Policy Brief
በኢትዮጲያ የእድገት ውስንነት ያለው ልጅ ያላቸው
ወላጆችን/ ተንከባካቢዎችን

ማጠቃለያ
በኢትዮጵያ ውስጥ ኦቲዝም እና የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸውን ጨምሮ አብዛኛዎቹ እድገት መዘግየት ያለባቸው ልጆች መደበኛ
ህክምና አያገኙም ። እነዚህ ልጆች እና ቤተሰቦቻቸው ከማህበረሰቡ መለየት፣ ድህነት፣ የትምህርት እድሎች እጦት እና ሌሎች ብዙ
ተግዳሮቶች ያጋጥማቸዋል።
ከእነዚህ ተግዳሮቶች ውስጥ የተወሰኑትን ለመቅረፍ የዓለም ጤና ድርጅት (WHO) ወላጆች /ተንከባካቢዎች ልጃቸውን ለመርዳት እንዲችሉ
የወላጆች/ተንከባካቢዎች የክህሎት ስልጠና (Caregiver’s skill training (CST)) አዘጋጅቷል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና በኪንግስ ኮሌጅ
ለንደን የሚገኘው የጥና ቡድን በአካባቢው ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የዓለም ጤና ድርጅት ያዘጋጀውን ይህንን የክህሎት
ስልጠና (CST) የህብረተሰቡን ባህል እና አኗኗሩን ባማከለ መልኩ በማዘጋጀት በገጠርና በከተማ የሙከራ ጥናት አካሄዷል፡፡ እነዚህ የሙከራ
ጥናቶች፣የዓለም ጤና ድርጅት ወላጆች/ተንከባካቢዎች የክህሎት ስልጠና የአካባቢን ፍላጎት የሚመልስ እና በማህበረሰቡ ተቀባይነት ያለው
እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ሊተገበር የሚችል መሆኑን ያሳያሉ::
በተጨማሪ እነዚህ ጥናቶች አስቸኳይ መፍትሄ የሚሹ ፍላጎቶችን ለምሳሌ የአእምሮ እድገት መዘግየት ያለባቸው ልጆች እና ወላጆች
/ተንከባካቢዎች የሚያጋጥማቸውን መገለል እና የትምህርት ተደራሽነት ችግር ለይቷል፡፡ የጥናት ቡድኑ በአዲሱ የSPARK ፕሮጀክት
በኢትዮጵያ እና በኬንያ ከሚገኙ ተመራማሪዎች እና ከዋና ዋና ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ ነው፡፡

 በማህበረሰቡ ውስጥ የአእምሮ እድገት መዘግየት ያለባቸውን ልጆች ለመለየት፣ መገለልን ለመቀነስ እና የማህበረሰቡን ግንዛቤ
ለማሻሻል የሚረዳ፣ የህብረተሰቡን ባህል እና አኗኗሩን ባማከለ መልኩ toolkit ማዘጋጀትና ጥናት ማድረግ፡፡
 የልጆቹ እና ለቤተሰቦቻቸው ጤንነት፣ ትምህርታቸውን እና አካታችነትን ለማሻሻል የተለያዩ ተቋማትን የሚያሳትፍ ሁለገብ
የእንክብካቤ ሞዴል (model) ማዘጋጀት፡፡
 የወላጆች /ተንከባካቢዎች የክህሎት ስልጠና (CST) ውጤታማነቱን እና አዋጭነቱን ለመፈተሽ ትልቅ የሙከራ ጥናት ማካሄድ።

መግቢያ
ከዘላቂ ልማት ግብ-3 (ጤናማነትን ማረጋገጥ እና ደህንነትን ማጎልበት) እና ግብ-4 (ጥራት ያለው ትምህርት) ጋር አብሮ የሚሄድ፣ የአእምሮ
እድገት መዘግየት ያለባቸውን ልጆች ለመለየት እና ለእነዚህ ልጆች እና ወላጆች/ተንከባካቢዎቻቸው በማህበረሰብ ደረጃ ድጋፍ ለመስጠት
የሚያስችል ፈጣን የሆነ የማህበረሰብ አቀፍ እንክብካቤ ያስፈልጋል፡፡
የዓለም ጤና ድርጅት (WHO), የወላጆች/ተንከባካቢዎች ክህሎት ስልጠና (CST) ፕሮግራም ወላጆች/ተንከባካቢዎች የልጆቻቸውን እድገት
እንዲደግፉ፣ አስቸጋሪ ባህሪያትን ለማስተካከል እንዲሁም የወላጆች ጭንቀትን ለመቀነስ የሚያስችሉ ክህሎቶችን ያስተምራል ። ይህ
ፕሮግራም የሚሰጠው በቡድን ስለሆነ ወላጆች/ተንከባካቢዎች ከሌሎች ቤተሰቦች ጋር ይገናኛሉ።
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መግቢያ፡
የሥነልቦና
ትምህርት፣ልጆ
ች በሥራ ላይ
ማሳተፍ
ችግርን መፍታትና
ራስን መንከባከብ
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9
አዳዲስ ክህሎት
በትንሽ በትንሹ
ማስተማር

በወላጆች/ተንከባካቢዎች
የክህሎትስልጠና ውስጥ
የተካተቱዘጠኙ ርእሶች
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አስቸጋሪ ባህሪያትን
ሊተካ የሚችል
አማራጭ ክህሎት
ማስተማር

የሥነልቦና ትምህርት፣
ልጆችን በሥራ ላይ
እየተሳተፉ እንዲቆዩ
ማድረግ
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በጨዋታ ወቅት
ወይም በሌላ ዕለት
በዕለት በሚሰሩ
ስራዎች ወቅት
አብሮ መሳተፍ
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አስቸጋሪ
ባህሪያትን
መከላከል
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ተግባቦትን
መረዳት

ተግባቦትን
ማዳበር

ምን ሰራን?
የወላጆች /ተንከባካቢዎች ክህሎት የስልጠና (CST) ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊተገበር በሚችል መልኩ ማዘጋጀት
በዓለም ጤና ድርጅት የተዘጋጀውን የወላጆች/የተንከባካቢዎች ክህሎት ስልጠና (CST) ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊተገበር በሚችል መልኩ
የተዘጋጀው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ከየካቲት 12 ሆስፒታል፣ ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ እና ከኪንግ ኮሌጅ
ለንደን በተውጣጡ የተመራማሪዎች እና የሀኪሞች ቡድን ነው ። በመጀመሪያ ሰፊ ምክክሮች እና የተሰሩ ጥናቶች ላይ ግምገማ አድርገናል፡፡
በተጨማሪም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወላጆች/ተንከባካቢዎችን፣ ባለሙያዎችን እና ባለድርሻ አካላትን በተዘጋጀው ክህሎት ስልጠና (CST)
ረቂቅ ሰነድ ላይ ያላቸውን አስተያየት ጠይቀናል፡፡ ባገኘነው አስተያየት መሰረት የክህሎት ማሰልጠኛ ሰነዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊተገበር በሚችል
መልኩ ተስተካክሎ ወደ አማርኛ ተተርጉሟል።
የሙከራ ጥናት
ይህንን ፕሮግራም በኢትዮጵያ ውስጥ በገጠርና በከተማ በድምሩ 95 ወላጆችን/ተንከባካቢዎችን በማካተት የሙከራ ጥናት አድርገናል፡፡
የፕሮግራሙ አስተባባሪዎች የጤና ባለሙያዎች፣ የማህበረሰብ መልሶ ማቋቋም ሰራተኞች ወይም መምህራን ነበሩ፤ ስልጠናውንም ለአስር
ቀናት ወስደዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በክህሎት የስልጠና ፕሮግራም ላይ የተሳተፉት ወላጆች/ተንከባካቢዎች ስለ ፕሮግራሙ ያላቸውን እይታ
ለመረዳት/ለመለካት እና ያላቸውን የህይወት ተሞክሮ ለመሪደትና ማግኘት ፈልገው ያልቿሏቸው አገልግሎቶች (unmet needs) እና
የሚያጋጥማቸውን መገለል ለመረዳት ቃለ መጠይቅ እና የቡድን ውይይት አድርገናል።
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ምን አገኘን?
የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች እና የቤተሰቦቻቸው ተሞክሮዎች


አብዛኞቹ ወላጆች/ተንከባካቢዎች ከፍተኛ የሆነ መገለል እንዳለ ገልጸዋል፡፡ በተጨማሪም የአእምሮ
እድገት መዘግየት ያለባቸው ልጆች ላይ፣ ወንድሞቻቸው እና እህቶቻቸው እንዲሁም እራሳቸው ላይ
እያስከተለ ያለውን አሉታዊ ተጽእኖ ገልፀዋል።



ስለ እድገቶች እክል ዕውቀት እና ግንዛቤ ማነስ ሰዎች የእድገት ውስንነት ለለባቸው ልጆች እና
ወላጆቻቸው/ተንከባካቢዎቻቸው አሉታዊ አመለካከት እንዲኖራቸው አስተዋፅዖ አድርጓል።



ብዙ ወላጆች/ተንከባካቢዎች እንደ የአገልግሎት እጦት፣ የገንዘብ ችግር እና መገለል ያሉ ብዙ ተግዳሮቶች
አጋጥሟቸዋል። ነገር ግን ብቻቸውን ልጆች የሚያሳድጉ እናቶች የበለጠ ተጎድተዋል፡፡



ተገቢ የሆነ ትምህርት እጦት በተንከባካቢዎች ከተገለጹት በጣም አንገብጋቢ ችግሮች መካከል ዋነኛው
ነው፡፡

ከአዲስ አበባ የተጠየቀች እናት

“የህብረተሰቡ የግንዛቤ ደረጃ በጣም ዝቅተኛ ነው, እና ብዙ መሰራት አለበት.... ከጀርባሽ ህ ስለአንቺ/ስለአንተ
ያወራሉ በዚህ ምክንያት እራስሽን/ህን ከእነሱ ለማግለል ትገደጃለሽ/ለህ። .... በእርግማን ያምናሉ ስለዚህ
የተለያዩ ማብራሪያዎችን ይሰጣሉ. በዚህ ምክንያት አእምሮሽን/ህን ለመጠበቅ እራስህን/ሽን
ታገያለሽ/ታገላለህ። ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። በጣም አስቸጋሪ ነው”

“… ለልጆቻችን አንድ ነገር ቢደረግ ጥሩ ነበር። ለምሳሌ, የሚቆዩበት እና አእምሮአቸውን የሚያዳብሩበት

ከአዲስ አበባ የተጠየቀ አባት

ትምህርት ቤት ወይም ቦታ ሊሆን ይችላል፡፡ የሆነ ዓይነት ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል። ሁለት ወይም ሶስት
ቦታዎች ሄጄ ነበር፣ነገር ግን “ቦታ ሲኖር እኛ እንደውልልሻለን አሉኝ፡፡ ግን ቦታ ከሌለስ? ልጄን እቤት ማቆየት
አለብኝ?”
የተንከባካቢዎች ክህሎት ስልጠና (CST) ፕሮግራም ተሞክሮ


በስልጠናው የተሳተፉ ወላጆች/ተንከባካቢዎች ስልጠናውን መከታተል እና መጨረስ ፕሮግራሙ ተቀባይነት እንዳለው
ያሳያል።



የወላጅ/ተንከባካቢዎች የክህሎት ስልጠና (CST) ፕሮግራም ውስጥ የተሳተፉ ተንከባካቢዎች እንዴት ልጃቸውን
መደገፍ እንደሚችሉ ያላቸውን እውቀት እና ክህሎት እንዳሻሻለላቸው ተናግረዋል፡፡



የተንከባካቢዎች ክህሎት ስልጠና (CST) ፕሮግራም የተሳተፉ ወላጆች/ተንከባካቢዎች ከሌሎች ቤተሰቦች ጋር
እንዲገናኙ አስችሏቸዋል፣ ይህም ማህበራዊ መገለላቸውን እና የወላጆች ጭንቀትን ይቀንሳል።

ከአዲስ አበባ የተጠየቀች እናት

“…የወላጅ/ተንከባካቢዎች የክህሎት ስልጠና የሚሰጡት ባለሙያዎች ይሰማን የነበረውን ጥልቅ
የሆነ ስሜት ያውቃሉ እንዲሁም በትምህርቶቹ ውስጥ ያቀርቡልናል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር፡፡ …
የሚሰማንን ነገር እንደሚያውቁ አላውቅም ነበር…ይሰማን የነበረውን ጥልቅ የሆነ ስሜት ያውቃሉ፣ ክፍል

አንድን ስማር በህይወቴ ውስጥ ያሉትን ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ። በቤት ውስጥ ያሉት ሁሉም ችግሮች
በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ተጽፈዋል (የክህሎት የስልጠና ተሳታፊ) …”
“እኔ ነበርኩ የምመገበው አሁን ግን ከስልጠናው በኋላ በራሱ መብላት ለምዷል፡፡ ይህ ራሱ ትልቅ ለውጥ
ነው፡፡ በመጀመሪያ እራሱ ልብሱን አይለብስም ነበር፣ አሁን ግን እራሱን ችሎ መልበስ ጀመረ፡፡”

ከአዲስ አበባ የተጠየቀ አባት

ከቡታጅራ የተጠየቀች እናት

“የራስን የህይወት ተሞክሮ ለሰዎች ማካፈል መቻል ትልቅ ነገር ነው። ለቤተሰብ እንኳ የማትናገሪውን

ለሌሎች ሰዎች ስታካፈል በጣም ነው ደስ የሚለው…”
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አንድምታ እና ምክሮች (Implications and recommendations)


የተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ስምምነት (ዩኤንሲአርፒዲ) (አንቀጽ 8) መሰረት፤ ህብረተሰቡ ስለአእምሮ
እድገት ውስንነት ያለውን ግንዛቤ መጨመር ስለህመሙ ያለውን የተዛባ/የተሳሳተ አመለካከት እና ህመሙ ያለባቸው ልጆች ላይ
የሚያደርሰውን መገለል ለመቀነስ ወይም ለመቅረፍ በጣም አስፈላጊ ነው።



የአእምሮ እድገት ውስንነት ላለባቸው ልጆች ማህበረሰብ አቀፍ ድጋፍን ከኢትዮጵያ የአእምሮ ጤና ስትራቴጂ ጋር በተጣጣመ
መልኩ ማጠናከር ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ የተንከባካቢዎች ክህሎት ስልጠና የአብዛኛው ቤተሰብ ዋና ዋና ችግሮች
ይፈታል፡፡



ለአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች እና ወላጆቻቸው/ተንከባካቢዎቻቸው የሚደረጉ ድጋፎች በግለሰብ ላይ ብቻ
ከማተኮር ይልቅ የመላው ቤተሰብ ደህንነትን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት፡፡ እንዲሁም የአእምሮ እድገት ውስንነት
ያለባቸውን ልጆች ብቻቸውን የሚያሳድጉ እናቶች የበለጠ ተጋላጭ ስለሆኑ የበለጠ ትኩረት ሊያገኙ ይገባል፡፡



የአእምሮ እድገት ውስንነት ላለባቸው ልጆች ተገቢ የሆነ የትምህርት አቅርቦት አለመኖር ዋናው ችግር ነው፡፡

ቀጣይ እርምጃዎች
በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጲያ እና ኬንያ የሚገኙ ተመራማሪዎች ማህበረሰቡ ስለ አእምሮ እድገት ውስንነት ያለውን ግንዛቤ ለመጨመር እና
የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች ላይ የሚደርሰውን መገለል ለመቀነስ የሚረዳ የማህበረሰቡን ባህልና አኗኗር ያማከለ የስልጠና
መመሪያ ለማዘጋጀት እና ለመገምገም እየሰራ ነው።
አዲሱ የSPARK ጥናት ዓላማ ከአካባቢው፣ ከፌዴራል መንግሥት ጋር በመተባበር እና የተለያዩ ተቋማትን በማሳተፍ የአእምሮ እድገት
ውስንነት ያለባቸውን ልጆች እና የቤተሰቦቻቸውን ጤንነት እና ትምህርት ለማሻሻል እንዲሁም አካታችነትን ለማበረታታት የሚያግዝ ሥራ
እየሰራን ነው፡፡ የተንከባካቢዎች ክህሎት ስልጠና ውጤታማነትን እና አዋጪነት ለመፈተሽ/ ለመመዘን ትልቅ ጥናት እንካሂዳለን።
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Resources
Amharic language training videos on developmental disabilities:
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=127693 A
pocket guide on mental health for community health workers:
In English: https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=2714 In
Amharic: https://tinyurl.com/AmharicPocketGuide
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