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Mhe. Mgeni Rasmi Rais Mstaafu wa Awamu ya 

Tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 

Mhe. Benjamin W.Mkapa  

Mhe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa 

Tanzania Mhe. Dkt John Pombe Joseph  

Magufuli 

Mhe. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, 

Jinsia, Wazee na Watoto Mhe. Ummy  Mwalimu 

Mke wa Rais wa Jamhuri ya Muungano  wa 

Tanzania, Mama Janeth Magufuli 

Mke wa Rais Mstaafu wa awamu ya Tatu, Mama 

Anna Mkapa 

Mhe. Balozi wa Japani Nchini Tanzania.   

Mhe. Mwenyekiti wa CCM Mkoa wa Geita, 

Joseph Kasheku Musukuma 

Mkuu wa Mkoa wa Geita, Mhe. Meja Jenerali 

Mstaafu Ezekiel Kyunga. 

Mkuu wa Mkoa wa Kagera Mhe. Mej. Gen Salum 

M. Kijuu 

Mkuu wa Mkoa wa Simiyu Mhe. Antony Mtaka 
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Mhe. Naibu Waziri wa Nishati na Madini na 

Mbunge   wa Chato, Dkt Medard Kalemani 

Makatibu Tawala Wa Mikoa ya Geita, Simiyu na 

Kagera 

Wakuu wa Wilaya za Chato, Bukombe, Meatu, 

Maswa, Busega, Bariadi, Itilima,  na Biharamulo 

Wahe. Wabunge wa Majimbo ya Mkoa wa Geita. 

Wahe. Wenyeviti wa Halmashauri. 

Wakurugenzi wa Halmashauri  

 Wahe. Madiwani wa Halmashauri.  

Watendaji wa Serekali  

Wageni waalikwa 

Mabibi na Mabwana. 

 

 

 
Awali ya yote  namshukuru Mwenyezi Mungu kwa  neema 
anazo tujalia, kutulinda na kutukutanisha   hapa wote tukiwa 
na afya njema. 
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Mhe. Mgeni Rasmi kwa niaba ya Watumishi wote wa Mkoa 

wa Geita, tunakushukuru kwa kufika Mkoa wa Geita na 

Kukubali kuwa Mgeni Rasmi katika Hafla hii ya leo hapa 

Wilayani Chato , ambapo utakabidhi  rasmi nyumba  50 ( Geita 

20,Kagera 10  na Simiyu 20) za watumishi wa  Afya ambazo 

zimejengwa na Taasisi ya Benjamini Mkapa Foundation 

ikishirikiana na Wizara ya Afya, na wadau wa Maendeleo. 

 

Tunawapongeza  Viongozi wetu  Mawaziri , Ma-Naibu waziri na 

Watendaji wote wa Wizara zetu  chini ya uongozi wa Mhe. Dkt 

John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano 

wa Tanzania kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuwatumikia 

Watanzania  hususan katika  kuboresha huduma za Afya na 

Ustawi wa Jamii  na kuleta mabadiliko ya dhati katika utendaji  

na utekelezaji wa  sera na Miongozo  ya Afya Lishe na Ustawi 

wa jamii Nchini.  

 

Kwa dhati kabisa, tuna ungana na watanzania wote 

Kumpongeza Rais wetu Mhe. Dkt Jonh Pombe Joseph 

Magufuli, kwa Uzalendo, ubunifu na nia ya dhati aliyo nayo ya 

kutuunganisha watanzania katika  kulinda raslimali za Taifa 

letu na mipango mikubwa ya Serikali yetu ya kuimarisha na 
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kuboresha huduma za Afya  nchin izitakazo endana na  

Tanzania Mpya ya Viwanda  na Uchumi wa kati. 

 

Baada ya maneno mafupi naomba niwasilishe taarifa ya  

utendaji ya idara ya afya mkoa wa Geita 

 

1. UTANGULIZI. 

Mhe. Mgeni Rasmi , Mkoa wa Geita unatoa huduma za afya, 

kupitia jumla ya vituo 159 vya kutolea huduma za Afya 

vilivyopo katika Mkoa.   Mkoa una Hospitali 5, kati ya hizo 3 

zinamilikiwa na Serikali (ambazo ni Hospitali Teule ya Rufaa ya 

Mkoa ambayo awali ilikuwa Hospitali ya Wilaya ya Geita 

pamoja na Hospitali za Wilaya ya Chato na Bukombe), na 2 

zinazomilikiwa na watu binafsi, Hospitali ya WAJA na Hospitali 

ya MAKOYE zilizopo katika Halmashauri ya Mji wa Geita).   Pia 

Mkoa una Vituo vya afya 20 (kati ya hivyo 16 ni vya Serikali na 

4 vya binafsi) na Zahanati 134 (Kati ya hizo 96 ni za Serikali, 

10 Mashirika ya Dini na 26 za watu binafsi na 2 Mashirika ya 

umma.  KIAMBATANISHO A‟ kinavyoelezea 
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2. HALI YA WATUMISHI WA AFYA KATIKA MKOA 

Mhe. Mgeni Rasmi, Mkoa wa Geita una upungufu mkubwa 

wa Wataalamu wa kada ya afya hususani Madaktari, Tabibu, 

Wauguzi, Wataalamu wa Maabara, na Wataalamu wa dawa.  

Mahitaji ya Mkoa ni watumishi 4,100 lakini waliopo ni 1,876 

(46%) na upungufu ni watumishi 2,224 sawa na 54%, kwa 

mujibu wa IKAMA mpya ya Wizara (MOHSDGEC, 2014-2018). 

Aidha katika zoezi la kitaifa kuwaondoa watumishi ambao 

hawakuwa na vyeti mkoa imepoteza watumishi 97 wa kada za 

Afya na kupelekea upungufu kwa baadhi ya vituo vya kutolea 

huduma za Afya. 

 

Mhe. Mgeni Rasmi, Uwiano wa Daktari kwa idadi ya watu  

katika Mkoa (Doctor to population ratio) ni 1:32,000 badala ya 

1:10,000 inayo pendekezwa na  Shirika la Afya Duniani WHO.  

 

Uwiano wa Wauguzi/Wakunga kwa idadi ya watu (Nurse to 

population ratio) ni 1:2,620 badala ya 1:1,000 (WHO).  

Kwa sasa Mkoa una jumla ya Madaktari 60 (Daktari bingwa 2, 

MD 20 na AMO 38), Afisa Tabibu 179,Tabibu wasaidizi 82, 

Wauguzi 744 na Wataalamu wa maabara 108. 

Uwiano uliopo wa Watumishi kwa Watumiaji wa Huduma za 

Afya (Work Force Density) ni 16/10,000. Badala ya 23/ 10,000 
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iliyo pendekezwa na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, 

Jinsia , Wazee na Watoto. 

 

Aidha,  Mkoa  na Halmashauri za Mkoa ulipokea jumla ya 

waajiriwa wapya madaktari 10 mwaka 2016/2017 ambao 

walipangiwa kwenye Halmashauri za Bukombe, Nyagh‟wale, 

Mbogwe, Chato na Hospitali ya Mkoa.  

 

3. HUDUMA ZA AFYA YA UZAZI  

Mhe. Mgeni Rasmi, kipindi cha kuanzia mwezi Januari - 

Machi, 2017 idadi ya akina mama wajawazito waliojifungulia 

kwenye vituo vya kutolea huduma za Afya ni 13,684  sawa na 

asilimia 68, kati ya walengwa 20,019. Ambapo kwa kipindi 

hicho cha Januari Machi, 2017 wazazi 17 walifariki kwa sababu 

mbalimbali wakati na baada ya kujifungua. 

Sababu kubwa za vifo ni mama kutokwa damu nyingi kabla na 

baada ya kujifungua, Maambukizi makali katika mji wa uzazi 

(Sepsis), Kifafa cha mimba, na kupasuka kwa mji wa mimba 

(ruptured uterus) kutokana na mama kuwa kwenye uchungu 

pingamizi kwa muda mrefu. 

 
Jitihada zinaendelea kufanywa katika Halmashauri zote 

kuhakikisha ukusanyaji na upatikanaji wa damu salama 

inakuwa endelevu ili kukabiliana na upungufu wa Damu 
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salama, Dawa muhimu zina agizwa kwa wakati kulingana na 

mahitaji, mama wajawazito wanaonwa kwa wakati na 

kupatiwa huduma stahiki, utoaji wa elimu ya afya kwa jamii  

na kuhimiza mama wajawazito kuhudhuria kliniki na 

kujifungulia katika vituo vya tiba  inaendelea kutolewa kwenye 

vituo vya tiba. 

Aidha, kiwango cha watoto wanaozaliwa wafu kimepungua 

kutoka 21 kwa mawaka 2015 hadi 19 kwa mwaka 2016 kwa 

vizazi 1000. 

Hii imechangiwa na huduma za Afya kusogezwa karibu na 

Jamii, na mwitikio wa wajawazito kuhudhuria kliniki na 

kujifungulia vituoni.  

 
4. MAGONJWA YA KUAMBUKIZA 

  
4.1. KIFUA KIKUU 
 

Mhe. Mgeni Rasmi, Mkoa  umesajili  jumla ya wagonjwa   

wapya  wa kifua kikuu 1,709  kuanzia Januari hadi Decemba  

2016, kati yao  564  wamemaliza matibabu na  1,145 

wanaendelea na matibabu. Wagonjwa waliopona Kifua 

Kikuu (Treatment Success Rate) ni 95%. 

 
Mkoa una jumla ya wagonjwa 16 waliogundulika kuwa na 

vimelea vya Kifua Kikuu Sugu (Multi - Drug Resistance 
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Tuberculosis). Kati yao 6 wapo kwenye matibabu hospitali 

ya Kibong‟oto Mkoani Kilimanjaro. Wagonjwa 10 waendelea 

na matibabu ya muendelezo hapa Mkoani.  

 

Mkoa kupitia idara ya Afya inafanya ufuatiliaji wa wagonjwa 

hawa kuhakikisha wanakamilisha matibabu ili wasiweze 

kuambukiza wengine, pia kupima familia zao ili kubaini 

endapo wamepata maambukizi ya Kifua Kikuu Sugu (MDR), 

kuibua wagonjwa kwa kupima makohozi  kwenye magulio, 

magereza na kwenye migodi na kutumia Wahudumu wa 

afya vijijini kuelimisha jamii na ufuatiliaji wa wagonjwa. 

 
Aidha Mkoa una wagonjwa wa Ukoma 39 ambao wote wako 

kwenye matibabu.Upatikanaji wa Dawa za Kifua kiuu na 

Ukoma ni Mzuri. 

 

4.2. HOMA YA INI 
 

Mhe. Mgeni Rasmi, Mkoa unakabiliwa na ugonjwa wa 

Homa ya  Ini. Kuanzia Januari 2016 hadi desemba 2016 

jumla ya wagonjwa 1,171 waligundulika kuwa 

namaambukizi ya homa ya ini kati ya 5,516 waliopimwa 

katika huduma ya damu salama mkoa wa Geita ambapo ni 

asilimia 21.2%. Mkoa umeendelea kutoa ushauri nasaha juu 
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ya kupunguza maambukizi, na kufungua kliniki ya matibabu 

hospitali Teule ya Rufaa Mkoa.  

 

Tunaomba Serikali iwezeshe upatikanaji wa chanjo ya homa 

ya Ini kwa wale ambao bado hawajapata maambukizi. 

 

4.3. UKIMWI 

 
Mhe. Mgeni Rasmi, Kiwango cha maambukizi ya VVU katika 

Mkoa ni asilimia 4.7% kwa mujibu wa Sensa ya Mwaka 2012. 

Kipindi cha Januari hadi Machi 2017 jumla wa watu 159,983 

walijitokeza kupima VVU, ambapo   wanaume 86,336 na 

wanawake ni 73,647 walipimwa kwa hiari na njia shirikishi. 

Kati yao watu 10,707 sawa na 6.7% waligundulika kuwa na 

maambukizi ya VVU, ambapo wanawake walikuwa 6137 na 

wanaume  4,570.  

Mhe. Mgeni Rasmi, Jumla ya mama wajawazito 

waliohudhuria kliniki 92,435 walipimwa VVU kwa Januari hadi  

Machi 2017. Waliogundulika kuwa na maambukizi ni 2,480 

sawa na asilimia 2.7% na wenza wao 48,908 walipimwa VVU 

ambapo kati yao 1,211 sawa na asilimia 2.5% waligundulika 

kuwa na maambukizi. Wote waliogundulika kuwa na 

maambukizi walipewa rufaa kwenda kwenye kituo vya Tiba na 

Matunzo (CTC). 
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Mhe. Mgeni Rasmi, Mkoa unakadiriwa kuwa na watu 

wanaoishi na VVU wapatao 92,387 ila hadi sasa watu 59,965 

sawa na 65% ya wanaoishi na VVU wamegundulika na 

kusajiliwa kwenye vituo vya Tiba na Matunzo. Kati yao 

wanawake ni 37,236 na wanaume 22,730. Idadi ya 

walioanzishiwa dawa za kufubaza VVU ni 47,013 sawa na 

78%, ambapo wanawake ni 29,860 na wanaume ni 17,153.  

Mhe. Mgeni Rasmi, Ili kuhakikisha maambukizi mapya ya 

Virusi vya UKIMWI yanapungua Mkoa umefanikiwa kuongeza 

vituo vya Tiba na Matunzo (CTC) kwa wanaoishi na Virusi vya 

UKIMWI kutoka vituo 46 mwaka 2015 hadi kufikia 48 

Decemba 2016.   

Mhe. Mgeni Rasmi, Kuhakikisha kuwa  tunatokomeza 

unyanyapaa, kutengwa kwa wagonjwa walio na maambukizi 

ya VVU na kuhimiza wagonjwa kuendelea kutumia dawa za 

kufubaza Virusi vya UKIMWI, elimu juu ya maambukizi mapya 

ya Ukimwi unaendelea kutolewa na watoahuduma kwa ngazi 

zote, huduma ya wagonjwa majumbani inaendelea kutolewa 

na upimaji katika makundi maalum na katika jamii unafanyika 

na ni endelevu. 

Mkoa una jumla ya wagonjwa 75,610 waliosajiliwa na 

wanapatiwa huduma nyumbani. Kati yao wanawake ni 48,242 

na wanaume 27,368 hadi kufikia Desemba 2016.  Magonjwa 

yaliyosababisha wasajiliwe ni kuwa na magonjwa sugu kama;- 
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Maambukizi ya VVU, Ugonjwa wa kifua kikuu, seli mundu 

(sickle cell), Kisukari, magonjwa ya moyo, saratani n.k 

Na kuongeza vituo vinavyotoa huduma za wagonjwa 

majumbani kutoka vituo 60 mwaka 2016 hadi kufikia 68 

Desemba 2017. 

4.4. UGONJWA WA MALARIA 

4.4.1. Kiwango cha maambukizi ya  malaria 

Mhe. Mgeni Rasmi, Kiwango cha maambukizi ya ugonjwa 

wa malaria ni kikubwa hasa upande wa magharibi wa ziwa 

victoria (Prevalence rate)  na kwa mujibu wa Ofisi ya 

Takwimu ya Taifa (NBS)  kwa  Mkoa wa Geita maambukizi 

ni asilimia 38 kwa takwimu za mwaka 2015/2016. 

 

4.4.2. Mikakati ya kuzuia Maambukizi ya Malaria 

Mhe. Mgeni Rasmi, Unyunyiziaji wa dawa ya Ukoko 

(Indoor Residual Spray) majumbani kwa mwezi Februari na 

June 2017 jumla ya kaya 73,847 (100.1%) zilipuliziwa kati 

ya lengo la kaya 73,797. Aidha zoezi lilitekelezwa katika 

kata za Halmashauri ya Chato na Geita Mji.  

Mkoa kupitia halmashauri zake umepokea viawadudu lita 

7140 kutoka serekalini kwa ajili ya utokomezaji wa viluilui 

vya mbu aenezae malaria na sasa zinaelekea kwenye 

harakati za utekelezaji wa unyuziaji kwenye mazalia ya 

mbu. 
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Zoezi la usambazaji na ugawaji wa vyandarua vyenye dawa 

(long Lasting  insecticide treated  Nets)lilifanyika mkoani 

Geita kuanzia desemba 2016 hadi  June 2017,  Mkoa 

umepokea jumla ya vyandarua 8910 walengwa ni Mama 

Wajawazito udhurio la kwanza na watoto wanaostahili 

chanjo ya kwanza ya surua. Tunawashukuru Wizara ya Afya 

kupitia Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Malaria(NMCP) kwa 

kufanikisha zoezi hilo kwa kupitia wadau wa Vector Works. 

 

Hali ya Upatikanaji wa vipimo vya haraka vya Malaria 

(MRDT), upatikanaji wa dawa ya mseto kwa bei nafuu na 

upatikanaji wa dawa mpya (ya sindano ya Artesunate) kwa 

tiba ya Malaria kali inaridhisha kwa 90% hadi Mei 2017. 

 

Aidha, utoaji wa tiba sahihi kwa wagonjwa na uhamasishaji 

kwa jamii juu ya kuwa na mapokeo chanya kuhusu mikakati 

ya udhibiti maambukizi ya malaria. 

 

 

 

 

5. UPATIKANAJI WA DAMU SALAMA 
 

Mhe. Mgeni Rasmi, Mkoa umefanikiwa kukusanya  damu 

salama kutoka  chupa 2642 kati ya 8006 mwaka 2016  sawa 

na  33%  ya lengo lakukusanya  chupa  1,334 kwa mwezi. 
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Mkoa umepanga kuendelea kufanya uhamasishaji na kutoa 

elimu kwa  jamii, taasisi  za dini, shule za sekondari na 

makundi mbalimbali juu ya umuhimu wa uchangiaji wa 

damu kwa hiari,  pia Kuelekeza na kusimamia Halmashauri 

kutenga fedha za kutosha kwa ajili ya kununua mifuko ya  

damu na vitendanishi ili kufikia lengo la ukusanyaji damu. 

 

Mkoa unajenga jengo la damu salama kwa ajili ya utunzaji 

wa damu kwa msaada wa GGM, pamoja na hayo Mkoa 

unakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo bajeti 

iliyotengwa na halmashauri haitoshelezi mahitaji ya  

ukusanyaji wa damu salama, kutokuwepo kwa mifuko ya 

damu Bohari Kuu ya Dawa (MSD), kutokuwepo kwa usafiri 

kwa ajili ya shughuli za damu salama,uhaba wa vifaa kwa 

ajili ya damu salama kama vile vitanda, vitendanishi 

nauelewa mdogo juu ya matumizi sahihi ya damu. 

 

 

6. DAWA NA VITENDANISHI 
 

Mhe. Mgeni Rasmi, Hali ya upatikanaji wa dawa na 

vitendanishi ashiria  imeimarika  kutoka 52% mwezi Oktoba 

2016 hadi 91% Mwezi Mei 2017 .Hii imetokana na 
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upatikanaji wa fedha kwa wakati kupitia Bohari ya Dawa 

MSD pamoja na kuwepo  usimamizi shirikishi wa mara kwa 

mara katika vituo vya kutolea huduma za tiba. 

 

7. HUDUMA ZA AFYA YA KINYWA NA MENO  

 Mhe. Mgeni Rasmi, Mkoa hutoa huduma kwa wastani wa 

wagonjwa 3,600 kwa mwaka ambapo huduma zinazotolewa 

ni upasuaji mkubwa na mdogo, Tiba rekebishi kwa 

waliovunjika mataya na meno, matibabu ya kong‟oa, kuziba 

meno, huduma za mkoba kushirikiana na wadau kwa jamii 

pamoja na elimu ya afya ya kinywa na meno shuleni. 

Huduma ya matibabu ya kuziba meno hutolewa kwenye 

Hospitali ya Mkoa ingawa ilitakiwa itolewe hadi kwenye 

vituo vya Afya hali hii inashindikana kutokana na ufinyu wa 

bajeti pamoja na upungufu wa wataalamu katika maeneo 

hayo. Kutokana na upungufu wa wataalamu wa kutoa 

huduma hii, mkoa kushirikiana na mdau wa Bridge 2 Aid 

tumeweza wafundisha matabibu 53 kwa ajili ya kutoa 

huduma za dharura za kinywa na meno pamoja na kuwapa 

vifaa tiba kwa ajili ya huduma hiyo. 

8. HUDUMA ZA USTAWI WA JAMII 

 Mhe. Mgeni Rasmi, Mkoa  kwa kushirikiana na wadau wa 

TAYOA umefungua kituo cha kushughulikia masuala ya 

ukatili wa kijinsia katika hospitali ya Mkoa ili kurahisisha 
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upatikanaji wa huduma kwa wahusika kwa haraka ambapo 

watumishi wa kada za afya, ustawi wa Jamii na kutoka 

Jeshi la Polisi walipatiwa mafunzo na huduma lengwa 

zinaendelea kutolewa. 

 

Mhe. Mgeni Rasmi, Mkoa una jumla ya Wazee 

wasiojiweza 19,409 ambao hupata matibabu bure katika 

vituo vya kutolea huduma za afya mkoani. Vyumba vya 

kuhudumia Wazee vimetengwa pamoja na dirisha la kutolea 

dawa katika vituo vya afya na Hospitali za Wilaya  na Mkoa. 

Aidha, wazee wote hupewa vipaombele vya matibabu katika 

vituo vyote vya kutolea huduma za afya. 

 

 Mhe. Mgeni Rasmi, Hospitali ya Mkoa wa Geita kwa 

kushirikiana na Shirika la Stands Voice na Hospitali ya 

KCMC kila robo mwaka imeweza kutoa huduma za 

matibabu kwa watu 235 wenye ulemavu wa ngozi. 

 

Mhe. Mgeni Rasmi, Mkoa una jumla ya watu wenye 

ulemavu wa viungo 3010, watu wasioona 816, walemavu 

wa kusikia 342 na walemavu wa akili ni 564. 

  

Mhe. Mgeni Rasmi, kwa mwaka 2016 watoto 1,550 

wanaoishi katika mazingira hatarishi walifikiwa na kupatiwa 

msaada wa kisaikolojia, mahitaji ya chakula pamoja na 
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malazi salama kwa ajili ya kuimarisha ulinzi na usalama 

wao. 

  

        Mhe. Mgeni Rasmi, Huduma kwa wajane, wagane na 

familia zenye dhiki, vikundi vya akinamama wanaohitaji 

msaada vimetambuliwa na kupewa mafunzo ya ujasiriamali  

pamoja na kupatiwa mkopo ili kujikwamua kiuchumi 

ambapo Halmashauri ya mji Geita ilitoa shilingi milioni 5  

kwa vikundi 5 kila kikundi  shilingi milioni 1 kwa riba ya 

asilimia 10. Aidha, Tumaini Fund imetoa mafunzo ya 

utengenezaji wa sabuni ya maji, Vitambaa vya batiki kwa 

akinamama wajane wasiojiweza na watoto yatima katika 

Kata ya Butengorumasa kijiji cha Rumasa Wilaya ya Chato. 

Kwa sasa Mkoa una jumla ya wajane 3,552 na wagane 

1,491. 

 
9. MIRADI YA MAENDELEO  

 
9.1. UJENZI WA HOSPITALI YA MKOA 
 

Mhe. Mgeni Rasmi , Mkoa unatumia Hospitali ya Wilaya 

ya Geita kama Hospitali teule ya Rufaa ya Mkoa tangu 

07/07/2016 hadi hapo ujenzi wa hospitali ya Mkoa utakapo 

kamilika.  

Mhe. Mgeni Rasmi, Mkoa umepanga kujenga Hospitali ya 

Rufaa ya Mkoa kipindi cha mwaka 2017 –202O katika eneo 
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la Magogo Geita Mjini. Mpaka sasa Mkoa umepokea jumla 

ya Shilingi 1,821,037,000 (Shilingi 932,037,000/=mwaka 

2014/2015, na Shilingi 889,000,000/= mwaka 2016/2017), 

kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya Mkoa.  

Mkataba kati ya TBA na Ofisi ya Mkuu wa Mkoa 

imeshafungwa na hatua inayofuta ni TBA kuanza ujenzi. 

9.2. MIRADI MBALIMBALI ILIYO KATIKA HATUA 
ZA  UKAMILISHAJI. 

 
Mhe. Mgeni Rasmi, Katika Mkoa kuna miradi mbalimbali 

ya maendeleo ambayo utekelezaji wake uko hatua  

mbalimbal ili kuboresha utoaji wa huduma za afya na  

kusogeza huduma karibu na wananchi,kama ifuatavyo;-  

 

Mhe. Mgeni Rasmi, Ujenzi wa chumba cha upasuaji kituo 

cha afya Bwanga,ujenzi umekamilika, umetekelezwa na 

AMREF chini ya usimamizi wa Wizara ya Afya na 

Halmashauri  ya Chato  wenye thamani ya Shilingi 

301,000,000. Tunasubiri vifaa ambavyo UNFPA wapo katika 

hatua ya manunuzi ili kituo  hiki kianze kutoa huduma za 

upasuaji. 

 
Ujenzi wa chumba cha upasuaji kituo cha afya  Iboya,ujenzi 

umekamilika, umetekelezwa na AMREF chini ya usimamizi 
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wa Wizara ya Afya, maendeleo ya Jamii, Jinsia Wazee na 

Watoto na Halmashauri  ya  Mbogwe. 

 
Ujenzi wa Chumba cha upasuaji Hospitali ya Wilaya Chato, 

unafadhiliwa na Kampuni ya Ashanti Geita Gold mine na 

Halmashauri ya Wilaya ya Chato, unatekelezwa na SUMA 

JKT uko hatua ya ukamilishaji na utagharimu kiasi cha 

Shilingi 349, 589,475/= 

 

Aidha, jumla ya miradi 47 iko katika hatua mbalimbali za 

ukamilishaji katika Halmashauri zote za Mkoa,  ikijumuisha 

majengo ya Zahanati (Nyang‟hwale 3, Bukombe 5), Vituo 

vya afya (Nyang‟hwale 2, Bukombe 3), wodi na nyumba za 

watumishi. 

 

9.3. UJENZI WA NYUMBA ZA WATUMISHI WA AFYA 

Mhe. Mgeni Rasmi, katika Mkoa wa Geita tuna mahitaji ya 

nyumba za watumishi 783 zilizopo ni 186 sawa na 24%  ya 

mahitaji  hivyo bado mkoa unaupungufu nyumba za 

watumishi kwa  (595)76%.  KIAMBATANISHO „A‟ 

  

Mhe. Mgeni Rasmi, Ujenzi wa nyumba 10 zitakazo 

hudumia familia 20 za watumishi mkoa wa Geita katika 

Wilaya ya Chato na Bukombe kupitia ufadhili wa Taasisi  

yako umesaidia kupunguza uhaba wa nyumba za watumishi 

kwa kiasi kukubwa kwani awali mkoa ulikuwa na nyumba za 

watumishi 166 tu, hivyo mradi huu umepunguza uhaba wa 

nyumba za watumishi kwa kiwango cha 3%. 
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Mhe. Mgeni Rasmi, ujenzi wa nyumba hizi pacha kumi ni 

mkombozi mkubwa sana katika kuimarisha huduma za afya 

Mkoa wa Geita kwani kupitia nyumba hizi watumishi 20 

watapata makazi rasmi karibu na vituo vya kutolea huduma 

hivyo kuwawezesha wananchi kupata huduma wakati wote, 

pia mradi huu ni motisha kwa watumishi wa afya na 

kwamba sasa zitasaidia sana kuinua ari katika kutoa 

huduma kwa wananchi wetu, pia nyumba hizi zitaendelea 

kuimarisha usalama wa watoa huduma ambao wamekuwa 

wakikumbwa na matatizo ya kuvamiwa na wanyama na 

wakati mwingine binadamu wasio wema wakati wakieleke 

kutoa huduma kwa wananchi. 

 

Mhe. Mgeni Rasmi, ninakushukuru sana wewe 

mwenyewe kwa moyo wako wa kukubali kuendelea 

kuwatumikia watanzania kupitia taasisi yako ya Mkapa 

Foundation, Tunamshukuru pia Mkurugenzi wa Mkapa 

foundation na watumishi wote kwa kazi nzuri wanayoifanya 

kwa taifa letu, tunasema asanteni sana. 

 
10. CHANGAMOTO 
 

Mhe. Mgeni  Rasmi, pamoja na mafanikio na mchango 

mkubwa wa Mkapa Foundation bado Mkoa wa Geita una 

mahitaji makubwa ya nyumba za watumishi kwa kiwango 

cha 76%  kama ilivyoelezwa hapo juu lakini pia yapo 

maeneo ambayo watumishi wana hali mbaya zaidi kutokana 

na kutokuwepo kwa miundombunu rafiki, nyumba za 
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kupanga zisizo salama na wakati mwingine kituo cha kutolea 

huduma za afya kuwepo mbali na makazi ya watu, vituo 

vyenye uhitaji mkubwa wa nyumba za watumishi ni kama 

vile Wilaya ya chato ni zahanati za Ilyamchele, Nyabilezi, 

Buzirayombo, Kasala, Ilemela, Nyambiti, Halmashauri ya 

Mji wa Geita ni Zahanati ya Bungh‟wangoko, kwa 

Halmashauri Wilaya Geita   ni zahanati za Chigunga, 

Isima Bugulula, Kagu, Lubanga, Wilaya ya Mbogwe ni 

zahanati za Lulembela, Mlange, Bulugala, Nyakafuru, kwa 

Wilaya ya Nyanghwale ni zahanati za Kitongo, Kayenze, 

Shabaka, Mwingiro, Nyijundu, Nyansabe na Wilaya ya 

Bukombe ni zahanati ya Bugando. 

 

Umbali wa wananchi kufuata huduma za Afya, Idadi ya 

zahanati zilizopo kwa kila kijiji ni 17%, na vituo vya afya  

 

Uhaba wa Watumishi, upungufu uliopo ni 56% 

 

Uhitaji mkubwa wa huduma za madaktari bingwa ,hususan 

magonjwa ya ndani(DM,HT),Upasuaji, ENT na watoto 

 

 

11. OMBI 

Mhe. Mgeni Rasmi, tunaomba taasisi yako iendelee 

kutusaidia Mkoa wa Geita ili kwa kuanzia, wakati jitihada za 

serikali zikifanyika kuhakikisha tunapata nyumba za 

watumishi  katika maeneo ya vituo nilivyotaja hapo juu, pia 
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tunaomba kuendelea kusaidai maeneo mengine ya Mkoa 

wetu ambao ni Mkoa mpya na wenye changamoto nyingi. 

 

12. HITIMISHO 

Mhe. Mgeni Rasmi, mkoa unathamini mchango wako 

katika kuboresha huduma za afya katika mkoa wetu, ni 

matarajio yetu Taasisi yako itaendelea kusaidia kuboresha 

miundombinu na maeneo mengine ya huduma za afya, 

ikiwemo upatikanaji wa watumishi kupitia program ya 

Mkapa Fellows ili kuweza kuwafikishia wananchi huduma 

bora za afya katika Mkoa.  

         

        Naomba Kuwasilisha.  

 

 

KATIBU TAWALA WA MKOA 

GEITA 
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KIAMBATANISHO CHA TAARIFA ZA HALI YA AFYA MKOANI 

KIAMBATANISHO “A” 

Taasisi  Vituo vya 
Afya vya 
serekali  

Vituo 
visivyo 
vya 
serekali  

Nyumba za Watumishi 

Mahitaji  Zilizopo  Upungufu  

Bukombe DC 8 8 116 26 90 

Chato DC  27 12 118 28 86 

Geita DC 41 7 117 65 52 

Geita TC 7 12 22 11 11 

Nyanghwale 
DC 

14 2 52 26 26 

Mbogwe DC  16 4 48 24 24 

Hospitali ya 
mkoa    

1 0 310 6 306 

Jumla  114 45 783 186 593 

 

 

 


