
በውስጥ ገጾች፡- 
 

ምዯባው 

የኢንስቲትዩቱን 

ራዕይና ተሌዕኮ ሉያሳካ  

እንዯሚችሌ ተገሇፀ 

የኢንስቲትዩቱ 

ባሇሙያ መጽሏፍ 

አሳተሙ 

 

በኢጤሥምምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ 

ክንውኖች ላይ በማተኮር 
የሚታተም 

 
ቅጽ 2 ቁጥር 2 

ሐምሌ 19 ቀን 2002 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ጤና ና  ሥነ  ምግብ  ምርም ር  ኢ ን ስ ዱት ዩት   

የሊቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ ሂዯትን የዲሰሰ የምክክር መድረክ ተካሄዯ  
ከኢንስቲትዩቱ ዋና 

ዋና ተግባራት መካከሌ 

አንደ በመሊው ሀገርቱ 

የሚገኙትን  

ሊቦራቶሪዎች አቅም 

የመገንባት ሂዯት 

ሲሆን፤ ይሄንኑም 

የአሰራር ሂዯት የዲሰሰ 

እና የመጪውንም 

ዓመት ሥራዎች 

ዕቅድ ሊይ ያተኮረ 

የምክክር መድረክ ከሰኔ 

21 ቀን 2002 ዓ.ም 

ኢንስቲትዩቱ የመሣሪያዎች ጥገና ስምምነት ተፈራረመ 

የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ-ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት የጤና ሊቦራቶሪ መሣሪያዎችን 

ሇኢንስቲትዩቱ ከሚያቀርቡ የውጭ ድርጅቶች 

 የወባ መድሃኒት ብግርነትን በመሇየት 

ሊይ ሇባሇሙያዎች ሥሌጠና ተሰጠ 

በኢንስቲትዩቱ በተከታታይነት እየተካሄዯ ያሇው 

የወባ መድሃኒት ፈዋሽነት ጥናት አካሌ የሆነና 

የመድሃኒቱን ብግርነት በሊቀ ዯረጃ ሇመሇየት 

የሚያስችሌ ከፍተኛ ዯረጃ ስሌጠና ሇኢንስቲትዩቱ 

ባሇሙያዎች ከሰኔ 29 ቀን 2002 ዓ.ም ጀምሮ 

በወባና በላልች ጥገኛ ተህዋሲያን የሚመጡ 

በሽታዎች ሊቦራቶሪዎች(Malaria and other 

Parasitological 0.Diseases Laboratories) 

ተሰጠ፡፡ 

ይህ እስካሁን የመድሃኒቱን ብግርነት ሇመሇየት 

በኢንስቲትዩቱ ይሠራበት የነበረውን አሠራር ወዯ 

ዘመናዊ እና ዓሇም በአሁኑ ሰዓት እየተጠቀመበት 

ወዯአሇው ዯረጃ የሚያሻግረው ሥሌጠና ከወባና 

ጀምሮ ሇሦስት ተከታታይ 

ቀናት በአዲማ ከተማ 

አዲማ ጀርመን ሆቴሌ 

ተካሂዷሌ፡፡ 

በውይይት መድረኩ ሊይ 

እንዯተገሇጸው የእስካሁኑን 

ከግራ ወደቀኝ ዶ/ር በትሩ ዯክሌ፣ ዶ/ር ጸሐይነሽ መሰለ እና ዶ/ር የኔው ከበደ በመክፈቻ ሥነ-ስርዓደ ወቅት 

ወደ ገጽ 3 ዞሯል 

የፊርማ ሥነ-ስርዓደ በዯካሄደበት ወቅት 

ወደ ገጽ 3 ዞሯል 

ወደ ገጽ 2ዞሯል 



ገጽ 2 

ምዯባው የኢንስቲትዩቱን ራዕይና ተሌዕኮ ሉያሳካ እንዯሚችሌ ተገሇፀ 
በቅርቡ የተካሄዯው በአስተዲዯር 
እና በዯጋፊ የስራ ሂዯቶች የሚገኙ 
ሰራተኞች ምዯባ የመሰረታዊ የስራ 
ሂዯት ሇውጥ ጥናትን መሠረት 
ያዯረገ በመሆኑ የኢንስቲትዩቱን 
ራዕይና ተሌዕኮ ሉያሳካ 
እንዯሚችሌ በኢንስቲትዩቱ የሰው 
ሃብት ሥራ አመራርና ጠቅሊሊ 
አገሌግልት ዲይሬክቶሬት 
ዲይሬክተር የሆኑት አቶ ሰሇሞን 
ሺመሌስ ገሇጹ፡፡  
ምዯባው በጥናቱ 340 የሰው 
ሃይሌ እና 105 የሥራ መዯቦችን 
የሇየ ሲሆን፤ ይህም ሥራንና 
ሠራተኛን ያገናኘ እንዯሆነ እና 
ሠራተኛው የሚፈሌገውን የስራ 
መዯብ ካሇው ዝግጅት አኳያ 
እንዱጠቁም ተዯርጎ የተከናወነ 
በመሆኑ ሠራተኛውን ተጠቃሚ 
እንዲዯረገው አቶ ሰሇሞን 
ገሌጸዋሌ፡፡  
ሁለም ሠራተኛ በአንድ ጊዜ ወዯ 

አዱሱ ምዯባ መሄድ እንዯማይችሌ 
የገሇጹት አቶ ሰሇሞን ሇዚህም 
ምክንያቱ ብዙ ክፍት የስራ 
መዯቦች በመኖራቸው እና 
እነዚህኑ ክፍት የስራ መዯቦች 
የሚሸፍኑ ሠራተኛች 
አሇመኖራቸው ነው ብሇዋሌ፡፡ 
ዲይሬክቶሬቱ ይህንኑ ታሳቢ 
በማድረግ የቅጥሩን ሥራ ቀዯም 
ብል የጀመረ ሲሆን፤ ሥራ 
በማይበዯሌበት ሁኔታም 
የሚሇቀቀውን የስራ መዯብ ባሇው 
ሰው በመተካት ያከናውናሌ፡፡ ይህ 
እስኪሆን ድረስም ሁለም 
ሠራተኛ የቀድሞ ስራውን እየሰራ 
እንዯሚቆይ ከዲይሬክቶሬቱ 
የተገኘው መረጃ ያመሇክታሌ፡፡  
ቅሬታ አቀራረብን በተመሇከተም 
እስካሁን ቅሬታቸውን ያቀረቡ 
ሠራተኞች የሚገኙ ሲሆን፤ 
ይህም በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 
እንዯሚታይ ተገሌጿሌ፡፡  

ዲይሬክቶሬቱ በቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 
ውስጥ የሚመዯበውን አዱሱን 
የሠራተኛ ተወካይ አመራረጥን 
በተመሇከተ ምርጫውን 
ያከናወነው ኢንስቲትዩቱ 
ተግባራዊ እያዯረገ ባሇው 
የመሰረታዊ የሥራ  ሂዯት ጥናት 

(BPR} መሰረት ሲሆን በዚሁም 
መሠረት ከዚህ ቀዯም በቅሬታ 
ሰሚ ኮሚቴ ውስጥ የሠራተኛው 
ተወካይ የነበሩት አቶ ሃብተየስ 
ኃይለ የዯሌዲይ ኮሚቴ አባሌ 
የነበሩ በመሆናቸውና 
የተሳተፉበትን ድሌድሌ ቅሬታ 
ሇማየት ስሇማይቻሌ የድሌድሌ 
ቅሬታውን ብቻ የሚመሇከት 
ጊዝያዊ የሠራተኛ ተወካይ 
ተመርጧሌ፡፡ በዚሁም መሠረት 
በተካሄዯው ምርጫ  ዶ/ር 
ማሙዬ ሃዱስ ተመርጠዋሌ፡፡  
አቶ ሰሇሞን ሇሰራተኞች 
ባስተሊሇፉት መሌዕክት 
ሠራተኛው ወዯተዯሇዯሇበት 
የስራ ቦታ ሄዶ ሇመስራት 
ያሇውን ጉጉት እና ፍሊጎት 
በጣም አድንቀው ነገር ግን የስራ 
መበዯሌ እንዲይኖር ዲይሬክቶሬቱ 
ወዯ አዱሱ ምዯባ የማሰማራቱን 
ሥራ ብዙ ጊዜ ሳይወስድ 
የሚጨርሰው በመሆኑ እስከዛው 
ሠራተኞች ባለበት ቦታ ሊይ 
ሆነው እንዯቀድሞው በትጋት 
እየሰሩ እንዱቆዩ አሳስበዋሌ፡፡  
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ 
ቁጥር 7794 የሠራተኞች ቅረታ 
አፈታት መብትን ፣የቅረታ 
ማመሌከቻ አቀራረብን፣ የጊዜ 
ገዯብን፣የማጣራት ሂዯትን፣ 
የውሳኔ አሰጣጥን በተመሇከተ 
በዝርዝር ያስቀመጠ ሲሆን፤ 
በዚሁም መሠረት በውሳኔ 
አሰጣጥ ሂዯት ሊይ ኮሚቴው 
ቅሬታዎችንና 
መፍትሄዎቻቸውን ከ15 የስራ 
ቀናት ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ 
አጣርቶ ሇበሊይ አመራር አካሊት 
እንዯሚያቀርብ ተቀምጧሌ፡፡ 
የበሊይ አመራሩም በ10 የስራ 
ቀናት ውስጥ የማፅዯቅ ወይም 
የተሇየ ውሳኔ የመስጠት ወይም 
ጉዲዩን ኮሚቴው እንዯገና 
እንዯሚያየው የማዘዝ ሥሌጣን 
አሇው፡፡  

መካከሌ አንደ ከሆነው እና ተቀማጭነቱ በሆሊንድ 

አገር ከሆነው Becton Dickinson International 

ጋር ሰኔ 29 ቀን 2002 ዓ.ም የሊቦራቶሪ መሳሪያዎች 

ነጻ ጥገና አገሌግልትና የባሇሙያ ስሌጠና የመስጠት 

ስምምነት በሼራተን አዱስ ተፈራረመ፡፡ 

ስምምነቱን የፈረሙት በኢንስቲትዩቱ በኩሌ ዋና 

ዲይሬክተሯ ዶ/ር ጸሏይነሽ መሰሇ ሲሆኑ፤ በBecton 

Dickinson International በኩሌ ዯግሞ ሚ/ር ኒክ 

ብራይት በድርጅቱ የምሥራቅ አፍሪካ ሪጅናሌ 

ዲይሬክተር ናቸው፡፡ 

ድርጅቱ የፈረመው ውሌ ሇኢንስቲትዩቱ ባቀረባቸው 

ከ120 በሊይ በሚሆኑ FACS Count እና 15 

በሚሆኑ FACS Caliburs በተሰኙ መሣሪያዎች ሊይ 

ሇሚቀጥለት አምስት ዓመታት ከክፍያ ነጻ የሆነ 

የጥገና አገሌግልት ሇመስጠትና በማዕከሌና በሁለም 

ክሌልች የባሇሙያዎችንም የአጠቃቀምና የጥገና 

አቅም ሇመገንባት የሚያስችሌ ነው፡፡ 

መሣሪያዎቹ ኤች አይ ቪ በዯማቸው ሇሚገኝ 

ወገኖች የዕድሜ ማራዘሚያ መድሃኒቱን ሇማስጀመር 

የአገሌግልቱ ተጠቃሚዎች የሚገኙበትን የህመም 

ዯረጃ ሇመሇየት የሚያስችለና መድሃኒቱንም ከጀመሩ 

በኋሊ የታየውን ሇውጥ ሇመቃኘት የሚያስችለ 

ሲሆኑ፤ የተዯረገው ስምምነትም ኢንስቲትዩቱ 

ሇመሣሪያዎቹ የሚያወጣውን የጥገና ወጪ ሙለ 

ሇሙለ የሚያስቀር ነው፡፡  

በስምምነቱ ሥነ-ስርዓት ወቅት ዶ/ር ጸሏይነሽ መሰሇ 

ድርጅቱ ከኢንስቲትዩቱ ጋር በዘሊቂነት አብሮ 

ሇመሥራት ስሊሳየው ፍቃዯኝነት አመስግነው ይህ 

ስምምነት ኢንስቲትዩቱ በአገሪቱ ያሇውን የጤና 

ሊቦራቶሪዎች ሥርዓት ሇማጠናከር ከሚያርገው ጥረቶች 

መካከሌ አንደ እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡ 

ዶ/ር ጸሏይነሽ አያይዘውም ይህ ስምምነት ከዚህም 

በተጨማሪ ሕብረተሰቡ ያሌተቋረጠ የሊቦራቶሪ 

አገሌግልት እንዱያገኝ የሚያስችሌ ከመሆኑም በሊይ  

በሚሰጠው የሰው ኃይሌ ስሌጠና በመሣሪያዎቹ ዘሊቂነት 

ያሇው አገሌግልት ሇመስጠት፣ ብቃት ያሇው የሰው 

ኃይሌ ሇመገንባትና ከመሳሪያው ጥገና ጋር ሇተያያዙ 

ችግሮች ዘሇቄታዊ መፍትሄ ሇመስጠት የሚያስችሌ 

እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡ 

 በአገሪቱ በሽታን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር እንዱሁም 

የተቀሊጠፈ የጤና አገሌግልት ሇመስጠት ከሚዯረጉ 

ጥረቶች አንደ የሊቦራቶሪዎችን አቅም በማዕከሌና 

በክሌሌ ዯረጃ በመገንባት በአስተማማኝ የጤና ሊቦራቶሪ 

ውጤቶች ተጠቃሚ የሆነ ኅብረተሰብ መፍጠር ነው፡፡ 

ኢንስቲትዩቱ ይሄንኑ ተግባር በተሳካ ሁኔታ ሇማከናወን 

የማዕከሌና የክሌሌ ሊቦራቶሪዎች ባሇሙያዎችን 

የማሰሌጠን፣ የሊቦራቶሪ ጥራት ቁጥጥር የማድረግ እና 

የሊቦራቶሪ መሳሪያዎችን የመጠገን አገሌግልት 

በመስጠት ሊይ እንዯሚገኝ ይታወቃሌ፡፡ 

ኢንስቲትዩቱ የመሣሪያዎች... 

አቶ ሰሇሞን ሺመሌስ 
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 የወባ መድሃኒት ... 

ኤች አይ ቪ ሊ ቦራቶሪዎች 

የተውጣጡ ስምንት ባሇሙያዎችን 

ያሳተፈ ነው፡፡ 

ሥሌጠናውን የሰጡት ጆሴፍ 

አብደሊህ የተሰኙ የአሜሪካን 

የበሽታዎች መከሊከያና መቆጣጠሪያ 

ማዕከሌ (CDC) የወባ ሞሉኪውሊር 

ቴክኒክ ኤክስፐርት ሇዝግጅት 

ክፍሊችን እንዯገሇጹት ሥሌጠናው 

እስካሁን የወባ በሽታን መድሃኒት 

ብግርነት ሇመሇየት የሚሰራበትን 

የምርምር ቴክኒክ ካሇበት ወዯ ተሻሇ 

ዯረጃ የሚያሻግረው ሲሆን፤ 

ቴክኒኩም ወዯ ፊት የሚመጡ 

አሠራሮችን በቀሊለ ተግባራዊ 

ሇማድረግም ጭምር የሚረዲ ነው፡፡  

የወባ በሽታ ሊቦራቶሪ ስሌጠናውን 

ሇማካሄ ድ  በቂ  መሳ ሪያዎች 

እ ን ዲ ለ ት ና  ሰ ሌ ጣ ኞ ቹ 

ተመራማሪዎችም አዱሱን ቴክኒክ 

ፈጥኖ በመቀበሌ በኩሌ ያሳዩትን 

ክህልት ያዯነቁት ተመራማሪ 

ቴክኒሺያን ጆሴፍ ‹‹ይህ ሥሌጠና 

በአሁኑ ሰዓት ሇህሙማን እየተሰጡ 

ያለ የወባ በሽታ መድሃኒቶች ፈውስ 

መስጠት አሇመስጠታቸውን ጠሇቅ ባሇ 

አሠራር በመሇየት ብግርነት ያሳዩ 

መድሃኒቶች ን  ሇይቶ  ሇፖሉሲ 

አውጪዎች በማቅረብ ወዯ ላልች 

መድሃኒቶችና ተዛማጅ ውሳኔዎች 

ሇመግባት እንዱችለ የሚረዲ ነው›› 

ሲለ አክሇው ገሌጸዋሌ፡፡ 

ሥሌጠናውን በበቂ ሁኔታ ሇማካሄድ 

በወባ ሊቦራቶሪ ካለ መሳሪያዎች 

በተጨማሪ በኤች አይ ቪ ሊቦራቶሪ 

የሚገኘው ጂኖም ሲኴንሰር የተሰኘው 

መሣሪያም ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ-ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት የወባ በሽታን ሇመከሊከሌና 

ሇመቆጣጠር የሚዯረገውን አገራዊ 

ርብርብ በሚያካሂዲቸው የምርምር 

ሥራዎች የሚያግዝ ሲሆን፤ ከፍተኛ 

ባሇሙያዎችን በማስመጣት የዚህ 

ዓይነት ሥሌጠናዎችን ማካሄደም 

በዘርፉ ያለ ባሇሙያዎች የጠሇቀ 

ክህልት ኖሯቸው ርብርቡን እንዱያግዙ ያስችሊሌ፡፡ 

ሥሌጠናው የተካሄዯው የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ-ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት የወባና ኤች አይ ቪ ሊቦራቶሪዎች 

ከአሜሪካን የበሽታዎች መከሊከያና መቆጣጠሪያ ማዕከሌ እና 

ከአይካፕ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር ነው፡፡ 

ጆሴፍ አብደሊህ 

ክንውን የመዲሰስና መጪውንም በበሇጠ 

ሁኔታ ማቀደ ኢንስቲትዩቱ ብሔራዊ 

የሊቦራቶሪ ሥርዓቱን ሇማጠናከር 

የሚያዯርገውን እንቅስቃሴ ይበሌጥ 

የሚያጎሇብተው ነው፡፡ 

የኢንስቲትዩቱን የበሊይ ኃሊፊዎችና 

ባሇሙያዎችን ጨምሮ የአጋር ድርጅቶች፣ 

የክሌሌ ሊቦራቶሪዎችና የዩኒቨርሲቲዎች 

ተወካዮች በተሳተፉበት በዚሁ የዲሰሳና 

የእቅድ መድረክ ሊይ ከአጋሮችና ባሇድርሻ 

አካሊት ጋር በቅንጅት በመሥራት የሊቦራቶሪ 

አቅም በብሄራዊ ዯረጃ በተሇይም በኤች አይ 

ቪ/ኤድስ፣ በሳንባ ነቀርሳ እና በወባ ሊይ 

ሇውጥ ማስመዝገቡ ተገሌጿሌ፡፡  

በውይይቱ መክፈቻ ወቅት የኢትዮጵያ ጤናና 

ሥነ-ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና 

ዲይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ጸሏይነሽ መሰሇ 

እንዯገሇጹት የሊቦራቶሪ አሠራርን 

አስመሌክቶ በብሄራዊ ዯረጃ የተመዘገቡ 

ውጤቶች ቢኖሩም፤ የአሰራር ሥርዓቱ 

አሁንም የሊቦራቶሪ አወቃቀርን፣ የሰሇጠነ 

የሰው ኃይሌን፣ የመሣሪያዎች አመራርን 

እና የሊቦራቶሪ እቃዎች አቅርቦትን 

አስመሌክቶ ውስንነቶች ይታዩበታሌ፡፡ ዶ/ር 

ጸሏይነሽ እንዲለት እንዚህን ችግሮች 

ሇመታዯግ የሊቦራቶሪ የጥራት አመራር 

ሥርዓትን መዘርጋትና መተግበር 

በኢንስቲትዩቱ ቅድሚያ የተሰጠው ተግባር 

ነው፡፡ 

በመክፈቻው ሥነ-ስርዓት ሊይ የሲዱሲ 

ኢትዮጵያ ተወካይ የሆኑት ዶ/ር የኔው 

ከበዯ በበኩሊቸው ሲዱሲ በክሌሌ ሊቦራቶር 

ጥራት አገሌግልት ዙርያ ከኢንስቲትዩቱ 

ጋር እየሠራ እንዯሚገኝ ገሌጸው መሌካም 

ተሞክሮዎችን ሇመሇዋወጥ እና የተሠሩ 

ሥራዎችን ይበሌጥ ሇማጠናከር መድረኩ 

ወሳኝ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡  

በመድረኩ ሊይ ዶ/ር ጉዯታ ትበሶ Status 

of the National Laboratory System 

በሚሌና Early Infant Diagnosis በሚሌ 

ርዕስ ሊይ፣ ዶ/ር የኔው ከበዯ PEPFAR/

CDC Support of the National Labo-

ratory System በሚሌ ርዕስ ሊይ፣ አቶ 

ጎንፋ አያና Referral linkage እና Labo-

ratory Accreditation በሚሌ ርዕስ ሊይ፣ 

አቶ ካሳዬ ተክኤ Laboratory Support for 

Public Health Emergency በሚሌ ርዕስ 

የሊቦራቶር አቅም ግንባታ ... 



የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስዱትዩት 

በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት 
ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ የሚታተም 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሏይነሽ ኤሌያስ 
    ዲግም መርሻ 
 
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
    ሚሉዮን ከበዯ 
ኮምፒውተር ጽሐፍ 
    ክብነሽ እንግዲ 
     
 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 

 

 
ehnri@telecom.net.et 
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የኢንስቲትዩቱ ባሇሙያ የምርምር መጽሏፍ አሳተሙ 
በኢንስቲትዩቱ በክትባትና 
ዲይኖስቲክ ምርት 
ዲይሬክቶሬት ተመራማሪ 
የሆኑት ዶ/ር አሰፋ ዯሬሣ 
Ovine Pasteurellosis, 
Epidemiology and 
Strain Characterization 
በሚሌ ርዕስ በበጎች 
የመተንፈሻ አካሌ በሽታና 
የመከሊከያ ክትባት ጥናትና 
ምርምር ዙሪያ የምርምር 
መጽሀፍ አሳተሙ፡፡ 
ምርምሩ የተካሄዯበት የበጎች 
የመተንፈሻ አካሌ በሽታ 
በቀድሞ ስያሜው 
ፓስተውሬሊ  / Pas-
teurella/ በመባሌ 
የሚታወቅ ሲሆን በአዱሱ 
ስያሜው ዯግሞ 
ማንሄይማ /Manheima / 
በሚባሌ የሚታወቅ 
በባክቴሪያ ሕዋስ የሚከሰት 
በሽታ ነው፡፡  
የምርምር መጽሏፉን እንዯ 
አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 
በግንቦት 2010 ያተመው 
ጀርመን ሀገር የሚገኘው 
ERLAG, Dr. Muller  
የተሰኘው አሳታሚ ድርጅት 
ነው፡፡ 
የበሽታው አምጪ 
የባክቴሪያ ሕዋስ የእንስሳው 
ጤና በጥሩ ሁኔታ ሊይ 
በሚገኝበት ጊዜ ምንም 
ዓይነት ጉዲት ሳያዯርስ 
በመተንፈሻ አካለ ውስጥ 
አብሮ የሚኖር 
ማይክሮፍልራ ነው፡፡ ነገር 
ግን የእንስሳው ጤና 
በተሇያዩ ምክንያቶች 

የሚገኘውን ክትባት 
ፍቱንነትና የጥራት ዯረጃ 
የበሇጠ ሇማሻሻሌ ይረዲሌ፡፡  
በዚህ ረገድ ካለት 17 
ዓይነት የባክቴሪያው 
ዝርያዎች /Serotypes/ 
ሇክትባት ምርት አገሌግልት 
ፋይዲ ያሊቸው ሁሇት 
የባክቴሪያ ዝርያዎች /
M.haemolytica A1 እና 
A6 / ከሀገር ውስጥ የበግ 
ዝርያዎች በሊቦራቶሪ 
ተሇይተው ተመዝግበዋሌ፡፡  

ሇምሣላ ከፍተኛ ቅዝቃዜና 
ሙቀት ሲያጋጥመው' 
ረዥም የትራንስፖርት ጉዞ 
ሲያዯርግና ላልች በሽታን 
የመቋቋም አቅም የሚጎደ 
በሽታዎች በሚከሰቱበት ጊዜ 
ሇባክቴሪያው ምቹ 
ሁኔታዎች ስሇሚፈጥሩ 
የመተንፈሻ አካሌ በሽታ 
ሆኖ ይከሰታሌ፡፡  
የምርምር መጽሏፉ 
ሀገራችን በበግ ሀብቷ 
ተጠቅማ የሥጋ 
ኢንደስትሪና የውጭ ገበያን 
ሇማበረታታት በጀመረችው 
ኤኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ 
እንዱሁም ሇክትባት 
አምራች ኢንስቲትዩቶች 
የሊቀ ድርሻ እንዯሚኖረው 
ዶ/ር አሰፋ ዯሬሳ 
ተናግረዋሌ፡፡ 
የምርምር መጽሏፉ ጭብጥ 
በተተነተነበት በመጽሏፉ 
የጀርባ ገጽ እንዯተገሇጸው 
የእንስሳት የመተንፈሻ አካሌ 
በሽታን ሇመከሊከሌ 
በሀገራችን እየተመረተ 

እነዚህ ሁሇት የባክቴሪያ 
ዝርያዎች በአሁኑ ወቅት 
በሀገራችን ዯብረዘይት 
በሚገኘው ብሄራዊ 
የእንስሳት ጤና ጥበቃ 
ኢንስቲትዩት እየተመረተ 
ሇሚገኘው የበጎች 
የመተንፈሻ አካሌ የመከሊከያ  
ክትባትም ዕጩ ዝሪያ 
ሆነው /Candidate Vac-
cine strain from Local 
isolate /  መቅረብ 
እንዯሚችለ ተረጋግጧሌ፡፡ 

ዶ/ር አሰፋ ዯሬሣ  


