
ክፍል  3 :  ልዩ  ማህበረሰቦች  እና  ርእሶች :  
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ክፍል:3 
ልዩ ማህበረሰቦች እና ርእሶች: በተለመዱ የአካ ጉዳት አይነቶች ዙሪያ አመጋገብን 

የሚያግዙ አዎንታዊ መረጃዎች  
 

ምእራፍ 6: አካል ጉዳተኛ የሆነ ወይም ልዩ ፍላጎት ያለው ህፃን 

⇒ ንዑስ ክፍል 6.1: ስለአካል ጉዳተኛ ወይም ልዩ ፍላጎት ስላለው ህፃን አጠቃላይ ግንዛቤ 
⇒ ንዑስ ክፍል 6.2: ለአመጋገብ አስቸጋሪ የሆኑ ዋና ዋና የአካል ጉዳት አይነቶች   
⇒ ንዑስ ክፍል 6.3: ከምግብ ባሻገር: አካል ጉዳተኛ ህፃንን ለመርዳት የሚያግዙ  ተጨማሪ ጠቃሚ ሃሳቦች    

ምእራፍ 7: በሁሉም የእድሜ ደረጃ የተለመዱ የአመጋገብ ችግሮች እና መፍትሄዎቻቸው  
 

⇒ ንዑስ ክፍል 7.1 የመመገቢያ ፈተናዎችን አጠቃላይ ሀሳቦች 
⇒ ንዑስ ክፍል 7.2 የመመገቢያ ፈተናዎችን ለመደገፍ የመጨረሻ ሀሳብ 

ምእራፍ 8: የምግብ ሰአትን ወሳኝ ማድረግ: ልጆችን በመልካም ግንኙነት ማሳደግ       

⇒ ንዑስ ክፍል 8.1: ጤናማ የአእምሮና የአካል እድገት     
⇒ ንዑስ ክፍል 8.2: በየእድሜያቸው ያለውን መስተጋብር መደገፍ 
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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 



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

 

 
221 

 
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  
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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። 
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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 

  



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

 

 
232 

 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፡፡ 
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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 ፡፡ 
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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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በሁሉም  የእድሜ  ደረጃ  የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  እና  
መፍትሄዎቻቸው   

ክፍል 7.1 የአመጋገብ ችግሮችን የተመለከቱ አጠቃላይ 
ሀሳቦች 

ክፍል 7.2 የአመጋገብ ችግሮችን ለማስተካከል የሚረዱ 
አጠቃላይ ሀሳቦች 
 

 

አእምሯችንን አንድ ላይ በመሰብሰብ የልጆቻችንን ሕይወት እንዴት የተሻለ 
ማድረግ እንደምንችል እንመርምር ፡፡ 

                                        ሲቲንግ ቡል 
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 ክፍል 7.1 የአመጋገብ ችግሮችን የተመለከቱ አጠቃላይ 
ሀሳቦች    

    

የአመጋገብ ችግሮችን ለማሰተካከል እገዛ ማድረግ  

አንድ የሆነ የአካል ጉዳት ያለባቸው ልጆች በአብዛኛው የአመጋገብ ችግር ይገጥማቸዋል፡፡ የአመጋገብ ችግሮች ልጁ 
ከተወለደበት ሰአት ጀምሮ ሊከሰቱ   ወይም ከጊዜ በኋላ ሊዳብሩ ይችላሉ ፡፡ ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን ፣ ዋናው ቁም 
ነገር፤ ተንከባካቢዎች አንድ ልጅ እንዲያድግ እና እንዲጎለብት ፤የአመጋገብ ችሎታውን በደህንነትና እና በምቾት የሚያግዝ 
እንክብካቤ እንዴት መስጠት እንደሚቻል ማወቃቸው ነው። ይህ ክፍል በሕፃናት እና በዕድሜ ከፍ ባሉ ልጆች ዘንድ በጣም 
የተለመዱትን የአመጋገብ ችግሮች ያብራራል ፡፡ እንዲሁም እነዚህ ተግዳሮቶች ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ እና ተንከባካቢዎች 
የምገባ ጊዜውን ስኬታማ ለማድረግ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ያጋራል። 
 

የአመጋገብ ችግር ባለባቸው ልጆች ላይ ለሚስተዋሉ የተለመዱ  ውሱንነቶችና አካል 
ጉዳቶች ምሳሌዎች  

 

 
የተለመዱ  ውሱንነቶች  እና  ህመሞች 

 

 የአዕምሮ እድገት መዛባት (ኦቲዝም 
ስፔክትረም ዲሶርደር) 

 የልብ በሽታ 

  ሰረብራል ፓልሲ / ጡንቻን 
የሚያልፈሰፍስ በሸታ 

 የከንፈር እና / ወይም የላንቃ 
መሰንጠቅ 

 መስማት የተሳነው መሆን ወይም 
ለመስማት መቸገር 

 ዳውን ሲንድሮም 

 በማህጸን ውስጥ ለአልኮል ተጋላጭነት  የጨጓራና ቱቦ/ትራክት በሽታዎች 

 ያለጊዜው ቀድሞ መወለድ  የስሜት ህዋሳት መረበሽ (የስሜት 
ትብነት) 

 ለአደንዛዥ እጻች ተጋላጭ መሆን  የእይታ እክሎች 
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በታዳጊ ልጆች ላይ የሚስተዋሉ የተለመዱ  የአመጋገብ ተግዳሮቶች: - 

ተግዳሮት ① እንቅልፋም፣ ለማንቃት ከባድ የሆነ ህፃን 

ተግዳሮት ② ለማባበል ከባድ የሆነ አልቃሻ ህፃን 

ተግዳሮት ③ በቀላሉ የሚደክመው ህፃን 

ተግዳሮት ④ ለመጥባት የሚቸገር ህፃን 

ተግዳሮት ⑤   የማሳል፣ የመታነቅ እና/ ወይም ቋቅ የማለት ችግር ያለበት ሕፃን 

ተግዳሮት ⑥   አዘውትሮ የሚያቀረሸው ሕፃን 

ተግዳሮት ⑦ ልዩ የመህበረሰብ ክፍል፤የከንፈር እና / ወይም የላንቃ መሰንጠቅ ያለበት ልጅ 

ተግዳሮት ⑧ ልዩ የማህበረሰብ ክፍል፤ ቀድሞ ያለጊዜው የተወለደ ሕፃን 

ተግዳሮት ⑨ ልዩ የማህበረሰብ ክፍል፡ ለአደንዛዥ ዕጽ የተጋለጠ ህፃን 
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ከፍ ያሉ ልጆች ላይ የሚስተዋሉ የተለመዱ  የአመጋገብ ተግዳሮቶች: - 

ተግዳሮት ⑩ የጡንቻ ጥነካሬ ችግር ያለበት ልጅ 

ተግዳሮት ⑪ የአፍ ቅርጽ ችግር ያለበት ልጅ 

ተግዳሮት ⑫ የስሜት ህዋሳት ስርአት መረበሽ/የስሜት ትብነት ችግር ያለበት ልጅ 

ተግዳሮት ⑬ የመጉረስ እና የማኘክ ችግር ያለበት ልጅ 

ተግዳሮት ⑭ የመዋጥ ችግር ያለበት ልጅ 

 

ተግዳሮት ቁ. 1፡ እንቅልፋም፣ ለማስነሳት አስቸጋሪ የሆነ ልጅ 

 
ችግሩን  እንዴት መለየት  ይቻላል፡  እነዚህ ሕፃናት 
በሚመገቡበት ጊዜ ይተኛሉ አንዲሁም በሚመገቡበት ጊዜ 
ነቅተው ለማቆየት አስቸጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ ተንከባካቢዎች 
ብዙውን ጊዜ እነዚህ ሕፃናት ቢርባቸውም እንኳ መራባቸውን 
ለማወቅ ይቸገራሉ። በቀላሉ ሊጎዳ የሚችል የሰውነት ስርዓት 
ያላቸው ሕፃናት በተለይም ጊዜው ሳይደርስ የተወለዱ ወይም 
ለአደንዛዥ እፅ የተጋለጡ ህፃናት እጅግ በጣም ስሜታዊ አካላት 
አሏቸው። ብዙውን ጊዜ አስጨናቂ አካባቢዎች እና ሁኔታዎች 
በሚፈጠሩበት ጊዜ እራሳቸውን ለመከላከል እንቅልፍ ይተኛሉ።
የአእመሮ እድገት ዝግመት/ዳውን ሲነድረም ያለባቸውን ፣ የልብ 
ችግሮች (ከልብ ጋር የተያያዙ ችግሮች) ፣ደካማ የጤንነት ሁኔታ 
ያላቸውን ፣ ቀድመዉ የተወለዱ ህፃናት ወይም በማህፀን ውስጥ 
እያሉ ለአደንዛዠ እፅ የተጋለጡ ሕፃናትን ሊያካትት ይችላል። 

 

የተለመዱ የአመጋገብ ችግሮች:  

 ክብደት መቀነስ እና የምግብ ፍላጎት ማጣት 
 በአንድ ጊዜ ብዙ ምግብ መመገብ ላይችል ይችላል 

(የሚመገበዉ የምግብ መጠን መቀነስ) 
 ለመጥባት መቸገር 
 ተደጋጋሚ ሳል እና / ወይም ሲቃ ፥ለመዋጥ መቸገር 
 በፍጥነት መድከም እና ለማንቃት ወይም ነቅቶ 
ለማቆየት መቸገር 

 በቀላሉ መድከም እና ለመመገብ በሚሞክርበት ጊዜ መተኛት 
 ብስጩ እና አልቃሻ 
 ደካማ የሰውነት እድገት እና ፈጣን ያልሆነ የክብደት አጨማመር 
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እንዴት መርዳት እንደሚቻል  

 

መመገብ እና የመመገቢያ ጊዜ 

 

o ሕፃኑ በሚያሳየው የረሃብ ምልክቶች ላይ በመመርኮዝ ብዙ ጊዜ ይመግቡት (አባሪ 9ቸ-
1 ፣ 9ቸ-2) ። 

o ህፃኑን በየሁለት ወይም በሶስት ሰዓቱ መመገብ ፡፡ 
o ምግብን በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ሰአት መግቦ ለመጨረስ ሰአትን ይገድቡ  

መሳሪያዎች 

 

o ህጻኑ በቀስታ እንዲመገብ የሚያስችል የጡጦ ጫፍ / ጡጦ ለምሳሌ በዝግታ የሚያፈስ 
የጡጦ ጫፍን ይምረጡ ፡፡ (ምእራፍ 1 ክፍል 5 ፣ አባሪ 9ሰ) 

አቀማመጥ 

 
o ህፃኑን ከ 45 ድግሪ በላይ በሆነ ቀጥ ያለ ቦታ መመገብ ፡፡ 
o የህፃናት አቀማመጥ ቁልፍ ጉዳዮችን ይከተሉ ፡፡ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፤ ምዕራፍ 2 ክፍል 

3) 
o የሕፃኑን እጆች ወደ ደረት አምጠተው ዳሌው እና ጉልበቱ ታጠፍ ብሎ ይመግቡ ፡፡ 

ሌሎች የምንረዳባቸዉ መንገዶች 

 

o ከመመገብዎ በፊት ወይም በመመገብ ጊዜ ረጋ ያለ የመቀስቀሻ ዘዴዎችን ይጠቀሙ 
(አባሪ 9 ተ) ፡፡ 

o የበለጠ ብርሃን እና ድምጽ ባለው ብሩህ ክፍል ውስጥ ይመግቡ ወይም ፀጥ ባለ 
ጨለማ ክፍል ውስጥ ይመግቡ (ለህጻኑ በተሻለ ሁኔታ የሚሰራው የትኛዉ አንደሆነ 
እንዲያሳይዎት ያድርጉ) ፡፡ 

o ህፃኑ ነቅቶ እንዲቆይ በሚመግቡበት ጊዜ ይራመዱ። 
o ሕፃኑን ከእንቅልፉ ለማንቃት እና / ወይም እንደነቃ ለማቆየት አይሸፋፍኑት ወይም 

ልብሱን ያዉልቁለት 

 
ተግዳሮት ቁ.2 በጣም አልቃሻ ልጅ 

 
መለየት  የሚቻልበት  መንገድ-እነዚህ ህጻናት ብዙ ጊዜ በሚመገቡበትም እና በማይመገቡበትም ሰአት 

ያለቅሳሉ ፡፡ ተርበው ሊታዩ ይችላሉ፤ ከዚያም ጡጦ ሲሰጡዋቸዉ በጣም ያለቅሳሉ ፡፡ በቀላሉ ሊጎዳ የሚችል የስውነት 
ስርዓት ያላቸው ሕፃናት ፣ በተለይም በሕክምና የተወሳሰበ ችግር ያለባቸዉ ሕፃናት ወይም ቀደም ብለው የተወለዱ ወይም 
እንደ አደንዛዥ ዕፅ ወይም አልኮሆል ላሉ ንጥረ ነገሮች የተጋለጡ ህፃናት ያልተመቻቸዉ መሆኑን እና ጭንቀታቸውን 
ለመግለጽ ሊያለቅሱ ይችላሉ። ለተንከባካቢዎች ግራ የሚያጋባ እና ለምን እንደተበሳጩ ለመረዳት በጣም ከባድ ሊሆን 
ይችላል ፡፡ በተጨማሪም እነዚህ ህፃናትን ለማባበል በጣም አስቸጋሪ ናቸው ፤ወይም ለረጅም ጊዜ አይረጋጉም። የልብ ችግር 
ያለባቸውን (የልብ ሁኔታ) ሕፃናትን ፣ በማህፀን ውስጥ እያሉ ለዕፅ የተጋለጡ ሕፃናትን ፣ ቀድመዉ የተወለዱ ፣በጤናቸው 
ሁኔታ ምክንያት በቀላሉ ሊጎዱ የሚችሉ ፣ የማየት ወይም የመስማት ችግር ያለባቸው ሕፃናት ወይም የነርቭ ሥርዓት 
እድገት መዘግየት ችግር ያለባቸዉን ህፃናትን ሊያካትት ይችላል ፡፡ 
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የተለመዱ የአመጋገብ  ችግሮች:  

• ለመጥባት መቸገር 
• የሚነጫነጭ እና ቁርጠት ያለው   
• ጡጦ አልጠባም ማለት 
• እንቅስቃሴ መጨመር (መቁነጥነጥ ፣ መንፈራፈር ፣ 

ወዘተ) 
• ለማረጋጋት እና እንደተረጋጋ ለማቆየት ከባድ የሆነ 
• ደካማ እድገት እና ፈጣን ያልሆነ የክብደት አጨማመር 
• ደካማ የምግብ ፍላጎት እና ክብደት መቀነስ 

 
 

 

. 

 

 

 

 

እንዴት መረዳት እንደሚቻል  

መመገብ እና ተገቢ ጊዜ 

 

o በመደበኛነት እና ቶሎ ቶሎ በየሁለት ወይም በየሦስት ሰዓታት ልዩነት 
ምግብን ያቅርቡ ፡፡ 

o  እንደአስፈላጊነቱ አነስተኛ ምግብ ቶሎ ቶሎ ያቅርቡ ፡፡ 
o  ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ሰአት ለመመገብ የገዜ 

ገደብ ያድረጉ። 

እቃዎች 

 

o  በፍጥነት የማያፈስ ለስላሳ የጡጦ ጫፍ ይጠቀሙ ፣ ብዙውን ጊዜ ዜሮ 
ወይም አንድ በጡጦ ጫፍ ላይ ተዘርዝረዋል (ምዕራፍ 1 ክፍል 5 አባሪ 
9ሰ) ፡፡ 

o  ከምግብ በፊትና በኋላ ህፃኑን ለማረጋጋት የእንጀራ እናት ጡጦ ያቅርቡ 
(አባሪ 9ሰ) ፡፡ 

o  በሁለት የምግብ ሰአት መካከል ህፃኑን ለማረጋጋት ማዘል ፡፡ 

 

የአመጋገብ አቀማመጥ 

o  ለህፃናት የአመጋገብ አቀማመጥ ቁልፍ ክፍሎችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 
ክፍል 1; ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

o ህፃኑን በጨርቅ በመጠቅለል ወይም ህፃኑን ወደ ክንዳችን ልጥፍ አድርጎ 
ማቀፍ (ምዕራፍ 2 ክፍል 3) 

o ህፃኗን እጆቿንና ክንዶቿን ወደ ውጪ አውጥቶ በመጠቅለል፤ እጇን አፏ 
እንዲደርስ እና ራሷን ለማረጋገት እንድትችል እና ምቾት እነዲሰማት 
በማድረግ በክንድዎ እና በእጅዎ ይቀፏት (ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

o  ከፍ አድርገን በመያዝ ተለመዳዊ የእናት እቅፍ አቀመመጥን ፥በጀርባ 

 

የተኛን ወይም 
እንቅልፍ ላይ ያለን ህፃን መመገብ አደገኛ ነው። ህፃናትን ቀጥ አድርጎ 
ኣስቀምጦ እና ሲነቁ ብቻ ይመግቡ። 
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ድጋፈ ለጠጥ ያለ አቀማመጥን ወይም በጎን የመገደም አቀማመጥን 
በመጠቀም መመገብ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

ሌሎች መንገዶች o  ለማረጋጋት አዘውትሮ የእንጀራ እናት ጡጦ መስጠት (አባሪ 9) ፡፡ 
o  ምግብ ከመመገቡ በፊት የእንጀራ እናት ጡጦ ወይም ጣቱን እንዲጠባ 

ይስጡት (አባሪ 9ሰ) ። 
o  ህፃኑን ፀጥ ያለ ጨለማ በሆነ ስፍራ ውስጥ ያረጋጉና እና ይመግቡ 

(ምዕራፍ 1 ክፍል 3 አባሪ 9 ተ) ፡፡ 
o  ሕፃኑን ለማረጋጋት ቅላፄ ያለው ፣ ተደጋጋሚ እንቅስቃሴዎች እና 

ድምፆችን ይጠቀሙ።  ኣባሪ 9ተ ን ይመልከቱ ፡፡ 

 

ህፃኗ በተጨነቀች ጊዜ ጡጦ እንድትጠባ በግዴታ ወደ አፏ ውስጥ አያስገቡ ፡፡ በመጀመሪያ 
ህፃኗን ያረጋጉ እና ከዚያ ጡጦ ይስጡ ፡፡ ጡጦ እንዲጠቡ ከተገደዱ ሕፃናት የበለጠ 
ሊበሳጩ እና መመገብን እንኳን ከነአካቴው እምቢ ሊሉ ይችላሉ ፡፡ 

 

ያስታውሱ-እንደ ማልቀስ ፣ ወደ ኋላ ጀርባ መለጠጥ፥ የተሸበሸበ ግንባር ማሳየት፣ ዐይን 
መፍጠጥ ፣ ቅነድብን ወደላይ ማንሳት ፣ ፈጣን፥ጎልቶ የሚሰማ የትንፋሽ ድምፅ፣ ጭንቅላትን 
ወይም ዓይኖችን ወደ ሌላ አቅጣጫ ማዞር ፣ ወዘተ የመሳሰሉትን ያሉ የጭንቀት ምልክቶች ካሉ 
አባሪ 9ቸ -2 እና 9 ተ ለይ የተቀመጡትን ስልቶች በመጠቀም ህፃኑን እንዲረጋጋ ያድርጉ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሕፃናት የተረጋጉ ሲሆኑ 
በላቀ ሁኔታ ይመገባሉ። 
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አንዲት ትንሽ ልጅ ተንከባካቢዋ እስትንፋስዋን ለመያዝ አጭር 
ዕረፍት እየሰጠቻት በቀስታ ስትመግባት  

 

 

 

 
ተግዳሮት ቁ.3 በቀላሉ የሚደክም ህፃን  

 
መለየት  የሚቻልበት  መንገድ: -  እነዚህ ህጻናት ብዙ ጊዜ 
እስኪደክማቸው ድረስ ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ይመገባሉ። 
በሚመገቡበት ጊዜ ብዙውን ጊዜ እነቅልፋቸው ስለሚመጣ ምግባቸዉን 
ለማጠናቀቅ ይቸገራሉ ፡፡ በተለይም በቀላሉ ሊጎዳ የሚችል የሰውነት 
ስርዓት ላሏቸው ሕፃናት መመገብ ከባድ ስራ ነው ። የልብ ወይም የሳንባ 
ችግሮች ያለባቸዉ ህፃናት ወይም ቀድመዉ የተወለዱ ሕፃናት 
ከሚጠበቀው በላይ በፍጥነት ይደክማሉ እናም ለመመገብ እና ሌሎች 
ብዙ እንቅስቃሴዎችን (ለመቀመጥ ፣ ለመዳህ) አቅም አይኖራቸዉም ፡፡ 
የልብ ወይም የመተንፈሻ (ሳንባ) በሽታ ያለባቸው ሕፃናትን ፣ የአእምሮ 
እድገት ዝግመት/ ዳውን ሲንድረም ፣በጤናቸው ሁኔታ ምክንያት 
በቀላሉ ሊጎዱ የሚችሉ ህፃናትን፣ ቀኑ ሳይደርስ የተወለዱ ወይም 
በማህፀን ውስጥ እያሉ ለዕፅ የተጋለጡ ሕፃናትን ሊያካትት ይችላል። 

 

 

የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች:  

 ክብደት መቀነስ እና የምግብ ፍላጎት አለመኖር 
 በአንድ ጊዜ ብዙ ምግብ መመገብ አለመቻል 
 ለመጥባት መቸገር (ደካማ የሆነ አጠባብ ፣ ፈሳሽ 
ምግብን ማንጠባጠብ/ማፍሰስ) 

 ለመዋጥ መቸገር ፣ ተደጋጋሚ ሳል  
 እና / ወይም ማቃሰት /ሲቃ 

 መጥባት ፣መዋጥ እና መተንፈስን የማስተባበር 
ችግር  
 

 በሚመገቡበት ጊዜ ቶሎ ቶሎ መተንፈስ 
 በሚመገቡበት ጊዜ በፍጥነት ይደክማሉ እና 
እንቅልፍ ይተኛሉ 

 ደካማ እድገት እና የዘገየ የክብደት መጨመር 
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እንዴት መርዳት እንደሚቻል  

 

መመገብ እና ሰአቱ 

 

o  ብዙ ጊዜ በየሁለት ሰዓቱ በመጠን አነስ ያለ ወተት ቶሎ ቶሎ ይስጡ (60 ሚሊ ወይም 
2 ኤል.ኦ. ዜድ) ፡፡  

o ቀስ በቀስ በአንድ የምገባ ጊዜ የሚመገቡትን የምግብ መጠንን ለመጨመር 
የሚያስችላቸውን ጥንካሬን ለመገንባት የአመጋገባቸውን ፍጥነት መቆጣጠር (አባሪ 
9በ) ። 

o ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ለመመገብ ጊዜ ይገድቡ ፡፡ 

መሳሪያዎች 

 

o የደከመ ሕፃን በቀላሉ መጥባት የሚያስችለዉ ለስለስ ያለ የጡት ጫፉን ይጠቀሙ ፡፡ 
o ከህፃኗ የመመገብ ችሎታ ጋር በሚስማማ ፍጥነት ለመመገብ የሚያስችለውን የጡጦ 

ጫፍ እና ጡጦ ይምረጡ። በጣም ፈጣን ፍሰት ሕፃንን ሊያጠግብ እና አድካሚ ሊሆን 
ይችላል። በጣም ቀርፋፋ ፍሰት ሕፃንን ሊያበሳጭ እና አድካሚ ሊሆን ይችላል (ምዕራፍ 
1 ክፍል 5 አባሪ 9ሰ) ፡፡ 

አቀማመጥ 

 

o ለህፃናት የቦታ አቀማመጥ ቁልፍ የሆኑ ጉዳዮችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ምዕራፍ 
2 ክፍል 3) 

o ከፍ አድርገን በመያዝ የተለመደ የማጥባት አስተቃቀፍ/ አቀመመጥን ፥በጀርባ ድጋፍ 
ለጠጥ ያለ አቀማመጥን ወይም በጎን የማጋደም አቀማመጥን በመጠቀም መመገብ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

o ህፃኑን በጨርቅ በመጠቅለል ወይም ህፃኑን ወደ ክንዳችን ልጥፍ አድርጎ ማቀፍ 
(ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

o ህፃኗን እጆቿንና ክንዶቿን ወደ ውጪ አውጥተው በመጠቅለል፤ እጇን አፏ ጋር 
እንዲደርስ እና ራሷን ለማረጋገት እንድትችል እና ምቾት እነዲሰማት በማድረግ 
በክንድዎ እና በእጅዎ ይቀፏት (ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

ሌሎች የምንረዳባቸዉ መንገዶች 

 

 

o ህጻኑ በደንብ እንዲጠባ ለመርዳት ምግብ ከመስጠትዎ በፊት የእንጀራ እናት ጡጦ 
መስጠት (አባሪ 9 ሰ) ፡፡ 

o ጡጦዉን ወደ ታች ጫን የማድረግ ዘዴን በመጠቀም እንዲጠባ ማበረታታት (አባሪ 
9በ) ፡፡ 

o ግንጭል እና አገጭ የመደገፍ ዘዴን በመጠቀም እንዲጠባ ማገዝ (አባሪ 9 በ) ፡፡ 
o ከንፈር እና ጉንጭን የመደገፍ ዘዴን በመጠቀም እንዲጠባ ማገዝ (አባሪ 9 በ) ፡፡ 
o የጡት ጫፉን በህፃን አፍ ውስጥ ሳያንቀሳቅሱ ቀጥ አድርገዉ ይያዙ መንቀሳቀሱ 

የሕፃኑን ትኩረቱ ሊሰርቅ ወይም ፍሰቱን ሊያስተጓጉል ስለሚችል ፡፡ 

 
ያስታውሱ-የህፃኑን ጉንጭ እና አገጭ በመደገፍ እርዳታ ስንሰጥ የማያግዛቸው ወይም 
የሚያንቃቸዉ ከሆነ ይህ ዓይነቱ ድጋፍ ወዲያውኑ መቆም አለበት ፡፡ 

 
ያስታውሱ-በቀላሉ የሚደክሙ ሕፃናት በምግብ ጊዜም በቀላሉ ይደክማሉ ፡፡ ተለቅ ላለ 
ልጅ ልክ እንደ ሕፃኑ ድጋፍማግኘት ያስፈልገዋል ።ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ደጋግመው ምግብ 
መስጠት ፣ ምግብን በምን ያህል ፍጥነት እንደሚበላ መመጠን እና በቀላሉ ሊላመጥ 
የሚችል ለስላሳ የምግብ አማራጮችን መስጠት ያስፈልጋል።  

 



ምዕራፍ  7 |  ክፍል  7 .1:  የአመጋገብ  ችግሮችን  የተመለከቱ  አጠቃላይ  ሀሳቦች    

 
250 

 

አንድ ሕፃን ከመመገቡ በፊት እንዲረጋጋ እና 
እንዲዘጋጅ ለማድረግ በጨርቅ ጠቅልሎ የእንጀራ እናት 
ጡጦ መስጠት፡፡ 

ተግዳሮት ቁ. 4: ለመጥባት የሚቸገር ልጅ   

እንዴት እንደሚታወቅ :  - እነዚህ ሕፃናት በደንብ ወይም በብቃት መጥባት አይችሉም ፣ ወይም 
በጣም ያልተስተካከለ የአጠባብ ስርአት ሊኖራቸው ይችላል። ከንፈሮቻቸውን እና ጉንጮቻቸውን በመጠቀም ወተት 
እንዲፈስ ለማድረግ የጡት ጫፎችን ለመታገል ችግር ሊገጥማቸው ይችላል ፡፡ ፈጣን ፈሳሾችን መጠጣት በጣም ከባድ 
ወይም አልፎ ተርፎም አደገኛ ሊሆን ይችላል። እነሱ ብዙውን ጊዜ እርጥብ ምግብ የሚመገቡ ሲሆን መጥባት ብዙ ጥረት 
ስለሚጠይቅ በቀላሉ ይደክማሉ። እነዚህ ሕፃናት እንዲሁ ይበልጥ አድካሚ እና አስጨናቂ የሆኑ ምግቦችን ወደ መመገብ 
ሊያመራ የሚችል ጥሩ የጡት አሳሳብ ስልት ለማግኘት መታገል ይችላሉ። ዝቅተኛ የጡንቻ ጥንካሬ ወይም ደካማ ልብ እና 
ሳንባ ያላቸው ሕፃናት ይህ ልዩ ችግር ያጋጥማቸዋል ፡፡ ዳውን ሲንድሮም፤ ዝቅተኛ የጡንቻ ቃና ወይም ለስላሳ ጡንቻዎች 
(ሴሬብራል ፓልሲስ) ያላቸው ሕፃናት፥ ለአደንዛዥ ዕፅ 
ወይም በሆድ ውስጥ አልኮል ላሉ ንጥረ ነገሮች የተጋለጡ 
ሕፃናት፥ ወይም ቀድመዉ የተወለዱ ሕፃናት ፣ በሕክምና 
የተበላሸ ወይም የነርቭ እድገት መዘግየቶች ያለባቸውን 
ሕፃናት ሊያካትት ይችላል ፡፡ ። 

የተለመዱ የአመጋገብብ ችግሮች:  

 በጡት ጫፍ አያያዝ ላይ መቸገር 
 ደካማ አጠባብ 
 የመጥባት ፣ የመዋጥ እና የመተንፈስ ስርአትን 
የማስተባበር ችግር 

 የመታነቅ ፣ የማሳል ፣ ቋቅ የማሰኘት ወይም 
የማግሳት ሁኔታዎች መጨመር 

 ከልክ በላይ ለሀጭ ማዝረክረክ እና / ወይም ከአፍ 
ዉስጥ ፈሳሽ ማጣት 

 ጡጦዉን ለመጨረስ ማዳገት ፣ በቀላሉ መድከም 
 በሚመገቡበት ጊዜ መተኛት 
 ብዙውን ጊዜ ጭንቅላትን ወደላይ መያዝ አለመቻል 
 ደካማ የሰውነት እድገት እና ዘገምተኛ የክብደት 
አጨማመር/ 
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እንዴት መርዳት እንደሚቻል  

 
ተገቢ የመመገቢያ ጊዜ 

 

o ዘወትር በየ 2-3 ሰአቱ ምግብ መስጠት ፡፡ 
o ሕፃናት በቀላሉ የሚደክሙ ከሆነ ብዙ ጊዜ በየሁለት ሰአታት ትናንሽ 

ምግቦችን መስጠት (እንደ 60 ሚሊ ወይም 2 ፍሎ. ኦክስ 2) ፡፡ 
o ህጻንን ለማጥባት የሚረዱ ምግቦችን መመገብ (አባሪ 9 በ) ፡፡ 
o ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ለመመገብ ጊዜ 

ይገድቡ ፡፡ 

መሳሪያዎች o ለደካማ ህፃን ለመጥባት ቀላል የሆነ ለስላሳ የጡጦ ጫፍ መጠቀም ፡፡ 
o የሕፃናትን ችሎታ ጋር የሚጣጣም ፍሰት ያለዉ የጡጦ ጫፍ / ጡጦ 

መምረጥ (ምዕራፍ 1 ክፍል 5 አባሪ 9ሰ) ፡፡ 
o ህፃኑ ወተት ሰጠባ አፉ የሚንጠባጠብ ከሆነ ዜሮ ወይም አንድ ቁጥር 

ላይ ፍሰት ያለዉ የጡጦ ጫፍ ያቅርቡ (ምዕራፍ 1 ክፍል 5 አባሪ 9ሰ) ፡፡ 

አቀማመጥ 

 

o ለህፃናት የቦታ አቀማመጥ ቁልፍ ክፍሎችን መከተል (ምዕራፍ 1 ክፍል 
1; ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

o ህፃኑን ከጭንቅላቱ ከፍ አድርገን ወይም በከፊል ከወገብ ጋለል አድርጎ 
በማስቀመጥ መመገብ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

o እንዳትንሸራተት እጆቿን ደረቷ ላይ እና እግሯ ላይ ማስቀመት ምዕራፍ 2 

ሌሎች የምንረዳባቸዉ መንገዶች 

 

o ህጻን እንዲጠባ የሚያግዝ የእንጀራ እናት ጡጦ ወይም የሕፃኑን ጣቶች 
መስጠት (አባሪ 9 ሰ) ፡፡ 

o በምግብ መካከል የመጥባት ልምምድ እንዲያደርግ የእንጀራ እናት 
ጡጦ መስጠት (አባሪ 9 ሰ) ፡፡ 

o ህፃንን ፀጥ እና ጨለማ በሆነ ስፍራ ውስጥ መመገብ እና ማረጋጋት 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 3 አባሪ 9 ተ) ፡፡ 

o ህጻኑ እንዲረጋጋ ለማገዝ ምት ፣ ተደጋጋሚ እንቅስቃሴዎች እና ድም 
ፃችን መጠቀም (አባሪ 9 ተ) ፡፡ 

o የከንፈር ማነቃቂያ እና ጡጦዉን ጫን የማድረግ ዘዴዎችን በመጠቀም 
እንዲጠጡ ማበረታታት ፡፡ 

o ግንጭል እና አገጭን የመደገፍ ዘዴን በመጠቀም እንዲጠቡ መደገፍ 
(አባሪ 9 በ) ፡፡ 

o የከንፈር እና ጉንጭ የመደገፍ ዘዴን በመጠቀም እንዲጠቡ መደገፍ 
(አባሪ 9 በ) ፡፡  
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ተግዳሮት ቁ.5 የሚያስሉ፤ የሚታነቁ  
ወይም ቋቅ የሚላቸዉ ህፃናት 

እንዴት እንደሚታወቅ :  - እነዚህ ህጻናት 
ምግብ በሚመገቡበት ጊዜ ከጡጦ ፈሳሽ ሲወስዱ፤ በቀጥታ 
ከምግብ በኋላ ወይም  ከሁለቱም በኋላ  ሊያስሉ ፤ሊታነቁ 
ወይም ብዙ ጊዜ ቋቅ ሊሰኙ እና ሊያስመልሱ ይችላሉ ፡፡ እነዚህ 
ሕፃናት ለመመገብ እና ለመተንፈስ እየታገሉ ያሉ ሊመስሉ 
ይችላሉ ፣ በሚመገቡበት ጊዜ ሲቃ ይኖረቸዋል ፡፡ የልብ 
ህመም፣ ዳዉን ሲንድሮም ፣ እንደ ሴረብራል ፓልሲ ያለ 
የጡንቻ ጥንካሬ ችግር ያለባቸዉ  ህፃናትን፤ የከንፈር እና/ 
ወይም የላንቃ መሰንጠቅ ያለባቸዉ ህፃናትን ፣ በሆድ ውስጥ 
ለንጥረ  ነገሮች ለምሳሌ ለአደንዛዥ እፅ ወይም ለአልኮሆል 
የተጋለጡ ሕፃናትን ወይም ቀድመዉ የተወለዱ ወይም የነርቭ 
እድገት  መዘግየት ችግር ያለባቸዉን ህፃናትን ሊያካትት ይችላል፡፡ 

 

የተለመዱ የአመጋገብ  ችግሮች: -  

• ለመመገብ የመጥባት- የመዋጥ- የአተነፋፈስ ስርአትን የማስተባበር ችግር 
• ፈሳሾችን ወይም የራሱን ምራቅ የመዋጥ ችግር 
• ከልክ በላይ ለሀጩን ማዝረክረክ እና / ወይም ከአፍ ውስጥ ፈሳሽ መጥፋት 
• በቀላሉ መድከም እና ጡጦዉን ለመጨረስ መቸገር 
• ተደጋጋሚ ሳል ፣ መታነቅ እና / ወይም ቋቅ ማሰኘት እና ምናልባት ለመጥባት እምቢ ማለት 
• ከመመገብ በፊት እና በምግብ ወቅት ማልቀስ ወይም ብስጭት 
• ደካማ እድገት እና የዘገየ ክብደት መጨመር 

 

ያስታውሱ-ሲመገቡ የሚስሉ ፤ የሚታነቁ ወይም ቋቅ የሚሉ ህፃናት ትን ሊላቸው ይችላሉ (ፈሳሽ 
ወደ ሆዳቸው ሳይሆን ወደ ሳንባ ውስጥ ሲገባ) ፡፡ እነዚህ ህፃናት ዝቅተኛ የመተንፈሻ አካላት 
ኢንፌክሽን እና / ወይም የሳንባ ምች በሽታ በጣም እንዲታመሙ ሊያደርግ ይችላል ፣ ይህም 
በአግባቡ ክብደት መጨመር አለመቸልን እና ሞትን ሊያስከትል ይችላል ። 
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እንዴት መርዳት እንደሚቻል  

መመገቢያ ጊዜ 

 

 

o ህፃኑን በየ2-3 ሰዓት መመገብ 
o ህፃኑ በቀላሉ የሚደክም ከሆነ በየ 2 ሰዓቱ በይበልጥ ትናንሽ ምግቦችን በብዛት 

መመገብ በ 60 ሚሊ ወይም በ 2 ኦዝ ያቅርቡ ፡፡  
o ህጻን ለመጥባት የሚያስችለዉን ፍጥነትን መከተል እና ሳልን ለመቀነስ የሚረዱ 

ምግቦችን መመገብ (አባሪ 9) ። 
o ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ሰአት ገድቦ መመገብ፡፡ 

 
መሳሪያዎች 

o የሕፃናት ችሎታ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ፍሰት ያለዉ የጡጦ ጫፍ / ጡጦ መምረጥ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 5 አባሪ 9ሰ) ፡፡ 

o ለእነዚህ ሕፃናት ዝቅተኛ ፍሰቶች ቀላል እና ደህና ናቸው (ምዕራፍ 1 ክፍል 5 አባሪ 9ሰ) ፡
፡ 

o መጀመሪያ ሌሎች ዘዴዎችን ይሞክሩ ፡፡ ሁሉም ሌሎች ዘዴዎች ካልተሳኩ ፍሰት 
እንዲዘገይ ፈሳሾችን ማወፈር ለመሞከር ያስቡ (እና በፍጥነት በሚያፈስ የጡጦ ጫፍ 
መጠቀም) ። ፍሰቱን ለማፋጠን የጡጦ ጫፎችን አይቁረጡ (ምዕራፍ 1 ክፍል 9 ፣ 
አባሪ 9ሐ እና 9W) ፡፡ 

አቀማመጥ 

 

 

o ለህፃናት የቦታ አቀማመጥ ቁልፍ ክፍሎችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; ምዕራፍ 2 
ክፍል 3) ፡፡   

o ህፃኑን በግራ በኩል ከጭንቅላቱ ከፍ አድርጎ ይዞ መመገብ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; 
ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

o የሕፃኑን እጆችን ወደ ደረቱ አስቀምጦ ፣ ዳሌውን አጠፍ እርጎ በጨርቅ በመጠቅለል ልጁ 
ድጋፍ እንዲያገኝ ማድረግ (ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

ሌሎች የምንረዳባቸዉ መንገዶች o በምግብ መካከል የመጥባት ልምድ እንዲኖረዉ የእንጀራ እናት ጡጦ መስጠት (አባሪ 
9 ጂ) ፡፡ 

o ህፃናኑ ሲመገብ የመዘግየት ችግር ካለበት ለማስገሳት እና ለመልካም ግንኙነት አጭር 
እረፍቶችን ማድረግ ፡፡ 

 
 

ያስታውሱ: - አንዳንድ ሕፃናት ትን ቢላቸውም አያስላቸዉም፣ አይታነቁም ወይም ቋቅ 
አያሰኛቸዉም፡፡ ይህ “ፀጥ ያለ ትንታ ” ተብሎ ይጠራል ፡፡ ተንከባካቢዎች ህፃን በሚመግቡበት 
ጊዜ እና በምገባ አካባቢ እንደ እርጥብ ወይም የሚንዶቆዶቅ ድምፅ ወይም አተነፋፈስ ፣ ሥር 
የሰደደ እርጥብ ወይም የሚንዶቆዶቅ  ድምጽ ወይም አተነፋፈስ ፣ ውሃ ያዘሉ አይኖች  ፣ የቆዳ 
ቀለም መለወጥ ፣ ተደጋጋሚ በሽታ እና ደካማ ክብደት አጨማመር እና እድገት አይነት 
ምልክቶችን ማየት አለባቸዉ።.   

 

ስለ መዋጥ እና የደህንነት ጥንቃቄዎች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ምዕራፍ 1 ክፍል 2 ን ይመልከቱ። 

ስለ ወፍራም ፈሳሽ የበለጠ መረጃ ለማግኘት ምዕራፍ 1 ክፍል 9 እና አባሪ W ን ይመልከቱ. 
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ተግዳሮት ቁ.6 ዘወትር የሚያቀረሸው  ህፃን  

 
እንዴት ተለይቶ  እንደሚታወቅ :  የጨጓራና የሆድ ህመም 

በሽታ (ሰER) የሚከሰተው ምግብ ከሆድ  ወደ ጉሮሮ ውስጥ ተመልሶ 
በመምጣት ህመም ሲሰማን  እና ምቾት ሲነሳን ነው ፡፡ ሰERD የጨጓራና የሆድ 
ህመም በሽታ በጣም አደገኛ እና ረጅም ጊዜ የሚቆይ የ(ሰER)  በሽታ ነው፤ እና 
ህፃን በደንብ እንዳይመገብ እና ክብደት እንዳይጨምር ሊያግደዉ  ይችላል ፡፡ 
እነዚህ ሕፃናት ብዙውን ጊዜ ያስታዉካሉ (አንዳንድ ጊዜ ከእያንዳንዱ ምግብ 
በኋላ) ፣ ምቾት ያልተሰማቸዉ  እና የተራቡ ቢመስሉም ግን በሚመገቡበት ጊዜ 
ፍርሃት ይሰማቸዋል ፡፡ ብዙውን ጊዜ ከጊዜ በኋላ እነዚህ ሕፃናት ለመመገብ 
እምቢ ይላሉ ምክንያቱም ይህ የማይመች እና አስጨናቂ ተሞክሮ 
ስለሚሆንባቸዉ ፡፡ ዝቅተኛ የጡንቻ ጥንካሬ (ሴረብራል ፓልሲ) ያለባቸውን 
ሕፃናት ፣ በማህፀን ውስጥ እያሉ ለአደንዛዥ ዕፅ ወይም አልኮሆል ያሉ ንጥረ 
ነገሮችን የተጋለጡ ህፃናትን ወይም ከቀናቸው በፊት የተወለዱ ሕፃናትን ወይም 
የነርቭ እድገት መዘግየትን ያጠቃልላል ፡፡ 
  

 
ማንኛውም ሕፃን refቸux ሊኖረው ይችላል - እና 
ብዙ ሕፃናት እየታገሉ እና ህመም ላይ እንደሆኑ 
በጣም ግልፅ ምልክቶችን ያሳያሉ፡፡ 

 
 

የተለመዱ የአመጋገብ  ችግሮች: -  

 ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ማስታወክ 
 በጣም ብዙ ጊዜ ማቀርሸት (ከእያንዳንዱ ምግብ በኋላ ፣ በምግቦች መካከል) 
 አዘውትሮ ማስቀርሸቱ ጡጦ እንቢ ወደ ማለት ሊሄድ ይችላል 
 ከመመገቡ በፊት እና በመመገብ ወቅት ማልቀስ ወይም መበሳጨት (ህጻኑ የራበዉ ይመስላል ነገር 

  ግን ጡጦ ሲቀርብለት እምቢ ይላል) 
 ደካማ እድገት እና የዘገየ ክብደት መጨመር 

ያስታውሱ-ሁሉም የሚያስታዉኩ ሕፃናት የጨጓራ ህመምተኛ አይደሉም ፡፡ “ደስተኛ አቀርሺዎች” 
እና “ደስተኛ ያልሆኑ አቀርሺዎች” አሉ። “ደስተኛ አቀርሸዎች” ብዙ ጊዜ ቢያቀረሹም እነሱን ግን 
አይረብሻቸውም ወይም በአመጋበባቸው ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም።  መመገባቸውን ይቀጥላሉ 
እናም ሲታመሙ ወይም ሲበሳጩ አይታዩም ፡፡ “ደስተኛ ያልሆኑ አቀርሺዎች” ምናልባት የህፃን ልጅ 
የጨጓራ ህመም ሊኖራቸው ይችላሉ። እነዚህ ሕፃናት መብላት እንደፈለጉ ቢያስመስሉም ፣ ነገር ግን 
ጡጦ ሲሰጣቸው ሲፈሩ ወይም ሲበሳጩ ይታያሉ ፡፡ህፃናት የጨጓራ ህመም እንዳለባቸዉ መለየት 
አስፈላጊ ነዉ፡፡   አመጋገቦችን ይበልጥ ምቹ እና ቀና እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ተገቢ እርምጃ 
(መድሃኒቶች ፣ አቀማመጥ ፣ ልዩ ቀመሮች ፣ ወዘተ) መዉሰድ አስፈላጊ ነው ፡፡ 
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እንዴት መደገፍ እንደሚቻል  

የመመገቢያ ጊዜ 

 

o እንደ 60 ሚሊ ወይም 2 ኤፍ ኤል ኦዜድ ያሉ አነስ ያለ መጠን ያለውን 
ወተት በየሁለት ሰዓቱ በብዛት ደጋግመው ማቅረብ በተለይ ትላልቅ 
መጠን ያላቸዉ ምግቦች ማስታወክን የሚጨምሩ ከሆነ ። 

o የማስታወክ ሁኔታን ለመቀነስ በፍጥነት መመገብ (አባሪ 9 በ) ፡፡ 
o ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ይገድቡ ፡፡ 

መሳሪያዎች o የሕፃናት ችሎታ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ፍሰት ያለዉ የጡት ጫፍ / ጡጦ 
መምረጥ ፡፡ለእነዚህ ሕፃናት ዝቅተኛ ፍሰቶች ቀላል ናቸው (ምዕራፍ 1 
ክፍል 5 አባሪ 9ጅ) ፡፡ 

o መጀመሪያ ሌሎች ዘዴዎችን ይሞክሩ ፡፡ ሁሉም ሌሎች ዘዴዎች 
ካልተሳኩ ፍሰት እንዲዘገይ ፈሳሾችን ለማወፈር በጥንቃቄ ለመሞከር 
ያስቡ (እና በፍጥነት በሚያፈሰ የጡጦ ጫፍ መጠቀም) ። ፍሰቱን 
ለማፋጠን የጡት ጫፎችን አይቁረጡ (ምዕራፍ 1 ክፍል 9 ፣ አባሪ 9 
ሐእና 9W) ፡፡ 

አቀማመጥ 

 

o ለህፃናት የቦታ አቀማመጥ ቁልፍ ክፍሎችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 
1; ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

o ህፃኑን ቀጥ ባለ ቦታ መመገብ - ቢያንስ ከ30-45 ድግሪ ማእዘን። ሕፃንን 
በጀርባው እንደተኛ ወይም ከጭንቅላቱ ከፍ ሳያደርጉ አይመግቡ.  

o ህፃኑን በግራ በኩል ከጭንቅላቱ ከፍ አድርጎ ይዞ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 
ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

o ከሁሉም ምግቦች በኋላ ህፃኑ በሆዱ ውስጥ ፈሳሽ እንዲቆይ ለማድረግ 
ከተመገበ ቢያንስ ከ15-45 ደቂቃዎች ያህል ቀጥ አድርጎ ማቆየት (ህጻን 
መያዝ ወይም በቂ ከፍታ የሚሰጥ በጥንቃቄ በተሰራ ልብስ ወይም 
ብርድ ልብስ ወይም ፎጣ በመጠቀም መጠቅለል) ።  

ሌሎች የምንረዳባቸዉ መንገዶች 

 

o ሕፃናትን ማነቃቃትን ለማስወገድ ፣ ማስታወክን ለመቀነስ እና የበለጠ 
ምቾት እንዲሰማቸው ለማድረግ ከምግብ በፊት እና በኋላ የእንጀራ 
እናት ጡጦ መስጠት (አባሪ 9 ሰ) ፡፡ 

o ህፃናትን ሲመገብ የመዘግየት ችግር ካለበት ለማግሳት እና ለመልካም 
ግንኙነት አጭር እረፍቶችን ማድረግ ፡፡ 

o ማስታወክ ለማስወገድ እና ምቾትን ለመጨመር በተቻለ መጠን ህፃኑን 
በትንሹ (እና ሆዱ ላይ ሳይሆን) ማንቀሳቀስ ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አንድ ተንከባካቢ ያለጊዜዉ የተወለደ ህፃን የበለጠ ጡጦዉን ተመችቶት 
እንዲጠባ ለመርዳት በጥንቃቄ ከፍ አድርጋ ይዛትመግባለች። ህፃኑ 
የተወለደው ያለጊዜዉ ስለሆነ ፣ ስሜታዊ የስረአተ ስሜት ስላለው ና 

ከተመገበበኋላ የማቀርሸት እድሉ ሰፊ ነው። 
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ተግዳሮት ቁ.7:  ልዩ የማህበረሰብ ክፍሎች: የከንፈር  እና/ወይም የላንቃ 
መሰንጠቅ ያለባቸዉ ህፃናት  

 
መለየት  የሚቻልበት  መንገድ-  እነዚህ ሕፃናት በከንፈሮቻቸው 
፣ በአፍንጫዎቻቸው እና / ወይም ላንቃቸዉ ላይ ጉድለት 
ኖሮዋቸዉ የተወለዱ ህፃናት ናቸዉ ፡፡ አንዳንድ የላንቃ መሰንጠቅ  
አይነት በሕፃን አፍ ውስጥ የሚገኝበት ቦታ ባለመታወቁ  ምክንያት 
ለማየት በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ፡፡ በእነዚህ ስንጥቆች 
(ስንጥቆች ፣ ክፍተቶች) ምክንያት ህጻናት የጡት ጫፍ ዙሪያን 
አጥብቀዉ የመያዝ ችግር (የከንፈር መሰንጠቅ)  ፣ እና ጡጦን 
በደንብ ለመጥባት  የሚያስፈልጉትን አሳሳብ   የመፍጠር ችግር 
የላንቃ መሰንጠቅ)      አላቸው(፡፡ 

የተለመዱ የአመጋገብ  ችግሮች: -  

 

 በጣም ብዙ አየር መሳብ ፣ ብዙ ጊዜ ማግሳት 
 በጡት ጫፍ ዙሪያ ከንፈሮችን አለመዝጋት 
 ምግብ እና ፈሳሽ ከአፍ ውስጥ መፍሰስ 
 አልመገብም ማለት 
 የጡት ጫፍን ለመያዝና ለመጥባት መቸገር 
 መታነቅ፣ ማሳል እና ተንታ 
 ማስታወክ እና ማቀርሸት 
 ከአፍ እና / ወይም ከአፍንጫ የሚወጣ ፈሳሽ - ሲመገቡ መርጨት 
 ተደጋጋሚ የጆሮ ኢንፌክሽኖች ፣ የጆሮ ፍሳሽ ማስወገጃ እና / ወይም የመስማት ችግር 
 ደካማ ክብደት መጨመር እና እድገት  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

የከንፈር መሰንጠቅ ችግር ያለበት ህፃን 
ልጅ የጡት ጫፍን በተሻለ ሁኔታ 
ለመያዝ በሚረዳዉ ልዩ መመገቢያ 
በተንከባካቢዉ እየተመገበ ፡፡ 
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እንዴት መርዳት እንደሚቻል  

 
 

የመመገቢያ ጊዜ 

 

o ህፃኑን ፈሳሽ ከአፍ ወይም ከአፍንጫ እንዲወጣ የማይፈቅድ መጠን 
በመጠቀም መመገብ ፡፡ 

o ህፃኑን ደጋግመው መመገብ (በየ 2 – 3 ሰዓታት) ። 
o ብዛት መጠን ያለዉ ምግብ መመገብ ከአፍ እና / ወይም ከአፍንጫ 

የሚወጣዉን ፈሳሽ ወይም ማስታወክን እንዲጨምር የሚያደርግ ከሆነ 
በየሁለት ሰዓቱ እንደ 60 ሚሊ ወይም 2 ኤፍ ኤል ኦ ዜድ ያሉ ትናንሽ 
ትናንሽ ምግቦችን በብዛት ማቅረብ ፡፡ 

o  የማፍሰስ ወይም የመነሳሳት ክስተቶች ለመቀነስ ምግብን ያራዝሙ 
(አባሪ 9 በ. 

o ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ይገድቡ. 

መሳሪያዎች 

 

o የሕፃናት ችሎታ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ፍሰት ያለዉ የጡት ጫፍ / ጡጦ 
መምረጥ ፡፡ ዝቅተኛ ፍሰቶች ብዙውን ጊዜ ቀላል ሊሆኑ ይችላሉ ፣ በእነሱ 
ላይ እንደ ዜሮ ወይም አንድ ያሉ ዝቅተኛ ቁጥር ያላቸዉን የጡጦ 
ጫፎችን መሞከር (ምዕራፍ 1 ፣ ክፍል 5 ፣ አባሪ 9ሰ) ፡፡ 

o ከስሩ ሰፋ ያለ የጡጦ ጫፍ (ምዕራፍ 1 ክፍል 5 ፣ አባሪ 9ሰ) ይጠቀሙ ። 
o ህጻኑ ወተትን ለማውጣት ‘መንከስ’ የሚችላቸውን የጡጦ ጫፍ/ ጡጦ 

/ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 5 አባሪ 9ሰ) ፡፡ 
o የከንፈር/ ላንቃ መሰንጠቅ ላለው ህፃን ልዩ ጡጦ ይጠቀሙ (አባሪ 9ሰ) ፡

፡ 

አቀማመጥ 

 

o ለህፃናት የቦታ አቀማመጥ ቁልፍ ክፍሎችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 
1; ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 

o ወደ ጎን ከፍ አድርገን ይዘን መመገብ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; ምዕራፍ 2 
ክፍል 3) ፡፡ 

o በደንብ ቀጥ አድርገን ይዘን መመገብ -ቢያንስ በ 45 ዲግሪ ማእዘን ፡፡ 
በጀርባዋ እንደተኛች ወይም ምንም ከፍ ሳናደርገ ህፃንን አለመመገብ 
(ከዚህ በታች ያለውን ሥዕል ተመልከት) ። 

o ከሁሉም ምግቦች በኋላ ህፃኑ በሆዱ ውስጥ ፈሳሽ እንዲቆይ ለማድረግ 
ከተመገበ ቢያንስ ከ15-45 ደቂቃዎች ያህል ቀጥ አድርጎ ማቆየት (ህፃኑን 
መያዝ ወይም በቂ ከፍታ የሚሰጥ በጥንቃቄ በተሰራ ልብስ ወይም 
ብርድ ልብስ ወይም ፎጣ በመጠቀም መጠቅለል)  

ልሎች የምንረዳባቸዉ መንገዶች 

 

o ማስታወክን ለማስወገድ እና ምቾትን ለመጨመር በተቻለ መጠን 
ህፃኑን በትንሹ (እና ሆዱ ላይ ሳይሆን) ማንቀሳቀስ ፡፡  

o ህፃን ደጋግመው ማስገሳት ፡፡ 
o   የጡት ጫፍን በቀጥታ ወደ ሕፃኑ አፍ ወደ ጎን መስጠት ፡፡ 
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ተግዳሮት ቁ. 8: ልዩ ያህበረሰብ ክፍል: 
ያለ ጊዜዉ የተወለደ ልጅ 

እንዴት እንደሚታወቅ: - ያለ ጊዜዉ ወይም ከ 37 
ሳምንታት እርግዝና በፊት ቀድመዉ የተወለዱ ሕፃናት ፡፡ 

ህጻኗ ምን ያህል ቀድማ እንደተወለደች እና ምን ያህል ክብደት እንዳላት 
በመመርኮዝ በተለመዱ የአመጋገብ ችግሮች እና በውስጣቸው 
ውስብስብነት ይለያያሉ ፡፡ ሕፃናት ቀደም ብለው ሲወለዱ ሰውነታቸው 
ሙሉ በሙሉ ያልዳበረ ነው። ይህ ማለት የመመገቢያ ክህሎቶች እንዲሁ 
ብዙውን ጊዜ ሙሉ በሙሉ ያልዳበሩ ናቸው ፣ እናም ደህንነታቸው 
የተጠበቀ እና ስኬታማ የሆኑ ተመጋቢዎች ለመሆን ተጨማሪ ጊዜ እና 
ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ፡፡ 

የተለመዱ የአመጋገብ  ችግሮች: -  

 
 የጡት ጫፍን ለመያዝ መቸገር 

 ለመጥባት መቸገር (ማለትም ደካማ አጠባብ) 
 የመጥባት ፣ የመዋጥ እና የመተንፈስ ስርአትን የማስተባበር ችግር 
 የመሳል ፤ የመዋጥ፤ ወይም የማግሳት ሁኔታዎች በመጨመር ለመዋጥ መቸገር 
 የመተንፈስ ችግር 
 ተደጋጋሚ ማስታወክ እና ማቀርሸት 
 በሚመገቡበት ጊዜ እንቅልፍ መተኛት 
 በአካባቢ በቀላሉ መድከም  
 በተደጋጋሚ የሕክምና ሂደቶች ምክንያት በአፉ ወይም በፊቱ ዙሪያ ቁጡ መሆን 
 አልቃሻ እና ብስጭት 
 ደካማ ክብደት መጨመር እና እድገት 

ይህ ምስል የከንፈር ወይም የላንቃ መሰንጠቅ ችግር 
ያለባቸዉን ህፃናት እንዴት መያዝ እንዳለብን ያሳያል ፡፡ የ 45 
ዲግሪው አንግል በልጅ አፍ እና በሆድ ውስጥ ፈሳሾችን 
ለመጠበቅ የሚረዳ ሲሆን በአፍንጫው ውስጥ የሚፈሱ 

ፈሳሾችን የመያዝ እድልን ይቀንሳል ፡፡ 
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A tቀny baby born earቸy ቀs asቸeep under a specቀaቸ ቸቀሰሸt 
treatment used to treat በaundቀce. Babቀes born earቸy often 
need many medቀcaቸ procedures to stay aቸቀve, wሸቀcሸ can 
ቸead to very sensቀtቀve sensory systems and feedቀnሰ 
cሸaቸቸenሰes.  

እንዴት መርዳት እንደሚቻል 

የመመገቢያ ጊዜ 

 

o እንደ 60 ሚሊ ወይም 2 ኤፍ ኤል ኦዜድ ያሉ ትናንሽ ምግቦችን በየ 1-3 ሰዓታት 
በብዛት ደጋግመው ማቅረብ ፡፡  

o ህፃናትን ለመመገብ ማታ ማታ ማንቃት ፡፡ 
o በምግብ ጊዜ መደበኛ እረፍት እንዲኖር መፍቀድ (መላው ምግብን በጠቅላላው በ 30 

ደቂቃ መገደብ) (አባሪ 9 ጄ) ፡፡ 
o ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ይገድቡ ፡፡ 

መሳሪያዎች 

 

o የሕፃናት ችሎታ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ፍሰት ያለዉ የጡት ጫፍ / ጡጦ መምረጥ ፡፡ 
ቀስ ብለዉ የሚፈሱ ፈሳሾች ብዙውን ጊዜ ቀላል ሊሆኑ ይችላሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 5 ፣ 
አባሪ 9ጅ) ፡፡ 

o አነስ ያለ ፣ ለስላሳ የጡጦ ጫፍ እና አጠር ያለ ጡጦ ይጠቀሙ ፡፡ (120 ሚሊ ወይም 4 
ኤፍ ኤል. ኦዜድ ጡጦ) (ምዕራፍ 1 ክፍል 5 አባሪ 9ሰ)  

o ህፃኑ ወተትን ለማውጣት “ሊነክሰዉ” የሚችል የጡጦ ጫፉን / ጡጦን / መጠቀም 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 5 አባሪ 9ጅ) ፡፡ 

o እንደ ፕሪሚ ያለ ልዩ ምግብ ሰጭ   የጡጦ ጫፍ እና ጡጦ መጠቀም (አባሪ 9ሰ) 

አቀማመጥ 

 

o ለህፃናት የቦታ አቀማመጥ ቁልፍ ክፍሎችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; ምዕራፍ 2 
ክፍል 3) ፡፡ 

o ሕፃን በጣም ቀጥ አድርገን፣ በ 90 ዲግሪ ማዕዘን በሚሆን መያዝ ፡፡ 
o ሕፃኑን እጆቹን ወደ ፊቱ አስጠግቶ ዳሌውን አጠፍ አድርጎ መጠቀለል (ምዕራፍ 2 ክፍል 

3)  
o  ወደ አንድ ጎን ያላጋደለ ፍሰትን ለመፍቀድ ጡጦዉን ሳያንጋልሉ ይያዙ እና ቀጥ 

አድርገው ወደታች ዘቅዝቆ አለማጥባት ፡፡ 
o ጡጦውን እንደ እርሳስ ይያዙ እና ጣትዎን በህፃኑ አጥንታማ የአገጭ ክፍል ላይ 

ያድርጉት ፡፡ 

ሌሎች የምንረዳባቸዉ መንገዶች 

 

o ዝቅተኛ ብርሃን እና ድምጽ እና ውስን የእይታ ማነቃቂያ እና በተረጋጋ ቦታ መመገብ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 3 አባሪ 9 ተ) ፡፡ 

o ህጻኑ እንዲጠባ የሚያግዝ የእንጀራ እናት ጡጦ ወይም የሕፃኑን ጣቶች ይስጡ (አባሪ 9 
ሰ) ፡፡ 

o በምግብ መካከል የመጥባት ልምድ እንዲያዳብር የእንጀራ እናት ጡጦ ወይም እጆችን 
መስጠት (አባሪ 9ሰ) ፡፡ 

o ህፃናትን ለማረጋጋት ምት ፣ ተደጋጋሚ እንቅስቃሴዎችን እና ድምፆ ችን ይጠቀሙ። 
o የከንፈር ማነቃቂያ ዘዴዎችን በመጠቀም እንዲጠጡ ያበረታቱ (አባሪ 9በ) 
o  የከንፈር እና ጉንጭ ድጋፍ ዘዴዎችን በመጠቀም እንዲጠቡ መደገፍ (አባሪ 9 በ) ፡፡ 
o ህፃን እንዲመገብ አያስገድዱት ፡፡ ከእያንዳንዱ አመጋገብ በፊት ይረጋጉ.  

 

 
 

ቀደም ብሎ የተወለደው ትንሽ ሕፃን ጃንዲስን ለማከም የሚያገለግል ልዩ የብርሃን ሕክምና ውስጥ 
ተኝቷል። ቀደም ብለው የተወለዱት ሕፃናት በሕይወት ለመቆየት ብዙ የሕክምና ሂደቶች ይፈልጋሉ ፣ 

ይህ ደግሞ በጣም ስሜታዊ ወደሆኑ የስሜት ሕዋሳት እና የአመጋገብ ችግሮች ያስከትላል ፡፡ 
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ይህች ሕፃን በማህፀን ውስጥ እያለች ለአደንዛዥ ዕፅ 
ከተጋለጠች በኋላ ሰውነቷን ለማረጋጋት እና ለመመገብ 

ተቸግራለች።ተንከባካቢዎች በጨርቅ ስትጠቀለል ፤
ከመመገቡዋ በፊት የእንጀራ እናት ጡጦ በሚሰጥዋት ጊዜ 

እንዲሁም በረሃብ የመጀመሪያዋ ምልክት ላይ ጡጦ 
ስትሰጣት የተሻለ እንደምትመገብ አስተዋለች ፡፡እንዲሁም 
ትንሽ ድምፅ ያለዉ ጸጥ ያለ ክፍል እና እይታ የማይረብሽ 

ክፍል ውስጥ የተሻለ ትመገባለች። 

 

ተግዳሮት ቁ. 9:  ልዩ የማህበረሰብ ክፍሎች: ለአደገኛ ንጥረ-ነገሮች ተጋላጭ  

ሆኖ የተወለደ ልጅ  

መለየት  የሚቻልበት  መንገድ- በእናቱ ሆድ ዉስጥ እያለ እንደ አደንዛዥ ዕፅ ወይም አልኮሆል ባሉ ንጥረ ነገሮች 
ተጋላጭ የሆነ ሕፃን የሰውነት እድገቱ ይጎዳል ፡፡ ለአደንዛዥ ዕፅ የተጋለጡ ሕፃናት (የታዘዘ እና / ወይም ህገ-ወጥ) እና / 
ወይም አልኮል ብዙውን ጊዜ የመመገብ ችግሮች አሉባቸዉ። ህፃኑ በተጋለጠው ልክ በመመርኮዝ ፣ ምን ያህል እና በየስንት 
ጊዜዉ ፣ የመመገብ ችግሮች ውስብስብነታቸው ይለያያሉ ፡፡ እነዚህ ሕፃናት ለአደገኛ ንጥረ ነገር በመጋለጣቸዉ ምክንያት 
በጣም ትብነት ስርዓቶች ይኖራቸዋል ፣ በዚህም ምክንያት ብዙ ጊዜ ያስታዉካሉ ፣ በሚመገቡበት ጊዜ ምቾት 
አይሰማቸዉም እንዲሁም ለመረጋጋት ይቸገራሉ ፡፡ 

 
የተለመዱ የአመጋገብ  ችግሮች: - 

• ለመጥባት መቸገር ወይም ደካማ አጠባብ መኖር 
• በሚመገቡበት ጊዜ የመጥባት ፣ የመዋጥ እና የመተንፈስ ስርአትን የማስተባበር ችግር 
• ለመዋጥ መቸገር ፣ ከመታነቅ እና / ወይም ከማግሳት ጋር 
• በተደጋጋሚ ማስታወክ እና ማቀርሸት 
• በሚመገቡበት ጊዜ እንቅልፍ መተኛት 
• በሚመገቡበት ጊዜ በቀላሉ መድከም 
• አልቃሻ ፣ ብስጩ ወይም ህመምተኛ 
• ምግብ እንቢ ማለት 
•  ደካማ እድገት እና ክብደት መቀነስ 
• ደካማ የምግብ ፍላጎት እና የዘገየ ክብደት መጨመር 
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እንዴት መደገፍ እንደሚቻል  

 

የመመገቢያ ጊዜ 

 

o በየእለቱ ከ1-3 ሰአት መደበኛ ፣ ተደጋጋሚ ምግብ መመገብ. 
o ህፃናትን ለመመገብ ማታ ማታ መቀስቀስ ፡፡ 
o በምግብ ጊዜ መደበኛ እረፍት እንዲኖር መፍቀድ (አባሪ 9በ) ፡፡ 
o ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ይገድቡ ፡፡ 

መሳሪያወች 

 

o የሕፃናት ችሎታ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ፍሰት ያለዉ የጡት ጫፍ / ጡጦ መምረጥ ፡፡ ቀስ 
ብለዉ የሚፈሱ ፈሳሾች ብዙውን ጊዜ ቀላል ሊሆኑ ይችላሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 5 ፣ አባሪ 9 

o አነስ ያለ ፣ ለስላሳ የጡጦ ጫፍ እና አጠር ያለ ጡጦ (120 ሚሊ ወይም 4 ኤፍ ኤል. 
ኦዜድ ጡጦ) ይጠቀሙ ፡፡ 

o እንደ ፕሪሚ ያለ ልዩ የጡጦ ጫፍ እና ጡጦ መጠቀም 

አቀማመጥ 

 

o ለህፃናት አቀማመጥ ቁልፍ ሀሳቦችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; ምዕራፍ 2 ክፍል 3) ፡፡ 
o ህፃኑን በግማሽ ቀጥ ያለ ወይም ቀጥ ባለ ቦታ ይመግቡ ፡፡ 
o ሕፃኗን እጆቿን ወደ ፊቷ አስጠግቶ ዳሌዋን አጠፍ አድርጎ መጠቀለል (ምዕራፍ 2 ክፍል 

3) ፡፡ 
o ሕፃኑን በጨርቅ ካልተጠቀለለ ልጥፍ አድርጎ መያዝ.  

ሌሎች የምንረዳባቸዉ መንገዶች 

 

o ዝቅተኛ ብርሃን እና ድምጽ እና ውስን የእይታ ማነቃቂያ እና በተረጋጋ ቦታ መመገብ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 3 አባሪ 9 ተ) ፡፡ 

o ብዙ ጊዜ የእንጀራ እናት ጡጦ ወይም እጆች መስጠት እና ህጻኑ ራሱን እንዲያረጋጋ እና 
መጥባት እንዲለማመድ መርዳት (አባሪ 9ሰ) ፡፡ 

o ህጻኑ እንዲጠባ ሚያግዝ የእንጀራ እናት ጡጦ ወይም የሕፃኑን ጣቶች ይስጡ (አባሪ 9ሰ) 
። 

o ከምግብ በኋላ ራሱን እንዲያረጋጋ ለማገዝ የእንጀራ እናት ጡጦ ወይም የሕፃኑን አውራ 
ጣት ወይም እጆቹን ወደ አፍ ያቅርቡ ፡፡ 

o ህፃናትን ለማረጋጋት ምት ፣ ተደጋጋሚ እንቅስቃሴዎችን እና ድምፆ ችን ይጠቀሙ። 
o  (አባሪ 9t). 
o ህፃኑ እንዲመገብ አያስገድዱት ፡፡ ጡጦ ከመስጠትዎ በፊት ያረጋጉት ፡፡ 

 

ያስታውሱ-ሕፃኑን እንዴት እንደሚመግቡ  ለውጦች ሲያደርጉ በአንድ ጊዜ አንድ ሁኔታን መቀየር 
ይጀምሩ ፡፡ በጣም ብዙ ለውጦች በአንድ ጊዜ ለህፃኑ አስጨናቂ ሊሆኑ ይችላሉ እና ለውጦች ምን 
በትክክል እንደሰራ እና ያልሰራውን ማወቅ ከባድ ሊሆን ይችላል፡፡
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ተግዳሮት ቁ. 10: የጡንቻ ጥንካሬ ችግር ያለበት ልጅ  
 
  ችግሩን  እንዴት መለየት  ይቻላል :  ልጆች ዝቅተኛ 
(ሀይፖቶንያ =ዝልፍልፍ ) ወይም ከፍተኛ ( ሀይፐርቶንያ= 

ጥብቅ ፣ ግትር) ያለ የጡንቻ ጥንካሬ ሊኖራቸው ይችላል። አንድ ልጅ 
በጡንቻዎቹ ውስጥ ያለን  ጥንካሬ ለመቆጣጠር ችግር ሲያጋጥመው 
ለአመጋገብ አስፈላጊ የሆኑ  እንቅስቃሴዎችን አስቸጋሪ ያደርገዋል ፡፡ ቀጥ 
ብሎ መቀመጥ ፣ ጭንቅላት ሳያዘምም አንገት ራስን መያዝ እና ምግብን 
በአግባቡ ለመመገብ ምላስን እና  ከንፈርን ለመጠቀም መቸገር ሁሉም 
የጡንቻ ጥንካሬ ዝቅተኛ ወይም ከፍተኛ በሆነበት ጊዜ ለአመጋገብ ከባድ 
ሊሆኑ የሚችሉ እንቅስቃሴዎች ምሳሌዎች ናቸው ፡፡ በተጨማሪም እነዚህ 
ልጆች የመዋጥ ችሎታቸው እና የምግብ ፍላጎታቸው ከፍተኛ አደጋ ላይ 
ሊወድቅ ይችላል፤ ምክንያቱም ለመዋጥ የሚያግዙ ጡንቻዎች የላሉ 
ወይም የጠበቁ ስለሚሆኑ። አንዳንድ ልጆች ከፍ ባለ እና ዝቅተኛ በሆነ 
የጡንቻ ጥንካሬ መካከል ወደኋላ እና ወደፊት ይዋዥቃሉ ፡፡ ይህ 
“የሚዋዥቅ የጡንቻ ጥንካሬ”  የሚባል ሲሆን በብዛት የተወሰኑ አይነት 
ሴረብራል ፓልሲ ባለባቸው ሕፃናት ውስጥ በብዛት ይታያል። ይህም 
ሴረብራል ፓልሲ፣ የተጎዳ የአከርካሪ ገመድ ወይም የአንጎል ጉዳቶች ፣ 
ዳውን ሲንድሮም ፣ የልብ (የልብና የደም ሥር) ህመሞች፣ በሕክምና ወቅት 
የድካም ስሜት፣ ቀድመው የተወለዱ ወይም በማህፀን ውስጥ ለአደንዛዥ እጽ የተጋለጡ ልጆችን ሊያካትት ይችላል ፡፡ 

 
ለከፍተኛ  እና  ለዝቅተኛ  የጡንቻ  ድምጾች  መፈጠር  የተለመዱ  ምክንያቶች  

ሃይፖቶኒያ → ዝቅተኛ ጥንካሬ ሃይፐርቶኒያ → ከፍተኛ ጥንካሬ 

ሴሬብራል ፓልሲ ሴሬብራል ፓልሲ 

የጡንቻ መላላት የአከርካሪ ጉዳቶች 

ዳውን ሲንድሮም (ትራይዞሚ 21) የአንጎል ጉዳቶች 

የአዕምሮ ውሱንነት በማህፀን ውስጥ ለአደንዛዥ እጽ መጋለጥ 

 
ዝቅተኛ የጡንቻ  ጥንካሬ/ሀይፖቶሚያ:  ይህ ሁኔታ ያለበት ልጅ ብዙውን ጊዜ  

የሚዝለፈፍ ሲይዙት እንደ “ከጨርቅ የተሰራ አሻንጉሊት” የመልፈስፈስ ስሜት ይኖረዋል 
፡፡ ጭንቅላታቸውን ወደ ላይ ከፍ ማድረግ ፣ የራሳቸውን ሚዛን መጠበቅ ፣ ምግብን ይዞ 
መመገብ እና ከወደቁ ተመልሶ መነሳት የመሳሰሉ አጠቃላይ የሞተር/ የሰውነት አካላትን 
የማዘዝ ክህሎቶችን ከመተግበር ሊዘገዩ ይችላሉ ፡፡ እንዲሁም ለመመገብ እና ለመዋጥ 
ችግር ሊገጥማቸው ይችላል። ለምሳሌ ፣ መጥባት ወይም ማኘክ ላይችሉ ይችላሉ ፣ 
መብላት የድካም ስሜት እንዲሰማቸው ስለሚያደርጋቸው ከፍ ያሉ ልጆች በአፋቸው 
ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ምግብ በመያዝ ለትንታ ወይም ለመታፈን ይጋለጣሉ፡፡ 

እነዚህ ልጆች መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ሰውነታቸውን ማነቃቃትን የመሳሰሉ ልዩ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል፡፡  
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የተለመዱ የአመጋገብ ችግሮች (ዝቅተኛ የጡንቻ ጥንካሬ):  

 በመመገብ ወቅት በሚመች አቀማመጥ ተቀምጦ መቆየት አለመቻል 
 በአግባቡ መጥባት አለመቻል ወይም ደካማ የሆነ የጡት/ የጡጦ አጠባብ 
 በማሳል፣ በመታነቅ ወይም በመታፈን ምክንያት ለመዋጥ መቸገር 
 ጠጣር ምግቦችን እና አዳዲስ የምግብ አይነቶችን ለመልመድ መቸገር  
 ሲመገቡ ድካም ስለሚሰማቸው ቶሎ መመገብ ያቆማሉ- በዚህም ምክንያት የሚወስዱት የምግብ መጠንና 
የሀይል መጠን ይቀንሳል፡፡ 

 ለጣእም፣ ለሽታ፣ ለስሜት እና ለድምጽ ያላቸው የስሜት ህዋስ ተግባር መቀነስ 
 የተዝረከረከ አመጋገብ፤ምግብ ወይም ፈሳሽ ከአፍ ውስጥ ቶሎ ቶሎ ማንጠባብ 
 በብዛት ከአፍ ውስጥ በሚፈስ/ በሚንጠባጠብ ምግብና ፈሳሽ ምክንያት የተዝረከረከ የአመጋገብ ሂደት  
 ከፍተኛ መጠን ያለው የልሀጭ መዝረክረክ እና ክፍት የሆነ የአፍ ቅርጽ 
 ምግብ መትፋት / ወይም ምግብ በአፋቸው ውስጥ ይዘው ማቆየት 
 በአፍ ውስጥ ምግብን መጠቅጠቅ 
 ዝቅተኛ እድገት እና / ወይም አዝጋሚ የክብደት መጨመር 

 
ከፍተኛ የጡንቻ  ጥንካሬ/ሀይፐርቶሚያ  - ይህ ሁኔታ ያለበት ልጅ ብዙውን ጊዜ 
የታጠፈ አካል ፣ የተጣመመ እጅ እና የተቆለመመ አገጭ አለው። ጭንቅላታቸውን ቀጥ 
አድርገው ወደ ፊት በመያዝ ፣ እጆቻቸውን በመክፈት ፣ እጆቻቸውን እና እግሮቻቸውን 
ቀጥ በማድረግ ሳይወድቁ መቀመጥ እንደመቻል አይነት ጥሩ እና አጠቃላይ የሰውነት 
አካላትን በአግባቡ የማዘዝ ክህሎቶችን ከማግኘት ወደኋላ ሊዘገዩ ይችላሉ ፡፡ እንዲሁም 
ለመመገብ እና ለመዋጥ ችግር ሊገጥማቸው ይችላል። ለምሳሌ ፣ በአግባቡ መጥባት 
ወይም ማኘክ አለመቻል፣ ምግብ በመብላት ወቅት የድካም ስሜት፣ ማንኪያዎችን እና 
ኩባያዎችንበአግባቡ ለመመገቢያነት መጠቀም አለመቻል እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ 
ምግቦችን ወይም ፈሳሾችን ለመመገብ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ማሳት ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ 
እነዚህ ልጆች የግል ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት የሰውነት መነቃቃታቸውን መቀነስ እና 
ለመመገብ አመቺ በሆነ አቀማመጥ ማቆየት የሚያስችል ተጨማሪ ድጋፍ ይፈልጋሉ ፡፡ 

 

የተለመዱ የአመጋገብ  ችግሮች (ከፍተኛ  የጡንቻ ጥንካሬ):  

 ጡትን/ ጡጦን በአግባቡ መጥባት አለመቻል ያልተቀናጀ እና በደነብ ያልተቆጣጠሩት አሳሳብ 
 በመሳል፣ በትንታ፣ በመታነቅ፣ በማቀርሸት እና በመታፈን ምክንያት ምግብን በአግባቡ ለመዋጥ መቸገር 
 ጠጠር ያሉና ድብልቅ ንጥረ ነገሮች ያሏቸውን አዳዲስ ምግቦችን ለመልመድ መቸገር  
 ሲመገቡ ድካም ስለሚሰማቸው ቶሎ መመገብ ያቆማሉ- በዚህም ምክንያት የሚወስዱት የምግብ መጠንና 
የሀይል መጠን ይቀንሳል፡፡ 

 ለጣእም፣ ለሽታ፣ ለስሜት እና ለድምጽ ያላቸው የበለጠ ስሜታዊ መሆን 
 የተዝረከረከ አመጋገብ፤ምግብ ወይም ፈሳሽ ከአፍ ውስጥ ቶሎ ቶሎ 
 ምግብን ከመመገቢያ እቃዎች አቀላጥፈው ለማንሳትና ከንፈሮቻቸውን ለመጠጣት ለመጠቀም ከመቸገር 
በተጨማሪ ከንፈሮቻቸውን እና አገጫቸውን በመጠቀም አፋቸውን መዘጋት አለመቻል  

 ዝቅተኛ እድገት እና / ወይም አዝጋሚ የክብደት አጨማመር 
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የዝቅተኛ  እና  የከፍተኛ  የጡንቻ  ጥንካሬ  ተጠቂ  ልጆችን  
አመጋገብ  እንዴት  ማገዝ  ይቻል? 

አመጋገብና የመመገቢያ ሰአት 

 

o ልጅ በቀላሉ የሚደክም ከሆነ ትንሽ ትንሽ ምግብ በተደጋጋሚ ይመግቡ ፡፡ 
o ልጅ ሊይዝ በሚችለው ልክ የሆነ የአመጋገብ ደረጃ ይጠቀሙ. 
o መደበኛ የእረፍት ሰአትን ጠብቆ በየመሃሉ መመገብ (አባሪ 9በ) ፡፡ 
o በቀን ውስጥ ትንሽ ትንሽ ምግቦችን ደጋግመው ይመግቡ ፡፡ 
o ሁሉንም ምግብ ለመመገብ የሚፈጅ ሰአትን በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ይገድቡ ፡፡ 

መሳሪያዎች  

 

o ፍሰቶች ብዙ ጊዜ ቀላል ሊሆኑ ይችላሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 5 ፣ አባሪ 9ሰ) ፡፡ 
o በማንኪያ መመገብ አስቸጋሪ ከሆነ የተደባለቁ/የላሙ ምግቦችን እና ፈሳሾችን ለማቅረብ 

በትንሽ ኩባያ ወይም ማንኪያ ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ፣ ክፍል 6 እና 7) ፡፡ 
o ማኘክ እና መዋጥ ከባድ ከሆነ ወፍራም ፈሳሽ እና የተደባለቀ/ የላመ ምግብ ያቅርቡ 

(ምዕራፍ 1 ክፍል 9፣ አባሪ 9ሐ ፣ 9 W) ፡፡ 
o ለተመቻቸ አቀማመጥ የሚሆን እና ድጋፍ የሚሰጥ ወንበር ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ 

አባሪ 9ሰ ፣ 9ቀ) ፡፡ 
o በልጆች መቀመጫ ላይ የተጠቀለሉ ፎጣዎች ወይም ብርድልብሶች ፣ ትራሶች ፣ ፍራሾች፣ 

የእንስሳት አሻንጉሊት እና የመሳሰሉትን ለተጨማሪ አካላዊ ድጋፍ ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 
ክፍል 1 ፣ አባሪ 9ሰ ፣ 9ቀ) ። 

o ለተቀመጡ ልጆች እንደ ሣጥኖች ፣ መጽሃፍት ፣ ሻንጣዎች ፣ አግዳሚ ወንበሮች ፣ 
መቀመጫዎች ፣ መያዣዎች ፣ እንጨቶች ፣ ወዘተ ያሉ ለእግራቸው ድጋፍን ይጠቀሙ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 1 አባሪ 9ቀ ፡፡ 

o ከልጁ አፍ ጋር ልክ የሚሆኑ ማንኪያዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ አባሪዎች 9ሰ፣ 
9ሸ) ፡፡ 

o ባለ አፍንጫ ቆራጣ ኩባያዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 7 ፣ አባሪ 9) ፡፡ 

አቀማጥ 

 

o ለህፃናት እና ለልጆች አቀማመጥ ቁልፍ የሆኑ መርሆችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; 
ምዕራፍ 2 ክፍል 3 ፣ አባሪ 9 ቸ -4) ፡፡ 

o የልጅን አቀማመጥ ከ 45 ዲግሪ በላይ በሆነ ቀጥ ያለ አንግል አድርጎ መመገብ ፡፡ 
o የሚመግቡትን ልጅ በአይንዎ ትይዩ ማስቀመጥ  
o ዝቅተኛ የጡንቻ ጥንካሬ ያለው ልጅ አንገቱ፣ ጭንቅላቱ ወይም ግማሽ አካሉ ወደፊት፣ 

ወደኋላ ወይም ወደጎን አዘንብሎ/ ተጣሞ እንዲቀመጥ አይፍቀዱ  
o ከፍተኛ የጡንቻ ጥንካሬ ያለው ልጅ ጭንቅላቱ እና አንገቱ ወደ ኋላ ወይም ወደ ጎን 

እንዲዘረጋ/ እንዲያዘነብል አይፍቀዱ ፡፡ 

ሌሎች እገዛ ማድረጊያ መንገዶች 

 

o ዝቅተኛ የጡንቻ ጥንካሬ፡ ልጅን ከመመገብ በፊት በእርጋታ ከእንቅልፋቸው የሚያነቃ 
ተግባራትን ያድርጉ (አባሪ 9 ተ) ፡፡ 

o ከፍተኛ የጡንቻ ጥንካሬ፡ ልጅን ከመመገብ በፊት በጣም ተነቃቅቶ ከሆነ በእርጋታ 
የሚያረጋጉ ተግባራትን ያድርጉ (አባሪ 9 ተ)  

o ዝቅተኛ የጡንቻ ጥንካሬ፡ ደማቅ ብርሃን እና / ወይም ከፍ ያለ ድምጽ ባለበት ቦታ ይመግቡ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ፡፡ 

o ከፍተኛ የጡንቻ ጥንካሬ፡ ዝቅተኛ ብርሃን ፣ አነስተኛ ድምጽ እና ውስን የእይታ ማነቃቂያ 
ባለበትና በተረጋጋ ቦታ ይመግቡ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ፡፡ 

o ዝቅተኛ የጡንቻ ጥንካሬ፡ ተንከባካቢዎች ከልጆቹ ጋር ንክኪ፣ የዓይን እይታ ፣ ትኩረትን 
የሚስብ እንቅስቃሴ እና ከፍ ያለ ድምጽ ባለበት ሁኔታ መስተጋብር ይፍጠሩ (ምዕራፍ 1 
ክፍል 3) ፡፡ 

o ከፍተኛ የጡንቻ ጥንካሬ፡ ተንከባካቢዎች ከልጆቹ ጋር አነስተኛ ንክኪ፣ የዓይን እይታ ፣ 
ውሱን የሆነ እንቅስቃሴ እና ለስላሳ/ ዝቅተኛ ድምጽ ባለበት ሁኔታ መስተጋብር ይፍጠሩ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ፡፡ 
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የመጋቢው አቀማመጥ ወሳኝ 
ነው፡፡ መጋቢውን ለመመልከት 
እና ምግብ ወይም ፈሳሽ 
ለመቀበል ጭንቅላቱን እና 
አንገቱን ስግግ ለማድረግሙከራ 
እንዳያደርግ ከልጅ ፊት ለፊት 
በትይዩ ይቀመጡ ፡፡ 
 

o ራስን የመመገብ ችሎታን ለማዳበር በሚቻልበት ሁኔታ ሁሉ ያበረታቱ (ምዕራፍ 1 ፣ ክፍል 
8 ፣ ምዕራፍ 3 ክፍል 2 ፣ አባሪ 9ቀ) ፡፡ 

o ልጅዎ ዝግጁ ሲሆን እና መቀበል በሚችልበት ጊዜ የተለያዩ አዳዲስ የምግብ እና ፈሳሽ 
ጣዕሞችን ወይም ጠጠር ያሉ ምግቦችን ይመግቡ (አባሪ 9 ረ)። 

o መመገብ ፈታኝ ሆኖ ከቀጠለ ጡጦው ፣ የጡጦውን ጫፍ ፣ የኩባያውን እና / ወይም 
የማንኪያውን አይነት እየቀያየሩ ይሞክሩ ፡፡ 

o ልጅን ለመመገብ በጭራሽ አያስገድዱ ፡፡ 

 

ያስታውሱ-የእያንዳንዱ ልጅ አቀማመጥ በተናጠል መታየት አለበት ፡፡ የልጁን አቅም እና ደህንነት ከግምት 
ውስጥ በማስገባት ሁል ጊዜም የተሻለውን ቦታ ይፈልጉ እና በጥርጣሬ ውስጥ ካሉ እንደ የአካል ፣ የሙያ 
ወይም የንግግር ቴራፒስት ፥ የአመጋገብ ባለሙያ ጋር ካሉ ምክክር ያድርጉ ፡፡ 

ተመሳሳይ ጡጦ፣ የጡት ጫፍ ፣ ኩባያ እና ማንኪያ ለእያንዳንዱ ልጅ እኩል 

አይሰሩም ፡፡  

 

በተለያዩ ዕድሜዎች ላይ ስላለው አመጋገብ በተመለከተ የበለጠ ዝርዝር መረጃን ምዕራፍ 2 ፣ 3 ፣ 4 እና 5 ን 
ይመልከቱ ፡፡ 
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 ተግዳሮት ቁ . 11: የአፍ ቅርጽ/  መዋቅር ችግር ያለበት ልጅ  

 

መለየት  የሚቻልበት  መንገድ-በሰውነታቸው ውስጥ ባለው መዋቅራዊ ልዩነቶች ምክንያት ልጆች የአመጋገብ ችግር 
ሊኖርባቸው ይችላል ፡፡ ከመንጋጋ ፣ ከምላስ ፣ ከከንፈሮች ፣ ከጉንጮዎች እና ከላንቃ ጋር የተያያዙ ችግሮች የተለያዩ የምግብ 
አይነቶችን ለመጉረስ፣ ለማኘክ ፣ ለመዋጥ ያለውን የአመጋገብ ሂደት አስቸጋሪ ሊያደርጉ ይችላሉ። ይህ ሁኔታ ለተለያዩ የበሽታ 
አይነቶች የተጠቁ ለምሳሌ ዳውን ሲንድሮም ፣ ሴረብራል ፓልሲ፣ የአእምሮ እድገት ውሱንንት፣ ፣ የነርቭ እድገትመዘግየት ፣ 
በሕክምና ለተረጋገጠ ደካማነት ፣ ያለጊዜያቸው ቀድመው የተወለዱ ወይም በማህፀን ውስጥ ለአደንዛዥ እጽ/ ንጥረ -ነገሮች 
የተጋለጡ ሕፃናትን ሊያካትት ይችላል። 

 
የተለመዱ  የፊት  እና  የአፍ  ቅርጽ /  መዋቅር  ችግሮች   

መንጋጋ  ምላስ  ከንፈሮችና  ጉንጮች  ላንቃ  

⇒ የመንጋጋ 
መዛነፍ 

⇒ መመገቢያ 
እቃን 
መንከስ  

⇒ የምላስ 
መዛነፍ/መጎልጎል 

⇒ የምላስ መወተፍ/ 
መሰብሰብ 

⇒ የከንፈር መላቀቅ 
⇒ የከንፈር መሰንጠቅ 
⇒  የከንፈር አዘጋግ ችግር 

⇒ የላንቃ 
መሰንጠቅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

አንድ ልጅ በሚመግበው ሰው ምግብ 
በሚጎርስበት ጊዜ ማንኪያው 
በሚፈጥረው ልዩ ስሜት ምክንያት 
የመንከስ ባህሪ ሊያሳይ ይችላል፡፡   
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አገጭ፡ አገጭ በትክክል የማይሠራ ከሆነ አመጋገብን በተለይ ጠጣር ምግችን ለመመገብ 

አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ የአገጮች በአግባቡ አለመስራት አፉን ለመክፈትም ሆነ ለመዝጋት 
ከባድ በማድረግ፤ ራስንና መመገቢያ እቃዎችን በድንገት መንከስን በማስከተል፤ አመጋገብን 
አድካሚ እንዲሆን በማድረግ፤የማይመች እና የህመም ስሜትን በመፍጠር የልጆችን ምግብ 
የመመገብ እና የማኘክ ሂደትን በብቃት የመማር ችሎታን ይገድባሉ፡፡ 

 
 

 
 

የተለመዱ  የአገጭ  ችግሮች፡  የአገጭ  መዛነፍ  እና  
የመንከስ  ችግር  

አገጭ  መዛነፍ :  አገጭ ወደ ታች ፣ ወደ ውጭ እና ወደ ፊት 
ይከፈታል። ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ህጻናት መርዛማ ለሆኑ 
ምግቦች ሲጋለጡ ነው ፡፡ እንደ ሃይፐርቶኒያ ያሉ የጡንቻ 
ችግሮች ልዩነት ካለበትም ሊከሰት ይችላል። በአገጭ ጡንቻዎች 
መካከል ከፍተኛ የጥንካሬ ልዩነት ካለ አገጭን ወደላይ መግፋት 

መዛነፉን ሊያባበሰው ይችላል፡፡ 

 

የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  (የአገጭ  መዛነፍ):  

• ምግብን ከማንኪያ ወይም ከሹካ ላይ መቀበል አለመቻል 
•   ከንፈሮችን ፣ ምላስን እና አገጭን አመቻችቶ ፈሳሽን ከኩባያ ለመጠጣት መቸገር 
•   ለመዋጥ አፍን መዝጋት አለመቻል 
•   ጠጠር ያሉ እና አዳዲስ የምግብ አይነቶችን ለመልመድ መቸገር 
•   በአመጋገብ ሂደት በመድከም፣ ሳይጠግቡ ምግቡን ስለሚተውት የሚወስዱት የምግብ መጠን እና 

የሚያገኙት ሀይል/ካሎሪ በእጅጉ ይቀንሳል፡፡  
•   የተዝረከረከ የአመጋገብ ሂደት እና ከአፍ ውስጥ ፈሳሽ ማፍሰስ 
•   ከፍተኛ የልሀጭ መዝረክረክ 
•  ለጣእም፣ ለሽታ፣ ለስሜት፣ ለምስል እና ለድምጽ ያላቸው የስሜት ህዋስ ምላሽ የመስጠት ተግባር ከፍተኛ 

መሆን  
• ዝቅተኛ እድገት እና / ወይም አዝጋሚ የክብደት መጨመር 
 

የመንከስ ችግር፡ የልጁ ጥርሶች በአንድ ነገር (ለምሳሌ በምግብ ፣ በጣት ፣ በማንኪያ ፣ በኩባያ) ሲነካ አገጩ/ 
መንጋጋው ከላይኛው ጋር ይጣበቃል፡፡ ይህ ህፃን ለመብላት አፉን መክፈት ይቸገረዋል፡፡ በተለምዶ ሀይፐርቶኒክ 
ያለባቸው ልጆች ነገሮችን የመንከስ ችግር ተጋላጭ የመሆን ዕድላቸው ከፍተኛ ነው ፡፡    
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የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  (ነገሮችን  መንከስ): 
  

• ጠጠር ያሉ እና አዳዲስ ምግቦችን ለመልመድ መቸገር 
• ማንኪያዎችን እና ኩባያዎችን ለመጠቀም መቸገር 
• ለጣእም፣ ለሽታ፣ ለስሜት፣ ለምስል እና ለድምጽ ያላቸው 

የስሜት ህዋስ ምላሽ የመስጠት ተግባር ከፍተኛ መሆን  
• ልጆች ይህንን ባህሪ በሚያሳዩበት ጊዜ ተንከባካቢዎች ልጆቹ 

እንዳልራባቸው ስለሚያስቡ ልጆቹ ለምግብ እጥረት 
ይጋለጣሉ፡፡  

• ዝቅተኛ እድገት እና / ወይም ፈጣን የክብደት አጨማመር 
አለመኖር 

ለአገጭ  መዛባት  እና  ነገሮችን  ለመንከስ  ችግሮች  መከሰት  
የተለመዱ  ምንያቶች  

 

ሁኔታ  ምክንያቶች  

አካላዊ 
⇒ ጥሩ ያልሆነ አቀማመጥ  
⇒ ሃይፐርቶኒክ (ጥብቅ) የሰውነት ቅጦች 
⇒ ትክክለኛውን አቀማመጥ አስቸጋሪ የሚያደርጉ የሰውነት አቀማመጥ /መዋቅራዊ ልዩነቶች 

ስሜታዊ  

⇒ ከአከባቢው በስሜት ህዋሳት የሚሰበሰብ የተጋነነ መረጃ የመዛነፍ እና የመነከስ ምላሾችን 
ያስከትላል 

⇒ አፍ ፣ ፊት ወይም ሰውነት ቀጥታ በምግብ ፣በ መጠጥ ፣ እና በመመገቢያ እቃዎች በሚነካበት ጊዜ  
ቀጥተኛ ተነሳሽነት/ ምላሽ ስለሚያስከትል 

መስተጋብር 
⇒ ከተንከባካቢው ጋር ለመግባባት የሚያገለግል የሕፃናት ባህሪ 
⇒ ለጆች ለመብላት ወይም ቀጥሎ ያለውን ጉርሻ ለመቀበል ዝግጁነታቸውን ወይም በልተው 

ሲጨርሱ ከምግቡ ያገኙትን እርካታ የሚገልጹበት መንገድ  

 
 

 
 
ያስታውሱ-አንድ ልጅ የመመገቢያ እቃን ነክሶ በሚይዝበት ጊዜ ጠርሙሱን ፣ ኩባያውን ወይንም 
ማንኪያውን ለማስለቀቅ አይጎትቱ ምክንያቱም በቅጽበታዊ ምላሽ የበለጠ አጥብቀው እንዲይዙ 
ይገደዳሉ፡፡ ንክሻ ማስለቀቂያ መንገዶችን /ዘዴዎችን ከምዕራፍ 9 አይተው ይጠቀሙ ፡፡ 
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የአገጭ  መዛባት  እና  የንክሻ  ችግር  ያለባቸው  ልጆችን  ማገዣ  
መንገዶች 

አመጋገብ እና የምግብ ሰአት 
 

 

o ልጁ ከሚችለው የምግብ መጠን ጋር የሚመጣጠን የአመጋገብ ደረጃ ይጠቀሙ 
o መደበኛ የእረፍት ሰአታትን ለማስለመድ የምግብ ሰአት ድግግሞሽን ያብዙ (አባሪ 9በ)  
o ሁሌም በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ መግበው ይጨርሱ 

 
 

መመገቢያ መሳሪያዎች  

o የተመቻቸ አቀማመጥ እና ድጋፍ የሚሰጥ ወንበር ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ ቅፅ 9ሰ 
፣ 9ቀ) ፡፡ 

o በልጆች መቀመጫ ላይ የተጠቀለሉ ፎጣዎች ወይም ብርድልብሶች ፣ ትራሶች ፣ ፍራሾች፣ 
የእንስሳት አሻንጉሊት እና የመሳሰሉትን ለተጨማሪ አካላዊ ድጋፍ ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 
ክፍል 1 ፣ አባሪ 9ሰ ፣ 9ቀ) ፡፡ 

o ለተቀመጡ ልጆች እንደ ሣጥኖች ፣ መጽሃፍት ፣ ሻንጣዎች ፣ አግዳሚ ወንበሮች ፣ 
መቀመጫዎች ፣ መያዣዎች ፣ እንጨቶች ፣ ወዘተ ያሉ ለእግራቸው ድጋፍን ይጠቀሙ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 1 አባሪ 9ቀ) ፡፡ 

o ከልጁ አፍ ጋር የሚዛመዱ ማንኪያዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ አባሪዎች 9ሰ ፣ 
9ሸ) ፡፡ 

o ብረት ነክ እና ቀዝቃዛ ለሆኑ ነገሮች ስሜታዊ ለሚሆኑ ልጆች ከብረት ያልተሰሩ 
ማንኪያዎችን መጠቀም የተሻለ ሊሆን ይችላል (ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ መግለጫ 9ሰ ፣ 9ሸ) ፡፡ 

o ከአፍንጫ በኩል የተቆረጡ ኩባያዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 7 ፣ አባሪ 9ሰ) ፡፡ 

አቀማመጥ 

 

o ለህፃናት እና ለልጆች አቀማመጥ ቁልፍ የሆኑ መርሆችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; 
ምዕራፍ 2 ክፍል 3 ፣ አባሪ 9 ቸ -4) ፡፡ 

o የልጅን አቀማመጥ ከ 45 ዲግሪ በላይ በሆነ ቀጥ ያለ አንግል አድርጎ መመገብ ፡፡ 
o የሚመግቡትን ልጅ በአይንዎ ትይዩ ማስቀመጥ  
o የአገጭ መዛባት እና የንክሻ ችግር ያለበት ልጅ ጭንቅላቱ እና አንገቱ ወደ ኋላ ወይም ወደ 

ጎን እንዲዘረጋ/ እንዲያዘነብል አይፍቀዱ ፡፡ 

 
ሌሎች እገዛ ማድረጊያ መንገዶች 

 

o የአገጭ መዛነፍ: ልጆች   የምልክት ቋንቋን ፣ እንቅስቃሴዎችን፣ ስዕሎችን፣ ድምጾችን 
ወይም ቃላትን በመጠቀም ፍላጎቶቻቸውን ለመግለጽ እንዲችሉ ያስችላቸዋል (ምዕራፍ 2 ፣ 
3 ፣ 4 ፣ 5 ፣ ክፍል 4 ፣ ምዕራፍ 6 ክፍል 3) ፡፡ 

o የአገጭ መዛነፍ:  ቸ ቅርፅ ዘዴን ይጠቀሙ (አባሪ 9በ)  
o የጣት ግፊት: ህጻኑ በሚነክስበት ጊዜ 1-2 ጣቶችን በመጠቀም ከአገጩ ስር ቀስ ብለው 

ያስለቅቁት፡፡ 
o እቃ መንከስ፡ ንክሻ ማስለቀቂያ ማንኪያ/ ኩባንያ ዘዴ ይጠቀሙ (አባሪ 9በ) ፡፡ 
o በዝቅተኛ ብርሃን ፣ አነስተኛ ድምጽ እና ውስን የእይታ እንቅስቃሴ ባለበት እና በተረጋጋ ቦታ 

ውስጥ ይመግቡ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ፡፡ 
o ተንከባካቢዎች ከልጆቹ ጋር አነስተኛ ንክኪ፣ የዓይን እይታ ፣ ውሱን የሆነ እንቅስቃሴ እና 

ለስላሳ/ ዝቅተኛ ድምጽ ባለበት ሁኔታ መስተጋብር ይፍጠሩ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) 
o ልጁ በስሜት ህዋሳቶቹ የሚመጡ መረጃዎችን የመቻል/ የመቋቋም አቅሙን ያሳድጉ 

(ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ። 
o መመገብ ፈታኝ ሆኖ ከቀጠለ ጠርሙሱን ፣ የጡጦውን ጫፍ ፣ የኩባያውን እና / ወይም 

የማንኪያውን አይነት እየቀያየሩ ይሞክሩ ፡፡ 
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ያስታውሱ-ጥሩ አቀማመጥ እና ፀጥ ያለ /የተረጋጋ አካባቢ ከፍተኛ የጡንቻ ህመምን ወይም አካላዊ 
አጸፋን፣ የአገጭ መዛነፍ እና ድግግሞሽንም ጨምሮ በእጅጉ ይቀንሳል። 

ምላስ :  ምላስ በትክክል በማይሰራበት ጊዜ የምግብ ጊዜን ለልጆችም ለተንከባካቢዎችም እጅግ 

አስቸጋሪ ያደርገዋል። የምላስ ችግር ላለባቸው ልጆች በጡጦ መመገብ፣ በኩባያ መጠጣት እና 
በማንኪያ መብላት ካባድ ነው፡፡ ጡጦው፣ ኩባያው ወይም ማንኪያው ከልጁ አፍ ጋር 
ላይገጥም ይችላል፡፡ አየር እና ምግብ የሚያስተላልፉት መስመሮች/ ቱቦዎች በምላስ 
ሊዘጋ ይችላል፡፡ ምላስ መጥባት እና መዋጥ በመሳሰሉ እጅግ አስፈላጊ ሂደቶች ላይ ጣልቃ 
ከመግባቱም በተጨማሪ ምግብን ወይም ፈሳሾችን ወደ ውጭ በመግፋት እንዲፈሱ 

ሊያደርግ ይችላል፡፡ ምግብን በአፍ ውስጥ እያዘዋወሩ አኝኮ የመዋጥን ተግባር  ሊያደናቅፍ 
ይችላል፡፡ 

 
የተለመዱ  የምላስ  ችግሮች    

የምላስ  መጎልጎል  እና  የምላስ  መወተፍ  

 
የምላስ  መጎልጎል :  ምላስ ከአፍ ወደ ውጭ 
የሚያደርገው ጠንካራ ግፊት ማለት ነው፡፡ 

የምላስ  መወተፍ: ምላስ ወደ ኋላ በመሰብሰብ ጉሮሮ 
ውስጥ ሊወተፍ የሚችልበት ሁኔታ ነው ፡፡ 

የተለመዱ የአመጋገብ  ችግሮች 
(የምላስ  መጎልጎል  እና  የምላስ  

መወተፍ) 

 የጡት ጫፍ ፣ ኩባያ እና / ወይም ማንኪያ ወደ አፉ ማስገባት አለመቻል 
   በማሳል፣ በመታነቅ፣በትንታ እና በቅርሻት ምክንያት ለመዋጥ መቸገር 
   ጠጠር ያሉ እና አዳድስ የምግብ ጣእሞችን ለመልመድ መቸገር 
 ምግቦች እና ፈሳሾች ከአፍ ወደ ውጭ በመፍሰስ ምክንያት የተዝረከረከ የአመጋገብ ሂደት  
  ለጣእም፣ ለሽታ፣ ለስሜት፣ ለምስል እና ለድምጽ ያላቸው የስሜት ህዋስ ምላሽ የመስጠት ተግባር ከፍተኛ መሆን  
  ዝቅተኛ እድገት እና / ወይም አዝጋሚ የክብደት መጨመር 

 

ለምላስ  መጎልጎል  እና  ለምላስ  መወተፍ  ዋና  ዋና  ምክንያቶች  

ሁኔታ  ምክንያቶች  

አካላዊ 
⇒ ጥሩ ያልሆነ የአመጋገብ አቀማመጥ 
⇒ ከልክ ያለፈ የጭንቅላት እና የአንገት መለጠጥ/ ማዘንበል  
⇒ አግባብነት ያለውን አቀማመጥ እንዲኖር ለማድረግ አስቸጋሪ የሚያደርግ የሰውነት አፈጣጠር ልዩነቶች 
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ስሜታዊ 

⇒ በአፍ ውስጥ ጤናማ ያልሆነ ስሜት (ስሜታዊነት ይጨምራል) 
በምግብ / ፈሳሽ / ኩባያ / ማንኪያ / አፋቸወ፥ ፊታቸው ወይም ሰውነታቸው በሚነኩበት ጊዜ በቀጥጣታ 
ይነቃቃሉ ፤ምላስ በመጎልጎል ምላሽ ይሰጣሉ    

⇒ ምላስን በማውጣት እና ወደ ውስጥ በመወተፍ ለአካባቢያዊ ሁኔታዎች ምላሽ መስጠት 

መስተጋብር 
⇒ ከተንከባካቢው ጋር ለመግባባት የሚያስችል የልጆች ባህሪ 
⇒ ልጆች መራባቸውን፣ መጥገባቸውን፣ የሆነ ነገር መውደዳቸውን ወይም መጥላታቸውን ፣ 

መበሳጨታቸውነ ወይም ደህንነታቸውን የሚገልጹበት መንገድ  

የአፍ ቁጥጥር ⇒ ወደ ውስጥ የተወተፈ የምላስ ሁኔታ ያለው ህጻን ወደ ውጭ በሚገፋበት ጊዜ ከልክ በላይ ሲለሚገፋው 
የምላስን ወደ ውጭ መጎልጎልን ያስከትላል፡፡ 

 

 
ያስታውሱ: - ትክክለኛ አቀማመጥ የምላስን መወተፍ ሁኔታን ይቀንሳል ፡፡ ልጅን ለመመገብ ሁልግዜ 
በደንብ ተደግፎ በትክክል የተቀመጠ መሆኑን እና ጭንቅላቱ በትንሹ ወደ ፊት ሆኖ፣ በየትኛውም 
አቅጣጫ ያንተንጋለለ/ያላጋደለ  መሆኑን ያረጋግጡ ፡፡ 

 

 
 

 

 የምላስ  መወተፍ  እና  መጎልጎል  ችግር  ያለባቸው  ልጆችን  ማገዝ      

አመጋገብ እና የምግብ ሰአት 

 

 

 

o ልጁ ከሚችለው የምግብ መጠን ጋር የሚመጣጠን የአመጋገብ ደረጃ ይጠቀሙ 
o መደበኛ የእረፍት ሰአታትን ለማስለመድ የምግብ ሰአት ድግግሞሽን ያብዙ (አባሪ 9በb  
o ሁሌም በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ መግበው ይጨርሱ 

መመገቢያ እቃዎች  o የተመቻቸ አቀማመጥ እና ድጋፍ የሚሰጥ ወንበር ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ ቅፅ 
9ሰ ፣ 9ቀ) ፡፡ 

o በልጆች መቀመጫ ላይ የተጠቀለሉ ፎጣዎች ወይም ብርድልብሶች ፣ ትራሶች ፣ ፍራሾች፣ 
የእንስሳት አሻንጉሊት እና የመሳሰሉትን ለተጨማሪ አካላዊ ድጋፍ ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 
ክፍል 1 ፣ አባሪ 9ሰ ፣ 9ቀ) ፡፡ 

o ለተቀመጡ ልጆች እንደ ሣጥኖች ፣ መጽሃፍት ፣ ሻንጣዎች ፣ አግዳሚ ወንበሮች ፣ 
መቀመጫዎች ፣ መያዣዎች ፣ እንጨቶች ፣ ወዘተ ያሉ ለእግራቸው ድጋፍን ይጠቀሙ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 1 አባሪ 9በ ፡፡ 

o ከልጁ አፍ ጋር የሚዛመዱ ማንኪያዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ አባሪዎች 
9ሰ፥9ቀ)  

o ከልጁ አፍ ጋር የሚዛመድ ማንኪያ ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ አባሪዎች 9ሰ ፣ 
9ሸ) ፡፡ 

o የብረት ያልሆኑ ማንኪያዎች ለብረት ወይም ለቅዝቃዛ ቁሳቁሶች ተጋላጭነት ላላቸው 
ሕፃናት በተሻለ ሁኔታ ሊሠሩ ይችላሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ መግለጫ 9 ሰ፣ 9ሸ) ፡፡ 

o ባለ አፍንጫ ቆራጣ ኩባያዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 7 ፣ አባሪ 9ሰ) ፡፡ 
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ከንፈሮች  እና  ጉንጮች-ከንፈሮች እና ጉንጮች በትክክል የማይሰሩ ከሆነ መመገብ  ለልጁ ፈታኝ ሊሆን ይችላል ፡፡ ደካማ 
የከንፈር እና የጉንጭ ቁጥጥር በአፍ ውስጥ ምግቦችን ለመያዝ  ፣ ለመዋጥ በአፍ ውስጥ 

ምግቦችን ማዘጋጀት ፣ አፍ ውስጥ ለመዋጥ ግፊትን የመፍጠር  ተግዳሮቶች ፣ ምራቅ 
ማጣት እና ከአፍ ውስጥ ምግብ ወየም ፈሳሽ መውጣትን፣  ምግብ በጉንጮቹ ላይ 
ተጣብቆ እንዲቆይ የመሆን ከፍተኛ ዕድል መኖርን  ፣ የማሳል ፤በምግብ 
የመታነቅን እና ምግቦች በቅልጥፍና የማኘክ ሁኔታዎችን መቀነስን ያስከትላል። 

 

የተለመዱ  የከነፈር  እና  የጉንጮች  ችግሮች:   

 
የከንፈር  አለመሰብሰብ:  - ከንፈሮች እና ጉንጮች ወደኋላ በመለጠጣቸው 
እና መሰብሰብ ባለመቻላቸው ምክንያት መጥባትን፥ ከመመገቢያ እቃለይ 
ምግብን መውሰድ መቻል፥ በኩባያ መጠጣትን ወይም በአፍ ውስጥ ምግብ 
ወይም ፈሳሽ እንዲቆይ ለማድረግ አለመቻል። 

 

 

 

 

አቀማመጥ 

 

 

 

o ለህፃናት እና ለልጆች አቀማመጥ ዋና ዋና ሐሳቦችን ይመልከቱ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; 
ምዕራፍ 2 ክፍል 3 ፣ አባሪ 9 ቸ -4) ፡፡ 

o ልጅን ከ 45 ዲግሪ በላይ በሆነ መአዘን እና ቀጥ ባለ አቀማመጠጥ መመገብ ፡፡ 
o ጥሩ የአመጋገብ አቀማመጥ በመጠቀም የከፍተኛ የጡንቻ ጥንካሬ መጠንን ይቀንሱ። 
o በሚመገቡበት ጊዜ ከልጁ ጋር በአይን ደረጃ ቁጭ ይበሉ ፡፡ 
o  በምላስ የሚጎልጎል ወየም የመወተፍ ችግር ያለበትን ልጅ አንገቱን እና ጭንቅላቱን 

ወደ ኋላ እንዲለጠጥ አያድርጉ ፡፡ 

ሌሎች የማገዣ መንገዶች 

 

 

 

o የምላስ መጎልጎል/መዉጣት: ልጁ በሚጎርስበት ወይም በሚጎነጭበት ጊዜ 1-2 ጣቶችን 
በመጠቀም ከአገጩ ስር በቀስታ ገፋ/ጫን ያድረጉት፡፡ 

o የምላስ መጎልጎል/መዉጣት: በማንኪያ እና በኩባያ ለማጠጣት ‘ወደ ታች ጫን 
የማለትን’ ዘዴን ይጠቀሙ (አባሪ 9በ) ፡፡ 

o የምላስ መጎልጎል/መዉጣት: ከወደታች ግፊት ጋር ተያይዞ ከጎን በኩል በማንኪያ 
ለመመገብ ይሞክሩ ። 

o በዝቅተኛ ብርሃን ፣ አነስተኛ ድምጽ እና ውስን የእይታ ማነቃቂያ ባለበት በተረጋጋ ቦታ 
ውስጥ ይመግቡ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ፡፡ 

o  ተንከባካቢዎች ከልጆቹ ጋር አነስተኛ ንክኪ፣ የዓይን እይታ ፣ ውሱን የሆነ እንቅስቃሴ 
እና ለስላሳ/ ዝቅተኛ ድምጽ ባለበት ሁኔታ መስተጋብር ይፍጠሩ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) 

o  የልጆችን የስሜት ግብአቶቸን የመቋቋም ችሎታቸውን ያሳድጉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ። 
o መመገብ ፈታኝ ሆኖ ከቀጠለ ጡጦው ፣ የጡጦውን ጫፍ ፣ የኩባያውን እና / ወይም 

የማንኪያውን አይነት እየቀያየሩ ይሞክሩ ፡፡ 
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የከንፈር  አለመዘጋት :  በሚፈለግበት ጊዜ ከንፈሮችን መዝጋት 
አለመቻል ፡፡ ከንፈርን መዝጋት ያለመቻል ችግር ያለባቸው ልጆች 
አፋቸውን ዘወትር (በሚመገቡበትም ሆነ በማየመገቡበት ጊዜ) ክፍት 
ያደርጋሉ ፡፡ ከንፈርን መዝጋት ለመብላት አስፈላጊ ነው፤ ምክንያቱም 
ምግብን ወይንም ፈሳሾችን ለመያዝ እና ለማስወገድ ፣ ለማኘክ እና 
ለመዋጥ ስለሚረዳ ነው ፡፡ 

 
 

የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች   (የከንፈር  አለመሰብሰብ  እና  የከንፈር  አለመዘጋት):  

• ለመጥባት መቸገር  
• ምግብን ከመመገቢያ እቃዎች ላይ አንስቶ ለመብላት አለመቻል 

• ምግብን ለመቆርጠም ለማኘክ እና ምግብን በአፍ ውስጥ ለማገላበጥ መቸገር 
• በማሳል፣ በመታነቅ እና በትንታ ምክንያት ለመዋጥ መቸገር 
• ጠጣር የሆኑ እና አዳዲስ ምግችን ለመልመድ መቸገር  
• ምግቦች እና ፈሳሾች ከአፍ ወደ ውጭ በመፍሰስ ምክንያት የተዝረከረከ የአመጋገብ ሂደት  
•  ለጣእም፣ ለሽታ፣ ለስሜት፣ ለምስል እና ለድምጽ ያላቸው የስሜት ህዋስ ምላሽ የመስጠት ተግባር ከፍተኛ መሆን  
•  ዝቅተኛ እድገት እና / ወይም አዝጋሚ የክብደት መጨመር  

ለከንፈር  መሰብሰብ  እና  ለከንፈር  አለመዘጋት  ችግሮች  መከሰት  የተለመዱ  ምክንያቶች  

ሁኔታ  ምክንያቶች  

⇒ አካላዊ 

⇒ ከፍ ያለ የጡንቻ ጥንካሬ 
⇒ የማይመች አቀማመጥ 
⇒ የከንፈር አለመሰብሰብ -የአንገት መርዘም 

⇒ ስሜታዊ ⇒ ከአካባቢው በስሜት ህዋሳት የሚወሰድ የተጋነነ መረጃ የከንፈር አለመሰብሰብን ያስከትላል 

⇒ መስተጋብ
ር 

⇒ ከተንከባካቢው ጋር ለመግባባት የሚጠቀምበት የልጁ ባህሪ  
⇒ የከንፈር ያለመሰብሰብ- የደስታ ፣ የሐዘን ፣ የረሃብ ስሜትን ወይም ምግብ መመገብ ማቆም መፈለግን 

ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ነው 
⇒ የከንፈር አለመዘጋት: መራብን፣ መጥገብን፣ ደህንነት አለመሰማትን ፣ ጥላቻን ወይም ደስታን የሚገልጹበት 

መንገድ    

 

 

 

 

 

              የከንፈር  አለመሰብሰብን  እና  አለመዘጋትን  ማገዣ  መንገዶች    

 
አመጋገብ እና የምግ ሰአት 

o ልጁ ከሚችለው የምግብ መጠን ጋር የሚመጣጠን የአመጋገብ ደረጃ ይጠቀሙ 
o የምግብ ሰአት እረፍት ድግግሞሽን ያብዙ (አባሪ 9በ)  
o ሁሌም በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ መግበው ይጨርሱ 
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የመመገቢያ መሳሪያዎች  

 

o ለተመቻቸ አቀማመጥ የሚሆን እና ድጋፍ የሚሰጥ ወንበር ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 
1 ፣ አባሪ 9ሰ ፣ 9ቀ) ፡፡ 

o በልጆች መቀመጫ ላይ የተጠቀለሉ ፎጣዎች ወይም ብርድልብሶች ፣ ትራሶች ፣ ፍራሾች፣ 
የእንስሳት አሻንጉሊት የመሳሰሉትን ለተጨማሪ አካላዊ ድጋፍ ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 
ክፍል 1 ፣ አባሪ 9 ሰ፣ 9ቀ) ፡፡ 

o ለተቀመጡ ልጆች እንደ ሣጥኖች ፣ መጽሃፍት ፣ ሻንጣዎች ፣ አግዳሚ ወንበሮች ፣ 
መቀመጫዎች ፣ መያዣዎች ፣ እንጨቶች ፣ ወዘተ ያሉ ለእግራቸው ድጋፍን ይጠቀሙ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 1 አባሪ 9ሰ፤9ቀ) ፡፡ 

o ከልጁ አፍ ጋር ተመጣጣኝ የሚሆኑ ማንኪያዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ 
አባሪዎች 9ሰ ፣ 9ቸ) ፡፡ 

o ከአፍንጫ በኩል የተቆረጡ ኩባያዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 7 ፣ አባሪ 9ሰ) ፡፡ 

አቀማመጥ 

 

o ለህፃናት እና ለልጆች አቀማመጥ ቁልፍ የሆኑ መርሆችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; 
ምዕራፍ 2 ክፍል 3 ፣ አባሪ 9 ቸ -4) ፡፡ 

o የልጅን አቀማመጥ ከ 45 ዲግሪ በላይ በሆነ ቀጥ ያለ አንግል አድርጎ መመገብ ፡፡ 
o የከንፈር እና አለመዘጋት ችግር ያለበት ልጅ ጭንቅላቱ እና አንገቱ ወደ ኋላ ወይም ወደ 

ጎን እንዲዘረጋ/ እንዲያዘነብል አይፍቀዱ ፡፡ 

 
 

 
ሌሎች ማገዣ መንገዶች 

 

 

o የከንፈር አለመሰብሰብ-ዝቅተኛ ብርሃን መጠን ፣ አነስተኛ ድምጽ እና ውስን የእይታ 
ማነቃቂያ ባለበት ሁኔታ በተረጋጋ ቦታ ውስጥ መመገብ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ፡፡ 

o የከንፈር አለመዘጋት: -በተነቃቃ ሁኔታ ውስጥ የተሻለ ብርሃን እና የበለጠ ድምጽ ባለበት 
ቦታ መመገብ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ፡፡  

o የከንፈር አለመሰብሰብ: ተንከባካቢዎች ከልጆቹ ጋር አነስተኛ ንክኪ፣ የዓይን እይታ ፣ 
ውሱን የሆነ እንቅስቃሴ እና ለስላሳ/ ዝቅተኛ ድምጽ ባለበት ሁኔታ መስተጋብር ይፍጠሩ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 3) 

o የከንፈር አለመዘጋት: ተንከባካቢዎች ከልጆቹ ጋር ከፍተኛ ንክኪ፣ የዓይን እይታ ፣ 
በእንቅስቃሴ እና ከፍ ያለ ድምጽ ባለበት ሁኔታ መስተጋብር ይፍጠሩ (ምዕራፍ 1 ክፍል 
3)::  

o የከንፈር አለመሰብሰብ-የልጆችን የስሜት ህዋሳት ታጋሽነት ይጨምሩ (ምዕራፍ 1 ክፍል 
3)። 

o የከንፈር አለመሰብሰብ-ልጅ ከመመገቡ በፊት ለማረጋጋት የሚረዱ እንቅስቃሴዎችን 
ይጠቀሙ (አባሪ 9 ተ) ፡፡ 

o የከንፈር አለመዘጋት: -ልጅን ከመመገቡ በፊት እንዲነቃ የሚረዱ እንቅስቃሴዎችን 
ይጠቀሙ (አባሪ 9 ተ) ፡፡ 

o የከንፈር አለመዘጋት: -የከንፈር መዘጋት ቴክኒኮችን ይጠቀሙ (አባሪ 9በ) ፡፡ 
o የከንፈር አለመዘጋት: የ L-ቅርፅ ቴክኒኮችን ይጠቀሙ (አባሪ 9 ቀ) ፡፡ 
o የከንፈር አለመዘጋት: -የፓት-ፓት የፊት ማሳጅ ቴክኒክ (አባሪ 9በ) ይጠቀሙ ፡፡ 
o ችግሮች ከቀጠሉ  ጡጦ ፣ የጡት ጫፉ ፣ ኩባያ እና / ወይም የማንኪያ አይነት ላይ 

ለውጥ ያድርጉ ፡፡ 

 



ምዕራፍ  7 |  ክፍል  7 .1:  የአመጋገብ  ችግሮችን  የተመለከቱ  አጠቃላይ  ሀሳቦች    

 
275 

ላንቃ:  -  ላንቃ በትክክል ካልሠራ ፣ ለልጆች የአመጋገብ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ፡፡ ችግር ያለበት ላንቃ መጥባትን አስቸጋሪ 
ከማድረጉም በላይ ምግብ እና ፈሳሽ ወደ አፍንጫ እና ወደ ሳንባ ውስጥ እንዲገባ ምክንያት ይሆናል፡፡ በተከታታይ የህክምና 
ሂደቶች ምክንያት ብልሹ ላንቃ ያለባቸው ልጆች ፊታቸውን እና አፋቸው ዙሪያ ሲነካኩ ከፍተኛ ስሜት ሊሰማቸው ይችላል ፡፡ 
ስለ ድጋፍ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በዚህ ምዕራፍ መጀመሪያ ላይ  የከንፈር እና / ወይም የላንቃ መሰንጠቅ ያላቸውን 
ሕፃናትን ምግብ መመገብን ይመልከቱ ፡፡ 

 
የተለመዱ  የላንቃ  ችግሮች :  የላንቃ  መሰንጠቅ   

የላንቃ መሰንጠቅ: በአፍ ጣሪያ ላይ የሚገኝ ቀዳዳ ሲሆን የመዋጥ ችግርን 
የሚፈጥር እና ምግብ እና ፈሳሽ ከአፍ ወደ አፍንጫ ወይም ሳንባዎች ውስጥ 
እንዲገባ የሚያደርግ ነው፡፡ 

 
የተለመዱ  የአመጋገብ  ችግሮች  (ላንቃ):  

 በማሳል፣ በመታነቅ ወይም በከፍተኛ ፍላጎት ምክንያት ለመዋጥ 
መቸገር  

 ጠጠር ያሉ አዳዲስ ምግቦችን ለመልመድ መቸገር  
 ማስታወክ እና ማቀርሸት 
 የምግብ እና ፈሳሽ ከአፍ ውስጥ መፍሰስ 
 ምግብን ወይም ፈሳሽን እምቢ ማለት 
 ተደጋጋሚ የጆሮ ኢንፌክሽኖች እና / ወይም የመስማት ችግር 
 ዝቅተኛ እድገት እና / ወይም አዝጋሚ የክብደት መጨመር  

 

    የላንቃ  መሰንጠቅ  ያለበትን  ልጅ  ማገዝ  (ከፍ  ላለ  ልጅ)    

 
 
 

አመጋገብ እና የምግብ ሰአት 

 

o ወደ አፍጫው ወይም ከአፉ ወደ ውጭ እንዳይፈስ መጥነው ይመግቡ 
o ልጁ የሚችለውን ያህል መጠን ብቻ ያጉርሱ  
o ፈሳሽ እና ምግብ ወደ አፍንጫ መውጣት የለበትም 
o ሁሌም በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ መግበው ይጨርሱ 

 
መመገቢያ እቃዎች 

 

o ለተመቻቸ አቀማመጥ የሚሆን እና ድጋፍ የሚሰጥ ወንበር ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 
ክፍል 1 ፣ አባሪ 9ሰ ፣ 9ቀ) ፡፡ 

o በልጆች መቀመጫ ላይ የተጠቀለሉ ፎጣዎች ወይም ብርድልብሶች ፣ ትራሶች ፣ 
ፍራሾች፣ የእንስሳት አሻንጉሊት እና የመሳሰሉትን ለተጨማሪ አካላዊ ድጋፍ ይጠቀሙ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ አባሪ 9ሰ ፣ 9ቀ) ፡፡ 

o ለሚቀመጡ ልጆች እንደ ሣጥኖች ፣ መጽሃፍት ፣ ሻንጣዎች ፣ አግዳሚ ወንበሮች ፣ 
መቀመጫዎች ፣ መያዣዎች ፣ እንጨቶች ፣ ወዘተ ለእግራቸው ድጋፍ ለመስጠት 
ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ ቅፅ 9ሰ ፣ 9ቀ) ፡፡  

o ከልጁ አፍ ጋር የሚጣጣሙ ማንኪያዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ አባሪዎች 
9ሰ ፣ 9ሸ) ፡ 
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ያስታውሱ-የመመገቢያ ችግሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ሁል ጊዜ አቀማመጥ ፣ ደረጃ እና መጠን 
ግምት ውስጥ ያስገቡ። ከነዚህ አካላት ውስጥ አንዱን በአንዴ ይለውጡና ችግሩ እንደተፈታ 
ወይም ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ይወስኑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ልዩ “የመመገቢያ ስርዓት” (ሲሪንጅ) ወይም ኩባያ ፤እንደ ባለአፍነጫ ቆራጣ ኩባያ 
ወይም ባይት-ቫልቭ ኩባያ (ምዕራፍ 1 ክፍል 7 ፣ አባሪ 9ሰ) ይጠቀሙ። 

 
አቀማመጥ 

 

 

o o ለህፃናት እና ለልጆች አቀማመጥ ዋና ዋና ሃሳቦችን ይመልከቱ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; 
ምዕራፍ 2 ክፍል 3 ፣ አባሪ 9 -4) ፡፡ 

o o ልጅን ከ 45 ድግግሞሽ በላይ በሆነ ቀጥ ያለ ቦታ መመገብ ፡፡ 
o o ምግብ ወይም ፈሳሽ በሆድ ውስጥ ለማስቀረት ከምግብ በኋላ ለ 15-45 ደቂቃዎች 

ምግብ ያቆዩ ፡፡ 
 

 
ሌሎች የማገዣ መንገዶች 

 

 

o  የልጆችን የስሜት ግብአቶቸን የመቋቋም ችሎታቸውን ያሳድጉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ።  
o በተቻለ መጠን የልጆችን ምቾት ለመጨመር ራስን መመገብን ያበረታቱ ፡፡ (ምዕራፍ 1 

ክፍል 8 ፤ ምእራፍ 3 እና 4 ፤ ክፍል 2) ፡፡ 
o  ልጅዎ ዝግጁ እና መመገብ ሲችል የተለያዩ የምግብ ወይም ፈሳሽ ልስላሴ እና ጥንካሬ 

እና ጣእሞችን ያቅርቡ (አባሪ 9 ረ)። 
o የአፍንጫ ወደ ምግብ መምጣት እና እንደ ሳል ፣ እርጥብ ድምጽ ወይም እስትንፋስ 

የመሳሰሉትን የመሳሰሉ ከአፍንጫ የሚወጣ ፈሳሽ ምልክትን ይጠንቀቁ ፡፡ ትንታን እና 
የማንጠባጠብ/መፍሰስ አደጋን ለመቀነስ የምግብ/የፈሳሽን ልስላሴን እና ውፍረትን 
ማስተካከል ያሻሽሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 2 አባሪ 9) ፡፡ 

o መመገብ ፈታኝ ሆኖ ከቀጠለ ጡጦው ፣ የጡጦውን ጫፍ ፣ የኩባያውን እና / ወይም 
የማንኪያውን አይነት እየቀያየሩ ይሞክሩ ፡፡ 
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ተግዳሮት  ቁ .  12:  ከፍተኛ የስሜት   
ህዋሳት  ስርአት  ያለው  ልጅ     

 

መለየት  የሚቻልበት  መንገድ-እያንዳንዱ ልጅ የራሱ የሆነ 
የስሜት ህዋሳት (ስርዓት) አለው ፡፡ ልጆች ዝቅተኛ መነቃቃት 
(ሀይፖሪኣክቲቭ) ወይም ከመጠን በላይ የሚያነቃቁ 
(ሀይፐሪአክቲቭ) የስሜት ስርዓቶች ሊኖራቸው ይችላል። በልጁ 
የስሜት ህዋሳት ላይ ችግሮች የሚከሰቱት ሰውነት የስሜት 
ህዋሳትን መረጃ በደንብ ማስኬድ/ መቆጣጠር ሳይችል ሲቀር  
ነው ፡፡ ይህ ለአንድ ልጅ የዕለት ተእለት ተግባራትን ለማከናወን 
ካባድ ያደርገዋል፡፡ በተለይም  የምግብ ሰአትን እጅግ አስጨናቂ 
ያደርገዋል ፡፡ ይህ ሴረብራል ፓልሲ ፣ ዳውን ሲንድሮም ፣ የአእምሮ 
ውሱንነት ፣ በማህጸን የአልኮልና የአደንዛዥ እጽ ተጋላጭነት ፣ የእይታ ወይም የመስማት ችግር፣ እና በሕክምና የተረጋገጠ 
ደካማነት  ያለባቸው ልጆችን ሊያካትት ይችላል ፡፡ 

 

ለዝቅተኛ  መነቃቃት  እና  ከፍተኛ  መነቃቃት  በጣም  የተለመዱ  የጋራ ምክንያቶች  

 
ሀይፖአክቲቪቲ→ከልክ በላይ አለመነቃቃት 

 
ሀይፐርአክቲቪቲ →ከልክ በላይ መነቃቃት 

ሴረብራል ፓልሲ (ሲፒ) - ዝቅተኛ ጥንካሬ 
 

ሴረብራል ፓልሲ (ሲፒ) - ከፍተኛ ድምፅ 

ዳውን ሲንድሮም (ትራይሞዞም 21) 
 

በማህጸን ውስጥ ለአልኮል መጋለጥ (FASD) 

በሕክምና ሁኔታ ደካማ የሆ ልጅ/ ያለጊዜው የተወለደ 
ልጅ 

 
በማህጸን ውስጥ ለንጥረ ነገሮች መጋለጥ 

በማህጸን ውስጥ ለአልኮል መጋለጥ (FASD) 
 

የእይታ እና የመስማት እክል 
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ከልክ  በታች  የመነቃቃት  ችግር  ፤ይህ አንድ ልጅ ከሚጠበቀው በታች ለተወሰኑ 
ስሜቶች ዝቅ ያለ ምላሽ ሲሰጥ ነው ፡፡ ዝቅተኛ ስሜት ያላቸው ልጆች “የማይነቃቁ” ወይም 
“ቶሎ ምላሽ የማይሰጡ” ናቸው። የሽታ ፣ የጣዕም፣ የንክኪ የህመምም ስሜት ጭምሮ 
ከፍተኛ ደረጃም እንኳ ቢሆን የማይሰማቸው ናቸው፡፡ እነዚህ ልጆች አዘውትረው ዝቅተኛ 
የጡንቻ ህመም እና በአፋቸው ውስጥ ስለሚገኙት ምግቦች እና ፈሳሾች ግንዛቤ የሌላቸው 
ናቸው፡፡ ይህ ብዙውን ጊዜ የተለያዩ የምግብ ሸካራማዎችን ለመመገብ አለመቻልን፣ 
በጉንጮች ውስጥ ምግብን መያዝ/ መጉረስ አለመቻልን፣ ሳልን መታነቅን የተዝረከረከ 
የአመጋገብ ሂደትን ሊያስከትል ይችላል፡፡  

  

ከልክ  በላይ  ያለመነቃቃት  ችግር-ይህ 
አንድ ልጅ ከሚጠበቀው በላይ ለተወሰኑ 
ስሜቶች ከፍ ያለ ምላሽ ሲሰጥ ነው ፡፡ ከፍተኛ 

የስሜት ህዋሳት ያላቸው ልጆች “ከልክ በላይ አነቃቂ” ወይም ምላሽ ሰጭ 
ናቸው። የሽታ ፣ የጣዕም፣ የንክኪ የህመምም ስሜት ጭምሮ ዝቅተኛ ደረጃም 
እንኳ ቢሆን በቀላሉ የሚሰሟቸው ናቸው፡፡ እነዚህ ልጆች ብዙ ጊዜ ከፍ ያለ 
የጡንቻ ጥንካሬ አላቸው፡፡ እንዲሁም ተጨማሪ ስሜታዊ ሥርዓቶች (ለንጥረ 
ነገር መጋለጥ ፣ ያለጊዜው መወለድ) እንዲዳብሩ ያደረጓቸው ልምዶች ይኖራሉ 
፡፡ በዚህ ምክንያት እነዚህ ልጆች በአፋቸው ውስጥ  ለምግቦች እና ለፈሳሾች በቂ 
ግንዛቤ ይኖራቸዋል፡፡  ይህም ብዙውን ጊዜ የተለያዩ የምግብ 
ልስላሴን/ሻካራነትን ለመመገብ እና አዳዲስ ምግቦችን  መሞከር እንዳይችሉ 
በቂ ምግብ በምገባ ሰአት እነዳይወስዱ ያደርጋል፡፡ 

 

የተለመዱ  የአመጋብ  ችግሮች: ዝቅተኛ  እና  ከፍተኛ  
መነቃቃቶች   

 ቶሎ ይደክማሉ፤ ምግብን ሳይጠግቡ ያቆማሉ ፤ መጠኑ አነስተኛ የሆነ ካሎሪ የወስዳሉ (ሀይፐርአክቲቪቲ)፡፡ 
 እንደ ጣዕም ፣ ማሽተት ፣ ንክኪ ፣ ድምጽ ወይም ምስል ለመሳሰሉ ስሜቶች ስሜት የላቸውም (ሀይፐርአክቲቪቲ)፡፡ 
 ምግቦች እና መጠጦች ከአፍ መፍሰስ የተዝረከረከ የአመጋገብ ሂደት (ሀይፐርአክቲቪቲ) 
 የአፍ መከፈት እና የለሀጭ መዝረክረክ (ሀይፐርአክቲቪቲ) 
 ምግቦችን በአፋቸው ውስጥ መቋጠር ወይም መትፋት(ሀይፐርአክቲቪቲ) 
 ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ እና የምግብ አይነቶችን መቀነስ (ሀይፐርአክቲቪቲ) 
 የተወሰኑ ጣዕሞችን ፣ ልስላሴ/ጥንካሬን ሙቀትን ወዘተ. እምቢ ማለት 
 ተደጋጋሚ መትፋት ወይም ማስታወክ (ሀይፐርአክቲቪቲ) 
 በተደጋጋሚ ነገሮችን መንከስ (ሀይፐርአክቲቪቲ) 
 መመገቢያ እቃዎችን መንካትን እና ራስን መመገብን መጥላት (ሀይፐርአክቲቪቲ) 
 እንደ ጣዕም ፣ ማሽተት ፣ ንክኪ ፣ ድምጽ ወይም እይታ ለመሳሰሉ በጣም ስሜታዊ መሆን  
 ምግቦችን እና ፈሳሾችን ማፍሰስ (ሀይፐርአክቲቪቲ) 
 ለአመጋገብ ምቹ የሆነ አቀማመጥ ይዞ መቆየት አለመቻል 
   ለመጥባት መቸገር 
   በከፍተኛ ሳል ወይም መታነቅ ምክንያት የመዋጥ ችግር 
   ጠጣር ምግብ ለመጀመር እና የተወሳሰቡ አዳዲስ ምግቦችን ለመልመድ መቸገር 
  ዝቅተኛ እድገት እና / ወይም አዝጋሚ የክብደት መጨመር  
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እንዴት  ያለ  የስሜት  ህዋሳት  ሥርዓቶች  ድጋፍ  መስጠት  
እንደሚቻል  

(ያለመነቃቃት  ችግር  እና  ከመጠን  በላይ  መነቃቃት) 

የመመገቢያ ጊዜ 

 

 
o ልጅ መመገብ ከሚችለው መጠን ጋር የሚስማማ የአመጋገብ ደረጃ መጠቀም ፡፡ 
o በምግብ ጊዜ መደበኛ እረፍት እንዲኖር መፍቀድ  
o ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ይገድቡ ፡፡ 

 
መሳሪያዎች 

 

 
o ዝቅተኛ: - ከምግብ በፊት እንደ ቴራቶሪ ፣ የጥርስ ብሩሽ ፣ ወዘተ የመሳሰሉ ነገችን ለማንቃት 

ወደ አፍ ያስገቡ (አባሪ 9 ኪ) ፡፡ 
o ከመጠን ያለፈ: ከምግብ በፊት አፍን ስሜታዊነት ለማረጋጋት እንደ ቴትተር ፣ የጥርስ ብሩሽ 

፣ የልብስ ማጠቢያ ፣ ወዘተ ያሉ ነገሮችን ያቅርቡ (አባሪ 9 ኪ) ፡፡ 
o ዝቅተኛ-የአፍ እና የፊት መጋለጥን የሚያስከትሉ ጉዳቶችን ለማስቀረት የእንጨት ወይም 

ፕላስቲክ ፣ ወዘተ ያሉ ብረት ያልሆኑ\ እቃዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ፣ ክፍል 6 ፣ መግለጫ 
9ሰ ፣ 9ሸ) ፡፡ 

o ከመጠን ያለፈ: የአፍ እና የፊት የመለየት ስሜትን ላለመፍጠር ብርጭቆ ወይም ብረት 
ያልሆኑ ኩባያዎችን ይጠቀሙ ፡፡ ጥሩ አቀማመጥ እና ድጋፍ የሚሰጥ ወንበር ይጠቀሙ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ መግለጫ 9ሰ ፣ 9ሸ) ፡፡ 

o ለሚቀመጡ ልጆች ተጨማሪ የቅርፅ ድጋፍ የሚሰጡ እንደ የተጠቀለሉ ፎጣ/ ብርድ ልብስ ፣ 
ትራሰ ፣ ፍራሽ፣ የእንስሳ ጎፍላን ይጠቀሙ። (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ አባሪ 9ሰ ፣ 9ቸ) ፡፡ 

o ለተቀመጡ ልጆች እንደ ሣጥኖች ፣ መጽሃፍት ፣ ሻንጣዎች ፣ አግዳሚ ወንበሮች ፣ 
መቀመጫዎች ፣ መያዣዎች ፣ እንጨቶች ፣ ወዘተ ያሉ ለእግር ድጋፍን የሚሰጡ ነገሮችን 
መጠቀም (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ አባሪ 9 ሰ ፣ 9 ቸ ፡፡ 

o ከልጁ አፍ ጋር የሚመጣጠኑ ማንኪያዎችን ይጠቀሙ (ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ አባሪዎች 9ሰ፣ 
9ሸ) ፡፡ 

አቀማመጥ 

 

 

o ለህፃናት እና ለልጆች የቦታ አቀማመጥ ዋና ዋና መርሆችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; 
ምዕራፍ 2 ክፍል 3 ፣ አባሪ 9 ቸ -4) ፡፡ 

o ልጅን ከ 45 ድግሪ በላይ በሆነ ቀጥ አድርጎ መመገብ ፡፡ 

 
ሌሎች እገዛ ማድረጊያ መንገዶች  

 

 

 
o ዝቅተኛ: ከምግብ በፊት የሕፃኑን ሰውነት የሚቀሰቅሱ እና ንቁ የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎችን 

ይጠቀሙ (አባሪ 9 ኪ) ፡፡ 
o ከመጠን ያለፈ: ከምግቡ በፊት የልጆችን ሰውነት የሚያረጋጉ ነገሮችን ይጠቀሙ (አባሪ 9 

ኪ)።  
o ዝቅተኛ-በደማቅ ብርሃን እና / ወይም ከፍተኛ ድምጽ ባለበት በደማቅ ቦታ ይመግቡ 

(ምዕራፍ 1 ክፍል 3 አባሪ 9 ኪ) ፡፡ 
o ከመጠን ያለፈ: በዝቅተኛ ብርሃን ፣ አነስተኛ ድምጽ እና ውስን የእይታ ማነቃቂያ ባለበት 

በተረጋጋ ቦታ ውስጥ መመገብ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3 አባሪ 9ተ) ፡፡ 
o ዝቅተኛ: ተንከባካቢዎች ከልጆች ጋር ንክኪ፣ እይታ ፣ ፈጠኝ ያለ እንቅስቃሴ እና ከፍ ያለ 

ድምጽ በመጠቀም መስተጋብር ይፍጠሩ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3 አባሪ 9 ተ) ፡፡ 
o ከመጠን ያለፈ፡ ተንከባካቢዎች ከልጆች ጋር ንክኪ፣ እይታ ፣ በእንቅስቃሴ እና በድምጽ 
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በመጠቀም መስተጋብር ይፍጠሩ (ከህይወት 1 ፣ ክፍል 3 ፣ አባሪ 9 ተ )  
o ዝቅተኛ፡ - የልጆችን የስሜት ህዋስ ግንዛቤን ያሳድጉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ። 
o ከፍተኛ-የልጆችን ለስሜት መቋቋም ክኅሎት ያሳድጉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 3) ፡፡ 

 
ተግዳሮት ቁ. 13: የመግመጥ እና/ወይም የማኘክ ችግሮች ያሉበት ልጅ    

 
እንዴት  መለየት  እንችላለን- እነዚህ ልጆች 

ጠንካራ ምግብን እና ሁሉንም ዓይነት ምግቦች ለመመገብ 
ውጤታማ አስተኛኘክን ለማዳበር ችግር አለባቸው ፡፡ ብዙ 
የህክምና ፍላጎት ላላቸው አንዳንድ ልጆች መግመጥ እና ማኘክ 
በጣም አድካሚ ሊሆን ይችላል ፣ ይህም ማለት በምግብ ወቅት 
ያነሰ የመመገብ አዝማሚያ አላቸው ፡፡ በተጨማሪም መንከስ እና 
ማኘክ ጤናማ ጥርሶችን እና ድድ ይጠይቃል። የጥርስ መቦርቦር 
እና ሌሎች የጥርስ እና የድድ ችግሮች ላለባቸዉ  ሕፃናት ጠንካራ  
ምግቦችን መመገብ ህመም ያስከትላል ፣ እናም እነዚህን ምግቦች 
ወደ አለመመገብ ሊያመሩ ይችላሉ ፡፡ የመግመጥ እና የማኘክ 
ችግሮች ሌሎች ምክንያቶች ከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ የጡንቻ 
ጥንካሬ ፣ የስሜት ህዋሳት እና / ወይም መዋቅራዊ ጉድለቶች ጋር 
የተገናኙ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ ዳውን ሲንድሮም ያለባቸውን ፣ 
ሴረብራል ፓልሲ ፣ የልብ ህመም ፣ የጥርስ ችግሮች ፣ የእይታ እክል 
ያለባቸው ወይም በህክምና የተረጋገጠ የድካም ስሜት ፣ ቀድመዉ የተወለዱ ወይም በማህፀን ውስጥ ለአደገኛ  ንጥረ 
ነገሮች የተጋለጡ ሕፃናትን ሊያካትት ይችላል። 
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የጋራ  የመመገብ  ችግሮች: መግመጥ  እና  ማኘክ:  

 ጠንካራ እና / ወይም ይበልጥ የተወሳሰበ የምግብ አይነት ያላቸዉን ምግቦች ለመመገብ ሽግግር ለማድረግ 
መቸገር 

 ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ እና የስርአተ-ምግብ ወይም የምግብ አይነትን መቀነስ ። የተወሰኑ የምግብ አይነቶችን 
ማስወገድ 

 ቋቅ ማለት እና / ወይም ማስታወክ 
 ማቀርሸት 
 ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የታኘኩ ምግቦችን መዋጥ 
 ዝቅተኛ እድገት እና / ወይም ፈጣን ያልሆነ ክብደት አጨማመር 

 

መንከስን  እና  ማኘክን  እነዴት  መርዳት  እንችላለን     

 

የመመገቢያ ጊዜ 

 

 

o ልጅ መመገብ ከሚችለው መጠን ጋር የሚስማማ የአመጋገብ ደረጃ መጠቀም ፡፡ 
o በምግብ ጊዜ መደበኛ እረፍት እንዲኖር መፍቀድ (አባሪ 9 ጄ) ፡፡ 
o ልጅ እራሱን የሚመግብ ከሆነ ቀስ ብሎ እንዲመገብ ማበረታታት። 
o ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ይገድቡ ፡፡ 

 

መሳሪያዎች 

 

o የሚመች አቀማመጥ እና ድጋፍ የሚሰጥ ወንበር ወይም መቀመጫ መጠቀም 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ ቅፅ 9ጅ ፣ 9ቀ) ፡፡ 

o ለሚቀመጡ ልጆች ተጨማሪ የቅርፅ ድጋፍ የሚሰጡ እንደ የተጠቀለሉ ፎጣ/ ብርድ 
ልብስ ፣ ትራሰ ፣ ፍራሽ፣ በጨርቅ የተሰሩ የእንስሳ አሻነጉሊቶችን ይጠቀሙ። (ምዕራፍ 1 
ክፍል 1 ፣ ቅፅ 9ጅ ፣ 9ቀ) ፡፡ 

o ለተቀመጡ ልጆች እንደ ሣጥኖች ፣ መጽሃፍት ፣ ሻንጣዎች ፣ አግዳሚ ወንበሮች ፣ 
መቀመጫዎች ፣ መያዣዎች ፣ እንጨቶች ፣ ወዘተ ያሉ ለእግር ድጋፍን የሚሰጡ ነገሮችን 
መጠቀም (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ ቅፅ 9ሰ, 9ቀ 

o ከልጁ አፍ ጋር ተመጣጣኝ የሆኑ ማንኪያዎችን መጠቀም (ምዕራፍ 1 ክፍል 6 ፣ 
አባሪዎች 9ጅ ፣ 9ኤች) ፡፡ 

o የማኘክ እና የመግመጥ ልምድን የሚያዳብሩ ምግቦችን ይጠቀሙ - በተንከባካቢ እይታ 
ስር ፡፡ 

o ለመግመጥ እና ለማኘክ ልምምድ የሚሆኑ ተገቢ መጠን ያላቸውን ምግቦች ይጠቀሙ 

አቀማመጥ 

 

 

o ለህፃናት እና ለልጆች ቁልፍ የሆኑ አቀማመጥን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1; ምዕራፍ 2 
ክፍል 3 ፣ አባሪ 9 ኤል -4) ፡፡ 

o ልጅን ከ 45 ድግሪ ማዕዘን   በላይ ቀጥ አድርገን መመገብ. 

 
ሌሎች የምንረዳባቸዉ መንገዶች  

o ልጅዎ ዝግጁ እና በሚገባ መመገብ ሲችል የተለያዩ የምግብ ወይም የፈሳሽ ጣዕሞችን 
እና አይቶችን ያቅርቡ። 

o አነስ ያሉ ማንኪያ ወደ ትናንሽ ንክሻዎች ያመራሉ። 
o እንደ ጥርስን መቦረሽ ወይም በ ላይ ማኘክ ያሉ ከመመገብ በፊት የሕፃኑን ሰውነት 

ለማንቃት እና ለማስጠንቀቅ ሚረዱ እንቅስቃሴዎችን ይጠቀሙ ፡፡ (አባሪ 9 ኪ) 
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 o የልጆች ፊት ለምግብ እንዲነቃቃ ለማድረግ የፊት ገፅታን የመቀያየር ዘዴዎችን 
ይጠቀሙ (አባሪ 9 ጄ) ። 

o ብዙ ጊዜ ልጅዎ በምግብ ጊዜ እነሱን እንዲመገብ ምንም ግፊት ሳያድሩ የተለያዩ 
የምግብ አይነቶችን እንዲለዩ (ለምሳሌ ማየት ፣ ማሽተት ፣ መንካት) እድሎችን ይስጡ ፡፡ 

o የልጁን ምቾት እና ስኬት ለማሳደግ ቀላል ፣ የተለመዱ የምግብ አይነቶችን ከአዲሱና 
ከበድ ካሉ የምግብ አይነቶች ጎን ያቅርቡ (አባሪ 9W ፣ 9ረ) ። 

o በአንድ ጊዜ አነስተኛ መጠን ያላቸውን አዳዲስ የምግብ አይቶችን ያቅርቡ ፡፡ 
o የልጆችን ምቾት ፣ ልምምድ እና ችሎታ ለማሳደግ ብዛት ካላቸዉ ምግቦች መካከል 

በየቀኑ አዳዲስ የምግብ አይነቶችን ያቅርቡ ፡፡ 
o ሌሎች ምግቦችን እንዴት እንደሚያኝኩ   ለማየት እንዲችል ከልጁ ጋር ይመገቡ ፡፡ 
o ለማኘክ እንዲቀለዉ በትናንሹ እንዲገምጥ ያበረታቱ (አባሪ 9W) ፡፡ 
o በጥርሶች ላይ ለማኘክ ልምምድ የሚሆን ረዥም፣ ቀጭን ፣ ከሽከሽ የሚል በቀላሉ 

ሊሟሟ የሚችል ምግብ መስጠት፡፡ 
o አንድ ልጅ የአገጭ ጥንካሬ እና የማኘክ ችሎታን ለመገንባት ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ 

“ይገምጣል” ፡፡ 
o በምግብ ሰአት እንዲያኝክ ረጋ ብሎ ማስታወስ እና አድናቆት መስጠት (“አኝክ! አኝክ ! 

አኝክ!!”) “ጥሩ ስራ ምግብህን አኘክ፤ የኔ መልአክ!“ 

 

 

 

ተግዳሮትቁ. 14: የመዋጥ ችግሮች ያሉበት ልጅ 
(ተለቅ ያለ ልጅ)  

 
እንዴት  እንደሚታወቅ:  -  እነዚህ ልጆች በሚመገቡበት ጊዜ ወይም 

ከምግብ በኋላ ወይም በሁለቱም ጊዜያት በኩባያዎች ወይም በስትሮዎች ፈሳሾችን በሚጠጡበት ጊዜ ጊዜ ሊያስላቸዉ 
ይችላል ፡፡ እነዚህ ልጆች ለመመገብ እና ለመተንፈስ እየታገሉ ያሉ ወይም በሚመገቡበት ጊዜ ለመተንፈስ እየጠጣጣሩ ያሉ 
ሊመስሉ ይችላሉ ፡፡ ሆኖም ግን አንዳንድ ጊዜ ችግሮች እንዳጋጠማቸው ማየት አንችልም። የልብ ችግር ያለባቸው ፣ ዳውን 
ሲንድሮም ፣እንደ ሴረብራል ፓልሲ ያለ የጡንቻ ጥንካሬ ችግሮች ፣ የከንፈር እና / ወይም የላንቃ መሰንጠቅ ፣ በማህፀን 
ውስጥ ላሉ አደገኛ ንጥረ ነገሮች የተጋለጡ ፣ ቀድመዉ የተወለዱ ወይም የነርቭ እድገት መዘግየት ችግር ያለባቸዉን ልጆች 
ሊያካትት ይችላል፡፡ 

 

የጋራ  የመመገብ  ችግሮች:  

 
 የራሳቸውን ምራቅ የመቆጣተር ችግር ፣ ከመጠን 
በላይ ለሀጭ በዝረክረክ  

 በሚመገቡበት ጊዜ ከመጠን በላይ ፈሳሽ ማጣት 
  በቀላሉ መድከም  

   ተደጋጋሚ ሳል ፣ መታነቅ ፣ ማግሳት እና / ወይም 
ማቀርሸት 

   እርጥብ “የሚንዶቆዶቅ” ድምጽ ወይም 
አተነፋፈስ 
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 በሚተነፍሱበት ጊዜ ወይም ድምፆችን 
በሚያወጡበት ጊዜ የታፈነ ድምፅ ማዉጣት 
 

 ከመመገቢያው በፊት እና በምግብ ወቅት ማልቀስ 
ወይም መበሳጨት 

 
 ተደጋጋሚ በሽታዎች 

 
 ደካማ እድገት እና የዘገየ ክብደት አጨማመር 

 
 

መዋጥን  እነዴት  መርዳት  እንችላለን     

 

የመመገቢያ ጊዜ 

 

o ልጅ መመገብ ከሚችለው መጠን ጋር የሚስማማ የአመጋገብ ደረጃ መጠቀም ፡፡ 
o በምግብ ጊዜ መደበኛ እረፍት እንዲኖር መፍቀድ (አባሪ 9 ጄ) ፡፡ 
o ልጅ እራሱን የሚመግብ ከሆነ ቀስ ብሎ እንዲመገብ ማበረታታት። 
o ሁሉንም ምግቦች በ 30 ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ ይገድቡ ፡፡ 
o አጣዳፊ ሳል ፣ መታነቅ ወይም ማግሳት ደጋግመው ከተከሰቱ መመገብዎን ያቁሙ። 

 

መሳሪያዎች 

 

o የተመቻቸ አቀማመጥ እና ድጋፍ የሚሰጥ ወንበር ወይም መቀመጫ  ይጠቀሙ 
(ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ ቅፅ 9ሰ ፣ 9ቀ) ፡፡ 

o ለሚቀመጡ ልጆች ተጨማሪ  በቅርፅ  ድጋፍ የሚሰጡ እንደ  የተጠቀለሉ ፎጣ/ ብርድ 
ልብስ ፣ ትራሰ ፣ ፍራሽ፣ የእንስሳ ጎፍላን  ይጠቀሙ። (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ ቅፅ 9ጅ ፣ 
9ኤል) ፡፡ 

o ለተቀመጡ ልጆች እንደ ሣጥኖች ፣ መጽሃፍት ፣ ሻንጣዎች ፣ አግዳሚ ወንበሮች ፣ 
መቀመጫዎች ፣ መያዣዎች ፣ እንጨቶች ፣ ወዘተ ያሉ ለእግር ድጋፍን የሚሰጡ ነገሮችን 
መጠቀም (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፣ ቅፅ 9ጅ, 9ኤል) 

o ህጻኑ ብዙውን ጊዜ የሚያስል ወይም የሚታነቅ ከሆነ አነስተኛ መጠን ያለው ምግብ 
በማንኪያ ፣በ ኩባያ ፣ በማንጠብጠቢያ ፣በሲሪንጅ ወይም የተቆረጠ ሲሪንጅ 
በመጠቀም መጥኖ መመገብ ፡፡ 

o የማሳል ፣ የመታነቅ ፣ ወዘተ አጋጣሚን ለመቀነስ የተለየ ማንኪያ ወይም ኩባያ 
ለመጠቀም ይሞክሩ። 

o ወፍራም ፈሳሾችን ያቅርቡ እና / ወይም ከልጁ ችሎታ ጋር የሚጣጣም የምግብ 
አይነቶችን መቀየር እና በቀላሉ እና በጥንቃቄ እንድትመገብ መፍቀድ (ምእራፍ 1 ክፍል 
9 ፤ ቅናሽ 9ሲ ፣ 9ዲ ፣ 9ኢ ፣ 9ኤፍ) ፡፡ 

አቀማመጥ 

 

 

o ለልጆች የቦታ አቀማመጥ ቁልፍ ክፍሎችን ይከተሉ (ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ፤ ምዕራፍ 2 
ክፍል 3 ፣ አባሪ 9 ኤል -4) ፡፡ 

o የመሳል ፣ የመታነቅ ፣ ወዘተ የመከሰት አጋጣሚን ሊቀንስ የሚችል የተለየ አቀማመጥ 
ለምሳሌ ይበልጥ ቀጥ አድርጎ በማስቀመጥ   ይሞክሩ ፡፡ 

o ልጅን ከ 45 ድግሪ ማዕዘን   በላይ ቀጥ አድርገን መመገብ፡፡ 

ሌሎች የምንረዳባቸዉ መንገዶች 

 

 

o ልጁ / ቷ ተገቢው ዕድሜ እና / ወይም በሚቀርቡት የምግብ ልስላሴ/ጥንካሬ እና የፈሳሽ 
ውፍረት/ቅጥነት አስፈላጊ የእድገት ችሎታዎችን እያሳየ መሆኑን ማረጋገጥ። 

o ልጅ ያልተነቃቃ እንደሆነ ከመመገቡ በፊት እንደ ጥርስ ብሩሽ ያሉ የማነቃቂያ ዘዴዎች 
ይጠቀሙ (አባሪ 9 ኪ) ፡፡ 

o ልጅዎ ከመጠን በላይ መነቃቃቱ ከታየ ከምግብ በፊት እና በምግብ ወቅት ውጫዊ 
ድምፆችን እና የእይታ ማነቃቂያዎችን የመቀነስ የማረጋጋት ዘዴዎችን መጠቀም (እንደ 
አባሪ 9 ኪ)  ፡፡ 

o ትናንሽ ፣ ነጠላ ጉርሻን እና ፉት ማለትን እንዲሁም አንድ ልጅ እራሱን የሚመግብ ከሆነ 



ምዕራፍ  7 |  ክፍል  7 .1:  የአመጋገብ  ችግሮችን  የተመለከቱ  አጠቃላይ  ሀሳቦች    

 
284 

ቀስ ብሎ መመገብን እና መጠጣትን ያበረታቱ (አባሪ 9 ኤል -3) ፡፡ 
o ልጅን የሚመግቡ ከሆነ ፣ እሱ በሚችሉት በዝቅተኛ ፍጥነት በትንንሹ እዲገምጥ እና 

ፉት እንዲል ያድርጉ ፡፡ 
o ለህጻናት በአስተማማኝ እና በተገቢው መጠን እንዲጎረሱ ምግቦችን መቆራረጥ   እና 

በአንድ ጊዜ አነስተኛ ምግብ እና ፈሳሾችን ማቅረብ ፡፡ 
o ለልጆች አዘውትረው እረፍት ይስጡ 
o ምግብን የመዋጥ እንደ ሳል ፣ መታነቅ ፣ የሚንዶቆዶቅ ድምጽ እና እስትንፋስ ፣ ወዘተ 

የመሳሰሉትን ምልክቶችን ይመልከቱ እና ለውጦች የማኖሩ ከሆነ መመገብዎን ያቁሙ 
o ምግብን የመዋጥ አደጋን ለመቀነስ የምግብ ልስላሴ/ጥነካሬን ወይም የፈሳሽ 

ውፍረትን/ቅጥነትን ይቀይሩ (ምዕራፍ 1 ክፍል 9 ፣ ቅፅ 9ሐ ፣ 9መ ፣ 9W ፣ 9ረ) ፡፡ 

 
 

 
ያስታውሱ-የሚያስሉ ፣ በምግብ የሚታነቁ እና / ወይም ምግብ ሲመገቡ ቋቅ የሚሰኙ ልጆች ምግብ 
ሊዉጡ ይችላሉ - ፈሳሽ ወደ ሆዳቸው ሳይሆን ወደ ሳንባ ውስጥ ይገባል ፡፡ ይህም የዝቅተኛ 
የመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽኖች እና / ወይም የሳንባ ምች በሽታ በጣም እንዲታመሙ ያደርጋቸዋል 
፣እናም አነስተኛ የክብደት መጨመር እና ወደ ሞት ሊያመራ ይችላል።
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ክፍል 7.2: የአመጋገብ ችግሮችን ለመደገፍ ማጠቃለያ 
ሀሳቦች   
 

 
እያንዳንዱ ልጅ ልዩ እንደሆነ ሁሉ በምግብ ሰዓትም የመመገብ ችግሮች እና ፍላጎቶችም የተለያዩ ናቸዉ ፡፡ ሁሉም 
ተንከባካቢዎች የእያንዳንዱን  ልጅ ጥንካሬ እና ድክመትት መገንዘባቸው እንዲሁም በተቻለ መጠን ጥሩ ድጋፍ ለመስጠት 
ዕውቀት እና ችሎታዎች መኖራቸው አስፈላጊ ነው ፡፡ የምግብ ጊዜዎች  ብዙ ጊዜ በየቀኑና ተደጋግመዉ የሚከሰቱ ጠቃሚ 
ልምዶች ናቸው ፡፡ ስለሆነም እያንዳንዱ ልጅ ለአዎንታዊ እና ደህንነቱ የተጠበቀ የአመጋገብ ልምዶች እድል እንዲኖረው 
ለማረጋገጥ መጣሩ አስፈላጊ ነው ፡፡ 
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"ልጅ በልጅነቱ ያልተቀበለውን ሲያድግ መስጠት ይቸግረዋል፡፡” 

ፒ. ደ. ጀምስ 

ንዑስ ክፍል 8.1: ጤናማ የአእምሮና የአካል እድገት     

ንዑስ ክፍል 8.2: በየእድሜያቸው ያለውን መስተጋብር መደገፍ  

ክፍል 3 | ምዕራፍ 8 

የምግብ ጊዜን ፋይዳ እነዲኖረው   ማድረግ: 
ልጆችን በመልካም ግንኙነት ማሳደግ      
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ንዑስ ክፍል 8.1: ጤናማ የአእምሮና የአካል እድገት     

የመልካም ግንኙነት አስፈላጊነት  

ልጆች ከመጀመሪያ ጀምሮ ከሌሎች ጋር መልካም 
መስተጋብር ባለበት የህይወት ልምድ ውስጥ ካለፉ 
በቀሪው ህይወታቸው ከፍተኛ ጠቀሜታን ያገኙበታል፡፡  

 

መልካም ግንኙነቶች …  

• ልጆችን ስለአለም እና ስለራሳቸው 
ያስተምሯቸዋል 

• ልጆች ተወዳጅ መሆናቸውን እና እነማን 
እንደሚወዷቸው ያሳያሉ 

• አለም ደህና ወይም አስፈሪ እንደሆነች 
እንዲያውቁ ያግዛሉ 

• ሲናደዱ ወይም ደስተኛ ሲሆኑ ምን እንደሚከሰት 
ያስገነዝባሉ  

• ሌሎች ሰዎችን እንዴት ማስተናገድ እና 
መግባባት እንደሚገባ አንዲመለከቱና እንዲማሩ ያስችላሉ 

•  የልጆችን አዕምሮ ይቀርጻሉ፤ እድገቱንም ያግዛሉ  
• ጤናማና ደስተኛ ልጆችና ጎልማሶችን ይፈጥራሉ  

 

መልካም ግንኙነቶች ጤናማ ልጆችን ለማሳደግ በጣም አስፈላጊ መሰረቶች ናቸው፡፡  

 

ሁሉም ልጆች በህይወታችው ጤናማ እድገት እንዲኖራቸው አምስት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጓቸዋል፡፡  
 

① ልጆች በማህጸን ውስጥ እያሉ የእናታቸው የህይወት ልምድ ጤናማ፣ ምቹና ጭንቀት ያልበዛበት ሲሆን  
② ጠንቃቃና በፍቅር የሚንከባከብ አዋቂ ተንከባካቢ የማግኘት እድል 
③ ልጆች ሲበሳጩ እንዴት እራሳቸውን ማረጋጋት እንደሚችሉ እንዲማሩ መርዳት (ራስን መቆጣጠር) 
④ በሌሎች እርዳታ እንዴት መረጋጋት እደሚችሉ እንዲገነዘቡ ማስቻል (በጋራ መቆጣጠር) 
⑤ የሚተማመኑበት፣ በደግነት የተሞላ ለእድገት ተመጣጣኝ የሆነ እንክብካቤ ከመጀመሪያ ደረጃ ተንከባካቢዎች 

ማግኘት 
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ጤናማ አዕምሮዎችን  
መገንባት  
ጥናቶች እንደሚያሳዩት ልጆች 
ምልልስ ያለው መስተጋብር 
ከተንከባካቢዎቻቻው ጋር 
ሲያደርጉ የአእምሯቸው 
አሰራር ወደተሻለ ደረጃ 
ይቀየራል፡፡ ይህ ማለት 
መልካም ግንኙነቶች 
በአስተዳደግ ላይ 
ከፍተኛ ተጽእኖ አላቸው 
ማለት ነው፡፡ ልጆች 
የበለጠ ገንቢ ማህበራዊ 
ግንኙነት ባገኙ ቁጥር 
እና በይበልጥ ከሌሎች 
ጋር በመልካም 
መስተጋብር ውስጥ ባደጉ 
መጠን አዕምሯቸው ትልቅ፣ 
ጠንካራና ጥበበኛ ይሆናል፡፡  

 

 
 

ጤናማ የሰውነት አካል መገንባት 

በልጆች እድገት፣ አመጋገብና ደህንነት ዙሪያ 
በሚደረጉ ውይይቶች ላይ የመልካም ግንኙነት 
አስፈላጊነት ብዙም ትኩረት አይሰጠውም፡፡ ይሁን 
እንጂ፣ ጥናቶች በግልፅ እንደሚያሳዩት ግን ልጆች 
አበረታችና የማይለዋወጥ በዘላቂት 
የሚተማመኑበት ግንኙነት ከአዋቂዋች ጋር 
ሲኖራቸው በተሻለ ደረጃ ያድጋሉ፡፡ አበረታች ወይም 
በእንክብካቤ የተሞሉ ግንኙነቶች ስለሚኖሯቸው 
የልጆች አካለዊ ሰውነት የበለጠ ትልቅ፣ ጠንካራና 
ጤናማ ሆኖ ያድጋል፡፡ ጠንካራ ግንኙነቶች ከጠንካራ 
ሰውነቶች ጋር እኩል ዋጋ ይኖራቸዋል፡፡   
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ልጆች በዘላቂነት የሚተማመኑበትና ጤናማ የሆነ ግንኙነት ከሌላቸው እድገታቸው በእጅጉ ሊስተጓጎል ይችላል፡፡ ይህም 
ማለት የልጆች አዕምሮ እድገት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው፡፡  

 

ውስን ወይም ምንም አይነት  ጤናማ  ግንኙነቶን   ማግኘት  
ያልቻሉ  ልጆች  ማለት፡  

① በከፍተኛ ደረጃ ስር ለሰደደ በሽታና ለሞት ተጋላጭ መሆን  
② ለተመጣጠነ ምግብ እጥረትና ለድርቀት በከፍተኛ ሁኔታ 

ተጋላጭ መሆን  
③ ጭንቀትና መረበሽ ለመሳሰሉ ከፍተኛ የሆኑ የአዕምሮ 

መቃወስ ችግሮች ተጋላጭ መሆን  
④ ከችግርና አሰቃቂ ከሆነ የህይወት ገጠመኝ ለምሳሌ 

ተንከባካቢን፣ ቤተሰብን ወይም ጓደኛን በሞት በማጣት 
ከሚከሰት ስሜት ማገገም ያለመቻል  

⑤ ለህይወት አስፈላጊ የሆኑ የእለት ከእለት ተግባርን ለምሳሌ 
ማጠብ፣ መልበስ፣ ራስን መመገብ እና ከሌሎች ጋር መልካም 
መስተጋብር መፍጠር የመሳሰሉትን በመከወን ወደ 
ጎልማሳነት ለማደግ የሚስቸሉ ለእድገት ወሳኝ የሆኑ ክህሎቶችን ማሳደግ አለመቻል  

 

 

 
ለልጆች የምንሰጠው የእንክብካቤ አይነት ወሳኝ ነገር ነው፡፡ 
መሰረታዊ እንክብካቤ (custodial care) በሚባለውና የላቀ 
እንክብካቤ (optimal caregiving) መካከል ወሳኝ የሆነ 
ልዩነት አለ፡፡ የልጆችን መሰረታዊ ፍላጎቶች ማሟላት ለምሳሌ 
መመገብ፣ ማጠብና ማልበስ ነው፡፡ መሰረታዊ እንክብካቤ 
(custodial care) የሚባል ሲሆን ከባድና እጅግ አስፈላጊ ነው፡
፡ ይህ እንዳለ ሆኖ ተንከባካቢዎች  የላቀ እንክብካቤ (optimal 
caregiving) የሚባለውን የእንክብካቤ አይነት ሲሰጡ 
መሰረታዊ ፍላጎቶችን ከመስጠት አልፈው ከዚያ በላይ 
ከልጆቹ ጋር አዎንታዊ፣ አበረታችና ፍቅር የሞላበት 
መስተጋብሮች ይኖሯቸዋል ፡፡  

 

 

ማስተዋልና በእንክብካቤ የተሞሉ መስተጋብሮች ጤናማ የሆነ የአዕምሮና የሰውነት አካል 
እድገትን ያግዛል።ይህም የላቀ እንክብካቤ (optimal caregiving) መገለጫ ነው፡፡ 
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በመሰረታዊ እንክብካቤ (Custodial Care) እና የላቀ እንክብካቤ (Optimal Care) መካከል 

ያለ ልዩነት  
 

 
መሰረታዊ  እንክብካቤ  (Custodial  

Care) 

 
   የላቀ  እንክብካቤ  (Optimal Care)  

ልጅን በህይወት እንዲቆይ ማድረግ  ልጅን አንደደሰት፥ እነዲያብብ ፥በህይወት እንዲቆይ ማድረግ  

ልጅን መመገብ 
ልጅን ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መመገብ፣ በጥንቃቄና 
በመልካም መስተጋብር ተገቢውን እገዛ ማድረግ  

የልጅን የመጸዳዳት እና ዳይፐር የመቀያየር ፍላጎት 
መከታተል  

በመልካም የመስተጋብር ስሜት ውስጥ ሆኖ የልጅን 
የመጸዳዳትና ዳይፐር የመቀየር ፍላጎትን ማሟላት  

የልጅን ገላ ማጠብ  
ልጅን ደህንነቱ በጠበቀ መነገድ እና በጥንቃቄ በማጠብ 
በሂደቱ ልጁ እንዲሳተፍ አበረታችና መልካም መስተጋብር 
መፍጠር  

ልጅን ልብስ ማልበስ ወይም ማውለቅ  
የልጅን ልብስ ደህንነቱ በጠበቀ መነገድ እና በጥንቃቄ 
ማውለቅና ማልበስ  በሂደቱም ልጁ እንዲሳተፍ አበረታችና 
መልካም መስተጋብር መፍጠር 

የልጅን የተለመደ የመኝታና የመንቃት ሰአት መከታተል  
ልጆች ለመተኛትና ልዩ ልዩ ተግባራትን ለመከወን ለሚያሳዩት 
ፍላጎት በጥንቃቄና ሰአቱን በጠበቀ መልኩ በመልካም 
ግንኙነት ተገቢውን ምላሽ መስጠት  

የልጅን የጨዋታ ጊዜ መኖር አለመኖር መከታተል  
ከሌሎች ልጆች፣ ከአዋቂዎችና ከአቻዎቻቸው ጋር በየቀኑ 
በመጫወት ጥሩ ግንኙነት እንዲያዳብሩ   እድል መስጠትና 
ማበረታታት  

የልጅን ምቾት በመታቀፍ ወይም በሌላ መንገድ 
መከታተል 

ልጅ እንዲመቸው በጥንቃቄ በማቀፍና የግል ፍላጎቱን 
በሚያሟላ መንገድ አዎንታዊ መስተጋብር ማድረግ  
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የላቀ እንክብካቤን ሲያደርጉ: 

① የልጅ የኑሮ ሁኔታ ጥራቱን የጠበቀና በእጅጉ የተሻለ ይሆናል 
② የልጅ ጤንነትና ደህንነት የአዕምሮንና የሰውነት አካልን እድገት ጨምሮ በእጅጉ ይሻሻላል፤ በተፈጥሮ የተሰጣቸውን 

አቅም በሙሉ ለእድገት ይጠቀሙበታል፡፡  
③ የልጆች አመጋገብ ይሻሻላል፤ ያገኙትን ምግብ በተሻለ ሁኔታ ይጠቀሙታል፤ ለተመጣጠነ ምግብ እጥረት ፣ 

ለመቀጨጭና ለመመንመን ያላቸው ተጋላጭነት ይቀንሳል፡፡  
④ ከባድ የህይወት ገጠመኞች የሚያስከትሉት አሉታዊ ተጽእኖ ዝቅተኛ ይሆናል፡፡ ምክንያቱም ከሌሎች ጋር የሚደረግ 

መልካም መስተጋብር በልጅነት የሚገጥሙ የህይወት ፈተናዎችን ለመቋቋም ስለሚረዳ ነው፡፡  
⑤ ልጅ ምሉዕ የሆነ የህይወት ልምድና እድገት እንዲኖረው በማስቻል በህይወትና  በደህና ለመቆየት የሚያባክነውን 

ሀይል ይቀንሳል፡፡  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“እያንዳንዱ ልጅ የሚያሸንፍለት/የሚቆምለት ሰው 
ሊኖረው ይገባዋል፡፡  
በነሱ ተስፋ የማይቆርጥ አዋቂ ሰው፣ ከነሱ ጋር የሚደረግ 
ግንኙነት የሚኖረውን ሀይል የሚረዳ እና ከሚጠበቀው 
በላይ ምርጥ መሆን እንደሚችሉ ጥብቅና የሚቆም ፡፡”  
ሪታ ፒረሰን 
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 ክፍል 8.2: - በየእድሜያቸዉ ያለዉን ግኑኙነት መደገፍ 
 

 
እያንዳንዱ ልጅ በሙሉ አቅሙ የማደግ እና የመጎልበት እድል ሊኖረው ይገባል። ከልጆች ጋር መደበኛ እና ተደጋጋሚ 
አዎንታዊ ግንኙነቶች ማድረግ የሕፃናትን አጠቃላይ እድገት በተሻለ ለመደገፍ ዋነኛው መንገድ ነው፡፡ ተንከባካቢዎች ልጆችን 
ራሳቸውን የሚችሉ አዋቂዎች ከማድረግ በተጨማሪ ይበልጥ የተረጋጉ ፣ ጠንካራ ፣ ጤናማ ልጆች ማሳደግ ይችላሉ ፡፡  

 

ከልጅ ጋር የሚደረግ ማንኛውም አዎንታዊ መስተጋብር ፣ ምንም ያህል አጭር ቢሆን ፣ ኃይል አለው። 
 

በዕለት ተዕለት እና መደበኛ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተንከባካቢዎች ከሁሉም ሕፃናት ጋር መልካም መስተጋብር 
የሚያደርጉባቸውን መንገዶች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል ፡፡ ዋናው ነገር፥ልጆችን ጤናማ እና ጠንካራ ማህበራዊነት 
እንዲኖራቸው ለእያንዳንዳቸው  በአግባቡ የታሰበበት  የሚታለም ነገር  ወጥ በሆነ መልኩ መስጠት።  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

አንዳንድ ዘዴዎች ለሁሉም ዕድሜ ላሉ 
ሕፃናት በጣም ጥሩ ናቸው። አንዳንድ 
ስልቶች ለታዳጊዎች ወይም በዕድሜ ከፍ 
ላሉ ልጆች በተሻለ የሚመቹ ናቸው። 
የትኞቹን ዘዴዎች እንደሚጠቀሙ 
ሲመርጡ የልጁን ዕድሜ እና የእድገት 
ደረጃን ከግምት ያስገቡ ፡፡ 
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በዕለት ተዕለት እና መደበኛ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አዎነታዊ መስተገብሮችን 
ሊደገፉባቸው የሚችሉ አጋጣሚዎች/እድሎች 
ከ  0-36 ወራት እና  ከዚያ  በላይ  ለሆኑ  ህፃናት  

 
መስተጋብረን ማካተት 

ያለብን ጊዜ 

 
 

መስተጋብርን አነዴት ማካተት ይቻላል 
 

የምግብ ጊዜ 

 

⇒ ጡጦ በምናጠባበት ጊዜ ልጅን 
ማቀፍ 

⇒ በሚመገቡበት ጊዜ ልጅን ማየት 
⇒ የሚያነቃቃ ንክኪዎችን ማድረግ 

(ለትንንሽ ሕፃናት በጨርቅ 
መጠቅለልን ይጨምራል) 

⇒ ከምግብ በፊት ፣ በምግብ ወቅት 
ወይም በኋላ ለማረጋጋት ፀጥ ያለ 
አካባቢን መስጠት (ደብዛዛ 
ብርሃን ፣ ጫጫታ መቀነስ) 

⇒ ለረሃብ ምልክቶችዋ ያለማቋረጥ 
ምላሽ መስጠት 

⇒ በጣም ከመራቧ ወይም 
ከመበሳጨትዎ በፊት ምግብ 
ማቅረብ 

⇒ ልጅን በየቀኑ እና ማታ 
በተመሳሳይ ጊዜ መመገብ 

⇒ ልጅን የሚመግብ አንድ ዓይነት 
ተንከባካቢ መኖር 

 
 

⇒ የልጆች ፊት ላይ የሚታይ 
ነገርን፣ ድምፆችን ወይም 
ቃላትን መድገም 

⇒ ከትልቅ ልጅ ጋር ምግብ 
መመገብ 

⇒ ራሳቸዉን ሲመግቡ አዎንታዊ 
ድጋፍ እና ውዳሴ ማቅረብ 

⇒ አዳዲስ ምግቦችን ሲሞክሩ ጥሩ 
ድጋፍ እና ውዳሴ መስጠት 

⇒ ከምግብ በፊት ለመታጠብ እና 
ከዚያ በኋላ ለማፅዳት ለህፃናትን 
እድሎችን መስጠት 

⇒ ህፃናት የራሳቸዉን እና 
የሌሎችን ምግብ እና የሚጠጣ 
እንዲያቀርቡ እድሎችን 
መስጠት 

⇒  ከልጆች ጋር ማውራት ፣ 
መዘመር     እና ፈገግ ማለት 

ዳይፐር መቀየር 
 
 

 
⇒ ከልጆች ጋር ማውራት ፣ መዘመር 

እና ፈገግ ማለት 
⇒ ልጅን መመልከት 
⇒ በቀስታ በመዳሰስ ምቾት 

አነዲሰማቸው ማድረግ 
⇒ ከልጆች ጋር የሚያዘናኑ ፊቶችን 

መሳየት እና ድምፆችን ማውጣት 
⇒ የልጆችን ፊት ፣ ድምፆች ወይም 

ቃላት መድገም  
⇒ ሁልጊዜም ህፃኑአዲስ ዳይፐር 

እንዲቀየርለት ምልክት ሲያሳይ 
ወይም ሲያለቅስ በቋሚነት ምላሽ 
መስጠት 

⇒  በቀን እና በሌሊት 
የሚያስፈልገውን ያህል ጊዜ 
ዳይፐር መለወጥ 

⇒ በእያንዳንዱ ጊዜ ለልጁ ዳይፐር 
የሚቀይር አንድ አይነት 
ተንከባካቢ ማኖር 

⇒ ለልጆች ወጥ የሆነ የዳይፐር እና 
የመጸዳጃ የጊዜ ሰሌዳ ማኖር 

⇒ ልጅ ዳይፐር ሲደረግለት እና 
መጸዳጃ ቤት ውስጥ ለማገዝ 
ሙከራዎች ሲያደርግ ጥሩ ድጋፍ 
እና ውዳሴ መስጠት 

⇒ ሕፃኑ ዳይፐር እንዲቀየርለት እና 
መጸዳዳት እንደሚፈልግ 
ለተንከባካቢዎችን ለማሳወቅ 
ላደረገው ሙከራ አዎንታዊ 
ድጋፍ እና ምስጋና ማቅረብ 
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ልብስ ማልበስና ማውለቅ 
 

⇒ ከልጆች ጋር ማውራት ፣ መዘመር 
እና ፈገግ ማለት 

⇒ ልጅን መመልከት 
⇒ የልጆችን የፊት ገፅታን ማስመሰል 

፣ ድምጾች እና ቃላትን መደጋገም 
⇒ ሊተነበዩ የሚችሉ የመልበሻ እና 

የማዉለቂያ መደበኛ ጊዜን 
መከተል 

⇒ ልጅን ልብስ የምታለብስ እና 
የምታወልቅ አንድ ዓይነት 
ተንከባካቢ ማኖር 

⇒ ልጅ ልብስ ሲለብስ እና 
ሲያወልቅ ለመርዳት ላደረገው 
ሙከራ አዎንታዊ ድጋፍ እና 
ምስጋና ማቅረብ 

⇒ ልጅ ልብስ ለመልበስ እና 
ለማዉለቅ እንዲለማመድ 
መደበኛ ዕድሎችን መስጠት 

ገላ መታጠብ፣ መታጠብ እና 
መደበኛ ፅዳት 

 

 
⇒ ከልጆች ጋር ማውራት ፣ መዘመር 

እና ፈገግ ማለት 
⇒ ልጅን መመልከት 
⇒ ልጆችን መዳሰስ 
⇒ የልጆችን ፊት  ገፅታ ፣ ድምጾ 

ችእና ቃላት መደጋገም 
⇒ ልጅን ገላው የሚያጥብ አንድ 

ዓይነት ተንከባካቢ መኖር   
⇒ ሊተነበይ የሚችል ገላውን 

የመታጠብ እና የተለመዱ 
ነገሮችን የመታጠብ መደበኛ ጊዜ 
መከተል 

 
⇒ ሁልጊዜም በፈለገች ጊዜ ገላዋን 

ማጠብ 
⇒ እጃቸዉን እና ፊታቸዉን 

ለመታጠብ እንዲሁም 
ጥርሶቻቸውን ለመቦረሽ 
እንዲለማመዱ  መደበኛ 
እድሎችን መስጠት 

⇒ ልጅ ገላዉን ለመታጠብ እና 
ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን 
ሲታጠብ ለመርዳት ላደረገው 
ሙከራ አዎንታዊ ድጋፍ እና 
ውዳሴ ማቅረብ 

 
ከእንቅልፍ መነሳት፣ እረፍት 

ማድረግ 

 

⇒ ከልጆች ጋር ማውራት ፣ መዘመር 
እና ፈገግ ማለት 

⇒ ተገቢ በሚሆንበት ጊዜ ትንንሽ 
ሕፃናትን በጨርቅ መጠቅለል 

⇒ ህፃናትን ለማረጋጋት የሚረዱ 
እንደ ማንከባለል ፣ መንቀሳቀስ ፣ 
መታጠፍ ፣ ማወዛወዝ ፣ ወዘተ 
የመሳሰሉትን ተደጋጋሚ 
እንቅስቃሴዎች ማድረግ። 

⇒ ዘና የሚያደርግ ዝማሬ ያለው 
ሙዚቃ መዘመር ወይም 
መጫወት እና የመኝታ ሰዐት 
መሆኑን ማመልከት 

⇒ ለመተኛት የሚስማማ የሙቀት 
መጠን ማመቻቸት 

 

⇒ ልጅን የምትቀሰቅስ እና 
የምታስተኛ አንድ ዓይነት 
ተንከባካቢ ማኖር 

⇒ ለመተኛት በሚዘጋጁበት ወይም 
በሚነቁበት ጊዜ የልጆቹን ፊቶች 
፣ ድም ጾች እና ቃላትን 
መድገም 

⇒ ሊተነብዩ የሚችሉ የመኝታ እና 
የምቂያ መርሃ ግብር መከተል 

⇒ ከእንቅልፍ ስትነቃ በጊዜው 
ምላሽ መስጠት 

⇒ ለህጻናት ምቹ የሆኑ እንደ 
የእንጀራ እናት ጡጦ ፣ 
ብርድልብሶች ፣ መጫወቻዎች 
ወይም ሌሎች ከእድሜ ጋር 
የሚመጥኑ ቁሳቁሶችን መስጠት 
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የጨዋታ ጊዜ 

⇒ ከልጅ ጋር ማውራት ፣ መዘመር 
እና ፈገግ ማለት 

⇒ ከልጁ የአይን ደረጃ ጋር 
በሚጣጣም መልኩ መሬት ላይ ፣ 
ወለሉ ወይም አልጋው ላይ 
መጫወት 

⇒ ከልጆች ጋር አስደሳች ድም ጾችን 
እና ፊቶችን ማስመሰል 

⇒ የልጆችን ፊቶች ፣ እንቅስቃሴዎች 
፣ ድምጾች እና ቃላት መድገም  

⇒ ልጆች ዕቃዎችን ፣ መጫወቻዎችን 
እና አከባቢዎች ሲያጠና 
ማበረታታት 

⇒ በጨዋታ ጊዜ ልጅን ብዙ ጊዜ 
ማየት 

⇒ አንድ ዓይነት ተንከባካቢዎች 
ከልጅ ጋር እንዲጫወቱ ማድረግ 

⇒ እንደ መጫወቻ ክፍል ፣ ውጭ 
፣ የተለየ ክፍል ፣ መናፈሻ ፣ 
ወዘተ ባሉ የተለያዩ አከባቢዎች 
ማጫወት ፡፡ 

⇒ ቀኑን ሙሉ መጫወት  

መያዝ ፣ ማቀፍ እና ፣ ማባበል 

 

⇒ ልጅን ለማረጋጋት እና ቅርብ 
እንድትሆን ለማድረግ መጠቅለል 
፣ መሸፈን ፣ ብርድ ልብስ ወዘተ 
ማልበስ 

⇒ ተገቢ በሚሆንበት ጊዜ ትንንሽ 
ሕፃናትን በጨርቅ መጠቅለል 

⇒ ልጅን በየቀኑ እና ሁልጊዜ ልጥፍ 
አድርጎ ማቀፍ 

⇒ ለልጅ የማያቋርጥ ምቾት 
መስጠትና በሚበሳጭበት ጊዜ 
ማረጋጋት   

⇒ የልጆችን ፊት ገፅታ  ፣ ድምጾች 
እና ቃላት መደጋገም 

 

⇒ በሚጨነቁበት ጊዜያት በወቅቱ 
ምላሽ መስጠት 

⇒  ልጅን የሚያቅፍ አንድ ዓይነት 
ተንከባካቢ መኖር 

⇒ ከልጅ ጋር በሚረጋጉበት እና 
በሚበሳጩበት ጊዜያት 
ማውራት ፣ መዘመር እና ፈገግ 
ማለት 

⇒ ተለቅ ያለች ልጅ በተበሳጨች 
ወይም ባኮረፈች ጊዜ   
እንዲረጋጉ ለማድረግ “ምቹ 
ቦታዎችን” ወይም “ፀጥ ያሉ 
ስፍራዎች” መስጠት 
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ግንኙነትን ለመደገፍ ቁልፍ የሆኑ ነጥቦች 

ጤናማ ግንኙነቶች ልጆችን እንዲያድጉ ይረዳቸዋል ፡፡ በዕለት ተዕለት ተግባሮች በሌሎች ሰዎች በሚገባ 
እንክብካቤ የሚደረግላቸዉ ልጆች ፣ ጤናማ አወንታዊ ግንኙነቶች  እና የበለጠ ጤናማ (ሰውነት እና አእምሮ) 

አላቸዉ ፡፡ ይህንን ምርጥ እነክብካቤ መስጠት ተጨማሪ ጊዜ ወይም ችሎታ አያስፈልገውም ፡፡ 
ከሚንከባከቧቸው ልጆች ጋር ጠንካራ ትስስር ለመገንባት የተንከባካቢዎች ፍላጎት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ፡፡ 
ተንከባካቢዎች በዕለት ተዕለት እና መደበኛ እንቅስቃሴዎች ወቅት ቀላል ፣ ግን ኃይለኛ/ውጤታማ  
ስትራቴጂዎችን(ዘዴዎችን)  በማካተት አዎንታዊ ግንኙነቶችን ሊፈጥሩ ይችላሉ ፡፡ 

 

 
መታወስ  ያለባቸው  ጠቃሚ  ነጥቦች  

 
 

① አዎንታዊ ግንኙነቶች አንድ ልጅን የጤነኛ እና ደስተኛ የህይወት መሠረትን ለመገንባት የሚያስፈልጉት ቁልፍ 
ልምዶች ናቸው ፡፡ 

② ተንከባካቢዎችን በልጆች ላይ አሉታዊ ልምዶችን የሚያስከትሉ ውጤቶችን ለመቀነስ ከሚረዳቸው ዋነኛው 
መንገድ አነዱ ከሌሎች ጋር ያለ ጤናማ ግንኙነት ነው ፡፡ 

③  አነድ ልጅ በጥሩ ሁኔታ እነክብካቤ ያገኘ ጤነኛ ሰውነት እና አእምሮ እንዲኖራት ጤናማ ግንኙነቶች አስፈላጊ 
ናቸው ፡፡ 

 

 

ስለ መስተጋብር መሰረታዊ ነገሮች የበለጠ መረጃ ለማግኘት ምዕራፍ 1 ክፍል 10 ን ይመልከቱ። 

 

 

 




