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Ukifadhiliwa na serikali ya Japan,Access and Delivery Partnership
(ADP) ni aina ya pekee ya ushirikiano baina ya UNDP, TDR (mpango
maalum wa utafiti na mafunzo ya Magonjwa Yaliyokuwa Hayapewi
Kipaumbele),unaofadhiliwa kwa ushirikiano na UNICEF, UNDP, Benki
ya Dunia na Shirika la Afya Duniani) na PATH.Unaongozwa na
kuratibiwa na UNDP, mpango wa ADP unalenga kusaidia nchi zenye
kipato kidogo na cha kati kuimarisha upatikanaji, usambazaji na
utumiaji wa teknologia mpya za kudhibiti kifua kikuu, malaria na
magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele.
Picha ya juu: NTDCP

UTANGULIZI
Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto (WAMJW),
kwa kushirikiana na Access and Delivery Partnership (ADP), kwa mara ya
kwanza imeandaa mwongozo kwa Wagawa Dawa ili kusimamia mnyororo
wa ugavi wa dawa za magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele ili
utumike kabla, wakati na baada ya zoezi la kugawa dawa za kinga-tiba,
Tanzania Bara.
Mwongozo huu unalenga kuboresha uwezo wa Wahudumu wa Afya katika
kuhifadhi, kusambaza na kusimamia dawa hizo. Mwongozo huu pia utasaidia
kuwaandaa Wahudumu wa Afya katika kuwaelekeza na kuwafundisha
Wagawa Dawa na Walimu wa Afya jinsi ya kusimamia kikamilifu dawa hizo.
Wizara inatarajia kwamba uwepo wa mwongozo huu utaboresha ugavi,
uhifadhi na utumiaji wa teknolojia mpya za afya pamoja na kupunguza
gharama za uendeshaji.
PATH, kama sehemu ya mradi wa ADP hapa Tanzania, inashirikiana na
WAMJW ili kuimarisha taratibu za mnyororo wa ugavi wa dawa nchini. Baada
ya kukamilisha mwongozo huu Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Magonjwa
Yaliyokuwa Hayapewi Kipaumbele sasa utajikita katika utekelezaji wake.
Ni matarajio yangu kwamba mwongozo huu utawasaidia Wahudumu wa
Afya kuimarisha mnyororo wa ugavi wa dawa za Magonjwa Yaliyokuwa
Hayapewi Kipaumbele.

Dkt. Mpoki M. Ulisubisya
Katibu Mkuu - Afya
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WAJIBU WA WAHUDUMU
WA AFYA
Vituo vya afya na Zahanati ndizo ngazi za kwanza za afya zinazoigusa
jamii moja kwa moja. Kwa sababu hii, matabibu, wauguzi na wafanyakazi
wengine wa vituo hivyo hujulikana kama Wahudumu wa Afya. Wahudumu
hao ni wawakilishi wa mfumo mzima wa huduma za afya kwa jamii na
ndiyo wanaojenga hisia za jamii kuhusu uwezo, huduma na ufanisi wa
wafanyakazi wa afya. Vile vile ndiyo macho na masikio ya kada nyingine
za afya katika jamii. Wahudumu hao ni viungo muhimu kwa mawasiliano
na pia ni viungo muhimu katika utekelezaji.
Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Magonjwa Yaliyokuwa Hayapewi Kipaumbele
unawategemea wahudumu wa Afya katika Kutekeleza shughuli muhimu
katika kampeni ya ugawaji dawa za magonjwa haya Kama zifuatazo:
• Kupokea na kuhifadhi dawa za kampeni na vitendea kazi.
• Kufundisha Wagawa Dawa na Walimu wa Afya na kuwapatia dawa na
vitendea kazi kabla ya zoezi la unyweshaji dawa.
• Kuwasimamia Wagawa Dawa wakati wa zoezi la unyweshaji dawa.
• Kusimamia na kutoa taarifa za madhara ya dawa.
• Kukusanya rejista, fimbo za tiba na dawa zilizobaki baada ya zoezi la
unyweshaji dawa.
• Kufanya kazi pamoja na Wagawa Dawa na Walimu wa Afya wakati wa
kuhakiki taarifa zilizomo kwenye rejista.
• Kukamilisha fomu ya majumuisho.
• Kuhifadhi rejista na fimbo za tiba.
• Kurudisha dawa zilizosalia kwa mfamasia wa wilaya.
• Kutuma mfamasia wa wilaya fomu za majumuisho zilizojazwa kikamilifu.
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Jedwali Na. 1: Wajibu wa Wahudumu wa Afya wakati wa zoezi la
ugawaji dawa.

Ngazi ya wilaya

Ngazi ya kaya

Ngazi ya kituo

KABLA YA ZOEZI
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WAKATI WA ZOEZI

• Kupokea na
kuhifadhi dawa na
vifaa vya zoezi la
ugawaji dawa.
• Kufundisha Wagawa
Dawa na Walimu wa
Afya.
• Kukokotoa kiasi cha
dawa cha kuwapa
Wagawa Dawa na
Walimu wa Afya na
kuwakabidhi dawa
hizo na vifaa kabla
ya zoezi.

BAADA YA ZOEZI
• Kukusanya rejista,
fimbo na dawa
zilizobaki.
• Kuhakiki rejista kwa
usahihi wa taarifa.
• Kujaza fomu za
majumuisho.
• Kuhifadhi rejista na
fimbo za tiba.

• Kusimamia Wagawa
Dawa wakati wa zoezi.
• Kusimamia na kutoa
taarifa kuhusu madhara
yatokanayo na
unyweshaji wa dawa.
• Kurudisha dawa
zilizosalia kwenye
Famasi ya wilaya.
• Kutuma kwa
mfamasia wa wilaya
fomu za majumuisho
zilizojazwa kikamilifu.

Mnyororo wa ugavi wa dawa za magonjwa yaliyokuwa
hayapewi kipaumbele
Wahudumu wa Afya ni sehemu muhimu ya timu ya Mpango wa Magonjwa
Yaliyokuwa Hayapewi Kipaumbele na mafanikio ya mazoezi ya
unyweshaji dawa yanategemea ufanisi wao. Kama wasimamizi na
wakufunzi wa Wagawa Dawa, Wahudumu wa Afya wanapaswa kusoma na
kuyaelewa maelekezo yaliyo kwenye Mwongozo wa Mafunzo kwa Wagawa
Dawa kwa Magonjwa Yaliyokuwa Hayapewi Kipaumbele na Mwongozo kwa
Wagawa Dawa - Usimamizi wa Mnyororo wa Ugavi wa Dawa kwa Ajili ya
Zoezi la Kugawa Dawa za Magonjwa Yaliyokuwa Hayapewi Kipaumbele.
Pamoja na maelekezo mengine, vitabu hivi vinatoa mwongozo juu ya
ushauri gani wa kutoa na jinsi ya kutuma taarifa za madhara madogo
madogo ya dawa.
Kama kiambata cha Mwongozo kwa Wahudumu wa Afya kwa Magonjwa
Yaliyokuwa Hayapewi Kipaumbele, kitabu hiki kinatoa maelekezo kuhusu
majukumu ya Wahudumu wa Afya yanayohusu mnyororo wa ugavi wa
dawa. Maelekezo hayo yamegawanywa katika sehemu tatu za shughuli:
kabla, wakati na baada ya zoezi la ugawaji dawa.
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Picha: PATH/ Doune Porter

SHUGHULI ZINAZOFANYIKA KABLA
YA ZOEZI YA UGAWAJI DAWA
Utaratibu wa Kusimamia Vifaa na Dawa
LENGO
Kuhakikisha kwamba dawa na vifaa vyote vinavyohitajika kwa zoezi la
ugawaji dawa za kinga-tiba vinapokelewa na kuhifadhiwa kwa hesabu sahihi
na katika hali nzuri.
UTARATIBU
Msimamizi wa kituo cha tiba ndiye atakayewajibika kwa usalama na hali bora
ya dawa na vifaa vyote vitakavyopokelewa na kuhifadhiwa kwenye kituo
hicho, pamoja na utunzaji wa kumbukumbu sahihi za vitu hivyo. Msimamizi
wa kituo anaweza kukasimu baadhi ya majukumu hayo au majukumu yote
kwa msaidizi wake lakini bado atawajibika endapo chochote kitatokea kwa vitu
hivyo wakati vikiwa kituoni hapo.
Mahitaji kwa zoezi la ugawaji dawa:
• Kila kituo cha Tiba kinapaswa kuwana vifaa vifuatavyo: leja ya vifaa, rejista
za Wagawa Dawa na ya Walimu wa Afya Mashuleni, na fimbo za tiba.
Upokeaji wa dawa na vifaa:
• Ofisi ya Mganga Mkuu wa Wilaya na Timu ya Halmashauri ya Usimamizi
wa Masuala ya Afya watapeleka dawa za Magonjwa Yaliyokuwa
Hayapewi Kipaumbele (dawa za Mpango) kwenye vituo vya tiba
vitakavyoshiriki kwenye zoezi. Pia wanaweza kupelekaa idadi kiasi ya
fimbo za tiba na rejista za Wagawa dawa na Walimu wa Afya ikiwa
wataombwa na kituo cha tiba, ingawa vifaa hivyo vinapaswa kuwa
vituoni hapo kutokana na kusalia kwenye zoezi lililotangulia. Mfamasia
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wa Wilaya anapaswa atakuwa ametayarisha nakala tatu za hati ya
kuagiza na kutoa mali. Tia saini nakala zote na hifadhi nakala moja.
• Ingiza idadi kamili ya dawa ulizopokea bila kukawia katika leja ya mali
ya zahanati au kituo chako katika kurasa mahsusi kwa ajili ya dawa za
Mpango.
Kielelezo Na. 1: Mfano wa leja ya mali ya kituo cha tiba.
MAELEZO YA MALI

NAMBA YA MSD

Albendazole 400 mg tablets
KIPIMO CHA UGAVI

KIPIMO CHA KUGAWA

Kopo la 200

Kidonge

Kumb
Na.

Kutoka/
Kwenda

Kiasi
kilichopokelewa

12/6/2014 13452

Mvomero

200,000

Tarehe
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Kiasi
kilichotolewa

KIASI CHA JUU CHA SHEHENA
KIASI CHA CHINI CHA SHEHENA

Marekebisho

Salio

200,000

Maelezo

Jina/
Sahihi
FGV

• Ingiza idadi ya dawa zilizopokelewa kutoka wilayani katika leja ya mali
kama ifuatavyo:
»» Kila aina ya dawa iandikwe kwenye ukurasa tofauti wa leja ya mali.
Usichanganye dawa za Mpango na dawa za matumizi ya kawaida
katika ukurasa mmoja.
»» Andika jina la dawa na kipimo chake (kwa mfano, “Vidonge vya
Albendazole 400 mg.”) juu kabisa ya ukurasa kwenye sehemu
iliyoandikwa “Maelezo ya Mali”.
»» Andika kipimo cha ugavi (kwa mfano, “Kopo la Vidonge 200”) kwenye
sehemu iliyoandikwa “Kipimo cha ugavi”.
»» Ingiza kipimo cha kugawa (kwa mfano, “Kidonge”) kwenye sehemu
iliyoandikwa “Kipimo cha kugawa”.
»» Andika tarehe uliyopokea shehena hiyo kwenye safu-wima ya Tarehe.
Katika safu hio hio andika jina la hospitali ya wilaya ilikotoka au
kwenda-wima katika safu-wima ya Kutoka/Kwenda na kiasi
kilichopokelewa katika ya safu ya Kiasi kilichopokelewa.
»» Kumbuka kuingiza idadi ya vidonge na si idadi ya makopo (au chupa, pale
inapohusika) wakati huu. Kama hakukuwa na salio la dawa za aina hiyo
hapo kituoni wakati wa kupokea-wima shehena mpya, ingiza idadi hiyo hiyo
ndani ya safu ya Salio kwenye safu hio hio. Kama kulikuwa na salio la
dawa hapo kituoni lililokuwa limekwisha andikwa kwenye leja, jumlisha
idadi ya dawa zilizokuwepo pamoja na idadi ya dawa mpya na andika jumla
hiyo chini ya safu-wima ya Salio kwenye safu hio hio. Thibitisha ingizo hilo
kwa kuandika jina lako au kuweka sahihi kwenye safu-wima ya Jina/Sahihi.
»» Tumia kalamu nyekundu kuingiza taarifa zote za kupokea dawa.
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• Usalama na ubora wa dawa zikiwa kwenye kituo cha tiba
»» Hifadhi dawa mahali safi na penye usalama, tofauti na dawa za
matumizi ya kawaida. Fanya hesabu ya mkono ya dawa mara kwa
mara kujua kiasi kilichopo. Usichelewe kuingiza kwenye leja ya mali
hesabu ya dawa unazopokea au kutoa na uwe makini na hesabu zako.
Fuata miongozo ya uhifadhi wa dawa kama inavyotolewa na uongozi
wa wilaya.
• Kutoa dawa
»» Dawa za zoezi hutolewa kutegemea na hesabu za sensa. Toa dawa
kwa Wagawa Dawa na Walimu wa Afya unaowafahamu tu; ambao
utakuwa umetambulishwa kwao wakati wa mafunzo yanayotangulia
zoezi la ugawaji dawa na kokotoa idadi ya kutoa kulingana na takwimu
za sensa watakazoleta. (Angalia utaratibu wa “Jinsi ya kukokotoa kiasi
cha dawa za kuwapa Wagawa Dawa na Walimu wa Afya Mashuleni”).
»» Unapotoa dawa za mpango kwa Wagawa Dawa na Walimu wa Afya,
jaza leja ya mali kama ifuatavyo:
○○ Chini ya safu ya Tarehe, andika tarehe uliyotoa dawa.
○○ Chini ya safu ya Kutoka/Kwenda, andika jina la anayechukua dawa
(Mgawa Dawa au Mwalimu wa Afya Mashuleni).
○○ Chini ya safu ya Kiasi, kilichotolewa andika idadi ya dawa ulizotoa.
○○ Chini ya safu ya Salio, toa idadi unayotoa kutoka kwenye jumla ya
dawa zilizopo na uandike salio.
○○ Thibitisha taarifa hiyo ya kutoa kwa kuweka sahihi kwenye safu ya
“Jina/Sahihi”.
»» Hesabu zote za kutoa dawa ziandikwe kwa kalamu ya bluu au nyeusi.
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Kielelezo Na. 2: Mfano wa leja ya kituo cha tiba ikionesha idadi iliyotolewa
na salio.
MAELEZO YA MALI

NAMBA YA MSD

Albendazole 400 mg tablets
KIPIMO CHA UGAVI

KIPIMO CHA KUGAWA

Kopo la vidonge 200

Kidonge

Kumb
Na.

Kutoka/
Kwenda

Kiasi
kilichopokewa

12/6/2014 13452

Mvomero

200,000

15/8/2014

Msowero

Tarehe

1223

Kiasi
kilichotolewa

12,000

KIASI CHA JUU CHA SHEHENA
KIASI CHA CHINI CHA SHEHENA

Marekebisho

Salio

Maelezo

Jina/
Sahihi

200,000

FGV

188,000

FGV

• Unapotoa vifaa vingine ambavyo si dawa kwa Wagawa Dawa, Walimu wa
Afya Mashuleni au kwa kituo kingine cha tiba, jaza hati ya kutolea vifaa
na umwambie anayepokea vifaa hivyo aweke sahihi yake kuthibitisha
kupokea vifaa hivyo. Bakisha nakala moja kwa ajili ya kumbukumbu
za kituo.
KUMBUKA: Dawa za Mpango ni kwa ajili ya zoezi la kugawa dawa za
kinga-tiba tu wakati wa kampeni. Usitoe au kugawa dawa za Mpango kwa
matumizi yoyote mengine zaidi ya matumizi wakati wa zoezi la kugawa dawa.
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Utaratibu wa Kukokotoa Idadi ya Dawa za Kuwapa
Wagawa Dawa na Walimu wa Afya Mashuleni
LENGO
Kukokotoa kiasi cha dawa za kutoa kwa Wagawa Dawa na Walimu wa Afya
Mashuleni kwa kutumia takwimu za sensa ya kaya.
UTARATIBU
Msimamizi wa kituo cha tiba ndiye atakayewajibika kukokotoa kiasi cha dawa
za kutoa kwa Wagawa Dawa na Walimu wa Afya Mashuleni kwa kutumia
takwimu za sensa watakazozitoa. Msimamizi wa kituo anaweza kukasimu
majukumu hayo kwa msaidizi wake lakini atapaswa kuhakiki hesabu hizo
kabla dawa hazijagawiwa.
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Kokotoa kiasi cha dawa za kutoa kwa Wagawa Dawa na Walimu wa Afya
Mashuleni kwa kutumia fomula zifuatazo:
Jedwali Na. 2: Fomula za kukokotoa kiasi cha dawa.
Kwa zoezi la kugawa dawa ngazi ya Jamii:
Vidonge vya Albendazole

Idadi ya watu x 0.8 x 1.1

Vidonge vya Ivermectin

Idadi ya watu x 0.8 x 2.7

Vidonge vya Zithromax

Idadi ya watu x 0.8 x 3

Dawa ya maji aina ya
Zithromax

Idadi ya watu x 0.18/4

Kwa zoezi la kugawa dawa mashuleni:
Vidonge vya Praziquantel
Vidonge vya Albendazole

Idadi ya watoto wa umri wa kwenda
shule x 2.5
Idadi ya watoto wa umri wa kwenda
shule x 1.1

ZINGATIA:
0.8 = asilimia 80 (yaani lengo la idadi ya walengwa katika zoezi la ugawaji
dawa ngazi ya jamii)
0.18 = asilimia 18 (yaani asilimia ya watu wote, ambao inakadiriwa ni watoto
wanaolengwa katika zoezi la kugawa dawa)
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SHUGHULI ZINAZOFANYIKA WAKATI
WA ZOEZI LA KUGAWA DAWA
Wahudumu wa Afya wana jukumu la kuwasimamia Wagawa Dawa wakati wa
zoezi la kugawa dawa. Vile vile wana jukumu la kusimamia na kutoa taarifa za
madhara ya dawa. Maelezo kuhusu madhara ya dawa hizo pamoja na hatua
za kuchukua endapo madhara au maudhi yatatokea yanapatikana katika
Mwongozo wa Magonjwa yaliyokuwa hayapewi Kipaumbele kwa Wagawa
Dawa pamoja na taarifa nyengine za ufafanuzi wa magonjwa hayo na
matumizi ya dawa zake.

Picha: NTDCP
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SHUGHULI ZINAZOFANYIKA BAADA
YA ZOEZI LA KUGAWA DAWA
Utaratibu wa Kurudisha Dawa
LENGO
Kuhakikisha kwamba dawa zinazobaki baada ya zoezi la kugawa dawa za
kingatiba zinahesabiwa, kuhifadhiwa na kurudishwa Famasi ya wilaya.
UTARATIBU
Msimamizi wa kituo cha tiba ndiye anayewajibika kupokea na kuhakiki dawa
na vifaa vinavyorudishwa kituoni baada ya zoezi la kugawa dawa kumalizika
na kuvitenganisha, kuvipanga, kuvitunza na kuvirudisha wilayani. Msimamizi
wa kituo anaweza kukasimu majukumu hayo kwa msaidizi wake lakini
bado atawajibika endapo chochote kitatokea kwa dawa na vifaa hivyo wakati
vikiwa kituoni hapo.
• Marejesho ya salio za dawa na vifaa vingine
»» Wagawa Dawa na Walimu wa Afya Mashuleni wanapaswa kurudisha
dawa zilizobaki pamoja na rejista na vifaa vingine vya zoezi la kugawa
dawa za kingatiba kwenye vituo vya tiba walikovichukuwa ndani ya
masaa 48 ya kukamilika kwa zoezi. Mganga Mkuu wa kituo cha tiba
anawajibika kufuatilia Wagawa dawa na Walimu wa Afya Mashuleni ili
kuhakikisha kwamba rejista, dawa na vifaa vingine vinarudishwa ndani
ya muda uliopangwa.
• Kupokea dawa zilizobaki kutoka kwa Wagawa Dawa na Walimu wa
Afya Mashuleni
Unapopokea dawa baada ya zoezi la kunywesha dawa:
»» Kagua hali ya dawa kwa makini.
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»» Tenganisha dawa zilizo katika hali nzuri kutoka kwa zile zilizoharibika
au zilizo katika hali isiyoridhisha.
»» Thibitisha kupokea dawa hizo kwa kukagua (na kusahihisha pale
inapobidi) idadi ya vidonge au chupa za dawa zilizoandikwa katika
jedwali 4.4 katika ukurasa wa mbele wa rejista ya ngazi ya jamii au
katika sehemu ya Muhtasari Kuhusu Dawa ya Praziquantel kwenye
ukurasa wa kwanza wa rejista ya shule. Idadi inayojazwa iwe
imekubaliwa baina yako na Mgawa Dawa au Mwalimu wa Afya
Mashuleni anayezirudisha dawa hizo.
• Kuhesabu na kuandikisha idadi ya dawa
»» USIFUNGUE makopo ambayo hayajafunguliwa. Kokotoa idadi ya
vidonge kwa kuzidisha idadi ya vidonge iliyoandikwa juu ya kopo na
idadi ya makopo.
»» Kwa makopo yaliyofunguliwa, kadiria idadi ya vidonge vilivyobaki kama
robo, nusu au robo tatu ya kopo. Kwa mfano, kopo lililofunguliwa la
vidonge 500 lihesabiwe kama ifuatavyo: robo kopo = vidonge 125, nusu
kopo – vidonge 250, robo tatu ya kopo = vidonge 375. USIHESABU
kwa kugusa vidonge. USICHANGANYE vidonge kutoka makopo tofauti.
»» Hesabu chupa za dawa za maji aina ya Zithromax zilizojaa tu na ambazo
hazijafunguliwa. (chupa zilizofunguliwa zihesabiwe kama zilizoharibika
hata kama kuna dawa ndani yake).
»» Andika idadi ya dawa zilizo katika hali nzuri kwenye safu ya “Kiasi
kilichopokelewa” ya leja ya mali kituoni ukiiingiza idadi iliyorudishwa
na kila Mgawa Dawa au Mwalimu wa Afya Mashuleni kwenye
msitari tofauti.
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• Kuandikisha dawa zilizo katika hali isiyoridhisha
»» Weka kumbukumbu za dawa zilizoharibika na/au dawa zilizokwisha
muda wake wa matumizi kwa kuzitenga na kumbukumbu za dawa
zilizokuwa katika hali nzuri na kuziandika kwenye leja ya mali ya kituo ya
vitu vyenye shaka.
• Kurudisha dawa Famasi ya wilaya
»» Fungasha dawa zote kwenye makasha yaliyoandikwa majina ya dawa
na uyahifadhi tayari kwa kuyarudisha Famasi ya wilaya. Lebo iwe
na jina la dawa, maandishi “Dawa za Mpango wa Taifa wa Kudhibiti
Magonjwa Yaliyokuwa Hayapewi Kipaumbele Zilizorudishwa”, pamoja
na jina la kituo cha tiba zinakotoka.
»» Unapotoa dawa kwa ajili ya kuzirudisha Famasi ya wilaya ingiza idadi
yake kwenye leja ya mali ya kituo na pia kwenye leja ya mali ya vitu
vyenye shaka katika mistari ya pekee, na andika jina la Famasi ya wilaya
na tarehe dawa hizo ziliporudishwa. Dawa zirudishwe Famasi ya wilaya
ndani ya mwezi mmoja baada ya kukamilika zoezi la kugawa dawa.
• Fimbo za tiba, rejista na vifaa vingine vilivyorudishwa kituoni na Wagawa
Dawa na Walimu wa Afya Mashuleni vihifadhiwe hapo hapo kituoni hadi
zoezi litakalofuata la ugawaji dawa.
• Lebo za makopo matupu na chupa za dawa za maji zilizotumika
ziondolewe au kuharibiwa; na makopo au chupa hizo ziteketezwe kwa
kufuata kanuni/maelekezo ya Miongozo ya Wizara.
KUMBUKA: Dawa za Mpango ni kwa ajili ya zoezi la kugawa dawa za
kingatiba tu. Usitoe au kugawa dawa za Mpango kwa matumizi yoyote
mengine zaidi ya matumizi wakati wa zoezi la kugawa dawa.
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Jinsi ya Kujaza Fomu ya Majumuisho ya Kituo cha Tiba
LENGO
Kuhakikisha kwamba fomu ya majumuisho ya kituo cha tiba imejazwa kwa
usahihi na kutumwa wilayani.
UTARATIBU
Msimamizi wa kituo ndiye anayewajibika kujaza fomu ya majumuisho ya
kituo cha tiba na kuipeleka Famasi ya wilaya baada ya kupokea rejista zote
kutoka kwa wagawa dawa. Msimamizi wa kituo anaweza kukasimu majukumu
hayo kwa msaidizi wake lakini bado atawajibika katika kuhakikisha kwamba
fomu imejazwa vizuri na kutumwa wilayani.
• Dawa zote na rejista zikirudishwa kituoni jaza fomu ya majumuisho ya
kituo cha tiba na uitume Famasi ya wilaya. Kazi hii itekelezwe ndani ya
wiki mbili za kukamilika kwa zoezi la kugawa dawa. Nakala ya taarifa
hiyo ibaki kituoni.
• Nakili idadi ya vidonge vilivyorudishwa vikiwa kwenye hali nzuri kwenye
safu ya “Idadi ya dawa zilizopokelewa” ya fomu ya majumuisho. Andika
idadi ya vidonge ambavyo vilikuwepo kituoni kabla ya kupokea dawa
zilizorudishwa katika safu ya “Idadi ya dawa zilizokuwepo mwanzo”.
Jumlisha idadi hizo mbili na uandike jumla yake kwenye safu ya “Jumla
ya dawa”.
• Kwa dawa zilizorudishwa zikiwa zimeharibika au kumalizika muda wake
wa matumizi, jumlisha idadi ya vidonge vilivyorudishwa vilivyo kwenye
makopo ambayo hayajafunguliwa na idadi ya vidonge vilivyo kwenye
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makopo yaliyofunguliwa na ujaze jumla hiyo katika safu-wima ya dawa
husika kwenye safu ya “Dawa zilizoharibika/potea” kwa dawa husika.
• Jumlisha idadi ya vidonge iliyopo kwenye safu ya “Vidonge/Chupa
vilivyotumika” na idadi ya vidonge iliyopo kwenye msitari wa “Dawa
zilizoharibika/potea” na ulinganishe na idadi ya dawa ulizotoa kwa
Wagawa Dawa au Walimu wa Afya Mashuleni kabla ya kuanza kwa zoezi
la kugawa dawa. Kama idadi hizo haziwiani rejea hesabu ya rejista
nzima na ukokotoaji kwenye fomu za majumuisho.
• Kwa chupa za dawa za maji hesabu chupa kamili ambazo hazijafunguliwa
tu. Chupa zilizofunguliwa zihesabiwe kwamba zimeharibika hata kama
zina dawa iliyobaki.
• Kwa kumalizia fomu za majumuisho, toa idadi ya vidonge iliyo kwenye
msitari wa “Dawa zilizotumika” na ile iliyo kwenye msitari wa “Dawa
zilizoharibika/potea” kutoka kwenye idadi ya vidonge iliyo kwenye msitari
wa “Jumla ya dawa” na uandike salio hilo kwenye msitari wa “Idadi ya
dawa zilizobakia”. Idadi hii inabidi iwiane na idadi ya dawa zilizo katika hali
nzuri ambazo utazirudisha Famasia ya wilaya.
• Andika namba ya toleo la dawa zilizobakia zilizo katika hali nzuri na tarehe
yake ya mwisho ya matumizi kwenye fomu ya majumuisho.
• Kamilisha sehemu ya “Umezaji dawa” ya fomu za majumuisho kwa
kuandika idadi ya waliomeza dawa, asilimia ya umezaji dawa wakati wa
zoezi, idadi ya waliopata madhara makubwa na asilimia ya watu waliopata
madhara makubwa. Asilimia ya watu waliopata madhara makubwa
inakokotolewa ifuatavyo: (dadi ya waliopata madhara makubwa x 100) /
idadi ya waliomeza dawa = % ya madhara makubwa
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Kielelezo Na. 3: Mfano wa sehemu ya dawa katika fomu ya majumuisho ya
kituo cha tiba.
IDADI YA DAWA
IVM

PZQ

ALB

ZITH.tab

ZITH.POS

Idadi ya dawa
zilizokuwepo
mwanzo
(F)

0

0

0

0

0

Idadi ya dawa
zilizopokelewa
(G)

6,500

2,500

2,800

7,500

135

Jumla ya Dawa
(Vidonge/Chupa)
(F + G)

6,500

2,500

2,800

7,500

135

Vidonge/Chupa
vilivyotumika

5,670

1,575

2,300

6,300

113

Dawa zilizoharibika/
Potea
(Vidonge/Chupa)

20

15

40

60

4

Idadi ya dawa
zilizobakia
(Vidonge/chupa)

810

910

460

1,140
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“Batch” Namba ya
Dawa zilizobaki
(Vidonge/Chupa)

0000123257
/ 2053830

PRH 2,345

335,939

V111,453

V3,807

Tarehe ya kuisha
muda wa kutumika
kwa dawa zilizobaki

05 / 2017

12 / 2015

8 / 2016

7 / 2018

6 / 2016

Maelekezo: IVM = Ivermectin, PZQ = Praziquantel, ALB = Albendazole, ZITH tab = Zithromax
tablets, ZITH POS = Zithromax ya maji: Hesabu idadi ya CHUPA

KUMBUKA: Tunza nakala ya fomu ya majumuisho kituoni
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