
4. Sindano
Ni njia ya afya ya uzazi ambayo hutolewa kwa 
njia ya sindano na humkinga mtumiaji asipate 
mimba kwa kipindi cha miezi mitatu

Manufaa yake
•  Hukupunguzia uwezekano wa kupata 

saratani ya matiti na shingo ya kizazi 
haiingiliani na tendo la ngono

5. Vipandikizi 
Ni njia ya afya ya uzazi iliyo katika muundo wa 
vijiti vya plastiki vilivyo na vichocheo.

Vijiti hupandikizwa chini ya ngozi, sehemu ya 
juu ya mkono wa mteja. Vichocheo huingia 
taratibu mwilini na kuzuia mimba kutunga.

Manufaa yake:
• Mama au msichana anayetumia anaweza 

kuzuia mimba kwa muda wa miaka 3-5 
ndio kinaisha nguvu

• Mtumiaji anapohitaji kupata mtoto 
anakwenda kukiondoa anapata ujauzito.

6. Kitanzi
Ni kifaa kidogo cha plastiki/copperT  ambacho 
huwekwa na mtaalam kwenye kizazi ili kuzuia 
mimba isitunge

Manufaa yake:
•  Kitanzi kina uwezo wa kuzuia mimba kwa 

muda mrefu paka miaka 12.
•  Hakiathiri tendo la ngono
•  Kinaweza kuondolewa wakati wowote 

mwanamke anapotaka kubeba mimba

7. Kufunga Uzazi Mwanaume
Hii ni njia ya kudumu ya afya ya uzazi kwa 
mwanamume. Njia hii hutumika wakati familia 
wameridhika na idadi ya Watoto waliowataka.

Manufaa yake:
• Ni rahisi na salama na upasuaji wake 

hauchukui muda mrefu
•  Ni njia ya kudumu.
•  Nguvu za kiume haziathiriki ila tu 

mwanamke hawezi kupata mimba

8. Kufunga Uzazi Mwanamke
Hii ni njia ya kudumu ya afya ya uzazi kwa 
mwanamke. Njia hii hutumika wakati mwenzi 
na mke au mwanamke kwa hiari yake 
ameridhika na idadi ya watoto alionao.

Manufaa yake:
•  Ni ya kudumu na upasuaji hufanyika 

mara moja tu.
•  Hutalazwa kituo cha huduma za afya 

kabla na baada ya upasuaji
•  Njia hii haingiliani na utoaji wa maziwa ya 

mama.
•  Ni njia ya uhakika na salama
•  Hutahitaji kuhudhuria kliniki mara kwa 

mara

9. Njia ya Dharura ya Afya ya Uzazi
Ni njia ya dharura inayotumiwa na wanawake 
kuzuia mimba kufuatia kujamiiana bila kinga 
ndani ya siku hatarishi.

Manufaa yake:
• Ni salama
• Ina ufanisi mkubwa
• Inatoa nafasi ya pili ya kuzuia mimba

10. Unyonyeshaji Maziwa ya Mama  
   pekee
Unyonyeshaji maziwa ya mama pekee 
pasipo kuchanganya na kitu chochote  ni 
mojawapo ya njia ya uzazi wa mpango wa 
muda mfupi.

Manufaa yake:
• Ina ufanisi wa miezi 6 ya mwanzo ya 

unyonyeshaji.
• Haina gharama za moja kwa moja au 

mahitaji ya vifaa
• Kunyonyesha kunazuia kutokwa na 

damu nyingi baada ya kujifungua
• Inajenga ukaribu wa mama na mtoto.
• Maziwa ya mama yana kinga ya asili 

dhidi ya maradhi kwa mtoto

11. Shanga
Ni njia mojawapo ya uzazi wa mpango kwa 
kuhesabu shanga kwa kuangalia rangi na 
kuhesabu mzunguko wa hedhi kwa mwezi.

Manufaa yake:
• Inasaidia mama kufahamu ni lini katika 

mzunguko wako wa hedhi anaweza 
kupata ujauzito

• Haihitaji kupata huduma kutoka kwa 
mtaalamu wa afya.

Kwa taarifa zaidi piga namba 117 au 199 bila 
malipo au nenda kituo cha huduma za afya kilicho 

karibu nawe
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1. Kondom ya Kiume 
Huu ni mpira maalumu ambao huvishwa 
uume uliosimama kabla ya kufanya ngono. 
Mpira huu huzuia mimba kwa kutoruhusu 
mbegu za kiume kuingia ukeni na kukutana 
na yai la mwanamke.

Manufaa yake
• Humkinga mtumiaji dhidi ya maambukizi 

ya VVU pamoja na magonjwa mengine 
ya ngono kama kaswende, kisonono na 
pangusa

• Ni rahisi kutumia
• Ni rahisi kupatikana
• Inamshirikisha mwanaume katika kutumia 

njia za afya ya uzazi

2. Kondom ya Kike
Huu ni mpira anaovaa mwanamke kwa 
kuutumbukiza ukeni.kabla ya tendo la ngono

Manufaa yake
• Hukukinga dhidi ya maambukizi ya VVU 

na magonjwa mengine ya ngono kama 
kaswende, kisonono na pangusa

• Utakuwa na uhuru zaidi wa kuamua 
kuhusu kutumia kondom

• Unaweza kuuvaa na kukaa na mpira kwa 
mud awa masaa 8 kabla ya kufanya 
tendo la kujamiiana.

3. Vidonge vya Majira 
Vidonge vyenye vichocheo ambavyo 
humezwa na mwanamke kila siku kwa ajili ya 
kuzuia mimba.

Manufaa yake
• Hukupunguzia uwezekano wa kupata 

saratani ya matiti na shingo ya kizazi
• Haviingiliani na tendo la ngono
• Ni rahisi kutumia
• Hukupunguzia maumivu ya tumbo wakati 

wa hedhi
• Ni rahisi kuviacha ili kupata mimba
• Husaidia kutengeneza mzunguko mzuri 

wa hedhi ya mwezi.

Kuzuia
Ujauzito Usio

Tarajiwa 

HUDUMA ZA
AFYA YA UZAZI



Huduma za afya ya uzazi kabla na baada ya 
kujifungua ni maamuzi ya hiari ya mtu au 
wenza juu ya ni wakati gani waanze kupata 
watoto, wawe na watoto wangapi , na umri wa 
kupishanisha mtoto mmoja baada ya 
mwingine ili kuimarisha afya ya mama pamoja 
na mtoto.

Umuhimu wa huduma za afya ya uzazi 
kabla ya kubeba ujauzito na baada ya 
kujifungua 

Kipindi cha ujauzito kinaweza kuwa ni hatari kwa mama 
na mtoto hususani kwa wakinamama wanaopata 
ujauzito katika umri mdogo  (chini ya miaka 20), umri 
mkubwa (zaidi ya miaka 35) muda mfupi baada ya 
kujifungua (chini ya miaka miwili baada ya kujifungua) 
au kuzaa watoto wengi ambao mama au mama na 
mwenza hawana uwezo wa kuwalea . 

Tumeendelea kushuhudia vifo vya wakinamama na 
watoto vitokananvyo na uzazi nchini. Njia mojawapo 
bora ya kuzuia vifo vya wakinamama na watoto 
vitokanavyo na uzazi ni kuzuia mimba zisizotarajiwa 
kwa kutumia huduma za kisasa za afya ya uzazi. 
Huduma za afya ya uzazi zinachangia kwa 
asilimiakubwa (43%) kupunguza vifo vya wakinamama 
vitokanavyo na uzazi, hivyo kila mdau anapaswa 
kuchangia juhudi za serikali za kupunguza vifo vya 
wakinamama na watoto kwa kutoa elimu ya mabadiliko 
ya tabia na huduma bora za afya ya uzazi nchini.

Aina mbali mbali za njia za afya ya uzazi
1. Njia za muda mfupi.
2. Njia za muda mrefu.
3. Njia za kudumu.

1. Njia za muda mfupi:
Njia hizi ni vidonge, sindano, kondom za kike na 
kiume na pia njia za asili
• Njia hizi ni nzuri hasa kwa wale watu ambao 

wanataka kupata mtoto mwingine ndani ya 
miaka miwili ijayo

• Baadhi ya njia za muda mfupi hutengeneza 
kizuizi kinachozuia mbegu zisikutane na yai

2. Njia za muda mrefu:
Hizi ni vipandikizi na kitanzi
• Njia hizi za afya ya uzazi, mwanamke /mwaname 

anaweza kupata/kusababisha ujauzito mara 
anapoacha kutumia

• Njia hizi pia zinaweza kutumika kwa mwanamke 
na mara anapoacha kutumia anaweza kupata 
ujauzito.

• Njia hizi ni nzuri hasa kwa wale watu ambao 
wanataka kupumzika kwa muda mrefu kabla ya 
kupata ujauzito mwingine, miaka mitatu au zaidi.

• Njia hizi zina ufanisi wa hali ya juu na zinatumika 
kwa muda mrefu

3. Njia za kudumu:
• Hii ni njia ya kufunga uzazi kwa hiari kwa 

mwanamke au mwanaume
• Njia hii ya afya ya uzazi ni ya kudumu.
• Njia hii ni kwa wale walioamua kutokupata 

watoto tena maishani.
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10. Unyonyeshaji Maziwa ya Mama  
   pekee
Unyonyeshaji maziwa ya mama pekee 
pasipo kuchanganya na kitu chochote  ni 
mojawapo ya njia ya uzazi wa mpango wa 
muda mfupi.

Manufaa yake:
• Ina ufanisi wa miezi 6 ya mwanzo ya 
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Ni njia mojawapo ya uzazi wa mpango kwa 
kuhesabu shanga kwa kuangalia rangi na 
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Faida za kutumia njia za afya ya 
uzazi kwa akina mama na 
wasichana 

• Zinaepusha mimba zisizotarajiwa

• Zinawapa fursa wasichana wengi zaidi kumaliza 
elimu/kujiendeleza.

• Zinawapa vijana nafasi ya kufanya shughuli zao hadi 
wa�kie malengo yao.

• Zinawapa wasichana uhuru na udhibiti juu ya miili 
yao.

• Zinasaidia kupunguza umasikini na kuchochea 
maendeleo kwa vijana

• Zinapunguza wimbi la Watoto wanaotupwa baada ya 
kuzaliwa.

• Zinaongeza upendo  kwa wanandoa mama anakuwa 
na muda wa kumhudumia mume au mwenza wake.

• Zina boresha afya ya mwili kwa mama anakuwa na 
muda wa kupumzika na kurudisha afya baada ya 
kujifungua.

• Zinasaidia mama kuwa na muda wa kutosha kufanya 
kazi za kuongeza kipato /kukuza uchumi pia na Taifa.

• Zinasaidia kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa 
wale wanaoamua kutoa mimba (unsafe abortion)

• Zikitumika pamoja na kondom, hupunguza 
maambukizi ya magonjwa ya ngono kama VVU na 
Magonjwa ya zinaa. 

Huduma na njia za afya ya uzazi huweza kutumika wakati 
wote ikiwa wenza au mtu hajaamua kupata ujauzito au 
mtoto, ama na kinamama/wenza wanaopishanisha 
watoto.

 Njia hizi pia zitumiwe na vijana wa kike na kiume walio 
tayari kwenye mahusiano, wanaojihusisha na ngono, au 
hata wanaowaza kujihusisha na mahusiano/ngono, ili 
kuzuia ujauzito usiotarajiwa na kujipa fursa ya kutimiza 
malengo yao.

Kwa wazazi, njia za afya ya uzazi zinaweza kutumika 
mara baada ya kujifungua, ikiwa ni pamoja na njia ya 
unyonyeshaji kwa kipindi cha miezi sita bila kumlikiza 
mtoto(bila kumpa vyakula vya nyongeza) anyonye kila 
anapohitaji kunyonya 
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