
ዓለም አቀፍ የእጅ መታጠብ ቀን 

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የምዕተ ዓመቱን ግቦች ለማሳካት 

በሚቻልበት ጉዳይ የመከረበትን ዕለት ለማስታወስ በየዓመቱ እጅን 

በመታጠብ እንዲከበር በመደንገጉ ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ 

ከጥቅምት5/2007 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ ሣምንታት የሚቆይ እጅን 

በመታጠብ ላይ የሚያተኩር በዓል በዓለም አቀፍም ሆነ በአገር አቀፍ 

ደረጃ ለሰባተኛ ጊዜ ይከበራል። ለዓመቱ የተመረጠው መሪ ቃል 

“ለጤናዎ እጅ መታጠብን ምርጫዎ ያድርጉ/ “Choose 

handwashing, Choose health”/ የሚል ነው፡፡ የመሪ ቃሉ 

አመራረጥ የእጅ ንፅህናን በመጠበቅ ብቻ መላውን ቤተሰብ በተለይም 

ህፃናትን በንፅህና ጉድለት ምክንያት  ሊከሰቱ ከሚችሉ የህመምና 

የሞት አደጋዎች መከላከል የሚቻል መሆኑን ለማመላከት ነዉ፡፡  

ዓለም አቀፍ የእጅ መታጠብ ቀን ህፃናት ላይ ትኩረት ሰጥቶ የሚከበር 

ሲሆን ለዚህም ዋናዉም ክንያት ህፃናት በተቅማጥና በመተንፈሻ አካል 

በሽታዎች የበለጠ የሚጋለጡ በመሆናቸዉ ብቻ ሳይሆን ህፃናት አዲስ 

አስተሳሰብን ለመቀበልና ለመተግበር ከፍተኛ ተነሳሽነትና ጉጉት 

ያላቸዉ በመሆኑ እጅን በሳሙና/አመድ/ተተኪ በመታጠብ በራሳቸውና 

በህብረተሰቡ ዘንድ የባህርይ ለዉጥ እንዲመጣ ወሳኝ ሚና መጫወት 

የሚችሉ በመሆናቸዉ ነዉ፡፡ 

የበዓሉ አከባበር ዋና ዓላማ 
 

 እጅን በሳሙና /አመድ/ ተተኪ ማፅጃ መታጠብ ስለሚኖረዉ 

ጠቀሜታ በህብረተሰቡ ዘንድ ግንዛቤ መፍጠርና ማሳደግ፣ 

 ስለ ትክክለኛ የእጅ አስተጣጠብ ዘዴ ለህብረተሰቡ ማሳወቅና፣ 

 ወሳኝ የእጅ መታጠቢያ ጊዜያትን ለህብረተሰቡ ማስገንዘብ፡፡ 

 

እጅን በአግባቡ መታጠብ የሚያስገኘው ጥቅም 
 

የማንኛውም ሰው እጆች በየሰኮንዶች ልዩነት ለበሽታ መንስኤ ሊሆኑ 

ከሚችሉ ረቂቅ ሕዋሳት ጋር ለመነካካት የሚኖራቸው ዕድል እጅግ 

ከፍተኛ  ነው::  ሰዎች  ሲፀዳዱ፣ የመጸዳጃ ቤታቸዉን በር ሲከፍቱም 

ሆነ ሲዘጉ፣  ሲያነጥሱና አፍንጫቸውን ሲጠራርጉ ፣ አይናቸውን 

ሲነካኩ፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር ሲጨባበጡ፣ ሲያስታምሙ እንዲሁም 

ሕፃናት በየሜዳው ሲጫወቱ በሚኖራቸዉ ንክኪ ሁሉ በእጆች ላይ 

የሚቀሩ የበሽታ መንስዔ ረቂቅ ሕዋሳት ቁጥር ልንገምተው 

ከምንችለው በላይ ነው። በዚህም ምክንያት እጅን ከዝንብ ባህርይ ጋር 

እንደሚመሳሰል የሚገልጹ በርካታ ናቸው። በመሆኑም እጅን በአግባቡ 

መታጠብ የሚከተሉትን ጥቅም ይሰጣል፡፡ 

 እጅን በሳሙና /አመድ/ ተተኪ ማፅጃ መታጠብ የተቅማጥንና 

የመተንፈሻ አካል በሽታዎችን እንዲሁም ሌሎችንም ከእጅ ንክኪ 

ጋር ተያይዘዉ ሊተላለፉ የሚችሉ በሽታዎችን ለመከላከል 

የሚያስችል ዋነኛ አማራጭ መንገድ ነዉ፡፡  

 በማደግ ላይ ባሉ አገራት በየዓመቱ ሊከሰት የሚችለዉን 

በሚሊዮን የሚቆጠር የህይወት ቅስፈት መከላከል ያስችላል፡፡  

 እናቶች እጃቸዉን በሳሙና በአግባቡ የሚታጠቡ ከሆነ የጨቅላ 

ህፃናትን ሞት በ44 በመቶ መቀነስ ይቻላል፡፡ 

 በትምህርት ቤት የእጅ መታጠቢያ ውሃና ሳሙና አሟልቶ 

መጠቀም በተቅማጥ በሽታ ምክንያት ከትምህርት የሚቀሩ 

ተማሪዎችን ቁጥር 30 በመቶ ይቀንሳል፡፡ 

 ምግብ ከመመገብ በፊትና ከተፀዳዱ በኋላ እጅን በሳሙና 

የመታጠብ ልማድ እንደ ባህል ከዳበረ ከክትባትና ከመድሃኒት 

ይልቅ ህይወትን ከተቅማጥና ከመተንፈሻ ችግር የመታደግ 

ጠቀሜታዉ የጎላ ሲሆን የተቅማጥ በሽታን በግማሽ (50%) 

እንዲሁም የመተንፈሻ አካል ህመምን በሩብ(23%) ያህል 

የመከላከል ኃይል አለዉ፡፡  

 እጅን በአግባቡ የመታጠብ ባሕርይ በህብረተሰቡ ዘንድ በሰፊዉ 

ከዳበረ በምዕተ ዓመት ግብ ላይ የተቀመጠዉን የህፃናት ሞት 

እኤአ በ2015 በሁለት ሶስተኛዉ ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋፆ 

ኦይኖረዋል፡፡ 

በእጅ ንጽህና መጓደል ምክንያት የሚተላለፈውን የበሽታ ስርጭት 

ለመግታት እንዲቻል እጅን መታጠብ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። 

ስለሆነም እጅን ለመታጠብ አስገዳጅ የሆኑ ጊዜያትን ጠንቅቆ ማወቅ 

ተገቢ ነው፡፡ 

 

 

    

 

ትክክለኛ የእጅ አስተጣጠብ ዘዴ 

ስለ እጅ መታጠብ ስናስታውስ ጥፍርን የማሳደግ ጉዳይ ሊታሰብበት 

ይገባል፡፡ ምክንያቱም ጥፍርን ማሳደግ ቆሻሻንና ለበሽታ መንስዔ 

ለሚሆኑ ጥቃቅን ሕዋሳት መደበቂያ ስለሚሆን በየጊዜው ማሳጠር 

ያስፈልጋል። ጥፍርን በጥርስ ለመቁረጥ መሞከር ደግሞ ተገቢ ባህርይ 

አይደለም። 

 

እጅን በአግባቡ ለመታጠብ አስገዳጅ የሆኑ ጊዜያት 
1. ከመጸዳጃ ቤት መልስ ወይም ከተጸዳዱ በኋላ 

2. ከመመገብ በፊት 

3. ማንኛዉንም ዓይነት ምግብ ከመንካት ወይም ከማዘጋጀት በፊት 

4. ህፃናትን ከመመገብና ጡት ከማጥባት በፊት 

5. ሕፃናት እንዲፀዳዱ ከታገዙ በኋላ 



ከላይ ከተጠቀሱት አስገዳጅ ጊዘያት በተጨማሪ እጅ  እንደ ቆሸሸ 

ሲገመት በአግባቡ መታጠብ አስፈላጊ መሆኑን መረዳት ይገባል፡፡  

በወሳኝ ጊዜያት እጅን በአግባቡ መታጠብ በአገራችን የተለመደ ተግባር 

ባይሆንም ከምግብ በፊት እጅን መታጠብ ግን ከጥንት ጀምሮ የነበረና 

በጥሩ ምሳሌነት የሚጠቀስ ነዉ፡፡ ይሁንና ቆሻሻን ከማስለቀቅና 

በሽታን ከመከላከል እንፃር ሲታይ ግን በአመዛኙ አጥጋቢ አይደለም።  

ምክንያቱም፡-    

 ከምግብ በፊት እጅን በሣሙና ወይም ሊተካው በሚችል ነገር 

ተጠቀሞ የመታጠብ ልምድ ዝቅተኛ መሆኑ፣ 

 አንድ እጅን ብቻ ታጥቦ የመመገብ ጉዳይ ጎልቶ የሚታይ 

መሆኑና ይህም እጅን ከማራስና ቆሻሻን ከመቀስቀስ ያለፈ 

አለመሆኑ፣ 

 እንደ ጥራጥሬ፣ እሽት፣ የቡና ቁርስ የመሳሰሉትን ሳይታጠቡ 

መመገብና ሌሎች እንዲመገቡ መጋበዝ የተለመደ መሆኑ፣   

 እጅን ከታጠቡ በኋላ የሰውነት ክፍሎችንና ሌሎች ነገሮችን 

መነካካት በተለይም ከእግርና ልብስ ላይ መጠራረግ፣ አፍንጫ 

መነካካትና እራስን መጠራረግ በሰፊው የሚፈጸም ባሕርይና 

ጎልቶ የሚታይ ችግር መሆኑ ነው፡፡  

 

ውሃ ቆጣቢ የእጅ መታጠቢያ አስፈላጊነትና አዘገጃጀት 
 
ለአንድ የቤተሰብ አባላት በወሳኝ ጊዜያት እጅን ለመታጠብ ውሃን 

ሊቆጥብ የሚችል መገልገያ ማዘጋጀትና በጥቅም ላይ ማዋል ተገቢ 

ነው። የፕላስቲክ ጠርሙሶችንና አነስተኛ ጀሪካኖችን፣ በአካባቢው 

ሊገኙ የሚችሉ እንደ ቅልና የሸክላ ቁሳቁሶች ያሉትን ለዚህ አገልግሎት 

ማዋል ይቻላል።  ቀጥሎ የተመለከተውን ሥዕል በመከተል አቅምን 

መሠረት ያደረገ የእጅ መታጠቢያ ማዘጋጀት ይቻላል፡፡ 

 

 
 ለእጅ መታጠቢያ የሚያገለግል ቋሚ ዕቃ ማዘጋጀትና 

ለአጠቃቀም እንዲያመች በመጸዳጃ ቤት አጠገብ ወይም 

በግቢው ውስጥ ከፍ ባለ ቦታ ማስቀመጥ 

 የውሃ ማፍሰሻ ቀዳዳ በማዘጋጀት ውሃ በቁጠባ እንዲፈስ 

ማድረግ፣ 

 የእጅ መታጠቢያ እቃዉን ሁልጊዜ ውሃ መሙላት   

 ሣሙና ወይም አመድ ወይም ሌላ ተተኪ ማፅጃ በመታጠቢያው 

አቅራቢያ እንዲገኝ ማድረግ፣ 

እንዲህ ዓይነት ዝግጅት መኖሩ እጅን ለመታጠብ የሚያስፈልገውን 

የውሃ መጠን ለመቆጠብ ከማስቻሉም በላይ   አስገዳጅ በሆኑ ጊዜያት 

ሁሉ ያለምንም መዘናጋት እጅን በሚገባ ለመታጠብ ያስችላል፡፡ 

የእያንዳንዱ ግለሰብና ማህበረሰብ ጤና የተጠበቀ እንዲሆን የውሃ 

ቆጣቢ የእጅ መታጠቢያ በሁሉም መኖሪያ ቤትና በማንኛውም ተቋም 

ሊዘጋጅ ይገባል:: 

ስለሆነም ከጥቅምት5 /2007 ዓ.ም ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ 

የሚከበረውን እጅን የመታጠብ ቀን ስናከብር በሕይዎት ዘመናችን 

በሙሉ በወሳኝ ጊዜያት እጃችንን በሣሙና ወይም አመድ ወይም ሌላ 

ሳሙና ሊተካ የሚችል ማፅጃ በመጠቀም መታጠብ ባህላችን 

ለማድረግ ለራሳችን ቃል በመግባት ቃላችንን መጠበቅ ይኖርብናል።  

 
 

ለጤናዎ እጅ መታጠብን ምርጫዎ ያድርጉ!!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት  

ጤና ጥበቃ ቢሮ  

 

 

 

 

 

ጥቅምት 2007 ዓ.ም 

http://www.google.com.et/imgres?imgurl=http://www.amharabofed.gov.et/imgs/logo.gif&imgrefurl=http://lumame.blogspot.com/2013/03/amhara-national-regional-state.html&h=103&w=109&sz=9&tbnid=cTqZu_dy2k3EvM:&tbnh=82&tbnw=87&zoom=1&usg=__AdI6IvaNn2vtoOihC1H_r2z8z18=&docid=uvfHfNIV4TlPpM&sa=X&ei=S6SQUZb6M8HL4AT_p4GoAQ&ved=0CEIQ9QEwBQ&dur=1060

