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RISALA YA MHE. UMMY A. MWALIMU (MB), WAZIRI WA AFYA, 

MAENDELEO YA JAMII, JINSIA, WAZEE NA WATOTO WAKATI WA 

HAFLA YA MAKABIDHIANO YA NYUMBA 50 ZA WATUMISHI WA 

AFYA ZILIZOJENGWA KATIKA MIKOA YA KAGERA (10), GEITA 

(20) NA SIMIYU (20) ILIYOFANYIKA KATIKA ZAHANATI YA 

MKUNGO KATIKA HALMASHAURI YA WILAYA CHATO MKOA WA 

GEITA TAREHE 10 JULAI, 2017 

 

• Mhe. Dkt. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri wa 

Muungano wa Tanzania,  

• Mhe. Benjamin W. Mkapa Rais Mstaafu wa Jamhuri ya 

Muungano wa Tanzania na Msarifu wa Taasisi ya BMF,  

• Mhe. Meja Jenerali Mstaafu Ezekiel Kyunga, Mkuu wa Mkoa 

wa Geita,  

• Mama Janeth Magufuli, Mke wa Rais wa Jamhuri ya 

Muungano wa Tanzania 

• Mama Anna Mkapa, Mke wa Rais Mstaafu wa Jamhuri ya 

Muungano wa Tanzania 

• Mhe. Mej. Jenerali Salum M. Kijuu, Mkuu wa Mkoa wa Kagera  

• Balozi Charles Sanga, Mwenyekiti wa Bodi ya Taasisi ya 

Benjamin W. Mkapa,  

• Waheshimiwa Wabunge 

• Viongozi na Watendaji wote wa kutoka Mikoa ya Geita, 

Simiyu na Kagera 

• Wageni waalikwa 

• Ndugu wananchi, 

• Mabibi na Mabwana, 

• Mabibi na Mabwana, 
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Mheshimiwa Mgeni Rasmi,  

Awali ya yote ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru Mungu 

kwa kutufikisha siku hii ya leo. Pili, napenda kuwashukuru kwa 

kunialika katika sherehe hii muhimu ya makabidhiano ya nyumba 50 

za watumishi wa afya zilizojengwa katika mikoa ya Geita, Kagera na 

Simiyu. 

 

Vilevile napenda kutoa shukrani za pekee kwa Mhe Rais Dkt. John 

Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, 

kwa kuweza kushirikiana nasi katika hafla hii licha ya kuwa na 

majukumu mengi ya kitaifa. Hii ni ishara tosha inayoonesha  jinsi 

unavyolipa kipaumbele suala la afya za Watanzania.  Pia, nashukuru 

kwa uwepo wa Rais Mstaafu, Mzee wetu Benjamin W. Mkapa, akiwa ni 

mgeni rasmi katika tukio hili muhimu sana siku ya leo. Hakika, 

hadhara hii pamoja na Watanzania wote wanayo matarajio makubwa 

ya kusikia maneno ya hekima kutoka kwa Mhe. Rais wa Jamhuri ya 

Muungano wa Tanzania na pia kutoka kwako Mhe. Mgeni Rasmi 

kuhusu masuala ya afya nchini.   

 

Mheshimiwa Mgeni Rasmi,  

Utoaji wa huduma za afya nchini umeendelea kuimarika, husasan 

baada ya Serikali ya Awamu ya Tano kufanya maamuzi muhimu na 

kuongeza bajeti ya dawa kutoka bilioni 31 (2015/16) hadi bilioni 251 
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mwaka 2016/17. Ongezeko la fedha kwa ajili ya dawa, Vifaa, Vifaa 

Tiba na Vitendanishi limeboresha hali ya upatikanaji  wa dawa katika 

vituo vya kutolea huduma za afya hadi kufikia  asilimia 89 mwezi Juni 

2017, ambapo lengo la Wizara ni kufikia wastani wa asilimia 90 

ifikapo 2017/2018. Aidha, uamuzi huo umesaidia kuipa uwezo Bohari 

kuu ya Dawa (MSD) kuingia mikataba na Wazalishaji wa dawa hali 

ambayo itaisaidia serikali kupitia MSD kununua dawa, Vifaa, Vifaa 

Tiba na Vitendanishi kwa bei nafuu kuliko awali na kuokoa fedha za 

Serikali. 

 

Mheshimiwa Mgeni Rasmi,  

Pamoja na yote hayo napenda kutoa pongezi za dhati kwa Serikali ya 

Awamu ya Tano kwa kuongeza Bajeti ya  Afya kutoka asilimia 9.2 ya 

bajeti ya Serikali mwaka 2016/17 hadi asilimia 10 ya Bajeti ya 

Serikali kwa Mwaka 2017/2018 na kuifanya Sekta ya Afya kuwa 

miongoni mwa Sekta za Kipaumbele katika mgao wa Bajeti. Serikali 

imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye 

Sekta ya Afya yenye lengo la kuboresha huduma za afyaupatikanaji 

wa huduma za afya nchini. Aidha, Serikali imekuwa ikishirikiana na 

wadau mbalimbali katika kutekeleza baadhi ya miradi hiyo. Mikakati 

na jitihada za makusudi zimeendelea kutekelezwa katika kuimarisha 

utoaji wa huduma za afya hususani, maeneo ya vijijini.  
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Mheshimiwa Mgeni Rasmi,  

Serikali imekuwa ikishirikiana na Wadau wa Sekta ya Afya nchini 

katika kutekeleza Afua mbalimbali zenye lengo la kuboresha huduma 

za afya kwa wananchi. Baadhi ya mafanikio ambayo Sekta ya Afya 

imepata kwa mwaka 2016/17 ni pamoja na; 

• Upanuzi wa huduma za afya za mama na mtoto ikiwemo pia 

mama na mtoto kuendelea kupata huduma hizi bila malipo 

hivyo kufanya idadi ya akina mama wanaojifungulia katika 

vituo vya kutolea huduma kuongezeka kutoka asimilia 51 kwa 

mwaka 2010 hadi kufikia asilimia 64 kwa mwaka 2015/16.  

• Kuajiri Madaktari wapya 258 waliosambazwa katika 

Halmasahuri mbalimbali nchini ili kuendelea kupunguza tatizo 

la watumishi wa afya nchini hasa maeneo vijijini  

• Upatikanaji kwa urahisi huduma za kinga na tiba kwa 

magonjwa ya kuambukiza hususan ukimwi, ambapo wagonjwa 

wanapatiwa huduma ya kufubaza Virusi vya UKIMWI bila 

kujadi kiwango cha SD4, na ambapo kwa hivi sasa,  jumla ya 

wagonjwa 849,564 wapo katika matibabu haya kufubaza Virusi 

vya UKIMWI (VVU)  sawa na asilimia 60 ya wagonjwa -1,400 

wanaokadiriwa kuwa na maambukizo ya VVUkifua kikuu na 

Malaria pamoja na  upanuzi wa huduma za afya za magonjwa 

yasiyo ya kuambukizwa. 
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• Kuwepo kwa Kada ya  wahudumu wa afya vijijini (community 

health workers) ambao wamekuwa wanatoa huduma za afya 

hususan za kinga katika ngazi ya jamii;  

• Pia Serikali imeendelea kuboresha upatikanaji wa damu salama 

kwa kuongeza vituo vitano vya benki za damu katika mikoa 

yenye takwimu za vifo vingi vitokanvyo na uzazi  ikiwemo 

mikoa ya Katavi, Rukwa, Ruvuma, Njombe na Manyara  

 
• Kwa kushirikiana na na Wadau wa Sekta ya Afya ikiwamo 

Taasisi ya Benjamini Mkapa, Serikali imeendelea kuboresha 

mazingira ya Watumishi/Watoa huduma za afya kwa  

kuboresha miundombinu ya kufanyia kazi pamoja na 

kuwajengea nyumba za makazi hasa wanaofanya kazi katika 

maeneo ya Vijijini. Hadi mwisho wa mwaka wa fedha wa 

2016/2017, jumla ya nyumba 450 zilijengwa na kukamilika 

nanyumba zingine 30 zipo katika hatua mbalimbali za 

ukamilishwaji. Nyumba hizo zimejengwa kwa ushirikiano kati 

ya Wizara na Taasisi ya Benjamini Mkapa. Utekelezaji wa mradi 

huu umechangia kwa kiasi kikubwa katika kupunguzauhaba wa 

nyumba za watumishi nchini. 

 

Ujenzi wa nyumba hizo ni matokeo ya  mkataba uliosaininiwa kati ya 

Taasisi ya Benjamin W. Mkapa na Wizara  mwaka 2011, kwa lengo la 

kutekeleza miradi na  mikakati ya uboreshaji wa afya kwa 
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ushirikiano. Pamoja na ujenzi wa nyumba za Watumishi wa afya 

katika maeneo ya Vijijini, Taasisi ya Benjamini W. Mkapa  iliajiri 

watumishi wa afya 460 waliopangiwa kufanya kazi katika 

Halmashauri mbalimbali nchini, pia imetoa ufadhili wa masomo kwa 

wanafunzi 937 wa kada mbalimbali za afya.  

 

Mheshimiwa Mgeni Rasmi,  

Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Taasisi ya  Mkapa kwa 

ushirikiano wao kupitia miradi mbalimbali ya ubunifu iliyokuwa 

inatekelezwa kwa miaka 11 sasa, ambayo imetupatia chachu ya 

kuhakikisha malengo ya kumfikia kila mwananchi hususan maeneo ya 

vijijini. Wizara ya afya, itaendelea na jitihada zake za kuhakikisha 

kuwa huduma bora za afya zinapatikana kwa Watanzania wote.  

Baadhi ya majukumu yaliyopangwa kutekelezwa katika kipindi cha 

mwaka huu wa fedha, 2017/18 ni pamoja na;  

• Kunua na kusambaza dawa na vifaa vya uzazi wa mpango 

nchini,   

• Kununua mashine 65 za Ultrasound ili kuviwezesha vituo vya 

afya kutoa huduma maalumu za dharura kwa akina mama 

wajawazito 

•  Kuboresha vituo vya afya 150 ili viweze kutoa huduma za 

upasuaji wa kumtoa mtoto tumboni.  
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• kununua, kusambaza na kutoa bila malipo dawa kwa ajili ya 

uzazi salama katika vituo vya umaa vya kutolea huduma 

Mheshimiwa Mgeni Rasmi,  

Pamoja na mafanikio tuliyoyapata katika Sekta ya Afya, bado 

tunakabiliwa na changamoto zifuatazo; 

• upungufu wa nyumba 8,158 za watumishi wa afya katika ngazi 

ya Halmashauri, hususan maeneo ya vijijini 

• upungufu wa watumishi wa afya  nchini ambao upo katika 

kiwango cha wa asilimia 49, ingawa Serikali na wadau wake 

imeendelea jitihada mbalimbali za kukabiliana na changamoto  

• Jumla ya Maboma 1,782 ya Zahanati na Vituo vya Afya vya Afya 

yaliyojengwa kwa nguvu za Wananchi katika sehemu 

mbalimbali nchini kushindwa kukamilishwa kutokana na uhaba 

wa fedha. 

 

Mheshimiwa Mgeni Rasmi,  

Ni kutokana na dhamira ya Serikali ya Awamu ya Tano ya kuhakikisha 

kuwa afya za Watanzania zinaboreshwa, ni imani yangu kuwa Serikali 

itachukua hatua za dhati zenye lengo la kufikia ufumbuzi wa 

changamoto zinazoikabili sekta ya afya hususan uhaba wa watumishi 

katika sekta ya afya, upungufu wa nyumba za kuishi kwa watumishi 

wa afya hususan waliopo vijijini na ukamilishaji maboma ya vituo vya 
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kutolea huduma za afya yaliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi ili 

kuboresha upatikanaji na utoaji wa hudumna za afya nchini 

 

Hitimisho, 

Mwisho napenda nichukue fursa hii kumhakikishia Rais Dkt John 

Pombe Joseph Magufuli, katika kutekeleza dhana ya “HAPA KAZI TU”, 

Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI 

itaendelea kuweka kipaumbele kwenye masuala ya uimarishaji wa 

huduma bora za afya nchini, na kwa hilo hatutawaangusha 

watanzania.  

 

Baada ya kusema hayo machache, napenda kuwashukuru tena kwa 

ushiriki wenu nyote.  

 

Asanteni kwa kunisikiliza. 

 

 


