
ጏደ ቇፗ 3 ክሯኴ 

ጏደ ቇፗ 4ክሯኴ 

  በውስጥ ቇጾች፡- 

ሇኢንስቲትዩቱ ሴት ጥበቃና ፅዲት ሠራተኞች የሙያ ማሻሻያ ሥሌጠና ተሰጠ 

የዓሇም ኤዴስ ቀን በኢንስቲትዩቱ ተከበረ 

ጏደ ቇፗ 2 ክሯኴ 

በኢንስዱዴዩደና እንግኬ ቇር ከዑቇኗው ዘፓ 

ኢንዯርናሽናኴ (RIPA International  ከዯባኯ 
ድርጅዴ ቊር በዯደዖቇ ስዔዔነዴ በኢንስዱዴዩደ 
የዯነደሰ የዯኯያዩ ፕሮጀክድችንና ፕሮግዙዕችን  
ውጤዲዒ በሆነ ሁኔዲ ዯግባዙዊ ኯዒድዖግ 
እንዲቻኴ በፕሮጀክዴና ፕሮግዙዔ ሥዙ ዏዙር 
ኲይ በዏስዙዴ ኲይ ኯዑቇኘ የዒኔጅዏንዴና 
የፕሮጀክዴ ስዯባባዘዎች የቅዔ ግንባዲ 
ስኴጠና ከኦክድበር 24-28/2011 ዓ/ዔ ባኰዴ 
ቀናዴ በኢንስዱዴዩደ የስብቧባ ዳዙሽ 
ዯቧጥቷኴ፡፡ 
የስኴጠናው ዋና ዓኲዒ በኢንስዱዴዩደ 
የዑቇኘዴን የዯኯያዩ ፕሮጀክድችና ፕሮግዙዕች 
ስዯባብሮና ቀናጅድ በዯቀዏጠኲዶው የካ 
ቧኳዳ ዏቧዖዴ ዯግባዙዊ እንዲሆኑ በዏዔዙዴ 
በኩኴ እስከሁን የዑዲዩዴን ችግሮችና 
ክፍዯድች በዏኯየዴ የዑዏኯከዲዶው 
ሃኲሱዎችንና ስዯባባዘዎችን ክህኵዴ  
በዒጎኴበዴ የዯሻኯ የዏሯፗዔ ቅዔ 
እንዲኖዙዶው ኯዒስቻኴ ነው፡፡ በኩህዔ 
ዏቧዖዴ በፕሮጀክዴና በፕሮግዙዔ ሥዙ ዏዙር 

በትግራይ ክሌሌ ሰሜን ምእራባዊና 
ማእከሊዊ ዞኖች በሚገኙ የተወሰኑ 
ወረዲዎች ውስጥ ተከስቶ የነበረው 
የጉበት በሽታ መንስኤው በጥናት 
መረጋገጡ ተገሇጸ፡፡ 
 
በአካባቢው ተከስቶ በሰዎችና እንስሳት 
ሊይ ሊሇፈት አምስት ዓመታት 
የሕመምና የሞት አዯጋ ሲያስከትሌ 
የቆየው የዚሁ የጉበት በሽታ መንስኤ 
ይፊ የተዯረገው  ድ/ር አስፊው ዯበሊ 
በኢንስቲትዩቱ የባህሌና ዘመናዊ 
መዴሀኒት ምርምር ዲይሬክቶሬት 
ዲይሬክተርና የአጥኚ ኮሚቴው 
ሰብሳቢ ህዲር 18 ቀን 2004 ዓ/ም 
ሇትግራይ ክሌሊዊ መንግስት ጽ/ቤት 
በአቀረቡት ሪፖርት ነው፡፡ 

የበሽታውን መንስኤ አጥንቶ እንዱያቀርብ አንዴ 
ብሄራዊ አጥኝ   ኮሚቴ በኢንስቲትዩቱ 
አስተባባሪነት ስራውን እንዱጀምር በጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴር ከተሰየመ ጀምሮ በችግሩ ዙሪያ 

ይመሇከታቸዋሌ የተባለትን የበርካታ አገር ዓቀፌና 
ዓሇም ዓቀፌ ዴርጅቶች ባሇሙያዎችን በማሳተፌ 
ሌዩ ሌዩ ጥናቶችና ምርምሮች ሲከናወኑ 
መቆየታቸውንና በተገኙት የጥናት ውጤቶች ዙሪያ 

ብቻ መመገብ እንዯሚኖርባቸው በሰጠው 
ምክክር መነሻነት ታዲጊ አገራት 
የሚቻሇውን ሁለ ጥረት አዴርገው 
ከውሌዯት አንስቶ እስከ 6 ወር ዴረስ 

የእናት ጡት ወተት ብቻ የሚጠቡትን 
ሕፃናት ቁጥር በከፌተኛ ሁኔታ ማሳዯግና 
የነበረውን የህመምና ሞት ቁጥር መቀነስ 
ቢቻሌም የሚፇሇገውን ያህሌ ሇውጥ 
ማምጣት  

በታዲጊ አገሮች ስሊሇው የሕፃናት 
አመጋገብ ሊይ ትኩረት ያዯረገ ከተሇያዩ 
የአፌሪካ አገራት የተውጣጡ 
የፕሮጀክት አስተባባሪዎች የምክክርና 
የሌምዴ ሌውውጥ አውዯ ጥናት 

ከኦክቶበር 10-14/2011 በኢንስቲትዩቱ 
የስብሰባ አዲራሽ ተካሄዶሌ፡፡ 
የሁሇተኛው ዙር አውዯ ጥናት ዓሊማ 
የፕሮጀክቱ አባሌ አገራት ቀዯም ሲሌ 
በተስማሙበት የጥናት ፕሮቶኮሌ 
ስምምነት መሰረት ጥናቱን የጀመሩት 
አገራት የዯረሱበትን ዯረጃ ማሳወቅና 
ጥናቱን ዘግይተው ሇጀመረቱ ሀገራት 

ተ ሞ ክ ሮ አ ቸ ው ን  ሇ ማ ጋ ራ ት ና 
እንዱሁም ባጋጠሙ ችግሮች ሊይ 
መፌትሔ በማፇሊሇግ የወዯፉት 
አቅጣጫን ሇመወሰን ነው፡፡ 
ይህ ጥናት ቀዯም ሲሌ የዓሇም የጤና 

ዴርጅቶት በአፌሪካ፣በኤዥያ፣በሊቲን 
አሜሪካ በሚገኙ አገራት ውስጥ 
እየታየ ያሇውን ከፌተኛ የህፃናት 
ህመምና ሞት ሇመቀነስ ሕፃናትን 
ከተወሇደ ጀምሮ እስከ ስዴስት ወር 
ባለት ጊዜያት የእናት ጡት ወተት 

የጥናደ ውጤዴ ይሲ በዯደዖቇበዴ ጏቅዴ 

ውደ ጥናደ በዯካሄደበዴ ጏቅዴ 

በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 3 ቁጥር 8 ህዳር 30 ቀን 2004 ዓ.ዔ 



ቇጽ 2 

ሇኢንስቲትዩቱ ሴት ጥበቃና ፅዲት ሠራተኞች የሙያ ማሻሻያ ሥሌጠና ተሰጠ 
የሰራተኞችን አቅም በማጎሌበት በሥራቸው 
ውጤታማና ብቁ እንዱሆኑ የሚያዯርገው 
የሙያ ማሻሻያ ሥሌጠና ሇኢንስቲትዩቱ ሴት 
ጥበቃና ጽዲት ሠራተኞች ከጥቅምት 15-22 
ቀን 2004 ሇተከታታይ 10 ቀናት በአዱስ አበባ 
ገነት ሆቴሌ ተሠጠ፡፡  
ሥሌጠናውን ያዘጋጀው በኢንስቲትዩቱ 
የሥርዓተ ፆታ ተወካይ ሲሆን በሥሌጠናው 
ማጠቃሇያ የኢንስቲትዩቱ ተ/ዋና ዲይሬክተር 
ድ/ር አመሃ ከበዯ ባሰሙት ንግግር 
የኢንስቲትዩቱ ራእይ እና ተሌእኮ ስኬት 
የእያንዲንደ ሠራተኛ አስተዋጽኦ የጎሊ ዴርሻ 
አሇው አንዴን ሥራ ከላሊው ሥራ ጋር 
በማቀናጀት ሇአንዴ ውጤት መዴረስ እንችሊሇን 
በመሆኑም ዛሬ በሰሇጠናችሁበት የሙያ ማሻሻያ 
ሥሌጠና ወዯ ተግባር በመቀየር በሥራችሁ 
ሊይ ሇውጥ በማምጣትና ወዯ ኢንስቲትዩቱ 
ሇሚመጡ እንግድችም አመቺ የስራ አካባቢ 
ሇመፌጠር መስራት ይጠበቅባችኃሌ ብሇዋሌ፡፡  
ሥሌጠናውን የሰጡት ሚረር የጽዲትና የጥበቃ 
አገሌግልት ሲሆኑ ሥሌጠናውን የተከታተለት 
የኢንስቲትዩቱ ሴት ጥበቃና ጽዲት ሠራተኞች 

በሥሌጠናው 
ማጠቃሇያ 
ሥሌጠናውን 
ያዘጋጁትን አካሊት 
በማመስገን በዕሇቱ 
ባሰሙት የአቋም 
መግሇጫ እኛ 
ሰሌጣኞች ስሌጠናውን 
በዘመናዊ የጽዲት 
አጸዲዴ ፣ዘመናዊ 
የጥበቃ ስሌጠና 
በዘመናዊ 
መሳሪያዎችና 
እንዱሁም በተሇያዩ 
ኬሚካልች እንዳት 
እንዯምናጸዲ 
በመጀመሪያ ከራስ 
የጽዲትና የጥበቃ መሳሪያዎች በሚገባ 
የስሇጠን በመሆኑ ሁሊችንም ሰሌጣኞች 
የሰሇጠነውን በተግባር እንዯምንሰራ ቃሌ 
እንገባሇን ብሇዋሌ፡፡ 
እንዱሁም ኢንስቲትዩቱ የዘመናዊ የጽዲትና 

የጥበቃ አገሌግልት የሚሆኑ መሳሪያዎችን በተቻሇ 
መጠን አቅርቦሌን በስሇጠነው መሠረት በአግባቡ 
ሇመስራት እንዴንችሌ እንዱዯረግሌን በማሇት 
ጥያቄያቸውን አቅርበዋሌ፡፡ 

 

መስከረም 19 እና 20 ቀን 2004 
ዓ.ም በአዲማ ከተማ የጋራ 
የግምገማ ውይይት ተካሂድባቸው 
የበሽታው መንስኤ በአካባቢው 
በብዛት ተሰራጭቶ በሚገኘው 
አጀራተም (በአካባቢው አጠራር 
ሓጋይ ፇተወ) ከሚባሌ አረም 
በ ሚመ ነጭ  ፓ ይ ሮ ዝ ሉዱ ን 
አሌካልይዴ የሚባሌ መርዛማ 
ውህዴ (የኬሚካሌ ቶክሲን) መሆኑ 
ተረጋግጧሌ፡፡ 
 
መርዛማው ውሁዴ በአረሙ የዘር 
ፌሬ በተበከሇ እህሌና ውሀ ብልም 
በ ግ ጦ ሽ  አ ካ ባ ቢ  በ ስ ፊ ት 
የተሰራጨውን ይህንኑ አረም 
እንስሳት በመመገባቸው በበሽታው 
ከተያዙ በኋሊ የነርሱን ተዋጽኦዎች 
ሰዎች በሚመገቡበት ወቅት ወዯ 
ሰውነት ከገባ በኋሊ በጉበት በሚገኝ 
ኤንዛይም አማካኝነት ሇሰውነታችን 
አዯገኛና መርዛማ ወዯ ሆነ ውሁዴ 
(የኬሚካሌ ቶክሲን) በመቀየሩ 
በሰዎችና በእንስሳት ጤንነት ሊይ 
ችግር ሲያስከትሌ መቆየቱን 
በተካሄደት የተሇያዩ ጥናቶች 
መረጋገጡን ድ/ር አስፊው 
አስረዴተዋሌ፡፡ 
 
የትግራይ ክሌሊዊ መንግሥት ርዕሰ 
መስተዲዴር አቶ አባይ ወሌደና 
የክሌለ መስተዲዴር ጽ/ቤት 
የክሌለ የካቢኔ አባሊት በተገኙበት 
በብሔራዊ አጥኚ ኮሚቴው 

የቀረበውን ሪፖርት አስመሌክቶ 
አቶ አባይ በአዯረጉት ንግግር 
‹‹ይህ በሽታ በክሌሊችን በሰሜን 
ምእራባዊና ማእከሊዊ ዞኖች 
በሚገኙ የተወሰኑ መንዯሮች 
ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ የክሌለ፣ 
የዞኑና የወረዲ መስተዲዴር 
አካሊት ከብሔራዊ አጥኚ ኮሚቴ 
ጋር በመሆን የበሽታውን መንስኤ 
ሇማወቅና በበሽታው የተጠቁ 
ወገኖችን በመንከባከብና ተገቢውን 
የሕክምና አገሌግልት እንዱያገኙ 
በማዴረግ በርካታ ጥረቶች 
ሲዯረጉ ቆይተዋሌ›› ብሇዋሌ፡፡ 
 
አቶ አባይ አክሇውም የበሽታውን 
መንስኤ ሇማወቅ ረዘም ያሇ ጊዜ 
የወሰዯ ቢሆንም በተካሄዯው 
ያሇሰሇሰና የተቀናጀ ጥረት 
የበሽታው መንስኤ መረጋገጡ 
በበሽታው የተጎደ ወገኖቻችንን 
ሇ መ ታ ዯ ግ  ሇ ም ን ወ ስ ዯ ው 
የመከሊከሌ እርምጃ ወሳኝ 
በመሆኑ የብሔራዊ አጥኚ 
ኮሚቴው ሊዯረገው ከፌተኛ ጥረት 
በክሌለ መንግስትና ሕዝብ 
እንዱሁም በራሴ ስም ከፌ ያሇ 
ምስጋና አቀርባሇሁ ብሇዋሌ፡፡ 
ድ/ር ዲዱ ጅማ የኢትዮጵያ 
የጤናና የሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ም/ዋና ዲይሬክተር 
በበኩሊቸው ‹‹የበሽታውን መንስኤ  
ሇማቅና የወገኖቻችንን ሕይወት 
ሇመታዯግ እንዱቻሌ የኢፋዳሪ 
ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከተሇያዩ 

ስራዎችም በብሔራዊ አጥኚ 
ኮ ሚ ቴ ው  እ ን ዯ ሚ ቀ ጥ ለ ና 
እንዯሚጠናቀቁ አስረዴተዋሌ፡፡ 
 
በላሊ በኩሌም  ሕዲር 23 ቀን 
2004 ዓ/ም በሽረ ከተማ በሚገኘው 
ሽረ ገባር ሆቴሌ መሰብሰቢያ 
አ ዲ ራ ሽ  በ ተ ካ ሄ ዯ  ስ ብ ሰ ባ 
የመስተዲዴር አካሊትና የጤናና 
የግብርና ባሇሙያዎች፣ የየወረዲው 
የጤናና የግብርና ባሇሙያዎች፣ 
በየቀበላው የሚገኙ የጤናና 
የግብርና ኤክስቴንሽን ሰራተኞችና 
እንዱሁም በህብረተሰቡ መከናወን 
ስሇሚገባቸው ዝርዝር ተግባራት 
በድ/ር አስፊው ዯበሊ አማካኝነት 
ገሇጻና ማብራሪያ ተሰጥተቷሌ፡፡  
 
የሰሜን ምእራባዊ ዞን ዋና 
አስተዲዲሪ አቶ ሚኬኤላ አብርሃ 
በበኩሊቸው በአዯረጉት ንግግር ዞኑ 
ሇትግራይ ክሌሌ ሕዝብ የተሇያዩ 
የሰብሌ አይነቶችን እያመረተ 
በ ማ ቅ ረ ብ  እ ን ዯ ሚ ታ ወ ቅ ና  
በተከሰተው የጉበት በሽታ ምክንያት 
አምራቹ ሀይሌ በሙለ አቅሙ 
እንዲያመርት ተጽእኖ አዴርጎበት 
መቆየቱን ገሌጸው አሁን በብሔራዊ 
አጥኚ ከሚቴው ብርቱ ጥረት 
የበሽታው መንስኤ መታወቁ በተሇይ 
በበሽታው ሇተጠቁ ወገኖቻችንና 
በአጠቃሊይ ዯግሞ ሇዞናችን 
ሕብረተሰብ ትሌቅ እፍይታን 
የሚሰጥ ነው ብሇዋሌ፡፡  

የምርምር ተቋማትና አጋር 
ዴርጅቶች የተውጣጣ ብሔራዊ 
አጥኚ ኮሚቴ  በማቋቋም 
በኢንስቲትዩታችን አስተባባሪነት 
ጥናቱ እንዱካሄዴ በተሰጠው 
አመራር መሰረት በርካታ የአገር 
ው ስ ጥ ና  የ ው ጭ  አ ገ ር 
ባሇሙያዎችን ያሳተፇ፣ በአሁኑ 
ጊዜ እጅግ ዘመናዊ ናቸው 
በ ሚ ባ ለ  የ መ መ ር መ ሪ ያ 
መሳሪያዎች በመታገዝ፣ በሰው፣ 
በእንስሳትና እጽዋት ሊይ የተሇያዩ 
ጥ ና ቶ ች ና  ም ር ም ሮ ች 
ተካሂዯዋሌ›› ብሇዋሌ፡፡ 
 
ድ/ር ዲዱ በዚህ ጥናት 
ሇተሳተፈት የኢትዮጵያ የጤናና 
የ ሥ ነ  ም ግ ብ  ም ር ም ር 
ኢንስቲትዩት፣ የአዱስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ ሜዱካሌ ፊኩሉቲ፣ 
የሰበታ ብሄራዊ የእንስሳት 
ምርምር ማእከሌ፣ የመቀላ 
ዩኒቨርሲቲ፣ የግብርና ምርምር 
ኢንስቲትዩት፣ የትግራይ ክሌሌ 
ጤና ቢሮ፣የሽረሽ ጤናና ግብርና 
ቢሮ፣የዓሇም ጤና ዴርጅት፣  
ዩኒሲኤፌ፣ የአሜሪካ የበሽታዎች 
መከሊከያና መቆጣጠሪያ ማእከሌ፣   
የእንግሉዝና፣ የጀርመን የምርምር 
ማዕከሊት ባሇሙያዎች ሊበረከቱት 
ያሌተቆጠበ ዴጋፌ ምስጋናቸውን 
አቅርበው የክሌለ መንግስት 
በተገኘው ውጤት መሰረት 
የአካባቢውን ህብረተሰብ በማሳተፌ 
በሽታውን የመከሊከሌ ስራ 
አጠናክሮ መቀጠሌ እንዲሇበትና 
ያ ሌ ተ ጠ ና ቀ ቁ  የ ም ር ም ር 

ሥኴጠናው በዯቧጠበዴ ጏቅዴ  
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የዓሇም ኤዴስ ቀን በያዝነው 
ዓመትም የምዕተ አመቱን 
የሌማት ግብ መሠረት 
በማዴረግ “አንዴም ሰው 
በኤች አይ ቪ እንዲይያዝ፣ 
እንዲይሞት፣ መገሇሌና 
መዴሌዎ እንዲይዯርስበት 
ኃሊፉነታችንን እንወጣ ” 
በሚሌ ዏቢይ መሪ ቃሌና 
“አንዴም ሰው በኤች አይ ቪ 
እንዲይያዝ  ኃሊፉነታችንን 
እንወጣ” በሚሌ የዓመቱ 
መሪ ቃሌ ሇ23ኛ ጊዜ 
የ ሚ ከ በ ረ ው ን  ቀ ን 
አስመሌክቶ የኢትዮጵያ 
የጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩትም 
ዕሇቱን ምክንያት በማዴረግ 
በ ተ ሇ ያ ዩ  ዝ ግ ጅ ቶ ች 
ተከበሯሌ፡፡ 
  
በዓለን በንግግር የከፇቱት 

በኢንስቲትዩቱ ተሊሊፉና 
ተሊሊፉ ተሊሊፉ  ያሌሆኑ 
በ ሽ ታ ዎ ች  ም ር ም ር 
ዲይሬክቶሬት የኤች አይቪ 
ቡዴን ኦፉሰር የሆኑት አቶ 
ሃብተየስ ኃይለ በዓለን 

የምናከብረው ሇዴግስ ወይም 
ሇ ጭ ፇ ራ  ሳ ይ ሆ ን 
የመማማሪያ  መዴረ ክ 
ሇመፌጠር ነው በመሆኑም 
ኢንስቲትዩታችንም የኤች 
አይቪ  ኤዴስ  በ ሽታ 

ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር 
ከሀገር የተሰጠውን ተሌዕኮ 
ሇ ማ ሳ ካ ት  የ ተ ሇ ያ ዩ 
ምርምሮችን እያካሄዯ በኤች 
አይቪ መዴኃኒት ብግሪነት 

ኲይ በቂ ስኴጠና ቧጡ የዑችኰ ባኯዐያ 

Mr.Stefan  
Urbanski የዯባኰዴን እንግኬ ቇር ከዑቇኗው 

ዘፓ ኢንዯርናሽናኴ ከዯባኯ ድርጅዴ በዒስዏጣዴ 
የፕሮግዙዔና ፕሮጀክዴ ጽንቧ ሃሳብን 
በ ዑ ዏ ኯ ከ ዴ ፣ በ ፕ ሮ ጀ ክ ዴ  በ ጀ ዴ ና 
ሲይናንስ፣በፕሮጀክዴና የቧው ሀብዴ ዏዙር 
ውጤዲዒነዴ ኲይ፣በችግሮች ሯዲዴ 
ኲይ፣በፕሮጀክዴ ኧቇጃጀዴና በጥኴቀዴ 
የዏዯንዯን ስሯኲነዴ ኲይ፣ በፕሮጀክዴና 
በፕሮግዙዔ ኬግጅዴና ዏኯየዴ ኲይ፣ በኵጂካኴ 
ዏርሀ ግብር ዯናዯን ጽንቧ ሃሳብ ኲይ፣ 
በዒብቃዴና ቁጥጥር ከዘያ፣ እንዲሁዔ 
በፕሮጀክዴና ፕሮፖኪኴ ጻጻፍ ኲይ ያዯኮ 
የንድሯሀሳብ ስኴጠናዎች ዯቧጥዯዋኴ፡፡ 
 
በዯጨዒዘዔ በኢንስዱዴዩደ እንቅስቃሴ 
የቅድዑያ ዴኩዖዴ ዯቧጥቷዶው ዏፍዴሄ 
ያስሯኴቊዶዋኴ ዯብኯው ዯኯይዯው በጏጡ ሶስዴ 
ችግሮች ከዘያ በቡድን በዏከሲሯኴ ዯግባዙዊ 
ኴዔዔድ ዯደርጎባዶዋኴ፡፡ የዯግባር ኲይ 
ኴዔዔድ የዯደዖቇባዶው ችግሮችዔ ቧዙዯኛ 
ዒቆየዴን፣ በእቃ ግዢና ቅርቦዴ እንዲሁዔ  
ዓኯዔ ዓቀፍ እውቅና ያቇኘ ኲቦዙድዘዎች 
ዒብቃዴን በዯዏኯከዯ ዏከናጏን ስኯዑቇባው 
ዯግባር ኲይ ዴኩዖዴ በዒድዖግ የዯቧዙ የዯግባር 
ኲይ ኴዔዔድ እንደነበር ዲውቋኴ፡፡  
ቧኴጣኞዷዔ በስኴጠናው ያቇኘዴን የንድሯሀሳብና 
የዯግባር ኲይ ኴዔዔድ እውቀዴ በዯዋዖድ 
ኯኳኵች  የሳይንዱሱክና ዳክኒክ ባኯዐያዎች 

እንደዑያካፍኰና የኢንስዱዴዩደን በፕሮጀክድችና 
በኴዩ ኴዩ ዏርሀግብሮች ሯጻፗዔ ከዘያ 
የዑዲዩዴን ክፍዯድች በዏቅዖፍ የዯሻኯ ስዙ 
የዑቧዙበዴን ዔዷ ሁኔዲ ኯዏፍጠር በዑደዖቇው 
ጥዖዴ የዑችኰዴን ሁኰ ኯዒድዖግ ኬግጁ 
ዏሆናዶውን ያነቊቇርናዶው ንዳንድ ሠዙዯኞች 
ቇኴፗዋኴ፡፡ 
 
ስኴጠናውን የቧጡዴ ባኯዐያ በፕሮጀክዴና በዏርሀ 

ግብር ስዙ ዏዙር ኧርፎች የዖጅዔ ካ ኴዔድ 

ያካበደ ከዏሆናዶውዔ በኲይ በቂ እውቀዴና 

ክህኵዴ ያኲዶው ባኯዐያ በዏሆናዶው በዯኯያዩ 

ርዕቧ ቈዳዮች ኲይ የዏግኯጽና  የዒስዖዳዴ 

ብቃዲዶው የቧኴጣኞችን ስዓዴ የሳበና ዴኩዖዴ 

ቧጥዯው በንክሮ እንዲከዲዯኰ እንዳስቻኲዶው 

ቧኴጣኞዷ ቇኴፀዋኴ፡፡ 

ኲዳ ቇጽ  4 ክዖሯኴ 

ሥኴጠናው በዯቧጠበዴ ጏቅዴ  

የበዓኰ ዯሳዲሱዎች በከሱኴ 



የኢዴዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ዔግብ ዔርዔር 
ኢንስዱዴዩዴ 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና 
ሥነምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፌቃደ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሉያስ 
     
ፍቶግራፇር፡- 
ህዝብ ግንኙነት 

   
የኮምፒውተር ጽሑፌ፡- 
    ሐረገወይን ይግዛው 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet..et 

 

ቇጽ 4 

ሊይ  ምርምሮችን 
በማካሄዴ ሊይ ነው 
ብ ሇ ዋሌ  በ ዚ ህም 
በሀገራችን ኤች አይ 
ቪ ከእናት ወዯ ሌጅ 
የመተሊሇፉያ መንገዴ 
ቀንሷሌ፡፡ አጠቃሊይ 
በኤች አይቪ ኤዴስ 
የተያዘ ሰው ቁጥር 
ቀንሷሌ ህዝቡም 
ስሇኤች አይቪ ኤዴስ 
ያ ሇ ው  እ ው ቀ ት 
ጨምሯሌ ብሇዋሌ፡፡ 
  
በዕሇቱ በኢንስቲትዩቱ 
ተሊሊፉና ተሊሊፉ 
ያሌሆኑ በሽታዎች 
ምርምር ዲይሬክቶሬት 
የኤች አይቪ ቡዴን 
ተመራማሪ ነርስ 
የ ሆ ኑ ት  ወ / ሮ  
ተናኘወርቅ እና አመሇ 
ወርቅ አሇሙ በተዯረገ 
ፓናሌ ውይይት በኤች 

አይቪ መተሊሇፉያና 
መከሊከያ የፀረ ኤች 
አይ ቪ ሕክምና 
አገሌግልት ሊይ፣ኤች 
አይቪ ከእናት ወዯ 
ሌጅ  መተሊሇፉያ 
መንገድች ሉዯረግ 
ስሇሚገባው ጥንቃቄ 

ሰፊ  ያሇ  ገ ሇ ጻ 
ተሰጥቷሌ ፡፡ ኤች 
አይቪ ከእናት ወዯ 
ሌጅ  መተሊሇፌን 
በመከሊከሌ ዙሪያ ኤች 
አይ ቪ በዯማቸው 
ካሇባቸው ሰዎች እና 
ከባሇሙያዎች ጋር 

የተዯረገ ቃሇ መጠይቅ 
በ ዴ ም ጽ  መ ሌ ክ 
ቀርቧሌ፡፡ 
በ መ ጨ ረ ሻ ም 
ከተሰብሳቢው ሇተነሱ 
ጥ ያ ቄ ዎ ች 
ከባሇሙያዎች ምሊሽ 
ተሰጥቷሌ፡፡ 

ባሇመቻለ ምክንያት በየአህጉራቱ በሚገባ መጠናት 
እንዯሚኖርበት በተሰጠው ሃሳብ መነሻነት በዓሇም አቀፌ 
አቶሚክ ኢነርጂ አማካይነት የሚካሄዴ ጥናት መሆኑን 
አቶ ዴሌነሳው ዘርፈየአውዯጥናቱ አስተባባሪ ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
     በመሆኑም ዓሇም አቀፌ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ 
በሶስት ክፌሇ አህጉራት ውስጥ በሕፃናት አመጋገብ 
ዙሪያ አህጉራዊ ጥናትን ሇማካሄዴ በያዘው አቅጣጫ 
መነሻ በአፌሪካ ጥናቱ ስሇሚመራበት ሁኔታ በ2007 
እ.ኤ.አ በዲሬሰሊም ታንዛንያ የምክክር አውዯ ጥናት 
ተካሂዶሌ፡፡ በዚህም ዓውዯ ጥናት የሁለም የጥናቱ 
ተሳታፉ አገሮች መረጃ በአንዴነት ተሰብስቦ 
እስታትስቲካሌ ትንተና ማካሄዴ እንዱቻሌ የጥናቱ አባሌ 
አገራት ሁለ የሚሰሩበት የጥናት ፕሮቶኮሌና መጠይቅ 
ተዘጋጅቶ እንዯነበር አክሇው አስረዴተዋሌ፡፡ 
 
     በዚህም መነሻነት በ2010 በሞሮኮ አንዯኛው ዙር 
ከአባሌ አገራት የተውጣጡ የጥናቱ ዋና አስተባባሪዎች 
በመገናኘት የጋራ የሆነ አመሊካች ነጥቦችን በማስቀመጥ 
መረጃ ወዯ ኮምፒዩተር በማስገባት በጋራ 
የሚጠቀሙበትን ቴምፕላት ተዘጋጅቶ በኢንስቲትዩቱ 

ትንተና ሊይ ሥሌጠና ተሰጥቶ እንዯነበረም 
አስታውቀዋሌ፡፡ 
 
 የዚህ ፕሮጀክት ዓሊማ በዋነኛነት ሕፃናት 
እየጠቡ ያሇውን የእናት ጡት ወተት መጠን 
መተሇካት፣እናቶች ሌጆቻቸውን ሇምን ያህሌ ጊዜ 
የጡት ወተት ብቻ እንዱሰጡ በቃሌ መጠይቅ 
የሚሰጡትን መረጃ በሊቦራቶሪ ትክክሇኛነቱን 
ማረጋገጥ፣ ከተወሇደ ጀምሮ እስከ 6 ወር የእናት 
ጡት ብቻ ያገኙ ሕፃናት ላሊ ተጨማሪ ምግብ 
ከተሰጣቸው ጋር ያሊቸውን እዴገትና የበሽታ 
ተጋሊጭነት ማነፃጸር የእናቶችን ስርዓተ ምግብ ይዘት 
ማጥናት መሆኑንም አቶ ዴሌነሳው አስረዴተዋሌ፡፡ 
 
     በሁሇተኛው ዙር አውዯ ጥናት ሊይ ከዓሇም 
ዓቀፌ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ፣ ከጋና ፣ከኡጋንዲና 
ከኢትዮጵያ ሁሇት ፣ከኬኒያ ፣ ከዯቡብ አፌሪካ 
፣ከአንጎሊ፣ ከቤኒን ፣ከቡርኪናፊሶ  ፣ከቦትስዋና፣ 
ከ ሴ ኒ ትራሌ  አ ፌ ሪ ካ ፣ ከ ካሜሮ ን ፣  ከማሉ 
፣ ከ ሞ ሮ ኮ ፣ ከ ሴ ራ ሉ ዮ ን ፣ 
ሱዲን፣ከታንዛኒያ፣ከዱሞክራቲክ ከንጎ ፣ከዚንባብዌ፣ 
አንዴ አንዴ በዴምሩ 23 ባሇሙያዎች መካፇሊቸው 
ታውቋሌ፡፡ 

የጤና ባኯዐያዎች ቇኯጻ በቧጡበዴ ጏቅዴ 


