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የበሽታዎች ስርጭትና አጋላጭ መንስኤዎቻቸው የሚያስከትሉት 
የጤና ጫና ጥናት ፕሮጀክት በይፋ ተጀመረ

በሀገር እና በክልል ደረጃ በርካታ 
የበሽታ ዓየነቶችና አጋላጭ 
መንስኤዎቻቸው የሥርጭት 
ሁ ኔ ታ ቸ ው ን እ ን ዲ ሁ ም 
የሚያስከትሉት የተለያየ የጤና 
እክል የሚያጠና ፕሮጀክት በይፋ 
የተጀመረ ሲሆን ብሔራዊ የጤና 
ጥናትና ምርምር መረጃ ማዕከል 
በሥሩ የሚገኙ ቡድኖችን 
የበሽታዎች ሥርጭትና የጤና 
ጫና ጥናት ቡድንን ጨምሮ 
በሰው ሃይል በቴክኖሎጂ 
መገንባት፣ ማዕከሉ በሚፈልገው 
የሰለጠነ የሰው ኃይል መገንባት፣ 
ሳይንሱ የደረሰበትን ያገናዘበ 
በክህሎት እና ዕውቀት ማጎልበት 
እና በቴክኖሎጂና በሌሎች 
ቁሳቁሶች መገንባት የፕሮጀክቱ 
ዋና ዋና ዓላማዎች ናቸው፡፡
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

መለስተኛ የስነ-ሕዝብ እና ጤና አገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናት ጠቋሚ 
መረጃዎች ይፋ ተደረጉ

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት በሀገር አቀፍ ደረጃ 
የሕብረተሰቡ የጤና አገልግሎት 
በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ 
እና የተሻለ የጤና አገልግሎት 

ጤና ኢንስቲትዩት በአሜሪካ 
ከሚገኝና በዓላም አቀፍ ደረጃ 
350 የሚደርሱ በሽታዎችና 
አደጋዎች እንዲሁም አጋላጭ 
መንስኤዎቻቸውን በማጥናት 
ከፍተኛ እውቅና ካለው  

“Institute for Health Metrics 
and Evaluation (IHME)” ጋር 
በትብብር ለመሥራት የካቲት 
2010 ዓ.ም ከተፈራረመ በኃላ 
በጋራ በተጻፈ የጥናትና አቅም 

የሚሰጥበትን ሁኔታ ለመቀየስ 
የሚያስችል መለስተኛ የስነ-ሕዝብ 
የጤና ዳሰሳ ጥናት ከመጋቢት 
2011 ዓ.ም ጀምሮ ለ3 ወራት 
ሲያካሄድ ቆይቶ ዋና ዋና የጥናቱ 

ጠቋሚ መረጃዎችን  በጤናው 
ዘርፍ ለተሰማሩ አጋር ድርጅቶች 
ነሀሴ 21/2011 ዓ.ም በኢሊሊ 
ሆቴል ይፋ አደረገ፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር የእንኳን ደህና 
መጣችሁ ንግግር ባደረጉበት ወቅት 
እንደገለጹት የተካሄደው የመለስተኛ 
የስነ-ህዝብ የዳሰሳ ጥናት ከሌሎቹ 
መሰል ጥናቶች የተለየ የሚያደርገው 
በጤና ተቋማት ከጊዜ ወደጊዜ 
እየተሸሻለ የመጣውን የጤና 
አገልግሎት በንጽጽር ከማሳየቱም 
በላይ ለተአማኒነቱም አለም አቀፍ 
መስፈርቶችን ተከትሎ የተሰራ 
በመሆኑ የተሻለ መረጃና ውጤት 
በማሳየት ለቀጣይ እንድንዘጋጅ 
የሚያድርግ የጥናት ውጤት ነው 

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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ለላቦራቶሪ ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጠ

ለወጣቶች የሕይወት ክህሎት ስልጠና ተሰጠ
የኢንስቲትዩቱ የሴቶች፣ህጻናትና 
ወጣቶች ዳይሬክቶሬት በህይወት 
ክህሎት እና አደንዣዥ እጽ 
በወጣቱ ጤና የሚያስከትለከውን 
ጉዳት ግንዛቤ በማስጨበጥ  ዙሪያ 
ለኢንስቲትዩቱ  ወጣቶች ጳጉሜን 
1/2011 እስከ 2/2011 ዓ.ም 
በቢሾፍቱ ከተማ በቢን ሆቴል  
ስልጠና ሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና አላማ የወጣቶች 
የስራ ተነሳሽነት በመጨመር 
በስራቸው ላይ ውጤታማ በመሆን 
በኢንስቲትዩቱ የሚሰጣቸውን 
የህብረተሰብ አገልግሎት 
በብቃት እንዲወጡ ለማድረግና 
አደንዣዥ እጽ በወጣቱ ጤና 
ላይ የሚያስከትለከውን ጉዳት 
እስመልክቶ ግንዛቤ ለማስጨበጥ  
የተዘጋጀ ስልጠና  ነው፡፡

ስልጠናው የተዘጋጀው በሃገር 
አቀፍ ደረጃ 14ኛ ጊዜ ”የትምህርት 
ጥራትን በማሻሻል ምክንያታዊ 
ወጣት እንፍጠር” በሚል መሪ 
ቃል፤ በጤና ሚኒስቴር ደግሞ 

የኢንስቲትዩቱ የባክቴሪያል፣ 
ፓራሳይቲክ እና የእንሰሳት ነክ 
በሽታዎች ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር 
የላቦራቶሪ ምርመራን ወጤታማ 
በማድረግ ወባን ለመቆጣጠርና 
ለማጥፋት ከሀገሪቱ ሁሉም ክልሎች 
ለተውጣጡ የላቦራቶሪ ባለሙያዎች 
ከነሐሴ 10 እስከ 14/2011 ዓ.ም 
የአቅም ግንባታ ስልጠና ሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና ዓላማ የወባ በሽታ 
በላቦራቶሪ በጥራት ተመርምሮ 
ተመርምሮ ትክክለኛ መድሃኒት 
እንዲያገኝ በማድረግ የሚሰጠው 
የህብረተሰብ ጤና አገልግሎትን 
በማሻሻል ተአማኒነትን ለማሳደግ 

ታስቦ የተዘጋጀ ስልጠና ነው፡፡
ዶ/ር አዱኛ ወዬሳ የኢንስቲትዩቱ 
ተመራማሪ የስልጠናውን የመክፈቻ 
ንግግር ባደረጉበት ወቅት 
እንደገለጹት የማይክሮስኮፒክ 
የምርመራ ዘዴን በማሻሻል በኩል 
በትክክል አገልግሎቱን መጠቀም 
እንዲቻልና ክፍተቶችን በመለየት 
የተሻለ ውጤት በማስመዝገብ 
ወባን የማስወገድ ስራን በሃገር 
ደረጃ ለመስራት ትልቅ መሰረት 
የሚጣልበት ስልጠና መሆኑንና 
በጤና ሚኒስቴርና በአጋር 
ድረጅቶችም ከፍተኛ ትኩረት 
ተሰጥቶት እየተሰራ ያለ ተግባር  
መሆኑን ገልጸዋል፡፡

ማይክሮስኮፒክ የምርመራ ዘዴ 
አሁን ባለው ሁኔታ ሲታይ 
ተመሳሳይ የእውቀት ደረጃ ላይ 
አይደለንም በመሆኑም ይህ ስልጠና 
ወደ ተመሳሳይ የእውቀት ደረጃ 
በማምጣት ረገድ ከፍተኛ ድርሻ 
አለው ሲሉ ዶ/ር አዱኛ አያይዘው 
ተናግረዋል፡፡
አቶ መብራሃቶም ኃይለ የወባ 
መከላከልና መቆጣጠር ቡድን መሪ 
በበኩላቸው የወባ በሽታ በሃገራችን 
ሰፊ የህብረተሰብ የጤና ችግር 
ነው፤ አሁንም ከጥንት ጀምሮ የወባ 
ስርጭት በሚታይባቸው ቦታዎች 
ከፍተኛ ሆኖ ይገኛል፡፡በመሆኑም 
ይህ ስልጠና የጤና ሚኒስቴር 
ዋና ፕሮግራም ሲሆን የላቡራቶሪ 
ባለሙያዎች ወባን ከመመርመር 
አንጻር የሚታየውን የእውቀት 
ውሱንነት በመቅረፍ የወባ በሽታን 
በተሸለ ደረጃ ለመቆጣጠርና 
ለማጥፋት ታስቦ የተዘጋጀ ስለጠና 
ነው ሲሉ አብራርተዋል፡፡
ከስልጠናው በኋላ ባለሙያዎች 
ወባን በመመርመር ስራ ላይ በየጤና 
ተቋማት የሚገኙ የላቡራቶሪ 
ባለሙያዎችን ችግራቸውን 
እና ያሉባቸውን የእውቀት 
ክፍተቶች በመለየት የማስልጠንና 
ወባን በላቡራቶሪ መመርመር 

ለ3ኛ ጊዜ ”የጤናን ግብ ለማሳካት  
ምክንያታዊ ወጣት እንፍጠር”  
በሚል መሪ ቃል የተከበረውን እና 

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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የኢንስቲትዩቱየባህልና ዘመናዊ 
መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት 
የተጣለበትን ሃላፊነት ከመወጣት 
አንጻር በሃገር አቀፍ ደረጃ ያሉትን የባህል 
መድሃኒቶች የመመዝገብ፣የመሰብሰብ 
እና ለምርምር ስራዎች  በተከለለላቸው 
ቦታ ከመንከባከብም በላይ የመድሃኒትነት 
እና የፍቱንነት ደረጃ ጥናት በማከሄድ 
ጥሩ ውጤት የተመዘገበባቸውን 
በፋብሪካ ደረጃ የሚመረቱበትን 
ጥናት እና ምርመር ማድረግን 
ከፍተኛ ተልዕኮው በማድረግ በርካታ 
ስራዎችን  በመስራት  አመርቂ  
ውጤቶችን እያስመዘገበ ይገኛል፡፡
በመሆኑም ዳይሬክቶሬቱ ግንባር ቀደም 
በሆኑ በሽታዎች ላይ ፕሮጀክቶችን 

የኢንስቲትዩቱ የባህል መድሐኒት ውጤታማ 
ምርምሮችን እያስመዘገበ ነው 

በመቅረጽ በባርካታ ዕጽዋቶች ላይ 
ምርመር በመስራትና ከ20 በላይ 
የሚሆኑ የመድሃኒት ቅመማ ስራዎችን 
በማጠናቀቅ ውጤታማ መሆን ችሏል፡፡
ይሁን እንጂ ለዚህ ጽሁፍ  
የለየናቸው  የምርመር ውጤቶች 
ለሰው ቆዳ በሽታ፣ለእንሰሳት ቆዳ 
በሽታ፣ታላላፊ እና ተላላፊ ላልሆኑ 
በሽታዎች እና ውሃን ለማጥራት 
የሚያገለግሉ  በምርመር  ተቀምመው 
የተዘጋጁትን  መድሃኒቶች ነው፡፡ 
በባክቴሪያና በፈንገስ አማካይነት 
በሰው ቆዳ ላይ የተለያዩ ችግሮች 
የሚፍጥሩ በሽታዎች በርካታ ነቸው፡፡
በመሆኑም እነዚህን በሽታዎች 
ለመከላከልና ለመቆጣጠር ኢንስቲትዩቱ 
ወይም ዳይሬክቶሬቱ ላለፉት 7 
ዓመታት 10 በሚሆኑ ዕጸዋቶች ላይ 
የፍቱንነት ፣የደህንነት እንዲሁም 
የቅመማ ጥናት ሲያካሂድ የቆየ 
ሲሆን በተመረጡና የተሻለ ውጤት 
የተመዘገበባቸውን ሁለት መድሃኒቶችን 
ማውጣት ችሏል፡፡የማምረት ሙከራም 
በኢትዮጵያ መድሃኒት ፋብሪካ 
በማካሄድ ጥሩ ውጤት የተመዘገበ 
ሲሆን በቀጣይ የሚመረቱበትንና 
ለህብረተሰቡ የሚደርሱበትን ሂደት  
ኢንስቲትዩቱ እየሰራ ይገኛል፡፡

በጥገኛ ትሎች አማካይነት 
የሚመጣውንና የእንሰሳትን ቆዳ 
አደጋ ላይ የሚጥለውን በሽታ 
ለመከላከል  የባህልና ዘመናዊ 
መድሃኒት ምርመር ዳይሬክቶሬት 
በ14 የዕጽዋት  አይነቶች ላይ ላለፉት 
10 ዓመታት የፍቱንነት እና የደህንነት 
የፍተሻ ጥናትና ምርምር ሲያካሂድ 
ቆይቶ ጥሩ ውጤት  የታየባቸውን 
ሁለት መድሃኒቶች የመምረጥ፣ 
የቅመማና ናሙናዎች የማዘጋጀት ስራ 
ሰርቷል፡፡ በፋብሪካ ደረጃ  በሙከራ  
የማምረት  ስራም እጅግ ውጤታማ 
መሆኑን  ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡
ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች እና በውሃ 
አማካይነት ለሚመጡ በሽታዎች 

መፍትሄ ለማግኘት ኢንስቲትዩቱ 
ለረጅም  ዓመታት በበርካታ ዕጽዋቶች 
ላይ ምርምር ሲያደርግ ቆይቶ ከላይ 
ለተገለጹት በሽታዎች መፍትሄ ሰጭ 
ሆኖ ያገኘው በህብረተበቡ ዘንድ በስፋት 
የሚታወቀውና በበርካታ ሱቆች በመሸጥ 
ላይ የሚገኘውን የሽፈራው ውይም 
የሞሪንጋ ቅጠል እና ፍሬ ላይ ነው፡፡
ሞሪንጋ 13 የሚደርሱ ዝርያዎች 
እንዳሉት በምርመር የተረጋገጠ 
ሲሆን 6 የሚሆኑት ዝርያዎች 
በሃገራችን ይገኛሉ፡፡በመሆኑም 13 
የሚደርሱ ተቋማት በምርመር 
ዘርፉ እየተሳተፉበት የሚገኙ ሲሆን 
የኢንስቲትዩቱ ዳይሬክቶሬቱ በዚህ 
እጽዋት ላይ ባደረገው ሰፊ የምርምር 
ስራ  ለምግብነት የሚጠቅም እና 
ለመድሃኒትነት የሚያገለግሉ  ሁለት 
መድሃኒቶችን  ማረጋገጥ ችሏል፡፡
ለመድሃኒትነት የሚያገለግለውን 
የሞሪንጋ ክፍል የምርምር ውጤት 
ስንመለከት  ደግሞ ሞሪንጋ ቅጠልና 
ፍሬው የመድሃኒትነት ጥቅም 
እንደሚሰጥ በላቦራቶሪ ደረጃ ማረጋገጥ 
ተችሏል፡፡ በመሆኑም ከቅጠሉ የተገኘው  
መድሃኒት ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች 
ማለትም የደም ግፊትን፣የስኳርና 
የኮልስትሮል  በሽታዎችን የሚፈውስ 

መድሃኒት መቀመም ተችሏል፡፡ 
ዳይሬክቶሬቱ የሚጠበቀውን የላቦራቶሪ 
የምርምር ደረጃዎችን በመፈተሸ 
ጥሩ ውጤት ያገኘ ሲሆን በቀጣይ 
በሰው ላይ የመሞከርና በፋብሪካ 
የማምረት  ስራ ለመስራት ዝግጅቱን 
ያጠናቀቀ መሆኑን አስታውቋል፡፡
በሌላ በኩል ደግሞ የሞሪንጋ የፍሬው 
ክፍል ምርምር የተካሄደበት ሲሆን 
በውሃ አማካይነት የሚመጡትን 
በሽታዎች ለመከላከልና ለመቆጣጠር 
አለም አቀፍ የጤና ድርጅት ውሃን 
የማጥራት ደረጃ ባወጣው መስፈርት 
መሰረት ውሃን ሊያጠራና ንጹህ 
ሊያደርግ የሚያስችል መድሃኒት ሆኖ 
ተገኝቷል፡፡በቀጣይም ለህብረተሰቡ 

ተደራሽ ለማድረግ ኢንስቲትዩቱ 
ማምረት እና ማሰራጨት ለሚችሉ 
ድርጅቶች እያስተዋወቀ ይገኛል፡፡
መ ድ ሃ ኒ ቶ ቹ 
በምርመር መገኘታቸው የሚሰጡትን 
ጥቅም ስንዳስስ ደግሞ በርካታ 
ነገሮችን እናገኛለን፡፡ በመድሃኒት 
ብግርነት ፍውስ የጠፋላቸውን 
በሽታዎች በመፈወስ ደረጃ ከፍተኛ 
ጥቅም መስጠት፤የውጪ ምንዛሬን 
ከፍ ማድረግ፣ከውጪ በከፍተኛ 
ገንዘብ የሚገቡትን መድሃኒቶች 
ማ ስ ቀ ረ ት ፣ በ መ ድ ሃ ኒ ት 
እጦት እየተሰቃዩ ያሉትን ህሙማን 
በአጭር ጊዜ ፍውስ እንዲያገኙ 
ማስቻል፤በጥራት ምክንያት ችግር 
እየገጠመው ያለውን የእንሰሳት ቆዳ 
ጥራት ማስጠበቅና ምርታማነትን 
መ ጨ መ ር ፤ ለ መ ድ ሃ ኒ ት ነ ት 
የሚያገለግሉት እጽዋትን በሚደረገው 
ማባዛትና የፋብሪካ አገልግሎት ተረፈ 
ምርቱ ለማዳበሪያነት እንዲውል  
የማድረግና በርካታ ተመሳሳይ ጥቅሞችን 
የሚሰጡ በመሆኑ መንግስትም 
ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ከኢንስቲትዩቱ 
ጋር በቀጣይ ለተጠቃሚው 
ህብረተሰብ ተደራሽ እንዲሆን ከፍተኛ 
ስራ እንደሚሰራ ይታመናል፡፡
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ጥሩ ወጤቶች የታዩ ሲሆን በሁሉም 
የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ 
ከፍተኛ የሆነ መሻሻል  የተመዘገበ 
ቢሆንም  የህጻናት ክትባት፣ 
የወሊድ አገልግሎት እንክብካቤ 
እና መሰል የጤና አገልግሎት ላይ 
በሃገር አቀፍ ደረጃ ትኩረት ሰጥተን  
በቀጣይ መስራት እንደሚገባን 
ጥናቱ በሚገባ አሳይቷል  ሲሉ 
ተናግረዋል፡፡
ጥናቱ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ 
በአገር-አቀፍ ደረጃ በተመረጡ 
305 የቆጠራ ጣቢያዎች የተካሄደ 

. . . መለስተኛ የስነ-ሕዝብ እና

         ከገጽ 1 የዞረ

ሲሆን በ8,663 አባወራዎች ቤት 
እድሚያቸው ከ15 እስከ 49 ዓመት 
ማለትም በመዉለድ የዕድሜ ክልል 
ዉስጥ የሚገኙ 8,885 ሴቶች ላይ 
የጥናቱን መረጃ መሰብሰብ ተችሏል፡
፡ለክትባት መረጃ ዕድሚያቸው ከ2 
እስከ 3 ዓመት የሆናቸው 1,028 
ህጻናት  እንዲሁም ለቁመትና 
ክብደት ልኬት ዕድሜያቸው ከ5 
ዓመት በታች የሆኑ 4,990 ልጆች 
በጥናቱ ተካተዋል፡፡
ይህ መለስተኛ የስነ-ሕዝብ እና 
የጤና ዳሰሳ ጥናት በፌዴራል 
ጤና ሚኒስቴር አስተባባሪነት እና 
በኢትዮጵያ የህብረተስብ ጤና 
ኢንስቲትዩትና በተለያዩ የጤና 

አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር  
የተካሄደ ሲሆን የዓለም ባንክ፣  
የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት እና 
ዩኒሴፍ የቴክኒክና የበጀት ድጋፍ 
አድርገዋል፡፡
ላለፉት 20 ዓመታት የተካሄደውን 
የስነ-ሕዝብ የጤና ዳሰሳ ጥናት      
ውጤት በንጽጽር ሲታይ በጤናው 
ዘርፍ ያለው የጤና አገልግሎት 
እየተሻሻለ የመጣ  ሲሆን በተለይም 
በ2011 ዓ.ም ወይም እ.ኤ.አ 
በ2019  የተካሄደው  የዳሰሳ ጥናት 
ቀደም ሲሉ ከተካሄዱት መሰል 
ጥናቶች በከፈተኛ  ልዩነት የጤናው 
አገልግሎት እየተሸሻለ መምጣቱን 
ማወቅ ተችሏል፡፡  

. . . የበሽታዎች ስርጭትና

         ከገጽ 1 የዞረ
ግንባታ ፕሮጀክት ከ“Bill and 
Melinda Gates Founda-
tion” 12 ሚሊዮን ዶላር 
የገንዘብ ድጋፍ የተገኘ ሲሆን 

6.2 ሚሊዮን ዶላሩ የኢትዮጵያ 
የሕብረተሰብ ጤና ኢንሲቲትዩት 
ድርሻ በመሆኑ ለታሰበለት 
ዓላማ ይውላል፡፡ በትብብር 
ጥናቱን ከማጥናት ባሻገር IHME 
የብሔራዊ ማዕከሉን አቅም 

ለመገንባት በመስማማት ሥራ 
ተጀምሯል፡፡
እንደተገለጸው ፕሮጀክቱ በ2011 
ዓ.ም መጨረሻ የጀመረ ሲሆን 
ለቀጣይ አራት ዓመታት 
ተግባራዊ ይሆናል፡፡ 

. . . ለላቡራቶሪ ባለሙያዎች

         ከገጽ 2 የዞረ
እውቀታቸውን መገንባትና 
ድጋፍ የመስጠት ስራን በትኩረት 
እንደሚሰሩ ስልጠናውን ሲያስተባብሩ 
ከነበሩት ከኢንስቲትዩቱ የወባ በሽታ 
መቆጣጠርን ማስተባባር ላይ 
ከሚሰሩት ከአቶ በኩረ-ጽዮን ግደይ 
ለመረዳት ተችሏል፡፡ 
በለሙያዎቹ በማይክሮስኮፒክ ወባን 
የመመርመር ዘዴን እንዲሁም 
የመረጃ አያይዝን ፣የዳታ አሰባሰብ 
ዘዴን እና ወባን  በላቡራቶሪ 
የመመርመር  እና የመለየት ስራን  

በተግባር ላይ የተመሰረተ ስልጠና 
የወሰዱ  ሲሆን በየተመደቡበት 
ስራ ቦታ ሲመለሱ  የጤና ተቋማት 
ለሚገኙ ባለሙያዎች ሰርተው 
በማሳየት እና ስልጠና በመስጠት 
ያሉትን የእውቀት  ክፍተቶች 
እንዲቀርፉ ተልእኮ ተሰጥቷቸዋል፡፡
እነዚህ ስልጠናውን የወሰዱ 
ባለሙያዎች የተሰሩ ስራዎችንና  
መረጃዎችን በተለያዩ  የሪፖርት 
ማድረጊያ ዘዴዎች የሚልኩ ሲሆን 
ከ6 ወራት በኋላ በተላከው ሪፖርት 
መስረት መሰራቱንና የተገኘው  

ለውጥ ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ 
ለ ማ ጣ ራ ት ከ ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ቱ 
ባለሙያዎች እንደሚላኩ ከስልጠናው 
አስተባባሪዎች  ለመረዳት ተችሏል፡
የረጅም ጊዜ ልምድ ያካበቱ፣ 
ከስልጠናበኋላ ባለሙያዎችን 
የማስልጠን እና የማብቃት 
አቅም ያላቸው እንዲሁም እየሰሩ 
ማሰልጠን የሚችሉ ከሁሉም 
የሃገሪቷ ክልሎች የተመረጡ 26 
የላቡራቶሪ ባለሙያዎች በስልጠናው 
ላይ ተሳትፈዋል፡፡

. . . ለወጣቶች የሕይወት

         ከገጽ 2 የዞረ
በኢንስቲትዩቱ ለ2ኛ  ጊዜ እየተከበረ 
ያለውን የወጣቶች ዓመታዊ በዓል 
ምክንያት በማድረግ የኢንስቲትዩቱን 
ወጣት  ሰራተኞች ስለህይወት 
ክህሎትና ስለ አደንዛዥ እጽ በሰው 
ህይወት ላይ የሚስከትለውን ጉዳት 
በማስጨበጥ  በኢንስቲትዩቱ 
የሚሰጡትን  አገልግሎቶች  
ጥራታቸውና ተአማኒነታቸው 
የተረጋገጠ ለማድረግ  ታስቦ  
የተዘጋጀ ስልጠና መሆኑን የሴቶች 
፣ህጻናት እና ወጣቶች ጉዳይ 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወ/ሮ 

ኑሪያ ዩሱፍ ገልጸዋል፡፡
ወጣትነት ጉልበት እና አቅም 
ሲሆን በምክንያታዊነት የሚመራ 
ወጣት መፍጠር ደግሞ ለሃገራዊ 
ግብ ስኬታማነት እጅግ ወሳኝ 
ጉዳይ ነው፡፡ስለዚህ  ምክንያታዊነት 
ለውጤታማነትና  ለተሟላ ህይወት 
መሰረት በመሆኑ ምክንያታዊ 
የሆነ ወጣት ለሃገርና ለህብረተሰቡ 
ብሎም ለራሱ የህይወት ጉዞ ጠቃሚ  
በመሆኑ  ለወጣቶች የህይወት 
ክህሎት ስልጠና  ወሳኝ ነው  ሲሉ 
ስልጠናውን  ሲሰጡ የነበሩት የስነ-
ልቦና ባለሙያ አቶ ሽመልስ ገበየሁ  
ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

ስልጠናው የልምድ  
ተሞክሮዎችን፣ውጤታማ እና 
ስኬታማ የሆኑ ሰዎችን ታሪክ 
በመዳሰስ በፊት ለፊት ገለጻና 
በቡድን ውይይት ላይ መሰረት 
ያደረገ ሲሆን ስልጣኝ ወጣቶች 
በቀጣይ ባላቸው ክህሎትና እውቀት 
ጠንክረው በመስራት እራሳቸውን 
እና ኢንስቲትዩቱን ውጤታማ 
ለማድረግ   የሚችሉበትን  ግንዛቤ  
መጨበጣቸውን ከስልጠናው  ሂደት 
መረዳት ተችሏል  እድሜያቸው 
ከ18  እስከ 35 የሚሆኑ ከ60 በላይ 
ሴትና ወንድ ወጣቶች በስልጠናው 
ላይ ተሳትፈዋል፡፡


