቢያ ሰዓት እና ከመመገቢያ ሰአት ውጪ 
በማንኪያ እንዲጫወት ዕድል መስጠት  

o በማንኪያ መመገበን እንዲለማመድ በተደጋጋሚ እድል መስጠት  
o በማንኪያው በመብላት ልጁ በማንኪያ መብላትን እንዲለመድ ማገዝ  
o ሌላ ማንኪየ መጠቀም  
o በመመገቢያ ጊዜ በየመሐሉ አለማቋረጥ (በርካታ ሰት ካሉበት፣ በሥራ ከተጠመደ 

ድምድ ከበዛበት ክፍል ዞር ማድረግ ብርሃን መጠኑን አነስ ያለ ክፍል ማድረግ)  
o አስገድዶ አለማብላት/አለመመገብ     

መመገብ ከ30 ደቂቃ በላይ ሲወስድ  

 

 
o ዋናውን ምክንያት ለይቶ ማውቅ  
o የአቀማመጡን ምቹነት ማረጋገጥ እና መሠረታዊ የአቀማመጥ ስለቶችን 

መተግባር (ምዕራፍ 1 ክፍል1)  
o አነስ ያለ መጠን ነገር ግን በተደጋጋማ ልጁን መመገብ  
o ልጁ በሚመገበበት ጊዜ ማዋራት፣ መዘመር እና ማነቃቃት የልጁን ተሳትፎ እና 

ቅልጥፍና ይጨምራል 
o በተደጋጋሚ በማንኪያ የመመገብ ልምምድ እንዲያደርግ ማመቻቸት 
o ልጁ በራሱ የመመገብ ልምመድ እንዲያደርግ ማስቻል የመመገቢያ እቃ 

መለወጥን ያስቡ  
o  
o የምግቡን የልስላሴ መጠን ለሕፃኑ አመጋገብ አስቸጋሪ ከሆነ ወይም ህፃኑ 

ለመመገብ ተጨማሪ ጥረት እንዲያደርግ የሚየስገድድ ከሆነ የምግቡን የልስላሴ 
ማሻሻልወይም መቀየር (ወይም በተጓዳኝ ቀለል ያለ/የለም ምግብ መመገብ 
ቅጥያ 9E፣ 9F)   

 

በሚመገብበት ጊዜ መቅበጥ በጥሩ 
ማንኪያውን ለመቀበል አለመፈለግ  

 

o ዋናው መክንያት ምን እንደሆነ ማወቅ  
o ልጁ መራቡን ወይም መመገቡን የሚያመለክቱ ድርጊቶችና ወይም ምልክቶች 

ማስተዋል (9E2)  
o ከመመገብዎበፊትም ሆነ በሚመገቡበት ጊዜ ሕፃኑን የሚረዱበት መንገድ 

ይጠቀሙ (ቅጥያ 9K)  
o የተለየ የአቀማመጥ መንገድ በመሞከር የልጁን ምቾት የበለጠ ያድርጉ  
o ሌላ ማንኪያ ይጠቀሙ  
o የምግቡን ፍሰት መቆጣጠር  
o በተደጋጋሚ በማንኪያ የመመገብ ልምምድ እንዲያደርግ ማመቻቸት 
o ልጁ በራሱ የመመገብ ልምመድ እንዲያደርግ ማስቻል  
o ማውሪት፣ መዘመር፣ ማቅፍእና ማጫወት በመመገብ ወቅት ዘና እንዲል ምቾት 

እንዲሰማው ማድረግ 

በሚመገብበት ጊዜ መቅበጥ በጥሩ 
ማንኪያውን ለመቀበል አለመፈለግ  

o አለመመቸቱን የሚቀንስለትን ማንኛውም አቀማመጥ እንደሆኑ ለይቶ ማወቅ 
(በአብዛኛው ቀጥ አድርጎ ፊቱን ከመፎት ጉዳይ በሆነ አቅጣጫ ማስቀመጥ) እና 
ቁለፍ የአቀማመጥ ስልቶች የሚለውን መከተል (ምዕራፍክፍል 1)  

o ልጁን በሚመገብበት ጊዜ የመመገብ ፍጥነትን መቀነስ  
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 o የተመጠነ ምግብ መሰጠት (ቅጥያ 9-3)  
o አነስ ያለ፣ በአንድ ጊዜ የሚወስድ ዝግ ያለ አመጋገብ እና በጉርሻዎች መካከል 

ትንሽ የእረፍትጊዜ መውሰድ ይገባል በተለየ ሕፃኑ እራሱ የሚመገብ ሲሆን  
o በማንኪያ መመገብን በራሱ እንዲለምድ እድል መስጠት  
o የምግቡን የልስላሴ መጠን ለሕፃኑ አመጋገብ አስቸጋሪ ከሆነ ወይም ህፃኑ 

ለመመገብ ተጨማሪ ጥረት እንዲያደርግ የሚየስገድድ ከሆነ የምግቡን የልስላሴ 
ማሻሻልወይም መቀየር (ወይም በተጓዳኝ ቀለል ያለ/የለም ምግብ መመገብ 
ቅጥያ 9E፣ 9F)   

የተለመዱ በራስ የመመገብ  ችግሮች  እና  መፍትሔዎቻቸው   

 

የተለመዱ ችግሮች  የመፍትሔ  ሀሳቦች   

የመመገቢያ ዕቃዎችን ጎድጓዳ ሣህን እና 
ሣህን እና ኩባያን መያዝ የማስተዋል እና 

የመገንዘብ ችግር  

 

o የሕፃኑ እድገት እያሳየ እና በማንኪያ ለመመገብ መድረሱን፤ ተገቢው ዕድሜ ላይ 
መሆኑን ማረጋገጥ (ምዕራፍ 1 ክፍል 6)  

o የተለያየ አቀማመጥን በመጠቀም ወይም ያለውን አቀማመጥ የበለጠ 
በማመቻቸት እናቁልፍ የአቀማመጥ መመሪያ መተግበር (ምዕራፍ 1 ክፍል 6)  

o ወንበር ጠረጴዛ መቀየር ወይም አቀማመጥን መቀየር  
o የልጁን ምቾት ለመጠበቅ የመመቢያ ቁሶችን፣ ኩባያዎች፣ ሳህኖች፣ እና ጉድጓዳ 

ሳህኖችን ማላመድ (ቅጥያ 9G)  
o ከጠረጴዛ ጋር የሚያያዙ በቀላሉ ለማንቀሳቀስ የማይቻሉ የመመገቢያ ሳህኖች አና 

ጎድጓዳ ሳህኖችን መጠቀም  
o ልጁ በቀላሉ ምግቡን እንዲያገኝ ጠርዞቻቸው ምቹ የሆኑ የጠረጴዛ ልብሶችን፣  

ሳህኖቹን፣ የማብሰያ ድስቶችን መጠቀም  
o በራስ መመገብን እንዲለማመድ በተደጋጋሚ ዕድል መስጠት    

 

ከመመገቢየው ዕቃ ወጪ በተደጋጋሚ 
ማዝረክረክ  

 

o ልጁ መራቡን ወይም መጥገቡን የሚያመለክቱ ድርጊቶችን ወይም ምልክቶችን 
ማስተዋል (ቅጥያ L-2) 

o ማንኪያ መጠቀምን እንዲለማመድ በተደጋጋሚ ዕድሉን መስጠት  
o ከልጁ ጋር በማንኪያ እየተመገቡ ልጁን እንዲለማመድ ማበረታታት  
o ሌላ ማንኪያ ይጠቀሙ - አነስተኛ መጠን ያለው ወይም ቀላል የሆነ ማንኪያ 

ሊፈልግ ይችል (ቅጥያ 9H)  
o በቀላሉ ከማንኪያው ላይ የማይንሸራተት፣ ከማንኪያ ጋር የሚጠብቅ ወፈር ያለ 

ምግብ መስጠት  
o ልጁን በማንኪያ በትክክል በሚመግብበት ወቅት ማበረታታት (ጎበዝ2 በደንብ 

ቻልክበት ስምኦን)    

መመገብ ከ30 ደቂቃ በላይ ሲወስድ 

 

 

o ዋናውን ምክንያት ለይቶ ማወቅ  
o አቀማመጡን ማረጋገጥ እና የአቀማመጥ መሠረታዊ ስልቶች መከተል (ምዕራፍ 

1 ክፍል 1)  
o ትንሽ ትንሽ እና በተደጋጋሚ መመብ  
o የልጁን ተሳትፎ እና አትክሮነት ለመጨመር በሚመገብበት ጊዜ ማውራት 

መዘመር እና የመሳሰሉትን ማከናወን  
o የመመገቢያ ኩባያዎች ሳህኖች እና ጎድጓዳ ሳህኖችን እና ሌሎች መመገቢያዎች 

ምቹ እንዲሆኑ በማድረግ ልጁ ራሱን መመገብ እንዲችል ማገዝ (ቅጥያ 91)    
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በራሱ ለመመገብ አለመፍቀድ 

o ዋናው ምክንያት ምን እንደሆነ መለየት
o ልጁ መራቡን ወይም መጥገቡን የሚያመለክቱ ድርጊቶችነ ወይም ምልክቶች

ማስተዋል (ቅጥያ 9L-2) 
o ሌላ ማንኪያ ይጠቀሙ
o በተደጋጋሚ በማንኪያ የመመገብ ልምምድ እንዲያደርግ ማመቻቸት
o ልጁ በራሱ የመመገብ ልምመድ እንዲያደርግ ማስቻል

በመመገብ ወቅት የሚከሰት የትንታ፣ 
የሳል ወይም የማስመለስ ስሜት 

o ሊያስመልሰው ወይም ትን ሊለው የቻልበትን ምክንያት መገመት
o ድጋሜ እንዳይከሰት የአቀማመጠን ሁኔታ መቄ (በተሻለ ቀና ማድረግ)
o ከመመገብ አስቀድሞ እና በመመገብ ወቅት ልጁን ሊያረጋጉ የሚችሉ ዘዴዎችን

መጠቀም(ቅጥያ 91) 
o ለመመገብ ወቅት ቶሎ ቶሎ እረፍት መስጠት
o የሚመገቡትን ምግብ bደንብ ያወቁት ዘንድ እንዲያሸቱት እንዲያዩት፣ እንዲነኩት

እድል መስጠት
o እንደነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ድጋሚ እንዳይፈጠሩ ምግቡን ይበልጥ ማላም

ተገቢ ነው (ቅጥያ 9E-9F)

የተለመዱ  የስሜታዊ የአመጋገብ  ችግሮች  እና  መፍትሄዎች  

የተለመዱ ችግሮች  የመፍትሔ  ሀሳቦች  

ወደ የተለየ  የመላም መጠን በሚደረግ 
ሽግግር ጊዜ የሚፈጠሩ አስቸጋሪ 

ሁኔታዎች 

ልጁ ምግብ መንካት አይፈልግም 

o የችግሩን መንሰኤ መረዳት
o ልጁ በደንብ የላመ ምግብን ሊመገብ የሚችልበት የእድሜ ደረጃ ላይ መድረሱን 

ማረጋገጥ
o በምዕራፍ 1፣ ክፍል 1 የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስለመከተላችን እርግጠኛ መሆን
o ከመመገብ አስቀድሞ እንደ ጥርስ መቦረሻ ያሉ አነቃቂ ዘዴዎችን መጠቀም

(ቅጥያ 91)
o የፊት ቅርፅ በመቀያየር ልጁን ለምግብ ማነቃቃ(ቅጥያ 9J)
o በገበታ ወቅትም ይሁን ከገበታ ውጪ ምግቦችን እንዲመለከት፣ እንዲያሸጉ 

እንዲነካ እድል መስጠት ነገር ግን በግድ እንዲመገባቸው ግፊት አለማድረግ
o አድገድዶ አለመመገብ

 

o

ምግብ በሚመገቡበት ጊዜ ወይም ውጭ ምግብ እንዲመገቡ ህፃናቱ ምንም ጫና 
ሳይኖርባቸው ምግብን ለመመርመር (ማየት ፣ ማሽተት ፣ መነካት) ያለማቋረጥ 
አጋጣሚዎችን ይስጡ

ከምግብ ውጭ እጆ differentን የተለያዩ የጨርቃ ጨርቅ እጆችን በምስል እየፈተሸ 
እንዲለማመድ / እንድትችል አጋጣሚዎችን ስጡ (Play-ዶ ፣ የአሸዋ ጨዋታ ፣ የውሃ 
ጨዋታ ፣ ወዘተ.)

ምግብ ለሚነካ ምግብ ለልጁ የሚጠቀምባቸውን ዕቃዎች ያቅርቡ

ልጅ ዝግጁ ካልሆኑ ምግቦች እንዲነካ / እንዲነካ ከማድረግ ያስወግዱ

o

o

o



ምዕ .  9 |9ኤም :  የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  እና  መፍትሔዎች  

383 

• በመመገብ ወቅት የሚከሰት
የትንታ፣ የሳል ወይም የማስመለስ ስሜት 

o ሊያስመልሰው ወይም ትን ሊለው የቻልበትን ምክንያት መገመት
o ድጋሜ እንዳይከሰት የአቀማመጠን ሁኔታ መቄ (በተሻለ ቀና ማድረግ)
o ከመመገብ አስቀድሞ እና በመመገብ ወቅት ልጁን ሊያረጋጉ የሚችሉ ዘዴዎችን

መጠቀም(ቅጥያ 91)
o ለመመገብ ወቅት ቶሎ ቶሎ እረፍት መስጠት
o የሚመገቡትን ምግብ bደንብ ያወቁት ዘንድ እንዲያሸቱት እንዲያዩት፣ እንዲነኩት

እድል መስጠት
o እንደነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ድጋሚ እንዳይፈጠሩ ምግቡን ይበልጥ m ተገቢ

ነው (ቅጥያ 9E-9F)

የተለመዱ የአመጋገብ  አቀመመጥ ችግሮች  እና  መፍትሔዎቻቸው  

የተለመዱ ችግሮች   መፍትሄ  ሊሆኑ  የሚችሉ ሃሳቦች 

ምቹ ያልሆነ አቀማመጥ (ለልጁ ወይም 
ለአሳዳጊው) 

o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስለመከታለችን እርግጠኛ መሆን
o የበለጠ ምቾትን ሊሰጡ የሚችሉ እንደትራስ፣ መደገፊያ፣ የእግር ማሳረፊያ

የመሰሉትን መጠቀም
o ወንበርም ላይ ሆነ በሌላ መቀመጫ የአቀማመጥን ሁኔታ መቀየር

ጭንቅላትን ወይም አንገትን በአንድ 
በኩል ማጋደል 

o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስለመከታለችን እርግጠኛ መሆን
o ወንበርም ላይ ሆነ በሌላ መቀመጫ የአቀማመጥ ሁኔታ መቀየር
o ልጁ በሚያጋድለበት በኩል ፎጣ ወይም አልጋ ልብስ ከጀርው በታች እና ትከሻው

ላይ ማስቀመጥ
o የ’ሀ’ ቅርፅ ባለው ትራስ ጭነቅላቱን መደገፍ
o የአቀማመጥን ሁኔታ በመቀየር ጭንቅላቱ አለመደጋደሉን ማረጋገጥ
o በአይን መስመር ትይቶ በማድረግ ልጁን ቀጥ አድረጎ መመገብ

ጭንቅላትን ወይም አንገትን ወደ ኮረኒስ 
ወይም ሰማየዕ ማስገንበስ 

o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስለመከታለችን እርግጠኛ መሆን
o በወንበርም ላይ በሌላ መቀመጫ የአቀማመጥን ሁኔታ መቀየር
o የ U ቅርፅ ያለው ትራስ በመጠቀም መሀል ለመሀል የህፃኑ ጭንቀላት ድጋፍ

እነዲያገኝ ማድረግ 
o የወንበሩን ቀጥ ላለ አቀማመጥ ማስተካከል
o በልጁ አንገት  ፎጣ ወይም አልጋ ልብስ ዙሪያውን በመጠቀለል ድጋፍ መስጠት

ከዛም በቀስታ ሰውነቱን ወደታችን መሳብ
o የ’ሀ’ ቅርፅ ያለውን ትራስ ፊቱን በማዞር (የትራሱን) ከአገጩ በኩል የልጁን

ጭንቅላት መደገፍ
o በአይን መስመር ትይቶ በማድረግ ልጁን ቀጥ አድርጎ መገብ

ጭንቅላትን ወይም አንገትን ወደ ደረት 
ማስገንበስ 

o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስለመከታለችን እርግጠኛ መሆን
o ወንበርም ላይ ሆነ በሌላ መቀመጫ የአቀማመጥን ሁኔታ መቀየር
o የላይኛውን የሰውነቱ አካል የተሻለ መደፍ እንዲችል ጠረጴዛ ወይም ትሪ

ማስጠጋት
o የወንበሩን መደገፊያ ወደኋላ ሸርተት ማድረግ
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o በወንበሩ እና በልጁ ብበት ፎጣ ወይም አልጋ ልብስ ዙሪያውን በመጠቀለል ድጋፍ
መስጠት ከዛም በቀስታ ሰውነቱን ወደታችን መሳብ

o የ’ሀ’ ቅርፅ ያለውን ትራስ ፊቱን በማዞር (የትራሱን) ከአገጩ በኩል የልጁን
ጭንቅላት መደገፍ

o በአይን መስመር ትይቶ በማድረግ ልጁን ቀጥ አድርጎ መገብ

የሰውነት በአንድ በኩል ማገዳል 

o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስለመከታለችን እርግጠኛ መሆን
o በወንበርም ላይ በሌላ መቀመጫ የአቀማመጥን ሁኔታ መቀየር
o ሰውነቱን በሚያጋድልበት በኩል አልጋ ልብስ ጠቅላሎ ወይም በፍራሽ በመጠቀም

መደገፍ(ከብበቱ እስከ ወገቡ)
o በአይን መስመር ትይቶ በማድረግ ልጁን ቀጥ አድርጎ መመገብ

ሰውነትን ወደኋላ መገተር 

o በምዕራፍ 1 ክፍል 1የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስራ መከተላችን እርግጠኛ መሆን
o በወንበር ወይም በሌላ መቀመጫ የአቀማመጥ ሁኔታ መቀየር
o ጉልበቱ እና ወገቡ እንደታጠፈ ከትከሻው ወደፊት እና ወደኋላ ማጠፍ እንዲሁም

ልጁን ታቅፋ ነው እንደሆነ በአገጨ በእጃችን ጭንቅላቱን ወደኋላ ገፋ ማድረግ 
o ለሰውነቱ መገተር አነቃቂ የሆነ ስሜትን ለመቀነስ ከመመገብ በፊት እና

በመመገብ ወቅት የማረጋገጥ ዘዴዎች መጠቀም  (ቅጥያ ጊዜ)
o በአይን መስመር ትይቶ ለማድረግ ልጁን ቀጥ አድርጎ መመገብ

ከወንበር ወይም መቀመጫ ላይ 
መንሸራተት 

o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስራ መከተላችን እርግጠኛ መሆን
o በወንበር ወይም በሌላ መቀመጫ የአቀማመጥን ሁኔታ መቀየር
o የላይኛውን የሰውነቱን አካል የተሻለ መደፍ እንዲችል ጠረጴዛ ወይም ማስጠጋት
o የመቀመጫ ቀበቶ በወንበሩ ላይ መጠቀም(የሚቻል ከሆነ)
o የሚያንሸራትቱ የወንበር ላይ ንጣፎችን መጠቀም
o የተጠቀለለ ፎጣ ወይም አልጋ ልብስ ከጉልበቱ ስር በማድረግ ከወገቡ መደፍ
o በጭኖቹ መካከል ትራስ/ፎጣ/ አልጋ ልብስ በማድረግ እንደይንሸራተት መደገፍ
o ከመርገጫው/በውስጥ እግሩ በኩል በቂ ድጋፍ መኖሩን ማረጋገጥ

በመቀመጥ ወቅት እግሩ መሬት ላይ 
ሳይደርስ ሲቀር ወይም ሲንጠለጠል 

o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስራ መከተላችን እርግጠኛ መሆን
o በወንበር ወይም በሌላ መቀመጫ የአቀማመጥን ሁኔታ መቀየር
o በመሬቱ እና በውስጥ እግሩ መካከል ተጨማሪ ድጋፍ በማድረግ ውስጥ እግሩ

ሙሉ ለሙሉ መረጋገጡን ማረጋገጥ
o ለእግሩ ድጋፍ በፊትም እንጠቀም እንደሆነ/እንደ መፅሀፍ፣ እንጨት/ ጣውላ፣

ሳጥን፣ ባልዲ በመጨመር ይበልጥ ከፍ ማድረግ (ቅጥያ 91)

ለልጁ መጠን ወይም ፍላጎት ልክ የሚሆን 
ወንበር ማጣት 

o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስራ መከተላችን እርግጠኛ መሆን
o በወንበር ወይም በሌላ መቀመጫ የአቀማመጥን ሁኔታ መቀየር
o የታጠፈ ፎጣ/አልጋ ልብስ ወይንም ትራስ ከመቀመጫው ስር በማስገባት ከፍ

ማድረግ (ወንበሩ ከልጁ አንፃር ትልቅ ከሆነ)
o በቂ ድጋፍ አድርጎ መሬት ላይ ማስቀመጥ
o ለቤት ውስጥ አገልግሎት ከሚሰጡ እቃዎች ውስጥ በልጁ ልክ መቀመጫ

ማበጀት(ሳጥን፣ ካርቶን፣ ወዘተ…) (ቅጥያ 95)
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የተለመዱ  ከአፍ  ጡንቻ  ጋር  የተያያዙ  ችግሮች  እና  መፍትሄዎች  

የተለመዱ ችግሮች  የመፍትሔ  ሀሳቦች  

የተለየ ለስላሳነት ያላቸውን መግብ  ወደ 
መውሰድ መሸጋገር አዳጋች ኢሆን  

ይችላል 

o የችግሩን መንስኤ መረዳት
o ልጁ ለሚቀርብለት የምግብ መላም መጠን እድሜው የደረሰ መሆኑን ማረጋገጥ
o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 ላይ የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስለመከተላችን እርግጠኛ

መሆን
o የአቀማመጡን ሁኔታ በመቀየር እንዲህ ያው አጋጣሚ ድጋሚ እንዳይከሰት

መጠንቀቅ
o የተለየ መጠጫ ኩባያ ወይም መመገቢያ መጠቀም
o ከመመገብ አስቀድሞ እንደ ጥርስ መቦረሽ የመሳሰሉ አነቃቂ ዘዴዎች መጠቀም

(ቅጥያ 9K)
o የፊት ቅርፅን በመቀያየር ልጁን ለምግብ ማነቃቃት (ቅጥያ 9J)
o በአዋቂ የሚመገብ ከሆነ ደግሞ በትናንሹ ማጉረስና እና ዝግ ባለ ፍጥነት

ማጠጣት
o ለልጁ በሚመጥን መልኩ ምግቡን መቆራረጥ /ማድቀቅ
o የምግቡን መላላት ወይም ደረቅ አለመሆን ማረጋገጥ
o በጉርሻዎች መካከል ዕረፍት መስጠት
o የምግቡን ልስላሰ መጠን ማሻሻል/መቀየር (ወይም በተጓዳኝ ውንስ ያለ/የለም

ምግብ መጠገብ)
o የምግቡን የልስላሴ መጠን ለሕፃኑ አመጋገብ አስቸጋሪ ከሆነ ወይም ህፃኑ

ለመመገብ ተጨማሪ ትግል እንዲያደረግ የሚያስገድደው ከሆነ (ቅጥያ 9E-9F)
o አስገድዶ አለመመገብ

Food/liquid frequently falls out of 
child’s mouth 

o የችግሩን መንስኤ መረዳት 
o ልጁ ለሚቀርብለት የምግብ ድቀት ወይመ መላም መጠን እድሜው የደረሰ

መሆኑን ማረጋገጥ
o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስለመከተላችን እርግጠኛ መሆን
o የተለየ መጠጫ ኩባያ ወይም መመገቢያ መጠቀም
o ከመመገብ አስቀድሞ እንደ ጥርስ መቦረሽ፣ የሚነዝሩ መጫዋቻዎችን መስጠት

የመሳሰሉ አነቃቂ ዘዴዎችን መጠቀም (ቅጥያ 9F)
o የፊት ቅርፅን በመቀያየር ልጁን መጠጣት ወቅት ወደታች ጫን የማለትን ዘዴ

መጠቀም (ቅጥያ 95)
o በእድሜ ተለቅ ያሉትን ልጆች በመስታወት ፊት በመመገብ በራሳቸው አመጋገብ

እንዲደነቁ ማድረግ
o ዝግ ባለ ፍጥነት እና በትከሻ በትንሹ መመገብ፣ ራሱን የሚመግብ ከሆነ ደግሞ

በጉርሻዎች መካከል ዕረፍት እንዲያደርግ መንገር
o በአዋቂ የሚመገብ ከሆነ ደግሞ በትናንሹ ማጉረስና እና ዝግ ባለፍጥነት ማጣጣት
o ለልጁ በሚመጥን መልኩ ምግቡን መቆራረጥ/ማድቀቅ
o የምግቡን መላላት ወይም ደረቅ አለመሆን ማረጋገጥ
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በመመገብ ወቅት የሚከሰት የትንታ፣ 
የሳል ወይም የማስመለስ ስሜት 

o የችግሩን መንስኤ መረዳት
o ልጁ ለሚቀርብለት የምግብ መላም መጠን እድሜው የደረሰ መሆኑን ማረጋገጥ
o በምዕራፍ 1 ክፍል 1 ላይ የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስለመከተላችን እርግጠኛ

መሆን
o የአቀማመጡን ሁኔታ በመቀየር እንዲህ ያው አጋጣሚ ድጋሚ እንዳይከሰት

መጠንቀቅ
o የተለየ መጠጫ ኩባያ ወይም መመገቢያ መጠቀም
o ከመመገብ አስቀድሞ እንደ ጥርስ መቦረሽ የመሳሰሉ አነቃቂ ዘዴዎች መጠቀም

(ቅጥያ 9K)
o የፊት ቅርፅን በመቀያየር ልጁን ለምግብ ማነቃቃት (ቅጥያ 9J)
o ዝግ ባለ ፍጥነት እና በትንሽ በትንሹ መመገብ፣ ራሱን የሚመግብ ከሆነ ደግሞ

በጉርሻዎች መካከል ዕረፍት እንዲያደርግ መንገር
o በአዋቂ የሚመገብ ከሆነ ደግሞ በትናንሹ ማጉረስና እና ዝግ ባለ ፍጥነት

ማጠጣት
o ለልጁ በሚመጥን መልኩ ምግቡን መቆራረጥ /ማድቀቅ
o የምግቡን መላላት ወይም ደረቅ አለመሆን ማረጋገጥ
o በጉርሻዎች መካከል ዕረፍት መስጠት
o የመመገቢያ ቁሳቁሶችን ህፃኑ ለመመገብ እንዲመቸው ማስተካከያዎችን ማድረግ

(ቅጥያ 91)
o የምግቡን ልስላሰ መጠን ማሻሻል/መቀየር (ወይም በተጓዳኝ ውንስ ያለ/የለም

ምግብ መጠገብ)
o የምግቡን የልስላሴ መጠን ለሕፃኑ አመጋገብ አስቸጋሪ ከሆነ ወይም ህፃኑ

ለመመገብ ተጨማሪ ትግል እንዲያደረግ የሚያስገድደው ከሆነ (ቅጥያ 9E-9F)

ልጁ በጥርሱ አድቅቆ መመገብ አለመቻል 

o በገበታ ወቅትም ይሁን ከገበታ ውጪ ምግቦችን እንደመረት፣ እንደሻት፣ እንዲነካ
እድል መስጠት ነገር ግን በግድ እንዲመገባቸው ግፊት አለማድረግ

o በደንብ ያለመውን ካላመው ጋር ቀን ቅሉ በመስጠት ማለማመድ (ቅጥያ 9E9F)
o አዲስ የመላም መጠን ያላቸው መጠን ያላቸውን ምግቦች አዛውትሮ

ከሚመገባቸው ሌሎች ምግቦች ጋር ቀላቅሎ መስጠት
o በአንድ ጊዜ የሚሰጠውን በደንብ ያለጥመ የምግብ መጠን ማሳነስ
o በቀን ከሚወዳቸው ሌሎች ምግቦች ጋር በደንብ ያለላመውን ምግብ ቀላቅሎ

በመስጠት ከምግቡ ጋር በቀላሉ እንዲላመድ ማድረግ 
o ከልጁ ጋር አብሮ በመመገብ እንዴት ማኘክ እንደሚቻል ማሳየት
o ማኘክን በቀላሉ እንዲሁም ረጅም፣ ቀጠን ያ፣ ከሽ ከሽ የሚሉ እና ሊሚሙ

የሚችሉ ምግቦችን መስጠት
o በመመገብ ወቅት አኝኮ መዋጥን የሚያስታውሱ ንግግሮች እና አድናቆት

መለገስ(“በደንብ እንክው”፣ ስታኝክ በጣም ጎበዝ ነህ” በማለት)
o የመታነቅ እድል ከፍተኛ በመሆኑ በልቶ እስኪጨርስ 100% ከአጠገቡ አለመለየት

ተገቢ ነው፡፡

አፉ እስኪወጠር ወይም እስኪሞላ ድረስ 
መጉረስ 

o የችግሩን መንስኤ መረሳት
o ሚቀርብለት የምግብ የመላም መጠን እድሜው የደረሰ መሆኑን ማረጋገጥ
o በምዕራፍ 1፣ ክፍል 1 ላይ የተጠቀሰውን አቀማመጥ ስለመከተላች እርግጠኛ

መሆን
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o ከመመገብ አስቀድሞ እንደ ጥርስ መቦረሽ፣ የሚነዝሩ መጫውቻዎን መስጠት
የመሳሰሉ አነቃቂ ዘዴዎችን መጠቀም

o የፊትን ገጽታ/ቅርፅ በመቀያየር ልጁን ለምግብ ማንቃቃት (ቅጠያ 95)
o ዝግ ባለፍጥነት እና በትንሹ መመገብ፣ ራሱን የሚመጣ ከሆነ ደግሞ በጉርሳቸው

መካከል ዕረፍት እንዲወሰድ መንገር
o ለልጁ የሚመጥን መልኩ ምግቡን መቆራር/ ማድቀቅ
o በአንድ ጉርሻ የሚወስደውን የምግብ መጠን ማሳነስ
o በገበታ ወቅት ማስታወሻ እና አድናቆት መለገስ(ትንሸ ጉርሻ፣ “ጎበዝ በትንሹ

እየጎረስክ ነው”)
o የምግቡን መላላት ወይም ደረቅ አለመሆን ማረጋገጥ (ቅጥያ 9E9F)
o አዲስ ቃና/ጣዕም ያላቸውን ምግቦች አዘውትሮ ከሚመገባቸው ሌሎች ምግቦች

ጋር ቀላቅሎ መስጠት
o በአንድ ጊዜ የሚሰጠወን የምግብ (በደንብ ያልላመ) መጠን ማሳነስ
o አስገድዶ አለመመገብ አለመመገብ




