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በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ 

ክንውኖች ላይ በማተኮር 
የሚታተም 

 
ቅጽ 1 ቁጥር 9 

ግንቦዴ 12 ቀን 2002 ዓ.ዔ 

 

በ ፌዴራኴ  ጤና  ጥ በቃ  ዑኒ ስዳር  
የ ኢ ዴ ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥነ  ዔግብ  ዔ ርዔር  ኢ ን ስ ዱ ዴ ዩዴ   

ዯረጃ የነበረው ሲሆን፤ ይሄኛው 
በአሇም የጤና ዴርጅት ዴጋፍ 
የተገኘው መሳሪያ ግን እነዚህን 
ሁለ ችግሮች የሚያቃሌሌ ነው፡፡ 

ኢንስቲትዩቱ የሊቦራቶሪ አቅም ግንባታ እያካሄዯ ነው 
የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት ከሊቦራቶሪ 
አቅም ግንባታ ጋር በተያያዘ 
እያከናወነ ካሇው ተግባራት 
መካከሌ አንደ የሆነውን የካሌቸር 
ማ ን በ ቢ ያ  ኬሚካሌ  እ ና 
ሴንሴቲቪቲ በሚሰራ መሳሪያ ሊይ 
ያተኮረ ሥሌጠና ከግንቦት 09 
እስከ 13 ቀን 2002 ዓ.ም ዴረስ 
ሇ ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ቱ  የ ዘ ር ፉ 
ባሇሙያዎች ሰጠ፡፡  
የባክቴሪዎልጂ ፈንገስ ጥናት 
ቡዴን አስተባባሪ የሆኑት አቶ 
እንዴሪስ መሐመዴ እንዯገሇጹት 
እስከ አሁን በኢንስቲትዩቱ 
ሲሰራበት የነበረው የባክቴሪዎልጂ  
መሳርያ በቴክኒካዊ ብቃቱ በጣም 
ኋሊቀር የነበረና በጥራት እና 
በፊጥነቱም ሇበሸተኞው ውጤት 
ከመስጠት አኳያ በጣም ዝቅተኛ 

አሁን የመጣው ይህ Vitek-2 
የተባሇው ዘመናዊ መሳሪያ እጅግ 
በጣም የረቀቀና በአህጉራችን 
በአፍሪካ ውስጥም በጥቂት 

የኢንስቲትዮቱ ስትራቴጂክ ዕቅዴ ሇውይይት ቀረበ 

የማዲበሪያ ውይይት ከግንቦት 
2 እሰከ 4 ቀን 2002 ዓ.ም 
በአዲማ ከተማ ተካሄዯ፡፡  
ሰነደን ሇማዲበር በተዯረገው 

የኢንስቲትዩቱን የመጪዎቹን አምስት 
አመታት ማሇትም ከ2003 እስከ 2007 
ዓ.ም ያሇውን እንቅስቃሴና አካሄዴ 
የሚያመሊክተው ስትራቴጂክ እቅዴ ሊይ 

ውይይት ሊይ 
የኢንስቲትዩቱ አመራር 
አካሊት እና 
የሚመሇከታቸው 
ባሇሙያዎች፣  የአሇም 
ጤና ዴርጅት ተወካዮች፤ 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ባሇሙያዎች፣ ከሃብኮ ' 
ከሲዱሲ እና በሥሩ ካለ 
የተሇያዩ ዩኒቨርስቲዎች 
' ከጤና ባሇሙያዎች 
ማህበር ' ከFIND  ' 
ከአዱስ አበባ ዩንቨርስቲ 
ከክሌሌ ጤና በሮዎች ' 
ከዩኒሴፍ እና ላልች 
የሚመሇከታቸው 
የባሇዴርሻ አካሊትና 

በውስጥ ገጾች፡ 
 

የኢንስቲትዩቱ 
ዴረ-ገጽ የሙከራ 
ስርጭት ጀመረ 

 
የ ውጭ  አ ገ ር 

ስ ኴ ጠ ና ዎ ች ና 

ዴ ዔ ህ ር ዲ  

ጉብኝድዴ 
 

ዜና እረፍዴ 
 
 

ሥኴጠናጐ በዯካሄደበዴ ጏቅዴ 

ዶ/ር ፀሐይነሽ ዏቧኯ   እና የሲዲሲ ኢዴዮጵያ  ዳይሬክዯር ዶ/ር  ድዒስ ኬንየን በዏዝጊያ ሥነ-ሥርዓደ ጏቅዴ  

ጏደ ገጽ 3 ዞሯኴ 

ጏደ ገጽ 3 ዞሯኴ 
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ቴክኒኮችን በማሳወቅ ረገዴ ከፍተኛ ሚና 
ይኖረዋሌ፡፡  
 
ዋ ና  ዲ ይ ሬ ክ ተ ሯ  በ ማ ከ ሌ ም 
ባሇዴርሻዎች፣ ሇጋሾች፣ የምርምር 

ተ ቋ ማ ት ፣  የ ሚ መ ሇ ከ ታ ቸ ው 
የመንግሥት አካሊት እና የኢንስቲትዩቱ 
ሠራተኞች ኢንስቲትዩቱ የጤና 
አገሌግልቱን ሇማሳዯግ የሚያዯርገውን 
ጥረት እንዱያግዙ ጠይቀዋሌ፡፡   
 
የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ-ምግብ ምርምር 
ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት  የ ሚ ሰ ጣ ቸ ው ን 
አገሌግልቶች እና የምርምር ውጤቶች 
ሇማሳወቅና ተዯራሽ ሇማዴረግ 
ከሚያሰራጫቸው የህትመት ውጤቶች 
በተጨማሪ የዴረ-ገጽ/ዌብ ሳይት/ 
አገሌግልት መጀመር ኢንስቲትዩቱን 
በ አ ሇ ም  አ ቀ ፍ  ዯ ረ ጃ 
እንዯሚያስተዋውቀው ይታመናሌ፡፡ 
 

የኢንስቲትዩቱ ዴረ-ገጽ የሙከራ ስርጭት ጀመረ 

www.ehnri.gov.et የተሰኘው 
የኢንስቲትዩቱ ዴረ-ገጽ ከሚያዚያ 
ወር 2002 ዓ.ም ጀምሮ የሙከራ 
ስርጭቱን ጀምሯሌ፡፡ 
 
የዴረ-ገጹን መጀመር አስመሌክቶ 
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር ድ/ር 
ጸሐይነሽ መሰሇ በዴረ- ገጹ 
የመጀመሪያ ገጽ ሊይ ባስተሊሇፉት 
መሌዕክት እንዯገሇጹት፤ ዴረ-ገጹ 
ኢንስቲትዩቱን እና ኢንስቲትዩቱ 
የጤናውን ዘርፍ ሇማዲበር እያዯረገ 
ያሇውን እንቅስቃሴ ከማስተዋወቁ 
በተጨማሪ የምርምር ውጤቶችን 
በማሰራጨት፣ የክትባት ምርቶችን 
መረጃ በማቀበሌ እና የሊቦራቶሪ 

ዶር ፀሐይነሷ ዏቧኯ 

በኢንስቲትዩቱ ሉካሄደ የታቀደ ክንውኖችን 
በቅዴሚያ የሚያስታውቅ ሲሆን፤ የስሌጠናና 
የአውዯ ጥናት ተሳታፊዎችም በዴረ-ገጹ 
አማካኝነት /online/ እንዱመዘገቡ እና 
ወቅታዊ መረጃ እንዱያገኙ የሚያስችሌ 
ነው፡፡   
 
የኢንስቲትዩቱ ዴረ-ገጽ ሇፌዳራሌ ጤና 
ጥበቃ ሚኒስትርና ሇሚኒስትሩ ኤጀንሲዎች፣ 
ሇ አ ጋ ሮ ች ና  ባ ሇ ዴ ር ሻ  አ ካ ሊ ት ፣ 
ሇሚመሇከታቸው የመንግሥት አካሊት፣ 
ሇተመራማሪዎች፣ ሇክሌሌ ጤና ቢሮዎች፣ 
በሁለም ዯረጃ ሇሚገኙ የጤና ተቋማት 
ሠራተኞች፣ ሇኢንስቲትዩቱ ሠራተኞችና 
ሇመገናኛ ብዙሃን መረጃን በማዴረስ ሊይ 
ያነጣጠረ ነው፡፡ 

 ይሄው ዴረ-ገጽ ከዚህም በተጨማሪ 
ሇክሌሌ ጤና ቢሮዎችም የሊቦራቶሪ 
ቴክኒኮችን የሚያስተዋውቅ ሲሆን፤ 
በሊቦራቶሪ ወቅታዊ ጉዲዮች ሊይም 
ሙያዊ ምክር ይሠጣሌ፡፡ ዴረ-ገጹ 

‹‹ዴረ-ገጹ የምርምር ውጤቶችን 
በማሰራጨት፣ የክትባት ምርቶችን መረጃ 

በማቀበሌ እና የሊቦራቶሪ ቴክኒኮችን 
በማሳወቅ ረገዴ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋሌ›› 

http://www.ehnri.gov.et
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የታቀዯ መሆኑ ተገሌጹዋሌ፡፡  
 
ስትራቴጅክ ዕቅደ በህብረተሰብ ጤና ምርምር ዘርፍ ቅዴሚያ 
የሚሰጣቸውን ሇይቶ ያስቀመጠ ሲሆን፤ ይህም ተሊሊፊና 
ተሊሊፊ ያሌሆኑ በሽታዎችን፣ የሥነ ምግብ ችግሮችን፣ ባህሊዊ 
መዴሃኒትን፣  የአከባቢ ጤና፣ hygiene and occupational 
hazardን  ያጠቃሌሊሌ፡፡  
 
ሇውይይቱ የቀረበው ረቂቅ ሰነዴ በኢንስቲትዩቱ የሥራ አመራር 
አካሌ እና ይሄንኑ ጉዲይ በሚከታተሇው የኢንስቲትዩቱ 
የስትራቴጂክ  ዕቅዴ ኮሚቴ አማካኝነት  ሇተሰብሳቢው ገሇጻ 
የተዯረገበት ሲሆን፤ የውይይቱ ተሳታፊዎችም በሦስት ቡዴን 
ተከፋፍሇው ሰነደን በጥሌቀት በመመርመር  ሰነደን ሇማዲበር 
የሚረደ ግብአቶችን ሰጥተዋሌ፡፡ 
 
በውይይቱ መዝጊያ ወቅት የኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር ድ/ር 
ፀሐይነሽ  መሰሇ እንዯገሇጹት ተሳታፍዎቹ ጠቃሚ ግብአቶችን 

ያበረከቱ ሲሆን፣ ይህንን 
ግብዓት የኢንስቲትዩቱ ሥራ 
አመራርና የስትራቴጂክ እቅደ 
አዘጋጅ ኮሚቴ  በመቀበሌ 
የዕቅደ አካሌ እንዯሚያዯርጉት 
ተገሌጿሌ፡፡  
 
ድ /ር  ፀሐይነሸ  መሰሇ 
በማከሌም  ‹ ‹ እ ያ ንዲ ንደ 
የውይይቱ ተሳታፊ ዕቅደን 
በጥሌቀትና በአንክሮ በማየት 
ሇ ሰ ጠ ው  አ ስ ተ ዋ ጽ ኦ 
ምስጋናዬን አቀርባሇሁ› › 
ብሇዋሌ፡፡   
 
በቅርቡ በተካሄዯው መሠረታዊ 
የስራ ሂዯት ጥናት የአዯረጃጀት 
ሽግግር ሲዯረግ፤ በዚህም  
ሁሇት  የስራ ሂዯቶችን  
ማ ሇ ት ም  የ ም ር ም ር ና 
ቴክኖልጂ ሸግግር ወሳኝ የስራ 
ሂዯትን እንዱሁም የህብረተሰብ 
ጤና አዯጋ ክትትሌና ቁጥጥር 
ወሳኝ የስራ ህዯትን ዋና የሥሪ 
ሂዯቶች አዴርጎ ሇይቶ 
እንዲስቀመጠ ይታወቃሌ፡፡ 

የሇጋሽ ዴርጅቶች ተወካዮች 
ተገኝተዋሌ፡፡  
 
የኢንስቲትዩቱ የአምስት ዓመት 
ስትራቴጂክ ዕቅዴ በኢንስቲትዩቱ 
የሥራ አመራር  አ ካ ሊት 
ተነሳሽነት የተጀመረ ሲሆን፤  
መሠረት ያዯረገውም የbalcnced 
score card አሠራር ሂዯትን 
ነው፡፡ 
 
ስትራቴጂክ ዕቅደን በማዘጋጀት 
በዚሁ ሂዯት የኢንስቲትዩቱን 
ወሳኝ ጉዲዮችና ችግሮቹን 
ሇመሇየት ያለ መሌካም 
አጋጣሚዎችንና ስጋቶችን 
እንዱሁም ጥንካሬና ዴክመትን 
የመተንተን ሥራ ተከናውኗሌ፡፡ 
ይህም የጠራ ስትራቴጂካዊ 
አ መ ሇ ካ ከ ት  አ ሇ መ ኖ ር ፣  
የምርምር እና የህብረተሰብ ጤና 
አዯጋ አመራር አቅም ውስንነት 
መከሰት እንዱሁም የሥራ 
አመራር ሥርዓት ብቃት ማነስ 
የሚለትን ሇይቶ አውጥቷሌ፡፡  
 
ይሁን እንጂ፤ የስትራቴጂክ 
እቅደ ዓሊማ እነዚህን ውስንነቶች 
ሇመሙሊትና የኢንስቲትዩቱን 
ራዕይና ተሌዕኮ ከግብ ሇማዴረስ 

ሀገራት ብቻ የሚገኝ ሲሆን፤ 
በኢትዮጵያም የመጀመሪያው 

የኢንስቲትዮቱ ስትራቴጂክ...   

ኢንስቲትዩቱ የሊቦራቶሪ አቅም... 

የቡድን ውይይዴ በዯደረገበዴ ጏቅዴ 

ነው፡፡ 
መሳሪያው ወዯ 1.5 ሚሉዮን 

ብር የሚገመት ወጪ የወጣበት 
ሲሆን፤ የሊቦራቶሪ ውጤት 
ሇበሽተኞች ሇመስጠት በጣም 
ፈጣንና በኮሙፕውተር እየተመራ 
የሚሰራ በመሆኑ ጥራቱ በጣም 
አስተማማኝ ከመሆኑም ባሻገር 
የሰውን ጉሌበት እና ጊዜ 
የሚቆጥብ ነው፡፡  
 
በሀገራችን በተሇያ ጊዜያት 
በወረርሸኝ መሌክ የሚከሰቱ 
በሽታዎች በመኖራቸው የዚህ 
ዘመናዊ መሳርያ መተከሌ 
በወረርሸኝ መሌክ የሚከሰቱትን 
በሸታዎች በቁጥጥር ስር ሇማዋሌ 
የሚከናወኑትን ተግባራት በእጅጉ 
እንዯሚያግዝ አቶ እንዴሪስ 
መሀመዴ የ ገ ሇጹ  ሲሆን፤ 
መሳሪያው ከዚህ በተጨማሪም 
ዕሇት በዕሇት ሇሚከናወኑ 
የምርምር ሥራዎችም በጣም 
አጋዥ ነው ብሇዋሌ፡፡ 
 

ሥሌጠናው ሁሇት ክፍልች ያለት 
ሲሆን፤ የመጀመሪያው ዙር 
በመሣሪያው አተካከሌ ሊይ 
ያተኩራሌ፡፡ ሁሇተኛው የስሌጠናው 
ክፍሌ ዯግሞ ከመሳሪያው ተከሊ 
በኋሊ በመሳሪያው አጠቃቀም ሊይ 
የሚያተኩር ነው፡፡ ሥሌጠናው 
የሚሰጠው ከባክቴሪዎልጂና ፈንገስ 
ጥናት ቡዴን እና ከጥገና ቡዴን 
ሇተውጣጡ የኢ ን ስቲትዩቱ 
ሠራተኞች ሲሆን፤ ስሌጠናዉን 
የሚሰጡት ከኬንያ የመጡ 
የሲስተም ኢንጅነር ባሇሙያ 
የሆኑት ሚ/ር ዳቪዴ ቡዋየር 
ናቸው፡፡  

ኯስኴጠናው ዯሳዲፊዎች የዔስክር ጏረቀዴ በዯቧጠበዴ ጏቅዴ 



የኢዴዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ዔግብ ዔርዔር 

ኢንስዱዴዩዴ 

በኢትዮጵያ ጤናና 
ሥነምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሐይነሽ ኤሌያስ 
    ዲግም መርሻ  
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
ጽሑፍ፡- 
    ክብነሽ እንግዲ 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 
 

 

   ehnri@telecom.net.et 
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ዜና እረፍዴ 

  

ዶ/ር  ዶርነዴ አቦዬ 

 

ከዔግብ ሳይንስና ስነ 
ዔግብ ዔርዔር 

ዳይሬክድሬዴ interna-

tional development 

and environmental 

resort በዑኴ ርዕስ 

ከጥር 21 እቧከ 23 ቀን 

2002 ዓዔ ድረስ 

በዷርዏን አገር 

በዯዘጋዷው ስብቧባ ኲይ 

ዯካፍኯው 

ዯዏኴቧጒኴ፡፡ 

 

አድ  ስንዴው ዏካሻ 

 
 ከጏባና ቬክዯር ጏኯድ 

በሽዲዎች ዔርዔር 

ቡድን  malaria speci-

men bank በዑኴ ርዕስ 

ከጥር 26 እስከ 28 ቀን 

2002 ዓ.ዔ ድረስ 

በባንኮክ ከዯዒ 

 

  ጏ/ሮ  ጽጌረዳ አቧፋ  

 
ከኅብረዯቧብ  ጤና 

ኬዑስዴሪ ቡድን grand 

water resources and 

treatment   በዑኴ ርዕስ 

UNESCO ባዘጋዷው 

የአጭር ጊዜ ስኴጠና ኲይ 

ከየካዱዴ 22 እስከ 

ዏጋቢዴ 10 ቀን 2002 

ዓ.ዔ ድረስ ዯካፍኯጒኴ፡፡  

 

 

አድ ገረዏው ጣቧው  

 
ዯኲኲፊና ዯኲኲፊ ካኴሆኑ 

በሽዲዎች ዔርዔዯር 

ዳይሬክድሬዴ በሲውድን 

ስድክሆኴዔ ካሮኒስካ 

ኢንስዴዱዩዴ ከየካዱዴ 

22 እስከ ዏጋቢዴ 12 

ቀን 2002 ዓ.ዔ ድረስ 

በዯዘጋዷው የአጭር ጊዜ 

ስኴጠና ዯሳዴሯጒኴ፡፡ 

 

የውጭ አገር ስኴጠናዎችና ዴዔህርዲ ጉብኝድዴ  

በዯካሄደው ስኴጠና ኲይ 

ዯሳዴሯጒኴ፡፡  

 

አድ  ዐኰአኯዔ 

አጎናሯር  

 
ዯኲኲፊ ካኴሆኑ በሽዲዎች 

ዔርዔዯር ዳይረክድሬዴ 

ቢኴ ኤንድ ዓና ጌዴስ 

ፋውንደሷን በአዓሪካ 

ሳንዲፌ ከየካዱዴ 6 እስከ 

የካዱዴ 13 ቀን 2002 

ዓ.ዔ ባዘጋዷው አውደ 

ጥናዴ ኲይ ዯካፍኯጒኴ፡፡ 

 

 

አድ ጎንፋ አያና  

 
ከክኴኴ ኲቦራድሪ አቅዔ 

ግንባዲ ዳይሬክድሬዴ  

ከጥር 24 እስከ 28 ቀን 

2002 ዓ.ዔ ድረስ 

በዲይኲንድ የሥራ 

ጉብኝዴ አድርገው 

ዯዏኴቧጒኴ፡፡ 

 

ዶ/ር  ጉደዲ ዴቤሶ 

 

ክኴኴ ኲቦራድሪዎች 

አቅዔ ግንባዲ 

ዳይሬክድሬዴ በኳሴድ 

ዒሴሩ ከዯዒ Labora-

tory Strengthening  
in High TB Burden 

A.C በዑኴ ርዕስ የካዱዴ 

17/2002ዓዔ 

በዯካሄደው ሴዑናር 

ዯካፍኯጒኴ 

  
 

 

 

 

ወ/ሮ ገነት አምዯብርሃን 
በሰሜን ሸዋ መዘዞ አካባቢ 
ነሐሴ 12 ቀን 1952ዓ ም 
ተወሇደ፡፡  
 
ከታህሳስ 20 ቀን 1979 ዓ. 

ም ጀምሮ በኢንስቲትዩቱ 
ሊቦራቶሪ በጽዲት ሠራተኛ 
የሥራ መዯብ ተቀጥረው 
ህይወታቸው እስካሇፈበት 
እስከ ሚያዝያ 18 ቀን 2002 ጏ/ሮ ገነዴ አዔደብርሃን  እኝህ ነበሩ 

ዓ.ም ዴረስ ኢንስቲትዩቱን 
አገሌግሇዋሌ፡፡ 
 
 በወይዘሮ ገነት ሞት 
ምክንያት የዯረሰውን ሀዘን 
አስመሌክቶ ሇቤተሰቦቻቸው፣ 

ሇጓዯኞቻቸው፣ ኯኢንስዱዴዩደ  

የሥራ  ባኴደረቦቻዶው ሁኰ   

ዏፅናናዴን  እንዏኛኯን፡፡ 

  


