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MHARIRI MKUU
Bi Asha Ali Abdulla

WASAIDIZI MHARIRI MKUU
Dr. Jamala A. Taib 

Bi.  Attiye J. Shaame 
Bw. Ali Hassan Suleiman 

WAHARIRI WASHAURI 
Bi.  Fatma K. Khamis  

Bw. Ramadhan M. Suleiman 

MPIGA PICHA 
Bw. Makame Mshenga

MSANIFU WA JARIDA
 Bi. Khadija Khamis Ally 

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 

UTAMBULISHO

BODI YA WAHARIRI

Tahariri yetu

Simu:        +255-21-2233454 
Nukushi: +255-24-2231987

Kwa mawasiliano zaidi 
wasiliana na: 
0777 434849 I  0777 412551

Jarida hili limetolewa na :

Wizara ya afya zanzibar

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

Wizara ya Afya, inaendelea 
na utekelezaji wa Sera na 
Mipango yake ikiwa ni 
maelekezo ya utekelezaji 
wa sera na Mikakati mbali 
mbali ya Kitaifa na Kimataifa. 
Moja ya mikakati hiyo ni 
kuhakikisha wananchi wa 
Zanzibar wanapata fursa 
sawa ya upatikanaji wa 
huduma za Afya, zenye 
ubora na zinazotolewa kwa 
ufanisi. 

Wizara ya Afya, Zanzibar 
inafanya kila jitihada 
kuhakikisha huduma zote 
za uchunguzi na matibabu 
zinazostahiki zinawafikia 
wananchi katika Hospitali 
zake na Vituo vya Afya 
vyote vya Mijini na vijijini. 
Upatikanaji wa dawa, 
vitendanishi vya maabara 
na vifaa tiba umeimarishwa 
kwa kuongezwa kwa bajeti 
ya Wizara ya Afya kutoka 
shilingi 4.9 bilioni mwaka 

Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar
 Bi. Asha Ali Abdulla

2016/17 hadi shilingi bilioni 
saba (7) kwa mwaka huu 
wa fedha.

Wizara ya afya inahakikisha 
kuwa dawa muhimu 
zinazotolewa katika 
hospitali na vituo vya afya 
zinawatosheleza walengwa 
ambapo azma ya Serikali 
ni kutoa huduma za afya 
kwa wananchi wake 
wote bila ya malipo kama 
ilivyotangazwa mara tu 
baada ya Mapinduzi ya 
Januari 1964.

Wizara ya Afya inaanda 
mpango wa kuhakikisha 
fedha zinapatikana kwa 
ajili ya kuendesha shughuli 
za kinga na matibabu 
kwa wananchi wake kwa 
kuangalia vyanzo vyengine 
vya mapato ili kuzifanya 
huduma hizo ziwe endelevu 
na zinapatikana kwa wakati 
wote.

Wizara ya Afya inawaomba 
wananchi waendelee 
kushirikiana na wizara   
kwa kupeana taarifa juu ya 
uwepo wa mambo muhimu 
ya kukuza sekta ya afya ili 
kuhakikisha kuwa taarifa 
hizi zinawafikia wananchi 
walio wengi Unguja na 
Pemba.  

Ahsanteni.
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makubwa sana. Alieleza matumaini 
yake kwa wajumbe hao ambao 
wamechaguliwa kutokana na kuwa 
kazi hiyo wanaiweza na kuwapongeza 
kwa kufanya mambo mengi tangu 
Baraza hilo lenye Wajumbe 13 
lilipozinduliwa mwezi June mwaka 2015.

Aidha, alisisitiza suala zima la maadili 
ambalo ndio jambo muhimu katika fani 
yoyote duniani na kueleza kuwa katika 
fani ya Uuguzi suala la maadili ndio 
jambo la kulipa kipaumbele ili kuweza 
kutoa huduma nzuri ya afya kwa jamii.

Sambamba na hayo, Dkt. Shein alieleza 
umuhimu wa kuwepo kwa usimamizi 
katika suala zima la uuguzi kwani hatua 
hiyo itaipelekea Zanzibar iweze kutajika 
na kuirudisha hali yake ya zamani 
ambapo wananchi kutoka ndani na 
nje ya Zanzibar walikuwa wakija hapa 
nchini kufuata huduma za afya.

Akieleza suala la upungufu wa wauguzi, 
Dkt. Shein alisema kuwa upungufu wa 

Katika kuhakikisha maadili ya watendaji 
yanasimamiwa ipasavyo, Rais wa 
Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza 
la Mapinduzi Dkt. Ali Mohamed 
Shein ametoa wito kwa Baraza la 
Wauguzi na Wakunga la Zanzibar 
kusimamia vyema Sheria ya Baraza hilo 
sambamba na kufuatwa kwa maadili 
hali itakayowezesha wananchi kupata 
huduma bora.  

Dkt. Shein, alitenga muda maalum wa 
kufanya mazungumzo na Wajumbe 
wa Baraza la Wauguzi na Wakunga 
Ikulu Mjini Zanzibar. Aliwaeleza 
Wajumbe hao juu ya umuhimu kuipitia 
na kuvisoma vyema vifungu vyote na 
hatimae kuifanyia kazi Sheria ya Baraza 
la Wauguzi na Wakunga la Zanzibar 
ya mwaka 2014 ili waweze kuliongoza 
vyema na kwa ufanisi Baraza hilo.

Dkt. Shein, alisema kuwa iwapo Sheria 
hiyo itasimamiwa vyema fani ya 
Uuguzi itaendelea kupata mafanikio 

wauguzi ni suala la muda mrefu na 
kusisitiza kuwa Serikali ya Mapinduzi ya 
Zanzibar itaendelea na juhudi zake za 
kuhakikisha inatatua changamoto hiyo 
hatua kwa hatua.  

Aidha, Dkt. Shein alitumia fursa hiyo 
kutoa pongezi kwa Baraza hilo kwa 
hatua yake ya kusimamia vyema suala 
la mafunzo kwa wauguzi ambapo 
tayari kwa maelezo ya Wajumbe hao 
kuna wauguzi 893 wenye Diploma ya 
Uuguzi, 97 wenye Shahada ya Kwanza, 
25 wenye Shada ya Uzamili na 1 
anaefanya Shahada ya Uzamivu (PhD) 
katika kada hiyo.

Aliongeza kuwa kwa kutambua 
umuhimu wa kada hiyo, Baraza lina 
kazi kubwa ya kuteua Kada muhimu za 
mafunzo katika Chuo Kikuu cha Taifa 
cha Zanzibar (SUZA), sambamba na 
wajibu wa kusimamia utafiti. Dkt. Shein 
alieleza kuwa Serikali ya Mapinduzi ya 
Zanzibar imeamua kuanzisha Taasisi ya 
Utafiti ya Afya kwa kutambua kuwa 
utafiti husaidia kutoa huduma bora za 
matibabu katika sekta ya afya.

Naye Mwenyekiti wa Baraza hilo, Bi 
Amina Abdulkadir Ali alitumia fursa 
hiyo kutoa historia kwa ufupi ya Baraza 
hilo hapa Zanzibar pamoja na hatua, 
utekelezaji na maendeleo ya kazi za 
Baraza sambamba na mafanikio na 
changamoto zilizopo. 

 Miongoni mwa mafanikio hayo ni 
pamoja na kupata ofisi na vitendea 
kazi, kufungua akaunti, kudumisha 
mashirikiano na Wauguzi wa Tanzania 
Bara pamoja na wale wa nchi za Afrika 
ya Mashariki na Jumuiya za Kimataifa.  

BAADHI ya Wauguzi wanaofanyakazi katika Hospitali na Vituo vya Afya mbalimbali 
hapa Zanzibar

Dk. Shein azugumza na Baraza la 
Wauguzi, Wakunga la Zanzibar

BAADHI ya wajumbe wa Baraza la Wauguzi na Wakunga la Zanzibar walipokuwa  wakimsikiliza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti 
wa Baraza la Mapinduzi  Dk.Ali Mohamed Shein (hayupo pichani) alipozungumza nao Ikulu Mjini Zanzibar.
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Wananchi wahamasishwa 
kuchangia damu ili  

kuokoa maisha 
ya wahitaji

DAMU salama ni moja ya tiba 
muhimu kwa mwanadamu. Kwa 
kulijua hilo, mnamo mwaka 2005 
Wizara ya Afya ilianzisha MPANGO 
maalum wa Damu Salama hapa 
Zanzibar, kwa kifupi inajulikana 
kama Benki ya Damu. 

Kabla ya mwaka huo, damu 
ililazimika kuchangiwa kutokana 
na ndugu na jamaa, ambapo 
utaratibu huo wa upatikanaji 
wa damu sio endelevu hasa 
inapokuwa inahitajika kwa 
dharura. 

Kwa kutilia maanani umuhimu wa 
damu salama katika maisha ya 
mwanadamu, Serikali kupitia 
Wizara ya Afya katika kitengo 
chake cha Benki ya damu inafanya 
kila jitihada ya kushajihisha jamii 
na kukusanya damu kutoka kwa 

wachangiaji wa hiari. 
Aidha kuchangia damu kwa hiari 

kunawezesha kupatikana kwa 
damu iliyopimwa, kutayarishwa 
na kuhakikisha hospitali zinazotoa 
tiba ya damu zinapata damu ya 
kutosha kwa matumizi ili kuokoa 
maisha ya wagonjwa wanaohitaji 
damu.  

Kituo kikuu kinachotumika kukusanya 
damu hapa Unguja kipo Sebleni 
kwa wazee na Wete huko Pemba. 
Aidha, damu hukusanywa kupitia 
uhamasishaji katika jamii; mfano 
skuli za sekondari, vyuo, shehia, 

kambi za jeshi, sehemu za ibada na 
mikusanyiko mbali mbali ya watu.

Kabla ya mtu kutolewa damu, 
mchangiaji hulazimika kwanza 
kupatiwa ushauri nasaha, ambapo 
damu hiyo kabla kutumika 
(kuingiziwa mgonjwa husika) 
huchunguzwa (HIV, Hep B 
and C, Syphilis, Blood Groups) 
na kutayarisha vijumuisho 
(Components).

Zipo sifa maalum ambazo 
zitamuwezesha mchangiaji 
kuchangia damu; sifa hizo ni 
pamoja na  umri usiopungua 
miaka 18 na usiozidi miaka 65, 
uzito usiopungua kilo 50, wingi 
wa damu usiopungua 12.5mg/
dl (85%) kwa wanawake na 
13.5mg/dl (90%) kwa wanaume,  
mtu mwenye afya nzuri na hana 
maradhi endelevu, mfano presha, 
kisukari, moyo, pumu, kifafa na  
Ukimwi.

Mafanikio mbali mbali yameweza 
kupatikana katika Benki ya Damu 
Salama ambayo ni   kuelimisha 
sehemu kubwa ya jamii, ambapo 
kumewezesha wachangiaji wengi 
kuchangia damu. Wastani wa 
chupa 768 za damu hukusanywa 
kwa mwezi.  Wizara inaomba 
kuishajihisha jamii wajitokeze 
katika kuchangia damu kwa hiari 
ili tuokoe maisha ya watu wetu.
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SERIKALI ya 
Mapinduzi ya 
Zanzibar, kupitia 
Wizara ya 
Afya Zanzibar, 
i m e z i n d u a 
kanuni za udhibiti 
wa matumizi ya 
Tumbaku ikiwa 
ni miongoni 
mwa mikakati 
ya kupambana 
na ongezeko 
la matumizi 
ya bidhaa 
hiyo yenye 
athari kubwa 
kwa afya ya 
mwanaadamu.  

A k i z u n g u m z a 
katika hafla 
ya uzinduzi wa 
kanuni hiyo 
M h e s h i m i w a 
Naibu Waziri wa 
Afya Bi. Harusi 
Said Suleiman 
amesema jamii 
ya Kizanzibari 
inakabiliwa na 
c h a n g a m o t o 
kubwa ya 
m a t u m i z i 
ya bidhaa 
za tumbaku 
ikiwemo uvutaji 
wa sigara ambao 
huleta madhara 
m a k u b w a 
kwa watumiaji 
ikiwemo saratani 
ya mapafu. 

Hafla ya uzinduzi 
wa kanuni 
za udhibiti 
wa tumbaku 
uliofanywa na 
Naibu Waziri wa 
Wizara hiyo, 

Mhe. Harusi Said 
Suleiman huko 

Marufuku 
kuvuta 
sigara 

hadharani
katika ukumbi wa Wizara ya Afya, Mnazi Mmoja mjini Zanzibar.

“Ifahamike kuwa tumbaku ina aina nyingi za sumu ikiwemo ‘nicotine’ 
inayo ambayo   husafirishwa kwa njia ya mzunguko wa damu inapoingia 
mwilini, hivyo kuathiri sehemu mbalimbali za mwilini”, alisema Mhe. Bi 
Harusi.

Alisema tatizo hili limeufanya ulimwengu kubaini hatari za matumizi ya 
tumbaku ikiwemo

Uvutaji wa sigara ambao hupelekea kupata maradhi ikiwemo saratani 
ya mapafu, kinywa, shingo ya kizazi, ugonjwa wa shinikizo la damu na 
kisukari. 

Aliongeza kuwa matumizi yake huathiri pia mfumo mzima wa mishipa ya 
damu, maradhi sugu ya kuziba njia ya hewa kusababisha na maradhi 
ya kiharusi.

Utafiti uliofanyika na Wizara ya Afya Zanzibar mwaka 2011, ulibaini kuwa  
asilimia 7.3 ya watu katika jamii ni watumiaji wa sigara na bidhaa 
zitokanazo na tumbaku na kwa upande wa wanafunzi tafiti ndogo 
zilizofanyika zimeonyesha skuli zaidi ya nane za Wilaya ya Mjini, na 
asilimia 9.5 ya wanafunzi wanatumia bidhaa zitokanazo na tumbaku 
ikiwemo sigara. 

Changamoto kubwa inayoikabili jamii ni matumizi holela ya tumbaku 
hususan uvutaji wa sigara katika maeneo ya wazi kama vile majengo 
yanayotoa huduma za kijamii, maeneo ya burudani, sokoni, viwanja 
vya mpira.

 Watoto chini ya umri wa miaka 18  wakishirikishwa kwa njia moja  au 
nyengine katika matumizi hayo na kwamba ipo haja kwa wazazi na 
walezi kuchukua tahadhari kwa watoto wao.

Kanuni hizo pia 
zinakataza mtu yeyote 
chini ya umri wa 
miaka 18 kutoruhusiwa 
kujishughulisha na 
kuuza sigara au 
kushiriki katika bidhaa 
ya tumbaku na 
zinakataza kudhamini 
na kuhamasisha 
bidhaa hii ikiwa 
nchini au nje ya nchi 
kupitia vyombo vya 
habari na matangazo 
y a n a y o h a m a s i s h a 
matumizi ya tumbaku.

…… Mwakilishi wa Shirika 
la Afya duniani WHO, 
Dk. Matthieu Kamwa 
a l i t a n a b a h i s h a 
kwamba tumbaku 
ni miongoni mwa 
bidhaa zinazoongoza 
kusababisha vifo 
kwa watumiaji wake 
ambapo Zaidi ya watu 
milioni saba hufariki 
duniani kote kutokana 
na matumizi yake……

Katika uzinduzi huo 
Katibu Mkuu wa Wizara 
ya Afya, Bibi Asha 
Ali Abdalla alisema 
tumbaku husababisha 
madhara makubwa 
hivyo ameiomba 
jamii kwa ujumla 
iendelee kutoa elimu 
ili watumiaji waelewe 
athari zake hasa 
kwa vijana ambao 
ni nguvu kazi ya taifa 
la kesho.  Aidha, 
utekelezaji wa kanuni 
hiyo unahitaji nguvu za 
pamoja kati ya wadau 
mbalimbali, ili malengo 
ya kupambana na 
bidhaa za tumbaku 
yaweze kufikiwa. 

Naibu Waziri wa Afya ,Mhe. Harusi Said Suleiman huko katika ukumbi wa Wizara 
ya Afya, Mnazi Mmoja mjini Zanzibar.
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MARADHI YA KIFUA KIKUU ni moja kati ya 
magonjwa makuu ya kuambukiza katika 
jamii, ambapo mgonjwa anayeathirika 
na maradhi haya anaweza kupoteza 
maisha ikiwa hato S miaka 15 hadi 54 
ndio wenye kuathirika zaidi ambao ndio 
nguvu kazi ya taifa, kwa kutilia maanani 
hali hiyo, Wizara ya Afya kupitia Programu 
Shirikishi ya UKIMWI, Kifua Kikuu na Ukoma 
inachukuwa juhudi za maksudi ili kuwaibua 
wale wote wanaougua maradhi ya Kifuu 
kikuu ili kuwapatia matibabu mapema 
iwezekanavyo. 

Aidha, mikakati mbalimbali ya kudhibiti ugonjwa 
inaendelea kuchukuliwa ikiwa ni pamoja 
na kuishirikisha jamii katika mapambano ya 
kifua kikuu. Takwimu zinaonyesha kwamba 
kwa mwaka 2015, takriban watu milioni 10.4 
duniani waliugua maradhi kifua kikuu. Kati 
yao, watu milioni 1.8 walifariki kutokana na 

ugonjwa 
huo. 

Nchi ya Tanzania ni kati ya 
nchi 30 ulimwenguni zenye idadi 
kubwa ya wagonjwa wa Kifua Kikuu ambapo 
inakisiwa kuwa na wagonjwa 295 wa kifua 
kikuu kwa kila watu 100,000 kwa mwaka.

 Hapa Zanzibar inakisiwa kuwa na wagonjwa 
124 wa Kifua Kikuu kwa kila watu 100,000 kwa 
mwaka. Kwa mwaka jana jumla ya wagonjwa 
723 waligundulika na kupatiwa matibabu 

Kifua kikuu ni ugonjwa wa kuambukiza 
unaosababishwa na vimelea aina ya bektiria 
ambavyo kitaalamu vinaitwa mycobacteria 
tuberculosis na vimelea hivyo havionekani 
kwa macho isipokuwa kwa kutumia vipimo 
vya maabara. Ugonjwa huu unaweza 
kuambukizwa kutoka kwa mgonjwa mwenye 
kifua kikuu kwa njia ya hewa pale anapokohoa, 
anapopiga chafya, anaposema, anapocheka 
au kuimba.

Dalili na ishara ya kifua kikuu ni kikohozi cha muda 
mrefu kuanzia wiki mbili au zaidi, kukohoa 
makohozi yaliyochanganyika na damu, 
kutokwa na jasho jingi hasa wakati wa usiku 
hata kama hali ya hewa ni ya baridi, homa za 
mfululizo kwa wiki mbili au zaidi hasa wakati wa 
jioni pamoja na kukonda na kupungua uzito. 

Matibabu ya ugonjwa huo huchukuwa kipindi 
cha miezi sita mpaka minane ambapo 
mgonjwa anatakiwa kumeza dawa chini ya 
usimamizi maalum wa muhudu wa afya au 
familia yake.

 

YAJUE MARADHI YA KIFUA KIKUU
lHuambukizwa kwa njia ya hewa
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Utoaji wa huduma za Afya kwa 
Jamii, unategemea sana taarifa 
zilizopo kuhusiana na ugonjwa 
husika. Taarifa hizo zinaweza 
kupatikana kwa kutumia njia 
mbali mbali zikiwemo zile 
zinazotoka katika hospitali/vituo 
vya afya na tafiti.

  Hivi karibuni Wizara ilifanya 
utafiti wa kuangalia uelewa 
na tabia dhidi ya ugonjwa wa 
Kifua Kikuu kwa Zanzibar. Utafiti 
huo ulijikita katika kuangalia 

namna wananchi wa Zanzibar 
wanavyouelewa ugonjwa huu, 
tabia na mtazamo jamii pamoja 
na ufahamu wa wafanyakazi 
wa afya juu ya maradhi haya.

Jumla wananchi 3,204 wenye 
umri wa kati ya miaka 15 na 
zaidi kutoka Wilaya zote za 
Zanzibar walihusishwa pamoja 
na wahudumu wa afya 228 
kutoka vituo mbali mbali vya 
Unguja na Pemba.  Matokeo 
yameonyesha kuwa asilimia 82 
ya wananchi walioulizwa suala 
la fahamu kuhusu ugonjwa wa 

Kifua Kikuu walijibu wanajua 
kuwa ni ugonjwa thakili. Pia 
walitaja dalili mbali mbali za 
ugonjwa huo ikiwemo kukohoa 
kuwa ni moja ya dalili kuu ya 
ugonjwa huu.

Utafiti ulionyesha matokeo ya 
kuridhisha kwa upande wa 
mtazamo (Perception) juu ya 
Kifua kikuu ambapo asilimia 97 
walisema wataenda kituo cha 
Afya mara tu watakapopata 
ugonjwa huu. Hata hivyo, 
bado kulionekana tatizo la 
unyanyapaa linaendelea 

kuwepo, ambapo asilimia saba 
(7) ya waliohojiwa waliripoti 
watahisiaibu kubwa kupata 
maambukizo ya Kifua kikuu.  

Matokeo ya utafiti huu ni nyenzo 
muhimu kwa Wizara ya Afya 
katika kutayarisha mipango dhidi 
ya udhibiti wa Ugonjwa wa Kifua 
Kikuu na kupanga mikakati ya 
uelimishaji katika jamii, hatimae 
kupunguza maambukizi 
mapya ya Kifua Kikuu nchini 
na pale yanapotokea yaweze 
kutambulika mapema na 
kupatiwa tiba sahihi.

YAJUE MARADHI YA KIFUA KIKUU
lHuambukizwa kwa njia ya hewa
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Waziri wa Afya Zanzibar Mahmoud Thabit Kombo akipata maelezo ya mashine 
mpya ya kusagia taka za hospitali kwa Mtaalamu wa mashine hizo kutoka 
Kenya Benard Abere. 

Dkt. Yifat Brosh kutoka Shirika la Save  a Child Heart la Israel akimfanyia 
vipimo mmoja ya watoto wanaosumbuliwa na maradhi ya moyo katika 
Hospitali Kuu ya Mnazimmoja. 

Daktari bingwa wa pua na masikio kutoka China Dk. Fei Jie, akimfanyia 
uchunguzi wa pua Bi. Amina Himid katika siku ya Afya ya kijiji iliyofanyika 
Skuli ya Kwamtipura.

Bwana Amiri Muhammed Amiri akimuonesha fangas Daktari bingwa wa 
ngozi Mamotheo alipokuwa akitoa matibabu katika hospitali ya Mnazi 
mmoja Mjini Zanzibar. 

Mkurugenzi Kinga na Elimu ya Afaya Zanzibar Dkt. Fadhil Mohammed 
Abdalla  akieleza mipango iliyoandaliwa ya  kukabiliana na maradhi ya 
kipindupindu iwapo yatatokezea katika kikao kilichofanyika Hospitali ya 
wagonjwa wa akili Kidongo chekundu Mjini Zanzibar. 

Naibu Waziri wa Afya Zanzibar Bi. Harusi Said Suleiman wa (katikati) katika 
picha ya pamoja na viongozi wa WHO pamoja na watendaji wa Wizara ya 
Afya Zanzibar.

Matukio katika Picha
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Baba wa mtoto Abdulmajid akiwaonesha madaktari bingwa wa maradhi ya 
ngozi namna mwanawe alivyodhurika kwa kufanya mabaka mwilini katika 
hospitali ya Mnazimmoja mjini Zanzibar.  

Waziri wa Afya Mahmoud Thabit Kombo akipata maelezo kutoka kwa Dkt. 
Alona Roucher kuhusu matatizo ya moyo  yanayomkabili  Muslim Muh’d Ali 
kutoka mtaa wa Jangombe  ambae ni mmoja kati ya watoto watakaopelekwa 
Israel kwa matibabu. 

 Naibu Waziri wa Afya Zanzibar Bi. Harusi Said Suleiman akikata utepe 
kuashiria uzinduzi wa kitabu cha kanuni ya kudhibiti matumizi ya tumbaku 
Zanzibar (kushoto alieshika kitabu) ni Mwakilishi wa Shirika la Afya 
Duniani Dr. Matthieu Kamwa.

Mkurugenzi Mkuu wa Wizara ya Afya Dkt. Jamala Adam Taib akiwaeleza 
washiriki wa Kongamano la Kimataifa la NED Historia na Maendeleo ya 
Hospitali Kuu ya Mnazimmoja pamoja na kuanzishwa kituo cha NED mwaka 
2015.

Kiongozi wa madaktari kutoka Pakistan Prof. Durraiz akimfanyia uchunguzi 
wa macho Waziri wa Afya Mahmoud Thabit Kombo ikiwa ni uzinduzi rasmi 
wa kambi ya matibabu ya macho Chuo Kikuu cha Zanzibar Tunguu. 

Wajumbe wa Mashirika ya Umoja wa Mataifa Tanzania wakitembelea wodi 
mpya ya wazazi ya Hospitali Kuu ya Mnazimmoja.

Matukio katika Picha
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MARADHI yasiopewa kipaumbele 
(si kwa maana kwamba 
hayashughulikiwi) ni moja ya aina 
za maradhi ambayo kwa hapa 
Zanzibar mkazo zaidi umewekwa 
kwenye maradhi manne ambayo 
ni matende (lymphatic filariasis), 
kichocho (schistomiasis), minyoo 
(soil transmitted helminthiasis) na 
vikope (Trachoma).   

Aidha, maradhi mengine ni pamoja 
na kichaa cha mbwa (Rabies) na 
Ugonjwa wa maziwa (Brucellosis), 
ambayo binadamu huambukizwa 
kutoka kwa wanyama ama 
kutoka kwa binadamu kwenda 
kwa wanyama.

Kwa hapa Zanzibar, maradhi ya 
Kichocho yanapatikana zaidi 
katika Mkoa wa Kusini Unguja 
pamoja na maeneo ya Wilaya 
za Mjini.  Aidha, ugonjwa wa 
matende na minyoo ni magonjwa 
yanayopatikana pande zote za 
Zanzibar.    Maradhi ya Kikope 
yanapatikana zaidi katika Wilaya 
mbili, Kaskazini ‘A’ kwa Unguja na 
Micheweni kwa Pemba.

Serikali imepiga hatua kubwa 
katika kukabiliana na maradhi 
ya kichocho hapa Zanzibar.   
Maambukizi ya maradhi haya 
yamepungua sana kutoka asilimia 
89.9 mwaka 1986 hadi kufikia 
wastani wa asilimia 4.2 kufikia 
mwaka 2016. 

Haya ni mafanikio makubwa 
yaliyopatikana katika kukabiliana 
na maradhi hayo chini ya 
mradi wa SCORE. Ili kuendeleza 

  MARADHI YASIYOPEWA KIPAUMBELE

Chanzo  wa minyoo katika mwili wa binadamu

kutoka asilimia 20 mwaka 2012. 
Lengo kuu la Serikali ni kuwa na 

mipango endelevu katika 
kukabiliana na maradhi 
yasiyopewa kipaumbele, 
kuyadhibiti na kuyatokomeza 
katika ngazi zote pamoja na 
kuhakikisha maradhi haya hapa 
Zanzibar sio tatizo la kiafya kwa 
jamii.  

Ili kufikia lengo hilo Wizara ya Afya 
imeanzisha maabara maalum 
Mianzini kwa Unguja na Maabara 
ya Afya ya Jamii (PHL) ilioko 
Machomane wa Pemba ajili ya 
kuchunguza maradhi hayo.

  Aidha, washirika mbali mbali wa 
maendeleo wanashirikiana na 
serikali katika kuyakabili maradhi 
haya.

mafanikio 
yaliyopatikana 

hadi sasa Serikali 
inafanya kila juhudi za kuongeza 

rasilimali katika kukabiliana 
na maradhi haya.  Juhudi za 
kupambana na magonjwa haya 
yameanza tangu mwaka 1986, 
ambapo Wizara ya Afya kila 
baada ya muda huendesha 
zoezi la ulishaji dawa za minyoo 
na matende bila   bila malipo 
wananchi.  

Zoezi hili hufanyika katika skuli mbali 
mbali za Unguja na Pemba na 
katika jamii. Utafiti wa hivi karibuni 
umeonyesha kwamba maradhi 
ya kichocho hapa Zanzibar 
yameshuka kwa kiwango 

kikubwa hadi kufikia asilimia 1.7 
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UGONJWA wa Kisukari kwa watoto na vijana 
ni aina mojawapo ya ugonjwa wa Kisukari 
ambapo hali hiyo hujitokeza kufuatia kuathirika 
kwa Kongoshoo, katika hali hiyo, Kongoshoo 
hushindwa kufanya kazi ya kutoa insulini kabisa 
na kupelekea kupanda kwa kiwango cha 
sukari katika damu kuliko kawaida.

Mara nyingi aina hii ya Kisukari huwapata watu 
walio chini ya umri wa miaka 40 ambapo insulini 
yaani homoni au kichecheo kinachotolewa 
na kongoshoo ili kuweka uwiano wa sukari 
katika damu na kwa kiwango cha sukari 
kinachohitajika katika damu.

Kuanzia mwaka 2014 hadi sasa, jumla ya watoto 
127 wameripotiwa kupatiwa matibabu ya 
ugonjwa huu katika Hospitali Kuu ya Mnazi 
Mmoja.  Wagonjwa hao ni kuanzia umri wa 
mwaka mmoja hadi miaka 24.  Wastani wa 
mtoto mmoja hadi wawili wapya kwa mwezi 
wenye ugonjwa wa kisukari wa aina hii hufika 
katika Hospitali ya Mnazi Mmoja kwa matibabu.

Kuna vichecheo vingi vinavyopelekea ugonjwa 
wa kisukari wa aina hii, ambavyo ni pamoja 
na mtoto aliyezaliwa kabla ya miezi tisa au 
mwenye uzito mdogo, mtoto aliyewahi kuugua 
utapia mlo, mtoto aliyewahi kuugua magonjwa 
yanayosababishwa na virusi kama vile shurua.

  Aidha vichocheo vyengine ni mtoto aliyezaliwa na 
mama mwenye utapia mlo wakati wa ujauzito, 
mtoto aliyenyonyeshwa maziwa ya Ng’ombe 
mwanzoni alipozaliwa na magonjwa yoyote 
yatakayopelekea kuugua ama kuharibika kwa 
kongoshoo kama uvimbe katika kongoshoo.

Dalili na ishara kwa watoto hazitofautiani sana 
na zile wanazopata watu wazima. Dalili hizo ni 
kuhisi kiu kali na kunywa maji mengi mara kwa 
mara, kukujoa mara kwa mara mkojo mwingi, 
kupungua uzito wa mwili kwa muda mfupi, njaa 

kali na ya mara kwa mara pamoja na uchovu wa mwili bila 
ya kufanya kazi.  

Dalili ni maumivu makali ya tumbo na kutapika, kupumua kwa 
haraka na kutoa pumzi zenye harufu ya matunda yaliooza, 
mkojo kuzungukwa na sisimizi na mara nyengine kupoteza 
fahamu.  

Sababu zinazopelekea kupanda kwa ugonjwa wa kisukari ni 
kukosa au kuacha kabisa kutumia sindano ya Insulin, kutumia 
kiwango kidogo cha Insulin zaidi ya kile unachotakiwa 
kutumia, kutokufata miko kama ulivyoshauriwa na 
mtaalamu wa Afya, kutokufanya mazoezi pamoja na 
kupata maambukizi ya maradhi mengine. 

 Aidha, mara nyingi hali hiyo inaweza kuwapata watoto 
wanaougua kisukari ambao bado hawajagundulika kama 
wana ugonjwa huo.

Hata hivyo tahadhari pia inatakiwa ichukuliwe ili kuepuka 
kushuka sana kwa kiwango cha sukari mwilini. Kuna 
mambo kadhaa yanayopelekea kushuka sukari katika 
mwili ambayo ni pamoja na kutumia dawa zaidi ya 
kiwango kinachotakiwa, kutumia dawa na kukosa mlo au 
kuchelewa kula kwa mwenye maradhi ya kisukari, kufanya 

  MARADHI YASIYOPEWA KIPAUMBELE

UFAHAMU UGONJWA WA KISUKARI 
KWA WATOTO NA VIJANA

mazoezi ya kupindukia bila ya kula 
pamoja na kuchanganya dawa za 
sindano na miti shamba au dawa za 
kisunna.

Dalili za kushuka kwa sukari ni njaa kali, 
mwili kutetemeka, kusinzia, kuumwa 
sana na kichwa, kutokwa na jasho jingi, 
kupata dege dege kukatika kauli na 
kupoteza fahamu.

 Hatua zinazopaswa kuchukuliwa kwa 
haraka inapotokea hali ya kushuka 
kwa sukari ni kula au kunywa kinywaji 
chenye sukari kama vile soda au juisi 
na kama mgonjwa hawezi kunywa 
anaweza kurambishwa asali au unga 
wa sukari na kumkimbiza kituo cha afya 
kilicho karibu nae. Hali ikizidi ni muhimu 
kumpeleka mgonjwa kwenye kituo cha 
afya kilicho karibu.
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IMEKUWA ni jambo la kawaida hivi 
sasa, kwa baadhi ya akina mama 
kutumia dawa za mitishamba 
wakati wanapo beba ujauzito hadi 
kufikia kujifungua na kusababisha 
athari kubwa kwa wajawazito na 
watoto wachanga wanaozaliwa.

Hali hiyo imebainika kufuatia 
akinamama wajawazito kadhaa 
wanaofika kujifungua katika 
Hospitali mbali mbali za Unguja 
na Pemba, ambapo baadhi yao 
hutumia dawa za mitishamba 
wakati wa kipindi cha ujauzito wao 
na wakati anapopata uchungu 
wa kujifungua na kujisababisha 
matatizo pamoja na watoto 
wanaozaliwa.

Wataalamu wa masuala ya uzazi 
wanaeleza kuwa mara nyingi 
mama ambae ametumia dawa 
za mitishamba, wakati akiwa na 
uchungu husababisha kupata 
uchungu mkali kabla ya muda wa 
kujifungua hivyo hupelekea kupata 
athari kubwa ikiwemo kuchanika 
kwa fuko la uzazi. Athari nyengine 
ni kwa mtoto anaezaliwa mara 
nyingi huwa katika hali ya kuchoka 
sana, hapumui vizuri, kubadilika 
rangi kuwa ya manjano, kijani 
na wengine hupiga weusi kama 

Athari za utumiaji wa 
dawa za mitishamba 
kwa mama wajawazito

wameungua.
Licha ya akina mama kuwapatia 

taaluma ya athari za dawa 
za mitishamba wakati 
wanapohudhuria kliniki za 
ujauzito bado imeonekana kuwa 
baadhi ya kinamama wanatumia 
dawa hizo ambazo zinachangia 
matatizo kutokana na dawa hizo 
hazijathibitishwa na utumiaji wake 
huwa hauna kipimo.  

Dawa zilizotajwa kutumiwa sana na 
akina mama wakati anapoanza 
uchungu ni pamoja na mzalia 
nyuma, patakuva, uzile, asali, 
kivumbasi pamoja na kombe.  
Dawa zote huchangia mama 
kupata uchungu mkali kabla njia 
ya uzazi kufunguka na kupelekea 
athari kwa mama pamoja na 
mtoto anaezaliwa.

Inashauriwa ni vyema kwa akina 
mama kuepuka kutumia dawa 
hizo hasa kwa wale waliozaa 
mimba zaidi ya mbili kwani 
kunaweza kusababisha kuchanika 
kwa fuko la uzazi, hii ni  kutokana 
na kuwa fuko hilo tayari lishakuwa 
jepesi, hivyo kusababisha kwa 
mama ambae amepata athari 
hiyo kutozaa tena ama kupoteza 

maisha yeye pamoja na mtoto.
Imezoeleka kuwa baadhi ya 

kina mama wanatumia dawa 
za mitishamba bila ya ushauri 
wa wataalamu wa afya na 
kusababisha kutokea kwa 
madhara kwa wajawazito 
na watoto wanaozaliwa.  
Tunawanasihi sana kinamama ni 
vyema wakajiepusha na matumzi 
ya dawa hizo wakati wa ujauzito 
kwani zinaweza kusababisha 
madhara yasiotegemewa.

Wizara ya Afya inatoa wito kwa 
akinamama kuhudhuria kiliniki 
mara tu wanapoona dalili za 
ujauzito kwa lengo la kuepuka 
matatizo katika kipindi cha 
ujauzito hadi kujifungua na kuweza 
kuepusha vifo vinavyotokana na 
uzazi.  Aidha, kuwataka kufanya 
matayarisho na kutengeneza 
mazingira mazuri kwa kipindi 
ambacho watakuwa wapo 
hospitalini kwa kuwaweka watu 
madhubuti watakao angalia 
familia pamoja na nyumba.

Takwimu zinaonyesha kwamba 
takriban kina mama wapatao 556 
kati ya vizazi hai 100,000 hufariki 
dunia kila mwaka kutokana na 
matatizo ya uzazi Tanzania.  

Hapa Zanzibar jumla ya vifo vya 
mama 276 kwa kila vizazi hai 
100,000 vimeripotiwa kutokea 
katika hospitali zinazotoa huduma 
za uzazi mwaka 2016.  

Wataalamu wa Tiba asilia na tiba 
mbadala wanaeleza kuwa si 
vyema kwa akina mama kutumia 
dawa za tiba ya asili ambazo 
hazijathibitishwa na kuacha 
kutumia dawa hizo ambazo 
zinauzwa kiholela zinaweza 
kuwasababishia matatizo kiafya.

 Amesema mara nyingi kina mama 
wana pata madhara wanapo 
tumia dawa hizo kiholela bila 
ya kipimo maalum na kutopata 
ushauri kwa wataalamu. 

Imefahamishwa kwamba dawa 
za mitishamba zinaweza kutibu 
vizuri endapo zitafanyiwa utafiti 
wa kubaini hazileti madhara kwa 
watumiaji na kutumika kama 
inavyotakiwa. 

Makala maalum kwa Mama wajawazito
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SERIKALI ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya 
Afya imedhamiria kuifanya Hospitali Kuu ya Mnazi 
Mmoja kuwa ya Rufaa ambapo inafanya kila juhudi 
ili huduma zote zinazostahiki kuwepo hospitalini hapo 
ziwe zinapatikana wakati wote.

Hayo yote yanafanyika kwa lengo na dhamira ya 
kuwapatia wananchi wote wanaoishi Unguja na 
Pemba huduma bora za afya kama ilivyoasisiwa mara 
tu baada ya Mapinduzi ya Januari, 1964. Ni dhahiri 
kwamba Hospitali ya Mnazi Mmoja ndio tegemeo la 
wananchi walio wengi, hivyo Serikali inafanya jitihada 
mahsusi za kuziimarisha huduma zitolewazo hapo ili 
kuondoa usumbufu kwa wananchi. 

Katika kuimarisha huduma hizo tayari Wizara ya Afya 
imeanzisha huduma maalum za uchunguzi wa maradhi 
ambapo mashine mpya ya MRI zimefungwa na kuanza 
kazi rasmi. Kuanza kwa huduma za MRI katika hospitali 
kuu ya Mnazi Mmoja itasaidia sana wananchi wengi 
ambao wanahitaji huduma hii kupata kuchunguzwa 
maradhi yanayohitajika hapa hapa Zanzibar, hivyo 
kuwapunguzia wagonjwa gharama za kusafiri nje ya 
Zanzibar kutafuta huduma hiyo, ambapo mgonjwa 
ikimgharimu zaidi ya shilingi milioni moja kwa usafiri 
na vipimo. Uwepo wa huduma hii ya uchunguzi kwa 
kutumia mashine za MRI pia zitasaidia sana kurahisisha 
utoaji wa huduma za uchunguzi na matibabu.  

Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la 
Mapinduzi Dkt. Ali Mohamed Shein amekuwa akirejea 
kusema kuwa malengo ya Serikali yetu ni kuwasogozea 
huduma bora na muhimu za afya wananchi wote ili 
wasiweze kupata usumbufu wa kufuata nje ya nchi.  

 Mashine  ya MRI ambayo inatumika kwa uchunguzi wa 
maradhi mbali mbali katika Hospitali ya Mnazi Mmoja

Mashine ya MRI ambayo imegharimu takriban jumla 
ya shilingi bilioni 1.7 ilianza kufungwa mwaka jana, 
ambapo kazi za kuwafanyia uchunguzi wagonjwa 
zinaendelea kwa wastani wa wagonjwa wapatao sita 
kwa siku, idadi ambayo inaongezeka kila siku. Vifaa 
vilivyomo katika mashine hiyo ina uwezo wa kuona 
uvimbe hata kama mdogo ambao uko mwilini.

Mkurugenzi Mkuu wa Wizara ya Afya Dkt.Jamala A. Taib 

HUDUMA ZA UCHUNGUZI WA MARADHI, TIBA 
ZAIMARIKA HOSPITALI YA MNAZI MMOJA

ameeleza kwamba awali huduma za MRI katika Hospitali 
Kuu ya Mnazi mmoja zilikuwa hazipo ambapo jitihada 
kubwa zimefanywa na Serikali kupitia Wizara ya Afya na 
sasa huduma hizo tayari zimeshaanza kutolewa.

Mara nyingi kipimo cha MRI hutanguliwa na vipimo vyengine 
vya msingi ambavyo ndivyo vinavyopelekea kuona 
haja ya kufanya kipimo hiki ili kuweza kugundua tatizo la 
mgonjwa kwa uhakika zaidi 

Mkurugenzi huyo amefahamisha zaidi kwamba kazi kubwa 
ya kifaa hicho kinasaidia sana kufanya matibabu ya 
uchunguzi wa maradhi ikiwemo kichwa, mgongo, na 
mishipa ya fahamu na uvimbe kwenye sehemu mbalimbali 
za mwili wa mwaadamu.

Inarahisisha  kutoa matibabu hasa pale zinapofanyika  
kambi za matibabu  ya maradhi hayo inayoendeshwa 
na madaktari kutoka nchini Spain kwa kushirikiana na 
madaktari wetu.

 Katika kuhakikisha huduma hii inatolewa kwa ufanisi, Wizara 
ya Afya kupitia uongozi wa hospitali ya Mnazi Mmoja 
tayari wameshawapatia mafunzo wataalamu ambao 
wanafanya kipimo hicho kwa kushirikiana na wataalamu 
kutoka China.

 Mashine za kisasa za MRI katika Hospitali kuu ya Mnazi 
Mmoja

Katika hatua nyengine ya kuhakikisha wananchi wanapata 
matibabu bila usumbufu, Hospitali Kuu ya Mnazi Mmoja 
imeanza kutoa huduma za kusafisha sumu kwenye damu 
kwa wagonjwa wenye matatizo ya figo. 

Hatua hiyo imekuja baada ya kuona kuwa imefika wakati 
wa kutoa huduma hiyo, hii inatokana na kuongezeka kwa 
maradhi hayo na tiba yake huchukuwa muda mrefu na 
kugharimu fedha nyingi.Serikali imeamua kutoa huduma 
hii ili kuwapunguzia mzigo na usumbufu wananchi wetu.
Hivi sasa takriban wagonjwa ishirini wameshanza kupatiwa 
huduma hii.

Hatua ya kupatikana kifaa hicho cha MRI na mashine za 
kusafishia sumu kwenye damu kwa wenye matatizo ya figo 
(Dialysis) imekuja kufuatia ahadi alioitoa Rais wa Zanzibar 
na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt. Ali Mohamed 
Shein ya kuhakikisha huduma hizo zinapatikana hapa 
nchini.

Mashine  ya MRI ambayo inatumika kwa 
uchunguzi wa maradhi mbali mbali katika 
Hospitali ya Mnazi Mmoja



Januari - Juni 201714

KINAMAMA nchini  wamehimizwa 
kuendelea kunyonyesha watoto 
wao maziwa ya kifua pekee 
katika kipindi cha miezi sita ya 
mwanzo bila ya kuwapa chakula 
chengine ili kuwajenga katika 
afya bora na kukua vizuri kiakili na 
kimwili pamoja na kuwaepusha 
na maradhi.

Ofisa Lishe kutoka Kitengo 
cha Lishe Wizara ya Afya, 
Fatma Ali Said ameeleza 
hayo katika ukumbi wa wizara 
hiyo Mnazimmoja alipokuwa 
akizungumza na waandishi wa 
habari katika maadhimisho ya 
wiki ya unyonyeshaji.

Alisema maziwa ya mama pekee 
katika kipindi cha miezi sita ya 
mwanzao yanamkinga mtoto 
na maradhi mengi, kwani 
yanavirutubisho vya kutosha vya 
kuwawekea kinga na kujenga 
upendo baina yake na mama.

Ofisa huyo alisema mama 
anaponyonyesha mtoto  kipindi 
hicho bila kumpa kitu chengine 
inapunguza kutoka damu 
nyingi  katika siku 40 baada ya 
kujifungua na humsaidia kurudi 
katika hali yake ya kawaida kwa 
haraka.

Alikumbusha kuwa  kunyonyesha 
mtoto maziwa ya kifua pekee 
katika miezi sita ya mwanzo 
hakuna  gharama  kwa wazazi 
na baadhi ya akinamama 
inawasaidia kujiepusha na 
mimba nyengine  katika kipindi 
hicho na kupelekea uzazi wa 
mpango.

Alisema  bado jamii kubwa ya 
Wazanzibari haina mwamko 

Maziwa ya mama humpa afya bora mtoto

wa kunyonyesha  maziwa ya mama pekee 
miezi sita ya mwanzo na utafiti uliofanywa 
unaonyesha  ni asilimia 20 tu ya akinamama 
ndio wanaonyonyesha  kwa  kutumia 
utaratibu huo.

Aliongeza kuwa madai ya baadhi ya watu 
kwamba maziwa ya mama pekee bila 
chakula chengine hayamtoshelezi mtoto 
hayana ukweli iwapo mtoto atanyonyeshwa 
kwa muda unaotakiwa.
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Maziwa ya mama humpa afya bora mtoto

Alisema mtoto anatakiwa anyonye kwa dakika zisizopungua 20 bila kupumzika ili apate 
maziwa yalioko mbali ambayo ndio yenye chakula na mafuta kwa ajili ya kumjenga 
mtoto.

“Maziwa ya mwanzo ya mama yanamaji mengi, lakini  maziwa yanayochelewa kwa 
dakika 20 yana virutubisho vyote muhimu katika makuzi ya mtoto,” aliongeza Ofisa Lishe.

Aliwataka akinamama wanaofanyakazi  sehemu mbalimbali kufanya juhudi ya kuwakamulia 
maziwa watoto wao na kuyahifadhi vizuri ili waweze kupewa wakati hawapo majumbani.

Aidha aliwakumbusha akinamama kuendelea kunyonyesha watoto wao iwapo itatokea bahati 
ya kupata mimba nyengine wakati mtoto aliezaliwa bado ana          umri mdogo kwani maziwa 
ya mama mjamzito hayana madhara yoyote kwa mtoto.                                             
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