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‘Afya Bora kwa kila Mwananchi,Bila ubaguzi’

Serikali yaiinua Bajeti ya
dawa kufikia 12.7bn/Uk.5
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Tahariri
UTAMBULISHO
Wapenzi wasomaji wa Jarida hili la Wizara
ya Afya, ambalo ni toleo nambari mbili.
Tunapenda kukuarifuni kuwa huu
ni muendelezo wa utoaji wa Jarida
maalum lenye lengo la kuielimisha
jamii juu ya majukumu mbalimbali
yanayotelezwa na Wizara ya Afya.
Jarida hili linatoka kila baada ya miezi
sita, tukiamini kuwa mtakuwa pamoja
nasi katika kupata taarifa mahususi
zinazohusu masuala ya afya.
Azma nyengine ya kuanzishwa kwa Jarida
hili ni kujenga uhusiano mwema baina
ya Wizara na wananchi ambao ndio
wapokeaji wakubwa wa huduma za
sekta ya afya. Hivyo, tunawaomba
wananchi kulisoma Jarida hili kwa faida
yao. Aidha, msisite kutupatia maoni
yenu ambayo yatasaidia kuimarisha
huduma za afya.
Unaweza kutuma maoni yako kupitia
Sanduku la Posta 236, Zanzibar au moja
kwa moja kwa Katibu Mkuu, Wizara ya
Afya, Zanzibar, katika jengo la Wizara ya
Afya liliopo Mnazi Mmoja
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Tumejidhatiti
utoaji huduma bora
za Afya ya Uzazi

Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar
Bi. Asha Ali Abdulla

Wizara ya Afya Zanzibar, inaendelea
na utoaji wa huduma bora za afya
ya Uzazi na Mtoto kote nchini, ikiwa
na malengo ya kuhakikisha kuwa
huduma hiyo inapatikanwa kwa
kila mwanamke mwenye uwezo
wa kuzaa pamoja na wajawazito.
Wizara
ya
Afya
imesogeza
huduma hiyo chini kwa lengo
la kuwaondoshea usumbufu
wananchi ambapo kila baada
ya kilomita tano kuna kituo cha
Afya na watoa huduma, huku
kukiwa na vituo 153 vya serikali
vinavyotoa huduma ya uzazi,
ujauzito na watoto, na vituo
takriban 44 vinavyotoa huduma ya
uzazi. Huduma hizi zinatolewa na
wahudumu wenye ujuzi na uzoefu
juu ya Afya ya Uzazi na Mtoto.
Utumiaji wa huduma ya Kliniki
kwa akina mama wajawazito ni
muhimu katika suala zima la Afya

ya Uzazi na Mtoto, kwani inatoa
fursa ya kuangalia jinsi ujauzito
unavyoendelea, kumuangalia na
kumfuatilia mama mwenyewe na
mtoto wake mtarajiwa kwa kadri
ujauzito unavyozidi kukuwa.
Zanzibar imekuwa na mahudhurio
mazuri kwa akina mama wakati
wa kipindi cha ujauzito ambapo
zaidi ya asilimia 90 ya akina mama
wajawazito huwa wanahudhuria
kliniki angalau hudhurio moja.
Hata hivyo uhudhuriaji kiliniki
kwa akina mama wajawazito
wakiambatana pamoja na waume
zao bado ni changamomoto kubwa
wakati huduma ya ujauzito, ni
sehemu inayompa mama mjamzito
fursa ya kupata elimu na taaluma ya
ujauzito wake.
Elimu jinsi ya kuutunza ujauzito huu,
elimu ya utambuzi wa viashiria
hatarishi kwa ujauzito, elimu sahihi

Jarida hili limetolewa na :

Wizara ya Afya Zanzibar
S.L.P 236
MNAZI MMOJA
Zanzibar-Tanzania.
Barua pepe: afyasmz@
zanlink.com

Simu:
+255-21-2233454
Nukushi: +255-24-2231987
Kwa mawasiliano zaidi
wasiliana na:
0777 412551

juu ya lishe kwa wakati wote wa
ujauzito, wa kujifungua na baada ya
kujifungua.
Aidha huduma ya kiliniki ya Uzazi na
Ujauzito inatoa fursa ya utambuzi wa
umuhimu wa kutumia vituo vya afya
kwa ajili ya kujifungua, na umuhimu wa
kupata huduma ya kujifungua toka kwa
wahudumu wenye ujuzi wa masuala ya
uzazi na kujifungua.
Sambamba na hilo pia utumiaji wa
huduma hizo zinatoa fursa ya mama
mjamzito kujuwa umuhimu wa kutumia
huduma ya baada ya kujifungua kwa
mama na mtoto mchanga, kwani
matatizo mengi yanatokea ndani ya saa
24 hadi 48 baada ya kujifungu.
Kuna umuhimu mkubwa wa maziwa ya
mama kwa afya na ukuwaji wa mtoto,
na unyonyeshaji maziwa ya mama
pekee kwa mtoto mara tu baada ya
kujifungua hadi miezi sita ni eneo
muhimu ambalo nalo linaasisitizwa na
wahudumu wa afya kwa akina mama
wanaohudhuria kiliniki ya ujauzito.
Katika
hatua
nyengine
mama
huelimishwa njia za uzazi wa mpangilio
baina ya mtoto na mtoto ni huduma
nyengine ambayo mzazi hupata fursa
ya kuhabarishwa, na hatimaye kuweza
kufanya maamuzi sahihi na ya mapema
kumuwezesha kutumia njia ya uzazi wa
mpangilio, ili kuweza kuweka nafasi
baina ya mtoto mmoja hadi mwengine

na kuruhusu ukuaji bora na mzuri wa
watoto, na kurudisha afya yake mama
mwenyewe.
Ili kufanikisha huduma hii, na kufikia
lengo la Wizara ya Afya katika kutoa
huduma bora ya Afya ya Uzazi na
Ujauzito ni vyema mama kuhudhuria
kiliniki kabla ya wiki 16 ya ujauzito ni
muhimu sana katika kufanikisha azma
hiyo, lakini pia kufulululiza kuhudhuria
kiliniki kwa zaidi ya mahudhurio manne
ni muhimu zaidi katika kuhakikisha
kuwa lengo halisi la huduma ya afya ya
uzazi na ujauzito kwa mama na mtoto
inafikiwa.
Hatua hiyo hupelekea kupunguza vifo vya
akina mama na watoto vitokanavyo na
matatizo ya uzazi, au kupata ulemavu
wa kudumu ambao anaweza kupata
mama kutokana na uzazi wakati wa
kujifungua.
Katika kipindi cha kuhudhuria kiliniki

ya uzazi na ujauzito, mama mjamzito
anapata bahati ya kupata huduma
stahiki na bora kwake na mtoto,
ikiwemo pamoja na huduma ya chanjo,
huduma ya kupima virusi (yeye na
mumewe) vinavyosababisha maradhi
ya UKIMWI, na kupata huduma ya kuzuia
maambukizi ya virusi vinavyoambukia
UKIMWI kutoka kwa mama kwenda
kwa mtoto, kaswende, na maradhi
mengine yanayoambukizwa kwa njia
ya kujamiiana, kupata kinga dhidi ya
mbu wa malaria (kupatiwa chandarua),
utambuzi wa viashiria hatarishi kama
vile kifafa cha mimba, malalo mbaya
wa mtoto, elimu ya afya nakadhalika.
Hivyo basi wananchi kwa ujumla wao,
wanashauriwa
kutumia
huduma
zilizopo karibu yao za Afya ya Uzazi
na Ujauzito kuwahi kiliniki mapema ili
kutambua viashiria hatarishi kwa mama
mjamzito na mtoto, na kuweza kutatua
matatizo yatokanayo na ujauzitoo
haraka iwezekanavyo. Tuihimize jamii
yetu kuhudhuria kiliniki ya ujauzito
mapema na kutumia vituo vya afya kwa
ajili ya kujifungulia ili kupata huduma
salama na bora.
Zanzibar bila mama mjamzito kukosa
hududhuria Kiliniki ya Afya ya Uzazi na
Ujauzito mahudhurio manne na zaidi
inawezekana.
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Wanaume washiriki kikamilifu
huduma afya ya uzazi, mtoto
Afya ya Mama na Mtoto ni
kipaumbele cha Wizara ya Afya,
na pia ni kipaumbele cha nchi
na miongozo mingi ya kimataifa
na
kitaifa
imetiliana
maanani
umuhimu wa Afya ya Uzazi na
Mtoto.
Katika suala zima la kujenga Taifa
lenye swiha na lililo bora kwa
maendeleo ya jamii husika ushiriki
na ushirikishwaji wa wanaume
kwenye huduma ya Afya ya Uzazi
na Mtoto ina nafasi na umuhimu
wa kipekee kwani mwanamme
ana
nafasi
kubwa
kwenye
maamuzi ya ngazi ya kifamilia.
Mnamo mwaka 1994 kwenye
Kongamano la Kimataifa juu ya
Maendeleo ya Watu (ICPD), huko
mjini Cairo nchini Misri, lilitambua
umuhimu wa wanaume kwenye
Afya ya Uzazi ya Wanawake, na
pia lilitambua umuhimu wa Afya
ya Uzazi ya Wanaume.
Kongamano hilo lilishauri nchi zote
(zaidi ya 180) katika mkutano huo
kutoa huduma ya Afya ya Uzazi
kwa
wanaume
na
wanawake
ambayo
inafikika,
iliyo-rahisi,
inayokubalika
na
ambayo
ni
bora.
Wizara
ya
Afya
Zanzibar,
kwa
kutambua
umuhimu
wa
kuwapatia huduma ya Afya ya
Uzazi wanawake na wanaume
(waume zao) imekuwa ikisogeza
huduma hiyo karibu zaidi kwa
wananchi wake, na pia kutoa
elimu kuhusu ushiriki wa wanaume
katika Afya ya Uzazi.
Elimu hiyo imekuwa ikitolewa kupitia
Kitengo chake cha Elimu ya Afya
ikishirikiana na Kitengo Shirikishi
cha Afya ya Uzazi na Mtoto.
Hata hivyo ushiriki wa wanaume
katika Afya ya Uzazi pamoja na
weza wao bado ipo chini ya
asilimia tano ya wanawake wote
wanaohudhuria kiliniki kwa ajili
ya huduma ya Afya ya Uzazi na
Mtoto.
Katika
Uzazi
salama
(safe
motherhood),
wanaume
wana
nafasi muhimu sana kutokana
na maamuzi yao katika ngazi ya

familia. Wanaume (akina baba)
wanaposhirikishwa katika Afya ya
Uzazi na Mtoto ambapo uelewa
wao na Maamuzi yao yanasaidia
kwa kiasi kikubwa kwenye suala
zima la Afya ya Uzazi na Uzazi
Salama.
Mama anaweza kusaidiwa wakati
wa Ujauzito kwa kuhakikisha kuwa
baba
anampatia
mama
lishe
bora,
kupumzika
vya
kutosha,
Muda stahiki wa kufanya rufaa,
Huhakikisha
huduma
stahiki
ya ujauzito, usafiri wakati wa
kuhudhuria kiliniki ya ujauzito
pamoja
na
kutambua
kuhusu
dalili za ujauzito na matatizo yake.
Hata
hivyo
katika
Wakati
wa
kutokuwa na ujauzito ni vyema
kuwa na mipango juu ya familia,
kupangilia kuzaa alau miaka miwili
kila baada ya ujauzito, kumsisitiza
juu
ya
uzazi
wa
mpangilio,
kumsindikiza au kufuatana nae
kwa ajili ya huduma sambamba
na kudumisha mawasiliano ya
nini kinahitajika.
Aidha Wakati wa Kujifungua ni
vyema
kujifungulia
kwenye
kituo kilicho karibu na ambacho
muhudumu
mjuzi
anakuwepo

kwa
ajili
ya
kutoa
huduma
hiyo,
kusaidia
upatikanaji
wa
muhudumu mjuzi pale inapobidi
kwa ajili ya kutoa huduma na kuwa
na muda kupanga mapema juu
ya usafiri na matayarisho muhimu
juu ya uzazi.
Vile
vile
Wakati
Baada
ya
Kujifungua ni vizuri kusisitiza juu
ya unyonyeshaji wa maziwa ya
mama pekee, kuanza kutumia
njia
ya
uzazi
wa
mpangilio,
kuhakikisha kuwa mtoto anapata
chanjo
zote
stahiki
kama
inavyotakiwa
na
Wanaume
wanaweza
kusaidia
juu
ya
huduma za nyumbani.
Kufanikiwa
kwa
Uzazi
Salama
unategemea
zaidi
dhamira
ya
dhati na ushiriki kamilifu wa akina
baba. Mawasiliano mazuri baina
ya mke na mume na uelewa
mzuri juu ya Uzazi Salama kwa
wanaume
unapelekea
utumiaji
mzuri wa huduma ya Afya ya
Uzazi na Mtoto kwa akina mama.
Hivyo basi Ushiriki wa Wanaume ni
Nguzo muhumi katika kufanikisha
suala zima la Uzazi Salama na
utumiaji endelevu wa Huduma ya
Uzazi Mtoto.
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Serikali yaiinua bajeti
ya afya kufikia 12.7bn/WAZIRI wa Afya Hamad Rashid
Mohamed, amevitaka vitego vilivyomo
ndani ya Wizara hiyo kuweka mahitaji
sahihi ya dawa kwa kila mwaka, kwani
dawa za kutosha zipo kwa ajili ya
kuwahudumia wananchi.
Amesema Serikali imeongeza Bajeti
ya ununuzi wa dawa kutoka shilingi
bilioni saba mwaka unaomalizika
kufikia shilingi bilioni 12.7 mwaka
2018/2019 na hakutakuwa na
upungufu wa dawa katika Hospitali na
vituo vyote vya Afya Zanzibar.
Waziri Hamad ametoa agizo hilo
Wizarani
kwake
Mnazimmoja
alipokuwa akizindua Mkoba wa Vifaa
vya mama mzazi ambao utatolewa
bila malipo kwa wajawazito wanaofika
Hospitali na Vituo vya afya kujifungua.
Amesema vifaa hivyo vitasambazwa
katika Hospitali na vituo vyote vya
Afya vinavyotoa huduma ya kuzalisha
na amewashauri mama wajawazito
kuitumia fursa hiyo kujifungua katika
vituo vilivyokaribu.
Waziri wa Afya amewasisitiza wananchi
wasikubali kununua mikoba hiyo
kwani inatolewa bure na iwapo
akitokea mfanyakazi wa Kituo cha
Afya akitaka kuwauzia watoe taarifa ili
hatua zichukuliwe.
Amewaagiza viongozi wa Wizara
hiyo kusimamia nidhamu ya kazi
ili kuongeza ufanisi na kusimamia
matumizi bora ya dawa na kuhakikisha
zinawafikia wananchi.
Amekemea tabia ya baadhi ya Madaktari
kuwaandikia dawa wagonjwa ambazo
hazipo kwenye vituo ili wakanunue,
wakati dawa nyengine mbadala wa
matatizo yao zipo na ametaka tabia
hiyo waiache kwani haileti tija.
“Madaktari andikeni dawa sahihi
zinazopatikana katika Hospitali na
Vituo vya Afya ili kuwasaidia wananachi
wetu, kwa kweli mnakatisha watu
tamaa”, alisema Waziri Hamad Rashid.
Aidha Waziri wa Afya amewataka

akinababa kushirikiana na wake zao
katika suala la uzazi wa mpango kwa
lengo la kulinda afya ya mama na
mtoto alisisitiza afya ya mtu ni jambo
la msingi.
Kwa upande wake Mkurugenzi wa Kinga,
Dkt. Fadhil Abdalla aliweka bayana
kuwa idadi ya mama wajawazito
wanaojifungua katika Vituo vya Afya
imeongezeka lakini bado haijaridhisha
Kimataifa, Maryam Seif Hemed aliahidi
hivyo amewashauri kujenga tabia ya
kuwa wataendelea kushirikiana na
kwenda vituoni tokea hatua za awali
kuunga mkono juhudi za Serikali
kupata ujauzito hadi kujifungua.
kuhakikisha huduma za mama na
Amewahakikishia wananchi kuwa
mtoto zinaimarika.
mikoba hiyo itapelekwa pia katika
Hata
hivyo alitoa wito kwa Wizara ya
Vituo vya Afya vya binafasi vinavyotoa
Afya
kuhakikisha inaweka mikakati ya
huduma ya kuzalia kwa masharti kuwa
kuvitunza vifaa tiba na kuviondosha
wataitoa bure kama inavyotolewa
vilivyoharibika kwenye vituo vya afya
katika vituo vya Serikali.
ili kulinda afya za wananchi.
Naye Mwakilishi wa Mashirika ya

WAZIRI wa Afya Zanzibar Hamad Rashid Mohammed akionesha aina ya Mkoba,
anapewa Mama Mzazi anaefika katika Hospitali na Vituo vya Afya cha SMZ (BURE)
kwaajili ya kujifungua. Kushoto Mkurugezi Kinga na Elimu ya Afya Dkt. Fadhil
Mohammed Abdalla,(kulia) Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Afya Halima Maulid Salum.
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UGONJWA wa kichaa cha Mbwa ni
miongoni mwa ugonjwa hatari na
umeonekana kupuuzwa sana tofauti na
athari zake zinazoweza kutokea iwapo
mtu atatafunwa na mbwa mwenye
kichaa.
Tunaposema kwamba ugonjwa huu
unapuuzwa inamaana kuwa hata taarifa
zake zimekuwa hazitolewi kikamilifu
kama ilivyomaradhi mengine na
kuonekana ugonjwa mdogo na hauna
hasara kwa jamii.
Ugonjwa huu unaathari kubwa kwa jamii
zaidi ya kuangamiza taifa kutokana na
pale mtu anapoupata kwani ugonjwa
huu hauna dawa bali matokea yake ni
kifo tu.
Ugonjwa wa kichaa cha Mbwa ni ugonjwa
unaosababishwa na Virusi, na kujikinga
kwake ni kwa njia ya chanjo aina ya
(Vaccine preventable viral diseases)
ambapo Virusi vinavoleta maambukizi
ya ugonjwa huu kwa nchi za Africa ni
hutoka kwa Mbwa, au paka na Mbwa
ni sababu kuu ya kusababisha kifo
kwa binadamu mwenye maambukizi
ya ugonjwa wa kichaa cha Mbwa
kwa asilimia 99 ya watu waliopata
maambukizi ya ugonjwa huo.
Mkuu wa Kitengo cha Ufatiliaji Nyenendo
za Maradhi Zanzibar, Dk. Salma Masauni
Yussuf, amesema ugonjwa wa kichaa
cha Mbwa si rahisi kuupata mtu hadi
atafunwe na Mbwa ambae amepata
maambuki ya ugonjwa huo, pia inaweza
kuwa vigumu kuutambua mara moja ila
ni muhimu kama utatafunwa na Mbwa
yoyoyte ni bora uwahi hospitali kabla
ya kupita masaa 24 hadi 72 kwa ajili ya
kupata kinga inayostahiki ya ugonjwa
huu.
Maambukizi ya ugonjwa huu hutokea pale
mate ya Mbwa yanapoingia moja kwa
moja katika mwili wa binadamu katika
ngozi ya sehemu alotafunwa, sehemu
amabyo ni kidonda ambacho kimetokea
baada ya Mbwa kutamfuna binadamu
huyo na ndipo virusi hivyo hupata njia
ya kuingia katika mwili na kukutana na
majimaji ya mwili wa binadamu kama
vile damu na kusababisha kusambaa
kwa haraka kwa virusi hivyo ndani ya
mwili wa binadamu katika sehemu
mbalimbali na hatimae kufika katika uti
wa mgongo na hatimae katika ubongo.
Aidha alifahamisha kuwa Maambukizi
ya binadamu kwenda kwa binadamu
mwengine hutokea pale ambapo
binadamu anapopata dalili za ugonjwa
huo hapo anakuwa tayari ameshapata
ugonjwa wa kichaa cha Mbwa.
Hivyo basi ni vyema mtu yoyote inapotokea
kumtafuna
binadamu
mwengine
kunaweza kumsababiishia kidonda
katika ngozi yake ambapo vrusi huingia
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Kichaa cha mbwa
kwa kupitia katika kidonda hicho na
kama muathirika huyo itakuwa hakupata
chanjo ya kujikinga na ugonjwa huo basi
na yeye huweza hupata maambukizo
pia.
Alisema kwa mujibu wa taarifa kuanzia
mwaka 2013 hadi 2015 zilizopokelewa
katika Kitengo cha ufuatiliaji Nyenendo
za Maradhi Zanzibar ni kwa kipindi hicho
chote jumla ya watu 452 ndani ya Kisiwa
cha Unguja wameripotiwa kutafunwa na
Mbwa.
katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia
mwaka 2013 watu 104 walitafunwa,2014
watu 95 walitafunwa na mwaka 2015
watu 253 wametafunwa ambapo hali
hiyo inaonekana kuongezeka japokuwa
kunahatua mbalimbali zinazochukuliwa
na serikali.
Takwimu za Wilaya zinaonesha kuwa
Wilaya kaskazini ‘A’ watu 24, Kaskazini
‘B’ watu 27, Kusini watu 12, Wilaya ya
Kati 99, Wilaya ya Mjini 72 na Wilaya
ya Magharibi watu 218 ambapo idadi
hiyo Wilaya ya Magharibi inaonekana
kuongoza kwa idadi kubwa ya watu
waliotafunwa na Mbwa hao.
Alisema watoto waliochini ya umri wa
miaka mitano ndani ya kipindi hicho
walikuwa 82 na watu waliojuu ya umri
wa miaka mitano walikuwa 370, katika
idadi hiyo wanawake walioyotafunwa
katika kipindi hicho walikuwa 168 na
wanaume 284.
Mwaka 2013 wanaume 77 walitafunwa
,2014 wanaume 58 walitafunwa ,2015
wanaume 149 walitafunwa na idadi
ya wanawake katika kipindi hicho
2013 wanawake 27 walitafunwa 2014
wanawake 37 na 2015 wanawake 104
na waliochini ya umri wa miaka mitano
2013 walikuwa 19 waliongatwa,2014
walikuwa 26 na 2015 waikuwa 37 na
waliojuu ya miaka mitano.
Mwaka 2013 walikuwa 85 waliotafunwa
,2014 walitafunwa 69 na 2015
walitafunwa 216, ambapo takwimu hizo
ambazo watu hao walifika hospitali kuu
ya Mnazimmoja kwa ajili ya kupatiwa
chanjo ya kujikinga na ugonjwa wa
kichaa cha mbwa.
Amesema kuwa katika Kitengo chao kwa
kushirikiana na Idara ya mifugo Zanzibar
wamekuwa wakipita kila shehia na
maskuli kwa ajili ya kutoa elimu ya
kujikinga na maradhi ya kichaa cha
Mbwa kwani kikikupata hakina dawa na
kinaweza kupelekea kifo.
Aidha Dk. Masauni amefahamisha kuwa

mafanikio waliyoyapata katika utowaji
wa elimu hiyo, ni pamoja na watu
wengi kuhamasika pale wanapokutwa
na tatizo hilo hukimbilia Hospitali kuu
ya MnaziMmoja kwa ajili ya kupatiwa
chanjo ili kujikinga na kichaa cha Mbwa.
‘Inapotokeza kutafunwa na Mbwa yoyote
unatakiwa kutumia chanjo mara tano
ili kujikinga na maradhi ya kichaa cha
Mbwa, uchomaji wa chanjo hizo kwa njia
ya misuli (Intra mascular) kwa mpango
maalum ambapo dozi ya mwanzo
inaanza siku ile ile mara tu Mbwa
anapokutafuna.
Hatua hiyo inaitwa siku-0, dozi ya Pili
inafuata baada ya siku Tatu, dozi ya
tatu ni baada ya siku Saba, dozi ya
Nne baada ya siku 14 na dozi ya Tano
ni baada ya siku 28, baada ya hapo
utakuwa umekamilisha idadi ya chanjo
zinazotakiwa mtu achanje mara tu
anapotafunwa na Mbwa yoyote awe wa
kufungwa au wa mitaani.
Hata hivyo ikiwa mtu alipata chanjo halafu
ndani ya mwaka mmoja mtu huyo
akatafunwa tena na Mbwa basi taratibu
za chanjo hizo hupungua zile dozi na
anatakiwa mtu wa namna hiyo kuchoma
dozi Nne tu badala ya Tano kwa mfumo
ufuatao: - dozi ya kwanza huanza siku
ile ambayo ametafunwa (Siku 0), dozi ya
pili ni baada ya siku Tatu, dozi ya Tatu ni
baada ya siku Saba na dozi ya mwisho ni
baada ya siku 28.
Sambamba na hayo amefahamisha
kuwa iwapo utatafunwa na Mbwa wa
kichaa ikiwa hujapata chanjo mtu huwa
haoneshi dalili mara moja Tangu siku
mtu alipotafunwa na Mbwa hadi pale
dalili za ugonjwa huo kutokea huchukua
mwezi 1 hadi 3.
Wakati mwengine hutofautiana huchukua
wiki 1 hadi mwaka 1, hii hutokana na
sababu tofauti zikiwemo sehemu ya
mtu alotafunwa (ikiwa karibu na kichwa
maambuki hujitokeza mapema) na
vilevile wingi wa virusi vilivyoingia ndani
ya mwili wa binadamu.
Unaweza kupata dalili ya mwanzo ya
ugonjwa huu ni kama vile homa,
ikifuatia uwasho katika kovu lakidonda
alichotafunwa na katika sehemu
hiyo hutokea kukosekana kwa hisia
(Paraesthesia) katika sehemu iliyokuwa
na kidonda.
Virusi vinapoingia katika mishipaya
fahamu (Central Nervous system) huleta
maambukizi katika ubongo na uti wa
mgongo, hapo tena mgonjwa huanza

kuonesha zile dalili za kuwa na tabia kama Mbwa, mwili kuishia
nguvu hufuatia na kitendo cha kuogopa maji (Hydrophobia),
kuogopa mwangaza (Photophobia) ikishafika katika hatua hizo
sikuchache tu mgonjwa hupoteza maisha kwa kubanwa na kifua,
moyo kushindwa kufanyakazi yake (Cardiorespiratory arrest), na
hatimae kifo.
Mgonjwa mwenye kuonyesha dalili za ugonjwa huu huwekwa
katika chumba maalumu, chumba ambacho hakihitaji kelele
wala mwangaza ni chumba chenye kiza chenye uangalizi wa
karibu na kupata tiba zile ambazo zinamsumbua kwa muda ule
lakini tiba ya kutibu ugonjwa wa kichaa cha Mbwa hakuna.
Akizitaja changamoto zinazowakabili katika kukabilina na maradhi
hayo ni pamoja na kuwa na kituo kimopja tu cha kutolea tiba ya
maradhi hayo kilichopo Hospitali kuu ya MnaziMmoja ambapo
inakuwa usumbufu kwa baadhi ya wananchi wanaoishi vijijini
kwa kufika mjini kwa ajili ya kupatiwa chanjo hizo ambazo
zinakuwa tano na hazitolewi kwa siku moja.
Hata hivyo mikakati ya kupambana na matatizo hayo anasema
Wizara inampango wa kusogeza huduma za kupata chanjo kwa
kila Wilaya ili kuwapunguzia usumbufu wananchi wa vijijini.
Mafanikio yaliyopatikana tangu kuanza kutoa elimu hii wameweza
kudhibiti idadi ya vifo vinavotokana na kuugua kichaa cha
mbwa,mgonjwa wa mwisho alifariki Novemba 2012. lakini pia
watu wamehamasika kwenda kupata chanjo ambapo hapo awali
watu walikuwa hawajui umuhimu wa chanjo.
amefahamisha kuwa, tukio hilo limekuwa kubwa tofauti na uhalisia
wake hivyo ni vyema kwa jamii ikawa na tahadhari sana katika
kujikinga na matatizo hayo na kuwataka wafugaji kushughulikia
mifugo yao kwa kuwapatia huduma zinazostahiki.
Pamoja na kuwapatia chanjo kwa wakati unaohitajika ili kupunguza
idadi ya watu wanaotafunwa na mbwa kichaa kwani ni kawaida
ya mbwa kuwa na virusi hivyo katika mate yao, ila ikiwa Mbwa
hakupata chanjo na tiba zinazostahiki virusi hao huingia katika
ubongo wa Mbwa na husababisha Mbwa huyo kupata ugonjwa
na hatimae kumtafuna mtu na kumpatia maambukizi.
Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Afya Duniani (WHO),iliyotolewa
March mwaka huu,inasema kuwa takribani nchi 150 duniani
zinaugua maradhi hayo,ambapo tatizo hilo linasababisha maelfu
ya watu kupoteza maisha zaidi katika Bara la Afrika na Asia.
Ripoti hiyo inaonesha kuwa asilimia 40 ya watu wanaotafunwa na
Mbwa ni watoto waliochini ya miaka 15, ambapo kila mwaka
zaidi ya watu milioni 15 duniani kote wanapata chanjo ya kuzuia
vifo vinavyotokana na maradhi hayo.
Wadau hao waliokuwa wanashughulikia afya ya binadamu
na afya ya mnyama walipokutana katika kikao chao hicho
waliweka mikakati kwamba ikifika 2030 kichaa cha mbwa kiwe
kimepungua duniani.
Inasemekana kwamba maradhi hayo yanasabishwa na virusi
vinavyojuilikana kama “NYSA” vinavyoshambulia mishipa ya
fahamu, tezi za mate na viungo vya uzazi ambapo dalili zake ni
kubadilika tabia na mnyama kuwa mkali,hivyo ni vyema kwa wale
wanaofuga wanyama kuwa makini na mifugo yao na endapo
wakimuona yupo katika mazingira hayo ni vyema kumuwahisha
katika kupata chanjo ili asiathiri wananchi.
Ugonjwa huo hatari na unaoathiri ubongo na kwa kawaida unamua
alieambukizwa nao,Watu wanaopata chanjo mara moja baada
ya kutafunwa wanaweza wasipate maambukizi ya ugonjwa huo,
lakini ni muhimu kukamilisha chanjo zote kuepuka virusi kufika
katika mishipa ya fahamu na hatimae katika ubongo.

7

8

Matukio katika Picha

2018

2018

WAZIRI wa Afya Zanzibar Hamad Rashid Mohamed akikata utepe kuzindua kitabu cha Mpango wa
Utekelezaji wa Uzazi wa Mpangilio Zanzibar katika Ukumbi wa Hoteli ya Ocean View Kilimani Mjini
Zanzibar.

WAZIRI wa Afya Zanzibar Hamad Rashid Mohamed akizungumza na Wawakilishi wa Mashirika ya
Umoja wa Mataifa Ofisi kwake wa Wizara ya Afya Mnazimmoja Mjini Zanzibar.

Katibu Mkuu Wizara ya Afya Bi Asha Abdalla Juma na Mkurugenzi Mkuu wa Bohari ya Dawa
Tanzania Laurean Lugambwa Bwanakunu wakibadilisha hati za makubaliano baada ya kutiliana
saini makubaliano hy katika sherehe zilizofanyika Wizara ya Afya Mjini Zanzibar.

Madaktari wa kujitolea kutoka Nchini Austria wakimpatia huduma kijana Mohammed Husein
Mwanafunzi wa Skuli ya msingi ya Uzi ambae anasumbuliwa na Jino katika matibabu ya
kinywa na Meno yaliotolewa na Madaktari hao katika Kijiji cha Uzi  Mkoa wa Kusini Unguja.

NAIBU Waziri wa Afya Zanzibar, Harusi Said Suleiman (kulia), akizungumza na waandishi wa habari
baada ya kukabidhiwa vifaa mbalimbali ikiwemo vilivyotolewa na Shirika la Umoja wa Matifa la
Kuhudumia Watoto (UNICEF).

MKURUGENZI Kinga na Elimu ya Afya Zanzibar, Dkt. Fadhil Abdalla akisisitiza umuhimu wa
akinamama kunyonyesha watoto maziwa ya kifua ili wakue wakiwa na afya bora, kwenye maadhimisho
ya wiki ya nyonyeshaji duniani.
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Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar Bi. Asha Abdalla Juma na Mkurugenzi Mkuu wa Bohari ya
Dawa Tanzania Laurean Lugambwa Bwanakunu wakitia saina makubaliano ya ushirikiano kati ya
Wizara ya Afya Zanzibar na Bohari Kuu ya Dawa Tanzania katika sherehe zilizofanyika Wizara ya
Afya Mnazimmoja Mjini Zanzibar.

Kijiko kikisaga bidhaa za vipodozi mbali mbali visivyo faa kwa matumizi.

Daktari wa Kinywa na Meno kutoka Hospitali binafsi Dkt,Najat Abdalla akitoa mafunzo ya usafi
wa kinywa na meno kwa Wanafunzi wa Skuli ya Msingi na Kati ya Uzi katika matibabu ya kinywa
na Meno yaliotolewa na Madaktari wa kujitolea kutoka Austria wakishirikiana na madaktari
wazalendo katika Kijiji cha Uzi Wilaya ya Kati Mkoa wa Kusini Unguja.
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UGONJWA wa surua ni moja ya magonjwa
yanayoambukiza.
Ugonjwa
huu
husababishwa na virusi aina ya
“Morbillivurus
paramyxvirus”
vinavyoenea kwa haraka kutoka kwa
mtu mmoja kwenda kwa mwingine
kwa njia ya hewa pale mgonjwa
anapokohoa au kupiga chafya.
Ugonjwa huu huathiri watu wa rika zote,
ingawa mara nyingi watoto wenye
umri chini ya miaka mitano ndiyo
huathirika zaidi kuliko watu wa umri
kuanzia miaka mitano na kuendelea,
ambapo ugonjwa huu una chanjo iliyo
safi na salama.
Mtu anapopata vimelea vya ugonjwa
huu kiwango cha mashambulizi huwa
juu zaidi ya asilimia 90. Hadi sasa
bado ni miongoni mwa magonjwa
yanayosababisha vifo vingi vya watoto
walio chini ya miaka mitano hasa katika
nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania.
Virusi vinavyoeneza ugonjwa wa surua
vinaweza kukaa hewani kwa muda wa
saa moja baada ya kutoka kwa mtu
mwenye maambukizi ambapo hutoka
kwa njia ya chafya, mazungumzo au
kukohoa, kutokana na uwezo huo wa
virusi kukaa hewani kwa muda huo
mtu anaweza kupata maambukizi hayo
bila ya kukutana au kukaa karibu na
mgonjwa.
Surua huenezwa na aina ya virusi jamii
ya (paramyxovirus), katika mfumo wa
kugusana na kwa njia ya hewa. Kwa
sababu hii basi virusi hawa huenezwa
kwa njia ya upumuaji.Baada ya kuingia
ndani ya mfumo wa hewa virusi
hawa hushambulia seli za utando
wa nje wa njia ya hewa (respiratory
tract epithelium) na kuingia katika
mzunguko wa limfu na kufika kwenye
tezi za karibu na kusambaa mwilini.
Ugonjwa wa surua ni ugonjwa wa
binadamu na hautokani na wanyama
maambukizi yake ni kwa binadamu
kwenda kwa binadamu mwengine.
Na dalili ya kwanza mara nying huanzia
na homa kali ambayo inaanzia kuanzia
siku ya 10 hadi 12 mara baada ya kupata
maambukizi ya virusi vya ugonjwa
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huo, homa hiyo inaishia kwa siku 4-7
na dalili hizi kuwa na mafua, kukohoa,
macho kuwa mekundu na yenye kutoa
machozi na vipele vidogovidogo ndani
ya shavu vinatokea hatua katika za
mwanzo.
Baada ya siku chache vipele vidogo vidogo
vinatokea katika uso na shingoni kwa
juu, baada ya siku 3, vipele vinaenea
hadi kufikia katika mikono na miguu,
vipele vinakaa kwa siku 14 baada ya
kupata maambukizi ya virusi.
Baada ya siku 2-4 tangu kuonekana
kwa dalili za awali mgonjwa huyo
akichunguzwa mdomoni hasa ndani ya
shavu pembeni vitakuwepo vidonda
vyeupe kwenye utando mwekundu wa
ndani ya mdomo.
Vidonda hivi kwa jina la kitaalamu huitwa
koplik spot. Vinapoonekana vidonda
hivyo inakuwa dalili tosha kuwa mtu
huyo anaugonjwa wa surua. Wakati
mwingine mgonjwa anaweza kuwa
na vidonda vidogo sana ambavyo
inakuwa ngumu kuvitambua .
Vifo vingi vinavyotokea kwa ugonjwa huu
mara nyingi vinakuwa na mahusiano
ya matatizo (complication) ya ugonjwa
huu.
Matatizo zaidi yanatokea kwa watoto
chini ya miaka 5, au wakubwa zaidi ya
miaka 20. Matatizo makubwa zaidi kwa
watoto ni upofu, matatizo yanatokea
katika ubongo na kusababisha ubongo
kuvimba (encephalitis), kuharisha
sana kunakosababisha na kuishiwa
maji mwilini, magonjwa ya masikio au
magonjwa yanayotokea katika njia ya
hewa (Pneumonia) ugonjwa wa surua
huleta utapia mlo kwa watoto zaidi
kwa wale wasiopata vit A ya kutosha,
au wale ambao kinga ya mwili wao
imepungua kwa ugonjwa wa HIV/AIDS
au magonjwa mengine.
Kwa wale wanaopata utapia mlo na
wakakosa uangalizi mzuri wa kiafya
basi kwa asilimia 10 ya wagonjwa wa
surua matokea yake ni kifo.
na kwa upande wa wanawake wajawazito
pia wanakuwa wapo katika hatari ya
kupata matatizo mbali mbali ya kiafya
ikiwemo kuharibika kwa ujauzito huo

au kuzaliwa mtoto kabla ya muda
wake kufikia. Mtu anapopata ugonjwa
huu wa surua basi kinga hubakia
katika mwili wake kwa miaka yote
atakayosihi.
Watoto ambao hawakupata chanjo wapo
katika hatari ya kupata maambukizi
ya ugonjwa huu pamoja na kifo, kwa
akina mama wajawazito wasiopata
chanjo pia wapo katika hatari ya
kupata maambukizi ya ugonjwa, mtu
yoyote asie kuwa na kinga ya mwili
ambae hakupata chanjo au alipata
chanjo lakini haikutokea ile kinga ya
maisha hao watapata mambukizi.
Ugonjwa huu wa surua zaidi hutokea
kwa zile Nchi ambazo zinaendelea
(developing country) zaidi Africa na
Asia, zaidi ya aslimia 95 vinatokea
katika Nchi zenye uchumi wa chini na
ambazo huduma zake za afya bado
zipo chini.
Ugonjwa huu unaenea na unaambukiza
kwa kasi kwa njia ya kukohoa na kupiga
chafya (sneezing), moja kwa moja kwa
kuwa karibu na mgonjwa mwenye
maambukizi, au kwa kugusa kabisa
maji yanayotoka puani au katika koo.
Kirusi huyu anauwezo wa kukaa katika
hewa au katika sehemu yenye
maambukizi kwa saa moja. Anaweza
kueneza kwa mtu maambukizi kuanzia
sikua 4 kabla vipele havijatokea hadi
siku 4 baada ya kutokea kwa vipele.
Mripuko wa ugonjwa wa surua unaweza
kuleta matokeao ya vifo vingi zaidi kwa
vijana na watoto wenye utapia mlo.
Zile Nchi ambazo zimeshautokomeza
ugonjwa huu mgonjwa ambae
atatokea kutoka katika Nchi nyengine
basi mtu huyo anaweza kuleta
maambukizo
Kwa upande wa matibabu Hakuna dawa
yoyote ya kutibu kirusi cha ugonjwa
huu isipokua matatizo yanayozidi kwa
ugonjwa huu yanaweza kuepukika
kwa kusaidiwa kuhakikisha mtu
anakula vizuri vyakula vya kujenga
mwili, anakunywa maji ya kutosha,
na kutibu upungufu wa maji katika
mwili kwa kutumia muongozo wa
Shirika la Afya Ulimwenguni, maji haya

yanarudisha vile vitu vilivyopotea kwa
njia kuharisha. Dawa aina za antibiotics
zinaweza kutumika katika kutibu
macho na masikio na homa ya kifua
(Pneumonia).
Watoto wote wanaoishi katika Nchi
ambazo zinaendelea na majibu ya
vipimo vinaonyesha kuwa wamepata
ugonjwa huu wanatakiwa kupata dose
2 za Vit A hata kama umewapata wale
ambao hawna utapia mlo hii inasaidia
katika kuzuia upofu wa macho pamoja
na kupunguza idadi ya vifo kwa asilimia
50.
Kuzuia kwa ugonjwa huu ni wa Surua
huzuiwa kwa urahisi kwa njia ya chanjo
Watoto ambao hawajapata chanjo ya
Surua wapo katika hatari kubwa sana
ya kupata Surua.
Chanjo ya kawaida ya ugonjwa huu
kwa watoto, na chanjo
zinazotolewa
katika
Nchi pale ambapo
Nchi inapo kumbwa
na idadi kubwa ya
wagonjwa na vifo
(mass vaccination).
tunatakiwa tukumbuke
kuwa
Surua
ni
ugonjwa
hatari.
Unaweza
kuua
au
kusababisha
madhara ya muda
mrefu lakini chanjo
dhidi yake inazuia
hatari hiyo. Kwa hiyo pale
unapohisi mtoto wako
ana dalili za surua mpeleke
haraka hospitali ili kupata
matibabu yanayofaa
ili
kuepuka
athari kubwa

itakayojitokeza baadae.
Katika mwaka 2014, kulikuwa na
vifo114,900 vilivyotokana kwa ugonjwa
wa surua duniani, kwa kila siku vifo 314
hutokea, kwa kila saa hutokea vifo 13,
zaidi walikuwa watoto chini ya miaka 4
kwa mujibu wa Shirika linaloshughulikia
Afya ulimwenguni (WHO).
Chanjo ya surua kati ya mwaka 2000 na
2014 ilisababisha kushuka kwa vifo kwa
asilimia 79 duniani kote. Kwa mijubu wa
Shirika la afya Ulimwenguni (WHO).
Katika mwaka 2014, watoto ulimwenguni
kote walipata dose moja ya chanjo ya
surua kwa asilimia 85 hutolewa katika
huduma za afya zakawaida mpaka
asilimia 73 kwa mwaka 2000. (WHO).
Mwaka 2000-2014, inakadiriwa chanjo ya
surua iliweza kuzuia vifo milioni 17.1.
(WHO)
Surua ni mojawapo ya
magonjwa ya kuambukiza
ambao una kiwango cha
juu cha maambukizi
pindi mtu apatapo
vimelea
vya
ugonjwa
huu.
Katika
mwaka
wa 1980 kabla
chanjo haijaanza
ugonjwa
huu
ulisababisha vifo
2.6 million kwa
mwaka. (WHO).
Pamoja na kuwepo
chanjo ya ugonjwa
huu bado Surua
ni
miongoni
mwa
magonjwa
yanayosababisha vifo
vingi va watoto
walio chini ya
umri
w a

u
s

miaka 5 katika baadhi ya maeneo
duniani hasa kwa nchi zinazoendelea.
Taarifa tunazopokea katika kitengo cha
ufuatiliaji nyenendo za maradhi
Zanzibar (Epidemiology Unity) taarifa
zinazohusiana na ugonjwa huu kama
magonjwa mengine tunapokea kwa
kila wiki na kuyatafutia ufumbuzi
wake kwa kushirikiana na kitengo cha
Elimu ya afya na kitengo cha chanjo
(EPI) na wilaya husika.
Zifuatazo ni taarifa tulizopokea kutoka
katika vituo vyetu vya afya vya
serikali na watu binafsi Unguja na
Pemba, taarifa hizi kwa wagonjwa
wanaofikiriwa kuwa walikuwa na
ugonjwa huu na baadae kuchukuliwa
sampuli zake na kupelekwa kwa
uchunguzi zaidi.
Mwaka 2012 wagonjwa wote tuliopokea
waliofikiriwa kuwa na ugonjwa huu
ni 2. Kati ya hao Mwanamme chini ya
miaka 5 ni mmoja na Mwanammke
mmoja akiwa juu ya miaka 5. (IDWE
report).
Mwaka 2013 wagonjwa wote tuliopokea
waliofikiriwa kuwa na ugonjwa
huu ni 1,272, waliokuwa chini ya
miaka 5 ni 630 (wanaume-304
na wanawake-326). Wale wote
waliokuwa juu ya miaka 5 ni 642
(Wanawake 303 na wanaume 339).
(IDWE report).
Mwaka 2014 wagonjwa wote tuliopokea
waliofikiriwa kuwa na ugonjwa huu
ni 34, waliokuwa chini ya miaka 5 ni
29 (wanaume-14 na wanawake 15) na
waliokuwa juu ya miaka 5 ni 5 (wote
wanawake). (IDWE report)
Mwaka 2015 wagonjwa wote tuliopokea
waliofikiriwa kuwa na ugonjwa huu
ni 10, waliokuwa chini ya miaka 5 ni
7 (wanaume-6 na wanawake 1) na
waliokuwa juu ya miaka 5 ni 3 (wote
wanawake). (IDWE report)
Mwaka 2016 wagonjwa wote tuliopokea
waliofikiriwa kuwa na ugonjwa
huu ni 10, walio chini ya miaka 5 ni
3 (wanaume 2 na wanawake 1) na
wale weney miaka 5 na zaidi ni 2
(Mwanamme moja na Mwanamke
Moja). (IDWE report).
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Tiba asili mfumo wa tiba
wenye msaada kwa jamii

HOMA YA INI
HOMA ya Ini ni ugonjwa unaosababishwa
na virusi vya homa ya Ini (VVHI) na virusi
hivyo vinaweza kusababisha matatizo
makubwa ya kiafya kwa muda mrefu
na kudumu ambapo hufanya baadhi
ya watu kuwa wagonjwa zaidi.
Kwa mujibu wa takwimu za tafiti
zilizofanywa na Wizara ya Afya mwaka
2011/2012 zinaonesha maambukizi ya
homa ya Ini kwa makundi maalum
kwa wanaotumia dawa za kulevya
kwa njia ya kujidunga sindano; virusi
vya homa Ini aina C
(type C)
ni
asilimia 25.4 na virusi vya homa ya Ini
aina B (type B) ni asilimia 5.9 na wenye
maambukizi ya aina zote mbili
ni
asilimia 6.9.
Aidha
wanaume
wanaojamiana
na
wanaume wenzao kwa virusi vya
homa ya Ini C asilimia 1.3 na homa ya
Ini B asilimia 2.7, ambapo wanawake
wanaofanya biashara ya ngono kwa
virusi vya homa ya Ini C asilimia 1.6 na
homa ya Ini B asilimia 2.2.
Njia kuu za maambukizo ya Homa ya
Ini ni kugusana na damu au maji
maji yenye maambukizi ya virusi vya
homa ya Ini, kuchangia sindano ama
na vifaa vya kujidungia, maambukizi
kutoka
kwa
mama
kwenda
kwa
mtoto wakati wa ujauzito, uchungu
na kujifungua.
Njia
njengine
ni
makundi
hatarishi
kupata VVHI kwa kutumia pamoja au
kubadilishana
vifaa
vya
kujidungia
kama vile kijiko, kiwembe, mpira
wa
kukazia
mishipa
na
vichujio
sambamba na kujamiana na mtu
mwenye maambukizi virusi vya homa
ya Ini bila ya kutumia kinga.
Kuna
makundi
hatarishi
ambayo
yanaweza
kupata
homa
ya
Ini
ambayo
ni
pamoja na
watumiaji
wa dawa za kulevya kwa njia ya
kujidunga
sindano,
wanaume
wanaojamiana na wanaume wenzao
pamoja na wanawake
na wanaume
wanaofanya
biashara
ya
ngono
na wanaojamiana na zaidi ya mtu
mmoja.
Mara nyingi watu wengi hawatambui
kama wana maambukizo ya homa
ya Ini na wanaweza kuishi miaka
mingi bila kuwa na dalili za ugonjwa
huo hata hivyo baadhi ya dalili ni
kuchoka sana na kuwa na homa kali
na kuharisha.
Dalili nyengine ni kutokuwa na hamu
ya kula, kupata choo kidogo chenye
rangi ya kahawia, choo kikubwa kuwa

Ini la kawaida

Ini lililoharibika
na rangi ya kijivujivu, kupiga manjano
kwa ngozi na macho na kuumwa na
tumbo sehemu ya juu upande wa
kulia.
Homa
ya
Ini
B
ni
ugonjwa
unaosababishwa
na
virusi
maalum
vinavyoshambulia Ini VVHB ugonjwa
huu
unaweza
kusababisha
tatizo
kubwa la kiafya na maana VVHB ni
virusi vinavyosababisha homa ya ini B.
Ini linafanya kazi nyingi katika mwili
ikiwemo
kusaga
chakula,
kuhifadhi
nguvu na kutoa sumu ndani ya mwili.
Njia za maambukizo ya homa ya ini B
ni sawa na zile za VVU ambapo virusi
vya homa ya ini B vinaambukiza kwa
urahisi zaidi ambazo ni kujamiana na
mtu ambae ameambukizwa virusi vya
homa ya ini B bila ya kutumia kinga.
Njia nyengine ya maambukizo ni kutoka
kwa mama mwenye homa ya Ini B
kwenda kwa mtoto wakati wa ujauzito,
uchungu na kujifungua.
Kwa njia ya damu yenye maambukizo
kama vile kuongezewa damu yenye
maambukizo, kushirikiana vifaa kama
vile viwembe, sindano, mikasi ama
visu.
Watu wengi walioambukizwa virusi vya
homa ya Ini B huwa hawajijui na wengi
hawaoneshi dalili na wanaweza kuwa
na maambukizo bila ya kuonesha dalili
yoyote kwa miaka mingi.
Dalili zinazoweza kujitokeza ni kama vile
homa, uchovu, maumivu makali ya
tumbo upande wa juu kulia na rangi
ya njano kwenye macho na ngozi.
Aidha madhara ya homa ya Ini ni
saratani ya ini, kusinyaa kwa ini na
kuvimba
tumbo
na
kuwa
gumu
pamoja na tumbo kujaa maji.
Watu walio kwenye hatari ya kupata
maambukizo ya homa ya ini B ni wale
ambao wako kwenye hatari ya kupata
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maambukizo ya VVU hii ni kutokana
kwamba njia za maambukizo ziko
sawa.
Unaweza kujua kama una maambukizo
ya homa ya Ini kwa kufanya kipimo
cha damu ambayo inatolewa
kwenye
mkono na mtu mwenye VVU akipimwa
na
akionekana
hajaambukizwa
na
VVHB atapatiwa chanjo ya homa ya Ini
B ili aweze kunusurika na maambukizo
ya VVHB.
Na
kama
itaonekana
kuwa
umeshaambukizwa na virusi vya homa
ya ini (VVHB) mgonjwa atapatiwa
matibabu sahihi ya homa ya Ini B na
homa,
Ugonjwa wa Ini hauambukizwi kwa njia
ya
kukumbatiana, kushikana mikono
na kukohoa au kwenda chafya.
Aidha hatua za awali za kinga dhidi
ya homa ya ini ni kujenga tabia ya
kupima afya kwa wanafamilia kila
mara
na
wanafamilia
waliosalama
baada ya kupima watapatiwa chanjo
ya homa Ini B ya kuwa kinga kwa
mpango maalumu.
Sindano
ya
mwanzo
ya
chanjo
atapatatiwa mtu baada ya kupimwa
na sindano ya pili atapatiwa baada
ya mwezi mmoja ambapo ya tatu mtu
atapatiwa baada ya miezi mitano.
Unaweza
kujikinga
na
maambukizo
ya homa ya ini kwa kujiepusha na
kuacha kabisa kujamiana nje ya ndoa
na kuwa muaminifu, kutumia kinga ya
mipira ya baba na mama ili kuweza
kujikinga na virusi vya homa ya ini hasa
kwa watu wa makundi hatarishi.
Pia kudumisha usafi wa matumizi ya
vifaa vyenye ncha kali katika matumizi
ya kila siku pamoaja na huduma za
watoto na mama wajawazito zipewe
uangalizi wa hali ya juu pamoja na
kupewa chanjo za homa ya Ini.

KUTOKANA na umuhimu na mchango
mkubwa wa Tiba asili na tiba mbadala
katika kuwahudumia wananchi wa
Zanzibar, kila mwaka huadhimishwa siku
maalum kwa lengo la kutathmini tiba ya
asili hapa nchini.
Taaluma ya tiba asili inajumuisha ujuzi,
maarifa na vitendo vinavyojumuisha
kukinga au kutibu maradhi ya
binaadamu na wanyama na kwa uzoefu
uliopo unaonesha kuwa taaluma hii
hurithiwa kutoka kizazi kimoja hadi
chengine kwa njia ya masimulizi ya
mdomo au mafunzo ya kimaandishi na
vitendo.
Aidha taaluma ya Tiba asili hutofautiana
kati ya nchi moja na nchi nyengine katika
kuhifadhi mahusiano ya mila, desturi na
utamaduni.
Visiwa vya Unguja na Pemba, vimejaaliwa
kuwa na neema na hazina ya mimea
mbalimbali ambayo hutumiwa na
jamii katika kukinga, kuchunguza
ama kuponyesha maradhi mbalimbali
(aromatic and medicinal plants).

Dawa asili maana yake ni dawa yoyote
yenye dutu au mchanganyiko wa dutu
zinazotengenezwa kwa kukausha,
kutwanga au kukata vipande vidogo,
kukamua dutu asili za mimea, mnyama
au madini au sehemu yoyote ya dutu
hizo.
Aidha maana ya Tiba asili kwa ujumla
wake ni mkusanyiko wa maarifa na
shughuli ziwe zinafaa au hazifai,
zinazotumika katika uchunguzi, kinga
au kutomeza ugonjwa wa mwili, akili
na jamii ambayo inaweza kutumia
uzoefu wa zamani pekee na ufuatiliaji
unafanyika kutoka kizazi kimoja hadi
kingine kwa mdomo au kwa maandishi.
Mfano mganga anapotumia maarifa, ujuzi
na weledi wake wa kutoa huduma za
afya kutumia dutu za mimea, wanyama,
madini na njia nyengine zinazotokana
na historia ya kijamii, kitamaduni, kidini
au imani za jamii.
Na tunapozungumzia maana ya Tiba
mbadala ni maarifa na shughuli

inayotumika katika ubainishaji wa
magonjwa, kinga na utokomezaji wa
matatizo ya kimwili kiakili na kijamii
kwa kutegemea mifumo mbalimbali
mbadala ya nyanja husika.
Katika kuimarisha huduma hizo mganga
hutumia maarifa ujuzi na ueledi wake
wa dawa za asili na hutoa huduma zake
kwa wigo unaolingana na tiba za kisasa
zinazotambulika kimataifa, au wigo
wa mila desturi za nchi nyengine bila
kuvunja miko na maadili ya jamii yake.
Na tiba za kisunnah neno hili kwa
wanalolitumia wanamaanisha kuwa
ni ujuzi na utambuzi wa maradhi na
namna ya kutibu kwa kutumia dawa
zinazotokana na mafundisho ya kuran na hadithi za Mtume wa Mwenyezi
Mungu. Kwa mfano asali imetajwa
ndani kur- an tukufu na habbat saudaa
imetajwa ndani ya hadithi.
Neno tiba za kisunna kwa mtazamo wa
baadhi ya waumini wanaona sio sahihi
kulitumia, kwa sababu ya udanganyifu
Inatoka Uk.13

Waziri wa Biashara na Viwanda,Balozi Amina Salum Ali akiangalia aina mbali mbali za dawa asili zinazotumika
kutibu na kukinga maradhi katika maadhimisho ya siku ya tiba asilia Afrika
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na utapeli unaofanywa na baadhi ya watu
kwa madai ya sunna, jambo ambalo
linalodhoofisa haiba ya uislamu.
Waumini wa dini ya kiislamu wanasema
kuwa ni lazima mgonjwa awe na imani
thabiti kuwa Allah pekee ndie mponyaji
wala sio mganga, sio daktari na sio dawa,
bali daktari na dawa ni sababu tu.
Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala
Zanzibar limeanzishwa kwa mujibu wa
sheria namba 8 ya mwaka 2008 awali
ilikuwa haina chombo maalum cha
kusimamia huduma za tiba asili.
Waasisi wa Baraza la Tiba Asili na Tiba
Mbadala ni Uongozi wa kada ya Ufamasia
kutoka Wizara ya Afya na Uongozi wa
Jumuiya ya waganga na utafiti Zanzibar
(JUTIJAZA) wakishirikiana bega kwa
bega na Taasisi mbalimbali ikiwemo
Wizara ya Kilimo, Mifugo na Maliasili na
Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali.
Kazi za Baraza kwa ujumla ni kufuatilia,
kudhibiti, kusaidia maendeleo ya dawa
za miti shamba na kutekeleza masharti
ya sheria ikiwa na pamoja na kusimamia
na kudhibiti shughuli ya waganga wa
tiba asili na mbadala.
Kusajili na kuandikisha watu wanaotimiza
masharti, kulinda jamii kutokana na
matumizi mabaya ya shughuli za tiba asili
na mbadala na utafiti kwa binaadamu.
Aidha baraza linadhibiti usambazaji wa
taarifa na matangazo yote yanayohusina
na tiba asili na mbadala, kufanya
uchunguzi kwa madhumuni ya sheria ya
tiba asilia, kuratibu jitihada zinazofanyika
katika maeneo mbalimbali za kuendeleza
sayansi ya tiba asili na mbadala.
Vile vile Baraza linadhibiti vifaa vya kutolea
tiba asili na mbadala, kuteua kamati
maalum ili kuendesha uchunguzi
dhidi ya baadhi wasaidizi na waganga
wanaokiuka maadili na miiko na
kupokea, kuchunguza na kutoa ripoti
kutoka kamati maalum za baraza.
Baraza la Tiba Asili siku hadi siku
linaendelea kufanya juhudi mbalimbali
za kuendeleza huduma za tiba asili
visiwani Zanzibar ikiwemo kutoa elimu
kwa jamii, kuwasajili na kuwakagua
wadau wake.
Hivi sasa Baraza limefanikiwa kuongeza
idadi ya waganga waliosajiliwa ambapo
waganga 342, wasaidizi waganga 65,
Clinic 32 na maduka ya dawa ya tiba ya
tiba asili 77 kwa Unguja na Pemba.
Malengo ya Sheria ya Tiba Asili na Tiba
Mbadala ni kuimarisha tiba asili na
tiba mbadala nchini, kuimarisha na
kuifanikisha tiba asili, kuiwezesha kutoa
mchango katika afya za wananchi wengi
zaidi.
Walengwa wakuu wa sheria na kanuni za
Tiba Asili na Mbadala ni waganga na
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ZFDA,TFDA zatakiwa kulinda Afya za Watanzania

Waziri wa Biashara na Viwanda Amina Salum Ali akipata maelezo kutoka kwa wataalamu wa
uchunguzi wa dawa kutoka Mamlaka ya Chakula Dawa na Vipodozi.

wakunga wa tiba hiyo na wasaidizi wao
na wale wanaotengeneza na kuuza zawa
za asili, wananchi wote na kila anaye
husika na huduma hizo kwa namna
moja ama nyengine.
Ni wajibu wa kila mganga wa tiba asili au
mbadala aliyesajiliwa chini ya sheria
kuwahudumia na kuwatibu wagonjwa
wake kwa maarifa, ujuzi na mtazamo
sahihi.
Wizara ya Afya kupitia Baraza la Tiba Asili
na Mbadala linawataka waganga wa tiba
asili au tiba mbadala wahakikishe kuwa
anaendana na taaluma ya tiba hiyo,
tabia yake isionyeshe mwenendo mbaya
wa utaalamu, tabia ilingane na maadili
ya tiba asili na mbadala na taratibu za
utaalamu.
Aidha mtoaji huduma anatakiwa kufuata
utaratibu na vipengele vya utunzaji
wa siri za wagonjwa wake, anatakiwa
pia wagonjwa waliomshinda kuwatibu
awapeleke hospitalini au kwa waganga
wengine kwa ajili ya kupata matibabu
zaidi.
Pia waganga wanatakiwa kuwa na mfumo
mzuri wa kuweka kumbukumbu za
wagonjwa anaowahudumia na anakuwa
msafi yeye mwenyewe, na vifaa
vinavyotumika na majengo anayotolea
huduma.
Katika utekelezaji wa sheria ya Tiba asili
na Mbadala, Wananchi wana wajibu wa
kulisaidia Baraza wakati wa kuwasajili
chini ya sheria wadau ikiwemo wakunga,
waganga, wa tiba asili, waganga wa
tiba mbadala, wasaidizi waganga,
watengenezaji dawa asilia na wauzaji wa
dawa za asili.
Hata hivyo wananchi wanabaini wasio

stahiki kusajiliwa au waliofanya
udanganyifu na kusajiliwa kimakosa
kwa njia moja au nyengine ili waweze
kuchukuliwa hatua za kinidhamu kwa
mujibu wa sheria.
Kutoa taarifa kwa maofisa watendaji wa
Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala na
vyombo vya ulinzi kuhusu mtu yoyote
anaekwenda kinyume na maadili, miiko
ya taaluma au kuvunja sheria.
Tiba Asili na Tiba Mbadala zina faida na
mchango mkubwa kwa jamii. Kwanza
zinawapa huduma za tiba. Shirika la
Afya Ulimwenguni linakadiria kuwa Tiba
Asili inatoa huduma kwa asilimia 80 ya
wanaohitaji huduma za Afya katika nchi
zinazoendelea.
Dawa za tiba asili zinatumika katika
biashara ya dawa na kuwaongezea
kipato wadau wanaojihusisha na
biashara hiyo.
Katika ulimwengu mzima Tiba asili ina
mchango mkubwa katika utoaji wa
huduma za Afya, kwa mfano nchini
China, Tiba Asili zinachangia kiasi cha
asilimia 30 mpaka 50 kwa upande wa
huduma za afya.
Tiba Asili ina mchango wa kibiashara,
mfano soko la dawa za asili duniani kwa
mwaka 2004 lilikuwa dola za kimarekani
bilioni 60 na hapa Zanzibar soko la dawa
za tiba asili linazidi kukua siku hadi siku.
Kwa mujibu wa muelekeo wa elimu
ya sayansi na teknolojia, Tiba asili
inavyotumiwa na sehemu kubwa ya
jamii inakabiliwa na changa moto kubwa
ya kukosa mbinu za kitaalamu zenye
uwezo wa kufafanua mambo mbalimbali
kama vile asilimia ya viambatanisho
hai vilivyomo katika dawa na namna
ufanyajikazi wa dawa.

WAZIRI wa Afya,Hamad Rashid Mohammed, ameitaka Mamlaka
ya Chakula na Dawa Tanzania (TFDA) na Wakala wa Chakula
na Vipodozi Zanzibar (ZFDA), kulinda afya za Watanzania kwa
kudhibiti soko la bidhaa bandia.
Hayo aliyaeleza alipokuwa akizundua kamati ya pamoja ya
kusimamia utekelezaji wa hati ya makubaliano kati ya ZFDA
na TFDA huko Mombasa wilaya ya Magharibi ‘B’ .
Waziri Hamad, alisema, ZFDA na TFDA ni vyombo ambavyo
vimepewa Mamlaka
kudhibiti na kusimamia afya za
Watanzania, hivyo, wanapaswa kudhibiti mianya ambayo
inapitisha bidhaa ambazo hazina ubora na kutishia afya za
wananchi.
“ZFDA na TFDA ni kitu kimoja, majukumu yenu ni kusimamia
misingi ya kazi yenu kwa ajili ya wananchi wa Tanzania”,
alisema Waziri.
“Jitahidini kuendeleza juhudi za kuleta ufanisi katika majukumu
yenu ili wananchi waridhike na kazi zenu”.
Waziri Hamad, alisema, kinachohitajika kwa taasisi hizo, ni
kujiamini na kusimamia sheria ambazo zimewekwa kwa ajili
ya kumlinda mtumiaji ambaye ni mwananchi.
“Hatuwezi kuruhusu dawa feki au vyakula vibovu, mnafanya
kazi nzuri na endeleeni na ushirikiano huu mliouanzisha kwa
maslahi ya Watanzania”.
Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa TFDA, Agnes Sita Kijo, alisema,
kikao hicho ni hatua muhimu katika kutekeleza makubaliano
yaliowekwa na taasisi hizo ambayo yanalenga katika shughuli
za udhibiti wa usalama wa chakula na vipodozi Bara na
Zanzibar ili kukabiliana na changamoto ambazo zimejitokeza.
Alisema kumukuwepo na changamoto katika uungizwaji
Tanzania Bara wa bidhaa za vyakula na vipodozi kutoka
Zanzibar kutokana na sheria za udhibiti wa bidhaa kwa pande

hizo kuwa tafauti.
Alisema, hali hiyo imekuwa ikisababisha usumbufu na
kuongeza gharama kwa wafanyabiashara wa bidhaa
hizo,lakini katika utekelezaji wa majukumu ya udhibiti kwa
TFDA na ZFDA.
Hivyo,alisema, ili kukabiliana na changamoto iliyojitokeza
,TFDA na ZFDA zilishakutana mara kadhaa na kujadili
namna ya kukabiliana na changamoto hiyo na hatimaye
taasisi hizo kuzifanyia kazi.
Kijo aliyataja baadhi ya maeneo ambayo taasisi hizo yameingia
ni pamoja na TFDA kutambua hati za majengo ya uzalishaji
wa chakula na vipodozi zinazotolewa na ZFDA.
Makubaliano mengine ni kuruhusu uingizwaji Tanzania Bara
bila ya kuhitaji kibali cha TFDA kwa bidhaa za chakula na
vipodozi zilizozalishwa na viwanda vya Zanzibar ambazo
zimesajiliwa na TFDA.
Aidha, kuanzisha utaratibu wa uwinishaji wa mifumo ya
udhibiti wa chakula,dawa,vipodozi na vifaa tiba kwa pande
zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Naye Mkurugenzi Mtendaji wa ZFDA, Dkt.Burhani Othman
Simai, ili kuendelea
kukidhi matakwa ya wananchi na mahitaji yao, wameamua
kushirikiana kwa vile lengo la taasisi hizo ni moja ambalo ni
kulinda afya ya Mtazania.
Alisema, ZFDA na TFDA zimekuwa na ushirikiano kiutendaji
ambapo maofisa wa taasisi hizo wamekuwa wakifanyakazi
kwa pamoja katika kuendeleza juhudi za kuleta ufanisi
katika majukumu yao.
“Sote tunajenga nyumba moja ambayo inakaliwa na
Watanzania, kubwa kwa ZFDA na TFDA ni kulinda na
kuimarisha afya ya jamii yetu”, alisema.
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Maambukizi ya Bakteria na Usugu Kwa Antibiotics ni Janga Jipya Litakalopoteza Maisha
ya Watoto Wetu- Utafiti

Baada ya Visiwa vya Zanzibar kufanikiwa
kupunguza
kwa
kiasi
kikubwa
maambukizi
ya
ugonjwa
malaria,
sasa tatizo la maambukizi ya bakteria
na usugu wa baadhi ya bakteria kwa
dawa
zinazotumika
kuua
vimelea
vya
maradhi
(antibiotics)
limeanza
kuonyesha dalili ya kuwepo kwenye
visiwa vyetu ya Unguja na Pemba na
tahadhari
isipochukuliwa
inaweza
kuwa chanzo cha vifo vya wagonjwa
wengi wakubwa na watoto.
Utafiti uliofanywa na watafiti kutoka
Hospitali
ya
Mnazi
mmoja
kwa
kushirikiana na watafiti kutoka hospitali
ya Chuo kikuu cha Haukeland iliyopo
kwenye mji wa Bergen nchini Norway
wamegundua asilimia ya kumi na
nne (14%) ya wagonjwa waliolazwa
na
kuingizwa
kwenye
utafiti
huo
wameambukizwa
bakteria
wakali
ambao
wanasababisha
maradhi
mbali mbali katika jamii.
Miongoni mwa bakteria waliogundulika
ni pamoja na (Klebsiella pneumoniae,
Escherichia
coli,
Acinetobacter
spp.
pamoja
na
Staphylococcus
aureus). Kati ya bakteria hao asilimia
themanini na tano (85%) wametokana
na maambukizi kwenye jamii zetu
na asilimia kumi na mbili (12%)
wameambukizwa
kwenye
mazingira
ya hospitali. Kubwa zaidi linalotia
mashaka ya matibabu na kukatisha
tamaa ni usugu wa bakteria hawa
kwa
dawa
zinazotumika
kutibia
maradhi
yanayotokana
na
ugonjwa
unaosababishwa na bakteria hao.
Usugu huo umeonyesha kwa bakteria
kadhaa
ambao
husababisha
pia
maradhi ya kwenye mfumo wa damu
ambao
dawa
isipofanya
kazi
kwa
ufanisi
mgonjwa
hupoteza
maisha
mara moja, imeonekana pia baadhi
ya
bakteria
wameonyesha
usugu
wa dawa zaidi ya moja (multi drugs
resistance).
Sababu
zilizoorodheshwa
na
watafiti
hao
ambazo
mara
nyingi
huwa
zinazopelekea
usugu
wa
bakteria
kwa dawa zinazotumika ni pamoja na
matumizi yasiyo sahihi kwa wanaougua
kama vile kutokamilisha dozi kwa

mujibu
wa
maelezo
yanayotolewa
kwa
wagonjwa
na
wafamasia,
matumizi holela ya antibiotics kwa
magonjwa ambayo hata yaliyokuwa
hayasababishwi na bakteria.
Kwa upande mwengine kwa mujibu
wa takwimu zilizopo wodi ya watoto
wadogo
ya
hospitali
ya
Mnazi
mmoja (Cot ward A) kati ya maradhi
kumi
yanayoongoza
kwa
watoto
wanaolazwa
wodini
hapo,
maradhi
matano yanasababishwa na bakteria
ambayo ni; Septicemia, Pneumonia,
Urinary
Tract
Infections,
Neonatal
sepsis, na Bronchitis.
Jedweli
linaloonyesha
orodha
na
asilimia
ya
maradhi
yanayoongoza
kwenye wodi ya watoto wadogo
hospitali ya Mnazi mmoja kwa kipindi
cha mwaka 2016 -2017
Mapendekezo:
Kuwemo
maradhi
matano
kwenye
orodha
hiyo
ya
maradhi kumi yaliyo juu ni ishara
nyengine
inayoonyesha
tatizo
la
maradhi
yanayosababishwa
na
bakteria ni tatizo kubwa kwenye jamii
yetu. Inapaswa kulitilia mkazo jambo
hili kwani linaweza kuigharimu Serikali
ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kiasi
kikubwa.
Gharama hizo ni pamoja na kutumia
fedha nyingi sana kutibu wananchi
wanaougua, maambukizi ya bakteria
yatasababisha kuuguza watu wengi
ambao ni nguvu kazi ya nchi hii

na mwisho vifo vingi vya tegemeo
la ujenzi wa Taifa. Kuondoa tatizo
hizi
mapendekezo
yafuatayo
-tuyazingatie: Jamii ya wataalamu wa afya: Tuache
kutoa dawa za antibiotics bila ya
ithibati ya kuwepo maambukizi ya
bakteria,
tutoe
maelekezo
sahihi
namna ya matumizi ya dawa hizi
kwa
wale
waliogundulika
wana
maambukizi ya bakteria.
Wizara
ya
Afya
imetakiwa
Iangalie
uwezekano
wa
kufanikisha
muongozo
wa
tiba
ili
kuongeza
kipengele cha kipimo cha kuotesha
bakteria (culture and sensitivity) kwa
sampuli zinazotokana na wagonjwa
wanaodhaniwa kuwa na maambukizi
ya bakteria.
Aidha ni lazima sasa udhibiti na uuzaji
wa
antibiotics
utiliwe
mkazo
na
ukaguzi kwa wasiohusika.
Na
kwa
upande
wa
Wananchi
wanapaswa
kufuata
maelekezo
ya
wataalamu wa afya ikiwa ni pamoja
na kutumia njia mbali mbali za
kujikinga na maradhi kadhaa ambayo
yanaizunguuka
jamii,
kuhudhuria
kwenye
vituo
vya
afya
mapema
mara tu wakisikia dalili za kuumwa,
wachunguze afya zao kila inapobidi,
wafuate
maelekezo
ya
wahudumu
wa vituo vya afya ikiwa ni pamoja na
kukamilisha dozi wanazopewa lakini
pia kuacha kutumia dawa ovyo bila
ya ushauri wa maofisa wa afya.

‘Afya Bora kwa kila Mwananchi,Bila ubaguzi’
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