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 ክፍል 6.1: ስለአካል ጉዳተኛ ወይም ልዩ ፍላጎት 
ስላለው ህፃን አጠቃላይ ግንዛቤ 

ክፍል 6.2: ለአመጋገብ አስቸጋሪ የሆኑ ዋና ዋና 
የአካል ጉዳት አይነቶች   

 ክፍል 6.3: ከምግብ ባሻገር: አካል ጉዳተኛ ህፃንን 
ለመርዳት የሚያግዙ ምክረሃሳቦች 

 
 

 

ንዑስ ክፍል 3 | ምዕራፍ 6 

አካል ጉዳተኛ የሆነ ወይም ልዩ ፍላጎት ያለው ህፃን 
 

 

“ዘላቂ ሰላም መፍጠር የምንፈልግ ከሆነ ፥ከልጆቻች መጀመር አለብን።” 

ማህተመ ጋንዲ 
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ንዑስ ክፍል 6.1: ስለአካል ጉዳተኛ ወይም ልዩ ፍላጎት 
ስላለው ህፃን አጠቃላይ ግንዛቤ 
    

አካል ጉዳተኛ የሆነ ወይም ልዩ ፍላጎት ያለውን ህፃንን መርዳት  

አካል ጉዳተኛ የሆኑ ወይም ልዩ ፍላጎት ያላቸው ህጻናት ልዩ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል፡፡ ይህ እንክብካቤ ከተለመደው የእለት 
ከእለት ህጻናት እንክብካቤ የዘለለ መሆን አለበት፡፡ እነዚህ ልጆች ከሌሎቹ ልጆች የተለየ አንድአንድ ጊዜም በጣም ውስብስብ 
የሆኑ ፍላጎቶች ስለሚኖሯቸው ሁሉም አሳዳጊዎቸና ተንከባካቢዎች እንዴት በመልካም ግንኙነት ተገቢውን አወንታዊ 
ትኩረት በመስጠትና በመንካባከብ የልጆቹን እድገት ማገዝ እንደሚችሉ መረዳት አለባቸው፡፡  

 

“ልዩ  ፍላጎት” ወይም “አካል  ጉዳተኛነት” ማለት፡   

① የልጁ አጠቃላይ እድገት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር ውሱንነት፣ አካል ጉዳት ወይም ስር የሰደደ ህመም ካለ 
② ልጁ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ የሚሄድ አስጊ ህምም ካለበት፣ በጉዳቱ ምክንያት እድገቱ የሚዘገይ እና/ ወይም 

የሚሞት ከሆነ 
③ የልጁን የእንቅስቃሴ፣ የመግባባት፥ የስሜት፣ የእለት ከእለት እንቅስቃሴና ልምምድ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር 

አካላዊ ወይም አእምሯዊ ውሱንነት ከለ 

 

አካል ጉዳተኛ በሆኑ ወይም ልዩ ፍላጎት ባላቸው ልጆች ላይ ለሚታዩ ውሱንነቶችና የጤና 
እክሎች አይነተኛ ምሳሌዎች  
 

 
የተለመዱ  ውሱንነቶችና  ህመሞች  

 
 የአዕምሮ እድገት ዉሱንነት (ኦቲዝም ስፔክትረም 
ዲስኦረደር) 
 

 
 የልብ ተግባር ውሱንነት 

 ሴረብረም ፓልሲ/ጡንቻን የሚያልፈሰፍስ በሸታ  የከንፈር ወይም የላንቃ መሰንጠቅ 
 የመስማት ችሎታን ማጣት   በዘረመል ከልክ በላይ መብዛት የሚከሰት 

የአካላዊና አዕምሯዊ እድገት መዛባት 
 እድገት/ መሻሻል አለማሳየት  አበእናት ማህጸን ውስጥ ለአልኮልና ለአደንዛዥ 

ዕፅ በመጋለጥ የሚከሰቱ የጤና ችግሮች 
 የጨጓራና የአንጀት በሽታዎች 

(ጋስተሮኢነትሰታይናል ዲሶረደር) 
 ኤች አይ ቪ ኤድስ 

 
 ውፍረት 

 ያለጊዜው ቀድሞ መወለድና ዝቅተኛ ክብደት 
ይዞ መወለድ 

 የከፋ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት   የጀርባ አጥንት ክፍት ሆኖ መወለድ 
 ለሱስ መጋለጥ  የአይን ብርሀንን ማጣት   
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ከላይ የተጠቀሱት ውሱንነቶችና ህመሞች አካል ጉዳተኛ ልጆች ሲወለዱ ጀምሮ ከሚታዩባቸው ወይም በጊዜ ሂደት 
ከሚፈጠሩት ጥቂቶቹና ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ከልደት በፊት ወይም በኋላ የልጆች ጤንነትና እድገት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ 
የሚያሳድሩ ሌሎች በዘር የሚተላለፉ ህመሞችና ጉዳቶችም አሉ፡፡ እያዳንዱ ልጅ ችግሩ ቶሎ ታውቆ አስፈላጊውን እገዛ ባገኘ 
መጠን ውጤቱ የበለጠ የተሻለ ይሆናል፡፡ 

 

 
እያነዳዱ ልጅ ልዩ ግለሰብ ነው፡፡  
ምንም እንኳ የተወሰኑ ልጆች ተመሳሳይ ውሱኑነት 
ቢታይባቸውም አንዳቸውን ከአንዳቸው ግን ልዩ 
የሚያደርጓቸው ነገሮች ሁሌም ይኖራሉ፤ እናም የተለያዬ 
ፍላጎትና ብቃት ይኖራቸዋል፡፡ 
የልጆችን ልዩ ችሎታና ፍላጎት ለይቶ ለማወቅ 
እያንዳንዱን ልጅ በግለሰብ ደረጃ መመልከት በጣም 
አስፈላጊ ነው፡፡       
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ልዩ ፍላጎት ያላት ሴት ልጅ እራሷን በእራሷ እየመገበች፡፡ እድል 
ከተሰጣቸው አካል ጉዳተኛ ልጆች በቀን ተቀን እቅስቃሴዎቻቸው 

በስኬታማነት መሳተፍ ይችላሉ፡፡ 

ክፍል 6.2: ለአመጋገብ አስቸጋሪ የሆኑ ዋና ዋና የአካል ጉዳት 
አይነቶች   

 
 

የተለመዱ አካል ጉዳቶችን/እክሎችን መረዳት 

የልጅ አመጋገብ ችሎታዎች ከሰውቷ አካላዊ እና አእምሯዊ እድገት ጋር በቀጥታ የሚዛመዱ ናቸው። አንድ እክል ፣ ህመም 

ወይም አካል ጉዳት ሲኖር ፣ የአመጋገብ ችሎታ ሊዳከም ይችላል ፡፡ ይህ ክፍል በጣም ስለተለመዱ የሕፃናት እክሎች እና 

ለምን እነዚህ ልጆች ብዙውን ጊዜ የመመገብ ችግሮች እንደሚያጋጥሟቸው እና እነዚህም ተግዳሮቶች ምን ሊመስሉ 

እንደሚችሉ መረጃ ይሰጣል። 

የተለመዱ  እክሎች :   

① የአእምሮ እድገት ውሱንነት (ኦቲዝም ሰፔክትረም ዲስኦረደር) 

② የልብ ህመም  

③ ሴሬብራል ፓልሲ/ጡንቻን የሚያልፈሰፍስ በሸታ 

④ የከንፈር ወይም/እና የላነቃ መሰንጠቅ 

⑤ መስማት የተሳናቸው መሆን ወይም የመስማት ችግር 

⑥ በዘረመል ከልክ በላይ መብዛት የሚከሰት አካላዊና አዕምሯዊ እድገት መዛባት 

⑦ በእናት ማህጸን ውስጥ ለአልኮልና ለአደንዛዥ ዕፅ በመጋለጥ የሚከሰቱ የጤና ችግሮች 

⑧ ከግዜ በፊት እና ዝቅተኛ ክብደት ይዞ መወለድ 

⑨ የአይን ብርሀንን ማጣት 
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ከፍተኛ ተስፋ ይኑርዎት ፡፡ 

ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች እኛ ከጠበቅነው በላይ ብዙ 
ሊሰሩ ይችላሉ ፡፡ ሆኖም እድሉን በማያገኙበት ጊዜ 
ማደግ እና መማር ከባድ ይሆንባቸዋል። 
ተንከባካቢዎች ለእነዚህ ልጆች ለመጫወት ፣ 
ለመግባባት ፣ ለመማር እና አዳዲስ ነገሮችን ለመሞከር 
እንዲችሉ ብዙ ዕድሎችን መስጠት አለባቸው ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 የአዕምሮ እድገት ውሱንነት (ኦቲዝም ሰፔክትረም ዲስኦረደር) 
 

 የአዕምሮ  እድገት  ውሱንነት  ምንድነው? 

የአዕምሮ እድገት ውሱንነት የሕፃኑ ባህሪ፣ ተግባቦት እና ግንኙነቶች ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር በሽታ ነው ፡፡ በተለምዶ የልጁ 
የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ውስጥ ተለይቶ ይታወቃል። ይህ በሽታ ዘላቂ መዛባት ስለሆነ እያንዳንዱ ልጅ ለእሱ ልዩ 
የሆኑ ችግሮች/ ተግዳሮቶች ይኖሩታል። የእነዚህም ችግሮች ደረጃ ከቀላል እስከ ከባድ ሊሆን ይችላል። 

የአዕምሮ እድገት ውሱንነት በሽታ ያለባቸው ልጆች የሚከተሉት ሁኔታዎች ሊኖሯቸው ይችላሉ 

 ተደጋጋሚ ፣ ውስን የሆኑ ፍላጎቶች እና ባህሪ 
 ራሳቸውን ለመግለጽ እና ከሌሎች ጋር ለመገናኘት መቸገር  
 በእንቅስቃሴ ወቅት እና ከተንከባካቢዎቻቸው ጋር በእለት ተዕለት ተግባራት መካከል የሚከሰቱ ለውጦችን 
ለመሻገር መቸገር 

 የስሜት ህዋሳት ችግሮች  
 አዝጋሚ ወይም የዘገዬ እድገት 
 በትምህርት ቤት ፣ በስራ ፣ በቤት እና / ወይም በማህበረሰቡ ውስጥ የመስራት ችሎታ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ 
ችግሮች ፡፡ 

 ሌላ ወይም ተጨማሪ የግንኙነት ዓይነቶችና መሳሪያዎችን ለመጠቀም መገደድ (የምልክት ቋንቋ ፣ ሥዕሎች ፣ 
መሣሪያዎች ፣ ወዘተ)  
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አመጋገብ  ለምን አስቸጋሪ  ይሆናል? 

የአእምሮ ውሱንነት ተጠቂ የሆኑ ልጆች ላይ የአመጋገብ ችግሮች ሊያስከትሉ የሚችሉበት የሚከተሉትን ጨምሮ በርካታ 
ምክንያቶች አሉ ፡፡ 

①  ከፍ ያለ የስሜት ትብእነት መመገብን እና አዳዲስ ምግቦችን መሞከርን የሚያስጨንቅ ተሞክሮ ያደርጉታል። 
② የሰውነት አካላትን ለማዘዝ መቸገር ለመብላትና ራስን ለመመገብ የሚያስችሏቸውን እርምጃዎች ለማደራጀት 

ፈታኝ ያደርገዋል፡፡ 
③ ዝቅተኛ የጡንቻ ጥንካሬ ጠንካራ ምግብን መመገብ አስቸጋሪ ያደርገዋል፤ እናም ከመጠን በላይ  አፍ ውስጥ 

ምግብ መጎስጎስ እና በምግብ መታነቅን ያስከትላል ፡፡ 
④ ግትርነት እና የተወሰኑ ምግቦችን ብቻ መፈለግ አዳዲስ ምግቦችን መሞከርን እና የተለያዩ ምግቦችን መመገብን 

አስቸጋሪ ያደርጉታል። 

 
የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  ምሳሌዎች  (ምን  ይመስላል?)  

ከመጠን በላይ ምግብ መምረጥ 
o አዳዲስ የምግብ እና የመጠጥ አይነቶችን መሞከር አለመቻል 
o ውሱን የምግብ አይነቶችና አመጋገቦች  

አፍን ለማንቀሳቀስ መቸገር 
o የተወሰኑ የምግብ ጣእሞችን መልመድ አለመቻል 
o በምግብ እና በፈሳሾች ምክንያት መሳል እና ትን ማለት 

የሰውነት አካላትን ለማዘዝ መቸገር o ራስን ለመመገብ መቸገር 

የስሜት ትብእነት 

o ልጆች በጣም ውስን የምግብ ዓይነቶችን ይበላሉ  
o ለተወሰኑ የምግብ አይነቶች ፣ ቀለሞች ፣ ጣዕሞች ፣ የሙቀት መጠን ፣ ወዘተ ልዩ 

ፍላጎት/ ምርጫ ማሳየት 
o ለተወሰኑ መጠጫ ኩባያዎች ፣ ሳህኖች ፣ መጋቢዎች ፣ ወዘተ የተለዬ ፍላጎት/ 

ምርጫ ማሳየት ፡፡ 
o ምግብና መጠጦችን ጨምሮ በአካባቢያቸው በሚገኙ ነገሮች መጨናነቅ  
o በአፍ ውስጥ ከልክ በላይ የሆነ ምግብ መጠቅጠቅ፡፡ 

የጨጓራና የሆድ ህመም ስሜቶች 
o ተደጋጋሚ የሆድ ህመም እና የምግብ መፍጨት ችግሮች - እና ብዙውን ጊዜ 

ልጆች ምንም ዓይነት የመረበሽ ስሜት አያሳዩም ፡፡ 

ከእድገትና ከአመጋገብ ጋር የተገናኙ ጉዳዮች  
o ባልተገባ አመጋገብ ምክንያት የምግብ አይነቶችን መቀነስ እና ጥቂት ምግብ ብቻ 

መመገብ ፡፡ 
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ልብ እና ከልብ ጋር ተያያዥ የሆኑ ህመሞች 

 
ልብ  እና  ከልብ  ጋር  ተያያዥ  የሆኑ  ህመሞች ምንድን  
ናቸው? 

የልብ ህመሞች የልጆች የልብ ችግሮችን ያካትታል።ብዙውን 
ጊዜ አንድ ልጅ ከዚህ የጤና ሁኔታ ጋር ከተወለደ የቀዶ ጥገና 
ሕክምና ሊያስፈልገው ይችላል። ልብ መሆን ከሚገባው 
የተለየ ትልቀት ወይም መልክ ሊኖረው ይችላል ፡፡ አንዳንድ 
ጊዜ ልብ ከሚያስፈልገው በላይ እንዲሰራ ሲገደድ ለልጁ 
አደገኛ ሊሆን ይችላል ፡፡ 
 
የልብ ህመም ያለባቸው ልጆች: 

 በተለይም በሚመገቡበት ጊዜ በቀላሉ የመድከምና 
እንቅልፍ እንቅልፍ የማለት ስሜት ይታይባቸዋል፡፡  

   ፈጣንና የሚቆራረጥ አተነፋፈስ ወይም ለመተንፈስ መቸገር 
   በከፍተኛ ሁኔታ ማላብ  
   የከንፈር ፣ ምላስና እና / ወይም ጥፍሮች ቀለም መቀየር። 
   የዘገዬ እድገት 

 

 

የአመጋገብ  ችግሮች  ለምን በብዛት  ይሰተዋላሉ?  

በልብ በሽታ የተያዙ ሕፃናት የሚከተሉትን ጨምሮ የአመጋገብ ችግሮች ሊያጋጥሟቸው የሚችሉ በርካታ ምክንያቶች አሉ ፡፡ 

① ድካም እና እንቅልፍ ማጣት ምግብ መመገብን እና / ወይም ነቅተው መቆየትን አስቸጋሪ ያደርጉታል 
② ድካም እና እንቅልፍ ማጣት አካላዊ እድገትን በማዘግየት አመጋገብ ላይ ተፅእኖ ያሳድራል አነገት ጭነቅላትን 

መደገፍ ሳየችል ሰቀር  ሰ እነዲሁም ምግብ ለመመገብ መቀመጥ አለመቻል) ፡፡ 
③ አጠቃላይ የሰውነት ድካም መኖር መጥባትንና ማኘክን አስቸጋሪ ያደርገዋል ፡፡ 
④  የመተንፈስ ችግሮች መጥባትን፣ ማኘክን እና መዋጥን አድካሚ ያደርጉታል። 
⑤ በፈጠነ የልብ ምት እና መተንፈስ ምክንያት የሚፈጠሩ ከፍተኛ የኃይል (ምግብ) ፍላጎቶች በድካም እና 

በእንቅልፋማነት ብዛት የተነሳ አይሟሉም። 

 

የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  ምሳሌዎች  (ምን  እንደሚመስሉ)   

ድካም እና የእንቅልፍ መጨመር 

o በሚመገቡበት ጊዜ አዘውትረው ይተኛሉ 
o ለመመገብ ከእንቅልፉ ለማንቃት አስቸጋሪ ነው 
o ተለቅ ያለ ልጅ ይበልጥ እንዲደክም የሚያደርጉትን አንዳንድ ምግቦችን 

ያስወግዳል  



ምዕራፍ. 6|ንዑስ ክፍል 6.2: ለአመጋገብ  አስቸጋሪ  የሆኑ  ዋና  ዋና  የአካል  ጉዳት  አይነቶች    

 

 
224 

የሚመገበውን የምግብ መጠን መቀነስ 
o ሙሉ ምግቦችን ለመውሰድ ወይም ሙሉውን ምግብ ለመብላት አለመቻል  
o በቀን እና በሌሊት ጥቂት ምግብ ብዙ ጊዜ መመገብ 

ረጅም የምግብ ጊዜ መውሰድ o ሲመገቡ ከ 30 ደቂቃዎች በላይ ሊወስዱ ይችላሉ  

ያልተቀናጀ አመጋገብ 

o በሚመገቡበት ጊዜ የመጥባት፣ የመዋጥ እና የመተንፈስ ሂደትን የማስተባበር 
ችግ 

o ጡት ወይም ጡጦ በሚጠቡበት ጊዜ ወይም በምግብ ወቅት በጣም ማልቀስ  
o ትንፋሽ ማጠር ፈሳሽ ሲወስዱ ከአየር ጋር መዋጥ 

አፍን የማንቀሳቀስ ችግር 
o ደካማ የጡት አሳሳብ (ከአፍ ውስጥ ወተት ሊፈስ ይችላል) 
o በድካም ምክንያት የተወሰኑ የምግብ አይነቶችን መመገብ አለመቻል 

ምግብን መምረጥ 

o ከጠጣር ምግቦች ፈሳሾችን መምረጥ  
o  ከከባድ ምግቦች ይልቅ ቀላል (ለስላሳ) ምግቦችን መምረጥ 
o ድካም እንደሚያስከትሉባቸው በማሰብ ፈሳሾችን ፣ ምግቦችን እና መመገብንም 

እንኳ ማስወገድ  

ደካማ የምግብ ፍላጎት እና የዘገየ እድገት 
o ጥቂት ምግብ ብቻ በመመገብ ምክንያት ለእደገትና በሽታን ለመቋቋም የሚሆኑ 

አስፈላጊ ንጠረ ነገሮችን ማግኘት አለመቻል 

 

 

ሴሬብራል ፓልሲ/ጡንቻን የሚያልፈሰፍስ በሸታ 
 
 ሴሬብራል  ፓለሲ/ ምንድነው?   
 
ሴሬብራል ፓልሲ በአእምሮ ጉዳት ምክንያት የአንድን ልጅ የአካል ጡንቻዎችን የመንቀሳቀስ እና የማስተባበር ችሎታን 
የሚጎዳ በሽታ ነው ፡፡ አንዳንድ ልጆች ከመወለዳቸው በፊት ፣ ሲወለዱ ወይም በተወለዱ በመጀመሪያ አመታት ውስጥ 
ሴረበራል ፓለረሲ ሊከሰትባቸው ይችላል፡፡   ሴሬብራል ፓልሲ ያለው እያንዳንዱ ልጅ ለእሱ ለየት ያሉ ፈታኝ ችግሮች 
ይኖሩታል፡፡ የእነዚህም ፈተናዎች ደረጃ ከቀላል እስከ ከባድ ሊሆን ይችላል። ሴሬብራል ፓልሲ በልጆች ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እየተባባሰ መሄድ የለበትም። 

 

 

 

 



ምዕራፍ. 6|ንዑስ ክፍል 6.2: ለአመጋገብ  አስቸጋሪ  የሆኑ  ዋና  ዋና  የአካል  ጉዳት  አይነቶች    

 

 
225 

 

ምንም እንኳን ሴሬብራል ፓልሲ ያለባቸው አንዳንድ 
ልጆች መናገር ባይችሉም እንኳ ብዙውን ጊዜ ምን 
እየተባለ እንደሆነ እና በዙሪያቸው ምን እየተከናወነ 

እንዳለ ይገነዘባሉ ፡፡ ሁሉም ሴሬብራል ፓልሲ ያለባቸው  
ልጆች የእውቀት (የአስተሳሰብ / የአእምሮ) መዘግየት    

ላይኖርባቸው ይችላል፡፡ 

 

ሴረብራል ፓልሲ ያላቸው ልጆች የሚከተሉት ሁኔታዎች ይታይባቸዋል  

 በሰውነት ክፍሎች ውስጥ ከፍ ያለ ወይም ዝቅተኛ ጥንካሬ 
 ዘገምተኛ እድገት 
 ሌሎች የጤና እክሎ:  ራስን ስቶ መውደቅ ፣ የመማር ችግር ፣ የእይታ እና / 
ወይም የመስማት እክል ፣ የሆድ ድርቀት (ጠጣር ፣ ደረቅ ሰገራ ወይም 
በሳምንት ከሦስት ጊዜ በታች) ፣ ድርቀት ፣ ማደግ አለመቻል (የሚጠበቀው 
መደበኛ አካላዊ እድገት አለመኖር) ፣ ወዘተ ፡፡ 

 አማራጭ የመግባቢያና የግንኙነት ዘዴዎች (ስዕሎች ፣ መሳሪያዎች ፣ 
ወዘተ) ያስፈልጋቸዋል 

የአመጋገብ  ችግሮች ለምን  በብዛት ይሰተዋላሉ?  

ሴሬብራል ፓልሲ ያላቸው ልጆች የሚከተሉትን ጨምሮ የተለያዩ የአመጋገብ ችግሮች 
ሊያጋጥሟቸው የሚችሉበት በርካታ ምክንያቶች አሉ ፡፡ 

① መደበኛ ያልሆነ የጡንቻ ቁጥጥር ምግብ መመገብን እና መዋጥን 
አስቸጋሪ ፣ የማይመች እና አልፎ ተርፎም ደህንነቱ ያልተጠበቀ ያደርገዋል ፡፡ 

② ደካማ የሰውነት አቀማመጥ እና/ ወይም ጭንቅላትን እና አንገትን 
መቆጣጠር አለመቻል ለመብላትና ለመጠጣት አፍ መክፈትን አስቸጋሪ 
ያደርገዋል፡፡ 

③ ከፍ ባለ የጡንቻ እንቅስቃሴ ምክንያት ልጆች በአንድ ቀን ውስጥ 
ከሚመገቡት በላይ ሀይል ስለሚጠቀሙ/ካሎሪ 
ስለሚያቃጥሉየሚያስፈልጋቸውን የምግብ /የሀይል መጠን ሳያገኙ ሊቀሩ 
ይችላሉ።  

④ ዝቅተኛ የማኘክ ችሎታ/የጡንቻ ጥንካሬ ጠንከር ያሉ ምግቦችን 
ለመመገብ አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ 
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የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  ምሳሌዎች  (ምን  እንደሚመስሉ)  

የትንታ ክስተት መጨመር  

o በአፍ ውስጥ ምግብ እና መጠጥ አያቆዩ መዋጥ 
o ተደጋጋሚ ሳል ፣ በምግብ መታነቅ ፣ ምግብ እና ፈሳሾችን ማስታወክ ፥ ማቀርሸት፥ቋቅ 

ማለት 
o ምግብ በሚመገቡበት ጊዜ እና ከምግብ በኋላ እርጥበት ያለው የድምፅ መኖር→

የመታፈን/የትንታ ምልክት ሊሆን ይችላል 
o ተደጋጋሚ የሳንባ ሕመሞች ወይም ኢንፌክሽኖች። 

ረጅም የምግብ ጊዜ መውሰድ o ሲመገቡ ከ 30 ደቂቃዎች በላይ ሊወስዱ ይችላሉ ፡፡ 

አፍን የማንቀሳቀስ ችግር 

o ምግቦችን ለማኘክ እና ለመዋጥ ከንፈሮችን ፣ ጉንጮዎችን ፣ መንገጭላዎችን እና 
ምላሶችን ለመጠቀም መቸገር 

o በማንኪያዎች እና ከ ኩባያዎች ለመብላት / ለመጠጣት አፉን ለመክፈት እና 
ለመዝጋት መቸገር ፡፡ 

o ወደ ሌሎች ምግቦች በተለይም ማኘክ ወደሚያስፈልጉ ጠጠር ያሉ ምግቦች መሸጋገር 
መቸገር 

o ዘግይተው በመመገባቸዉ ምክንያት ጠጣር ምግቦችን ለመመገብ የሚያስችል አፍን 
የማንቀሳቀስ ችሎታ አለመኖር 

አካላዊ ችግሮች 

o ምግብን በትክክል መያዥ አለመቻል 
o ትክክል ያልሆነ የጭንቅላት እና የአንገት አቀማመጥ (ወደ ፊት ፣ ወደ ኋላ ፣ ወደ ጎን) 

የልጅን አመጋገብ አስቸጋሪ እና ደህንነቱ ያልተጠበቀ ያደርገዋል፡፡  
o  በእጆች እና በጀርባ አካባቢ ከፍ ያለ ጥንካሬ መኖር ራስን መመገብን ፈታኝ 

ያደርገዋል ፡፡ 

የስሜት ህዋሳት መዛባት እና የሚመገቡትን 
ምግብ መቀነስ 

o  በተወሰኑ የምግብ ሸካራነት እና ለስላሳነት እነዲሁም የሙቀት መጠን ምክንያት 
የሚከሰት የጡንቻ መሸማቀቅ   

o  በሚቀርቡላቸው ምግቦችና በዙሪያቸው ባሉ ሌሎች ነገሮች በመጨናነቅ የሚመጣ 
የጡንቻ መሸማቀቅ 

o  ከጠጣር ምግቦች ይልቅ ፈሳሽ ነገሮችን መምረጥ 
o ከጠንካራ ምግቦች ይልቅ ቀላል (ለስላሳ) ምግቦችን መምረጥ 
o ድካም እንደሚያስከትሉባቸው እና ምቾት እነደሚያሳጧቸው (እነደሚስላቸው፥ትን 

እነደሚላቸውወዘተ) በማሰብ ፈሳሾችን ፣ ምግቦችን እና አጠቃለይ መመገብንም 
እንኳ ማስወገድ  

o ዘግይተው በመጀመራቸው ወይም ቀደም ብለው ባለመልመዳቸው ምክንያት 
ምግቦና መጠጦችን ለመውሰድ ፈቃደኛ አለመሆን  

ከእድገትና ከአመጋገብ ጋር የተገናኙ ጉዳዮች  
o በተመጣጠነ ምግብ እጥረት ፣ በአመጋገብ ልዩነት እና በከፍተኛ የኃይል ፍላጎት የተነሳ 

የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እና የድርቀት ተጠቂ መሆን 
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የከንፈር እና የላንቃ መሰንጠቅ   

 
የከንፈር  እና  የላንቃ  መሰንጠቅ  ምንድነው?   
 
የከንፈር እና የላንቃ መሰንጠቅ በወሊድ ወቅት የሚከሰቱ 
ችግሮች ናቸው። ይህ የሚሆነው አንድ ልጅ በላይኛው 
ከንፈር ፣ በአፍንጫው እና / ወይም በአፉ ጣሪያ 
(ላንቃ)ክፍት ሆኖ የተወለደ ሲሆን ነው ።አንድ ልጅ 
የከንፈር ፣ ወይም የላንቃ በአንዳንድ ሁኔታዎች ደግሞ 
የሁለቱም መሰንተቅ ሊኖረው ይችላል። ይህንን ሁኔታ 
ለማስተካከል ልጆች ብዙውን ጊዜ ለብዙ ዓመታት ብዙ 
ቀዶ ጥገናዎችን ሊያደርጉ ይችላሉ ፡፡ 

 

 
የከንፈር እና/ ወይም የላንቃ መሰንጠቅ ያለባቸው ልጆች፡ 

 ድምጽ ለማውጣት እና ለመናገር መቸገር (ለመናገር ወይም ቋንቋን ለመጠቀም መዘግየት) 
 ማደግ አለመቻል (የሚጠበቀው መደበኛ አካላዊ እድገት አለመኖር) 
  የጥርስ እድገት እና ማኘክ ችግሮች (ጥርሶች በሌሉበት ፣ በደንብ ባልተስተካከለ መንገድ ወይም በአፉ ወደ ጎን 
ሊያድጉ ይችላሉ) 

 ህክምና ካልተደረገ ተደጋጋሚ የጆሮ ኢንፌክሽኖች እና ሊከሰት የሚችል የመስማት ችሎታ መቀነስ ፡፡ 

 

የአመጋገብ  ችግሮች  ለምን በብዛት  ይሰተዋላሉ?  

የከንፈር እና/ ወይም የላንቃ መሰንጠቅ ያለባቸው ልጆች የሚከተሉትን ጨምሮ   የተለያዩ የአመጋገብ 
ችግሮች ሊኖሩባቸው የሚችልበት በርካታ ምክንያቶች አሉ ፡፡ 

① በተደጋገሚ ፊት ላይ የሚደረጉ የህክምና ስራዎች/ቀዶ ጥገናዎች ምክንያት በሚፈጠሩ 
ስሜታዊነት ጡጦ ፥ማንኪያና ኩባያ የመሳሰሉ መመገቢያ እቃዎችን እያለቀሱ በመግፋት 
ሲነኩ ምቾት እነደሚነሳቸው ያሳያሉ 

② በምግብ ጊዜ ምቾት ማጣት (ከአፍንጫ ከሚወጣው ምግብ ፣ ሳል ፣ በምግብ መታነቅ ፣ 
ከአፍ / ፊት ቁስለት ወዘተ) ምክንያት ምግብን እምቢ ይላሉ፡፡ 

③ በከንፈራቸው ቀዳዳ አየር ስለሚወጣ ጡት ወይም ጡጦ ለመጥባት 
የሚያስፈልገውን ግፊት ለማድረግ ይቸገራሉ፡፡ 

④ የፊት፣ የአፍ እና የጥርሶች ጉዳት የተወሰኑ ምግቦችን ለማኘክ አስቸጋሪ ወይም 
የማይመች ያደርጉታል ፡፡ 

⑤ በከንፈር እና / ወይም በአፍ ውስጥ ያሉ ክፍተቶች ምግቦችን / ፈሳሾችን በማፍሰስ 
በአፍ ውስጥ ማቆየት እና በአግባቡ ማኘክ እና መዋጥ አለመቻልን ያስከትላሉ፡፡  
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የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  ምሳሌዎች  (ምን  እንደሚመስሉ)  

በቂ ያልሆነ አመጋገብ 

o በተከፈተ ቀዳዳ ምክንያት ጡት ወይም ጡጦ ለመጥባት መቸገር  
o ደካማ በሆኑ የመጠጥ እና የአመጋገብ ችሎታዎች ምክንያት በምግብ ወቅት 

መተኛት ወይም በቀላሉ አለመመገብን ይመርጣሉ፡፡ 
o በሚመገቡበት ጊዜ እና በኋላ ፈሳሽ ወይም ምግቦች ከአፍንጫቸው ይወጣሉ። 
o መደበኛ ጡጦዎች እና የጡት ጫፎች ከእነዚህ ልጆች የአመጋገብ ሂደት ጋር 

በጥሩ ሁኔታ አይሰሩም ፡፡ 

የትትንታ/መታፈን ክስተት መጨመር 

o በመመገብና በመጠታት/ በመጥባት ወቅት ተደጋጋሚ ሳል ፣ መታነቅ ፣ ወይም 
ማስታወክ 

o ምግብ በሚመገቡበት ጊዜ እና ከምግብ በኋላ እርጥበት ያለው የድምፅ ጥራት 
መኖር→የመታፈን/የትንታ ምልክት ሊሆን ይችላል 

o በአፍንጫ ውስጥ የሚጣበቁ ፈሳሽ እና ምግቦች በመተንፈሻ ቱቦ ወደ ታች 
በመውረድ ትንታ ወይም መታነቅ ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ 

o ተደጋጋሚ የሳንባ ሕመሞች ወይም ኢንፌክሽኖች። 

ረጅም የምግብ ጊዜ መውሰድ o ሲመገቡ ከ 30 ደቂቃዎች በላይ ሊወስዱ ይችላሉ ፡፡ 

አፍን የማንቀሳቀስ ችግር 

o ፈሳሾችን መጥባት እና ምግቦችን ማኘክ እና መዋጥ አለመቻል 
o ወደ ሌሎች ምግቦች በተለይም ማኘክ ወደሚያስፈልጉ ጠጠር ያሉ ምግቦች 

መሸጋገር መቸገር 
o ዘግይተው በመመገባቸዉ ምክንያት ጠጣር ምግቦችን ለመመገብ አፍን 

የማንቀሳቀስ ችሎታ አለመኖር 

የስሜት ትብነት የሚመገቡትን ምግብ መቀነስ 

o ከ’ጠንካራ’ ምግቦች ይልቅ ‘ቀላል’ (ለስላሳ) ምግቦችን መምረጥ 
o ድካም እንደሚያስከትሉባቸው በማሰብ ፈሳሾችን ፣ ምግቦችን እና መመገብንም 

እንኳ ማስወገድ ፡፡ 
o ዘግይተው በመጀመራቸው ወይም ቀደም ብለው ባለመልመዳቸው ምክንያት 

ምግብና መጠጦችን ለመውሰድ ፈቃደኛ አለመሆን 

ከእድገትና ከስረአተ ምግብ ጋር የተገናኙ ጉዳዮች 

 የሚመገቡት ምግብ መጠን በመቀነሱ ምክንያት ውስን አይነት ምግብ መመገብን እና አፍ 
ውስጥ ምግብ ማድረግ አለመፈለግን ሊያመጣ ይችላል  
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መስማት አለመቻል/ 
ለመስማት መቸገር 
መስማት አለመቻል  እና  
ለመስማት መቸገር  ምንድነው?   

 

መስማት አለመቻል አንድ ልጅ በአንድ 

ወይም በሁለቱም ጆሮዎች መስማት 

የማይችልበት ሁኔታ ሲሆን ለመስማት 

መቸገር ማለት ደግሞ አንድ ልጅ የተወሰኑ ድምጾችን መስማት እየቻለ ሁሉንም ድምጾች ግን በአንዱ ወይም በሁለቱም 

ጆሮዎች በትክክል ሳይሰማ ሲቀር ነው፡፡ መስማት የተሳነው ልጅ መለስተኛ ፣ መካከለኛ ወይም ጥልቅ የመስማት ችሎታውን 

ሊያጣ ይችላል ፡፡ ልጆች መስማት የተሳናቸው ወይም ለመስማት የሚቸገሩ ሆነው ሊወለዱ ይችላሉ ወይም ከጊዜ በኋላ 

የመስማት ችሎታቸውን ሊያጡ ይችላሉ ፡፡ 

 

መስማት የተሳናቸው ወይም ለመስማት የሚቸገሩ ልጆች: 

 የእድገት መዘግየት ይታይባቸዋል፣ በተለይም በትምህርት እና / ወይም በግንኙነት ፡፡ 
  በትምህርት ቤት ወይም በትምህርታቸው ላይ ችግሮች ይገጥሟቸዋል፡፡  
  ራሳቸውን ለመግለጽ እና ከሌሎች ጋር ለመግባባት ይቸገራሉ፡፡ 
  አማራጭ የመግባቢያና የግንኙነት ዓይነቶች ለመጠቀም ይገደዳሉ (ስዕሎች ፣ መሳሪያዎች ፣ ወዘተ.) 

 

የአመጋገብ  ችግሮች  ለምን በብዛት  ይሰተዋላሉ?  

መስማት የተሳናቸው ወይም ለመስማት የሚቸገሩ ልጆች የሚከተሉትን ጨምሮ በተለያዩ ምክንያቶች የአመጋገብ ችግሮች 
ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ ፡፡ 

① ከፍ ያለ የስረአተ ስሜት መኖር መመገብን እና አዳዲስ ምግቦችን መልመድን የሚያጨናንቅ ክስተት ያደርገዋል፡፡ 
②  ውሱን የሆነ የመስማት ችሎታ ለመመገብ እና አንዳንድ ከአመጋገብ ጋር የተያያዙ ጉዳዮቸን ለመማር መረጋጋትን 

የበለጠ ከባድ ያደርገዋል፡፡ 
③ ከመስማት ችሎታ ችግር ጋር ተያይዘው የሚመጡ ሌሎች እንደ የእይታ ፣ አካላዊ ወይም አዕምሯዊ እክሎች 

የልጁን የአመጋገብ እድገት ተጽዕኖ ያደርጉበታል፡፡  
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የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  ምሳሌዎች  (ምን  እንደሚመስሉ)  

የስሜት ትብነት 

o በአከባቢያቸው ባሉ ነገሮች በተለይም በሚያዩአቸው ነገሮች 
በጣም መጨናነቅ። 

o ምግብ ላይ የሚኖራቸው ትኩረት ስለሚቀንስ የሚበሉት ምግብ 
ያንሳል ፡፡ 

አፍን የማንቀሳቀስ ችግር 
o የተወሰኑ የምግብ አይነቶችን ለመመገብ መቸገር 
o ዘግይተው ምግብ መብላት ስለሚጀምሩ በአፋቸው ጠንከር ያሉ 

ምግቦችን ለመብላት/ለማኘክ ይቸገራሉ፡፡ 

ከሌሎች ሁኔታዎች ጋር የተዛመዱ ተግዳሮቶች (ሴሬብራል ፓልሲ ፣ 
የአእምሮ እድገት ዉሱንነት ፣ የእይታ ችግሮች ፣ ወዘተ.) 

o ከፍተኛ በሆነ የስሜት መረበሽ ምክንያት ምግብን ለመቀበል 
ፈቃደኛ አለመሆን 

o ዘግይተው ምግብ መብላት ስለሚጀምሩ አፋቸው ጠንከር ያሉ 
ምግቦችን ለመብላት/ ለማኘክ ይቸገራሉ፡፡ 

የእድገትና የአመጋገብ ጉዳዮች ፡፡ 
o ምግብን ዘግይቶ በመጀመር፣ በጥቂት የምግብ አይነቶች ብቻ 

በመወሰን እና የተለያዩ ጥንካሬ እና ልስላሴ ያላቸውን ምግቦችን 
ባለመልመድ  

 

ዳውን ሲንድሮም/የአአምሮ 
እድገት ዝግመት  

ዳውን  ሲይንድሮም  ምድነው?   

ዳውን ሲንድሮም የእድገት እና የአዕምሯዊ/የመማር መዘግየትን 
የሚያስከትል አንድ ልጅ ሲወለድ አብሮ የሚኖር የዘረመል ሁኔታ 
ነው ፡፡ ሁሉም ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ልጆች የሚጋሩዋቸው 
በርካታ የተለመዱ አካላዊ መገለጫዎች አሉ። ሆኖም ፣ እያንዳንዱ 
ልጅ እነዚህ መገለጫዎች በተለያዩ ደረጃዎች ያለው ልዩ ግለሰብ 
ነው። 
 
ዳውን ሲይንድሮም ያለባቸው ልጆች: 

 የተለመዱ መገለጫዎች-ወደ ላይ የተቀለበሱ ዐይኖች ፣ 
ትናንሽ ጆሮዎች ፣ ሰፋ ያለ ምላስ ፣ በዛ ያለ ምራቅ ፣ 
ጠፍጣፋ የፊት ቅርጽ ፣ አጭር ቁመት እና የተጨማደደ 
የእጅ መዳፍ 

 ዝቅተኛ የጡንቻ እንቅስቃሴ/ጥንካሬ  
 የእንቅልፍ ችግር 
   ዘገምተኛ እድገት 
  የእድገት መዘግየት 
 የሚከተሉትን ጨምሮ ሌሎችም የጤና ችግሮች - የማየት ፣ የመስማት ፣ የልብና የሳንባ (የመተንፈስ) ችግሮች ፣ 
ወዘተ. 

  አማራጭ የመግባቢያና የግንኙነት ዓይነቶች ለመጠቀም መገደድ (ስዕሎች ፣ መሳሪያዎች ፣ ወዘተ.) 
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የአመጋገብ  ችግሮች  ለምን በብዛት  ይሰተዋላሉ?  

ዳውን ሲንድሮም ያለባቸው ልጆች የሚከተሉትን ጨምሮ የተለያዩ የአመጋገብ ችግሮች ያሉባቸው ናቸው፡፡ 

① የስሜታዊ ስረአተ ሰሜት መኖር የተለያዩ የምግብ ልስላሴ እና ጥንካሬ አይነቶች ፥ የሙቀት መጠን፥ ጣእም ወደ 
አላቸው የምግብ አይነቶች የሚያደርጉትን ሽግግር አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡  

② የጡንቻቸው አለመጠንከር ጠንከር ያሉ ምግቦችን መመገብን ከባድ ከማድረጉ ባሻገር እነዚሀን አግባብ ለሆነ የአፍ 
እንቅስቃሴ እድገታቸውና እና የምግብ ብዝሀነትን ለማሳደግ ጠቃሚ የሆነውን የተለያየ ጥንካሬ እና ልስላሴ 
ያላቸውን ምግቦች የመሞከርን ሁኔታ ዘግይተው እንዲጀምሩ ሊያደርጋቸው ይችላል። 

③ ጠንከር ያሉ ምግቦችን መመገብ አለመቻላቸው ለመብላት በተለይም ማኘክ የሚጠይቁ ከባድ የምግብ አይነቶችን 
እንዳይበሉ ያግዳቸዋል፤ ይህም ልጆች ሊያገኙ የሚገባቸውን የምግብ መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል፡፡  

④ ትኩረት ማጣት እና የመንቀዥቀዥ ባህሪያት ቁጭ ብለው ምግብ በአግባቡ እንዳይመገቡ ያደርጓቸዋል፡፡  

የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  ምሳሌዎች  (ምን  እንደሚመስሉ)  

አካላዊ ችግሮች 
o ምግብን በአግባቡ ለመመገብ ልጅን በተመቻቸ ቦታ ላይ ማስቀመጥ አስቸጋሪ ነው 
o የዝቅተኛ ድምጽ መኖር በመመገቢያ ወንበሮች ላይ እንዲንሸራተቱ ወይንም እንዲተኙ 

ስለሚያደርግ ጭንቅላትን እና አንገትን ቀጥ አድርጎ በመያዝ መመገብን ከባድ ያደርገዋ፡፡  

የሚመገበውን የምግብ መጠን መቀነስ 
o ምግብ በመመገቢያ ሰአት ሁልጊዜ መተኛት 
o የመጥባት ፣ የመዋጥ እና የመተንፈስ ሂደት አለመቀናጀት 
o ትልቅ ልጅ ለመብላት አድካሚ የሚመስሉትን ምግቦች አለመቀበል 

ረጅም የምግብ ጊዜ መውሰድ o ሲመገቡ ከ 30 ደቂቃዎች በላይ ሊወስዱ ይችላሉ ፡፡ 

አፍን የማንቀሳቀስ ችግር 

o የጡት/ የጡጦ ወተትን በአግባቡ መጥባት አለመቻል (የፈሳሽ ከአፍ መፍሰስ) 
o በድካምና ጥንካሬ በማጣት ምክንያት ማኘክ የሚያስፈልጋቸውን ምግቦች መጥላት 
o ያልተለመዱ ምግቦችን በሚወስዱበት ጊዜ ማሳል፣ መታነቅና ትን ማለት፡ 
o ዘግይቶ ምግብ በመጀመር ምክንያት ጠንከር ያሉ ምግቦችን ለመብላት የማላመጥና 

የመዋጥ ችሎታ ማነስ 

የሰውነት አካላትን ለማዘዝ መቸገር o ራስን መመገብ አለመቻል 

የስሜት ትብነት 
o አንዳንድ ምግቦችን መብላት ድካም እንደሚያስከትል በማሰብ ከመብላት መቆጠብ 
o ቀላል/ ለስላሳ የሆኑና እና የተለመዱ የምግብ አይነቶችን ብቻ መመገብ   
o አፋቸውን በምግብ መጠቅጠቅ / ከመጠን በላይ መጉረስ  

ከእድገትና ከአመጋገብ ጋር የተያያዙ ችግሮች  
o ምግብን ዘግይቶ በመጀመር፣ በጥቂት የምግብ አይነቶች ብቻ በመወሰን እና የተለያዩ 

ጥንካሬ እና ልስላሴ ያላቸውን ምግቦችን ባለመልመድ 
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 በአልኮል አማካኝት የሚመጣ የፅንስ መጎዳት እና ለአደንዛዥ ዕጾች 
የተጋለጡ ህጻናት 

 

በአልኮል  አማካኝነት  የሚመጣ  የፅነስ  መጎዳት እና  ለአደንዛዥ  እጽ  
መጋለጥ  ምን  ማለት  ነው? 

በአልኮል አማካኝነት የሚመጣ የፅነስ መጎዳት ማለት አንድ ልጅ እናቱ እርጉዝ 
እያለች አልኮል በመጠጣቷ ምክንያት ልጁ ሲወለድ አብረው የሚከሰቱ የተለያዩ 
የጤና እክሎች ናቸው ፡፡ አንዲት እናት ነፍሰጡር እያለች አደንዛዥ ዕፅ 
የምትጠቀም ከነበረ የምትወልደው ልጅ ለአደንዣዥ እጽ ተጋላጭ ይሆናል።  
የአደንዘዥ ዕጹ አይነት ፣ ጥቅም ላይ የዋለው መጠን እና ዕጾቹ/ መድሀኒቶቹ 
በእርግዝና ወቅት ጥቅም ላይ የዋሉበት ጊዜ የልጁን ተጋላጭነት ደረጃ ይወስኑታል፡
፡ 

አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት ምንም ያህል አልኮል 
ብትጠጣ መጠጡ የምትወልደውን ልጅ በአልኮል 
አማካኝነት የሚመጣ የፅነስ መጎዳት ችግር 
እንዲኖርበት ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

 
በአልኮል አማካኝነት የሚመጣ የፅነስ መጎዳት እና ለአደንዛዥ እጽ ተጋላጭ የሆኑ ልጆች ሊኖራቸው የሚችሉ ነገሮች፤  

 በአልኮል አማካኝነት የሚመጣ የፅነስ መዛባት ችግር የተለመዱ መገለጫዎች: ትናንሽ ጭንቅላት ፣ በላይኛው 
ከንፈር እና አፍንጫ መካከል መስመር ወይም እብጠት ፣ አጭር ቁመት እና ዝቅተኛ ክብደት። 

 የእንቅልፍ ችግር 
 ብስጭት እና አለመረጋጋት 
 የባህርይ ችግሮች (በጣም ንቁ መሆን ፣ ትኩረት የማጣት ችግር) 
  የመማር ችግሮች (ደካማ የማስታወስ እና የማመዛዘን ችሎታ ፣ የመወሰን ችሎታ መቀነስ እና ችግር የመፍታት 
ክህሎት ማነስ) 

 ሌሎች የጤና እክሎች የመስማት እና የማየት ችግር ፣ የኩላሊት ፣ የልብ እና / ወይም የአጥንት ህመሞች 
 በመንካት ፣ በማሽተት ፣ በመቅመስ ፣ በመስማት ፣ ወዘተ. ልጆች በከፍተና ደረጃ ስሜታዊ ሊሆኑባቸው የሚችሉ 
የስሜት ትብነት ፥የስሜታዊነት ችግሮች መኖር 

 በእንቅስቃሴዎቻቸው፣ በተንከባካቢዎቻቸው እና በእለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቻቸው መካከል የሚከሰቱ 
ለውጦችን ለማስተናገድ መቸገር 

 በሰውነት ውስጥ ከፍ ያለ ወይም ዝቅተኛ የጡንቻ ጥንካሬ እና የመንቀጥቀት ምልክቶች። 
 የእድገት መዘግየት 
 በትምህርት ቤት ፣ በስራ ፣ በቤት እና / ወይም በማህበረሰቡ ውስጥ የመሥራት ችሎታ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ 
ችግሮች ፡፡ 

የአመጋገብ  ችግሮች ለምን  በብዛት ይሰተዋላሉ?  

በአልኮል አማካኝነት የሚመጣ የፅነስ መዛባት እና ለአደንዛዥ እጽ የተጋለጡ ልጆች የሚከተሉትን ጨምሮ አመጋገባቸውን 
አስቸጋሪ የሚያደረጉባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ፡፡ 

① ከፍተኛ የሆነ ስሜታዊ ስረአተ ስሜት እና አለመረጋጋት፥ማባበል አለመቻል 
② የሰውነት ጡንቻ ጥንካሬ መለዋወጥ እና የአካሉ መዘግየት ልጁ እያደገ በሄደ ቁጥር የሰውነት አካሎቹ በትብብር 

የመስራት እና የመንቀሳቀስ መዘግየት እነዲኖራቸው እና የተለያዩ አይነት ምግቦችን መመገብ እንዳይችል እንቅፋት 
ይሆናሉ፡፡ 



ምዕራፍ. 6|ንዑስ ክፍል 6.2: ለአመጋገብ  አስቸጋሪ  የሆኑ  ዋና  ዋና  የአካል  ጉዳት  አይነቶች    

 

 
233 

③ ልጆች እንቅልፍ በትክክል የመተኛት እና የመንቃት ችግሮች ሊገጥሟቸው ይችላሉ፡፡ ወይም መደበኛ የእንቅልፍ 
መርሃግብር ለመከተል ፈተና ሊያጋጥማቸው ይችላል። 

 

የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  ምሳሌዎች  (ምን  እንደሚመስሉ)  

ድካም እና የበዛ እንቅልፍ 
o በሚመገቡበት ጊዜ አዘውትረው ይተኛሉ። 
o ለመመገብ ከእንቅልፉ ለማንቃት አስቸጋሪ ነው። 
o ተለቅ ያለ ልጅ ሲበላ ድካም የሚፈጥሩበትን ምግቦች አምቢ ይላል  

ዝቅተኛ መጠን ያለው ምግብ/ መጠጥ 
መውሰድ  

o ሙሉውን ምግብ መብላት አለመቻል 
o በቀን እና በሌሊት ብዙ ጊዜ አነስተኛ መጠን ያለው ምግብ መብላት 

ረጅም የምግብ ጊዜ መውሰድ o ሲመገቡ ከ 30 ደቂቃዎች በላይ ሊወስዱ ይችላሉ፡፡ 

የሚመገበውን የምግብ መጠን መቀነስ 

o የጡት/ የጡጦ ወተትን በአግባቡ መጥባት አለመቻል (የፈሳሽ ከአፍ መፍሰስ) 
o ደካማ የጡት ወተት አሳሳብ (ከአፍ የሚወጣ ፈሳሽ ማውጣት) 
o ምግብ በመመገቢያ ሰአት ሁልጊዜ መተኛት 
o የመጥባት ፣ የመዋጥ እና የመተንፈስ ሂደት አለመቀናጀት 

አካላዊ ችግሮች  

o ምግብን በአግባቡ ለመመገብ ልጅን በተመቻቸ ቦታ ላይ ማስቀመጥ አስቸጋሪ 
ነው 

o አነስተኛ ጥንካሬ መኖር በመመገቢያ ወንበሮች ላይ እንዲንሸራተቱ ወይንም 
እንዲተኙ ስለሚያደርግ ጭንቅላትን እና አንገትን ቀጥ አድርጎ በመያዝ መመገብን 
ከባድ ያደርገዋል 

o ከፍተኛ ድካም የሰውነት አካልን የጭንቅላትን እና የአንገትን ከልክ በላይ መዘርጋት 
ያስከትላል  

የስሜት ህዋሳት መረበሽ እና የምግብ እጥረቶች 
የአካባቢ ችግሮች  

o በዙሪያቸው ባሉ ነገሮች በተለይም ብሩህ ፣ ጫጫታ እና ንቅትቅት ባለ አካባቢ 
መጨናነቅ    

o ለተወሰኑ የምግብ አይነቶች ፣ ጣዕሞች ፣ የሙቀት መጠን፣ ወዘተ ልዩ ፍላጎትና 
ምርጫ ማሳየት 

o እንደተራበ፣ እንደተጠማ ወይም በልቶ/ ጠጥቶ እንደጠገበ ማዋቅ አለመቻሉ  
o ትኩረት ከማጣት የተነሳ የመጥገብ ስሜትን ለማምጣት አፍን በምግብ መጠቅጠቅ  
o አዳዲስ ምግቦችን እና ፈሳሾችን አለመሞከር 
o የምግብ አይነቶች ማነስ  

አፍን የማንቀሳቀስ ችግር 

o ደካማ የጡት/ የጡጦ አጠባብ  
o በድካም እና ምግብ ላይ ትኩረት ባለማድረግ ምክንያት የተወሰኑ የምግብ 

አይነቶችን በተለይም ማኘክ የሚፈልጉትን አለመመገብ ፡፡ 
o ትኩረት በማጣት እና ምግብን በደንብ ባለማድቀቅ ተደጋጋሚ ትንታ፣ ማሳልና 

በምግብ መታነቅ  

አዝጋሚ ወይም የዘገየ የእድገት ሁኔታ 
o ምግብን ዘግይቶ በመጀመር፣ በጥቂት የምግብ አይነቶች ብቻ በመወሰን እና ጠጠር 

ያሉ ምግቦችን ባለመልመድ  
o የዘገየ እድገት 
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 ያለጊዜው መወለድ እና  ዝቅተኛ ክብደት ይዞ መወለድ?   
ያለጊዜዉ  መወለድ  እና  ሲወለድ  ዝቅተኛ  ክብደት  ያለዉ  ልጅ  ምን ማለት  ነዉ? 

ያለጊዜዉ መወለድ ማለት ከሚጠበቀው 
የመውለጃ ጊዜ ቀድሞ የተወለደ ማለትም (ከ 37 ሳምንታት 
የእርግዝና ጊዜ በፊት) የተወለደ ማለት ነው። ይህ ለህጻናት ሞት 
እና በተደጋጋሚ ሆስፒታል መግባት ዋነኛ ምክንያት ነው፡፡  
በወሊድ ወቅት ከሚጠበቀው በታች ክብደት ያላቸው ሕፃናት 
የስኳር በሽታን ፣ ከመጠን በላይ ውፍረትን፣ ከፍተኛ የደም 
ግፊትን እና ሞትን ጨምሮ ለበርካታ የጤና ችግሮች በከፍተኛ 
ደረጃ ተጋላጭ ናቸው፡፡  ያለጊዜያቸው ቀድመው የሚወለዱ 
ህጻናት ብዙውን ጊዜ በእናታቸው ሆድ ውስጥ ወሳኝ የሆነውን 
የአንጎል ፣ የሳንባ እና የፈሳሽ ማመላለሻ ቱቦዎች የእድገት ሂደት 
በሙሉ ወይም በከፊል ሊያጡት ይችላሉ፡፡ ብዙውን ጊዜ 
ቀጫጫ ሕፃናት የተወለዱት አስፈላጊውን እድገት 
ከመጨረሳቸው በፊት ስለሚሆን ከተወለዱ በኋላ 
አመጋገባቸውን ከባድ ያደርገዋል፡፡ 

 

አንድ ህጻን ሲወለድ ክብደቱ ዝቅተኛ ነው የሚባለው ከ 2500 ግራም ወይም 2.5 ኪ.ግ 
(5 ፓውንድ 8 አውንስ) በታች የሚመዝን ከሆነ ነው፡፡ 
 

ያለ ዕድሜ የተወለዱ እና / ወይም ሲወለዱ ዝቅተኛ ክብደት ያላቸው ልጆች የሚከተሉት ባህርያት ሊኖሯቸው ይችላል፡፡ 
 የእንቅልፍ ችግር  
 ቀደም ብሎ በመወለድ ምክንያት በሁሉም የእድገት አይነቶች መዘግየት 
 የባህርይ ችግሮች ወይም የመማር ተግዳሮቶች 
 የመስማት እና የማየት ችግር ፣ አስም ወይም የአተነፋፈስ ችግሮች ፣ ወዘተ. 
 ስሜታዊ የስርአተ ስሜት 
 ከፍተኛ የሆነ ብስጭት እና ያለመረጋጋት ችግር 
 ረጅም ወይም ተደጋጋሚ የሆስፒታል ሕክምና 
 የምግብ መፈጨት ችግሮች ወይም የምግብ ፍላጎት ማጣት 

 

የአመጋገብ  ችግሮች  ለምን በብዛት  ይሰተዋላሉ?  

ያለ ዕድሜያቸው የተወለዱ ልጆች እና / ወይም ሲወለዱ ዝቅተኛ ክብደት ያላቸው ልጆች የሚከተሉትን ጨምሮ 
አመጋገባቸውን አስቸጋሪ የሚያደርጉባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ፡፡ 

① ከፍ ያለ የስረአተ ስሜት መኖር እና እና አለመረጋጋት፥  ለማባበል አስቸጋሪ መሆን 
②  ያልጎለበተ የሰውነት አካል ወይም የውስጥ ስርዓት፣ እንደ መተንፈስ ፣ መጥባት እና መዋጥ ያሉ አስፈላጊ የሆኑ 

ክህሎቶች እድገት ሳይጠናቀቅ ቀድሞ ያለጊዜ መወለድ አመጋገብን አስቸጋሪ በማድረግ ከተወለዱም በኋላ 
እድገታቸው እንዲዘገይ ምክንያት ይሆናል፡፡ 

③ የእንቅልፍ እና ከመጠን በላይ ንቁ የመሆን ችግሮች ለመመገብ መንቃትን ወይም ንቁ ሆኖ የመመገብ ሂደትን 
አስቸጋሪ ያደርጉታል፡፡  
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④ በሚደጋገሙ የህክምና ሂደቶች በሚፈጠሩ የስሜት መረበሽ ምክንያት ልጆች በአመጋገብ ወቅት እንደ ጡጦ፣ 
ማንኪያ፣ ኩባያ የመሳሰሉ የመመገቢያ እቃወች ሲነኳቸው ወይም ገና ሲያዩ በመግፋትና በማልቀስ መመገብ 
አለመፈለጋቸውን ሊገልጹ ይችላሉ፡፡ 

⑤ በምገባ ጊዜ ምቾት ማጣት (ቶሎ ቶል ማሳል ፣ በምግብ መታነቅ ፣ ማቀረሸት /ማቃር ፣ በህክምና ሂደቶች/ቀዶ 
ጥገናዎች ህመም መሰማት ፣ ወዘተ) ምግብ መመገብ አለመፈለግን ያስከትላል፡፡  

የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  ምሳሌዎች  (ምን  እንደሚመስሉ)  

ድካም እና የበዛ እንቅልፍ 
o በሚመገቡበት ጊዜ አዘውትረው መተኛት 
o ለመመገብ ከእንቅልፉ መንቃት አለመቻል 
o ትልቅ ልጅ በቀላሉ የድካም ስሜት የሚያስከትሉ ምግቦችን ከመውሰድ መቆጠብ 

ዝቅተኛ መጠን ያለው ምግብ/ መጠጥ መውሰድ 
o ሙሉውን ምግብ መብላት አለመቻል 
o በቀን እና በሌሊት ብዙ ጊዜ ጥቂት ምግብ ብቻ መመገብ 

ቶሎ ቶሎ አለመመገብ o ሲመገቡ ከ 30 ደቂቃዎች በላይ ሊወስዱ ይችላሉ፡፡ 

ያልተደራጀ አመጋገብ 

o ከጡት ወይም ከጡጦ በአግባቡ ለመመገብ መቸገር 
o ደካማ የመጥባት ክህሎት (ወተት/ ፈሳሽ ከአፍ መፍሰስ) 
o በሚመገቡበት ጊዜ ማልቀስና መነጫነጭ 
o ያልተቀናጀ የመጥባት ፣ የመዋጥ እና የመተንፈስ ሂደት 
o በአየር ወይንም በፈሳሽ መልክ ማጋሳት/ ማቀርሸት 
o ከፍ ያለ የምግብ ምኞት/ ፍላጎት 

አካላዊ ችግሮች  

 

o ምግብን በአግባቡ ለመመገብ ልጅን በተመቻቸ ቦታ ላይ ማስቀመጥ አስቸጋሪ 
ነው 

o የዝቅተኛ ድምጽ መኖር በመመገቢያ ወንበሮች ላይ እንዲንሸራተቱ ወይንም 
እንዲተኙ ስለሚያደርግ ጭንቅላትን እና አንገትን ቀጥ አድርጎ በመያዝ መመገብን 
ከባድ ያደርገዋ፡፡ 
o ከፍተኛ ድካም የሰውነት አካልን የጭንቅላትን እና የአንገትን ከልክ በላይ 

መዘርጋት ያስከትላል 

አፍን የማንቀሳቀስ ችግር 

o ደካማ የጡት/ የጡጦ አጠባብ  
o በድካም እና ምግብ ላይ ትኩረት ባለማድረግ ምክንያት የተወሰኑ የምግብ አይነቶችን 

በተለይም ማኘክ የሚፈልጉትን አለመመገብ ፡፡ 
o ትኩረት በማጣት እና ምግብን በደንብ ባለማድቀቅ ተደጋጋሚ ትንታ፣ ማሳልና 

በምግብ መታነቅ 

የስሜት እና የምግብ ስርአት መረበሽ  

o በዙሪያቸው ባሉ ነገሮች በተለይም ብሩህ ፣ ጫጫታ እና ንቅትቅት ባለ አካባቢ 
መጨናነቅ 

o ለተወሰኑ የምግብ አይነቶች ፣ ጣዕሞች ፣ የሙቀት መጠን ፣ ወዘተ ልዩ ፍላጎትና 
ምርጫ ማሳየት 

o እንደተራበ፣ እንደተጠማ ወይም በልቶ/ ጠጥቶ እንደጠገበ ማዋቅ አለመቻሉ  

ከእድገትና ከአመጋገብ ጋር የሚያያዙ ችግሮች  
o በጥቂት የምግብ አይነቶች ብቻ በመወሰን፣ በአመጋገብ ወቅት የሚፈጠር የአፍ 

ህመም፣ የምግብ መፈጨት ስርአት ችግር  
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የእይታ እክሎች 

የእይታ  እክል  ምንድነው?   
የእይታ እክሎች ማለት አንድ ልጅ በአንዱ ወይም በሁለቱም ዓይኖች 
ማየት የማይችልበት ሁኔታ ወይም በተወሰነ ደረጃ የማየት ችሎታ 
ሲኖረው ማለት ነው፡፡ ህጻናት ማየት የተሳናቸው ሆነው ሊወለዱ 
ይችላሉ ወይም የማየት ችሎታቸውን ከጊዜ በኋላ ሊያጡ ይችላሉ ፡፡ 
ብዙውን ጊዜ ማየት የተሳናቸው ልጆች አካባቢያቸውን ለማሰስ/ 
ለመዳሰስ በቂ ዕድል አይሰጣቸውም። ይህ የመነቃቃት መቀነስ 
በአመጋገብ ተግባር ላይ የመማር የምቾት እና የፍላጎት ተፅኖ 
ያመጣል።  

ማየት የተሳናቸው ልጆች፡ 

 እድገታቸው የዘገዬ ይሆናል፥ በተለይም የአካላዊ ፣ 
የመጀመሪያ ትምህርት ሂደት እና የተግባቦት ክህሎታቸው 

 የእይታ ሞዴሎች ስለማኖሯቸው እንዴት እንደሚበሉ እና 
እራሳቸውን እንዴት እንደሚመግቡ ለመማር ይቸገራሉ፡፡ 

 በመማር ሂደትና እና በትምህርት ቤት ችግሮች 
ይገጥሟቸዋል 

 አካባቢያቸውን በማስተዋል መገንዘብ አለመቻል 
 ለመማር እና ለመግባባት ሌላ አማራጭ አጋዥ መሳሪያዎችን 
ለመጠቀም መገደድ/ መፈለግ (ብሬይል) 

 

 

 

 

የአመጋገብ  ችግሮች  ለምን በብዛት  ይሰተዋላሉ?  
 
ማየት የተሳናቸው ልጆች አመጋገባቸውን አስቸጋሪ የሚያደርጉባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ፡፡  

① ከፍተኛ የሆነ የስርአተ ስሜት መኖር አዳዲስ ምግቦችን መንካት እና መብላትን በጣም አስጨናቂ ያደርገዋል፡፡ 
② ማየት አለመቻል የሰውነት አካላትን ለተለያዩ ተግባራት የመጠቀም ሂደትን አስቸጋሪ ያደርገዋል (የሰውነት 

ደካማነት፣ የአንገት ጥንካሬ ማጣት ፣ ለመመገብ ቀጥ ብሎ መቀመጥ አለመቻል (ምግቦችን ለመያዝ ፣ ራስን 
ለመመገብ ፣ ወዘተ መቸገር)  

③ ሌሎች እንደ የመስማት ችግር፣ አካላዊ ወይም አእምሯዊ ዉሱንንቶች እና/ ወይም ሕመሞች ማየት ካለመቻል ጋር 
ተያይዘው መከሰታቸው የልጁን የአመጋገብ ሂደትና እድገት የበለጠ አስቸጋሪ ያደርጉታል፡፡ 

④ በከፊል ወይም በሙሉ የማየት ችሎታን ማጣት ተረጋግቶ የመብላት፣ ለአደጋ በልተጋለጠ መልኩ ምግብ አንስቶ 
የመቅመስ እና የመብላት ሂደትን አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡   
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የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  ምሳሌዎች  (ምን  እንደሚመስሉ)  

የስሜት እና የምግብ ስርአቶች መረበሽ 

o በዙሪያቸው ባሉ ነገሮች በተለይም  (በሚነኩ እና  በሚዳሰሱ) መጨናነቅ  
o ለተወሰኑ የምግብ አይነቶች ፣ ጣዕሞች እና የሙቀት መጠኖች ጠንካራ 

ፍላጎት/ ምርጫዎች ማሳየት 
o ለአንዳንድ የመመገቢያ እቃዎች (ጡጦዎች ፣ ኩባያዎች ፣ ሳህኖች) እና 

መጋቢዎች ፣ ወዘተ ጠንካራ ፍላጎት/ ምርጫ ማሳየት 
o ምግብን ከመቅመስ በፊት በእጅ ወይም በእግር ለመንካት ረጅም ጊዜ 

መውሰድ 
o በሌሎች ሰዎች መመገብን አለመቀበል/ አለመፈለግ 
o ከአንድ የምግብ አይነት ወደ ሌላ የምግብ አይነት ለመሸጋገር ረጅም ጊዜ 

መውሰድ 

አፍን የማንቀሳቀስ ችግር 
o የተወሰኑ የምግብ አይነቶችንና ጣእሞችን ለመልመድ መቸገር፡ 
o ዘግቶ ምግብ በመጀመር ምክንያት ጠንከር ያሉ ምግቦችን ለመብላት 

የሚያስችል የመመገቢያ አካላት እድገት መዘግየት 

አካላዊ ችግሮች 
o ለአመጋገብ ምቹ የሆነ አቀማመጥ ይዞ ለመቆየት አለመቻል 
o አመቺ ባልሆነ የምግብ አቀማመጥ/ አያያዝ እና በስሜት መረበሽ 

ምክንያትራስን መመገብ አለመቻል 

ከሌሎች ሁኔታዎች ጋር የተዛመዱ ተግዳሮቶች (ሲፒ ፣ኤ 
.ኤስ..ዲ ፣ የመስማት ችሎታ ማጣት ፣ ወዘተ) 

o ከፍተኛ የሆነ የስሜት መረበሽ ምግብን እና አመጋገብን ላለመቀበል 
ምክንያት መሆን 

o በጡንቻ የእንቅስቃሴ ሁኔታ (ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ) ምክንያት አስቸጋሪ 
የሆነ አቀማመጥ/ አተኛኘት 

ከእድገትና ከአመጋገብ ጋር የተያያዙ ችግሮች 
o ምግብን ዘግይቶ በመጀመር፣ በጥቂት የምግብ አይነቶች ብቻ በመወሰን እና   

የተለያየ ጥንካሬ እና ልስላሴ ያላቸውን ምግቦችን ባለመልመድ  
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 ክፍል 6.3: ከምግቡ ባሻገር: አካል ጉዳተኛ ህፃንን ለመርዳት 
የሚያግዙ ጠቃሚ ተጨማሪ ሐሳቦች 

 

ውሱንነት ኖረም አልኖረም እያንዳንዱ ልጅ በምሉእነት የማደግ ያልተሸራረፈ ተመሳሳይ መብት ሊኖረው ይገባል፡፡ ልጆች 
ተግዳሮት ቢኖርባቸውም ተንከባካቢዎች የእያንዳንዱን ልጅ ጥንካሬ ፣ አቅም እና ፍላጎት መረዳታቸው አስፈላጊ ነው ፡፡ 
ይልቁንም ምግብ መስጠት ብቻ ሳይሆን በሁሉም መልኩ የልጆችን እድገት መደገፍ በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡ ተንከባካቢዎች 
በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቻቸው በጣም ትንሽ ተጨማሪ ሰአትን የሚጠይቀውን  ልጆችን የመደገፍ ተግባርን በማካተት 
የልጆችን ሁለንተናዊ እድገት በቀላሉ ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡  

 

በተለያዬ እድሜ ላይ የሚገኙ አካል ጉዳተኛ ልጆችን ሁለንተናዊ እድገት ለማገዝ የሚረዱ ተጨማሪ መረጃዎችን 

ለማግኘት ምዕራፍ 2 ፣ 3 ፣ 4 እና 5 ን ይመልከቱ ፡፡ 
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አካል ጉዳተኛ የሆኑ ወይም ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ልጆች ለመርዳት 
የሚያግዝ ተጨማሪ ጠቃሚ ማሳሰቢያ 

 

TIP 1: 

ጤናማ ግንኙነቶች የአንጎል እድገትን ይደግፋሉ ፡፡ ምንም እንኳን አንድ ልጅ ልዩ ፍላጎቶች ቢኖሩትም ፣ ጠንካራ እና ጤናማ ሆኖ 
ለማደግ  አዎንታዊ /መልካም ግንኙነት ያስፈልገዋል፡፡ በልጆች እና በአሳዳጊዎች መካከል ያሉ መልካም ግንኙነቶች የልጆችን 
የአንጎል ፣ የአካልና የአእምሮ እድገትና መዳበርን ይደግፋሉ ፡፡ የልጆች የአንጎል እና አካላዊ ጥንካሬ  ከአሳዳጊዎቻቸው ጋር 
በሚኖራቸው የግንኙነት ጥራት ይወሰናሉ ፡፡ በአሳዳጊዎቻቸው ዕለት ዕለት ተገቢውን ትኩረትና አዎንታዊ ግንኙነቶች እያገኙ 
የሚያድጉ ልዩ ፍላጎት  ያላቸው ልጆች  በእውነቱ የተሻለ አካላዊና አዕምሯዊ ጤንነት አላቸው፡፡ እነዚህ ልጆች ብዙውን ጊዜ 
የአመጋገብ ችግር ስላለባቸው ተገቢ ትኩረትና መልካም ግንኙነት ኖሯቸው ማደጋቸው በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡ 

TIP 2: 
ከፍተኛ ተስፋ ይኑርዎት. ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች እኛ ከጠበቅነው በላይ ብዙ ሊሰሩ ይችላሉ ፡፡ ሆኖም እድሉን በማያገኙበት ጊዜ 
ማደግ እና መማር ከባድ ይሆንባቸዋል። ተንከባካቢዎች ለእነዚህ ልጆች ለመጫወት ፣ ለመግባባት ፣ ለመማር እና አዳዲስ ነገሮችን 
ለመሞከር ብዙ ዕድሎችን መስጠት አለባቸው ፡፡ 

TIP 3:  
ጥንካሬያቸውን ያግኙ. ልዩ ፍላጎቶች ያሉት እያንዳንዱ ልጅ የራሱ ልዩ ጥንካሬዎች አሉት ፡፡ ተንከባካቢዎች እነዚህን ጥንካሬዎች 
መለየት እና አንድ ልጅ እድገቱን እንዲቀጥል ለመርዳት እነሱን መጠቀም አስፈላጊ ነው ፡፡ 

TIP 4:  
የእያንዳንዱን ልጅ ማንነት ከግምት ውስጥ ያስገቡ ፡፡ ልዩ ፍላጎቶች ያሉት ልጅ ሁሉ የተለየ ነው ፡፡ ተመሳሳይ ሁኔታ ቢኖራቸውም 
ሁልጊዜ ተመሳሳይ ችሎታ እና ፍላጎት የላቸውም ፡፡ ለእያንዳንዱ ልጅ የምናቀርበው እንክብካቤ በተናጥል መሆን አለበት ፡፡ 

TIP 5: 
ልጆች ከአዎንታዊ ግንኙነቶች አውድ በተሻለ ይማራሉ። በምግብ ሰዓት (እና ከዚያ ውጭ) በልዩ ፍላጎት ላይ ካለ ልጅ ጋር አወንታዊ 
ግንኙነቶችን ማድረግ እድገታቸውን ለመደገፍ በጣም ጥሩው መንገድ ነው ፡፡ 

 

  

 



ምዕራፍ. 6|ንዑስ ክፍል 6.3: ከምግብ ባሻገር, ልዩ ፍላጎቶች 

 

 
240 

 

ልዩ ፍላጎት ላለው ልጅ የሚጠቅሙ ዋና ዋና ነጥቦች  
ልዩ ፍላጎቶች ያሏቸው ልጆች ከሌሎቹ በተለዬ ሁኔታ ከአሳዳጊዎቻቸው ተጨማሪ እንክብካቤ እና ትዕግስት 

ሊፈልጉ ይችላሉ ፡፡ በተለይ እነዚህን ልጆች መመገብ ፈታኝ ሊሆን ይችላል ፡፡ ተንከባካቢዎች ለትንንሽ ልጆች 
የትኛውን ከፍ ያለ ፍላጎት እንዳላቸው ፣ እነዚያ ፍላጎቶች ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ እና እንዴት በተሻለ እነሱን 

እንደሚደግፉ መረዳቱ ጠቃሚ ነው ፡፡ 

 
መረሳት የሌለባቸው  ነጥቦች  

 
① ከፍተኛ ተስፋ ይኑርዎት። ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች እኛ ከጠበቅነው በላይ ብዙ ሊሰሩ ይችላሉ ፡፡ ሆኖም እድሉ 

ካልተሰጣቸው ማደግ እና መማር ከባድ ይሆንባቸዋል። ተንከባካቢዎች ለእነዚህ ልጆች እንደ አዳዲስ ምግቦች 
እና ራስን መመገብ ያሉ የምግብ ጊዜ ልምዶችን ጨምሮ ለመጫወት ፣ ለመግባባት ፣ ለመማር እና አዳዲስ 
ነገሮችን ለመሞከር ብዙ ዕድሎችን መስጠት አለባቸው ፡፡ 

② በአሳዳጊዎቻቸው ዕለት ዕለት ተገቢውን ትኩረትና አዎንታዊ ግንኙነቶች እያገኙ የሚያድጉ ልዩ ፍላጎት ያላቸው 
ልጆች በእውነቱ የተሻለ አካላዊና አዕምሯዊ ጤንነት አላቸው፡፡ እነዚህ ልጆች ብዙውን ጊዜ የአመጋገብ ችግር 
ስላለባቸው ተገቢ ትኩረትና መልካም ግንኙነት ኖሯቸው ማደጋቸው በጣም አስፈላጊ ነው  

 

 

 

የአመጋገብ ችግር ያለባቸውን ልጆች እንዴት በተሻለ ሁኔታ መመገብ እንደሚቻል የበለጠ ዝርዝር መረጃ 
ለማግኘት ምዕራፍ 7 እና አባሪውን ይመልከቱ ፡፡ 
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