
የወላጆች ማሰተማሪያ መምሪያ  



የወላጆች ማሰተማሪያ መምሪያ  

በፖነሰንቲ የህክምና ዘዴ ለሚታከሙ የዞረ እግር 

ህጻናት ወላጆች የሚሆን አጭር የቤት ምክር



የዞረ እግር (ክለብ ፉት) ምንድን ነው?

• በቀላሉ የሚድን በወሊድ ወቅት በህጻኑ(ኗ)  መጫሚያ 

አጥንት፣መገጣጠሚያ፣ጅማትና ስጋ ላይ  የሚከሰት ችግር ነው፡፡

• የህጻኑ(ኗ)  መጫሚያ በቀላሉ የማይንቀሳቀስ ሲሆን ወደታችና ወደውስጥ 

ይጠማዘዛል፡፡

• ችግሩ አንድ ወይም ሁለቱም መጫሚያዎች ላይ ሊከሰት ይችላል፡፡

• ይህ ችግር የተለመደ ሲሆን ስርጭቱም በህይወት ከሚኖሩ 1000 ጨቅላ ህጻናት 

ውስጥ ከ1-3 ይደርሳል፡፡



የዞረ እግር (ክለብ ፉት) ምንድን ነው?

• በወሊድ ወቅት የሚከሰት ነው፡፡

• የህጻኑ(ኗ)  መጫሚያ በቀላሉ 

የማይንቀሳቀስ ሲሆን ወደታችና ወደውስጥ 

ይጠማዘዛል፡፡

• አንድ ወይም ሁለቱም መጫሚያዎች ላይ 

ሊከሰት ይችላል ፡፡



• በእርግጠኝነት የታወቀ መንስኤ የለውም

• በፈጣሪ ቁጣ (እርግማን) የሚከሰትም ፈጽሞ አይደለም፡፡

• እርጉዝ ሴትም ችግሩ እነዳይከሰት መከላከል አትችልም፡፡

• ችግሩ ከሴት ህጻናት ይልቅ በወንድ ህጻናት ላይ ሁለ¬¬ት እጥፍ በይበልጥ ይከሰታል፡፡

የዞረ እግር ችግር (ክለብ ፉት)  መንስኤው 
ምንድን ነው?



የዞረ እግር ችግር (ክለብ ፉት)  መንስኤው 
ምንድን ነው?

• በእርግጠኝነት የታወቀ መንስኤ 

የለውም

• በማንም ግለሰብ(በእናት ወይም 

አባት) ስህተትና ችግር የሚከሰት 

በፍፁም አይደለም፡፡

• በፈጣሪ ቁጣ (እርግማን) የሚከሰትም 

ፈጽሞ አይደለም፡፡



የዞረ እግር ችግር (ክለብ ፉት) በህክምና ሊድን 
ይችላል ወይ?
• አሆ በደንብ ይድናል!!

• የዞረ እግር ችግር (ክለብ ፉት)  “ፖንሰንቲ” በሚባል የህክምና ዘዴ መዳን የሚችል ነው፡፡

• የህክምናው ዘዴ ከ90% በላይ የዞረ እግር ችግር ይቀርፋል፡፡

• የህክምናው ዘዴ በአለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀና በአለም ዙሪያ ተቀባይነት ያለው ዘዴ 

ነው፡፡

• ህጻኑ(ኗ) ህክምናውን በተቻለ መጠን በተወለደ አስር ቀናት ውስጥ ቢጀምር የተሻለ 

ውጤት ያገኛል(ታገኛለች)፡፡  



የዞረ እግር ችግር (ክለብ ፉት) በህክምና 
ሊድን ይችላል ወይ?

• አሆ በደንብ ይድናል!!

• የህክምናው ዘዴ ከ90% በላይ የዞረ እግር ችግርን  ይቀርፋል፡፡

• የህክምናው ዘዴ በአለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀና በአለም 

ዙሪያ ተቀባይነት ያለው ዘዴ ነው፡፡



የዞረ እግር ችግር (ክለብ ፉት) በህክምና ሊድን 
ይችላል ወይ?

አሆ በደንብ ይድናል!!

• ይህ ህፃን በ”ፖንሰንቲ”  የህክምና ዘዴ የታከመ ሲሆን እንደምተመለከቱት  ውጤቱ 

በጣም አሪፍ ነው፡፡ 



የዞረ እግር ችግር (ክለብ ፉት) በህክምና ሊድን 
ይችላል ወይ?

አሆ በደንብ ይድናል!!
ከህክምና በፊት ከህክምና በኃላ 

• ይህ ህፃን በፖንሰቲ የህክምና ዘዴ የታከም ነዉ፡፡



የዞረ እግር ችግር (ክለብ ፉት) በጊዜ ካልታከመ ህጻኑ(ኗ) ላይ 
ምን ይከሰታል?

• ህጻኑ(ኗ) አስቸጋሪ ህይወት ለመምራት ይገደዳል፡፡

• ህጻኑ(ኗ) የሚቆመው(የሚራመደው) በመጫሚያው ውጫዊ ጎን በመሆኑ ለአሰቃቂ 

ህመም ይዳረጋሉ፡፡

• ህጻኑ(ኗ) ትምህርት ቤት ለመሄድ፣እንደፈለገው ለመጫወት፣ስራ ለማግኘት እና ወደፊት 

የራሱን ቤተሰብ ለመመስረት ይቸገራል፡፡

• አንዳንድ ጊዜአት መገለልና አድሎ ከህብረተሰቡ ይደርስበታል፡፡



የዞረ እግር ችግር (ክለብ ፉት) በጊዜ ካልታከመ ህጻኑ(ኗ) ላይ 
ምን ይከሰታል?



የ”ፖንሰንቲ”  የህክምና ዘዴ ምንድን ነው?

• የዞረ እግር ችግር (ክለብ ፉት)ን የሚያድን የህክምና ዘዴ፡፡

• የህክምናው ዘዴ በአለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀና በአለም ዙሪያ ተቀባይነት ያገኘ ዘዴ ነው፡፡

• ከሁለት ዓመት በታች ላሉ ህፃናት አይነተኛና ፍቱሁን ህክምና ነው፡፡

• የህክምና ዘዴው ሁለት ዋና ዋና ደረጃዎች አሉት፡፡

1. የማስተካከያ ደረጃ፡-በዚህ ደረጃ ያሉት የጄሶ ህክምና እና የጅማት መተርተር ህክምና 

ሲሆኑ

2. የማስጠበቂያ ደረጃ፡- በዚህ ደረጃ የጫማ ድጋፍ ህክምና ይሰጣል፡፡



የ”ፖንሰንቲ”  የህክምና ዘዴ ምንድን ነው?

የጄሶ ህክምና የጅማት መተርተር ህክምና

የጫማ ድጋፍ ህክምና



• ከ6-8 ሳምንታት የሚቆይ ተከታታይ የጄሶ ህክምና

• እያንዳነዱ ጄሶ ለአንድ ሳምንት ህፃኑ ላይ ከቆየ በኃላ ይቀየራል

• የጄሶዎቹ ህክምና የዞሩትን የህፃኑን መጫሚያዎች በመጨረሻ ያስተካክላል፡፡

• የጄሶ ህክምናበህፃኑ ላይ ምንም አይነት ህመም አይፈጥርም ነገር ግን በጄሶ ህክምና ወቅት 

ህፃኑ ስለሚፈራ  አንዳናዴ ግን  ሊለቅስ ይችላል፡፡ 

የማስተካከያ ደረጃ 1. የጄሶ ህክምና 



የማስተካከያ ደረጃ 1. የጄሶ ህክምና 

• ከ6-8 የሚደርሱ ጄሶዎቹ በየሳምቱ ይጠቀለላል

• ህፃኑ(ኗ ) ላይ ምንም አይነት ችግር አይፈጥርም፡፡

• ጄሶው የሚጠቀለለው ከእግር ጥፍሮች እስከ ብሽሽት 
ድረስ ነው፡፡



የማስተካከያ ደረጃ 2. የጅማት መተርተር 
ህክምና(ቴኖቶሚ)
• የመጨረሻው ጄሶ ከመጠቅለሉ በፊት አብዛኛዎቹ ህፃናት የጅማት መተርተር ህክምና(ቴኖቶሚ)  

ማድረግ አለባቸው፡፡

• ይህ ህክምና ቀለል ያለ የተረከዝ ጅማትን የመተርተር ህክምና ነው፡፡ 

• የዚህ ህክምና ዓላማ የህፃኑ(ኗ ) እግር ከአልቦ ቀና ለማድረግ ሲሆን ይህ ደግሞ ህፃኑ(ኗ ) አድጎ 

መራመድ ሲጀምር በጣቶቹ ጫፎች እነዳይራመድ ይረዳዋል፡፡  

• ጅማትን የመተርተር ህክምና  እግር ላይ በሚሰጥ ማደንዘዣ የሚሰጥ ሲሆን ህክምናውም ከ15 

ደቂቃዎች አይበልጥም፡፡

• ከዚህ ህክምና በኋላ  ህፃኑ(ኗ ) ለቀጣይ 3 ሳምንታት የጄሶ ህክምና ላይ እንደገና ይሆናል፡፡

• የተተረተረው  ጅማትም  በዚህ 3 ሳምንታት የጄሶ ህክምና ጊዜአት ተማልሶ ይድናል፡፡



• ቀለል ያለ የተረከዝ ጅማትን የመተርተር ህክምና ነው፡፡ 

• የተረከዝ ጅማትን የመተርተር ህክምና ነው፡፡ 

• ከዚህ ህክምና በኋላ  ህፃኑ(ኗ ) ለቀጣይ 3 ሳምንታት የጄሶ 
ህክምና ላይ እንደገና ይሆናል፡፡

• የህፃኑ(ኗ ) እግር ከአልቦ ቀና ይላል፡፡

የማስተካከያ ደረጃ 2. የጅማት መተርተር 
ህክምና(ቴኖቶሚ)



የማስጠበቂያ ደረጃ 3. የጫማ ድጋፍ ህክምና

• የጄሶው  እና የጅማት ህክምናዎች ከተጠናቀቁ በኋላ ህፃኑ(ኗ) ሲወለድ ዞሮ ነበረው 

መጫሚያ(እግር) ቀጥ ብሎ ይስተካከላል፡፡

• ነገር ግን የዞረ እግር (ክለብፉት) በባህሪው ከተስተካከለ በኋላ ህፃኑ(ኗ) 5 ዓመት እስኪሞላው ድረስ 

ተመልሶ የመዞር አዝማሚያ አለው፡፡

• ይህንንም ችግር ለመከላከልና የተስተካከለውን አካል ጠብቆ ለማቆየት ህፃኑ(ኗ) ለየት ያለ የጫማ 

ድጋፍ መጫማት አለበት፡፡

• ይህንን ለየት ያለ የጫማ ድጋፍ ህፃኑ(ኗ) ለተከታታይ 3 ወራት ያለማቋረጥ ቀን እና ማታ ለ23 ሰዓታት 

መጫመት(መልበስ) አለበት፡፡

• ከ3 ወራትበኋላ ህፃኑ(ኗ) 5 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ማታ ማታ እና ቀን ቀን ሲያሸልበው መልበስ 

አለበት(ከ14-16 ሰዓታት)፡፡



• ለየት ያለው የጫማ ድጋፍ የዞረ እግር 

(ክለብፉት) ችግር እንዳይመለስ ይከላከላል፡፡

• ለተከታታይ 3 ወራት ቀን እና ማታ ለ23 ሰዓታት 

መለበስ አለበት፡፡

• ህፃኑ(ኗ) 5 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ማታ 

ማታ እና ቀን ቀን ሲያሸልበው መለበስ አለበት    

የማስጠበቂያ ደረጃ 3. የጫማ ድጋፍ ህክምና



በዞረ እግር (ክለብፉት) ህክምና ወቅት ወላጆች ምን ማድረግ 
ይጠበቅባችዋል?

• በእያንዳንዱን ቀጠሮ  ላይ ሳይረሱ መገኘት

• ህክመናው የተሻለ ውጤት ያስገኝ ዘንድ የህክምናው ሂደት በትዕግስት ማጠናቀቅ

• ህጻኑ(ኗ) ላይ ችግር ባጋጠም ጊዜ ቶሎ ወደ ክሊኒኩ መምጣት(መደወል)

• በሀኪሞች እና በአማካሪዎች የተነገሮትን  ምክሮች እና ትዕዛዛት አጥብቆ መከተል



• ቀጠሮ ፈጽሞ እንዳይዘሉ

• የህክምናው ሂደት በትዕግስት ማጠናቀቅ

• ችግር ባጋጠም ጊዜ ቶሎ ወደ ክሊኒኩ 

መምጣት(መደወል)

• ሁሉንም ምክሮች እና ትዕዛዛት አጥብቆ መከተል

በዞረ እግር (ክለብፉት) ህክምና ወቅት ወላጆች ምን ማድረግ 
ይጠበቅባችዋል?



• ጄሶው እነዳይቆሽሽ በንፅህና መያዥ 

• ጄሶው ላይ (ውስጥ) የህጻኑ(ኗ) ሽንት ወይም ፈሳሽ ነገሮች እንዳይፈሱበት 

(እንዳይገባ) መጠበቅ

• የህጻኑ(ኗ) ጣቶች እና ጄሶውን በንቃት ይመልከቱ

• የሚከተሉትን ችግሮችን ህጻኑ ላይ ከተመለከቱ ወዲያሁኑ ወደ ክሊኒክ ይምጡ፡-

ጄሶው ከረጠበ፣ከተሰበረ፣ከወለቀና ካልደረቀ

መጥፎ ሽታ ከጄሶው የሚሸት ከሆነ

የጣቶቹ  ቆዳ ሽፍ ካለ

ጣቶቹ ካበጡ፣ ከገረጡ ወይም ከቀዘቀዙ

በህመም ማስታገሻ ለውጥ የሌለው ከባድ ህመም

በጄሶ ህክምና ወቅት ወላጆች ምን ማድረግ ይጠበቅባችዋል? 



• ጄሶው እነዳይቆሽሽ በንፅህና መያዥ

• የህጻኑ(ኗ) ጣቶች እና ጄሶውን በንቃት 

ይመልከቱ

• ችግሮችን ህጻኑ ላይ ከተመለከቱ ወዲያሁኑ 

ወደ ክሊኒክ ይምጡ(ይደውሉ)

በጄሶ ህክምና ወቅት ወላጆች ምን ማድረግ ይጠበቅባችዋል? 



• እነዳዩትና እንደታዘዙት ጫማውን ሕጻኑ(ኗ) ላይ ማጥለቅ

• የጫማ ድጋፍ ክትትል ቀጠሮን አለመርሳትና በቀጠሮ ቀን መገኘት 

• የጫማ ድጋፉ በደንብ የህጻኑን እግር ካልያዘው ወይም እግሩ ተማልሶ ከዞረ ወዲያሁኑ ወደ 

ክሊኒክ ይምጡ(ይደውሉ)

• ችግሮችን ህጻኑ ላይ ከተመለከቱ ወዲያሁኑ ወደ ክሊኒክ ይምጡ(ይደውሉ)

በጫማ ድጋፍ  ህክምና ወቅት ወላጆች ምን ማድረግ ይጠበቅባችዋል? 



• እነዳዩትና እንደታዘዙት ጫማውን ሕጻኑ(ኗ) 

ላይ ማጥለቅ

• የጫማ ድጋፍ ክትትል ቀጠሮን አለመርሳትና 

በቀጠሮ ቀን መገኘት 

• ችግሮችን ህጻኑ ላይ ከተመለከቱ ወዲያሁኑ ወደ 

ክሊኒክ ይምጡ(ይደውሉ)

በጫማ ድጋፍ  ህክምና ወቅት ወላጆች ምን ማድረግ ይጠበቅባችዋል?



ወላጆች በህክምና ወቅት የሚለገሳቸውን ምክሮች እና የህክምና ቀጠሮዎች 

ባያከብሩ ምን ይከሰታል?

• ህጻኑና ቤተሰቡ ላልተፈለገ ተጨማሪ ችግር ይዳረጋሉ፡፡

• የዳነው እግር ተመልሶ ይከሰትና እንደገና ህጻኑ የህክመናውን ሂደት ለመጀመር ይገደዳል፡፡

• ይህ ሲሆን ደግሞ ዳግማዊው-ህክምናው ረጅም ጊዜአት ስለሚወስድ የመዳኑን ዕድል 

ያደናቀፈዋል(ያወሳስበዋል)፡፡ 

• ህጻኑ ደግሞ ለማዳን ከፍተኛ የቀዶ-ህክምና ሊስፈልገው ይችላል፡፡

• ወላጆችም ላለተፈለገ ወጪና ጊዜ ማባከን ይደረጋሉ፡፡



• የዳነው እግር ተማልሶ 

ይከሰታል(ይዞራል)

• ሌሎች ያለተፈለጉ ችግሮች ይከሰታሉ

• የጊዜ መባከን

• ያለተፈለገ የትራንስፖርት ወጪ

ወላጆች በህክምና ወቅት የሚለገሳቸውን ምክሮች እና የህክምና ቀጠሮዎች 

ባያከብሩ ምን ይከሰታል?



የጫማ ድጋፍ አደራረግ ምክሮች
እነዚህ ምክሮች የሚሰጡት ህፃኑ(ኗ) ለመጀመሪያ ጊዜ ጫማ ላይ ሲሆን ነው፡፡

• ልጅዎት ልዩ ጫማውን ለተከታታይ 3 ወራት ያለማቋረጥ 23 ሰዓታት ማድረግ አለበት፡፡

• በተቀረው 1 ሰዓት ልጆትን ማፀዳዳትና ገላውን ማጠብ ይችላሉ፡፡

• ከ3 ወራት በኋላ ልጅዎት ልዩ ጫማውን 5 አመት እስኪሞላው ድረስ ማታ ማታ እና ቀን ቀን 

ሲያሸልበው ማድረግ አለበት፡፡

• የጫማ ድጋፍ  ላይ  ያለው ረጅም አግዳሚ ክብ ብረት የልጆትን እግሮች በቀላሉ እንዲዘረጋጉ 

ስለሚረዳ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፡፡

• የረጅሙን አግዳሚ ክብ ብረት ቅርፅ ለመቀየር እነዳይሞክሩ ምክኒያቱም  ለመቀየር ከሞክሩ 

የልጆት እግር ላይ ሌላ ችግር ያስከትላሉ፡፡       



• ልጅዎት ልዩ ጫማውን ለተከታታይ 3 ወራት ያለማቋረጥ 23 ሰዓታት ማድረግ አለበት፡፡

• ከ3 ወራት በኋላ ልጅዎት ልዩ ጫማውን 5 አመት እስኪሞላው ድረስ ማታ ማታ እና ቀን ቀን 

ሲያሸልበው ማድረግ አለበት፡፡

የጫማ ድጋፍ አደራረግ ምክሮች



• የልጆዎን ጉልበት ሲታጠፍ  የጫማ ድጋፍ ብረት በቀላሉ የወላጅ ጀርባ ላይ ለማድረግ ስለሚቀል 

ልጅዎን ማዘል ይችላሉ፡፡

• ችግር ካጋጠመ ወደ ክሊኒክ መምጣት(መደወል) እንጂ በፍጸፁም ለልጅዎ ጫማውን ከማድረግ 

እንዳይከለከሉ(እንዳያቆሙ)

• ልጅዎ ጫማውን ባደረገበት የመጀመሪያ ቀናት በጫማው ስለሚወጠር ሊያለቅስ ይችላል ነገር ግን 

ከጊዜ በኋላ ስለሚለምደው ማልቀሱን ያቆማል፡፡

• ልጅዎ እያደገ ሲሄድ የጫማውም ቁጥር መቀየር ስላለበት ከጫማው ክትትል ቀጠሮ በፍፁም 

እንዳቀሩ

የጫማ ድጋፍ አደራረግ ምክሮች



• ልጆዎን በጀርባዎ ማዘል እንዲጭሉ የልጆዎን 

ጉልበት ይጠፉ

• ለልጆዎ ጫማውን ከማድረግ በፍፁም 

መቆጠብ የለቦትም

• ልጆዎ ጫማውን በጊዜ ሂደት ይለምደዋል፡፡

የጫማ ድጋፍ አደራረግ ምክሮች



የጫማ ድጋፍ አደራረግ

• ልጅዎ እንዲመቸው ከፈለጉ ካልሲ ሊያተልቁለት ይችላሉ፡፤

• ጫማውን በደንብ መሉ ለሙሉ መክፈት አለቦት፡፡

• ለማስገባት የሚያስቸግረውን እግር መጀመሪያ ያጥልቁ፡፡

• የልጆዎ እግር ተረከዝ በጫማው ውስጠኛ ዋላ ክፍል በትክክል መግባቱን እና የጫማውን ወለል 

መርገጡን ያረጋግጡ፡፡

• ይህንንም በጫማው ኋላ መሃል ባለው ክብ ቀዳዳ በኩል ተረከዙ ቦታው ላይ መጥለቁን 

ያረጋግጡ፡፡



የጫማ ድጋፍ አደራረግ ምክሮች
• የልጆዎ እግር ንፁህና እና ደረቅ መሆኑን 

ያረጋግጡ

• ለልጆዎ ካልሲ ማጥለቅ ምርጫዎ ነው፡፡

• ጫማውን በደንብ መሉ ለሙሉ መክፈት 

አለቦት፡፡

• የልጆዎ እግር ተረከዝ በጫማው ውስጠኛ 

ዋላ ክፍል በትክክል መግባቱን እና 

የጫማውን ወለል መርገጡን ያረጋግጡ፡፡

• የጫማው ክር ሲታሰር በጣም መጥበቅም 

መላላት የለበትም


