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ንዑስ ክፍል 4: 
ቅጥያ ፥ስልቶች፥ተነባቢ ጽሑፎች ፥እና መረጃዎች 

ለተንከባካቢዎች እና ለማኅበረሰብ 

ምእራፍ 9 ቅጥያ 

⇒ 9ሀ፡በየእድሜዉ የአመጋገብ እድገት: የአመጋገብ እድገት ጊዜ ሰሌዳ
⇒ 9ለ:  አይነተኛ የልጅ የእንቅስቃሴ የእድገት ደረጃዎች እና አሳሳቢ ጉዳዮች
⇒ 9ሐ: የምግብ ጠጣርነት እና ልስላሴ እና የፈሳሽ ቅጥነት እና ውፍረት ማሳያ ሰሌዳ ማሳያ ሰሌዳ
⇒ 9መ: የተለየ የምግብ እና የመጠጥ ምሳሌዎች ዝርዝር
⇒ 9ሰ: ምግብን እና መጠጥን መለወጥ
⇒ 9ረ፡ ምግብን የማሻሻያ መመሪያ
⇒ 9ሠ: አመጋገብን የሚደግፉ የተለመዱ ቁሶች
⇒ 9ሸ: የማንኪያ ሰሌዳ
⇒ 9ቀ: በአቀማመጥ እና በአቅርቦት ፈጠራ ማሳየት
⇒ 9በ: የአመጋገብ ዘዴዎች እና ስልቶች
⇒ 9ተ: ህፃናትን ማረጋጊያ እና ማንቂያ ተግባሮች
⇒ 9ቸ: የሚነበቡ ጽሁፎች ለተንከባካቢዎች እና ለማህበረሰብ
⇒ 9ኀ: የተለመዱ የአመጋገብ ችግሮች እና መፍትሔዎቻቸዉ ፈጣን ማሳያ ሰሌዳ
⇒ 9ነ: ሕጻናት ምን ያህል መመገብ አለባቸዉ

ምዕራፍ 10 ትርጓሜዎች(በተለየ ሁኔታ በመምሪያዉ ዉስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ ቃላት) 
ምዕራፍ 11 ማጣቀሻ (የበለጠ መረጃ ከወዴት ይገኛል ) 
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ከተወለዱ እስከ 36 ወራት እድሜ 
 

 

 
 

 

አመጋገብ ⇒ የጡት ወይም የዱቄት ወተት ብቻ  
 

 ልስላሴ/ጥንካሬ 
እና 
ዉፍረት/ቅጥነት 
እና  

⇒ የጡት ወይም የዱቄት ወተት ውፍረት/ቅጥነት 

ክህሎቶች  ⇒ እነደተወለደ መጥባት እና መዋጥ  
⇒ ፈሳሽን ለማግኘት ሩቲንግ ሪፈሌክስን መጠቀም 

አመጋገብ 

⇒ ለእድሜ ተገቢ የሆኑ ጠንካራ ምግቦችን ቀስ 
ብሎ ማለማመድ 

⇒ በአብዛኛው በጡት ወተት ወይም በዱቄት 
ወተት ላይ ጥገኛ መሆን 

ልስላሴ/ጥንካሬ 
እና 
ዉፍረት/ቅጥነት  

⇒   ቀጭን ፈሳሾች ካልተገለፁ በስተቀር 
⇒ የተፈጩ ጠጣር ምግቦች 

ክህሎቶች 
⇒ ለመቀመጥ እና ለመብላት የተሻሻለ 

የጭንቅላት እና የአንገት ጥንካሬ 

አመጋገብ 
⇒  የየተለያየ የምግብ አይነት መውሰድ 
⇒ በጡት ወይም በዱቄት ወተት ላይ  ጥገኛ 

መሆን 

ዉፍረት እና 
ወጥነት 

⇒ ቀጭን ፈሳሾች ፤ካልተገለፁ በስተቀር 
⇒ የተፈጩ ጠጣር ምግቦች 
⇒ የደቀቀ እና ርጥብ ጠጣር ምግብ 

ክህሎቶች 

⇒ ከማንኪያዎች እና ከኩባያዎች ላይ መብላት 
እና መጠጣትን መማር 

⇒ ብዙም ድጋፍ ሳያስፈልገው ቀጥ ብሎ 
መቀመጥ 
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አመጋገብ 

⇒ በርከት ያሉ የተለያዩ ምግቦችን መመገብ 
⇒ ከፍተኛ መጠን ያለው ምግብ እና ፈሳሽ 

መውሰድ እና በቀን ውስጥ  ድግግሞሹ 
በቀነሰ ሁኔታ  

ዉፍረት እና 
ወጥነት 

⇒ ቀጠን ያሉ ፈሳሾች ፤ካልተገለፀ በስተቀር 
⇒ ጠጣር ምግቦች  
⇒ የተፈጨ እና እርጥበት ያለው ጠጣር 

ምግብ 
⇒ ለስላሳ እና በጉርሻ መጠን የተዘጋጀ 

ክህሎቶች 

⇒ ቀደምት የማኘክ ዘይቤዎችን ማዳበር 
⇒ በሚመገቡበት እና እራሳቸውን 

በሚመግቡበት ጊዜ ጡጦውን ወይም 
ኩባያውን  መያዝ 

አመጋገብ 

⇒ እጅግ የበዙ የተለያዩ  ምግቦችን 
መውሰድ 

⇒ ከፍተኛ መጠን ያለው ምግብ እና ፈሳሽ 
መውሰድ እና በቀን ውስጥ ብዙ 
ሳይደጋገም 

ዉፍረት እና 
ወጥነት 

⇒ ቀጠን ያሉ ፈሳሾች ካልተገለፀ በስተቀር 
⇒ የተጣሩ ጠጣር ምግቦች 
⇒ የተፈጭ እና የተቦካ ፈሳሽ 
⇒ ለስላሳ እና ጉርሻ መጠን ያለው 

ክህሎቶች 

⇒ ተፈጥሯዊ የማኘክ ልምድን ማዳበር  
⇒ ድድ እና ጥርሶችን በመጠቀም 

የተወሰኑ ምግቦችን መጉረስ 

አመጋገብ 
⇒ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን በስኬት 

መመገብ 

ዉፍረት እና 
ወጥነት 

⇒ ቀጠን ያሉ ፈሳሾች ካልተገለፁ በስተቀር 
⇒ የተጣሩ ጠጣር ምግቦች 
⇒ የተፈጭ እና የተቦካ ፈሳሽ 
⇒ ለስላሳ እና ጉርሻ መጠን ያለው 

ክህሎቶች 

⇒ በስትሮው መጠጣት 
⇒ ጣቶችን በመጠቀም እራስን መመገብ 

እና ዕቃዎችን ለመጠቀም መሞከር  
⇒ እያፈሰሱም ቢሆን በኩባያ መጠጣት 
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ዉፍረት እና 
ወጥነት 

⇒ ቀጠን ያሉ ፈሳሾች ካልተገለፁ በስተቀር 
⇒ የተጣሩ ጠጣር ምግቦች 
⇒ የተፈጭ እና እርጥብ ጠጣር ምግቦች  
⇒ ለስላሳ እና ጉርሻ መጠን ያለው 
⇒ መደበኛ ጠጣር ምግቦች 

ክህሎቶች 
⇒ ጣቶችን እና የመመገቢያ ዕቃዎችን  

በስኬት መጠቀም 
⇒ ትንሽ ብቻ በማፍሰስ በኩባያ መጠጣት 

18
-2

4 
ወ
ራ
ት

 
24

-3
6 
ወ
ራ
ት

 

አመጋገብ 
⇒ የተለያዩ የምግብ አይነቶችን በስኬት 

መመገብ 

ዉፍረት እና 
ወጥነት 

⇒ ቀጠን ያሉ ፈሳሾች ካልተገለፁ በስተቀር 
⇒ የተጣሩ ጠጣር ምግቦች 
⇒ የተፈጭ እና እርጥብ ጠጣር ምግቦች  
⇒ ለስላሳ እና ጉርሻ መጠን ያለው 
⇒ መደበኛ ጠጣር ምግቦች 

ክህሎቶች 
⇒ ጣቶችን እና የመመገቢያ ዕቃዎችን  

በስኬት መጠቀም 
⇒ ትንሽ ብቻ በማፍሰስ በኩባያ መጠጣት 

 

አመጋገብ 
⇒ አብዛኛዎቹን የምግብ አይነቶች ያለ 

ድጋፍ መብላት 

ዉፍረት እና 
ወጥነት 

⇒ ቀጠን ያሉ ፈሳሾች ካልተገለፁ በስተቀር 
⇒ የተጣሩ ጠጣር ምግቦች 
⇒ የተፈጭ እና  እርጥበት ያለው ጠጣር 

ምግብ 
⇒ ለስላሳ እና ጉርሻ መጠን ያለው 
⇒ መደበኛ ጠጣር ምግቦች 

ክህሎቶች 

⇒ ያለ ድጋፍ ጣቶች እና መመገቢያ 
እቃዎችን በመጠቀም ራስን መመገብ 

⇒ ለመብላትና ለመጠጣት ሁሉንም የአፍ 
እንቅስቃሴ ክህሎቶችን በደንብ ማሳየት 
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9ለ : - መደበኛ የልጆች የአካል እቅስቃሴ እድገት ደረጃዎች እና የኣሳሳቢ ሁኔታዎች 
ምልክቶች 

የአንድ ልጅ የአካል እነቅስቃሴ እድገት (ሰውነቱ የሚንቀሳቀስበት እና እራሱን በተለያየ መንገድ የሚያደርግበት) እጅግ አስፈላጊ 
የአመጋገብ ክህሎት አካል ነው። ጠንካራ አካላዊ እድገት  ቀላል እና ውጤታማ ለሆነ አመጋገብ መሰረት ነው፡፡  የልጅን ጤናማ ያልሆነ 
የአካል እንቅስቃሴ አስተዳደግ ቀደም ብሎ መረዳት የአመጋገብ ሁኔታውን ለማስተካከል ብቻ ሳይሆን ሁለንተናዊ አስተዳደጉ ላይ ቀድሞ 
አስፈላጊውን እገዛ ለማድረግ ይረዳል፡፡   ከዚህ በታች የልጆችን የሰውነት እቅስቃሴ እድገት የሚወስኑ ሁኔታዎች እና እድገታቸው 
ላይ ችግሮች ካሉ የሚያሳዩ ምልክቶች ወይም “ቀይ ባንዲራዎች” ናቸው ፡፡ እድገት ሂደት ሲሆን ልጆች ችሎታቸውን የሚያዳብሩባቸው 
ብዙ “ዓይነተኛ” ጊዜያት አሉ ፡፡ ብዙ ልጆች በተዘረዘሩት የዕድሜ ደረጃዎች ውስጥ እነዚህን ችሎታዎች ያዳብራሉ ፣  አንዳንድ ልጆች ግን 
ከእነዚህ የእድሜ ክልሎች  ትንሽ ይዘገያሉ ። 

 

ጭንቅላታቸውን ቀና አድረገው በእጆቻቸው ወደ 
ላይ በመግፋት  

በሆዳቸው መተኛት 

 

ቀጥ ያሉ እግሮች፣ 
በተደጋጋሚ የተጨማደዱ መዳፎች 

ጭንቅላትን ወደ ላይ ማንሳት የማይችሉ 
 

የተለጠጠ ጭንቅላት እና ሰውነት. 
በሰውነት አንድ ጎን ብቻ መጠቀም/ መተኛት . 

 

 
 

 ጭንቅላትን ቀጥ አድርጎ 
መያዝ ፡፡ 
በድጋፍ ቀጥ ብሎ 
መቀመጥ። 
ዘና  ማለት  ፣  የሰውነት  
አካልን  አቀማመጥ  
የሚያጠኑ።  

 
 
 የጎበጠ ጀርባ፣ 
ጭንቅላትን እና / 
ወይም ሰውነትን 
ቀና/ ቀጥ ማድረግ 
አለመቻል. 
 

 
 
 ድርቅ ያለ/ ግትር የሰውነት 
አካል እና / ወይም እግሮች። 
የተጣመሩ/ የተመሳቀሉ 
እግሮች፣ ወደኋላ የዞሩ/ 
የተጠመዘዙ እጆች  

 
 
 በእራሱ መቀመጥ። 
በሁለቱም  ክንዶች  
ነገሮች  ላይ  መድረስ።  

  
 ቀጥ ብሎ መቀመጥ አለመቻል። 
የታጠፈ ጀርባ ወይም የጎበጠ አካል / ጀርባ። 
ጭንቅላቱን ቀጥ አድርጎ መያዥ አለመቻል ፡፡ 
የተጠማዘዘ እግሮች እና / ወይም ክንዶች ፣ 
የደረቁ ጣቶች። 
እጆችን እና ክንዶችን ለመተቀም መቸገር 

 
 
 ለመቆም ወደላይ መነሳት፣ 
መዳህ .  
 
 

  
ቀጥ ብሎ ለመቆም መቸገር ፡፡ 
የተጠማዘዘ እግሮች እና / ወይም ክንዶች ፣ 
የደረቁ ጣቶች። 
መዳህ  አለመቻል። 
ለመዳህ  የሰውነትን  አንድ  ጎን  ብቻ  
መጠቀም   

 
 
 
 መቆም፣  
መራመድ .  
 

 

 
 ድርቅ/ ቀጥ ያሉ እጆች ወይም እግሮች። 
በተደጋጋሚ በእግር ጣቶች መራመድ። 
ቀጥ ብለው ተቀምጠው እያሉ ወደ አንድ ጎን 
ማዘመም/ ማጋደል  
አንድ  ነገር  ላይ  ለመድረስ  እና  ለመያዝ  
አንድ  እጅ  ብቻ  በመጠቀም።  

በ
 3

 ወ
ራ
ት

 
በ

 6
 ወ

ራ
ት

 
በ

 1
2 
ወ
ራ
ት

  
በ

15
 ወ

ራ
ት

  
በ

 8
 ወ

ራ
ት
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9ሐ: የምግብ ልስላሴ/ሻካራነት እና የፈሳሾች ቅጥነት/ውፍረት ስዕላዊ መግለጫ 
 
ምግቦች እና ፈሳሾች በተለያዬ ሸካራነት እና ወጥነት  ሊገኙ ይችላሉ፡፡  የመመገብ እና የመጠጣት  ችግሮች ላሉባቸው ልጆች 
ቀላል እና ደህና የሆነ ትክክለኛውን የምግብ አይነት እና ፈሳሽ ወጥነት መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡ 
 

የምግብ ልስላሴ እና ሻካራነት 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. የተፈጨ 
 

 

2. የደቀቀ እና እርጥበት ያለው 

 

 

 

3. ለስላሳና  ሊገመጥ የሚችል መጠን 

 

4.  መደበኛ  
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የፈሳሾች ወጥነት 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. በመካከኛው ወፈር ያሉ 
ፈሳሾች 

 

4. በመካከለኛ ደረጃ ወፈር 
ያሉ ፈሳሾች  

5. በጣም ወፍራም ፈሳሾች 

 

 

1. ቀጭን ፈሳሾች 

 

 

 

2. በመጠኑ ወፈር ያሉ ፈሳሾች 
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የፈሳሾች ወጥነት- በሹካ እና በማንኪያ መሞከር 
 

 

 

1. ቀጭን ፈሳሾች 
 
 

 

2. ትንሽ ወፈር ያሉ 
ፈሳሾች  

 
 

 
 

3. በመጠኑ ወፈር 
ያሉ ፈሳሾች  

 
 

4. በመካከለኛ ደረጃ 
ወፈር ያሉ ፈሳሾች  

 
 

5. በጣም ወፍራም 
ፈሳሾች 
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9መ : በጥናት የተለዩ የምግብ እና መጠጥ ምሳሌዎች ዝርዝር 
 
ምግቦች እና ፈሳሾች በበርካታ የተለያዩ የሻካራነት እና ወጥነት ደረጃዎች ሊገኙ ይችላሉ። ለልጁ ትክክለኛውን የምግብ  
ልስላሴ/ጥንካሬ እና የፈሳሽ ውፍረት/ቅጥነት መምረጥ የምግብ ጊዜን ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ ለማድረግ ይረዳል። 
የልጁን የችሎታ ደረጃ የሚመጥን የምግብ  ልስላሴ/ጥንካሬ እና የፈሳሽ ውፍረት/ቅጥነት መስጠቱ የተሳካለት ምገባ 
ለማድረግ ወሳኝ ነው ፡፡ ከዚህ በታች ከእያንዳንዱ የምግብ  ልስላሴ/ጥንካሬ እና የፈሳሽ ውፍረት/ቅጥነት ጋር የሚዛመዱ 
ምግቦች እና ፈሳሾች ምሳሌዎች ተዘርዝረዋል። እነዚህ ምግቦች በእርስዎ ማህበረሰብ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ ፡፡ እነዚህን 
ዝርዝሮች በእንክብካቤዎ ውስጥ ላሉት ልጆች ተገቢውን የ የምግብ  ልስላሴ/ጥንካሬ እና የፈሳሽ ውፍረት/ቅጥነት ወጥነትን 
ለመምረጥ እንደ መመሪያ ይጠቀሙባቸው ፡፡ 

የጠጣር  ምግብ 
ዓይነቶች  ምሳሌዎች  ምሳሌዎች  (የቀጠለ ))  

 
 
 
 

የተፈጩ ወይም 
በጣም ወፍራም  

o የተቀላቀሉ አትክልቶች (ስኳሽ ፣ ካሮት ፣ 
ድንች ፣ ጣፋጮች ፣ ዱባዎች ፣ አረንጓዴ 
ባቄላዎች ፣ ስፒናች ፣ አተር ፣ ዝኩኒኒ ፣ ወዘተ.) 

o የተቀላቀሉ ፍራፍሬዎች (በርበሬ ፣ ሙዝ ፣ 
አተር ፣ ማንጎ ፣ አፕሪኮት ፣ በርበሬ ፣ አቮካዶ ፣ 
ቲማቲም ፣ ፕሪም ፣ ኪዊስ ፣ የአበባ ማር ፣ 
ቺኮስ ፣ ሳፖስ ፣ ሶፓዶላ ፣ ፓፓያ ወዘተ) ፡፡ 

o የተቀላቀሉ ስጋዎች (ዶሮ ፣ የበሬ ፣ የአሜሪካ 
ዶሮ፣ የአሳማ ሥጋ ፣ የጠቦት ፣ የበግ) 

o አፕል ጭማቂ 
o ከምግብ በኋላ የሚበላ ጣፋጭ  
o ተጣርቶ የታሸገ ሥጋ 

o ወፍራም እህሎች ወይም ገንፎ (ኦትሜል ፣ 
የስንዴ ክሬም ፣ ሩዝ ፣ ሩና ፣ ፋላ) 

o የተቀላቀሉ ሾርባዎች እና ወጦች (ያልቀጠነ) 
o እርጎ 
o ከፊር ወይም ታፓር 
o አይብ 
o ላስሲ 
o የተቀቀለ ባቄላ 
o የበቆሎ ግሪንስ 
o ሪኮታ አይብ 
o ለስላሳ የተፈጨ አይብ 
o የተፈጨ ድንች 
o በንግድ የተጣራ የሕፃናት ምግቦች 

 
 
 

የተፈጨ እና እርጥበት 
ያለው  

o የተቀቀለ ስጋ (የበሬ ሥጋ ፣ የዶሮ ፣ የአሜሪካ 
ዶሮ ፣ የጠቦት ፣ የበግ ፣ የአሳማ) 

o የታሸገ የዶሮ ደረት (የተፈጨ ፣ የተቦካ) 
o የታሸገ ቱና ወይም ዓሳ (የተፈጨ ፣የተቦካ እና 

አጥንቶች የሌሉት) 
o የተፈጨ ነጭ ዓሳ (ኮዴ ፣ ታራፒሊያ ፣ ሃዳዶክ 

፣ ብርቱካናማ ሻካራ) 
o ወፍራም እህሎች በትንሽ ተጠቅለው 

o ተቀቅለው የተፈጩ  አትክልቶች (ድንች ፣ 
ስኳሽ ፣ ካሮት ፣ ድንች ፣ አረንጓዴ ባቄላ ፣ 
ስፒናች ፣ ወዘተ.) 

o የተፈጨ ፍራፍሬ (አቮካዶ ፣ ሙዝ ፣ ማንጎ ፣ 
ቤሪ ወዘተ) ፡፡ 

o እንቁላል ወይም የእንቁላል ምትክ (የተፈጨ) 

 
 
 

ለስላሳ እና በጉረሻ 
መጠን የተዘጋጀ 

o የተቀቀለ ስጋ (የዶሮ ፣ የበሬ ፣ የአሳማ ሥጋ ፣ 
የጠቦት ፣ የበግ ፣ ወዘተ.) 

o የተጠበሰ ዓሳ (ኮዴ ፣ ቱና ፣ ሃውቡት ፣ 
ሃድዶክ ፣ ብርቱካናማ ሻካራ ፣ ወዘተ) 

o የተፈጨ ፍራፍሬ (ሙዝ ፣ አቮካዶ ፣ ማንጎ ፣ 
ቤሪ ፣ የአበባ ማር ፣ ታርጋን ፣ ፕለም ፣ 
ወዘተ.) 

o የተቀቀለ ወይም የተፈጨ አትክልቶች (ካሮት 
፣ ድንች ፣ አረንጓዴ ባቄላ ፣ አተር ፣ ብሮኮሊ 
፣ ጎመን ፣ ወዘተ.) 

o ለስላሳ አይብ 
o እንቁላል (ጠንካራ የተቀቀለ ፣ የተፈጨ ፣ 

የተጠበሰ) 
o እርጥብ ዳቦዎች 
o ኑድል እና ሩዝ 

 
የተለመዱ/ መደበኛ  

o ሁሉም ስጋዎች ፣ ዓሳ ፣ አትክልቶች ፣ 
ፍራፍሬዎች ፣ አይብ ፣ እንቁላል ፣ ምስር ፣ 
ባቄላዎች ፣ ዳቦዎች ፣ ቂጣዎች ፣ እህሎች ፣ 
ወዘተ. 
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የፈሳሾች ወጥነት  የፈሳሾች ምሳሌዎች  

 
ቀጭን 

 
o  ውሃ 
o ሻይ እና ቡና (ምንም ያልገባበት) 
o መረቅ 

 
ትንሽ ወፈር ያለ 

 
o የጡት ወተት 
o የዱቄት ወተት 

 
 

በመጠኑ ወፈር ያለ 

 
o የፍራፍሬ አበባ (ኮክ, ፒር, ብርቱካን, አናናስ, 

ማንጎ, ወዘተ.) 
o የቲማቲም ጭማቂ 
o ወተት (የላም, የአኩሪ አተር, የሩዝ, ኮኮናት, 

ሄምፕ) 

 
 

መካከለኛ ውፍረት 

 
o ቀጭን የተጣሩ ፍራፍሬዎች 
o ሩዝ እህሎች 
o ክሬድ ሾርባ (ስፒናች ፣ ድንች ፣ ስኳሽ ፣ 

ቲማቲም ፣ ወዘተ) 
o የሾርባ ማንኪያ (ሾርባ) ፣ የከባድ ዱቄት  
o  ማር 

 
 
 
 

በጣም ወፍራም ወይም 
የተፈጨ 

 

 
o የተቀላቀሉ አትክልቶች (ስኳሽ ፣ ካሮት ፣ 

ድንች ፣ ጣፋጮች ፣ ዱባዎች ፣ አረንጓዴ 
ባቄላዎች ፣ ስፒናች ፣ አተር ፣ ዝኩኒኒ ፣ 
ወዘተ.) 

o የተቀላቀሉ ፍራፍሬዎች (በርበሬ ፣ ሙዝ ፣ 
አተር ፣ ማንጎ ፣ አፕሪኮት ፣ በርበሬ ፣ አቮካዶ 
፣ ቲማቲም ፣ ፕለም ፣ ኪዊስ ፣ የአበባ ማር ፣ 
ሻይኮስ ፣ ሳፖስ ፣ ሶፓዶላ ፣ ፓፓያ ወዘተ) ፡፡ 

o የተቀላቀሉ ስጋዎች (ዶሮ ፣ የበሬ ፣ የቱርክ ፣ 
የአሳማ ሥጋ ፣ ጠቦት ፣ የበግ) 

o ዮግርት 
o ካፊር 
o አይብ 
o ላስሲ 
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9ሠ : ምግብን እና መጠጥን ማሻሻል 
 
አንዳንድ ልጆች በአፋቸው ውስጥ የተወሰኑየምግብ  ልስላሴ/ጥንካሬ እና የፈሳሽ ውፍረት/ቅጥነት  በደህና የመዋጥ ችግር 
አለባቸው ፡፡ አንድ ልጅ የመብላት እና የመጠጣት ችግር ሲያጋጥመው ፣ የቀረበውን የምግብ ሸካራነት ወይንም የፈሳሽ 
ወጥነትን መለወጥ የምግብ ሰዓቱን ይበልጥ ደህና እና ቀላል ማድረጊያ አንዱ መንገድ ነው ፡፡ 

ምግቦች እና ፈሳሾች በተፈጥሮ  የተወሰነ ሸካራነት እና ወጥነት  ሊኖራቸው ይችላል ወይም በእንክብካቤ ሰጪዎች 
የሕፃናትን ፍላጎት የሚያሟላ፣ ይበልጥ ተስማሚ የሆነ ይዘት ወይም ወጥነት እንዲኖራቸው ተደርገው ሊሻሻሉ  ይችላሉ ፡፡   
መገልገያ እቃዎችን ፣ ድብልቆችን ፣ ሌሎች ምግቦች እና ፈሳሾች ወይም ሰው ሰራሽ ማወፈሪያ ንጥረ ነገሮችን  በመጠቀም 
ምግቦችን እና ፈሳሾችን ማሻሻል/ መለወጥ ይቻላል ፡፡ 

 
 ምግቦችን እና መጠጦችን ማወፈሪያ መንገዶች  

①  የተለመዱ ተፈጥሯዊ ምግቦችን በመጠቀም ምግቦችን እና መጠጦችን ማወፈር 
②  ሰው ሰራሽ ንጥረ ነገሮችን በመጠቀም ምግቦችን እና ፈሳሾችን ማወፈር  

ተፈጥሯዊ  ማወፈሪያ  መንገዶች   

ከሌሎች ምግቦች እና ፈሳሾች ጋር ሲደባለቁ በተፈጥሮ ውህደትን የሚፈጥሩ ምግቦች እና ፈሳሾች። 
 
ተፈጥሯዊ  ምግብ ማወፈሪያ  መንገዶች   አስፈላጊ  ቅድመ-ጥንቃቄዎች   

ደረቅ የሕፃናት ጥራጥሬ (ሩዝ ፣ ገብስ ፣ ኦትሜል ፣ የተቀላቀለ)  

 
o አይጣሱ 
o ከጡት ወተት ጋር ጥቅም ላይ የማይውል 
o ከ 12 ወር በታች እድሜ ላላቸው ሕፃናት 

ጀላቲን ፣ ጉዋማ ሙጫ ፣ የቀስትሮስት ስቴክ ፣ ድንች  ፣ የዮኦካ 
ስቴክ ፣ የበቆሎ ዱቄት ፣ የፕሊሊየም ሽርክ ፣ ዱቄት ፣ የካርገንን 
(አይሪሽ ሙዝ) 

 
o ዕድሜያቸው ከ 12 ወር በላይ ለሆኑ እና ለአለርጂዎች ተጋላጭ 

ላልሆኑ 

ወፍራም ፈሳሽ ለመፍጠር ፈሳሾችን (ወተት ፣ ውሃ ፣ ጭማቂ) 
ከተጣሩ ምግቦች ጋር ይቀላቅሉ 

 
o ዕድሜያቸው ከ 12 ወር በላይ ለሆኑ እና ለአለርጂዎች ተጋላጭ 

ላልሆኑ 

 
ሰው ሰራሽ  ምግብ  ማወፈሪያ  መንገዶች    

በምግብ እና በፈሳሽ ውስጥ ሲደባለቁ ወፍራም ወጥነት ለመፍጠር ሊያገለግሉ የሚችሉ ሰው ሰራሽ ንጥረ ነገሮች ናቸው። 
እነዚህ ጥቅሎች በተወሰኑ መደብሮች ፣ ፋርማሲዎች እና በኢንተርኔት ኦንላይን  ሊገዙ ይችላሉ ፡፡ እያንዳንዱ ምግብ 
ማወፈሪያ አምራች ምርቱን በመጠቀም ምግቦችን እና ፈሳሾችን እንዴት ማቃለል እንደሚቻል መመሪያዎችን ይሰጣል ፡፡ 

  

አንድ ልጅ ከ 12 ወር በላይ ካልሆነ በስተቀር ሰው ሰራሽ ወፍራም ማወፈሪያዎችን 
አይጠቀሙ:: 

. 
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ሰው ሰራሽ  ምግብ  ማወፈሪያ  መንገድ  አስፈላጊ  ቅድመ-ጥንቃቄዎች  

 
በቀላሉ ማወፈር ፣ ማወፈር ፣ ወፍራም እና ቀላል ፣ የግሊሚክስ 
ማወፈሪያ 

 
o ከ 12 ወር በላይ ለሆኑ ሕፃናት 

 

የተመጣጠነ  የምግብ ውፍረት (የአበባ ማር/ ኔክታር ውፍረት )  በልዩ  
ጥንቃቄ  የተዘጋጁ  መመሪያዎች  - ተፈጥሮአዊ  ምግብ  ማወፈሪያን  
መጠቀም 

o 6.3 ግራም (1.5 TSP) ደረቅ የህጻናት ትራጥሬ ዱቄት ከ 30 ሚ.ሊ 
ፈሳሽ ጋር ማደባለቅ 

ምሳሌዎች :   

o ለ 90 ሚሊ (3 f. ኦ.ዜ.) ጠርሙስ ቀመር: 19 ግራም (4.5 tsp / 1.5 
tbsp) ደረቅ የሕፃናት ጥራጥሬ ይጨምሩ 

o ለ 120 ሚሊ (4 ፍሎር ኦዝ) ጠርሙስ ቀመር-25.2 ግራም (6 tsp / 2 tbsp) 
ደረቅ የሕፃናት ጥራጥሬ ይጨምሩ ፡፡ 

o ለ 180 ሚሊ (6 f. ኦ.ዜ.) ጠርሙስ ቀመር-37.8 ግራም (9 tsp / 3 tbsp) ደረቅ የሕፃናት ጥራጥሬ ይጨምሩ 

o ፈሳሽዎች ወፍራም መሆን አለባቸው (እንደ የማር ጭማቂ ያሉ)  
ከማንኪያ ላይ የመፍሰስ እድላቸው ከውሀ ያነሰ ነው፡፡ 

 መለስተኛ   ውፍረት (የማር  ውፍረት )  ፈሳሾችን ማወፈሪያ  
መመሪያዎች ተፈጥሮአዊ  ነገሮችን  መጠቀም 

o 2.5 ማንኪያ (10.5 ግራም) ከ30 ሚ.ሊ ደረቅ የህጻናት ትራጥሬ 
ዱቄት ጋር ማደባለቅ 

ምሳሌዎች :   

o ለ 90 ሚሊ (3 f. ኦ.ዜ.ዜ.) ጠርሙስ ቀመር: 31.5 ግራም (7.5 tsp / 
2.5 tbsp) ደረቅ የሕፃናት ጥራጥሬ ይጨምሩ 

o ለ 120 ሚሊ (4 ፍሎር ኦዝ) ጠርሙስ ቀመር-42 ግራም ጨምር (10 
tsp / 3 tbsp + 1 tsp) ደረቅ የህፃን ጥራጥሬ ይጨምሩ ፡፡ 

o ለ 180 ሚሊ (6 f. ኦ.ዜ.) ጠርሙስ ቀመር: 63 ግራም (15 tsp / 5 tbsp) 
ደረቅ የሕፃናት ጥራጥሬ ይጨምሩ 

o ፈሳሽዎች የበለጠ ወፍራም መሆን አለባቸው (እንደ ማር) እና ከላይ ከተጠቀሱት መጠነኛ ወፍራም ፈሳሾች ዝቅ 
ያለ ከማንኪያ የመንሸራተት እድል ይኖራቸዋል። 

  ዕድሜያቸው ከ 12 ወር በታች ለሆኑ ሕፃናት እውነተኛ ማር አይስጡ ፡፡ 
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ዕድሜያቸው ከ 12 ወር በላይ ለሆኑ ህጻናት 
ተጨማሪ የትኩረት አቅጣጫ መመሪያዎች  
 

o በተፈጥሯዊ መንገድ ውፍረት ያለው ፈሳሽ ለመፍጠር 
ትንሽ ውሃ ፣ ሾርባ ወይም ጭማቂ ከተደባለቀ የሕፃን 
ምግብ ወይም ከተቀላቀለ ምግብ ጋር ይቀላቅሉ። 
ያለምንም ማቋረጥ ለስላሳ እስኪሆን ድረስ በደንብ 
ያማስሉ ፡፡ * የበለጠ ፈሳሽ በተጨመረበት ቁጥር፣  
የፈሳሽ ወጥነቱ የበለጠ ቀጭን ይሆናል። 

o በተፈጥሯዊ መንገድ ውፍረት ያለው ፈሳሽ ለመፍጠር 
ትንሽ ውሃ ወይንም ወተት በድስት ውስጥ አድርገው 
ጣፋጭ ምግብ ወይም እርጎ ይጨምሩበት፡፡ ያለምንም ማቋረጥ ለስላሳ እስኪሆን ድረስ በደንብ ያማስሉ ፡፡ * 
የበለጠ ፈሳሽ በተጨመረበት ቁጥር፣  የፈሳሽ ወጥነቱ የበለጠ ቀጭን ይሆናል። 

o ለተጨማሪ ውፍረት ድንች ፣ የዳቦ ፍርፋሪ ፣ ዱቄት ወይም የተሰነጠቀ ብስኩትን ከመረቅ ከሾርባ እና ከስጋ ጋር 
ይቀላቅሉ ፡፡ ያለምንም ማቋረጥ ለስላሳ እስኪሆን ድረስ በደንብ ያማስሉ ፡፡ * የበለጠ ንጥረ ነገር በተጨመረበት 
ቁጥር ፣ ይበልጥ ወፍራም ይሆናል። 

 
ለማወፈር የሚረዱ ምክሮች፡   

①  ፈሳሾችን በኩባያ ወይም በጠርሙስ ውስጥ 
አድርገው በሀይል ይናጡ ፡፡ 

②  ፈሳሾችን በኩባያ ወይም ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ 
በማድረግ ሹካዎችን ወይም ሌላ ማማሰያ 
በመጠቀም  በደንብ ይቀላቅሉ። 

③  ሁሉም ፈሳሾች በትክክለኛው ውፍረት 
እንዲስተካከሉ  ለብዙ ቂቃዎች ይጠብቁ ፡፡ 

④  የፈሳሹ የሙቀት መጠን አንድ ፈሳሽ በምን ያህል 
መጠን እንደሚወፍር ሊወስን ይችላል ፡፡ በጥንቃቄ 
ይመልከቱ እና እንደአስፈላጊነቱ ያስተካክሉ። 

⑤  ማወፈሪያውን ከመጠን በላይ ዘርግፈው 
እንዳይቸገሩ  ቀስ በቀስ ወደ ፈሳሾች ይጨምሩ። 

⑥  ፈሳሽ ከጊዜ በኋላ መናጥ ወይም እንደገና መቀላቀል 
ያስፈልገው ይሆናል። ለልጅ ከመስጠትዎ በፊት ሁል 
ጊዜ የአንድ ፈሳሽ ውፍረት ይፈትሹ። 

⑦  አንድ ፈሳሽ በጣም ቀጭን ከሆነ ትክክለኛው ወጥነት 
እስከሚሆን ድረስ አነስተኛ ውፍረት ያለው ወፍራም 
ይጨምሩ። 

⑧  አንድ ፈሳሽ በጣም ወፍራም ከሆነ ትክክለኛው 
ወጥነት እስከሚሆን ድረስ አነስተኛ መጠን ያለው 

ቀጭን ፈሳሽ ይጨምሩ (ውሃ ፣ ሾርባ፣ ቀመር ፣ 
ወተት ፣ ጭማቂ)  

⑨  ደረቅ የሕፃን ጥራጥሬ ዱቄትን ከእናት ጡት ወተት 
ጋር አይቀላቅሉ ፡፡ የእናት ጡት ወተት እህልን 
በማድቀቅ በጣም ቀጭን ወጥነት ያለው እንዲሆን 
ያደርገዋል ፡፡ 

⑩  ለልጆች ከመስጠትዎ በፊትፈሳሽን  በቀጥታ ያወፍሩ 
፡፡ 

⑪  ወፍራም ፈሳሾችን ለመመገብ ጡጦ የሚጠቀሙ 
ከሆነ በሚመገቡበት ጊዜ ሁል ጊዜ የጡጦውን ጫፍ 
አለመደፈኑን ያረጋጡ ፡፡የጡጦ ጫፎች   በተደጋጋሚ 
የሚደፈኑ ከሆነ ፈሳሹ በፍጥነት እንዲፈስ ማድረግ  
(ከፍ ያለ / ትልቅ መጠን ያለው ቀዳዳ በማድረግ) 
ያስፈልጋል ፡፡ 

⑫  ህፃንን ወፍራም ፈሳሽ  ለመመገብ የጡጦ ጫፎች 
በፍጹም አይቅደዱ፤  ተገቢ የቀዳዳ መጠን ያለውን 
ጡጦ ይጠቀሙ ፡: 

⑬  አንዳንድ የምግብ አይነቶች እንደ አይስ ክሬም ፣ 
ፓምፖች ፣ አይስ ኪንግ እና ጄል-ኦ ያሉ ይቀልጡ እና 
ቀጭን ፈሳሽ ይሆናሉ። ቀጭን ፈሳሾችን የመዋጥ 
ችግር ላለባቸው ልጆች እነዚህን ምግቦች አይስጡ ፡፡
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የተበጠበጡ ምግቦች ባህርያት  የተበጠበጡ ምግቦች አዘገጃጀት  መመሪያ 

 
o  በመመገቢያ እቃ ይበላሉ 
o በኩባያ ወይም በስትሮው ሊጠጡ 

አይችሉም 
o ማኘክ አያስፈልጉም 
o ለስላሳ ናቸው፣ የጓጎለ/ ጭብጦ 

የለባቸውም 
o መፍሰስ አይችሉም 
o ከማንኪያ ቢወድቁ  በወደቁበት ቦታ/ 

እቃ ላይ ቅርጻቸውን ይይዛሉ 

 
① አትክልቶችን እና ስጋዎችን በልክ ያብስሉ ፣  ከመጠን በላይ 

አያብስሉ። (ከመጠን በላይ የበሰሉ አትክልቶች = እርጥብ እና 
ከባድ ፣ ከመጠን በላይ የተጠበሰ/ የበሰለ ሥጋ = ጠጣር እና 
ጠንካራ ይሆናል) ፡፡ 

② ምግብን በመፍጫ/ በመቀላቀያ ወይም በምግብ 
ማቀነባበሪያ ውስጥ ያስቀምጡ ፡፡ 

③ በአንድ ጊዜ አነስተኛ መጠን ያለው ፈሳሽ ይጨምሩ። 
④  ምግብ ለስላሳ እስኪሆን ድረስ ሸፍነው ይቀላቅሉ። 
⑤ ተደባለው ምግብ ወፍራም ከሆን ቀስ እያሉ እንዳስፈላጊነቱ 

ፈሳሽ ይጨምሩ፡፡ 

የተደባለቁ ምግቦችን ለማዘጋጀት የሚጠቅሙ ምክሮች 

①   ለስጋ እና ለምግብ 
(ሀ) አዲስ እና የሚጣፍጡ ጣዕሞችን ለማግኘት የተለያዩ ወጦችን እና ፈሳሾችን 
ይጠቀሙ ፡፡ 
(ለ) ባቄላ የሚባሉት ምግቦች  በቀላሉ  የሚበጠበጡ ምግቦች ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ 
(ሐ) ጠንከር ያለ ፣ የደረቁ ፣ ጠመዝማዛ ስጋን  ከመጠቀም ይቆጠቡ ፡፡ 
(መ) ዶሮ ወይም ዳክዬ ቆዳ አይጠቀሙ ፡፡ 

②  ለአትክልቶች 
(ሀ) ለስላሳ እስኪሆን ድረስ አትክልቶችን በእንፋሎት ማብሰል ወይም መፍላት ፡፡ ቀስ እያሉ ለመጨመር ፈሳሽ  
ቀድመው ያዘጋጁ ፡፡ 
(ለ) ድንች ለማጣራት ቅቤን ፣ ክሬምን ፣ ሙቅ ወተት ፣ ሾርባን ፣ ወይም መረቁን ለማብሳያነት  ይጠቀሙ ፡፡ 
(ሐ)ጣፋጭ ውህዶችን ለማዘጋጀት የተወሰኑ አትክልቶችን በአንድ ላይ ይቀላቅሉ ፤ ለምሳሌ  ብሮኮሊ እና ጎመን  ፣ 
ካሮትና ድንች። 
(መ)የአትክልቶችን ቆዳ በሚያጣሩበት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያድርጉ፡፡ 
(ሠ) ጠንካራ ቆዳ ያላቸው  አትክልቶችን ወይምጥሬ አትክልቶችን ከመጠቀም ይቆጠቡ ፡፡ 

③  ለፍራፍሬዎች  
(ሀ) የታሸጉ ፍራፍሬዎችን የሚጠቀሙ ከሆነ ፣ ፈሳሾቹን ለይተው ለመበጥበጫነት ይጠቀሙባቸው  ፡፡ 
(ለ) አስደሳች ለሆኑ ምግቦች የተወሰኑ ፍራፍሬዎችን ከዱባዎች ፣ እርጎ ፣ ከሪኮት ወይም ከቤት አይብ ጋር ይቀላቅሉ 
፡፡ 
(ሐ) ጠንካራ ቆዳ ያላቸውን ወይም ጥሬ  የሆኑ ፍራፍሬዎችን አይጠቀሙ ፡፡ 

④  ለእህሎች/ ጥራጥሬዎች;  
(ሀ)  ሩዝ ወይም ኑድልስን ከማደባለቅዎ በፊት በጣም ለስላሳ እስኪሆኑ ድረስ ያብስሉ። 
(ለ) ጣፋጭ ምግቦችን ለማዘጋጀት ከስጋ እና / ወይም ከአትክልቶች ጋር የተለያዩ ወጣወጦችን በማዘጋጀት 
የበሰለውን ሩዝ ማደባለቅ  ፡፡ 
(ሐ)ጣፋጭ ምግቦችን ለማብሰል ሾርባ / ሩዝ በኩሬ (ክሬም ፣ ቲማቲም) ፣ በጥራጥሬ ፣ አይብ ወይም በርበሬ 
ማብሰል፡፡  
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(መ) ሁሉንም አይነት ዳቦዎች ያስወግዱ። 
⑤  ለ ሾርባዎች እና መረቆች; 

ሀ / ሁሉንም ስጋ ፣ ኑድ / ሩዝ እና አትክልቶችን ለማቀላቀል ጥረት ያድርጉ ፡፡ 

(ለ) በንጹህ ምግቦች ውስጥ በትንሽ መጠን የተቀመጠ የበሰለ ማንኪያ ወይንም የስቴክ ቤትን በትንሹ ይጨምሩ ፡
፡ 

 ጣዕምን ከፍ ለማድረግ የተለያዩ እንጉዳዮችን ፣ ቅጠላ ቅጠሎችንና ቅመማ ቅመሞችን 
ወደ ቡሬ ለመጨመር ይሞክሩ ፡፡ካሎሪዎችን ለማሳደግ ቅቤን ፣ ዘይቶችን ፣ ከፍተኛ ቅባት 
ያላቸውን የወተት ተዋጽኦዎችን እና የአለባበስ ዘይቶችን እና ቅባቶችን በአንድ ማደባለቂያ 
ውስጥ ለመጨመር ይሞክሩ ፡፡ 

የተፈጩ እና የተቦኩ ምግቦችን እንደት ማዘጋጀት እንችላለን  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ለስላሳ እና የጉርሻ መጠን ያላቸውን ምግቦች ማዘጋጀት 
 

የተፈጩ  እና  የተቦኩ ምግቦች  
ባህርያት   

የተፈጩ  እና  የተቦኩ ምግቦችን  ለማዘጋጀት  
መመሪዎች  

 

o በመመገቢያ እቃዎች ፣ በቾፕስቲክ 
ወይም አንዳንድ ጊዜ በእጅ  ይበላሉ፡፡ 

o በሳህኑ / ጠረጴዛ ላይ ቅርፅ ይዘው 
ሊቀመጡ ይችላሉ፡፡ 

o ትናንሽ ቁርጥራጮች/ ጓጉላ  ይታያሉ 

o የጓጎሉ ነገሮች በቀላሉ በምላስ ማፍረስ 
ቀላል ነው 

o እርጥብ እና ለስላሳ ናቸው 

o በጥቂቱ ብቻ ማኘክ ያስፈልጋል 

o መንከስን አይጠይቁም  

 

① አትክልቶችን እና ስጋዎችን በልክ ያብስሉ ፣  
ከመጠን በላይ አያብስሉ። (ከመጠን በላይ የበሰሉ 
አትክልቶች = እርጥብ እና ከባድ ፣ ከመጠን በላይ 
የተጠበሰ/ የበሰለ ሥጋ = ጠጣር እና ጠንካራ 
ይሆናል) ፡፡ 

② ምግብን በምግብ ማቀነባበሪያ ውስጥ ፣ በስጋ 
ማንኪያ ወይም በጥሩ ሹል ቢላ በመጠቀም ወደ 
ተመሳሳይ መጠን ያላቸውን ቁርጥራጮች ይክተፉ 
፡፡ 

③ የምግብ ቁርጥራጮች በመጠን ከ 2 ሚሊ ሜትር 
መብለጥ የለባቸውም ፡፡ 

④ ለበለጠ እርጥበት እና ለመብላት አመጋገቦችን እና 
ማንኪያዎችን በምግቦች ላይ ያክሉ ፡፡ 

ለስላሳ  እና  የጉርሻ  መጠን ያላቸው  
ምግቦች ባህርያት  

ለስላሳ  እና  የጉርሻ  መጠን ያላቸውን  
ምግቦች ለማዘጋጀት  መመሪያዎች  
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o በመመገቢያ እቃዎች ፣ በቾፕስቲክ ወይም 
አንዳንድ ጊዜ በእጅ  ይበላሉ፡፡ 

o ለስላሳ እና እርጥብ-ነክ የሆኑ 
ቁርጥራጮች ናቸው 

o ያለ ቢላዋ መቆረጥ ይቻላል 

o የመመገቢያ እቃዎችን በመጠቀም 
መቆራረጥ ወይም መፍጨት ይቻላል 

o ማኘክ ያስፈልጋል 

o መንከስን አይጠይቁም 

 

① እስኪበስሉ ድረስ አትክልቶችን እና ስጋዎችን 
ያብስሉ ፡፡ 

② ሹል ቢላዋ በመጠቀም ሁሉንም ምግቦች ወደ 
ተመሳሳይ መጠን ቁርጥራጮች ይቁረጡ ፡፡ 

③ የምግብ ቁርጥራጮች በመጠን ከ 8 ሚሊ ሜትር 
መብለጥ የለባቸውም ፡፡ 

④ ሹካዎችን በመጠቀም የምግብ ቅርጥራጭ 
ስንጫነው ነጭ ቀለም መታየት አለበት እና 
ምግቡ  ወደ ቀድሞው ቅርፅ መመለስ የለበትም  

⑤ የበለጠ ጣእም እና እርጥበት እንዲኖራቸው 
መረቆችን እና ሾርባዎችን ይጨምሩ 
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9ረ : አመጋገብን ለማሻሻል የሚረዳ መመሪያ 
 
እያንዳንዱ ልጅ ደህንነቱ በተጠበቀ እና ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ የተለያዩ የምግብ ሸካራቂዎችን 
እና የፈሳሽ አጠቃቀምን ለመሞከር እድሉ ሊኖረው ይገባል። አንድ ልጅ ምግብ ወይም ፈሳሽ 
የመሞከር እድል ካልተሰጠው እውነተኛ ችሎታው  ምን እንደሆነ በጭራሽ ሊታወቅ  አይችልም። 

አመጋገብን ማሻሻል ማለት  ተንከባካቢዎች ልጆች አዳዲስ ምግቦችን ለመብላት እና አዳዲስ ፈሳሾችን ለመጠጣት 
የሚያደርጉትን ጥረት የሚያግዙበት ጊዜ እና ሁኔታ ማለት ነው፡፡ የአካል ጉዳተኛ ልጆች ብዙውን ጊዜ ልዩ የምግብ አይነቶችን 
እና ውህደቶችን ይፈልጋሉ ፡፡ ለማንኛውም ልጅ ትክክለኛውን የምግብ ሸካራነት እና ፈሳሽ ወጥነት መምረጥ የምግብ ጊዜን 
ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ ለማድረግ ይረዳል። አንዳንድ ልጆች ውሎ አድሮ ይበልጥ ውስብስብ ወደሆኑት ሸካራዎች እና 
ወጥነት መመገብ (ወይም ማሳደግ) ይችላሉ። ሆኖም ግን ፣ አንዳንድ ልጆች እምብዛም አስቸጋሪ የሆኑ ሸካራማዎችን እና 
ውህደቶችን ያካተተ አመጋገብ በመኖራቸው ደህና እና ስኬታማ ናቸው ፡፡ 

አንድ ልጅ አመጋገባቸውን ለማሳደግ ዝግጁ መሆን አለመሆኑን ለመለየት ሁል ጊዜ ጥንቃቄ የተሞላበት ቁጥጥር 
በሚደረግበት ልጅ ላይ የተለየ የምግብ ሸካራነት ወይም ፈሳሽ ወጥነት መስጠት ፡፡ ከዚህ በታች የሕፃናትን ምግብ እና / 
ወይም ፈሳሽ አመጋገብን የሚያሳድጉ ቀላል አስተያየቶች እዚህ አሉ ፡፡

 

የምግብ ሸካራነትን ለማሻሻል የሚረዳ                
ፍኖተካርታ  

   

 

 

 

መጀመሪያ  መስመር :  
ልጁ  አሁን  የሚመገበው  

ምግብ   

መጨረሻ  መስመር :  
ተሻሽሎ  ሊገኝ  

የሚችለው  ምግብ  

የተበጠበጠ ተፈጭቶ የተቦካ 

ተፈጭቶ የተቦካ 
ለስላሳ እና የጉርሻ መጠን 

ያለው 

ለስላሳ እና የጉርሻ መጠን 
ያለው 

የተለመዱ ጠጣር ምግቦች 

 

የፈሳሽ ወጥነትን ለማሻሻል የሚረዳ ፍኖተ 
ካርታ  

   

 

 

 

መጀመሪያ  መስመር :  ልጁ  
አሁን  የሚጠቀመው  ፈሳሽ  

መጨረሻ  መስመር :  ተሻሽሎ  
ሊገኝ  የሚችለው  ፈሳሽ  

በጣም ወፍራም ፈሳሽ መለስተኛ ወፍራም ፈሳሽ 

መለስተኛ ወፍራም ፈሳሽ መካከለኛ ፍራም ፈሳሽ 

መካከለኛ ፍራም ፈሳሽ ጥቂት ወፈር ያለ ፈሳሽ 

ጥቂት ወፈር ያለ ፈሳሽ ቀጭን ፈሳሽ 
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አመጋገብን ማሻሻያ መመሪያ 

① ልጁ አሁን ከሚጠቀመው የምግብ እና የመጠጥ ሁኔታ ይጀምሩ። 
② ቀስ እያሉ ወደማጠናቀቂያው አዲስ ምግብ ወይም ፈሳሽ ይሞክሩ። በቀስታ ይቀጥሉ። 
③ አንድ ልጅ “የማጠናቀቂያውን ምግብ ወይም ፈሳሽ” እንዴት እንደሚቆጣጠር ያስተውሉ። 
④ ችግር አለ?፡ ወደ መጀመሪያው ምግብ ወይም ፈሳሽ ተመልሰው መመገብዎን ይቀጥሉ ፡፡ ምናልባት ለአዲሱ 

ምግብ. መጠጥ ገና ዝግጁ ላይሆኑ ይችላሉ ፡፡ 
⑤ ችግር የለም?፡ ልጅዎ ተገቢ ክህሎቶችን እና ደህንነትን ሲያሳይ የበርካታ ምግቦችን እና የቅድመ-አመጋገብ ሁኔታን 

በተመለከተ በጥብቅ ቁጥጥር ክትትል በትንሽ መጠን አዳዲስ የ “መጨረሻ መስመር ምግብ ወይም ፈሳሽ” 
መሞከርዎን ይቀጥሉ።  
 

 የሕፃኑን ምግብ ማሳደግ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ይወስዳል። ጥቂት ልጆች ጥቂት ምግቦችን ብቻ አዲስ ምግብ 
ወይም ፈሳሽ ለመብላት ወይም ለመጠጣት እድገታቸውን ይቀጥላሉ ፡፡ ሌሎች ደግሞ ብዙ ወራትን ሊወስድ 
ይችላል። ታጋሽ ይሁኑ እና ልጅ በማይመገቡበት ጊዜ አመጋገባቸውን ለማሳደግ ልጅን በጭራሽ አያስቸኩሉ ፡፡ 
 

 አዲስ ምግቦችን እና ፈሳሾችን ከህፃን ጋር ሲሞክሩ ፣ ሁልጊዜ ከሚያውቅ ተንከባካቢ  100 ፐርሰንት ቁጥጥርን 
ይስጡ ፡፡ ልጆች አዳዲስ ምግቦችን እና ፈሳሾችን በሚሞክሩበት ጊዜ የማሳል ወይም የመታነቅ ሁኔታ ሊገጥማቸው 
ስለሚችል ተንከባካቢዎች ለተጨማሪ ድጋፍ እና ደህንነት በአቅራቢያ መኖራቸው በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡ 

 

 
 

ጠቃሚ  ምክሮች   
 

 አዲስ ምግብ/ ፈሳሽ ህጻኑ አፍ ውስጥ ከመጨመርዎ በፊት  

መጀመሪያ እንዳሸተው ወይም እንዲነካው  ያድርጉ 

 ከአዲሱ ምግብ/ ፈሳሽ ጎን ለጎን የለመደውን ምግብ ወይም 

ፈሳሽ ያቅርቡ። 

 መጀመሪያ ከልጅዎ ጋር አብረው  ሲጀምሩ አነስተኛ መጠን 

ያለው የማጠቃለያ መስመር ምግብ ወይም  ፈሳሽ ያቅርቡ ፡፡ 

 ልጅን የሚ መ ግቡ ከሆነ ፣ ቀስ በቀስ “የማጠቃለያ መስመር 

ምግብ ወይም ፈሳሽ” ያቅርቡ እና ትንንሽ ጉርሻዎችን  ያቅርቡ 

 አንድ  ልጅ ንቁ  እና ጤንነቱ  የተጠበቀ ሆኖ ከቀጠለ “የ“ 

መጨረሻ መስመር ምግብ ወይም  ፈሳሽ ”ብቻ ያቅርቡ። 

 ተስፋ አትቁረጡ። አንድ ልጅ ለምግብ ወይም ፈሳሽ ዝግጁ 

ስላልሆነ በኋላ ላይ ለእሱ ዝግጁ አይሆኑም ማለት አይደለም ፡፡ 

መሞከርህን አታቋርጥ. 
 

 

የሚያጋጥሙ ችግሮች :  

Ø ሳል 

Ø በምግብ መታነቅ 

Ø ማልቀስ/መጮህ 

Ø የተለየ ቀለም መቀየር 

Ø የተዛባ አተነፋፈስ/  መተንፈስ ማቆም 

Ø የድምፅ ጥራት መቀነስ 

Ø እንባ ዓይኖችላይ መታየት   

Ø የፊት መኮሳተር 

Ø አዲስ ምግብ/ ፈሳሽ ከገባ በኋላ መታመም 
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ከዚህ በታች በአከባቢዎ እና በማህበረሰብዎ ውስጥ የሚገኙ የሕፃናትን የአመጋገብ ስርዓት ለመደገፍ የሚረዱ የተለመዱ 
ቁሳቁሶች ምሳሌዎች ናቸው ፡፡ ይህንን ዝርዝር የተለመዱ እቃዎችን ለመለየት እና ምን ዓይነት ሌሎች እቃዎችዎ 
የምንትከቧከቧቸዉን  ልጆች በጥሩ ሁኔታ   ለመርዳት  እንደሚችሉ  ተጨማሪ ሀሳቦችን ለማፍለቅ እንደ መመሪያ 
ይጠቀሙ ፡፡ 

 

የምግብ ጊዜን ለማሳደግ ተጨማሪ የፈጠራ መንገዶችን ለመማር አባሪ 9አይ  ይመልከቱ ፡፡ 

 
የምግብ አቅርቦት ዝርዝር 

ሕፃናትንና ልጆችን መመገብ አብዛኛውን ጊዜ ዉድ  መሣሪያዎች ወይም አቅርቦቶች አያስፈልጉም ፡፡ ይበልጥ አስፈላጊ 
የሆነው ነገር ሕፃናትን የምንመግብበት መንገድ ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ ለሁሉም ዕድሜ ላሉ ሕፃናት መሠረታዊ የምግብ 
አቅርቦቶችን እና እያንዳንዱን ነገር ለመጠቀም ቀላል ምክሮችን እናጋራለን ፡፡ 

 

ጡጦዎች36  
 

 
ምክሮች  :   

የተለያዩ የጡጦ  መጠኖች (120 ሚሊ / 4 ፍሎዝ ኦዝ ፣ 
180 ሚሊ / 6 ፍሎዝ ኦዝ ፣ 270 ሚሊ / 9 ፍሎዝ ኦዝ ፣ 
330 ሚሊ / 11 ፍሎ. ኦ. ) መኖር። ትናንሽ ጡጦዎች   
ለተንከባካቢዎች እና ለህጻናት ለመያዝ ቀላል ናቸው ፡፡ 
ትላልቅ ጠርሙሶች በአንድ ጊዜ ብዙ ፈሳሽ ይሰጣሉ ፡፡ 

ሕፃናት እያደጉ  እና በሚመገቡበት ጊዜ ብዙ ፈሳሽ ሲወስዱ 
፣ ትላልቅ ጡጦዎች  ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። 

ልዩ ጡጦዎች ለተወሰኑ  የከንፈር/ የላንቃ መሰንጠቅ 
ወይም ቀድመዉ  ለተወለዱ  ሕፃናት ሊረዱ ይችላሉ ፡፡ 
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ያለጊዜው  የተወለደ ሕፃን 

ቀድመዉ  የተወለዱት ሕፃናት በጣም ቀስ ብሎ በሚፈስ 
የጡጦ ጫፎች በተሻለ ሁኔታ ይመገባሉ። “ፕሪሚ ኔየጡጦ 
ጫፍ ” እና “ፕሪሚየይ ልዩ መመገቢያዎች” ይገኛሉ። እንዲሁም 
ተንከባካቢዎች ሌሎች ልዩ ጡጦዎችን  (ልዩ ፍላጎቶችን መጋቢ ፣ 
ፒያጎን መመገቢያ) ወይም ቀስ ብለዉ የሚያፈሱ  የጡት 
ጫፎችን ፣ መርፌዎችን ፣ ማንኪያዎችን ወይም ኩባያዎችን 
መሞከር ይችላሉ ፡፡ 

የከንፈር/ የላንቃ መሰንጠቅ ችግር ላለባቸዉ ልጆች   የሚሆኑ አራት ዓይነት ልዩ ጡጦዎች  

o በ ሚድ  ጆንሰን የተሰሩ የከንፈር / የላንቃ መሰንጠቅ  Nurser  
o የዶክተር ብራውን ልዩ ምግብ ስርዓት በአንድ መንገድ ቫልቭ 
o ልዩ ፍላጎቶች በሜዲላ 
o ፒያጎን መመገቢያ  በአንድ አቅጣጫ ቫልቭ (የጡጦ  ጫፍን 

ከማንኛውም ጡጦ  ጋር መጠቀም ይቻላል) 
የከንፍር/ የላንቃ መሰንጠቅ   

መግለጫ- ይህ ለስላሳ ፣ የሚጨመቅ    ጡጦ የከንፈር እና / ወይም 
የላንቃ መሰንጠቅ ችግር ኖሮባቸዉ  ለተወለዱ ሕፃናት በጥሩ ሁኔታ 
የሚሠራ ነው ፡፡ጡጦዉ  ዋጋዉ በጣም ዝቅተኛ  ነው ፡፡ መጋቢው ፈሳሽ 
ወደ ህፃኑ አፍ እንዲፈስ ለማድረግ ጡጦዉን ይጫናል ፡፡ በዚህ መንገድ 
ህፃኑ መጥባት  አያስፈልገውም ፣  የከንፈር እና / ወይም የላንቃ 
መሰንጠቅ ላለባቸዉ ልጆች መጥባት  ከባድ ወይም አንዳንዴ የማይቻል 
ነው ፡፡ 
ለመጠቀም  አስፈላጊ  ምክሮች  :  

① ከእሱ ጋር ከሚመጣው ረዥም ፣ ቢጫ የጡት ጫፍ ይልቅ ለስላሳ ፣ አጠር ያለ የጡት ጫፉን ይጠቀሙ። 
② ጡጦዉን  በሚጭኑበት ጊዜ ፈሳሽ በቀላሉ መፍሰስ አለበት ፣ ግን በጣም በፍጥነት መፍሰስ የለበትም ፡፡ 
③  መጋቢዎች ህፃኑ ሲጠባ ብቻ ጡጦዉን ይጫኑ ፡፡  ፡፡ አንድ ሕፃን ለዕረፍት ወይም ለመተንፈስ ሲቆም መጫኑን  

ያቁሙ። 
④ በሚጫኑበት  ጊዜ ቋሚ እና ጠንካራ ግፊት ይጠቀሙ ፡፡ እስከ  3 (1 - 2 - 3) ይቁጠሩ። ከ2 - 3 ቁጥር  ጀምሮ 

የሚጫኑበትን  ጥንካሬን ይቀንሱ። ለአፍታ አቁሙ፣ ህፃን እንዴት እንደ ሆነ ይመልከቱ እና ሂደቱን እንደገና 
ይጀምሩ። 

⑤ በፈሳሹ ውስጥ ያሉ የአየር አረፋዎች አንድ ህፃን ወተቱን በተሳካ ሁኔታ እያገኘ መሆኑን ያመለክታሉ ፡፡ 

⑥ ማሳል ፣ መታነቅ ወይም ጩኸት  አጫጫናችን  በጣም ጠንካራ እና ፈጣን ሊሆን ይችላል ማለት ነዉ ፣ 
የመጭመቅ ርዝመት በጣም ረጅም ሊሆን ይችላል ፣ ወይም በመጭመቅ  መካከል ያለው ጊዜ በጣም አጭር 
ሊሆን ይችላል። 
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 ህፃን ከመመገብዎ  በፊት ይለማመዱ! ውሃ በመመገቢያ ውስጥ ያስገቡ እና ፈሳሹን 
በመጫን ይለማመዱ ፡፡ ህፃን በሚመገቡበት ጊዜ ጡጦዉን እንዴት በጥብቅ መጫን 
እንዳለብዎ ለመማር ይህ በጣም ጥሩ መንገድ ነው. 

 

የዶር  ብራዉን  ልዩ  መመገቢያ  መንገድ    

መግለጫ፡ ይህ በቀጭኑ ከንፈር እና / ወይም በፓቲ ላቲን ለተወለዱ ሕፃናት በደንብ የሚሰራ 
ልዩ የአንድ-መንገድ ቫልቭ ያለው ጠርሙስ ነው። ቫልቭ የጡት ጫፍ በጡት ፈሳሽ እንዲሞላ 
እና ሕፃን እንዲጠጣ የሚያስፈልገውን ፍላጎት ያስወግዳል ፣ ይህ ደግሞ ከባድ ወይም አንዳንድ 
ጊዜ ከችግር ጋር የማይቻል። 

ለአጠቃቀም  ምክሮች :  

① ፈሳሽ በጡቱ ውስጥ ስለሚቆይ (ጠርሙሱ ውስጥ ወደ ታች ከመመለስ ይልቅ) 
በጡት ጫፍ ላይ ፈሳሽ ወደ አፋቸው በቀላሉ ይወጣል ፡፡ 

② ህፃን እንደ አስፈላጊነቱ ዕረፍቶችን በመውሰድ የመመገብን ፍጥነት መቆጣጠር 
ይችላል ፡፡ 

የልዩ  ፍላጎት  መጋቢ   

መግለጫ ይህ  የከንፈር እና / ወይም የላንቃ መሰንጠቅ ችግር ኖሮባቸዉ  ለተወለዱ ሕፃናት በደንብ የሚሰራ ልዩ የአንድ-
መንገድ ቫልቭ ያለው ጡጦ  ነው። ቫልቭ የጡጦ  ጫፍ በ ፈሳሽ እንዲሞላ እና ሕፃኑ እንዲጠጣ ማስፈለግን  ያስወግዳል ፣ 
ይህ ደግሞ የከንፈር እና / ወይም የላንቃ መሰንጠቅ ላለባቸዉ ልጆች መጥባት  ከባድ ወይም አንዳንዴ የማይቻል ነው ፡፡ 
መጋቢዎች  የሚመገብን ህፃን  ለመርዳት ጡጦዉን በመጫንይችላሉ  ( የከንፈር እና / ወይም የላንቃ መሰንጠቅ  Nurser  
ጋር ተመሳሳይ ነው )፡፡ በመጨረሻም ፣ ይህ ጡጦ  የሕፃኑ አፍ ዉሰጥ  የፈሳሹን  ፍሰት የሚቀይር የ “Y” ቁራጭ ያለዉ 
ለስላሳ የጡት ጫፍ አለው ፡፡ ይህ ጠርሙስ “ሀበርማን መጋቢ” ተብሎም ይጠራል ፡፡ 

ለመጠቀም  አስፈላጊ  ምክሮች  :  

① ፈሳሽ በጡጦ ጫፍ  ውስጥ ስለሚቆይ (ጠርሙሱ ውስጥ ወደ ታች ከመመለስ 
ይልቅ) የጡጦ ጫፉን ሲጠቡት  ፈሳሽ ወደ አፋቸው በቀላሉ ይለቀቃል። 

② ህፃን እንደ አስፈላጊነቱ ዕረፍቶችን በመውሰድ የመመገብን ፍጥነት መቆጣጠር 
ይችላል ፡፡ 

③ መጋቢዉ ጡጦዉን በመጫን  እና / ወይም የተቆረጠ የ“y”  ቅርፅ ያለዉን         
የጡጦ ጫፉን  በመቀየር የአመጋገብ ምጣኔን ይረዳል ፡፡ 

④ ጡጦዉን  በሚጭኑበት ጊዜ ፈሳሽ በቀላሉ መፍሰስ አለበት ፣ ግን በጣም በፍጥነት 
መፍሰስ የለበትም ፡፡ 

⑤ መጋቢዎች ህፃኑ ሲጠባ ብቻ ጡጦዉን ይጫኑ ፡፡  ፡፡ አንድ ሕፃን ለዕረፍት   ወይም 
ለመተንፈስ ሲቆም መጫኑን  ያቁሙ። 

⑥ በሚጫኑበት  ጊዜ ቋሚ እና ጠንካራ ግፊት ይጠቀሙ ፡፡ እስከ  3 (1 - 2 - 3) 
ይቁጠሩ። ከ2 - 3 ቁጥር  ጀምሮ የሚጫኑበትን  ጥንካሬን ይቀንሱ። ለአፍታ አቁሙ፣ 
ህፃን እንዴት እንደ ሆነ ይመልከቱ እና ሂደቱን እንደገና ይጀምሩ። 
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⑦ የጡጦ ጫፉን በሚለኩበት ጊዜ በእያንዳንዱ የጡት ጫፍ ላይ ሦስት መስመሮች ጥቅም ላይ የዋለውን ፍሰት 
መጠን ያመለክታሉ ፡፡ የሕፃኑ አፍ  ውስጥ የጡጦ ጫፍ በሚዞርበት ጊዜ የ “Y”  ቅርጽ ይቀየርና  ፍሰቱ ላይ ተፅእኖ 
ይኖረዋል ፡፡ 

ፒግዮን  መጋቢ    

መግለጫ- ይህ  የከንፈር እና / ወይም የላንቃ መሰንጠቅ ችግር ኖሮባቸዉ  
ለተወለዱ ሕፃናት በደንብ የሚሰራ ልዩ የአንዱ መንገድ ቫልቭ ያለው የጡጦ ጫፍ 
ነው ፡፡ የጡጦ ጫፉ በሁለት መጠኖች የሚመጣ ሲሆን ከማንኛውም ጡጦ  ጋር 
ሊያገለግል ይችላል ፡፡ ቫልቭ የጡጦ ጫፍ  በፈሳሽ እንዲሞላ እና ሕፃን እንዲጠጣ 
የሚያስፈልገውን ፍላጎት ያስወግዳል ፣ ይህ ደግሞ   የከንፈር እና / ወይም የላንቃ 
መሰንጠቅ ላለባቸዉ ልጆች መጥባት  ከባድ ወይም አንዳንዴ የማይቻል ነው ፡፡ 
 
ለመጠቀም አስፈላጊ ምክሮች: 

① ሁለት መጠኖች-አነስተኛ መጠን ያላቸው የጡጦ  ጫፎች ለአራስ ሕፃናት በጥሩ ሁኔታ ይሰራሉ 
ምክንያቱም  አነስተኛ ፍሰት ስላላቸው። መጠናቸው ተለቅ ያሉ የጡጦ ጫፎች  ከ 6 ሳምንት 
በላይ ለሆኑ ሕፃናት በጥሩ ሁኔታ ይሰራሉ ምክንያቱም ፍሰታቸው በትንሹ ፈጣን ስለሚል ፡፡ 

② የጡጦ  ጫፉን ላላ ማድረግ  → በፍጥነት የሚፈስ ፈሳሽ። 
③ የጡጦ ጫፉን አጥብቆ መያዝ  → ቀስ ብሎ  የሚፈስ ፈሳሽ። 
④ ፈሳሽ በጡጦ ጫፍ  ውስጥ ስለሚቆይ (ጠርሙሱ ውስጥ ወደ ታች ከመመለስ ይልቅ) የጡጦ 

ጫፉን      ሲጠቡት  ፈሳሽ ወደ አፋቸው በቀላሉ ይለቀቃል። 
⑤ ህፃን እንደ አስፈላጊነቱ ዕረፍቶችን በመውሰድ የመመገብን ፍጥነት መቆጣጠር ይችላል ፡፡ 
⑥ የጡጦ  ጫፉ ለስላሳ ጎን በሕፃኑ ምላስ ላይ ያርፋል ፣ ጠንካራ ጎኑ ደግሞ ድዳቸዉ  ላይ ያርፋል ፡

፡ 
⑦ የጡጦ  ጫፉን ጠርዝ  (የአየር መዉጫ ቀዳዳ) የጡጦ  ጫፉን በህፃን አፍ ውስጥ በትክክል 

ለማስገባት ጠቃሚ መንገድ ነው ፡፡ ጡጦ  በሚሰጥበት ጊዜ የጡጦ ጫፍ ጠርዝ በቀጥታ ከህፃኑ አፍንጫ ስር 
መሆን አለበት ፡ 
 

የጡጦ ጫፎች  
  
ምክሮች :   

① የተለያዩ የጡጦ  ጫፍ ደረጃዎች (ደረጃ 1 ፣ 2 ፣ 3 ፣ ፕሪሚየም ደረጃ) ወይም ፍሰቶች (ፈጣን ፍሰት ፣ የዘገየ ፍሰት 
፣ መጠነኛ ፍሰት) ይኑሮዎት። 

② የተለያዩ የጡጦ  ጫፎች ቅርጾች (አጭር ፣ ረጅም ፣ ሰፊ ፣ ጠባብ) ይኑሮዎት ። አንዳንድ የጡት ጫፎች ለስላሳ 
ወይም ጠንካራ ናቸዉ ፣ እና ሕፃናት ምርጫ ሊኖራቸው ይችላል።ጥቅም ላይ በሚውለው የጡጦ ጫፍ ላይ 
በመመርኮዝ የፈሳሹ ፍሰት የተለየ ይሆናል ፡፡ በተለምዶ ከፍ ያለ የጡጦ  ጫፍ (በጡጦ ጫፍ  ላይ ቁጥር 
እየጨመረ ሲመጣ) ፈሳሹ በፍጥነት ይወጣል ፡፡ 

③ የጡጦ  ጫፉን ከእያንዳንዱ ሕፃን ጋር ያመሳስሉ ፡፡ አንዳንድ ሕፃናት ከጊዜ በኋላ የጡጦ ጫፍ ደረጃን መለወጥ 
ያስፈልጋቸዋል። አንዳንድ ሕፃናት የጡጦ ጫፍ ደረጃን ለመለወጥ በጭራሽ አይፈልጉም ፡፡ 
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የእንጀራ እናት ጡጦዎች  
 
ምክሮች :   

① የተለያዩ  ዓይነቶች የእንጀራ እናት ጡጦዎች  
(ትናንሽ ፣ ትላልቅ ፣ መካከለኛ ፣ ወዘተ) ይኑርዎት። 
አንዳንድ ሕፃናት ከሌሎቹ ይልቅ የተወሰኑ የእንጀራ 
እናት ጡጦዎችን  ይመርጣሉ። አንድ ህጻን 
ለእንጀራ እናት ጡጦ ፍላጎት ካላሳዩ፣ የተለየ  
አይነት የእንጀራ እናት ጡጦ  ወይም እጆቹን 
እንዲጠባ  ይስጡት ፡፡ 

② የእንጀራ እናት ጡጦ  ሕፃናትን ለመመገብ 
እንዲዘጋጁ  ወይም መመገብን እንዲጨርሱ  
ለመርዳት ብጣም  ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ ሕፃኑ 
በተሻለ ሁኔታ እንዲጠባ እና እንዲረጋጋ እና ጤናማ  
አመጋገብ እንዲኖር  ጡጦ ከመስጠታችሁ በፊት  
የእንጀራ እናት ጡጦ እንዲጠባ  ይስጡት ። አንድ ጡጦ እንደጨረሰ  ህጻኑ የሚለቅስ ከሆነ ህፃናቱን ለማረጋጋት 
በቀጥታ ከምግብ በኋላ የእንጀራ እናት ጡጦ ይስጡት  ፡፡ 

③ ለህፃናት ከምግብ  በኋላ  እና  መካከል የእንጀራ እናት ጡጦዎች  መስጠት  የጨጓራ በሽታን ለመቋቋም  ጠቃሚ 
ናቸው ፡፡ 

ብርድ ልብሶች , ፎጣዎች , ልብሶች, የአንገት ልብሶች, 
ትራሶች ,ፍራሽ 

ምክሮች 

① ብርድ ልብሶች ፣ ፎጣዎች ፣ ጨርቆች እና የአንገት ልብሶች ህፃን ልጅ (ከ0-3 ወራት 
እድሜ)  በሚመገብበት ጊዜ ተጨማሪ ድጋፍ እና ማበረታቻ ሊገለግሉ ይችላሉ ፡፡ 

② እነዚህ ዕቃዎች በእጆችዎ ወይም በጭኑዎ ላይ ህፃን ለመደገፍ በተለያዩ መንገዶች 
ሊያገለግሉ ይችላሉ ፡፡ በሚመገቡበት ጊዜ ሕፃናት እና ተንከባካቢዎች ምቾት 
መኖራቸው አስፈላጊ ነው ፣ እናም የእነዚህ ነገሮች አጠቃቀም ሁሉንም ልዩነት 
ሊፈጥር ይችላል። 

③ ልጅ በተንከባካቢ እጆች ወይም ወንበር ፣ መቀመጫ ፣ ወለል ወይም ጠረጴዛ ላይ 
ሆነዉ  በሚመገቡበት ጊዜ ብርድልብሶች ፣ ፎጣዎች ፣ ጨርቆች ፣ የአንገት ልብሶች ፣ 
ትራሶች ፣  ፣ እስፖንጆች  የህፃናትን አቀማመጥ ለማሻሻል ይጠቅማሉ ፡፡ በጨርቅ  
የተሰሩ እንስሳት፣ የባቄላ ሻንጣዎችን ፣ አልባሳትን ፣ ጠርዞች  ፣ የዮጋ ማዕዘን ፣ መጽሃፎችን ፣ ሳጥኖችን ፣ ወዘተ 
ሌሎች ጠቃሚ አጋዥ ዕቃዎች ናቸዉ ፡፡ 

④ የሕፃናትን አቀማመጥ ለመደገፍ እስፖንጆች  ወደ ተለያዩ ቅርጾች ሊቆረጡ  ይችላሉ  ወይም ራስን  መመገብን 
ለመደገፍ የሚያገለግል  ተስማሚ መሳሪያ ሊሆን   ይችላል ፡፡ እንዲሁም ምግብን ተከትሎ ወይም በምሽት 
(ለምሳሌ የጨጓራ በሽታ  ያለበት  ልጅ ካለ) ከፍ ባለው ቦታ መሆን ለሚፈልግ ልጅ ከስር እንደ ንጣፍ ሊያገለግል 
ይችላል ፡፡ 
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ኩባያዎች እና ማንኪያዎች 

ምክሮች :   

የተለያዩ ኩባያዎች እና ማንኪያዎች እንዲኖሩዎት ያድርጉ ፡፡ አንዳንድ ልጆች በአይነት ፣ በክብደት ፣ በቀለም ፣ ፈሳሽ በመያዝ 
አቅም ፣ በማቅለጫ መጠን ፣ ወዘተ ላይ በመመርኮዝ የተወሰኑ ኩባያዎችን ወይም ማንኪያዎችን ይመርጣሉ ፡፡ የተወሰኑ 
ኩባያዎች እና ማንኪያዎችም ልጁ ራሱ እንዲመገብ  በጣም ቀላል ያደርጉታል። በሚቻልበት ጊዜ በልጁ ምርጫዎች ፣ 
ጥንካሬዎች እና ፍላጎቶች ላይ በመመርኮዝ  ኩባያ እና ማንኪያ ይምረጡ። 

ጎድጓዳ ሳህኖች, ዝርግ ሳህኖች  

ምክሮች :   

① የተለያዩ  አይነት ጎድጓዳ ሳህኖች እና ዝርግ ሳህኖች  ይኑሮወት፡፡ በመጠን ፣ ቅርፅ ፣ አይነት ፣ ክብደት፣ጥልቀት፣ 
ቀለም ወዘተ ላይ በመመርኮዝ የተወሰኑ ጎድጓዳ ሳህኖችን እና ዝርግ ሳህኖችን ሲጠቀሙ አንዳንድ ልጆች ራሳቸዉን 
በመመገብ የበለጠ ስኬታማ  ናቸው ፣ ሲቻል በልጁ ጥንካሬዎች ፣ ምርጫዎች እና ፍላጎቶች ጎድጓዳ  እና ዝርግ 
ሳህኖችን ይምረጡ    ። 

② እቃዎችን በጠረጴዛዎች እና በትሪዎች ላይ ለማጣበቅ የቦታ ምንጣፎችን ወይም ሌሎች ዘዴዎችን ይጠቀሙ ፡፡ 
ተለጣፊ ወይም ጎድጓዳ ኩባያ ሳህኖችን ማስቀመጫ  ፣ዝርግ  ሳህኖች እና ምንጣፎች ስለማይንቀሳቀሱ  በምግብ 
ጊዜ ጥሩ ናቸው ፡፡ አንዳንድ ልጆች ብዙ ቀለሞች ፣ ስዕሎች ወይም ቅርጾች ባሏቸው ቁሳቁሶች የተሻሉ  ትኩረታቸው 
እንዳይከፋፈል ይረዳቸዋል ፡፡ የእይታ እክል ላለባቸው ልጆች ጥቁር ወረቀት ወይም ጨርቅ ከትሪያቸዉ ላይ 
ማድረግ  (ምግብና መጠጥ በላያቸው ላይ ማስቀመጥ) ምግቦቻቸውን ለማግኘት እና ለመጠጣት ቀላል 
ያደርላቸዋል ፡፡ 
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የቦታ ምንጣፎች  አስደሳች ብቻ ሳይሆን ተግባራዊም  ናቸው ፡፡ የሕፃናትን ፍላጎት 
ለማርካት ከብዙ የተለያዩ ቁሳቁሶች ሊሠሩ ይችላሉ ፡፡ የቦታ ከጫፍ ምንጣፎች  
(መካከለኛው ፎቶ) ጋር እክል ያላቸው የአካል ጉዳተኞች ልጆች ምግብ እንዲያገኙ እና 
እራሳቸውን ለመመገብ እንዲረዱ በጣም ጥሩ ናቸው ፡፡ 

  

በጠረጴዛው  ላይ ፣ በትሪ ላይ  ወይም  ወለሉ ላይ በቦታው ለማስቀመጥ የሚረዳ ሳህን ከስር ላይ 
የሚያጣብቅ  ኩባያ አለው። በሚመገቡበት ጊዜ ዝርግ ሳህን / ጎድጓዳ ሳህን / ለመያዝ ችግር 
ላጋጠማቸው ለአዳዲስ ራሳቸዉን ለሚመግቡ  ይህ በጣም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ፡፡ 



ምዕራፍ .  9 |9ጅ :አመጋገብን  የሚያግዙ  ዋና  ዋና  ዕቃዎች  

 

 
328 

ወንበሮች ,  ዝርግ  ሰሃኖች   እና  ጠረንዼዛዎች    

 
ምክሮች :   

① የተለያዩ የመቀመጫ አማራጮች ይኖሩዎታል ፡፡ 

② ሁሉም ወንበሮች ፣ ጠረጴዛዎች እና ትሪዎች ለሁሉም ልጆች አይሰሩም ፡፡ የእያንዳንዱን ልጅ የተቀየሩ ልዩ ፍላጎቶች 
ለማሟላት ጥሩ ወንበር ፣ ጠረንዼዛ  ወይም ዝርግ ሳህን መለወጥ ያስፈልጋል ፡፡ 

③ ለተንከባካቢውም ምቹ የሆነ የመቀመጫ ቦታ ይምረጡ ፡፡ ተንከባካቢዎች እና ልጆች አንዳቸው ከሌላው ጋር 
በአይናቸዉ ትይዩ መሆን አለባቸው ፡፡ 

 

 

 

  

ብዙ የተለያዩ ወንበሮች ፣ ጠረጴዛ እና 
ትሪ አማራጮች አሉ ፡፡ ለልጁ የተሻሻለ 
ምቾት እና መረጋጋት ለመፍጠር 
ብርድልብሶች ፣ ፎጣዎችን ፣ ጨርቆችን 
፣ እስፖንጆችን ፣ ሽብልቆችን ፣ የትራሰ 
ልብስ ጨርቃጨርቆችን ፣ የፖርሳ 
አዉታሮችን ፣ ወዘተ መጠቀሙ ቁልፍ 
ነው ፡፡ 
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የጥርስ ቡርሾች  እና   የጥርስ  መጫወቻዎች  

 
ምክሮች :   

① የጥርስ ብሩሽ  የመጀመሪያው ጥርስ እንደወጣ መጀመር አለበት ፡፡ ጤናማ ጥርስ ወደ ጤናማ አፍ እና ሰውነት 
ይመራል ፡፡ 

② የጥርስ ብሩሽ ፣ የጥርስ  መጫወቻዎችን መስጠት ወይም ለልጆች ደህና ፣ የማይበላሹ ነገሮችን ለአፋቸው 
መስጠት (በአፋቸው በጥንቃቄ  ያስሱ) ያሉ እንቅስቃሴዎች የአንድን ልጅ አፍ ጡንቻዎችን ለመመገብ እንዲሁም 
ለማውራት የሚረዱ እጅግ አስደሳች መንገዶች ናቸው ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

የጥርስ ብሩሾች በተለያዩ ዓይነቶችና መጠኖች ይመጣሉ። ከጣት ብሩሾችን (የላይኛው መካከለኛ ፎቶ) እስከ ሕፃን 
/ ታዳጊዎች ብሩሽዎች (የታችኛው መካከለኛ እና ከርቀት የቀኝ ፎቶዎች) እስከ ኤሌክትሮኒክስ ብሩሽ (ሩቅ ግራ 

ፎቶ) ፡፡ ከልጁ ዕድሜ ፣ መጠን እና ልዩ ፍላጎቶች ጋር የሚዛመድ ብሩሽ ይፈልጉ። 
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የጥርስ ዕቃዎችለመመገብ እና 
ለመናገር  የአፍ ጡንቻ  

ክህሎቶችን ለመገንባት ጥሩ 
ናቸው ፡፡ እንዲሁም አዲስ 

ጥርሶችን ለሚያገኙ ወይም 
ጠንካራ የስሜት ህዋሳት 

ላሏቸው ልጆችም ጥሩ ናቸው ፡
፡ 
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የተለመዱ  እቃዎች  

 

የመጠቀሚያ መንገዶች  ምሳሌዎች   

የጨርቅ እንስሳዎች 

ትራሶች 

ብርድ ልብሶች 

ፎጣዎች 

የልብስ ማጠቢያዎች 

ጨርቅ 

እስፖንጅ 

ትራሶች 

⇒ በሚመገቡበት ጊዜ ለልጁ ተጨማሪ አካላዊ ድጋፍ- 
 በተንከባካቢዎች ታፋ ላይ ---ወይም መቀመጥ 
 ወንበር ላይ መቀመጥ 
 ወለሉ ላይ መቀመጥ 

o ለምቾት- እነዚህን እቃዎች በመጠቀም በመመገብ ወቅት ለልጅ 
እና ለተንከባካቢው ተጨማሪ አካላዊ ምቾት መስጠት  

ትሪዎች 

ሳጥኖች 

ብሎኮች 

ጡቦች 

መጽሐፍት 

የእንጨት ጣውላዎች 

ጠፍጣፋ ሰሌዳዎች (ከእንጨት የተሠራ 
ሰሌዳ) 

ትናንሽ የቆሻሻ መጣያ ቅርጫቶች 

ባልዲዎች 

ደረጃ / የእግር ማቆሚያዎች 

ጠንካራ ትራሶች 

በአንድ ላይ  የተሰበሰቡ መጽሄቶች   

⇒ በሚመገቡበት ጊዜ ለልጁ ተጨማሪ አካላዊ ድጋፍ- 
 በተንከባካቢዎች ታፋ ላይ ---ወይም መቀመጥ 
 ወንበር ላይ መቀመጥ 
 ወለሉ ላይ መቀመጥ 

o ለምቾት- እነዚህን እቃዎች በመጠቀም በመመገብ ወቅት ለልጅ 
እና ለተንከባካቢው ተጨማሪ አካላዊ ምቾት መስጠት 

⇒ ለመቀመጥ፡ ተገቢ የሆነ ወንበር/ጠረንዼዛ/ወ.ዘ.ተ ማግኘት ካልተቻለ 
ለልጅ ተጨማሪ መቀመጫ ያስፈልጋል 

አንሶላዎችን ማንጠፍ 

የቦታ ምንጣፎች 

ገንቦዎች 

ቆርቆሮዎች 

የፕላስቲክ መያዣዎች 

የጎማ ጎማዎች እና ኳሶች ፣ የእንጨት 
ቁርጥራጮች ፣ Vልክሮ ፣ የመሳሪያ 
መያዣዎች ፣ የፀጉር ማያያዣዎች ፣ 

የጎማ ባንዶች 

⇒ ምግብ ወይም ፈሳሽ ለመያዝ-ለተለመዱ የመመገቢያ አቅርቦቶች 
አማራጮች ለምሳሌ- 

 ለዝርግ  ሳህኖች ፣ለጎድጓዳ  ሳህኖች እና ኩባያዎች 
መቀየሪያ 

o ራስን መመገብን ለመደገፍ-የመገልገያ ቁሳቁሶችን 
(መለዋወጫ)በልጆች ይበልጥ ለመጠቀም የሚያስችሏቸው 
መንገዶች 
 እነዚህን ዕቃዎች ከነባር ዕቃዎችና ኩባያዎች ጋር 

በመጠቀም በቀላሉ ለመያዝ እና ለማንቀሳቀስ ቀላል 
አድርጉላቸዉ 

የትራስ ልብሶች 

ብርድ ልብሶች 

ፎጣዎች 

ጨርቅ 

አልባሳት 

⇒ ለመጠምዘዝ ፣ ለመጠቅለል ፣ ለመያዝ እና ለመሸከም-ልጅን ለመያዝ / 
ለመጠቅለል ለሚጠቀሙባቸው የተለመዱ አቅርቦቶች አማራጮች 
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9ኤች : የማንኪያ ሰንጠረዥ 
 
የተለያ አይነት  ቅርጾች ፣ መጠኖች ፣ አይነቶች  እና ከተለያዩ ቁሳቁሶች የተሰሩ  ብዙ የተለያዩ ዓይነቶች የማንኪያ ዓይነቶች 
አሉ። የመረጡት ማንኪያ ምንም ይሁን ምን ፣ ከልጅቷ  አፍ መጠን ፣ ቅርፅ እና ከእድገቷ ፍላጎቶች ጋር መጣጣም አለበት። 
 

የማንኪያ ክፍሎች ጥናት :  
የማንኪያ ክፍሎች 

ማንኪያ ማወዳደሪያ ሰንጠረዥ  
 

የማንኪያ  
አይነቶች  ጥቅሞች  ጉዳቶች  

 
ሰፊ ጎድጓዳ  

 
o ብዙ ምግብ ይይዛል 

o አብዛኛውን ጊዜ ለትንሽ ልጅ አፍ በጣም ትልቅ ነው 
o ምግብን ለማስወገድ አፍን መዝጋት ከባድ ነው 

ጠባብ ጎድጓዳ o አብዛኛውን ጊዜ ለትንንሽ ልጅ አፍ የተሻለ ነው 
o ምግብን ለማስወገድ አፍን ለመዝጋት ቀላል ነው 

o ያነሰ ምግብ ይይዛል 

ጥልቀት  ጎድጓዳ o ብዙ ምግብ ይይዛል 
o ምግብ  ማንኪያዉ  ላይ በጥሩ ሁኔታ ይቆያል 

o ምግብን ጎድጓዳዉ  ውስጥ ለማስወገድ ብዙ ጥረት 
እና ችሎታ ይጠይቃል 

ጥልቀት የሌለው 
ጎድጓዳ  

o ምግብን ከጎድጓዳዉ  ውስጥ ለማስወገድ አነስተኛ 
ጥረት እና ችሎታ ይጠይቃል 

o ያነሰ ምግብ ይይዛል 
o ምግብ የመውደቅ እድሉ ሰፊ ነው 

 
ረዥም መያዣ 

o ተንከባካቢ  ከሆነ የሚመግበዉ  ለመያዝ በጣም 
ቀላል ነው 

o ተንከባካቢ ለመያዝ ብዙ  አድካሚ አይሆንም 

o ለልጁ ራሱ የሚመገብ ከሆን ለመያዝ  በጣም 
ከባድ ነዉ 

o ለልጅ ለመያዝ የበለጠ አድካሚ ነዉ 
o ለመብላት በአፉ ውስጥ ማስገባት  የበለጠ ከባድ 

ነዉ 

 
አጭር መያዣ 

o ህጻኑ ራሱ የሚመገብ  ከሆነ ለመያዝ በጣም 
ቀላል ነው 

o ለልጅ ለመያዝ በጣም አድካሚ ነው 
o ለመብላት ወደ  አፉ ማስገባት ቀላል ነው 

 

o ተንከባካቢው ከሆነ የሚመግበዉ  ለመያዝ በጣም 
ከባድ ነዉ 

o ለተንከባካቢ ለመያዝ የበለጠ አድካሚ ነዉ 

ከብረት የተሰራ  o የበለጠ ዘላቂ 
o ለማግኘት ቀላል 

o ቀዝቃዛ እና ጠንካራ ስሜት  ስሜታዊ አፍ    ላሉት 
ሕፃናት አስቀያሚ ሊሆን ይችላል 

o ለመያዝ በጣም ከባድ ነዉ 
o የልጆችን ጥርስ እና ድድ ሊጎዳ ይችላል 
o ብዙውን ጊዜ ለልጆች በጣም ትልቅ ነው 

 
ከፕላስቲክ የተሰራ 

o ለመያዝ የማይከብድ ፣ ቀላል እና ያነሰ አድካሚ 
ነዉ 

o ስሜታዊ ለሆኑ ህጻናት አነስተኛ ማነቃቂያ 
o የልጆችን ጥርስ እና ድድ የመጉዳት እድሉ አነስተኛ 

ነው 

o ያነሰ ዘላቂ 
o ጠንካራ የመረበሽ ስሜት ምልክቶች ባላቸው ልጆች 

ከተነከሰ አደገኛ ሊሆን ይችላል 

②  መያዣ  

①  ጎድጓዳ   
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የግራ ፎቶግራፍ: - ተንከባካቢዎች አንድ 
ትልቅ ወንበር ከትንሽ ልጅ አቀማመጥ 
ፍላጎት ጋር እንዲጣጣም ለማድረግ 
ብርድልብሶችን እና የእንስሳት 
አሻንጉሊቶችን ተጠቅመዋል፡፡ 

የቀኝ ፎቶ-ተንከባካቢዎች ለልጁ ጀርባ 
እና ለእግሮቹ የበለጠ ደጋፊ ወንበር 
እና አቀማመጥ ለመፍጠር ከህፃን 
ጀርባ እና ከእግሩ በታች ትራስ 
ተጠቅመዋል፡፡ 

9ቀ በፈጠራ የተደገፈ አቀማመጥ እና አቅርቦት 
 
ልጆች ያለማቋረጥ እያደጉ እና እየዳበሩ  ስለሆኑ ፍላጎቶቻቸው ያለማቋረጥ እየተለወጡ ነው። ልዩ የመቀመጫ ወንበር እና 
ሌሎች ከምግብ ጋር የተዛመዱ መሳሪያዎች ውድ ሊሆኑ እና ለተንከባካቢዎች ሁል ጊዜም ተደራሽ ሊሆኑ አይችሉም ፡፡ ስለዚህ 
የሕፃናትን የመመገቢያ ፍላጎቶች በጥንቃቄ እና  አስተዋይ እና ፈጣሪ መሆን አስፈላጊ ነው። 

የሚከተሉት በዓለም ዙሪያ የተገኙት የፈጠራ አመጋገቦች ምሳሌዎች  ናቸው ፡፡ ይህ አጠቃላይ ዝርዝር አይደለም እናም 
ብቸኛው አማራጮች ሊባሉ አይገባም ፣ ግን መፍትሔዎችን ለመፈለግ መነሻ ነው ፡፡ 

አቀማመጥ-አቀማመጥ የሕፃኑ / ኗ የመመገብ ተሞክሮ በጣም ወሳኝ ገጽታ ነው ፡፡ ትክክለኛ ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ 
አቀማመጥ በከፍተኛ ሁኔታ የሕፃኑን የመመገብ ጥቂት የፈጠራችሎታ ደህንነት እና አጠቃላይ ስኬት ይጨምራል። እነዚህ  
በቦታ አቀማመጥ ረገድ አንዳንድ የተለመዱ ጉዳዮች  እና እነሱን ለመፍታት የሚረዱ  መንገዶች ናቸዉ። 
 
ወንበር ለልጁ በጣም ትልቅ ነው 

ወንበሩ ለህፃን በጣም ትልቅ ከሆነ ጠንካራ የወገብ  ድጋፍ የላቸውም ፡፡ የአቀማመጥ ቁልፍ  ነጥቦችን ማግኘት እንዲችል ልጅ 
በጀርባና በሁለቱም የሰውነት አካላቸው ድጋፍ እንዳለው ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው ፡፡ በልጁ ሰውነት እና ወንበር መካከል 
መደገፊያ  በመጠቀም ልጅን በጣም ትልቅ በሆነ ወንበር ላይ ተስማምቶት እንዲቀመጥ  መርዳት ይችላሉ ፡፡ አንዳንድ  
መደገፊያ ሊሆኑ የሚችሉ  አማራጮች የሚከተሉትን ያካትታሉ: - 

⇒ ትራሶች 
⇒ Ush ቡሽ 
⇒ እስፖንጅ 
⇒ የእንስሳት አሻንጉሊት 
⇒ ፎጣዎች 
⇒ ብርድ ልብሶች 
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የላይኛው ፎቶ-ተንከባካቢዎች ልጅቷ ወገቧ  በትክክለኛው አቅጣጫ 
እንዲቀመጥ ለማድረግ በዚች ልጅ እና ወንበሯ ዙሪያ  የጨርቅ 

ቁራጭ ተጠቅመዋል ፡፡ 

 

 

 

የግራ ፎቶ: ተንከባካቢዎች ልጁ ወንበር ላይ ተቀምጦ እንዳይወድቁ 
ለማድረግ በልጁ ዙሪያ የልብስ  ገመድ ተጠቅመዋል፡፡  

ልጅ  በተቀመጠበት  መቀመጫ  ውስጥ   እነዳለ  ሲወድቅ  

ልጆች ወንበር ላይ ተቀምጠው ወደ ጎን ፣ ወደ ፊት  ወይም ወደ ታች ተንሸራተዉ ሊወድቁ  ይችላሉ ፡፡ ጤናማ እና ስኬታማ 
የመመገቢያ ጊዜዎችን ለማሳደግ አንድ ልጅ ቀጥ ያለ ፣ በጥሩ ሁኔታ የተደገፈ አቀማመጥ  እንዲይዝ ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው 
፡፡ በልጁ አካል እና ወንበር መካከል (ከዚህ በፊት እንደተብራራው) ድጋፎችን  በመጠቀምና በልጁ ወገብ ወይም ሽንጥ  እና 
ወንበር ዙሪያ ቀበቶ ወይም ጨርቅ በመጠቅለል ልጅ ቀጥ ብሎ የተቀመጠበትን ቦታ እንዲይዝ መርዳትት  ይችላሉ ፡፡ 
አንዳንድ ቀበቶ ሊሆኑ የሚችሉ  አማራጮች የሚከተሉትን ያካትታሉ: 

ቀበቶ ከ: 

⇒ ረዥም የአንገት ጨርቅ የተሰራ  
⇒ ፎጣ 
⇒ ብርድ ልብስ 
⇒ ጨርቅ 
⇒ ጠፍር 
⇒ ገመድ 
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የልጆች  እግሮች  ወለሉን   ወይም  የወንበሩን  ስር  መንካት  የለበትም  

ልጆች ሲመገቡየተረጋጋ የድጋፍ መሠረት  እና ሰውነታቸውም የተረጋጋ ስሜት እንዲሰማቸው  ጠንካራ መረገጫ 
ያስፈልጋቸዋል ፡፡ እግሮችዎ ሲንጠለጠሉ እና  መሬት ሳይዙ  ሲቀሩ ምቾት የማይሰማው ወይም ደህንነት ላይሰማዉ  
ይችላል እናም ለመመገብ የተረጋጋ አቋም እንዲኖር የበለጠ ጥረት ይጠይቃል ፡፡ በሐሳብ ደረጃ ፣ የተስተካከሉ የመመገቢያ 
ወንበሮች የሕፃናትን እግር በተገቢው ሁኔታ የልጅን እግር መደገፊያ  ይኖራቸዋል። ሆኖም ግን ፣ አንዳንድ ጊዜ እንደ እግር 
ማረፊያ ወይም  ወለል ያሉ የህፃኑ እግሮች ወደ ጠንካራ አካል  መድረስ የሚችሉበት ወንበር መፈለግ ከባድ ሊሆን ይችላል ፡
፡ ያሉትን የእግር ማረፊያዎች በማስተካከል  ወይም የእራስዎን በመፍጠር ልጁ ተገቢውን የእግር ድጋፍ ማግኘት እንዲችል 
መርዳት ይችላሉ ፡፡ አንዳንድ የእግር ማሳረፊያ እና መደገፊያ ሊሆኑ የሚችሉ   አማራጮች የሚከተሉትን ያካትታሉ: 

⇒ ከእንጨት የተሠሩ ብሎኮች ወይም ጣውላዎች 
⇒ ሳጥኖች 
⇒ ሳጥኖች 
⇒ የመጽሔቶች ጥቅል (አንድ ላይ የተጠረዘ) ፣ የእንቆቅልሽ ሰሌዳዎች ፣ የስፖንጅ ምንጣፎች ፣ ወይም ማንኛውም 

ቀጭን ፣ ጠንካራ እና ሊጣበቅ የሚችል ፡፡ 
⇒ የእቃዎችን ቁልል ከልጁ ጋር ካለው ከፍታ ጋር ለማስተካከል ይሞክሩ እና ከዚያ የበለጠ መረጋጋት እንዲችል  

ለማድረግ ቁሳቁሶችን በአንድ ላይ ያጣምሩ! 
⇒ አጭር በርሜሎች 
⇒ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ 
⇒ የቆሸሸ ልብስ ማጠራቀሚያ ቅርጫቶች 
⇒ የተንከባካቢ እግሮች  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ተንከባካቢዎች ከእንጨት የተሠሩ የእንቆቅልሽ 
ሰሌዳዎችን በተሰበረው  ተሽከርካሪ ወንበር የእግር 
ማረፊያ ላይ ማያያዝ ፡፡ 

 
ተንከባካቢዎች በከፍታ ወንበር ላይ ለተቀመጠው ለዚህ 

ልጅ ለእግሩ ማረፊያ አንድ ትንሽ ጠረጴዛ እና ትራስ 
ይጠቀሙ። 
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የልጆች ጉልበት  በጣም የተራራቁ ወይም  በጣም የተጠጋጉ ናቸዉ 

የተጠማዘዙ  ጉልበቶች  ልጆች   የቦታ  አቀማመጥ  ቁልፍ  ነጥቦችን  እንዳያገኙ  እንቅፋት  ሊሆኑ  ይችላሉ  ፡ ፡  
በሐሳብ  ደረጃ   የተጣጣሙ  የመመገቢያ  ወንበሮች  ይህንን  አቋም  ጠብቆ  ለማቆየት  በልጁ  እግሮች  መካከል  
የሚያልፍ  መከለያ  ይኖረዋል  ፡ ፡  ሆኖም  ግን  ፣  አንዳንድ  ጊዜ  ከዚህ  ባህሪ  ጋር  አብሮ  የሚሄድ   ወንበር መፈለግ  
ከባድ  ሊሆን  ይችላል  ፡ ፡   ነባር  ወንበሮችን  በማሻሻል  ወይም  የራስዎ  ተነቃይ  ተተኪዎችን  በመፍጠር  አንድ  
ልጅ  ትክክለኛውን  የጉልበት  ድጋፍ  እንዲያገኝ  መርዳት  ይችላሉ።   

⇒  አንዳንድ  መከለያ  ሊሆኑ  የሚችሉ  ተጨማሪ  አማራጮች  የሚከተሉትን  ያካትታሉ:  - 
⇒  ወንበሩ  ላይ  መከለያውን  መገንባት  

O  መከለያው  መሆን  ያለበት  ቦታ  ይብሱ   እና  አጭር  ፣  የታሸገ  ልጥፍ  ያያይዙ  
O  ለዚሀ   ዘዴ    ባለሙያ  አናፂዎችን  ይጠቀሙ  

⇒  .በልጁ  ጉልበቶች  መካከል  ወይም  ውጪ  የተጠቀለለ   ፎጣ  ማድረግ   
⇒   በልጁ  ጉልበቶች  መካከል  ወይም  በውጭ  በኩል  የእንስሳ  አሻንጉሊቶችን  ማድረግ  
⇒  .  በልጁ  ጉልበቶች  መካከል  ወይም  በውጭ በኩል  እስፖንጅ  ማድረግ  

o በቀላል  ለማጽዳት  በጨርቅ  ወይም  በትራስ  ልብስ   ይሸፍኑ  
 

 
 

 

 

 

 

የግራ ፎቶ : ተንከባካቢዎች ልጁ በሚመገብበት ጊዜ እንዲመቸዉ እና እንዲቀመጥ  ለመርዳት 
ትራስ በጉልበቶቹ መካከል አስገብተዋል፡፡ 

የቀኝ ፎቶ : ተንከባካቢዎች በልጅቷ ጉልበቶች መካከል የስፖንጅ ቁራጭ አስገብተዋል፡፡ 
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የላይኛዉ የግራ ፎቶ : ተንከባካቢዎች ለልጅቷ እራስ እና 
አንገት ድጋፍ ለመስጠት ፎጣዎች እና የፀጉር መያዣ 
ተጠቅመዋል፡፡ 

የላይኛዉ የቀኝ ፎቶ : ተንከባካቢዎች ለልጁ እራስ እና አንገት 
አቀማመጥ ድጋፍ ለመስጠት የጉዞ ትራስ ተጠቅመዋል፡፡  

የታችኛዉ የግራ ፎቶ : ተንከባካቢዎች የልጁን ወገብ፣ እራስ፣  
እና አንገት ለመደገፍ ከወገቡ በላይ ዙሪያዉን በብርድ ልብስ 
ጠቅልለዉታል፡፡ 

የልጁ  ጭንቅላት  በአግባቡ  ድጋፍ  ሳየደገፍ  ሲቀር  

በሚመገቡበት ጊዜ የሕፃኑ ጭንቅላት ቀጥ ብሎ ወደ ፊት መዞር ፣ ከአገጫቸዉ  በትንሹ ገባ ማለት አስፈላጊ ነው   ፡፡ 
ለአንዳንድ ልጆች ይህንን አቋም በራሳቸው ለማቆየት ስለማይችሉ ብዙ  ድጋፍ ይፈልጋሉ ፡፡ በሃሳብ ደረጃ  በተገቢው ሁኔታ, 
የተሰሩ  የመመገቢያ ወንበሮች ህጻኑ ወደዚህ ደረጃ እንዲደርስ ያስችለዋል፡፡ ሆኖም  አንዳንድ ጊዜ ለእያንዳንዱ ልጅ ተገቢውን 
የጭንቅላት ድጋፍ የሚሰጥ  ወንበር ማግኘት ከባድ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም  ተገቢው የጭንቅላት ድጋፍ  ተደርጎለት 
እንካን ህፀኑ ምግቡን ሙሉ ለሙሉ ተመግቦ እስኪጨርስ ድረስ ተጨማሪ የጭንቅላት ድጋፍ  ሊፈልግ ይችላል ፡፡ አንዳንድ 
የራስ ድጋፍ ሊሆኑ የሚችሉ አማራጮች የሚከተሉትን ያካትታሉ: - 

⇒ ጭንቅላቱ በቦታው እንዲቆይ  በልጁ አንገት  ዙሪያ   የተጠቀለለ  ፎጣ ወይም ብርድ ልብስ በእጅ ላስቲክ ላላ አድርጎ  
መጠቅለል፡፡ 

⇒ የጉዞ ትራስ 
⇒ ተንከባካቢ የጭንቅላት እና የአንገትን ድጋፍ ለመስጠት ክንድቸውን ይጠቀማሉ 
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የሕፃኑን ጭንቅላት አቀማመጥ ለመደገፍ መደረግ የሌለባቸዉ እና ሊያባብሱ የሚችሉ ነገሮች 

∅ .የሕፃናትን ጭንቅላት ወደ ኋላ መመለስ 
∅ . ቀጥ አድርጎ ለመያዝ በልጁ ግንባር ወይም ፊት ላይ እጅን ማድረግ 
∅ .የሕፃናትን ጭንቅላት በግዴታ እንቆም  መያዝ 

 

ማንኛዉም  ወንበሮች  ለልጆች  የሚገኙ  ወይም  ፍላጎቶቻቸዉ  ጋር  የሚስማሙ  አይደሉም  

ለእያንዳንዱ ልጅ ፍላጎት የሚስማማ ወንበር መፈለግ ፈታኝ ሊሆን ይችላል ፡፡ በተጨማሪም አንዳንድ ጊዜ ወንበርን 
ካስተካከለ በኋላ እንኳን ለልጁ ተስማሚ ላይሆኑ ይችላሉ። የራስዎን ወንበሮች ፈጥሮ መስራት   ጠቃሚ እና ውጤታማ 
መፍትሔ ሊሆን ይችላል ፡፡ አንዳንድ  የወንበር አማራጮች ሊሆኑ የሚችሉ የሚከተሉትን ያካትታሉ: - 

⇒ እንደ የአከባቢ አናፂዎች  ባሉ ማህበረሰብ አጋሮች እርዳታ ወንበሮችን ፣ ጠረጴዛዎችን እና ትሪዎችን 
መገንባት 

⇒ ከባልዲዎችን ወይም ከቆሻሻ ማጠራቀሚያዎችን ወንበሮችን መፍጠር 
o የጎን ክፍሎቹን ይቁረጡ እና ለተጨማሪ ድጋፍ እና ምቾት ትራስዎን ያስገቡ 

⇒ ወንበሮችን ፣ ጠረጴዛዎችን እና ትሪዎችን ከሣጥኖች  መፍጠር 
o የካርቶን ሳጥንን የተወሰኑ ክፍሎችን ይቁረጡ እና ጎኖቹን ለማጠንከርከሪያነት  ይጠቀሙ 
o የወተት ሣጥኖችን ወይም ሌሎች ጠንካራ ኮንቴይነሮችን ያያይዙ ወይም ያጣብቁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተንከባካቢዎች ሙሉ በሙሉ ከወተት ሳጥኖች እና  
ማጣበቂያዎች ደጋፊ መቀመጫ ሰርተዋል፡፡ 
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ተንከባካቢዎች ልጁ ማንኪያዉን እንዲይዝ  
እና እራሱን  እንዲመገብ ለማገዝ በእጁ እና 
በማንኪያዉ ዙሪያ  የናይለን ጨርቅ 
ማሰሪያ ይጠቀማሉ ፡፡ 

ራስን መመገብ-ልጅን እራሳቸውን እንዴት መመገብ እንደሚችሉ እንዲማሩ ማገዝ በእድገት  ውስጥ አስፈላጊ እርምጃ 
እንዲሁም ጠቃሚ የህይወት ችሎታ ነው ፡፡ ይህ አንድ ልጅ ብዙ ችሎታዎችን እና በራስ የመተማመን ችሎታን እንዲያዳብር 
ያበረታታል እናም ለወደፊቱ   ለተንከባካቢዎች  ሸክሞችን ለመቀነስ ይረዳል ፡፡ ሆኖም ሁሉም ልጆች መገልገያዎችን እና 
ኩባያዎችን በቀላሉ መጠቀም አይችሉም ፡፡ ችግሩን ለመፍታት የሚያግዙ የተለመዱ ጉዳዮች እና ጥቂት የፈጠራ መንገዶች 
እዚህ አሉ- 

ልጆች እቃዎችን ወይም ኩባያዎችን መያዝ አይችሉም ወይም አፋቸዉን ማንቀሳቀስ 
አይችሉም 

⇒ አንድ ልጅ እጆቹን እና ክንዶቹን የመጠቀም ችግር ከገጠመዉ ፣ ምግብን በእቃ መዉሰድ ፣ መያዝ እና ማንሳት 
ችግር ሊያጋጥመዉ ይችላል ፡፡ በተጨማሪም  ኩባያዎችን ለመያዝ ይቸገሩ ይሆናል ፡፡  

⇒ የወቅቱን መገልገያዎችን እና ኩባያዎችን በማለማመድ ወይም እራስዎ  ከእነሱ ልዩ ፍላጎት ጋር የሚስማማ  
በማድረግ በመስራት  ልጅዎ በታላቅ ስኬት እቃዎችን  እና ኩባያዎችን እንዲጠቀም ሊረዱት ይችላሉ ፡፡  

⇒ አንዳንድ የማስማሚያ  አማራጮች የሚከተሉትን ያካትታሉ: 
⇒ ከእቃዎች  እና ከልጆች እጅ ጋር ለመያያዝ የፀጉር ማስያዣዎችን ፣ የጎማ ማሰሪያዎችን ወይም የናይለን ጨርቅ  

ማሰሪያዎችን በመጠቀም ማያያዝ ፡፡ 
⇒ እቃዎችን በቀላሉ ለመዉሰድ  እና ለመያዝ  ጎማ ፣ እንጨት ወይም የቴኒስ ኳሶችን በመጠቀም ማያያዝ 

.በቀላሉ ራስን መመገብ እንዲችሉ የእቃዎችን  መያዣዎች  ማጠፍ 
⇒ የተቆረጠ የኩባያዎች ”አፍንጫ” ለመስራት የፕላስቲክ ኩባያዎችን ወይንም ጠርሙሶችን መቁረጥ 

.የክንድ መደገፊያዎችን  ከእንጨት ፣ ከፕላስቲክ ወይም ከእስፖንጅ  መስራት 
⇒    እንደ የአከባቢ አናፂዎችን  ወይም ሸክላ ሰሪዎችን  በመሳሰሉ የህብረተሰብ አጋሮች እገዛ መያዣዎችን ለኩባያዎች 

ወይም ጎድጓዳ ሳህኖች መስራት 

የልጆችን የመንቀሳቀስ ተግዳሮት እና የአካል ጥንካሬዎች ይመልከቱ እና የአመጋገብ ልምዳቸውን 
ለማሻሻል የሚረዱ መንገዶችን ያዳብሩ ፡፡ 
የፈጠራ ችሎታ ማዳበር የእያንዳንዱን ልጅ ችሎታዎች ፣ እድገትና ነጻነት ለመደገፍ አዳዲስ 
መንገዶችን ለማግኘት ይረዳናል። 
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በጡጦ፣ በማንኪያ የመመገብ እና በኩባያ የማጠጣት ሂደትን የሚያግዙ ስትራቴጅዎች:  

① አሸት አሸት በማድረግ የማነቃቃት ዘዴ  
② መንጋጭላን እና አገጭን መደገፍ 
③ ለማጥባት ክንፈርን እና ጉንጭን መደገፍ 
④ ከንፈርን እና አገጭን የመግጠም ዘዴ 
⑤ ጡጦን የመጫን ዘዴ 
⑥ ፔሲንግ  ቴክኒክ 
⑦ የፊትን ቅርጽ የመቀየር ዘዴ 
⑧ L (ኤል) ቅርጽ ቴክኒክ 
⑨ አገጭን ማስፋት/ ማጎድጎድ 
⑩ ወደታች የመጫን ዘዴ 
⑪ ልጁ ማንኪያውን በሚነክስበት ጊዜ የማስለቀቅ ዘዴ 

1. አሸት አሸት በማድረግ የማነቃቃት ዘዴ  
 
ይህ ስትራቴጅ ጡት እና / ወይም ጡጦ የሚጠቡ  ህፃናትን ከንፈሮች በማነቃቃት 
የመጥባት ፍላጎትን ለመቀስቀስ ይረዳል ፡፡ 

ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው :  ከ0-6 ወር እድሜ ያላቸው የጡት እና / 
ወይም የጡጦ ወተት ለሚመገቡ ሕፃናት ነው፡፡ 
 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

o ደካማ ወይም ያልተቀናጀ በሆነ መንገድ  ጡት/ጡጦ በሚጠባበት ጊዜ 
o ያለጊዜው ቀድሞ የተወለደ ወይም በማህጸን ውስጥ ለአደንዛዥ እጾች  

የተጋለጠ  ህፃን ለመጥባት በቀላሉ በሚደክምበት ጊዜ  
o ማንኛውንም ህፃን እንዲጠባ ማረታታት ሲያስፈልግ 
o ለመጥባት ለሚቸገር ህፃን  

 
አጠቃቀም :   

o ህፃኑን በከፊል ቀጥ ባለ ሁኔታ (45-60 - ዲግሪ) በመያዝ በትራስ ላይ 
ከፍ ባለ ቦታ ላይ  ማስቀመጥ ፡፡ 

o የጡትን ወይም የጡጦውን  ጫፍ በመጠቀም የህፃኑን የታችኛውን 
ከንፈር ከዳር እስከዳር በመዳሰስ በየመሀሉ ቆም በማድረግ የጡትን 
ወይም የጡጦውን  ጫፍ እንዲቀበል እድል መስጠት፡፡  

o ከላይ የተገለጸውን ሂደት እንደአስፈላጊነቱ መደጋገም 
o የጡት/ የጡጦ ጫፉን ከማቅረብዎ በፊት በሌላ መመገቢያ ተመሳሳይ በሆነ መንገድ መጠቀም ይችላሉ ፡፡ 
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2. መንጋጭላን እና አገጭን መደገፍ (በጡጦ ለመመገብ)  

ይህ ዘዴ ጡጦን በመጠቀም በመመገብ ወቅት የህፃኑን መንጋጭላ 
በመደገፍ የማጥባት ሂደቱን ለማገዝ ይረዳል ፡፡ 
 
ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው :  ከ0-6 ወር እድሜ ያላቸው በጡጦ 
ለሚመገቡ ህጻናት ነው ፡፡ 
 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

O  በቀላሉ  ድካም  ለሚሰማው  ህፃን  
o ለመጥባት ለሚቸገር ህፃን 
o ህፃን ደካማ ወይም ያልተቀናጀ በሆነ መንገድ  ጡት/ጡጦ 

በሚጠባበት ጊዜ 
o ያለጊዜው ቀድሞ የተወለደ ወይም በማህጸን ውስጥ ለአደንዛዥ እጾች  

የተጋለጠ  ህፃን ለመጥባት በቀላሉ በሚደክምበት ጊዜ  

 
አጠቃቀም :  

o ህፃኑን በከፊል ቀጥ ባለ ሁኔታ (45-60 - ዲግሪ) መያዝ  
o በአንድ ጣታችን የህፃኑን አገጭ ከታች ደገፍ በማድረግ  ጡጦውን ቀስ 

ብለን መጫን ፡፡ 

3. ክንፈርን እና ጉንጭን በመደገፍ በጡጦ መመገብ/ ማጥባት  

ይህ ስትራቴጂ የህፃኑን ጉንጭ በመደገፍ ህጻኑ ከጡጦ በአግባቡ አንዲመገብ ይረዳል፡፡ 
 
ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው :  ከ0-6 ወር እድሜ ያላቸው በጡጦ 
ለሚመገቡ ህጻናት ነው ፡፡ 
 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

o በቀላሉ ድካም ለሚሰማው ህፃን 
o ለመጥባት ለሚቸገር ህፃን 
o ህፃን ደካማ ወይም ያልተቀናጀ በሆነ መንገድ  ጡት/ጡጦ በሚጠባበት 

ጊዜ 
o ያለጊዜው ቀድሞ የተወለደ ወይም በማህጸን ውስጥ ለአደንዛዥ እጾች  

የተጋለጠ  ህፃን ለመጥባት በቀላሉ በሚደክምበት ጊዜ  

አጠቃቀም :   

o ህፃኑን በከፊል ቀጥ ባለ ሁኔታ (45-60 - ዲግሪ) በመያዝ በትራስ ላይ ከፍ 
ባለ ቦታ ላይ  ማስቀመጥ ፡፡ 

o አንዱን የህፃኑን ጉንጭ  በአውራ ጣት ሌላውን  በአንድ ጣታችን 
በመደገፍ  በጡጦው ጫፍ ከንፈሩን በመነካካት እንዲቀበል ቀስ ብሎ 
ጡጦውን መጫን ፡፡  
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አገጭን ጎድጎድ አድርጎ ህፃንን በጡጦ 
የመመገብ ሂደት ከጎን ሲታይ  

 

ያስታውሱ: የህፃኑን ጉንጮች እና/ ወይም አገጭ መደገፍ ሳል ወይም በምግብ መታነቅ 
የሚያስከትል  ከሆነ  ድጋፉ ወዲያውኑ መቆም አለበት። 

4.  ከንፈርን  እና  አገጭን  በመግጠም  በጡጦ የመመገብ ዘዴ  

 
ይህ ስትራቴጂ የልጆችን ከንፈሮች እና ጉንጮች  በመግጠም 
የአመጋገብ ሂደትን ለመደገፍ ይረዳል ፡፡ 
 
ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው :  ከ 0-6 ወራት እድሜ 
ላላቸው ህፃናት ነው፡፡ 
 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

o ለአመጋገብ ከንፈሮቹን መግጠም ለምይችል ልጅ 
o ለመጥባት ለሚቸገር ህፃን 
o ህፃን ደካማ ወይም ያልተቀናጀ በሆነ መንገድ  

ጡት/ጡጦ በሚጠባበት ጊዜ 
o ያለጊዜው ቀድሞ የተወለደ ወይም በማህጸን ውስጥ ለአደንዛዥ እጾች  የተጋለጠ  ህፃን ለመጥባት በቀላሉ 

በሚደክምበት ጊዜ 

 
አጠቃቀም :   

o ህፃኑን በከፊል ቀጥ ባለ ሁኔታ (45-60 - ዲግሪ) በመያዝ በትራስ ላይ ከፍ ባለ ቦታ ላይ  ማስቀመጥ ፡፡ 
o በአውራ ጣት የህፃኑን የታችኛውን ከንፈር በመሀል ጣት አገጩን በመደገፍ የጡጦው ጫፍ አፉ ውስጥ እስኪገባ 

ድረስ ወደላይ ቀስ ብሎ በመግፋት ማጥባት 
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5.  ወደታች  የመጫን ዘዴን  በመጠቀም በጡጦ መመገብ  

ይህ ዘዴ የህፃኑን ምላስ በመደገፍ ህጻኑ ከጡጦ በቀላሉ እንዲጠባ ያበረታታል፤ ያግዛል፡፡ 

ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው:  ከ0-6 ወር እድሜ ያላቸው በጡጦ ለሚመገቡ ህጻናት ነው ፡፡ 
 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

o ማንኛውንም ህፃን እንዲጠባ ማረታታት ሲያስፈልግ 
o በሚጠባበት ጊዜ በቀላሉ ድካም ለሚሰማው ህጻን 
o ለመጥባት ለሚቸገር ህፃን 
o ደካማ ወይም ያልተቀናጀ በሆነ መንገድ  ጡት/ጡጦ በሚጠባበት ጊዜ 
o ያለጊዜው ቀድሞ የተወለደ ወይም በማህጸን ውስጥ ለአደንዛዥ እጾች  

የተጋለጠ  ህፃን ለመጥባት በቀላሉ በሚደክምበት ጊዜ  

 
አጠቃቀም :   

o ህፃኑን በከፊል ቀጥ ባለ ሁኔታ (45-60 - ዲግሪ) በመያዝ በትራስ ላይ ከፍ 
ባለ ቦታ ላይ  ማስቀመጥ ፡፡ 

o ህፃኑ ለመጥባ ምላሱን በጡት/ በጡጦው ጫፍ ዙሪያ እስከሚያንቀሳቅስ የጡጦውን ወይም የጡትን ጫፍ 
በመጠቀም የሕፃኑን ምላስ መሃል ላይ ለ1-3 ሰኮንድ ወደታች መጫን  

o ከላይ የተገለጸውን ሂደት እንዳስፈላጊነቱ  መደጋገም 

 
6.  ፔሲንግ  ቴክኒክ  ወይም ፍጥነትን  በመቀነስ  በጡጦ የመመገብ ዘዴ   
ይህ ዘዴ በአመጋገብ ሂደት ፍጥነትን በመቀነስ በየመሀሉ 
በጡጦ ለሚመገብ  ህፃን እረፍት ይሰጣል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ህጻኑ የእናት ጡት እየጠባ እንደሆነ እንዲሰማው/ 
እንዲመስለው ያደርጋል፡፡   

 
ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው :  ከ0-6 ወር እድሜ 
ያላቸው በጡጦ ለሚመገቡ ህጻናት ነው ፡፡ 
 
 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

o በሚጠባበት ጊዜ በቀላሉ ድካም ለሚሰማው ህጻን 
o ለመጥባት ለሚቸገር ህፃን 
o ደካማ ወይም ያልተቀናጀ በሆነ መንገድ  ጡት/ጡጦ 

በሚጠባበት ጊዜ 
o የማሳል፣ የመታነቅ ወይም የመታፈን ችግር ለሚገጥመው ህፃን 
o በተደጋጋሚ ለሚተፋ ወይም ቅርሻት ለሚያስቸግረው ህፃን 
o ያለጊዜው ቀድሞ የተወለደ ወይም በማህጸን ውስጥ ለአደንዛዥ እጾች  የተጋለጠ  ህፃን ለመጥባት በቀላሉ 

በሚደክምበት ጊዜ  
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ፓት-ፓት የፊት ማሻሸት 
ቴክኒክ 

አጠቃቀም :   

o ህፃኑን በከፊል ቀጥ ባለ ሁኔታ (45-60 - ዲግሪ) በመያዝ በትራስ ላይ ከፍ ባለ ቦታ ላይ  ማስቀመጥ ፡፡ 
o የፈሳሹን ፍሰት ለመቆጣጠር ጡጦውን አጋድሞ መያዝ 
o ህጻኑ መጥባት ያለበት ከ20-30 ሰኮንድ (ወይም 3-5 ጊዜ መዋጥ) ሲሆን   ከዚያ ጡጦውን ወደጎን ወይም 

ወደታች በማድረግ አረፍት መስጠት ያስፈልጋል፡፡  ጡጦው ግን ከልጁ አፍ ውስጥ ፈጽሞ መውጣት የለበትም፡፡  
o ልጁ በንቃት መጥባቱን ከቀጠለ ጡጦውን  በቀጥታ በአግዳሚ አቅጣጫ በማድረግ ልጁን የማጥባት ሂደቱን 

መቀጠል ያስፈልጋል፡፡   
o ይህንን ሂደት በመደጋገም ልጁ እራሱን ችሎ እስኪጠባ ድረስ መቀጠል፡፡  

 

7.  ፊትን የማሻሸት ዘዴ  
 
 

ፊትን የማሻሸት ዘዴ የልጅን ፊት በማሸት ለመመገብ አስፈላጊ የሆኑ 
አካሎችን እንቅስቃሴ ለማሳደግ ይረዳል፡፡   ለመብላትና ለመጠጣት 
የሚያስችሉ የፊት ጡንቻዎችን  ለማፍታታት እና ለማነቃቃት ከምግብ 
ሰዓት  ቀደም ብሎ ይተገበራሉ፡፡ 

 
ሁለቱ የፊት ማሻሸት ዘዴዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

① ፓት-ፓት የፊት ማሻሸት ቴክኒክ (2-4 ጣቶችን የመጠቀም ዘዴ) 
② የልብስ አስተጣጠብ ቴክኒክ 
 
ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው :  ጠንካራ ምግብ የሚወስዱ 
ዕድሜያቸው 6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆኑ ከፍ ያሉ ልጆች ናቸው። 
 
 
 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

o ልጅ ከንፈሩን ለመዝጋት በሚቸገርበት ጊዜ (ክፍት የአፍ 
አቀማመጥ) 

o የልጁ ከንፈር ወደውስጥ የተሰበሰበ/ የተጨማደደ ከሆነ 
o ዝቅተኛ የፊት ጡንቻ እንቅስቃሴ ያለበት ልጅ  (ልፍስፍስ ጉንጭ) 
o ከፍተኛ የፊት ጡንቻ እንቅስቃሴ ያለበት ልጅ   (ስብስብ ያለ ጉንጭ) 
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የልብስ አስተጣጠብ ቴክኒክ 

አጠቃቀም :   

o  ተንከባካቢ በልጁ ፊት ወይም ከጎን በኩል ይቀመጣል። 
o ልጅ ቀጥ ባለና በጥሩ ሁኔታ በተደገፈ መቀመጫ ላይ ይቀመጣል 

፡፡ 
o ተንከባካቢ ከ2-4 ጣቶችን በመጠቀም  የልጁ ጉንጮች ከላይ ወደ 

ታች ሶስት ጊዜ ማሸት፡፡ ጣቶችን  በዝግታ ፣ በጥልቀት ወይም 
በፍጥነት እያወዛወዙ ወደ ታች ይሹት፡፡  ይህ ሂደት በተንከባካቢ  
3 ጊዜ ተደጋግሞ ይከናወናል ፡፡ 

o ተንከባካቢ ከላይኛው ከንፈር በላይ ከ2-4 ጣቶች በላይ 
ይንሸራሸር እና ዝቅ ባለ እንቅስቃሴ ውስጥ 1 ጊዜ እያስተጋባ እያለ 
በእርጋታ ግፊት ይተገብራል ፡፡ ይህ እንቅስቃሴ የታችኛውን 
ከንፈር በመንካት የላይኛው ከንፈርን መርዳት አለበት ፡፡ ረዘም 
ላለ ጊዜ ከተያዘ ፣ አንድ ልጅ የከንፈር መዘጋት ይሰማዋል። 

o ተንከባካቢ ከ2-4 ጣቶች በታች እና ከፊት ወደላይ በሚንቀሳቀስ 
እንቅስቃሴ ውስጥ እፎይታ ሲያደርጉ ቦታውን በእርጋታ 
ይተግብሩ ፡፡ ይህ እንቅስቃሴ የላይኛው ከንፈርን በመንካት 
የታችኛውን ከንፈር መርዳት አለበት ፡፡ ረዘም ላለ ጊዜ ከተያዘ ፣ 
አንድ ልጅ የከንፈር መዘጋት ይሰማዋል። 

o ተንከባካቢ ከ2-4 ጣቶችን በልጁ ከንፈሮች ላይ ያስገባና ለመጨረሻ ጊዜ ግፊትን በእርጋታ ይተገብራል ፡፡ 
o እንደአስፈላጊነቱ እስከ 8 ጊዜ ድረስ አጠቃላይ ሂደቱን ይድገሙ ፡፡ 
o የልብስ ማጠቢያ ቴክኒኮቹ እርጥብ እና ሙቅ ያለ ማጠቢያ በመጠቀም ተመሳሳይ እርምጃዎችን ይከተላል ፡፡ 

ከመጠምጠጥ ይልቅ እያንዳንዱን የፊት ክፍል ወደታች እንቅስቃሴ (ከአፍንጫው ወደ አፍ እና አፍ ወደ ውጭው 
ጉንጮዎች) እና ከከፍተኛው አንስቶ እስከ ከንፈሮች ላይ በሚሆን ከፍታ ላይ ያጥፉ ፡፡ ጩኸቱን እና ከንፈሮቹን 
ከማጥፋትዎ በፊት መጀመሪያ የሁለቱን ጉንጮዎች ሙሉ በሙሉ ማጽዳት። 

 

 
 
 

አዝናኝ  ለማድረግ  ከሙዚቃ  ጋር  ቸብ- ቸብ  የማድረግ  ዘዴን  ለመጠቀም መሞከር  

ቸብ-ቸብ-ቸብ 

ቸብ-ቸብ-ቸብ 

ቸብ-ቸብ-ቸብ 

ከንፈር ወደታች 

አገጭ ወደላይ 

መሳም! (እሙአ!) 
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ያስታውሱ: አንድ ልጅ ፊት ላይ መነካካትን በሚፈጥርበት ጊዜ ችግሮች ካሉበት ወይም ቢቃወም 
ይህ ዘዴ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። እነዚህ ቴክኒኮች ሁል ጊዜ በቀስታ መከናወን አለባቸው ፣ 
የልጆችን መቻቻል እና ልኬቶች መከታተል እና እንደአስፈላጊነቱ ማቆም። 

 

8.  L (ኤል) ቅርጽ ቴክኒክ  

ይህ  ዘዴ  ልጁ  በሚያኝክበት  እና  በሚውጥበት ጊዜ  አፉን  ለመክፈት እና  
ለመዝጋት  ለመንጋጋ  ድጋፍ  ይሰጣል  ፡ ፡  
 
ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው:  

ጠንካራ ምግብ የሚወስዱ ዕድሜያቸው 6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆኑ ከፍ ያሉ 

ልጆች ናቸው። 

 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

o ሀይል የሚጋፋመንጋጋ ላለበት ልጅ 
o ልጁ የመመገቢያ እቃዎችን በሚነክስበት ጊዜ 
o ከንፈሮቹን መግጠም ለማይችል ልጅ 
o የላይኛውን እና የታችኛውን መንጋጭላ በትክክል መዝጋትና 

መክፈት ለማችል ልጅ 
አጠቃቀም :   

o ተንከባካቢ በልጁ ፊት ወይም ከጎን በኩል ይቀመጣል። 
o ልጅ ቀጥ ባለና በጥሩ ሁኔታ በተደገፈ መቀመጫ ላይ ይቀመጣል ፡፡  
o የእንክብካቤ ሰጪው አውራ ጣት በልጁ ጉንጮች ላይ ወይም ከታችኛው ከንፈር በታች ላይ ይሆናሉ ፡፡ 
o የእንክብካቤ ሰጪው  ጠቋሚ ጣት የጆሮ ግንዱን እና  የላይኛውን መንጋጭላ ይደግፋል፡፡ 
o የእንክብካቤ ሰጪው መካከለኛ ጣት ከጉንጩ ጀርባ ባለው መንጋጋ ስር ይቀመጣል ፡፡ 
o ልጅ እየበላና እየጠጣ እያለ ወደ ላይ እና ወደታች የሚያደርገውን  እንቅስቃሴውን ቀስ ብሎ ማገዝ፡፡ 
o ልጁ የላቀ የመንጋጋ ቁጥጥር ሲያሳይ ቀስ በቀስ ለልጁ የሚሰጠውን የአካል ድጋፍ እና ቁጥጥር መጠን ይቀንሱ። 

 
ያስታውሱ-አንድ ልጅ ፊቱ ላይ መነካካትን ቢቃወም አሊያም  ጠንካራ የምላስ ወይም የመንጋጋ 
ግፊት ካለበት ይህ ዘዴ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም ፡፡ 
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9.  አገጭን  ማስፋት /  ማጎድጎድ  

 
ይህ  ዘዴ  ልጁ  በሚያኝክበት  እና  በሚውጥበት ጊዜ  አፉን  
ለመክፈት  እና  ለመዝጋት ለመንጋጋ  ድጋፍ  ይሰጣል  ፡ ፡  
 
 

ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው:  ጠንካራ ምግብ የሚወስዱ 
ዕድሜያቸው 6 ወር እና ከዚያ በላይ የሆኑ ከፍ ያሉ ልጆች ናቸው። 

 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

o የሚወጋ መንጋጋ ላለበት ልጅ 
o ልጁ የመመገቢያ እቃዎችን በሚነክስበት ጊዜ 
o ከንፈሮቹን መግጠም ለማይችል ልጅ 
o የላይኛውን እና የታችኛውን መንጋጭላ በትክክል መዝጋትና መክፈት ለማችል ልጅ 

አጠቃቀም :   

o ተንከባካቢ በልጁ ኋላ ወይም ከጎን በኩል ይቀመጣል። 
o ልጅ ቀጥ ባለና በጥሩ ሁኔታ በተደገፈ መቀመጫ ላይ ይቀመጣል ፡፡  
o የእንክብካቤ ሰጪው አውራ ጣት የጆሮ ግንዱን እና  የላይኛውን መንጋጭላ ይደግፋል፡፡ 
o የእንክብካቤ ሰጪው  ጠቋሚ ጣት በልጁ ጉንጮች ላይ ወይም ከታችኛው ከንፈር በታች ላይ ይሆናሉ ፡፡ 
o የእንክብካቤ ሰጪው መካከለኛ ጣት ከጉንጩ ጀርባ ባለው የታችኛው መንጋጋ ስር ይቀመጣል ፡፡ 
o ልጅ እየበላና እየጠጣ እያለ ወደ ላይ እና ወደታች የሚያደርገውን  እንቅስቃሴውን ቀስ ብሎ ማገዝ፡፡ 
o ልጁ የላቀ የመንጋጋ ቁጥጥር ሲያሳይ ቀስ በቀስ ለልጁ የሚሰጠውን የአካል ድጋፍ እና ቁጥጥር መጠን ይቀንሱ። 

 

 

 

 

 

 

 

  

በአንድ በኩል የተሸረፈ ኩባያ በመጠቀም   
አንድ ልጅን እንዲጠጣ የማገዝ ሂደትን 
የሚያሳይ አገጭን የማጎድጎድ ቴክኒክ ከጎን 
በኩል ሲታይ ፡፡ 
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10.  ወደታች  የመጫን ዘዴ  (በማንኪያ  ለመመገብ  እና  በኩባያ  

ለማጠጣት )  

 
ይህ ዘዴ  የምላስ እና የመንጋጋ መወጋትን በመቀነስ የመብላት 
የመጠጣት እና የመዋጥ ሂትን ቀላል ያደርጋል፡፡  
 
ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው :  ጠንካራ ምግብ ለሚወስዱ እና 
በኩባያ ለመጠጣት ለሚማሩ  6 ወር እና ከዛ በላይ ዕድሜ ላላቸው ልጆች 
ነው። 
 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

o  የምላስ መወጋት ችግር ላለበት ልጅ 
 

አጠቃቀም :   

o ተንከባካቢ በልጁ ፊት ለፊት በአይን ትይዩ ይቀመጣል - ከልጁ ከፍ 
ማለት የለበትም፡፡ 

o ልጅ ቀጥ ባለና በጥሩ ሁኔታ በተደገፈ መቀመጫ ላይ ይቀመጣል ፡፡ 
o በማንኪያ ለመመገብ፡ ከታች አገጩን በደንብ በመደገፍ 

በማንኪያው የልጁን ማእከላዊ የምላስ ክፍል ወደታች በመጫን 
ምግቡን ወደውስጥ ይግፉት  ፡፡ ማንኪያውን እያስወጡ  
እንደአስፈላጊነቱ ይደጋግሙት። 

o በኩባያ ለማጠጣት፡ የኩባያውን ጫፍ ከምላሱ በታች  በታችኛው 
ከንፈር ላይ በማድረግ እና ከታች አገጩን በመደገፍ ፈሳሹን 
ወደውስጥ በማስገባት እንደአስፈላጊነቱ በመደጋገም ያጠጡት፡፡ 
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11.   ልጁ  ማንኪያውን  በሚነክስበት ጊዜ  የማስለቀቅ  ዘዴ  

 
 
 ይህ ዘዴ ልጁ የመመገቢያ እቃዎችን በሚነክስበት ጊዜ አፉን ለመክፈት እና እቃውን ለማስለቀቅ ይረዳል፡፡ 

 
ከፍተኛ  ጠቀሜታ  የሚሰጠው:  እድሚያቸው 6 ወር እና 
ከዚያ በላይ ለሆኑ ህፃናት  
 
መጠቀሚያ  ጊዜ :   

o ከፍተኛ የመመገቢያ እቃዎችን የመንከስ 
ችግር ላለበት ልጅ  

o ከመጠን በላይ የተነቃቃና ስሜታዊ ለሆነ 
ልጅ  

o መንጋጫላውን ለመግጠምና ለመክፈት 
ለሚቸገር ህጻን  

አጠቃቀም :   

o በሚመግቡበት ጊዜ ውጫዊ ማነቃቃትን መቀነስ 
(የደመቁ መብራቶችን ፣ ጫጫታዎችን መቀነስ ፣ የእይታ ትኩረትን ይገድቡ ፣ ወዘተ…) 

o ህፃኑ እንዲረጋጋ እና  ከውጥረት እንዲወጣ እርዱት ፡፡ 
o ህፃኑ ሲጎርስ ቀስ ብለው የታችኛውን ጉንጩን ጫን ጫን ያድርጉ፡፡ 
o መንጋጋው እስኪለቅ ድረስ ይጠብቁ እና ከዚያ ማንኪያውን ወይም ኩባያውን ከአፉ ውስጥ ያውጡ፡፡ 
o በይህ ዘዴ ካልተሳካ በተፈጥሯዊ መንገድ አፍን ለመክፈት እና ዕቃውን ወይም ኩባያውን ለማስለቀቅ የልጁን 

ጭንቅላት ወደ ፊት ቀስ ብለው ዘንበል በማድረግ እቃውን ያስለቅቁ፡፡ 

 
ያስታውሱ-ዕቃውን ወይም ኩባያውን በመጎተት ለማስለቀቅ በፍፁም  አይሞክሩ ፡፡ 

የመመገቢያ እቃውን ወይም ኩባያውን  ቢጎትቱ ልጁ የበለጠ እቃውን አጥብቆ በመንከስ 
የልጁ መንጋጋ እና ድድ ላ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ አመጋገብን የበለጠ አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ 
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እንክብካቤ ሰጭዎች በተግባር ላይ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L (ኤል) ቅርጽ ቴክኒክ 

ወደታች እየተጫኑ በማንኪያ የመመገብ ቴክኒክ  
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ፔሲንግ  ቴክኒክን በመጠቀም በጡጦ 
ማጥባት 

ቸብ-ቸብ ቴክኒክ 

አገጭን ማጎድጎድ  (የተንከባካቢዎች ለየት ያለ አቀማመጥ) በኩባያ 
ለማጠጣት 

 

 



 

355 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

በፔሲንግ ቴክኒክ ጡጦውን ጋደም አድርጎ ማጥባት 

አሸት አሸት በማድረግ የማነቃቃት ዘዴ 
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9K: ህጻናትን ለማረጋጋትና ከእንቅልፍ ለመቀስቅስ የሚረዱ ዘዴዎች 
 
ህፃናትና ታዳጊ ልጆች ሲረጋጉና ንቁ ሲሆኑ በደንብ ይመገባሉ፡፡ የሚከተለው ሰንጠረዥ፣ ልጆች በምግብ ጊዜ እና በሌሎች በቀን 
ውሎአቸው በሚሳተፉባቸው ተግባራት ውስጥ የተረጋጉ እና ንቁ እንዲሆኑ ለማድግ የሚጠቅሙ የተለያዩ ሀሳቦች እና 
ዘዴዎች ቀርበዋል ፡፡ 

የማረጋጊያ ተግባራት ከመጠን ያለፈ ንቁነት ለሚታይባቸውና በቀላሉ ለሚበሳጩ ልጆች 
የሚሆኑ ናቸው፡፡  

የማንቃት ተግባራት ደግሞ ብዙ ጊዜ ንቁ የመሆን ወይም ምላሽ የመስጠት ጉድለት 
ላለባቸው ልጆች ይሆናል።. 

 

የማረጋጊያ  ተግባራት  
የማንቃት ተግባራት   

በጣም የተነቃቁ ልጆችን ከመመገብ በፊት የሚያረጋጉ 
እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ያስፈልጋል። 

 
① የሚከተሉትን ማድረግ ይቻላል፦ 

⇒ የሙዚቃ ምት ባለው መልክ ጀርባቸውን ወይም 
መቀመጫቸውን መታመታ ምድረግ 

⇒ ደጋግመችሁ “እሽ…እሽ” የሚል ድምጽ በመጠቀም 
አድርጓቸው 

⇒ ጉልበት ላይ አድርጎ በቀስታ ወደ ላይ ወደላይ ንጥር ንጥር 
አድርጓቸው  

⇒ ልጆችን በእቅፍችሁ እቅፍ አድርጋችሁ አወዛወዟቸው  

⇒ ዝፈኑላቸው/መዝሙር ዘምሩላቸው 

⇒ የሚያጽናኑ ወይም ጠንካራ እና ቋሚ ምት ያላቸውን 
ሙዚቃዎች አዳምጡ 

⇒ ሰውነታችውን ማሻሸት  
 

② ከምግብ በፊት እና በኋላ የሚጠቡት፣ አፋቸው ውስጥ 
የሚያደርጓቸውና የሚያኝኳቸው እቃዎች 
እድሜአቸውን የሚመጥኑ  ሊሆኑ ይገባል። ለምሳሌ፦ 

⇒ አፋቸው ውስጥ የሚያደርጓቸው የተለያየ ቅርጽ ያላቸው 
ከጎማ ወይም ከፕላስቲክ የተሰሩ አሻንጉሊቶች 

⇒ ህጻናት ጥርስ በሚያውጡበት ጊዜ በድዳቸው የሚያኝኩት 
ክጎማ የተሰራ ነገር 

⇒ መንከስ እና ማኘክ የሚለማመዱባቸው የተለያዩ 
አሻንጉሊቶችን መጠቀም 

⇒ እጆቸውና እና ጣቶቻቸውም ተመሳሳይ ጥቅም አላቸው፡፡ 
 

ከፍተኛ ያለመነቃቃት (ለምሳሌ እንቅል) ችግር ያለባቸውን 
ልጆችን ከመመገብ በፊት የሚያነቃቁ እንቅስቃሴዎችን 
ማድረግ ያስፈልጋል። 

① የሚከተሉትን ማድረግ ይቻላል፦ 

⇒ ዳይፐር ቀይሩላቸው 

⇒ ልብስ ቀይሩላቸው 

⇒ እግራቸውን ቀስ እያላችሁ ይዳሱላቸው/ይንኩላቸው 

⇒ ታቅፉና አውሯቸው 

⇒ ጉልበት ላይ ወደ ላይ ወደላይ ንጥር ንጥር አድርጓቸው  
 

⇒ ጀርባቸውን ወይም መቀመጫቸውን መታመታ 
አድርጉላቸው 

⇒ አስገሷቸው 

② ከምግብ በፊት ህጻናትን ለመቀስቀስ (ለማነቃቃት) 
የሚጠቀሟቸው ዘዴዎችና እቃዎች እድሜአቸውን 
የሚመጥኑ  ሊሆኑ ይገባል። ለምሳሌ፦ 

⇒ ፊታቸውንና ሰውነታችውን ማሻሸት  

⇒ የጥርስ ብሩሽ (የሚነዝር/ኤለክትሮኒክ ወይም 
መደበኛ) 

⇒ ህጻናት ጥርስ በሚያውጡበት ጊዜ በድዳቸው 
የሚያኝኩት ክጎማ የተሰራ ነገር 

⇒ መንከስ እና ማኘክ የሚለማመዱባቸው የተለያዩ 
አሻንጉሊቶችን መጠቀም 
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③    ከምግብ በፊት፣ በምግብ ሰአት እና ከምግብ በኋላ  
የተበሳጩ ልጆችን ለማረጋጋት ደብዛዛ ብርሃን ያለበት 
ወይም ትኩረትን የሚሰርቅ ብርሃ ያሌለበት   ክፍል 
ይጠቀሙ።  

 

④ ፀጥታ ባለበት ወይም አነስተኛ ድምጽ ባለበት ቦታ 
መግቧቸው 
 
 

⑤    በተረጋጋ ሁኔታ ለመግባባት ይሞክሩ፤ ድምጽን 
በመቀነስ፣ ሳይቸኩሉ ይንከባከቡ  
 

⑥    አንድ አይነት እና የተለመዱ የእለት ከእለት ተግባራትን 
ያከናውኑ፤ይህም ህጻናት ምን መጠበቅ እንዳለበቻቸው 
እንዲያውቁ በማድረግ ያረጋጋቸዋል፣ ጭንቀታቸውንም 
ይቀንስላቸዋል  
 

⑦   ልጁን በጨርቅ መጠቅላል፣ ማልበስ፣ መታቀፍም 
ጠቃሚ ነው  

③ ከምግብ በፊት፣ በምግብ ሰአት ወይም ከምግብ 
በኋላ ለሚያንቀላፉ ህጻናት፣ ብርሃንና ድምጽ ባለበት 
ክፍል መንከባከብ ጠቃሚ ነው።  
 

④ መጠነኛ/መደበኛ የድምጽ መጠን ባለበት ቦታ 
መግባቸው  

 

⑤ በፍጥነት ለመግባባት ይሞክሩ፤ ድምጽን ከፍ 
በማድረግና በበለጠ ፍላጎትና ጉልበት ይንከባከቡ  
 

⑥ አንድ አይነት እና የተለመዱ የእለት ከእለት 
ተግባራትን ያከናውኑ፤ይህም ህጻናት ምን መጠበቅ 
እንዳለበቻቸው እንዲያውቁ በማድረግ ያረጋጋቸዋል፣ 
ጭንቀታቸውን ይቀንስላቸዋል፣በምገባ ሂደቱ ላይ 
ያላቸውን ዝግጁነትም ይጨምራል። 
 

⑦ ሙሉበሙሉ ሰውነታቸውን መጠቀም 
በሚያስችላቸው በቂ ድጋፍ ባለው መንገድ 
እንዲቀመጡ ማድረግ አስፈላጊ ነው።  
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9L 1:  ለእንክብካቤ አድራጊዎች እና ለማህበረሰቦች የተዘጋጀ ንባብ  
የልጆች የመጥባት ፍላጎት መገለጫ 

 

ጡት መስጠት፡የልጆች የመጥባት ፍላጎት መገለጫ  . ሕፃናት ለሚንከባከቡአቸው ሰዎች መራባቸውን እና መጥገባቸውን 
የሚያሳወቀው የተለያዩ ምልክት አሉአቸው፡፡ በተገቢው ሁኔታ ጡት ለማጥባት ልጆች የሚያሳዩትን መልክቶች መገንዘብ 
በጣም የሚረዳ አስተዋጽኦ አለው። እናቶች አንድ ልጅ የረሀብ ስሜት ሲሰማው የሚያሳወን ምልክት በጊዜ መረዳት መቻላቸው 
ጡት ማጥባትን በጣም ምቹና ቀላል ያደርገዋል፡፡ 

 

ለመመገብ ምልክቶች   

⇒ እጅ ወደ አፍ ሲገባ 
⇒ እጆችን ወይም ጣቶችን መጥባት 
⇒ አፍን እና/ወይም ምላስን በፍጥነት ማንቀሳቀስ 
⇒ ማዘንበል (ከንፈር እና ጉንጭ ሲነዳ ወደተነካለት አቅጣጫ ራሳቸው ) 
⇒ የተገደበ የሰውነት እንቅስቃሴ 
⇒ የበዛ ጥቃት 
⇒ አይንን በጠባቡ መክፈት  
⇒ የተዝለፈለፉ እጆች እና እግሮች እና ጣትን ማቆላለፍ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ይህ ልጅ በጣም ንቁ እና እጆቹን ወደ አፍ እያስገባ ነው 
።ይህም መራቡን ያሳያል፡፡ 

 

ሕሕሕ ሕሕሕሕ ሕሕሕ ሕሕ ሕሕሕሕ  ሕሕሕሕ ሕሕ  ሕሕሕሕሕሕ ሕሕሕሕሕ  ሕሕሕ ሕሕሕሕሕ ሕሕሕሕ ሕሕሕሕሕ ሕሕሕሕሕ 
ሕሕሕ ሕሕሕሕ ሕሕሕ ሕሕ ሕሕሕሕ ሕሕሕሕሕሕሕ 
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ጡት ማጥባት በማጥባት መከተል የሚገባው ደረጃዎች 

 

 

ደረጃዎች   

 
ምን  መምሰል እነዳለበት  ገለፃ  

 
 
 

①  አፍንጫ የጡት ጫፍ   

 
o አፈንጫና የጡት ጫፍ ፊትለፊት አይቶ 

መሆን አለባቸው  
 

o አነዴ ከተስተካከለ አቅጣጫ ከያዘ  ህፃኑን 
ከ2.5-7.5 ሰሜ (1-3 ኢነንች) ከጡት ጭፍ 
ራቅ ማድረግ 

②  ራስን ጎንበስ ማድረግ  
 

 
o ፊትለፊት  መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ የልጁን 

ራስ ዝቅዝቅ በማድረግ ለማጥባት አፉን 
እንደከፈት ማድረግ 
 

o በእርጋታ ልጁ እንዲጠባ ማስጠጋት 
 
 
 

③ መጥባት  
 

 
o ልጁ ጡቱን ወደአፉ ካስገባ በኋላ መጥባት 

ይጀምራል 
 

o አፉን በደንብ ከፍቶ ጡት በደንብ  
የማያጠባ ከሆነ ከላይ የተቀመጡትን 
ደረጃዎች በድጋሚ መተግበር፡ 
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ጡት ማጥባት ፡ከንፈርን   ማነቃቃት   

 አንዳንድ ጊዜ ሕፃናት በእርጋታ ማነቃቂያ(ንክኪ) በጡት ጫፍ አማካይነት ማድረግ ያስፈልጋል ይህም አፋቸውን እንዲከት 
እና በደንብ እንዲጠቡ ይረዳል ይህ ሁኔታ ከንፈር ማነቃቃት ይባላል፡፡ 

 

መመሪያዎች: 
 
① በስሱ የሕፃኑን የታችኛውን ከንፈር በጡት ጫፍ መንካት፤ 

ከዚያም ከግራ ወደቀኝ በጥንቃቄ ማንቀሳቀስ ይህ ሁኔታ ልጁን 
አፉን በሰፊው በመክፈት ለመጥባት እንዲነቃቃ  ልጁ አፉን 
በሚገባ እስኪከፍት ይድረስ መጠበቅ ተገቢ ነው፡፡ 
 

② አፉን በሚገባ ከከፈተ በኋላ፣ በጥንቃቄ ልጁን ወደራስሽ ጠጋ 
በማድረግ ጡቱን ጎርሶ እንዲጠባ ማድረግ  

 
 

③ ጡቱን ወደ ልጁ ከመውሰድ ይልቅ ልጁ ወደጡት ማስጠጋት 
ተገቢ ነው፡፡ 

 

ጡቱን ወደ ልጁ ከመውሰድ ይልቅ ልጁ ወደጡት ማስጠጋት ተገቢ ነው፡፡  

 

 ጡት  ማጥባት :  ለመመገብ  መጥባት? ወይስ  ለምቾት  መጥባት?   

 ሕፃናት ጡት መጥባትን ሰውነትን ለመገንባት ይጠቀሙበታል (ገንቢ ጥቢ) ሕፃናት አሁንም ምቾት እንዲሰማቸው ሲሉ 
ይጠባሉ (ኢ-ገንቢ ጥቢ) ይህም ከጠገቡና ተጨማሪ የጡት ወተት እንዲሰማቸው የሚያደርጉት ነው፡፡ መጥባት እጅግ ኃይል 
የሰው ድርጊት ሲሆን የልጁ ሰውነት እንዲገነባ እንዲያድግ ብቻ ሳይሆን የተረጋጋና ደስተኛ ልጅ እንዲሆን የሚያደርግ  ነው፡፡ 
በሌሊትም ይሁን በቀን ገንቢም ሆነ ኢ-ገንቢ ጥቢ በህፃናት መደረጉ የተመለደ ተግባር ነው፡፡ ልጁ ለመደሰት ወይስ ለመመገብ 
እየጠባ መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ተግባራት በተለያይም ልጁ በቂ ምግብ ከጡት ማግኙቱን ለማረጋገጥ ከተፈለገ መለየቱ ተገቢ 
ይሆናል፡፡ 

  

 
 

 
 
 

ለምቾት መጥባት (ሀ)፡መንገጭላ ወደ ላይ እና ወደታች 
(ፒስተን መሰል) እንቅስቃሴ  ይንቀሳቀሳል 

ለመመገብ መጥባት (ለ) መንገጭላ ወደኋላ እና ወደ 
ፊት (እንደ ሮክ መሰል) እንቅስቃሴ ይንቀሳቀሳል ፡፡ 
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ማጥባት:  ቆዳ ለቆዳ  

 

አንድ ልጅ ለእናቱ ወይም ለአባቱ ቅርብ ሆኖ ገላ ለገላ በሚነካከበት ጊዜ በጣም የተረጋጋ ይሆናል፡፡ በተጨማሪም ጡት 
ለመጥባት ዝግጁ ይሆናል፡፡ ገላ ለገላ (የካጋሮ ክብካቤ) ይባላል፡፡ እናት ወይም አባት ምንም ሳይደርቡ  በደረት ላይ ማቀፍ ነው 
ልጆች ከእት ማህፀን ወጪ ያለውን አኗኗር ለማላመድ ዓይነተኛ መንገድ ነው፡፡ ልጁ በፈለገው መጠጥ በተደጋጋሚ ሊደረግ 
ይገባል ይህም በተለይ ገና ለተወለዱ ሕፃናት በጣም ይጠቅማል፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

እናቱ እና አባት ገላ ለገላ ገና የተወለደን ሕፃን መታቀፍ 
ሲለማመዱ 
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9L 2: ለእንክብካቤ አድራጊዎች እና ለማህበረሰቦች የተዘጋጀ ንባብ 

 ከልጅ ጋር የሚደረግ ግንኙነት15 

ጨቅላ ሕፃናት እና ልጆች ፍላጎታቸውን እና እጥረት የሚያሳውቁበት የተለያየ መንገድ አላቸው በድምጽ በመጠቀም 
አካላቸውን በማንቀሳቀስ - በፊታዠው በመግለጽ (ምልክቶች በመባልም ይታወቃሉ) ህጻናት ተንከባካቢያቸው መልካቸውን 
ለመመገብ መፈለጋቸውን እንዲሁም በግንኙነቱ እንደተደሰቱ ያሳውቃሉ በተጨማሪም መጥገባቸውን እና እረፍት 
መፈለጋቸውን ሳይቀር ያሳውቃሉ፡፡ ምልክቶች በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው፡፡ ምክንያቱም ተንከባካቢያዠው የልጆቹ ፍላጎት 
በቃላት ሳይናገሩ መመገብ እዓ ከህጻናት ጋር ያለውን መስተጋብር በጣም የተሳካ ያደርገዋል፡፡ በዚሀ የተቀመጡት ሰንጠረዦች 
አና ስዕሎችን አንደ ማጣቀሻ በመገለገለ ልሖችን ምልክቶች ለማወቅ እና ተገቢውን ምላሽ ለሚንከባከባቸው ሕፃናተ ለመስጠት 
መቀጠም ይገባል፡፡  

አንዳንድ ምልክቶች በቀላሉ ይታወቃሉ ሌሎቹ ግን ፈታኝ ናቸው ።ሁለቱ ዋነኛ ምልክቶች በዚህ መመሪያ የተቀመጡት 
የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

① አስዳራጊ ምልክቶች - ለመፈጸም የሚያዘጋጁ “ምልክቶች”  
② ከልካይ ምክልቶች እማስቆም የሚያዘጋጁ “ምልከቶች”   

አስዳራጊ  ምልክቶች  ከልካይ  ምልክቶች  

 
o የፈኩ  እና በደንብ የተገለጡ ዓይነት  
o ቅድል ማረገለ ግን ወደላየ ማንሳት  
o ብሩህ ገጽታ  
o ፈገግታ  
o ሌሎች ላይ ማፍጠጥ  
o መፈንደቅ  
o ድምጽ ማወጣት  
o የመመገብ ድምጾች  
o መጥባት ከንፈር ማፋጠት  
o ምላስ ማላወስ  
o ወደተንከባካቢው መጠጥ፣ ወይመ 

ምግብ ወዳለበት መዞር  
o እጅን ወደ አፍ መክተት  
o እጅን አገጭ ስር ማድረግ  
o እጅን ሆድ ላይ ማስቀመጥ  
o እጅን ዘርግቶ ሳል አድርጎ ጣቶችን 

ማያያዝ  
o እጅን ወደተንከባካቢው፣ ወደ ምግብ 

ወይም ወደ መጠጥ መዘጋት  
o በርጋት ሰውነትን ማንቀሳቀስ 

(ያለመመንጨቅ የለመወሃጨፍ) 
 

 
o የፈዘዘ እይታ እና ፊት  
o ውድቅ ያለ እና ገርበብ ያሉ ዓይኖች  
o  ማቀርቀር፣ ማላዘን እና ማልቀስ  
o መኮሳተር  
o አይን መጨፈን ወይም ማርገብገብ  
o ሌሎችን ላለማየት ፊት ማዞር  
o ከንፈር መምጠጥ  
o ቶሎ ቶሎ መተንፈስ  
o የተጋነነ የመጥባት ድምጽና መንቆራጠጥ  
o  መቁነጥነጥ፣ ጮኾ ማልቀስ ማላዘን  
o  መሳል፣ ትንታ፣ ማስመለስ፣ መትፋት  
o ማዛጋት  
o ራስን መወዝወዝ  
o የተንከባካቢው፣ ከምግብ፣ ወይም ከመጠጥ ወዲያ ፊትን ማሰእ  
o  አይን፣ ጆሮ፣ ወይመ ማጅራት ላይ እጅን ማድረግ  
o  የተዝለፈለፈ እጅ  
o  እጅን /ጣቶችን/ ማቆላለፍ  
o ጣቶችን መዘርረጋት  
o ልብስን እና አካልን መጨምደድ /ኩርምት/ ማለት  
o  ትሪ ወይም ጠረጴዛ መደብደብ ወይመ ክንድን ማወዛወዝ  
o  ተንከባካቢውንም ሆነ ምግቡን መሳብ ወይመ መግፋት  
o እጅ እና እግርን መውጠር  
o  እግር ማወራጨት  
o  መሸሽ  
o   በሚመገብበት ሰዓት ማንቀላፋት  
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አስደራጊ  ምልክቶች-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በሌሎች ላይ ማተኮር 

 

ብሩህ ፊት  የፊካና የጎላ 
ምልከታ 

የተከፈቱ እና ብሩህ አይኖች 

ፈገግታ አና እጅ ወደ አፍ  እጅን ወደአፍ ወደ ተንከባካቢው መመልከት 

አስፈደራጊ ምልክቶች- ማለት አንድ ልጅ መራቡን ወይም ለመብላት ፍቃደኛነቱን 
ማረጋገጥ ምልክቶች ናቸው፡፡ 

 

አንድ ህፃን እነዚህን ምልክቶች ሲያሳይ ለመግባባትም ሆነ ለመመገብ ፍላጐት 
እንዳለውማወቅ ይቻላል፡፡ 
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ከልካይ  ምልክቶች  

 

 

  

የሕፃኑ መራቡን የሚገልጽበት የመጨረሻው ምልክት ማልቀስ ነው፡፡ ምልክቱን በጊዜ ተረድቶ ልጁ 
ከማልቀሱ በፊት መመገብ ቀላል አመጋገብ እና ደስተኛ ህፃነ ለማየት ይረዳል ሰዓቱን ሳይሆን 
ምልክቱን ይመልከቱ   

አልቃሻ ፊት የጣት መንጨፍረር ማዛጋት 

ከልካይ ምልክቶች - እነዚህ ምልክቶች ልጁ በጣመ መጥገቡን ወይመ ከበቂ በላይ 
መነቃቃቱን የመለክታሉ  

እኒህን ምልክቶች ሕፃኑ በሚያሳይበት ጉዜ ልጁመመገብዎን እንዲያቆሙ እያስጠነቀቀ ነው 
ትንሽ እረፍት ይስጡት እንዲረጋጋም ያግዙት የማረጋጊያ መንገዶችን መጠቀም ሊዳዎ 
ይችላል (ቅጥያ 9K ይመልከቱ)  

 

  

ኩርምት ማለት ፊት ማዞር መኮሳተር   መኮሳተር እና ጆሮ መያዝ 
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 9|9L3: ለእንክብካቤ አድራጊዎች እና ለማህበረሰቦች የተዘጋጀ ንባብ 
የጉርሻ እና የመጎንጨት መጠን 

የጉርሻ መጠን 

የጉርሻ መጠን ልጆች በቀላሊ ሊወስዱት   እና ለአመ፣ጋገብ ምቹ   መጠን ለኖረፈው ይገባል፡፡የልጁ ምግብ  አይነት ምን ይሁን 
የሚመገቨበው ምግበ መጠን ምን ያክል በልኩ መሆን አለበት፡፡ ትልልቅ ድርሻ  የልጁን የመመገብ ችግር ያመጣል፡፡ ትንንሽ 
መግፋትን /አለመቀበል አችና ፍላጎት መፈለግን ያመጣል፡፡ ሁሌም ቢሆን አነስ ያለ ጉርሻ   ጅምሮ የልጁን ጉርሻ እያዩ ጉርሻውን 
ማሳደግ ይቻላል፡፡  

15የጉሻ መጠን   መግለጫ (ምን እንደሚስል) 

የጫጩት ጉርሻ፡-  
o በጣም ትንሽ ጉርሻ ጉርሻ  በማንኪ የሚወሰድ
o ለጀማሪ ተመጋቢዎች እና መመገብና መዋጥ አስቸጋሪ

በሚሆንበት ጊዜ ይህ አመጋገብ ጥሩ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ነው
o 

ትክክለኛ ጉርሻ፡- o ከትንሽ እስክ ትልቅ መጠን ያለው ምግብ በማንኪያ ማድረግ
o በማንኪያ የመመገብ ችሎታ ላላቸው ወይም ተገቢ ማድረግ

ላለባቸው   ህጸናት ጥሩ ነው፡፡
o ይህም ትንሽ  ከፍ ብሎ መጠን ያለው ምግብ ለሚወስዱ ልጆች

ይበጃል፡፡

የዝሆን ጉርሻ o ምግብ በማንኪያው ላይ ከፍ ያለ መጠን ያለው ምግብ ችግር
ላለባቸው ሆነ ለሌለባቸው ልጆች ፈታኝ ይሆናል፡፡

o በአንድ ጊዜ ብዙ ማጉረአስ ትክክልስላልሆነ መቅረት አለበት

በጣም ትንሽ   

እጅግ  
በጣም 

የጫጩት ጉርሻ (ትንሽ 
ጉርሻ)  

ልከኛ (ጉርሻ) 

የዝሆን ጉርሻ ትልቅ 
ጉርሻ 



368 

ምዕ.  9 |9L  3 :  ለእንክብካቤ  አድራጊዎች እና ለማህበረሰቦች የተዘጋጀ ንባብ 

የመጠጥ  መጠን 

እንደ ጉርሻ መጠን ሁሉ የመጠጥ መጠን ሁሉ ምቹ የሆነ ልክ መጠን ሊኖረው ይገባል፡፡ የሚጠጣው ነገር አይነትም ሆነ  የህጻኑ  
እድሜ ምንም ቢሆን የሚጠጣው ፈሳሽ መጠን  የሚወሰነው በህጻናኑ የመመገብአቅም ብቻ ነው፡፡በአንዴ በዙ ፈሳሽ 
እንደጎጩ ማድረግ በልጆች ላይ ጫና ይፈጥራል፡፡ብሎም   ለተደራቢ ሳል ትንታ መጠጣት  አለመፈለግን    ያስከትላል ።ሁሌም 
ቢሆን አነስ ባለ መጠን    ጀምሮ የልጁን ፋላጎት  እያዩ  የሚጎነጨውን ፈሳሽ መጠን  ቀስ  በቀስ ማሳደግ ተገቢ ነው፡፡  

ማበረታታት       አለማበረታታት
 አነስተኛ በአንድ ጊዜ ሊዋጥ የሚችል መጎንጨት Ø ብዙ ፈሳሽ በአነዴ መጠጣት

 አንድ ጊዜ አንዴ መጎንጨትን
Ø ተደጋጋሚ መዋጥን የሚጠይቅ ፈሻሽ ያለሟርጥ   ግጥም

አድርጎ መጠጣትን

 በያንዳንዱ  መጎንጨት መካከል እረፍት ትንንሽ መውሰድ
በተለይ መመገብ ቸግር ላለባቸው ለመዋጥ ጊዜ ለሚፈልጉ
ልጆች

Ø በጡጦ ውስጥም ሆነ በኩባንያ ውስጥ  የሚገኝ ፈሰሽ
ግጥም አድርጎ መጠጣትን፤

 ከጡጦ ወይም ከኩባያ በሚጠጡበት ጌዜ ትንሽ
ከአንገታቸው ጎንበስ እንዲሉ

Ø ወደ ኋላ ገለል ብሎ  ኩባንያም ይሁን  በሰትሮ-ወይም
ከጡጦ መጠጣት፡፡

 ህጻኑ ለመጠጣት  መዘጋጀቱን በማየት ቀስ በቀስ
የሚጎነጨውን መጠን መጨመር

Ø ከፍተኛ የሆነ ፈሳሽን  መጠጣት ልጁ በአንድ ትንፋሽ
በሚጣጠበት  ጊዜ ሳል፣ ትንታ  የመልክ መቀያየር
ተደጋጋሚ ህመም ወዘተ…   በሚሰማበተ ጊዜ

ህጻኑን በጥሩ ሁኔታ ለመጠበቅ፡- 
ለልጅ ጥቂት መጠን ዝግ ባለ ሁኔታ ፈሳሽም ሆነ  ሌሎች ምግቦች  መመገብ ይገባል፡
፡   የልጁን ሄኔታ መመገብ ያስፈልጋል፡፡ ከፍ ያለ ምግብ ሆነ በፍጥነት ለመስጠት 
የልጁን ሁኔታና ዝግጁነትን መከለል ተገቢ ነው፡፡  
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9L 4:  ለእንክብካቤ አድራጊዎች እና ለማህበረሰቦች የተዘጋጀ ንባብ— የአመጋገብ 
አቀማመጥ የተግባር ዝርዝር 

የአመጋገብ  አቀማመጥ የተግባር  ዝርዝር  ከ0-6 ወር አድሜ ላላቸው ህፃናትከ0-6 ወር ያሉ 
ጨቅላዎችን በመመገብ ጊዜ መከተል ህመም ወይም የአተነፋፈስ መዛባትን ለመቀነስ እና በደህና እና 
በምቾት የሚመገቡበትን ሁኔታ መፍጠር ይቻላል።   

ከ0-6 ወር ለሆነው ሕፃን 

� የልጁ ጭንቅላት ከሰውነቱ አቀማመጥ አንፃር መሀል ለመሀል  ይገኛል

� ረዘም ባለ ጨርቅ /ልብስ መጠቅለል (0-4 ወርጨቅላ)

� አገጭን ወደ አንገት  ገባ ማደድረግ

� ትከሻ በተፈጥሮ አቀማመጥ በማድረግ ማቀፍ

� ሕፃኑ ከተንከቢው ደረትእና ክንድ በሚገባ መደገፍ /መታቀፍ

� ራሳቸው ከዳሌአቸው ከፍ ያለ መሆንአለበት /አለመዝቅዘቅ
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ከ6ወር  እና  ከዚያ  በላይ  ዕድሜ  ያላቸው  ሕፃናትን በመመገብ ጊዜ  ሊኖራቸው  ስለሚገባ  
አቀማመጥ  የማረጋገጫ መስፈርት  

 እነዚህን የአቀማመጥ መመሪያዎች በመጠቀም ስድስት ወር እና ከዚያ በላይ ዕድሜ ያላቸው ህፃናት 
በሚመገቡበት ወቅት ሊያጋጥማቸው የሚችልን ህመም የአተነፋፈስ መዘዛባትን ትንታን እና የመሳሰሉትን 
እናየመሳሰሉትን ለመቀነስ እና በደህንነት እና በምቾት የሚመገቡበትን ሁኔታ መፍጠር። 

6 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ሕፃን 

� የልጁ ዳሌ የ90 ዲግሪ አቀማመጥ  ሊኖረው እና ከጭንቀላቱ ዝቅ ሊል ይገባል

� ሕፃኑ በተንከባካቢው ላይ ወይም በወንበር ላይ ቀጥ ብሎ መቀመጥ ይኖርበታል ፥ወደግራ ወደቀኝ ወደፊት ይሁን ወደ ኋለ
ማዘንበል የለበትም 

� ትከሻ የተስተካከለ መሆን እና ወደፊት አቅጣጫ መደረግ አለበት

� ራስን ቀጥ አድርጎ አገጭን በመጠኑ ወደ አንገት /ደረት ሳብ ማድረግ

�  ጉልበት በዘጠና ዲግሪ መታጠፍ አለበት

� የውስጥ እግር ሙሉ በሙሉ መሬት መንካት ወይም ከተንከባካቢው ሰውነት በተቃራኒ መሆን ይኗበታል፡፡

ጭንቅላ
ት 

ትከሻ 

ዳሌ 

ከወገብ 
በላይ 

ጉልበት 

እግር 
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9L.5: ለተንከባካቢዎች እና ለማኅበረሰቦች የተዘጋጀ ንባብ 
የጥርስና(የአፍ) እንክብካቤ እና ጥርስ መፋቅ ,30 

ጤናማ  ጥርሶችና  ጤናማ  ልጅ  

 ሁሉም ልጆች የጥርስ ችግር ሊገጥማቸው ይችላል፤ ነገር ግን የአካል ጉዳት ያለባቸው ሕፃናት ላይ በተለይ ጎልቶ ይታያል፡፡ የተለዩ 
ችግሮች የሚባሉት የአፍ ህመም፣ የጥርስ መበስበስ እና የጥርስ እና ድድ ህመሞች ናቸው፡፡ የአፍ ጤና ወይም ንፅህና የቅድመ 
መከላከል ስራ ሲሆን የአፍን (ጥርስ፣ ምላስ፣ ጉንጭ እና ከንፈሮች) ጤና መጠበቅ እና ንጹህ ማድረግ ይገባል፡፡ ይህንንም 
ማድረግ የሚቻለው እንደ ጥርስን መቦረሽ፣ መጥረግ እና ማጠብ ባሉ ስራዎች ነው፡፡ 

ጤናጤናማ ካልሆኑ  ጥርሶች  እና  ድድ  ጋር  ተያያዥነት ያላቸው  ችግሮች፡- 

⇒ ከፍተኛ የሆነ ለልብ ችግር አደጋ ያጋልጣል
⇒ ከፍተኛ ለሆነ የሳምባዎች እና ሌሎች የመንተፈሻ አካላት ህመሞች ያጋልጣል
⇒ ከፍተኛ ህመም ወይም ምቾት ለመንሳት በአፍ ውስጥ (ቢመገቡም ባይመገቡም)
⇒ የጥርስ መወላገድ ወይም መውለቅ

የአካል  ጉዳተኛ  ህፃናት የበለጠ  ተጋላጭ  የሚያደጋቸው  ምክንያቶች?37 

የአካል ጉዳተኞች ሕፃናት ለአፍ ሕመም የመጋለጥ ዕድላቸውን ሰፊ እንዲሆን የሚያደርጉ በርካታ ምክንያቶች አሉ፡፡ አንዳንድ 
ሁኔታዎች ጠንካራ የሆነ እንደ የባሕርይ ችግር፣ የመረዳት፣ የመንቀሳቀስ ወይም የመዋጥ የምግብ ቧንቧ እና የጨጓራ እክሎች 
ከፍተኛ ተያያዥነት አለው፡፡ እነዚህ የጤና እክሎች የአፍን ጤንነት በመጠበቅ ሒደት ውስጥ ከፍተኛ ተፅዕኖ አላቸው፡፡ 

ህፃናትን  አደጋ  ውስጥ የሚከቱ ሁኔታዎ 

⇒ የላይ ከንፈር ጉዳት ወይም ሌላ የአፍ፣ የፊት፣ ወይም
የራስ ቅርፅ መዛባት
⇒ የአእምሮ ዕድገት ዝግት
⇒ ደካማ የመከላከል አቅም
⇒ የእታ መድከም
⇒ የመስማት ችግር
⇒ የነርቭ መዛባት
⇒ የመማር/የዕድገት ችግር
⇒ ኤች አይ ቪ ኢንፌክሽን

ቀዳሚው የጤና ጉዳይ ያንዳንዱን ሕፃን የአፍ ጤንነት መጠበቅ ነው፡፡ የተለየ ፍላጎት 
ላላቸው ልጆች በአብዛኛው የአፋቸውን ጤንነት ለመጠበቅ የሌሎችና እገዛ 
ይፈልጋለሁ፡፡ ይህም ማለት ተንከባካቢዎች የሚንከባከቧቸውን ልጆች ጤና 
ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፡፡ 
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ሌሎች  ሁኔታዎች   

ሕፃኑ … 

o ከንፈሮቹን በቀላሉ ማንቀሳቀስ ሳይችል ሲቀር፣ ምላሱን፣ ጉንጮቹን 
ለመብላት እና ለመጠጣት ማዘዝ፣ ሳይችል ሲቀር፤ ተፈጥሮአዊ የሆነውን 
ጥርስን ማጽዳት አለመቻል ይከሰታል  

o እኛን እና እግርን የማንቀሳቀስ የማቀናጀት ችግር ካለ ጥርስን መቦረሽ 
ወይም ምግብን ከጥርስ ላይ ማጽዳት ይቸገራል፡፡ 

o በቂ ምራቅ የሚያመላጥ ከሆነ፤ በአፍ ውስጥ ያለን የምግብ ቅሪት 
በቀላሉ ማስወገድ ይቸግራል፡፡ 

o በጣም ውስን ምግብ፣ የሚወስድ ከሆነ እና ምግብም ሆነ ፈሳሽ በአፍ 
የማይወስድ ከሆነ የአፍ ድርቀት ይመጣል ይህም በካይ የሆኑ 
ባክቴሪያዎች እንዲፈጠሩና የጤና እክል እንዲያመጡ ያደርጋቸዋል፡፡ 

o በህክምና ክትትል ውስጥ ከሆነ፤ የድድ ማበጥ እና መድማት እንዲሁም 
የጥርስ መበስበስ ያስከትላል፡፡  

o ጡጦለረጅም ሰዓት የሚጠቀም ከሆነ፤ በጣም ከፍተኛ የሆነ የጥርስ 
መበስበስ ወይም የአበቃቀል ችግር ያፈጠራል 

o በጣም ውስን ምግብ የሚወስድ ከሆነ ምግብም ሆነ ፍሳሽ በአፍ የማይወሰድ ከሆነ የአፍ ድርቀት፣ ይመጣል፣ 
ይህም በካይ የሆኑ ባክቴሪያዎች እንዲፈጠሩና የጤና አክል እንዲያመጡ ያደርጋቸዋል፡፡ 

o በህክምና ክትትል ውስጥ ከሆነ፤ የድድ ማበጥ እና መድማት እንዲሁም 
o ጡጦ ለረጅም ሰዓት ለሚጠቀም ከሆነ፤ ከፍተኛ የሆነ የጥርስ መበሰበስ ወይም የበቃቀል ችግር ይፈጠራል 
o በጣም ብዙ የሚጣበቁ እና ጣፋጭ ምግቦችን የሚወስድ ከሆነ፤ በቀላሉ የሟነቃቀሉ የበሰበሱ ጥርሶች ይኖሩታል 

 
 የአፍ  ጤና  ችግር  ምልክቶች  

⇒ ምግብ እና ፈሳን አለመቀበል  
⇒ ከጠንካራ እና ሸካራ ምግቦች ይልቅ ለስላሳ 
⇒ ምግቦች መምረጥ 
⇒ ጥርስ ማፍጨት  
⇒ የጥርስ ቀለም መቀየር 
⇒ መጥፎ የአፍ ጠረን 
⇒ የአፍ አካባቢ ንክኪን መጥላት 

 
መሠረታዊ የአፍ  ጤና  እንክብካቤ  እና  ጥርስን መቦረሽ  

ሁሉም ልጅ ጤናማ እና ንጹኅ አፍ ሊኖረው ይገባል፡፡ መሠረታዊ የጥርስ ንጽህና የመጠበቅ እርምጃ ብዙ ጊዜ የሚጠየቅ 
አይደለም፡፡ ልክ ከምግብ በፊት እና በኋላ እጅን እንደማጽዳት የህፃኑን አፍ ማጽዳትም በድገግሞሽ የሚሠሩ ተግባራት ወሳጥ 
ሊካተት ይችላል፡፡ 
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መሠረታዊ የአፍ ጤና እንክብካቤ እና ጥርስ መቦረሽ መምሪያ 
 
ተመራጭ  የሆነው :  ለሁሉም ህፃናት እና ልጆች   
 
መቼ  ይፈጽማል :   

በየቀኑ ቀን ከ2-3 ጊዜ ቢሆን ይመከራል፡፡ ከመተኛት በፊት ከእንቅልፍ እንደነቃ ወይም የየዕለቱን ምግብም ሆነ 
መቆያ/የእረፍት ቁረስ ከተመገበ በኋላ፡፡ 

እንዴት  ይፈጸማል :  

o ልጁን ቀና አድርጎ በክንድ በመደገፍ ወይም አመቻችቶ ማስቀመጥ  
o ንፁኅ ውሃን በመጠቀም በብሩሽ፣ በጣት ብሩሽ፣ ወይም ለስላሳ ሞቅ ያለ ጨርቅ መጠቀም 
o ብሩሹን ወይም ጨርቁን ለህፃኑ ማሳየት እንዲመጠው፣ አፉ ውስጥ እንደጨምረው ወይም እንዲነክሰው ደክትትል 

እያደረጉ መፍቀድ፤ (የልጁን አፍ ለማጽዳት፣ ከመሞከር በፊት በተደጋጋሚ ሊተገበር የሚገባው ድርጊት ይሆናል) 
o ልጁ መቀበሉን/መላመዱ ሲታወቅ በሒደት ከንፈሩን፣ ምላሱን፣፣ የጉንጩን የውስጥ ክፍል በብሩሸ ወይም 

በጨርቁ ቀስ በቀስ ማሸት ለመጀመሪየ ጌዜ 5-1 ሰከንድ ጀምሮ እስከ 2 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ ሊጠናቀቅ ይችላል፡
፡  

o እንደአስፈላጊነቱ ከምግብ በፊት እና በኋላ በየቀኑ መደጋገም፡፡ 
o በሌላ ሁኔታዎችም ጥርሱ መጽዳት እንዳለበት ሲታመን በተደጋጋሚ መፈፀም (ለምሳሌ በህመም ጊዜ ወይም 

በሚያስመልሰበት ሁኔታ) 
 

Iበመርህ ደረጃ ልጆች ቢያንስ በቀን ለሦስት ጊዜ ያህል የአፍ ጽዳት ሊደረግላቸው ይገባል 
የተለየ ክብካቤ ለሚሹ ሕፃናት በተለይ ልጆቹ  ተመግበው እንዳጨረሱ የሚተኙ ሲሆን እና 
በአፉቸው የቀረ ምግብ ሲኖር፤ ከምግብ በፊት እና በኋላ ሁልጊዜ ጽደት ቢደረግላቸው 
ይመከራል ይህም ህመም እና በሽታን እንዲሁም ተጋላጫነታቸውን ይከላከልላቸዋል  
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1-1-3 ጨዋታ3 8  

ይህ ዘዴ ተጋላጭ የስሜት መቀበያ ላላቸው፣ የአፍ እንክብካቤ ሲደረግላቸው በማይመቻቸው  እና ውሱን የአፍ እንክብካቤ 
ልማድ ላላቸው ልጆች በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ ይህ ጨዋታ ልጁ እንክብካቤ በሚያደረግለት ሰው ላይ ያለውን መተማመን 
ይጨምራል፡፡ መንሳቱም ሆነ ድርጊቱ ከ”3” አልፎ እንደማይሔድ ያውቃሉ፡፡ 

መመሪያ:  

① ብሩሽን ወይም ጨርቁን ለልጁ ማሳየት 
② ልጁን የማይረብሸው/የሚመቸውን አካሉን መንካት (ምሳሌ ከንፈሩን እጁን፣ 

ትከሻውን ወይም አፉ ውስጥ) 
③ በብሩሹ ወይም በጨርቁ ለሚደረግ ንክኪ፣ ጮክ ብሎ “1-2-3 ” መቁጠር 

እስከአራት በጭራሽ እንዳይቆጥሩ! 
④ “3” ሲባል መንካት ይቆም እና ብሩሽ ወይም ጨርቁ ከልጁ አካል ላይ ይነሳል 
⑤ በድጋሚ ብሩሹ ወይም ልብሱ በልጁ አካል ተደርጎ (በተመሳሳይ ቦታ ወይም 

ለጽዳት የታሰበው አካል አካባቢ ውስጠኛው የአፍ ክፍል) እንደገና “1-2-3” 
ይቆጠራል 

⑥ ይህንን ጨዋታ ልጁ እስከፈቀዳ ድረስ ወደ አፉ የበለጠ ተጠግቶ መዳጋገም 
⑦ አንዴ በአፉ ውስጥ መደረግ ከጀመረ፣ ሒደቱ በተመሳሳይ ይቀጥላል ጮክ 

ብለው “1-2-3” ብለው እየቆጠሩ ምላስ፣ ጉንጭ፣ እና ጥርስ ማጽዳት 
ይቀጥሏል፡፡ 

⑧ ፍንጭ፣ በመጀመሪያ በፍጥነት በመቁጠር ንክኪውን ቀልጠፍ ማድረግ ልጁ እየተለማመደ ሲመጣ አቆጣጠሩን  ዘለው 
በማድረግ ጊዜውን ማርዘም ይገባል፡፡ (“1…2…3..”   “1…2….3….”) “1…………..2…………….” 
 

 
ተጋላጭ የስሜት አቀባበል ላላቸዉ፤የአፍ እንክብካቤ ልምምድ ለሌላቸዉ ህፃናት እና ልጆች የፅዳት 
ልምምዱን ስኬታማ ለማድረግ አጠር ባለ ጊዜ በማጽዳት መጀመር ተገቢ ነዉ 
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ጤናማ  ጥርስ  እና  አፍ እንዲኖር  የሚረዱ ጥቆማዎች 

 
① እገዛ. የአካል ጉዳት ያለባቸዉ ህፃናት የተወሰነ እገዛ (ትንሽም ሆነ አጠቃላይ) በጽዳት አጠባበቅ ዙሪያ በየዕለቱ 

ያስፈልጋቸዋል ለማንኛዉም ህፃን ተገቢ የሆነ የአፍ እንክብካቤ ያሰፈልጋል 
 

② ብልሀተኛ ይሁኑ፤ የልጁን የነርቭ ሁኔታ እና የአካል ብቃት ግነዛቤ ዉስጥ ያስገባ ልከኛ የጥርስ ብሩሽ ማዘጋጀት የ 
ጥርስ ብሩሹን ለመያዝ ከተቸገረ አጠር እና ወፈር ያለ መያጃ ለማወፈር ማጣበቂያ ፕላስተር እና ስፖንጅ ይጠቀሙ 
ልጁ የ ጥርስ ብሩሹ ካልተስማማዉ  ጣት ብሩሽን ወይም ጨርቅ ለመጠቀም ይሞክሩ። 
 

③ በተደጋጋሚ ማስሞከር ;በየዕለቱ አፍ የማጽዳትን ተግባር ልጁ በራሱ እንዲለምድ ወይም እንዲሳተፍ ተደጋጋሚ 
እድል መስጠት በተደጋጋሚ የጥርስ ብሩሽን የሚጠቀም ልጅ በቀላሉ ልምዱን ይደጋግመዋል ይህም በአጭር ጊዜ 
ዉስጥ ራሱን ችሎ እንዲያጸዳ ያስችለዋል 
 

④ በርጋታ እና በግልፅነት: ከልጁ የአፍ እንክብካቤ ማድረግ በሚጀምሩበት ጊዜ፤በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ እና  በእርጋታ 
የልጁን አፍ ዉስጥ መጀመር ልጁ ፊቱን ሆነ አፉን እንዲነኩት ላይፈልግ ይችላል ይህንን ስሜት ማክበር  ይገባል 
በሂደት ግን የ አፍ ጤና አጠባበቅ ተግባሩ የሚፈፀምበትን በቂ ጊዜ ማለማመድ 
 
  

⑤ ከአፍ አይጀምሩ አንዳንድ ልጆች አፋቸዉ ዉስጥም ሆነ መነካት ላይፈልጉ ይችላሉ በመጀመሪያ ሌሎች እንደ ክንድ  
ባሉ አካል ክፍሎች ላይ ንክኪዉን ማስለመድ ከዚያም ቀስበቀስ ወደ ፊቱና ወደ አፉ በመጠጋት የሚረዳ መንገድ 
ነዉ ልጁ የሚመቸዉን መንገድ በመለየት በሂደት ጊዜዉን እና የአፍ ፅዳቱን በሚፈለገዉ ደረጃ ማለማመድ  
 
 

⑥ ዘና ማድረግ በ አንደበትዎ ማዝናናት እና ማጫወት የ ሁልጊዜ ተግባር ነዉ በርጋታ ማፅዳት ልጁ የሚፈለገዉን 
እንዲያደርግ በየጊዜዉ መፍቀድ እና ምቾት እንዲሰማዉ ማድረግ.  
 

⑦ ጤናን የማይጎዳ አመጋገብ በጣም ጣፋጭ የሆኑ እና የ ልጁን አፍ ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ምግቦችን 
መቀነስ(ለምሳሌ፤ስኳር)  
 

⑧ መጠጫ ጠርሙስ መቀነስ ለረጅም ጊዜ በአፋቸዉ ጠርሙስ የሚይዙ ህጻናት የጥርስ መበስበስ እድላቸዉ በጣም 
ሰፊ ነዉ ልጁ ጠርሙሱን እንዲያስቀቀምጥ ከተፈለገ በወተት ወይ ም 
 

⑨  በሌላ መጠጥ ፈንታ ዉሀ መሙላት ከዚያም ወተት መመገብ እንዳለቀ ወዲያዉኑ አፍና ማጽዳት ወዲያዉኑ 
  
 

⑩ የጥርስ ሀኪም  መጎብኘት አንድ ህጻን የመጀመሪያዉን ጥርስ ካየበት ጊዜ ጀምሮ የጥርስ ወይም የአፍ ሀኪም 
ማግኘት ይገባል ከዚያ በኃላ አመቱን በሙሉ መደበኛ የጥርስ እንክብካቤ ሊያገኝ ይገባል በዚህ አንክብካቤ ከተደረገ 
ችግር ቢፈጠር እንኳን በቀላሉ ከመባባሳቸዉ በፊት  መፍትሄ ሊያገኙ ይችላሉ 6 
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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
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• 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
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9ኀ : ህፃናት ምን ያህል መመገብ አለባቸው? 
 

 

 

 

ህፃናት ምን ያህል መመገብ አለባቸው? 
በአሜሪካ የሕፃናት ህክምና አካዳሚ በተዘጋጁት መመሪያዎች መሠረት ከ0-12 ወራት እድሜ ያለው ህጻን አይነተኛ የመመገቢያ የጊዜ ሰሌዳ ፡፡ 

ጡት ማጥባት የዱቄት ወተት የሚቀርብ/የሚሰጥ መጠን ጠጣር ምግብ የሚቀርብ /የሚሰጥ መጠን 

እንደ ህፃኑ/ኗ ፍላጎት ወይም 
በየ 2-3 ሰዓቱ (በቀን ከ 8-10 
ጊዜ )ጡት ማጥባት። ወይም 
ከ 60 እስከ 90 ሚሊ (ከ2-3 
ኦውንስ) የዱቄት ወተት በየ 
3-4 ሰዓቱ (በቀን ከ6-8 ጊዜ 
ያህል መመገብ) ፡፡ 

0-1 ወራት 

እንደ ህፃኑ/ኗ ፍላጎት 
ወይም በቀን ከ 6-8 ጊዜ 
ጡት ማጥባት። ወይም 
ከ120 እስከ 180 ሚሊ 
(ከ4-6 ኦውንስ) የዱቄት 
ወተት በየ 4-5 ሰዓቱ (በቀን 
ከ5-6 ጊዜ ያህል መመገብ) 
፡፡ህጻኑ/ኗ ሌሊት ረዘም ላለ 
ጊዜ መተኛት ሲ/ስት ጀምር 
የመመገቢያ ጊዜ ቁጥር 
መቀነስ ይጀምራል ፡፡ 

እንደ ህፃኑ/ኗ ፍላጎት ወይም 
በቀን ወደ 6ጊዜ ጡት 
ማጥባት። ወይም ከ180 
እስከ 240 ሚሊ (6-8 
ኦውንስ) የዱቄት ወተት 
በቀን ከ4-5 ጊዜ ያህል 
መመገብ(በአጠቃላይ 

960ሚሊ ወይም 32 ኦወንስ 
በየቀኑ) 

 

እንደ ህፃኑ/ኗ ፍላጎት ወይም በቀን 
ወደ 4-6ጊዜ ጡት ማጥባት። 
ወይም በአጠቃላይ 720- 

960ሚሊ (24-32 ኦወንስ በየቀኑ) 
የዱቄት ወተት መመገብ። 

ከጥራጥሬ የሚሰሩ ምግቦችን ፤ 
የጠለሉ ፍራፍሬዎችን እና 

አትክልቶችን የመሳሰሉ ተጨማሪ 
ምግቦችን በቀን ከ1-2 ጊዜ ህፃኑ 
እስከሚችለው ድረስ ቀስ ብለው 
ያለማምዱ። ህጻኑ የበለጠ ጠጣር 
ተጨማሪ ምግብን መውሰድ 
ሲጀምር የየጡት /ዩቄት ወተት 

ምገባ ብዛት እየቀነሰ ይሄዳል ፡፡ ወደ 
8 ወር አካባቢ ተጨማሪ የልስላሴ 
እና የጥጥርና አይነት ያላቸውን 
ምግቦች በትንሽ በትንሹ 
ማለማመድ ይጀምሩ ፡፡ 

እንደ ህፃኑ/ኗ ፍላጎት ወይም በቀን ወደ 4-
6ጊዜ ጡት ማጥባት። ወይም በአጠቃላይ 

720ሚሊ (24 ኦወንስ በየቀኑ) የዱቄት ወተት 
መመገብ። ከጥራጥሬ የሚሰሩ ምግቦችን ፤ 
የጠለሉ ፍራፍሬዎችን እና አትክልቶችን 

የመሳሰሉ ተጨማሪ ምግቦችን በቀን ከ1-2 ጊዜ 
ህፃኑ እስከሚችለው ድረስ ቀስ ብለው 

ያለማምዱ። ህጻኑ የበለጠ ጠጣር ተጨማሪ 
ምግብን መውሰድ ሲጀምር፡፡ መጠናቸው 

በመደበኛነት እየጨመረ የሚሄድ ብዙ የተለያዩ 
ጠጣር ምግቦችን ማስጠት ይጀምሩ። 

ለምሳሌ-2 የፍራፍሬ እና አትክልት የምግብ 
ማቅረቢያ ልኬት ፣ 1 የምግብ ማቅረቢያ ልኬት 
ከጥራጥሬ የተሰራ ምግብ ፣ 1 እርጎ የምግብ 
ማቅረቢያ ልኬት ፥1 የስጋ/ ዶሮየምግብ 
ማቅረቢያ ልኬት ። (እያንዳንዱ - የምግብ 
ማቅረቢያ ልኬት =¼ - ½ ኩባያ)። 

ከ 9 እስከ 12 ወሮች ከ6-9 ወራት ከ4-6 ወራት 1-4 ወራት 
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ምዕራፍ 10 ትርጓሜዎች(በተለየ ሁኔታ በመምሪያዉ ዉስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ 
ቃላት) 

 

1 አኒሜሽን (የፊት) የፊት ገለፃን ይመስላል፤የፊት እንቅስቃሴ እና ሁኔታን በመጠቀም ስሜትን የመግለፅ 
መንገድ ለምሳሌ ፈገግታ፤አለመስማማት፤ማፍጠጥ መደነቅን ወይም አይን አጥብቦ በመመልከት፤ቁጣን 
ወይም መሰልቸትን መግለፅ 

2 መተንፈስ/ትንታ-ፈሳሽ ወይም ሌላ ምግብ፤በምግብ፤ቧንቧ ዉስጥ መግባት ሲኖርበት ወደ ሲገባ ነዉ 
ይህም ህመምን፤የተመጣጠን ምግብ፤እጥረትን፤ድርቀትን እና ሞትን ሊያስከትል ይችላል 

3 መጠናገር / መንሸዋረር የአይን እክል ሲሆን የአንድ ሰዉ የተበላሸ እና ያልተስተካከለ እይታ ይፈጥራል 
4 የጡት መወጠር-የአንዱ ወይም የሁለቱ ጡቶች በወተት ብዛት ማበጥ እና ጠንካራ እና የህመም ስሜት 

ሲፈጥር 
5 መቅለሽለሽ -አንድ ህፃን ጠንከር ያለ ሆድ ህመም ሲሰማዉ ይህ ሁኔታ በአብዛኛዉ የሚከሰተዉ 0-3ወር 

የሚሆናቸዉ ህፃናት ላይ መንስኤዉ አይታወቅም  
6 በተከታታይ መጎንጨት-ደጋግሞ ፉት የማለት ሲሆን ፉት በሚሉበት ጊዜ እረፍት ሳያደርጉ መጎንጨት ነዉ 
7 ማረጋጋት ከሌሎች ጋር የሰከነ ሁኔታን ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት ነዉ.ለህፃናት እና ለልጆች እንዴት 

መረጋጋት እንደሚፈጥር ማሳየት በራስ የመረጋጋትን አቅምን ይፈጥርላቸዋል(ራስን-ማረጋጋት 
8 በአእምሮ እክል የእይታ ችግር-በአእምሮ ዉስጥ በሚገኝ ክፍል ጉዳት የሚፈጠር የማየት ችግር ነዉ ይህ 

ማለት ችግሩ ያለበት ሰዉ አይነስዉር ነዉ ማለት አይደለም ነገር ግን የሚያይበት መንገድ የተዛባ ሲሆን 
እንደየሰዉ ይለያያል 

9 ምልክት -በድምፅ በሰዉነት እንቅስቃሴ እና በፊት ገለፃ ጨቅላ ህፃናት እና ልጆች ፍላጎታቸዉን እና 
ለመብላት ጨዋታ እንዲሁም መጥገባቸዉን እና እረፍት አለመፈለጋቸዉን ለሚንከባከባቸዉ ሰዎች 
የሚያሳዉቁበት መንገድ ነዉ 

10 የተገደበ /እንክብካቤ-መሰረታዊ የህፃናት ፍላጎትን ለመንከባከብ ምግብ እና ዉሀ የማቅረብ ኃላፊነትን 
አንድ ሰዉ ሊቀበል ሲሆን ተንከባካቢዉ የህፃኑን ሌሎች የእለት ተቀን ድርጊቶች ማለትም እንደ 
ማጠብ፤የንፅህና መጠበቂያ መቀየርን እና መፀዳዳትን  

11 ማረጋጋት በጣም ስሜታዊ የሆነን ሰዉ የሚያረጋጋ ተግባር ወይም የማረጋጋት ሒደት ሲሆን ይህም ለአንድ 
አነሳሽ ለሆነ መረጃ የሚሰጥ ምላሽ ነዉ ለምሳሌ አንድ ህፃን ፊቱ ሲነካ በጣም ይቆጣል  

12 የእድገት ዝግመት ወይም መሰናክል-ከ 0-8 አመት የሆኑ ልጆችን የሚያጠቃ ሲሆን የልጁን የማደደግ አቅም 
የሚገድብ ሲሆን ይህም በአንድ ወይም በበርካታ ሁኔታዎች ላይ ሊከሰት የሚችል ዝግመት ነዉ 

13 የአመጋገብ መሻሻል-ተንከባካቢዎች የህፃኑን አዲስ ምግብ ወይም ከተለመደዉ የተለየ ልስላሴ ያለዉን 
ምግብ ለመብላት የሚያደርገዉን እንቅስቃሴ መደገፍ  

14 ያለመፈለግ ምልክቶች-ህጻናት መጥገባቸዉን ወይም ከበቂ በላይ መነቃቃታቸዉን እና በሚመገቡት 
ወይም ከሌሎች ጋር የሚገናኙበት ሁኔታ ማረፍ መፈለጋቸዉን ለመግለጥ የሚያሳዩት ምልክት ነዉ 

15 የተመሳቀለ የመጥባት ሁኔታ በመጥባት ጊዜ የመጥባት ፍላጎት አለመኖር ወይም ደካማ አጠጋገብ 
ሲታይበት  
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16 የመፈለግ ምልክቶች-ያሉበትን ሁኔታ መዉደዳቸዉን ወይም መራባቸዉን ወይም መደሰታቸዉን 
የሚገልፁበት ምልክት ነዉ 

17 የትንፋሽ ቧንቧ መዝጊያ-ጠፍጣፋ ጡንቻ ስትሆን የሳንባና የአየር  ቧንቧ መግቢያን ትሸፍናለች ፈሳሽ እና 
ምግብ ወደ ሳንባ እንዳይገባ ትከላከላለች 

18 የምግብ ቧንቧ-በጡንቻ የተገነባ ቧንቧ ሲሆን ምግብን ከአፍ ተቀብሎ ወደ ሆድ ያደርሳል  
19 ጡት ማጥባት ብቻ አንድ የእናት ጡት ወተት ብቻ በሚመገብበት ጊዜ ነዉ የዱቄት ወተት፤ተጨማሪ 

ምግቦች ዉሀ፤ምግብ ወይም ሌሎች መጠጦች ሳይቀርቡ ሲቀሩ የእናት ጡት ወተትን በብቸኝነት መመገብ 
ስድስት ወር እና ከዚያ በታች ላሉ ህጻናት ይመከራል 

20 የፊት ቅርፅ መቀያየር ዘዴዎች-የልጁን ፊት እና የአፍ ጡንቻ ለአመጋገብ ዝግጁ እንዲሆኑ ለማገዝ ፊት 
ማሰልጠን ነዉ ከመመገብ በፊት መተግበር ለመመገብ እና ለመጠጣት ያግዛቸዋል 

21 ለማድረግ አለመቻል -ከእድሜዉ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የሚጠበቀዉን ያህል እድገት ማሳየት አለመቻል 
እንዲህ አይነት እክል የገጠማቸዉ ህጻናት በተጨማሪ የተመጣጠነ ምግብ መታገዝ ይገባቸዋል እነዚህም 
ምግቦች ከፍተኛ ካሎሪ ያላቸዉ ምግቦና መጠጦች፤ካሎሪዉን ለመጨመር እና እድገቱን ለማሻሻል ሰዉ 
ሰራሽ የምግብ ትቦዎችን በመጠቀም መመገብ 

22 መቅበጥበጥ ልጁ ወይም ህፃኑ በቀላሉ ሲበሳጭ ነዉ ቅብጥብጥ ህፃናት በአብዛኛዉ በቀላሉ ይቆጣሉ 
በዚህም ላይ ለማረጋጋት አስቸጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ 

23 አፈ መክፈት የልጁ አፍ ተከፍቶ ጡት ለመቀበል ሲዘጋጅ ሲሆን በሰፊዉ መከፈቱ ልጁ ለማጥባት 
በሚፈለግበት ጊዜ በሚገባ ጡቱን እንዲጎርስና በደንብ እንዲጠባ ይረዳዋል 

24 የምግብ ምልሰት ምግብ ከሆድ ወደ ጉሮሮ በሚመለስበት ጊዜ የሚፈጥረዉ ህመም እና መጎርበጥ 
25 የምግብ ምልሰት በሽታ -ህፃኑን በሚገባ ከመመገብ ኣና ክብደት ከመጨመር  የሚከላከል በጣም አስጊ እና 

ለረዥም ጊዜ የሚቆይ የምግብ ምልሰት ነዉ ችግሩ ያለባቸዉ ህፃናት፤የመትፋት፤ምቾት፤ያለመሰማት እና 
የመራብ በአንፃሩ ግን ያለመመገብ ችግር ይታይበታል 

26 መጎንጨት ፉት ማለት ከፍተኛ ደረጃ ሲሆን ያለማቋረጥ በተደጋጋሚ አብዝቶ ፉት ማለትን ያመለክታል 
27 የተጋነነ ምላሽ አንድ ሰዉ ጠንካራ የሆነ ምላሽ ለተቀበለዉ መረጃ ሲሰጥ ቢሆን ያለማቋረጥ በተደጋጋሚ 

አብዝቶ ፉት ማለትን ይመለከታል  
28 ሀይፐርቶኒያ-ጥብቅ.የተወጠሩ የሰዉነት ጡንቻዎች  
29 የተጋነነ ስሜታዊነት/የተጋነነ ስሜት-አንድ ሰዉ ስሜትን ለሚነኩ መረጃዎች ጠንካራ የሆነ ምላሾች 

(ከፍተኛ ስሜት)ሲሰጥ ነዉ ይህ ምላሹ በ ቀጥታ  ይሆናል ተብሎ ከሚጠበቀዉ በላይ ነዉ 
30 ሀይፖቶኒያ (ዝቅተኛ ብርታት )የረገቡ ደካማ የሰዉነት ጡንቻዎች 
31 የወረደ ምላሸ አንድ ሰዉ ለሚቀበለዉ የስሜት አነሳሽ መረጃዎች የደከመ ምላሽ ሲሰጥ ነዉ ይህ ምላሽ 

ይሆናል ተብሎ ከሚጠበቀዉ በታች ነዉ  
32 የስሜት መቀዛቀዝ/ስሜተ ቀዝቃዛ አንድ ሰዉ ለሚቀበለዉ የስሜት አነሳሽ መረጃዎች የደከመ ምላሽ 

ሲሰጥ ነዉ ይህ ምላሽ ይሆናል ተብሎ ከሚጠበቀዉ በታች ሲሆን ነዉ 
33 ጡት መጉረስ ሀረጉ የሚያመላክተዉ አንድ ህፃን እንዴት የእናቱን ጡት ለመጥባት ከጡቱ ጋር ያለዉን 

ግንኙነት እና የልጁን ዝግጁነት ነዉ ጥሩ አጎራረስ የሚባለዉ የጡቱን ጫፍ የታች ክፍል የልጁ አፍ ሙሉ በ 
ሙሉ መሸፈን ሲችል እና ጡቱን በጥብቅ አፉ ዉስጥ አስገብቶ ለመጥባት መዘጋጀት  
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34 ከንፈርን ማነቃቃት አንድን ሕፃን አፉን ከፍቶ በማጉረስ ጡት ወይም ጡጦ እንዲጠባ ማዘጋጀት ነዉ 
የህፃኑን ከንፈር በስሱ በጡት ወይም በጡጦ ጫፍ ተንከባካቢዉ ለመዳሰስ ሲሞክር  

35 የህፃናት እቃዎች ልዩ የሆነ እድሜን ያማከለ የህጻናት እቃ ሲሆን ይህም ብርድ ልብስ፤አሻንጉሊት ወይም ሌላ 
ቁስ ሆኖ የልጁን ቀልብ ገዝቶ ማረጋጋት የሚችል ሲሆን ነዉ 

36 ለህክምና አዳጋች ዉስብስብ/ያልፀና -አንድ ህፃን ያለበት የጤና ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የህክምና ድጋፍ ኣነ 
ክትትል የሚያስፈልገዉ ሲሆን ከተባባሰ የጤና እክል መከላከል እና የጤናዉን ሁኔታ ለመጠበቅ 

37 ሞተር ፕላኒንግ/እቅድ-አንድ ሰዉ አድን ተግባር ከመነሻዉ እስከ ፍፃሜዉ ትክክለኛዉን የሞተር 
እንቅስቃሴዎች በመጠቀም የማቀድ እና የመፈፀም ችሎታ ነዉ ለምሳሌ አንድ ህፃን ዉሀ መጠጣት ቢፈልግ 
እጆቹን ይዘረጋል፤ ኩባያዉን ይጨብጣል፤ወደ ከንፈሮቹ ያስጠጋል ፉት ብሎ ይዉጣል አንድ ሰዉ የሞተር 
እቅድ እክል ሲኖርበት የተጠቀሰዉን ቅደም ተከተል ያዛባል፤ያጎድላል፤ያዘገያል 

38 እጅ ወደ አፍ/ መጉረስ -አንድ ህፃን የተለያዩ እቃዎችን ለማወቅ ወደ አፉ ማስገባት መሞከር መጉረስ ወሳኝ 
ሆነ እና አስፈላጊ የእድገት ክፍል ነዉ ይህም የመመገብ እና የማዉራት ልምምድን ያግዛል 

39 የነርቭ እድገት ዝግመት ለመላዉ የሰዉነት ክፍሎች ተገቢዉን መልእክት የሚያደርሱ ነርቮች እና የአእምሮ 
መጎዳት ሳቢያ የሚወጣ መዛባት ወይም የአካል ጉዳት ነዉ ይህ ሁኔታ በአንድም ወይም በጠቅላላዉ 
እድገት ላይ ተፅእኖ ያድርጋል ምሳሌ የኦቲዝም ስፔክትረም መዘበራረቅ ፤የአእምሮ ክፍል አለመስራት 
፤የመማር ችግር፤ትኩረት ማጣት፤የተጋነነ ድርጊት፤ዝብርቅርቅ የማየት እና የመስማት ችግር ነዉ 

40 የነርቭ ጡንቻ መዘበራረቅ በሰዉነት ያሉ ጡንቻዎች የሚሰሩበትን መንገድ የሚያዛቡ በርካታ ምክንያቶች 
41 ኒዩሮንስ-በሰዉነት ዉስጥ የነርቭ ስርአትን የሚገነቡ ሴሎች/ህዋሶች ናቸዉ 
42 ኢገንቢ አጠባብ አንድ ህፃን ምቾት አንዲሰማዉ ሲል እንጂ ሰዉነቱን ለማጎልበት ሳይጠባ ሲቀር 
43 ገንቢ አጠባብ አንድ ህፃን ራሱን ለማጎልበት ሲጠባ 
44 ልዩ/ የላቀ እንክብካቤ-አንድ ሰዉ የአንድን ልጅ የየእለት ፍላጎት በሚያሟላበት ጊዜ በመደበኛነት ቀና የሆነ 

እና በፍቅር የተሞላ ግንኙነት ሲኖረዉ 
45 የአፍ ሞተር ልምምዶች-የአፍ እንቅስቃሴ ማለትም የጉንጭ፤የምላስ የከንፈር እና የአገጭ እንቅስቃሴ 

ይህም ሁኔታ ጥንካሬ ይህም ሁኔታ ጥንካሬን የመቆጣጠር ችሎታን እና እንቅስቃሴዎችን አቀናጅቶ 
ለመመገብ እና ለመናገር መጣር  

46 የተቀናጀ የመጥባት ሂደት ህፃኑ በሚጠባበት ጊዜ በትክክል የመሳብ ችሎታ ሊኖረዉ 
47 የእንጀራ እናት/ለህፃናት የተዘጋጀ የጡት ጫፍ/፡የጡጦ ጫፎች እና መጥባትን የሚያበረታቱ ሲሆኑ 

እነዚህም በህፃኑ አፉ ዉስጥ በሚገባ እንዲቀመጡ ሆነዉ ስለተዘጋጁ ለናት ጡት መመገብ አማራጭ 
ሊሆኑት ይችላሉ 

48 ከተገቢዉ በላይ መነቃቃት አንድ ሰዉ ለአንድ ክስተት የሚሰጠዉ ከፍ ያለ ምላሽ ወይም ድርጊት ሲሆን 
ይህም ከሚጠበቀዉ ያለፈ ነዉ ለ ምሳሌ አንድ ህጻን ጫጫታ በበዛበት ግርግር እና እንቅስቃሴ በበዛበት 
ቦታ/ክፍል ዉስጥ ቢደረግ አለ ቅጥ ሊነቃቃ ወይም ሊቆጣ ይችላል  

49 ፍሰት መቀነስ/መቀነሻ ለህፃናት እና ለልጆች የሚመገቡበትን ፍጥነት ለመቀነስ የሚረዳ ስልት ነዉ  በጡጦ 
በመመገብ ጊዜ አጠር ያለ እረፍት መዉሰድ ወይም ቆም እያደረጉ ምግብን በመስጠት የ ልጁን የአጠባብ 
ፍጥነት ለመቀነስ ተንከባካቢዎች የተመጠኑ ጉርሻ እና መጎንጨት ሊሰጧቸዉ ይገባል 

50 ፋርኒክስ ፤ጉሮሮ 
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51 ማስተካከል/የተስተካከለ ወሳኝ የሆነ እድገት ሲሆን በተለየ ከመመገብ እና ከግንኙነት ጋር ይያዛል የአንድ 
ሰዉ የመረጋጋት እና ተረጋግቶ የመቆየት ችሎታ ነዉ 

52 ማዘንበል-ከንፈር ወይም ጉንጭ ሲነካ በተነካበት በኩል ራስን ወደ ተነካበት አቅጣጫ በመዞር ሕፃኑ ምላሽ 
ሲሰጥ 

53 አዘዋዉሮ ማኘክ የተስተካከለ የማኘክ ሂደት ሲሆን ይህም የሚከናወነዉ የጥርስ አቃፊ (መንገጭላ)ን በክብ 
ቅርፅ በማንቀሳቀስ የተለያየ የመላም ደረጃ ያላቸዉን ምግቦች በማኘክ 

54 በራስ መመገብ-ጣቶችን በመጠቀም ራስን የመመገብ ሂደት ነዉ የመመገቢያ ቁሶችን እና ኩባያዎችን 
በመጠቀም መመገብን ይጨምራል ምግብን ወይም መጠጥን በሳህን ወይም በኩባያ ላይ አድርጎ 
ለመመገብ ማዘጋጀት ማቀራረብ እና በቁሱ ላይ የሚኖር ወደ አፍ ለማስገባት የሚደረግ ጥረት ነዉ 

55 ራስን መምራት/ራስን መግዛት -ራስ በራስ መረጋጋት ራስን መግዛት በመጀመሪያ ከሌላ ሰዉ እንዴት ራስን 
መግዛት እንደሚቻል ከተማሩ በኋላ ራስን በራስ ማረጋጋት መቻል ነዉ 

56 ገላ ለገላ (የካንጋሮ እንክብካቤ)አንድ ህፃን ከናቱ ማህፀን ዉጪ ያለዉን ሁኔታ እንዲላመደዉ እናት ወይም 
አባት እንዲሁም ህፃኑ ልብስ ሳያለብሱ በደረታቸዉ ህፃኑን የሚያቅፉበት ሁኔታ ነዉ 

57 ኋላ ላንቃ በአፍ የላይኛዉ ክፍል በስተኋላ ያለዉ 
58 የተለዩ ጠርሙሶች-ከመወለዳቸዉ በፊት ለተወለዱ እና የከንፈር ችግር ላለባቸዉ አካል ጉዳተኞችን 

ለመርዳት ታስቦ የተዘጋጀ ልዩ ጠርሙስ ነዉ 
59 ቴምፖሮማንዲቡላር መጋጠሚያ የታችኛዉን መንገጭላ ከራስ ቅል ጋር የሚያይዝ እና 

በመመገብ፤በመጠጣት እና በማዉራት ጊዜ የሚደግፍ መጋጠሚያ ነዉ በላይኛዉ መንጋጭላ እና በጆሮ 
አጠገብ የሚገኝ አካል ነዉ 

60 የማወፈሪያ ግብአቶች የምግብን ወይም የመጠጥን ዉፍረት እና ፍሰት የሚ ሂጀጀለ/፤ከሀለዉጡ ተጨማሪ 
ግብአቶች ናቸዉ 

61 የአየር ቧንቧ ወደ ሳንባ አየር የሚያስገባ ቧንቧ ነዉ 
62 ያልተነቃቃ/አለመነቃቃት አንድ ሰዉ በተዳከመ ሁኔታ ምላሽ ሲሰጥ ወይም በጭራሽ ለእንድ የተፈጠረ 

ስሜት ወይም ክስተት መልስ መስጠት ሳይችል ሲቀር ሲሆን  ይህም የምላሽ መቀዝቀዝ ወይም መቅረት 
ከተለመደዉ በታች ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንድ ልጅ በጭንቀላቱ ጠረጴዛ ገጭቶ ምንም የህመም ወይም 
ያለመመቸት ስሜት ካላሳየ አለመነቃቃት የአንድ ልጅ ስሜትን በጣም በደከመ ሁኔታ የመቀበል እና 
የመነቃቃት፤ ችግርን ይህም ለእድገት ዝግመት እና ለመግባባት ችግር ሊያከ፤ጀ 
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