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Takribani wanawake wajawazito 21 hufa
kila siku wakati au baada ya kujifungua”
“Tanzania inahudumiwa na asilimia 48
tu ya wataalamu wa Afya wenye ujuzi
unaohitajika”

Introduction/ Utangulizi
Benjamin W. Mkapa HIV/AIDS Foundation (BMAF) ni Taasisi
iliyoanzishwa mwaka 2006 ili kuchangia juhudi za serikali katika
mapambano dhidi ya UKIMWI na changamoto nyingine katika
sekta ya Afya. Ni kitovu cha ubunifu katika utoaji wa huduma
bora za afya na hushirikiana kimkakati pamoja na Serikali,
Washirika wa Maendeleo, Asasi zisizo za serikali na Makampuni
ya Kibiashara katika kufikia malengo na dira iliyojiwekea.
Taasisi imetekeleza shughuli mbalimbali ambazo zimepelekea
kufikisha huduma karibu kwa asilimia 80 ya maeneo nchini
hasa kwa; (a.)Utoaji ajira kwa wataalamu wa Afya zaidi ya 1000
wanaohudumia maeneo ya vijijini. (b.)Utoaji wa ufadhili wa
wanafunzi kwa wanafunzi 700 wa kada ya Afya, (c.)Ujenzi wa
nyumba 310 za wafanyakazi wa afya katika wilaya 31. (d.) Ujenzi
na ununuzi wa vifaa kwa vyumba 9 vya kuolea huduma za
dharura katika vituo vya Afya pamoja na (e.)Kutoa mafunzo kwa
wafanyakazi wa Afya na Mameneja zaidi ya 1700 katika utoaji
wa huduma za ukimwi, Uongozi na Usimamizi wa Rasilimali
watu.
Pia, BMAF ilishirikiana na Serikali katika kufanya mapitio na
kutunga sera mbalimbali za Afya, kutengeneza Mpango mkakati
na miongozo ya mafunzo ili kuboresha mipango, ajira na uhifadhi
wa nguvukazi katika sekta ya Afya.
Programu ya Mkapa Fellows ni mradi mama wa Taasisi ya BMAF,
Ni mpango wa miaka mitano unaolenga kuchangia uboreshaji
wa mifumo ya Afya ili kutatua tatizo la UKIMWI, vifo vya uzazi na
changamoto mbalimbali za kiafya kwa watoto wachanga katika
wilaya 15 za Tanzania. Azma hii itafikiwa kupitia upatikanaji wa
rasilimali watu katika sekta ya Afya, uundwaji wa miundombinu

bora na kujenga uwezo kwa watoa huduma na wanajamii katika
maeneo ya vijijini.
Malengo ya miaka mitano ya Programu ya Mkapa Fellows II:
●●
●●

●●
●●
●●

Kuajiri wataalamu wa Afya 180 (Fellows).
Kujenga uwezo wa wataalamu wa Afya katika masuala
ya UKIMWI, Huduma za dharura za Afya ya uzazi, 		
Uongozi na usimamizi wa Rasilimali watu 			
kupitia mafunzo na ushauri wa kikazi.
Ujenzi na ununuzi wa vifaa kwa vyumba 30 vya
huduma za dharura katika vituo vya Afya na 		
kuboresha huduma ya rufaa.
Sera na ushawishi kwa nguvukazi/rasilimali watu ya 		
kada ya Afya na ajenda nyinginezo.
Utoaji Elimu kwa jamii na huduma za mkoba/huduma
za kufikia jamii.

Hatimaye, programu itachangia uboreshaji, upatikanaji, usawa,
viwango bora pamoja na utumiaji wa huduma za afya, kama
ilivyoainishwa katika malengo yake ambayo ni kufikia walengwa
milioni 2.5 watakaofaidika na huduma husika katika miaka
mitano.
Awamu ya pili ya Programu ya Mkapa Fellows inatekelezwa
katika mizunguko miwili; ambapo mzunguko wa kwanza
ulianza Januari 2013 na utamalizika Desemba 2014; na
mzunguko wa pili utaanza Januari 2015 mpaka Desemba
2017. Katika mzunguko wa kwanza, vituo vya Afya tisa (9)
katika Wilaya sita (6) za Sumbawanga vijijini, Kalambo, Nkasi,
Msalala, Kishapu na Biharamulo zilifikiwa na Programu.

Mafanikio katika mzunguko wa Kwanza (Jan 2013- Juni 2014)
I. Ajira

Matokeo

Jumla ya wafanyakazi wa Afya ( Fellows) 30 waliajiriwa, kuelekezwa na
kupangwa katika Halmashauri sita (6) kama inavyooneshwa kwenye
kielelezo/grafu ifuatayo.

√√

Kati ya wataalamu wa Afya 30 walioajiriwa, 21 walifanikiwa
kuingia katika mfumo wa ajira katika sekta ya Umma , 5 walipata
kazi serikalini katika wilaya walizokuwa wakihudumia, na 2 bado
hawajaingia katika ajira. 2 wengine wamefikia umri wa kustaafu.

Kushuka kwa matumizi ya vituo katika wilaya ya
Nkasi kutoka 77% mpaka 44% kunatokana na shughuli
za kuhamisha wakimbizi; wengi wao waliokuwa
wakiishi kando kando ya ziwa Tanganyika. Kwa upande
wa wilaya ya Biharamulo kushuka kwa matumizi ya
huduma hizo kunasababishwa na asili ya kuhama
hama ya wakazi wa eneo hili

Matokeo
√√

√√

Wataalamu wa Afya walioajiriwa kama Fellows walipunguza tatizo
la ukosefu wa wataalamu wa afya katika vituo vya Afya kwa
wastani wa asilimia 17 (17%).
Mzigo wa kazi kwa siku ulipungua kutoka 			
masaa 10 ya kazi katika siku mpaka masaa 8. Muda wa 		
kupokezana kazi kwa masaa nao pia ulipungua kutoka 		
masaa 24 ya kazi mpaka masaa 12 kwa siku.

II. Mafunzo ya Kujenga uwezo na uboreshaji wa Utoaji
huduma
√√

√√

Wataalamu wa Afya (Fellows) 30 sawa na asilimia 93 		
(93%) walipata mafunzo ya utoaji huduma na matibabu 		
kwa waathirika wa UKIMWI, na mafunzo ya usimamizi ili 		
kuzuia maambukizi ya UKIMWI kutoka kwa mama mjamzito
kwenda kwa mtoto (PMTCT).
Wataalam wa Afya 22 (Fellows) pamoja na wahudumu 		
wa Afya 13 wa wilaya walipata mafunzo ya kuokoa maisha 		
ya mama mjamzito pamoja na utoaji wa huduma ya upasuaji
(Caeserean Section) kwa wajawazito wenye matatizo ya 		
uzazi. Nia ni kuhakikisha upatikanaji wa huduma hizi katika 		
vituo vya Afya.

√√

Mwongozo wa mafunzo wa uandaaji wa Mipango rahisi wa
sekta ya Afya kwa Halmashauri uliandaliwa. Pia maafisa 		
36 kutoka katika wilaya 6 walipatiwa mafunzo ya jinsi ya 		
kutumia zana hiyo pamoja na muongozo wa uandaaji wa 		
Mpango kabambe wa Afya wa Halmashauri.

√√

Wafanyakazi wa Afya 27 ( Sawa na 100% ya lengo) 		
ukijumuisha wataalam wa Afya 15 waliowahi kuwa Fellows (
Mkapa Fellows Alumni) pamoja na washauri 12 wa wilaya, 		
walipatiwa mafunzo ya ushauri na uelekezaji kwa ajili ya 		
shughuli za UKIMWI. Hii ilifuatiwa na mafunzo elekezi mara
mbili kwa wataalam wa Afya 49 (sawa na asilimia 49 ya 		
lengo).

√√

Ujenzi au matengenezo ya vyumba 9 vya kufanyia upasuaji 		
ulifanyika sambamba na ununuzi wa vifaa vya kufanyia 		
upasuaji.

Wastani wa 54% ya akina mama wajawazito sasa 		
hujifungua katika vituo vya afya ikilinganishwa na
wastani wa awali wa 40%. Hili ni ongezeko la 14%

√√

Wastani wa wanawake wenye ujauzito 			
wanaopata dawa za kuzuia maambukizi 		
ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto 		
umeongezeka kwa asilimia 22% (64% hadi 86%).
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III. Mazungumzo ya sera na Huduma za jamii
√√

Mijadala ya sera iliendeshwa ili kuwafahamisha 		
watunga sera juu ya matokeo na changamoto 		
zilizojitokeza wakati wa utekelezaji. Mijadala hii pia
ilisaidia kutoa mapendekezo ya kisera yaliyoibuka
wakati wa utekelezaji wa programu.

√√

Huduma za mkoba zilifanyika katika vijiji 8 		
ambapo wananchi 959 (wanawake, wanaume, vijana)
walifikiwa, na 459 kati yao walipima virusi vya UKIMWI.
30 kati ya 459 waliopima, sawa na 6% walikutwa na
maambukizi na kuelekezwa mahali pa kupata huduma
zaidi.

Kukarabati na kujenga wodi za wazazi na vyumba vya upasuaji
katika vituo vya afya itasaidia kuboresha huduma za malazi/
mapumziko na za dharura kwa wanawake wajawazito wakati wa
kujifungua .

Ujenzi wa vituo vipya vya upasuaji vyenye vifaa
itasaidia kina mama wengi wajawazito kupata huduma za
dharura wakati wa kujifungua.

Mipango ya utekelezaji wa Programu – Mzunguko wa 2
Jan 2015–Desemba 2017
Wilaya 9 zitakazofikiwa:
Simiyu: 		
Meatu, Bariadi, Itilima, Busega and Maswa
Zanzibar: 		
Chake Pemba na Mtaa wa kati Unguja
Shinyanga:
Shinyanga vijijini na Kahama

Mipango ya utekelezaji kwa mzunguko wa 2:

Wanajamii wakipata taarifa ya awali juu ya
maambukizi ya virusi vya UKIMWI kabla ya kupima Afya
na kupewa ushauri nasaha. Huduma hii kwa kufikia jamii
ilifanyika katika wilaya ya Biharamulo.

Mipango iliyobakia - Mzunguko wa kwanza: Juni –
Desemba 2014
√√

Kutoa ushauri wa kitaalamu mara mbili kwa mwaka 		
kwa vituo 9 vya Afya vinavyonufaika na programu; 		
pamoja na kutoa usimamizi elekezi juu ya Huduma za 		
dharura.

√√

Kufanya uhamasishaji wa jamii na kujenga uelewa 		
katika maeneo yote yanayohudumiwa na vituo 9. 		
Uhamasishaji huu utahusisha ushawishi juu ya matumizi ya
huduma zinazotolewa na vituo katika maeneo yao.

√√

Kufanya utafiti wa kiutendaji ili kutathmini 			
mafanikio na changamoto za utekelezaji wa mradi.

√√

Kukusanya rasilimali/pesa kwa ajili ya utekelezaji 		
wa mzunguo wa pili wa mradi ikiwemo ili kukamilisha		
bakaa ya TZS 10 bilioni la pesa za utekelezaji (takribani

√√

Kuajiri wataalamu wa Afya (Fellows) 148.

√√

Kujenga uwezo wa wataalamu wa Afya katika masuala 		
ya UKIMWI, Huduma za dharura za uzazi, pamoja 		
na Uongozi na Usimamizi wa rasilimali watu; 			
kupitia mafunzo na ushauri wa kikazi.

√√

Ujenzi na ununuzi wa vifaa katika vituo 21 vya huduma ya 		
dharura kwa akina mama katika vituo vya Afya na 		
kuboresha huduma ya rufaa.

√√

Kuboresha wodi ya wajawazito na huduma za maabara.

√√

Kuimarisha muundo wa Huduma za rufaa (Gari ya 		
wagonjwa mahututi, mawasiliano na utunzaji wa 			
kumbukumbu).

√√

Kuboresha huduma za Uzazi wa Mpango zinazotolewa 		
katika vituo na zile zinazotolewa katika Jamii.

√√

Kuimarisha huduma za uhakiki wa viwango katika huduma 		
zinazotolewa kwa afya ya mama na mtoto na huduma za 		
UKIMWI.

√√

Kutoa usimamizi kwa shughuli za Kuzuia Maambukizi ya 		
UKIMWI katika sehemu za kazi kwa wataalamu 			
wote wa Afya.

√√

Kushirikiana na Serikali katika kuimarisha huduma zote 		
muhimu ambazo zinasaidia katika utoaji wa huduma bora 		
za afya kama vile upatikanaji wa Maji, Umeme, 			
utupaji salama wa taka za vituo vya Afya na kadhalika.

√√

Kushauri juu ya Sera na kutoa ushawishi katika ajenda ya 		
nguvukazi/rasilimali watu katika sekta ya afya.

√√

Kutoa elimu kwa jamii na kutoa huduma ya kuifikia jamii 		
katika masuala ya Afya ya Mama na Mtoto na UKIMWI.

US $ milioni 6).

Upatikanaji wa wataalamu wa Afya
wenye ujuzi hasa katika jamii ya vijijini
isiyofikiwa na huduma, kutapunguza
vifo vya uzazi vinavyotokea wakati au
baada ya kujifungua kwa akina mama wa
Kitanzania. BMAF inalenga kupunguza
pengo la 54% la ukosefu wa wataalamu
wa Afya nchini.

Upatikanaji wa Fedha za Mradi
Lengo la fedha kwa miaka 5 ya mradi(2013 – 2017) : Tshs. 15 bilioni/=
Ahadi (Mpaka Disemba 2014): 			
Bakaa inayohitajika (2015 – 2017):
					

Tshs 4.9 bilioni/=
Tshs 10.1 bilioni/=
(takriban US $ 6 milioni)

Karibu uunge mkono juhudi za BMAF na utoe mchango wako katika kuisaidia
kufuta bakaa, ili kukamilisha kiasi cha pesa zinazohitajika katika utekelezaji
wa mzunguko wa 2 wa mradi, utakaoanza Januari 2015 – Disemba 2017.
Utekelezaji huu utanufaisha Halmashauri 9.

Unaweza kutoa ahadi au mchango wako mara
moja au kwa malimbikizo kwenda BMAF kulingana
na makubaliano mtakayofikia. Taarifa za akaunti
zimetolewa.

Jina la Akaunti: Mkapa Fellows Program
Jina la Benki: Bank M (Tanzania) Limited
Namba ya Akaunti: 0250008907
Swift Code: BNKMTZTZ

Tunawashukuru wote waliochangia ya Programu ya Mkapa Fellows II kuanzia
mwaka 2012 hadi mwaka 2014

Karibu ushiriki katika juhudi za kuleta matumaini kwa Watanzania waishio vijijini

BENJAMIN WILLIAM MKAPA HIV/AIDS FOUNDATION
Plot No. 372, Chole Rd, Masaki
P.O.BOX 76274, Dar es Salaam, Tanzania
Tel: +255 22 2600531
Info@mkapahivfoundation.org
www.mkapahivfoundation.org

Imetolewa Julai, 2014.

