
 

MUHTASARI WA HAFLA YA KUKABIDHI JENGO LA UPASUAJI (THEATRE) 

KATIKA KITUO CHA AFYA NKOMA - 8 JULAI 2017 

 

1. Taasisi ya Benjamin W. Mkapa ni Asasi isiyo ya Kiserikali iliyoanzishwa mwaka 

2006 na Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Benjamin 

W. Mkapa, kwa lengo la kuchangia jitihada za Serikali ya Tanzania kwenye 

kuboresha afya na maisha ya Watanzania, hususan kuimarisha huduma za 

Ukimwi, Kifua Kikuu, Afya ya Mama na Mtoto pamoja na kutatua changamoto 

ya rasilimali watu katika Sekta ya Afya. 

 

2. Kwa kipindi cha miaka 11, Taasisi imekuwa ikitekeleza miradi yake kwa 

kutumia fedha za wafadhili mbalimbali wakiwamo Serikali ya Norway, Serikali 

ya Ireland, Shirika la Kimarekani la Misaada (USAID), Mfuko wa Dunia wa 

kupambana na Ukimwi, Kifua Kikuu na Malaria (Global Fund), Abbott Fund, 

Comic Relief UK na UNFPA. Pamoja na hilo Taasisi imekuwa inashirikisha pia 

Sekta binafsi na watu mbalimbali.  

 

3. Mkapa Fellows Programme ni mradi mama wa Taasisi ya Mkapa, ambao 

ulianza kutekelezwa kuanzia mwaka 2006 hadi 2010 kwa awamu ya kwanza 

ukigusa wilaya 33, na sasa unatekelezwa kwa awamu ya pili kwa miaka mitano 

(2013 – 2017) ukiwa na lengo la kuimarisha huduma za ukimwi, za wamama 

wajawazito na watoto wachanga katika Wilaya 12 katika mikoa minne (4) 

ambayo ni Rukwa, Shinyanga, Simiyu na Kagera.  

 

4. Mradi huu wa Mkapa Fellows unatekelezwa kwa ufadhili wa Serikali ya 

Ireland, kwa ushirikiano na makampuni binafsi takribani 100 yakiwemo 

ACACIA Maendeleo Fund, AngloGold Ashanti, Bank M, Mo Dewji 

Foundation, NSSF, National Housing Corporation, PPF pamoja na 

wengineo. 

 

5. Kwa miaka 11 ya uhai wa Taasisi hii na hadi kufikia Februari 2017, tumeweza 

kupata mafanikio yafuatayo: 

 



✓ Tumetoa ajira kwa wataalam wa Afya 1,100 ambao asilimia 90% wameingizwa 

kwenye ajira ya Serikali baada ya kumaliza mkataba na Taasisi.  

 

✓ Katika kuongeza motisha, kuvutia na kubakisha watumishi wa Afya kwenye 

maeneo ya vijijini, tumeweza kujenga nyumba 480 katika vituo vya tiba 268 

kwenye Halmashauri 51 nchini iliyopo ndani ya mikoa 17. Miongoni mwa hizo 

nyumba 480, 48 zimejengwa katika Mkoa wa Simiyu. 

 

✓ Katika kupunguza vifo vya akina mama wajawazito, tumejenga jumla majengo 

11 ya upasuaji (pamoja na hili tunalokabidhi leo) kwenye vituo vya afya 11 

vilivyopo maeneo ya vijijini, pamoja na kuwajengea uwezo watumishi wa Afya 

45 kutoka kwenye vituo hivyo juu ya utoaji huduma za dharura za uzazi, ili 

kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto. Kwa maana hivyo, Kati ya 

hayo majengo 11 ya upasuaji, matatu (3) yapo katika Mkoa wa Simiyu 

 

✓ Tumechangia kupunguza uhaba wa watumishi wa afya kwa kutoa ufadhili wa 

masomo (scholarship) kwa wanafunzi 949 wanao soma kozi za Afya ngazi ya 

cheti na stashahada, ambapo kati yao 32 wataajiriwa Mkoa wa Simiyu. 

 

6. Halmashauri ya Wilaya ya Itilima ni moja ya Wilaya nufaika za mradi wa Mkapa 

Fellows Programme, na leo hii tuko hapa kukabidhi jengo moja (1) la upasuaji 

(Theatre) lililojengwa kwa msaada wa fedha za ufadhili kutoka Serikali ya 

Japan kupitia ubalozi wake nchini Tanzania. 

 

7. Ujenzi wa jengo hili limegharimu jumla shilingi milioni 265,997,800.  

 

8. Jengo hili la upasuaji katika kituo cha Afya Nkoma linakabdidhiwa na Mhe. 

Benjamin W. Mkapa, Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, 

pamoja nae atakuwepo Mama Anna Mkapa, Mke wa Rais Mstaafu wa Jamhuri 

ya Muungano wa Tanzania; Waziri wa Afya, Maendeleoya Jamii, Jinsia, Wazee 

na Watoto, Mhe. Ummy Mwalimu na Balozi wa Japan nchini Tanzania Mhe. 

Balozi Masaharu Yoshida. 


