
   

 

 

    የመጀመሪያዎቹ 7 ዓመታት የሥራ ትግበራ  

(ጥር 31, 2014 – ጥር 31, 2021 እ.ኤ.አ.): 

 

 ቲቢሲ የተቀበላቸው 3478 ደንበኞች፣ እንዲሁም 2608 
ውልደቶች ነበሩ፡፡ 

 
 ከእነዚህም ውስጥ አንድ አራተኛ (24%) የሚጠጋው በውኃ 

ውስጥ የተደረጉ ውልደቶች ነበሩ፡፡   
 

 በወሊድ ምጥ ጊዜ ወደ ሆስፒታል ወይም ወደ ማዋለጃ 
ደንበኛን ወይም ልጅን የማዛወር ሂደት ተከስቷል፦  

° ለመጀመሪያ ጊዜ ልጅ ለሚወልዱ ደንበኞች 

41.6% በመቶ፣  
° ቀደም ብለው ልጅ ወልደው ለነበሩ ደንበኞች 

ደግሞ 11.9% በመቶ   
 

ወደ ሆስፒታል ለማዛወር የተለመዱት ምክኛቶች የምጥ ሂደት 
ፍጥነት ዝግምተኛ መሆን፣ በሜኮኒም የተበከለ የአምኒዮቲክ ፈሳሽ 
መገኘት፣ እንዲሁም የሕመም ማስታገሻዎች በተወሰነ ደረጃ ያሉ 
ቢሆንም ለሁሉ ስለማይሆኑ ሰዎች መዛወር ሊያስፈልጋቸው 
ይችላል፡፡   

 
 በማዋለጃው ማዕከል ውስጥ አስፈላጊ የሆነ የሕመም 

ማስታገሻ መድኃኒት አለመገኘት ናቸው፣  
 

 ተገልጋዩ ደንበኛን ወይም ህጻኑን ወደ ሆስፒታል ለማጓጓዝ 

በ 5.8% በመቶ ቅበላ ውስጥ አምቡላንስ ጥቅም ላይ 

ውሏል፣ ወይም ከሁሉም መጓጓዣ መኪናዎች 20% በመቶ 
ጥቅም ላይ ውሏል፡፡ ሌሎች ማጓጓዣዎች ደግሞ በግል 
መኪናዎች የተደረጉ ነበሩ፡፡  

 
 በአጠቃላይ በሲዘሪያን (ሲ-ሰክክሽን) ቀዶ ጥገና የተደረጉ 

ውልደቶች ስሌት እንደሚከተሉት ነበሩ፦  
° ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚወልዱ ተገልጋይ 

ደንበኞች 9.2% በመቶ፣  
° ከዚህ በፊት ለወለዱ 1.1% በመቶ፣ 

  አካባቢ 

 
የቶሮንቶ ማዋለጃ ማዕከል የሚገኘው በቶሮንቶ መሃል 

ከተማ በዳንዳስ ስትሪት ኢስት እና በፓርሊያሜንት 

ስትሪት አጠገብ ነው፡፡   

 

 
 

ለመጎብኘት ፍላጎት አለዎት?  
በሚከተለው ያግኙን! 

ቴሌፎን፦ (416) 366-8080 የውስጥ መስመር 101 

 

 

 

 

 

525 ዳንዳስ ስትሪት ኢስት 

ቶሮንቶ, ኦንታሪዮ ኤም5ኤ 2ቢ6 

(416) 366-8080 

www.torontobirthcentre.ca 

 

 

የተመዘገቡና ፈቃድ ያላቸው የቤት አዋላጆችን ለማግኘት ከፈለጉ 

በሚከተሉት ሊያገኙን ይችላሉ፦   

የኦንታሪዮ የቤት አዋላጆች ኮሌጅ ድረ-ገጽ፦  www.cmo.on.ca 

 

የኦንታሪዮ የቤት አዋላጆች ማሕበር ድረ-ገጽ፦ 

www.ontariomidwives.ca  

 (416) 425-9974 

 

  

 
 

 
 
 

በቶሮንቶ የማዋለጃ  
ማዕከል  

 
Amharic 

የቲቢሲ ራዕይ እርጉዝ ሴቶች፣ ቤተሰቦች እና ማሕበረ ሰቦች 
ባህላዊ ደኅንነቱ የተጠበቀ የወሊድ እንክብካቤን የሚያገኙበት 

ቦታ መፍጠር ነው፡፡  
 

 

 

ቁልፍ እውነታዎች 

 

 

 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


የማዋለጃ ማዕከል ምንድን ነው?  
 

 የማዋለጃ ማዕከላት ማለት አስፈላጊ ቁጥጥር 

የሚደረግባቸው፣ ማኅበረሰባዊ መሠረት ያላቸውና፣ 

የጤና እንክብካቤ የሚሰጥባቸው፣ በአዋላጆች 

እንክብካቤ አሠራር ውስጥ ከሆስፒታል ውጭ 

ለመውለድ ምቹ የሆኑ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ግልጋሎት 

የሚሰጥባቸው ተቋማት ናቸው፡፡      

 

 ጥናቶች እንደሚያሳዩት የማዋለጃ ማዕከላት ዝቅተኛ 

ተጋላጭነት ያለው እርግዝና ያላቸው ደንበኞች 

ልጆቻቸውን ለመውለድ የሚያስችሉ ምቹ ቦታዎች 

ናቸው፡፡  

 

 

 ቲቢሲ ለእግረኛ/ለተመላላሽ የሚሆን ተቋም አይደለም፣ 

 

 

 ቲቢሲ የሉቸንሳ ፈቃድ ያለውና በጤና ጉዳይና የረጅም 

ጊዜ እንክብካቤ ሚኒስቴር ሥር የገንዘብ ድጋፍ 

የሚደረግለት ተቋም ነው፡፡    

 
 

 

 
የቶሮንቶ ማዋለጃ ማዕከል (ቲቢሲ) 

በጨረፍታ 

ቲቢሲው የቤት አዋላጅ እናቶችን በማማከር የተቋቋመ፣ 
ለእንግዶች  የእንኳን ደህና መጣችሁ ስሜት የሚፈጥር፣ 

ባሕላዊ ደህንነቱ የተጠበቀ፣ በአገር በቀል ተቋማት ማዕቀፍ* 
ውስጥ የሚሠራ ተቋም ነው፡፡  

 
ሦስት የማዋለጃ ክፍሎች አሉት፡፡ እነዚህም የግል እና 

የቤት-መሰል መቼት ለማቅረብ ታቅደው የተገነቡ ናቸው፡፡ 
ሊያበረታቱ የሚመጡት ሰዎች የሚሰበሰቡባቸው ትላልቅ 

የቤተሰብ ክፍሎችም አሉ፡፡ ቲቢሲው (በወረርሽኝ ወቅት 

ካልሆነ በቀር) በወሊድ ወቅት መገኘት የሚችሉትን ሰዎች 
ቁጥር አይገድብም ፡፡ ቲቢሲው ምግብን ለማብሰልና 

ለማዘጋጀት የሚያስችል ሙሉ ኩሽና አለው፡፡ የወሊድ 
ማዕከሉ በቀን 24 ሰዓታት፣ እንዲሁም በዓመት ውስጥ 365 

ቀናት አገልግሎት ለመስጠት ክፍት ነው፡፡   

 
በምወልድበት ሰዓት ማን ሊገኝ/ሊገባ  

ይችላል?  
 

 የተመዘገቡ ወይም ፈቃድ ያላቸው አዋላጆች  
(ብዙውን ጊዜ ሁለት) 

 
 የተማሪ አዋላጆች (እባክዎ ከአዋላጅ ቡድንዎ ጋር 

ይወያዩ) 
 

 ከእርስዎ ጋር እንዲሆኑ የሚፈልግዋቸው 

ማናቸውም ድጋፍ ሰጪ ሰዎች (ዶላ፣ 

አረጋውያን፣ በእውቀት የበሰሉ ሰዎች) 
 

 ማንኛውም ተጨማሪ የቤተ ሰብ አባላት፣ 
(ልጆችን ጨምሮ) 

 

 
*ስለ ቲቢሲ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ከፈለጉ እባክዎን የአገር በቀል 

(ኢንዲጂነዮስ) ማዕቀፍ በራሪ ወረቀቱን ይመልከቱ፡፡  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

የቶሮንቶ የማዋለጃ ማዕከልን  

ማን መጠቀም ይችላል?  

የሚከተሉትን መስፈርቶች ካሟሉ ልጅዎን በቲቢሲ ለመውለድ 
ማቀድ ይችላሉ፣ እርስዎ፦   

 ከቲቢሲ ጋር ግኑኝነት ባላትና በተመዘገበች አዋላጅ  
ሴት እንክብካቤ እየተደረገልዎት ከሆነ፣  

 የእርግዝና ወራትዎን በሙሉ ያገባደዱ ከሆነና አንድ 
ብቻውን ህጻን ጭንቅላቱ ወደ ታች ያዘገመ ከሆነ፣  

 ለመውለድ የብቃት መስፈርቶቹን የሚያሟሉ ከሆነ፣  
– ስለዚሁም ከአዋላጅዎ ጋር ይወያዩ፣  

 

ለመውለድ በወጣው ዕቅድ ላይ ለውጦች 
ቢኖሩስ? 

 

የማዋለጃ ማዕከላት ዝቅተኛ ተጋላጭነት ላላቸው፣ 
ላልተወሳሰቡና ትንሽ ጣልቃ ገብነት ብቻ ለሚያስፈልጋቸው 
የማዋለድ ሥራዎች የተቋቋሙ ናቸው፣  
 
ቲቢሲ ለአዋላጆች ኦክስጂንን፣ የማጽጃ መሣርያ፣ የደም መፍሰስን 
ማስቆም የሚያስችሉ መድኃኒቶችን ጨምሮ የለመዱ ድንገተኛ 
ሁኔታዎችን ለመቋቋም የሚያስችሉ መሣሪዎችን እንዲያገኙ 
ያደርግዎታል፣    
 
በቲቢሲ ውስጥ ዶክተሮችም ሆነ ነርሶች የሉም፣ እንዲሁም እንደ 
ኢፒዱራሎች፣ የምጥ ጊዜን የሚፋጥኑ መድኃኒቶች፣ የሲዘርያን 
ቀዶ ጥገና (ሲ-ሰክሽን) የመሣሠሉ ጣልጋ ገብ አገልግሎቶች 
ከፈለጉ እነዚህ የሚገኙት ሆስፒታል ድረስ በማጓጓዝ ነው፡፡ 

 


