
UTAMBUZI NA UCHAGUZI WA 

WAHUDUMU  WA AFYA KATIKA 

NGAZI YA JAMII  



UTANGULIZI 

 Wahudumu wa afya ngazi ya jamii wanakabiliwa na 
changamoto mbalimbali, na hivyo kuzorotesha usambazaji 
na upatikanaji wa huduma za afya zenye ubora kwa 
wananchi. 

 Baadhi ya changamoto zinazowakabili ni pamoja na 
kutokuwa na viwango bora vya elimu, vitendea kazi, 
maslahi duni. n..k 

 Pia shughuli za kada hii zimekuwa siyo endelevu. 
 Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na 

Watoto, kwa kushirikiana na wadau wa afya imedhamiria 
kurahisisha na kuhakikisha  upatikanaji wa huduma za afya 
kwa  wananchi wote. 

 Ili kufanikisha malengo haya, wizara imeona  umuhimu wa 
kuimarisha kada ya wahudumu wa afya ngazi ya jamii. 

  



MWONGOZO WA KUPENDEKEZA MAJINA YA 

WATAKAOJIUNGA NA MASOMO YA WAHUDUMU 

WA AFYA NGAZI YA JAMII 

 Sera mwongozo ya  mwaka 2014, inasisitiza  uboreshaji wa 
mafunzo ya wahudumu wa afya katika jamii.  

 Katika kufanikisha mafunzo haya mambo yafuatayo tayari 
yamekwisha fanyika 

1. Mtaala kwa ajili ya kuendesha mafunzo ya wahudumu wa afya 
ngazi ya jamii umeshaandaliwa. 

2. Zana za kufundishia na kutoa muongozo wa mafunzo  ya 
wahudumu wa afya ngazi ya jamii zimeshakamilika. 

3. Tathmini  ya awamu ya kwanza ya  vyuo ilikwishafanyika, 
mafunzo ya wahudumu wa afya ngazi ya jamii yanaendelea na 
wahitimu wa kwanza wanatarajia  kumaliza mwezi Oktoba 
mwaka 2016.  

 



UCHAGUZI WA WANAFUNZI 

 Uchaguzi wa wanafunzi utalenga kwa watu wenye 
moyo wa kujituma/kujitolea katika jamii na utatokana 
na sifa na vigezo vilivyowekwa katika muongozo. 

 Uchaguzi utafanyika katika ngazi ya kijiji kwa 
kuwashirikisha viongozi wa kijiji pamoja na kamati ya 
afya ya kijiji. 

 Wanafunzi watakaochaguliwa watapewa mafunzo ya 
nadharia na vitendo ili kuweza kutoa huduma za kinga 
na tiba. 

 Mara baada ya kuhitimu, mwanafunzi anatakiwa 
kurejea kwenye kijiji chake kwa ajili ya kufanya kazi 
kama mtoa huduma wa afya ngazi ya jamii.  



SIFA ZA KUCHAGULIWA 

 Awe amemaliza kidato cha nne na ufaulu wa 
masomo manne ikiwa ni pamoja na somo la 
biolojia. 

 Achaguliwe kutoka kwenye kijiji husika na 
uongozi wa serikali  ya kijiji kwa kushirikiana na 
kamati za afya ya msingi katika jamii 

 Awe Mtanzania na mkazi wa kijiji ama eneo husika 
 Akubalike na kupitishwa na wananchi kupitia 

vikao na mikutano ya kijiji. 
 Awe kioo cha jamii kwenye masuala ya afya na 

mambo ya kijamii. 
 Awe na umri kati ya miaka 18 – 45 
 Kwa wale wenye uzoefu wa kazi ya uhudumu wa 

afya ya jamii, watapewa kipaumbele ( vigezo na 
sifa vitazingatiwa) 

 



HATUA ZA KUCHAGUA WANAFUNZI- 

NGAZI YA KIJIJI 

1 
•Kutoa matangazo ya jinsi ya kutuma maombi kwa ajili ya 
mafunzo kwa kuzingatia vigezo vilivyoidhinishwa 
•Matangazo yatatolewa kwenye maeneo yote ya wazi katika 
wilaya na kijiji 

2 •Viongozi wa kijiji na wajumbe wa kamati ya afya ya kijiji kwa 
kushirikiana na waratibu wa elimu wa kata  watapitia barua za 
maombi na vyeti ili kuweza kupata watahiniwa wenye vigezo. 

3 
•Watahiniwa wenye vigezo watasaidiwa na mratibu wa wilaya 
kuingiza maombi yao kupitia mfumo wa NACTE. 
 



JUKUMU LA WIZARA YA AFYA KATIKA 

KUFANIKISHA MAFUNZO  

Wizara kwa kushirikiana na NACTE watapitia majina na 
kuwapanga sehemu watakapofanyia mafunzo kulingana 
na sehemu aliyotoka  

Kutoa barua ya kuchaguliwa pamoja na muongozo wa 
mafunzo ikiwa ni pamoja na tarehe ya kuanza mafunzo 
na mahali mafunzo yatakapofanyika 

Kutoa taarifa nyingine za mwanafuzi, gharama na kama 
masomo hayo yapo chini ya udhamini,  barua itakuwa 
inaelezea. 

Wizara itatoa barua itakayokuwa na makubaliano 
kwamba, mara baada ya kumaliza mafunzo, mwanafunzi 
atarejea kwenye eneo lake na kufanya kazi kama 
mhudumu wa afya ngazi ya jamii. 

 



KAZI ZA CHW KATIKA NGAZI YA JAMII 

Kutambua fursa na vikwazo kwa ajili ya 
uboreshaji wa huduma ya afya katika Jamii 

Kutekeleza afua mbali mbali za Afya ya Jamii( 
Maji, chakula na huduma za usafi wa Mazingira) 
kupitia  utoaji wa elimu ya afya,uzuiaji wa 
Magonjwa,kufanya kaguzi mbali mbali za 
nyumba na kusaidia kushauri wagonjwa 
kupelekwa karibu na vituo vya afya 

Kusaidia kutoa huduma muhimu za msingi za 
matibabu 

 



Inaendelea…………. 
Kuhamasisha Jamii kuhusu upatikanaji wa huduma 

za HIV,TB,RMNCH na NCD ili kuboresha na 
kuhakikisha zinakuwa endelevu 

Kupanga,kuomba na kusambaza bidhaa na Madawa 
kuhusu afya 

Kuanzisha na kuhakikisha kuna uhusiano mzuri wa 
huduma za rufaa kati ya CHWs , vituo vya kutolea 
huduma za afya na ADDOs 

Kushirikiana  na Afisa ustawi wa Jamii na viongozi 
wengine katika Jamii kwa kuendeleza huduma za 
afya katika maeneo husika. 

 



Inaendelea………….. 
Kushirikiana kwa karibu na serikali za kijiji na kata 

katika kutekeleza maazimisho mbali mbali ya afya 
katika  Mkoa,Kitaifa na kimataifa pamoja na 
kufanya siku ya afya ya kijiji 

Kukusanya,kuhakiki na kuzifanyia kazi takwimu  
zinazohusiana na afya na kuandaa taarifa pamoja 
na kuiwasilisha kwa Mkuu wa zahanati ama kituo 
cha afya kwa matumizi zaidi 

Kupanga mipango kazi, kuitekeleza na kufuatilia 
michango ya kazi za afya katika Jamii ili kuleta 
maendeleo 

 

 



MAJUKUMU YA MRATIBU WA 
CBHP HALMASHAURI YA WILAYA 
Atatakiwa kufanya kazi za uratibu wa huduma za 

afya ngazi ya Jamii kama mjumbe wa kualikwa 
kwenye wajumbe wa  CHMT katika   
halmashauri ya Wilaya 

Kuratibu shughuli zote za maandalizi na kufanya 
mikutano ya uhamasishaji  ngazi ya kata na vijiji 
kuhusu wanafunzi kuomba kujiunga na vyuo 
mbali mbali vya afya 

Kufuatilia wanafunzi wanaoendelea na mafunzo 
vyuoni ya huduma za afya ngazi ya Jamii ili 
kuhakikisha pindi wanapo maliza masomo yao 
wanarudi na kuajiriwa kwenye vijiji walivyotoka 



Inaendelea……………. 
Kuhakikisha wanafunzi waliomaliza kozi ya 

CBHP wanaajiriwa pamoja na kuwa na 
vitendea kazi vyote muhimu  

Kuhakikisha  shughuli zote za CBHP 
zinaingizwa kwenye Mpango kazi wa afya 
wa Wilaya (CCHP) 

Kusimamia na kuhakikisha takwimu na 
taarifa mbali mbali zinakusanywa, 
zinafanyiwa upembuzi yakinifu,kuunganisha 
takwimu za ngazi ya kata na vijiji na 
kuwasilisha taarifa ya halmashauri ya Wilaya 
katika ngazi ya Mkoa kila robo mwaka 



Inaendelea…………. 
Kutengeneza taarifa ya kila robo mwaka na 

kuhakikisha unawashirikisha wadau mbali 
mbali ndani ya Wilaya kwa ajili ya kupanga 
na kuboresha huduma za afya ngazi ya Jamii 
katika Wilaya 

Kuhakikisha vifaa vyote vya ukusanyaji na 
utumwaji wa taarifa vipo, CHWs wanajua 
jinsi ya kuvitumia pamoja na wasimamizi 
wao 

Kuhakikisha taarifa za CHWs zinakusanywa 
na kuzipitia  kila mwezi na zinawasilishwa 
Wilayani na wasimamizi wa CHWs 



Inaendelea……… 
Kushirikiana kwa karibu sana  na Mratibu wa 

HMIS wa Wilaya ili kuhakikisha  huduma za CBHP 
zinaingizwa kwenye DHIS2 na kuhakikisha 
anafanya ufuatiliaji wa taarifa zinazokosekana 

Kutumia takwimu na taarifa ili kutambua 
mapungufu yaliyopo katika kushindwa kufikia 
malengo ya mafanikio 

 Kuhakikisha mahitaji muhimu yote ya CHWs 
yanaingizwa kwenye bajeti ya kila mwaka, pia 
kuhakikisha vinapatikana na Wahudumu wapewe 
kwa wakati kupitia vituo vya kutolea huduma 

 



Inaendelea……….. 
Kufanya usimamizi shirikishi mara moja kila robo 

mwaka ili kujua utekelezaji wa shughuli za CHWs 
pamoja na msimamizi wa kituo 

Kuhakikisha unawapatia maelekezo ya mara kwa 
mara CHWs na wasimamizi wa vituo ili 
kuondokana na changamoto mbali mbali katika 
mazingira ya kazi 

Kuhakikisha CHWs wanajua miiko ya kazi za 
utoaji wa huduma za afya ngazi ya Jamii 

Kuhudhuria mikutano mbali mbali ya CHMTs 
pamoja na kuwapatia wajumbe wa CHMT 
mafanikio na changamoto ambazo zinatakiwa 
kutafutiwa ufumbuzi wa kudumu 

 



Inaendelea………… 
Kutoa msaada wa jinsi ya upatikanaji wa 

vifaa ama vitendea kazi kutoka kwa wadau 
mbali mbali ili kufikia malengo ya Jamii 

Kushiriki katika kupanga, utekelezaji, 
ufuatiliaji na kufanya tathimini ya utoaji wa 
huduma za afya katika Jamii 

Kufanya ufuatiliaji  wa karibu, kushiriki  
vikao vya uhamasishaji ili kuwaunganisha 
CHWs na furusa zinazopatikana kama 
mafunzo ya kazini, mafunzo ya mda mfupi 
na ufadhili wa Masomo mbali mbali 
yanayohusiana na kuongeza ujuzi kazini. 



USHAURI NINI KIFANYIKE 
Kila H/W kuhakikisha inahamasisha vya kutosha 

wanafunzi kujiunga na kozi mpya ya CHW ili kila 
kijiji kuwa na CHWs walioajiriwa 

Waratibu wa CBHP katika H/W kupatiwa barua 
za uteuzi ili waweze kutekeleza majukumu yao 
kikamilifu hatimaye Mkoa uweze kufikia malengo 

Kila H/W inashauriwa kuhakikisha inawatambua 
wadau muhimu wa maendeleo ndani ya Wilaya 

Kazi za CBHP tunashauri ziingizwe kwenye 
Mipango mikakati ya Afya ya H/W (CCHP) 
2016/2017 



Inaendelea……… 

Suala la utoaji wa elimu ya Afya katika Jamii na 
vituo vya kutolea Huduma za afya tunaendelea 
kushauri lipewe kipaumbele ili kuepukana na 
Magonjwa ya kuambukiza 

Taarifa za utoaji wa elimu ya afya ziwasilishwe 
ngazi ya Mkoa kila robo mwaka ili kutathimini 
utekelezaji wa CBHP na MMAM katika Mkoa 

 Kamati za Afya ya Msingi ngazi ya Wilaya, Kata na 
Vijiji tunashauri ziwe hai na endelevu ili kuboresha 
huduma za afya kwa karibu na Wananchi 

 





AHSANTENI 


