
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 3 ቁጥሤ 9  ዲህቪቬ 30 ቀን 2004 ዓ.ም 

በ ሪዴሢል  ጤና  ጥ በቃ  ዑኒ ቬዳ ሤ  
ኟ ኢ ዴ ዮ ጵ ያ  ¾ ጤ ና ና  ሥ ነ  ም ቌ ብ  ም ሤም ሤ  ኢ ን ቬ ዱ ዴ አ ዴ   
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   በውቬጥ ቇጾች፡ - 

ኯዱቢ በሽዲ ኲይ ኟሏቧልጣኞች ሥልጠና ዯቧጠ 

   ኲቦሢድሡ ናዐና ሏቧባቧብና ሏኲኲክ ኲይ ያዯኮሟ ሥልጠና ዯቧጠ 

     ኟፀሟ ፆዲ ቀን በኢንቬዱዴአደ ዯከበሟ 

     ኟብሔሤ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች ቀን ዯከበሟ 

 

የእባብ ንዴፊያ አዯጋ በአገራችን ስሊሇው 
ስ ርጭት ና  በ ን ዴ ፊ ያው  ም ክ ን ያ ት 
ስሇሚከሰተው የጤና ችግር፣ መርዛማና 
ተናዲፊ የሚባለትን የእባብ ዝርያዎች 
ሇመሇየትና በየትኛው የአገራችን አካባቢዎች 

በአገራችን ርእሰ ከተማ በአዱስ 
አበባ በሚገኘው በሚሉኒየም 
የስብሰባ አዲራሽ  ሇ16ኛ ጊዜ 
ከህዲር 24 ቀን እስከ ህዲር 28 
ቀን 2004 ዓ/ም በተካሄዯው 
ዓሇም ዓቀፍ የኤች አይቪና 
የአባሊዘር በሽታዎች ጉባኤ ሊይ 
በ ር ካ ታ  የ ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ቱ 
ተመራማሪዎች የተሇያ ዩ 
የምርምር ጽሁፎቻቻውን 
ማቅረባቸው ታውቋሌ፡፡ 
 
በዚህ ዓሇም ዓቀፍ ጉባኤ ሊይ 
የ ም ር ም ር ና  የ ጥ ና ት 
ውጤቶቻቸውን ያቀረቡት 
ተ መ ራ ማ ሪ ዎ ች  ሁ ለ ም 
የኢንስቲትዩቱ ተሊሊፊና ተሊሊፊ 
ያሌሆኑ በሽታች ምርምር 
ዲይሬክቶሬት ባሌዯረቦች ሲሆኑ 

በእብዴ ውሻ በሽታ ህክምና እገሌግልት 
አሰጣጥ ሊይ በአዱስ አበባ ከተማ 
የሚታየውን ችግር ሇመቅረፍ እንዱቻሌ 
በተመረጡ ሆስፒታልች ሇሚሰሩ 
ሀኪሞችና ነርሶች በየሆስፒታልቻቸው 
የህክምና አገሌግልቱን እንዳት  
መስጠት እንዯሚገባቸው ግንዛቤ 
የሚያስጨብጥ የአሰሌጣኞች ሥሌጠና 
ታህሳስ 26 ቀንና 27 ቀን 2004 ዓ/ም 
በኢንስቲትዩቱ የእንስሳት ነክ በሽታዎች 
ም ርም ር  ቡ ዴ ን  ባ ሇሙያዎች 
በኢንስቲትዩቱ የስብሰባ አዲራሽ ተሰጠ፡፡ 
የስሌጠናው ዋና ዓሊማ ሇረዥም 
ዓመታት በኢንስቲትቱ ብቻ ሲሰጥ 
የቆየውን የእብዴ ውሻ በሽታ የህክምና 
አገሌግልት ቀስ በቀስ በሁለም የጤና 
ተቋማት ተዯራሽ እንዱሆን ሇማስቻሌ 
በየሆስፒታልች የህክማና አገሌግልት 
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እንዯሚገኙ ሇጥናቱ ከተመረጡ ቦታዎች 
የተጠናከረ መረጃ በማሰባሰብ ሇችግሩ 
መፍትሄ በማፈሊሇግ ዙሪያ ታህሳስ 19 ቀን 
2004 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዲራሽ ከተሇያዩ 
መገናኛ ብዙሃን ሇተጠሩ የመገናኛ ብዙሃን 
ባለያዎች ጋዜጣዊ መግሇጫ ተሰጠ፡፡  

በጋዜጣዊ መግሇጫ መክፈቻ ሥነ ሥርዓት 
ሇሚዱያዎች መረጃ የሰጡት በኢንስቲትዩቱ 
የቫክሲንና ዱያግኖስቲክ ምርት ቡዴንና 
የጥናቱ አስተባባሪ የሆኑት ወ/ሮ ቤተሌሄም 
ንዋየስሊሴ እንዯገሇጹት በዓሇማችን በየዓመቱ 
በአማካይ እስከ አምስት ሚሉዮን የሚሆኑ 
ሕዝቦች በእባብ እንዯሚነዯፉ ይገመታሌ 
ከነዚህም ውስጥ 125 ሺ የሚጠጉት 
ከንዴፊያው ጋር በተያያዘ ሇህሌፈተ ሕይወት 
ሲዲረጉ፤ 400 ሺ የሚጠጉት ዯግሞ ሇአካሌ 
መጉዯሌ አዯጋ ይዲረጋለ፡፡ በአህጉራችን 
አፍሪካ በዓመት ወዯ 1 ሚሉዮን የሚሆኑ 
ሰዎች በእባብ ይነዯፋለ፡፡ ከነዚሁ ውስጥም  
60 ሺ ገዯማ የሚጠጉ ዜጎችም አካሌ ጉዲት 
ሲዯርስባቸው ከ20 ሺ በሊይ የሚሆኑ ሰዎች 
ዯግሞ ይሞታለ፡፡ እስከ አሁንም በእባብ 
ንዴፊያ ሳቢያ እየዯረሰ ስሊሇው የጉዲት 
መጠን በቂ መረጃ ሇማጠናቀር የሚያስችሌ 
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ኟምሤምሤ ውጤዲዶውን ያቀሟቡ ኟኢንቬዱዴአደ ዯዏሢዒሡዎች 
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ሇዘመናት በኢንስቲትዩቱ ብቻ 
ሲሰጥ የነበረውን የቲቢ ካሌቸር 
የምርመራ አገሌግልት በአራት 
ክሌልች የሚሰጥበትን ሁኔታ 
ሇማመቻቸት እንዱቻሌ በቲቢ 
ካሌቸርና መሇየት ሊይ ያተኮረ 
ሥሌጠና ከአራቱ ክሌልችና 
ከቅደስ ጴጥሮስ ስፔሻሊይዝዴ 
ሆ ስ ፒ ታ ሌ  እ ን ዱ ሁ ም 
በኢንስቲትዩቱ ከሚገኘው ብሔራዊ 
የኤች አይቪና ቲቢ ሪፈራሌ 
ሊ ቦ ራ ቶ ሪ ዎ ች  ሇ ተ ው ጣ ጡ 
ባ ሇሙያዎች  የ አ ሰ ሌጣኞ ች 
ሥሌጠና በሁሇት ዙር ከህዲር 4 
ቀን አስከ ታህሳስ 20 ቀን 2004 
ዓ/ም ባለት ጊዜያት በኢንስቲትዩቱ 
የስሌጠና ማእከሌ መሰጠቱ 
ታውቋሌ፡፡ 
 
ሥ ሌ ጠ ና ው ን  የ ሰ ጡ ት 
በኢንስቲትዩቱ የተሊሊፊና ተሊሊፊ 
ሌሆኑ በሽታዎች ምርምር 
ዲይሬክቶሬት ቲቢ ቡዴን ውስጥ 
የሚሰሩ ተመራማሪዎች ሲሆኑ 
የዚህ የአሰሌጣኞች ሥሌጠና ዋና 

ዓሊማ በቅርቡ በኢንስቲትዩቱና 
በአጋር ዴርጅቶች ከፍተኛ ጥረት 
በመቀላ፣ በባሕርዲር፣ በአዲማ፣ 
በአዋሳ እና በቅደስ ጴጥሮስ 
ስፔሻሊይዝዴ ሆስፒታሌ በአዱስ 
ሁኔታ የተገጠሙትን ኔጋቲቭ 
ፕሬዥር የተባለ ዘመናዊ የቲቢ 
ካሌቸር ምርመራ አገሌግልት 
መስጠት የሚያስችለ መሳሪያዎች 
ሊይ የተመዯቡ ባሇሙያዎችን 
የ አጠቃቀም ክህልታቸውን 

ሇማሳዯግና ሇማብቃት መሆኑን 
በእንስቲትዩቱ ተሊሊፊና ተሊሊፊ 
ባሌሆኑ በሽታዎች ምርምር 
ዲይሬክቶሬት የቲቢ ምርምር 
ቡዴን እና የስሌጠናው አስተባባሪ 
የሆኑት አቶ አበባው ከበዯ 
ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
በሥሌጠናው ሊይ የተካፈለት 
ከእያንዲንደ ክሌሌ እና ከቅደስ 
ጴጥሮስ እስፔሻሊይዝዴ ሆስፒታሌ 

እንዱሁም ከኢንስቲትዩቱ 
የ ተ ው ጣጡ  የ ሊ ቦ ራ ቶ ሪ 
ቴክኖልጂስት ባሇሙያዎች 
የሆኑና በተሇይ በቲቢና ኤች 
አይቪ ሊቦራቶሪዎች ውስጥ 
በመስራት ሊይ የሚገኙ 
መሆናቸውንም አቶ አበባው 
አስረዴተዋሌ፡፡ 
 
ከዚህ ሥሌጠና ተካፋዮች 
የሚጠበቀው ስሇመሳሪያው 
አጠቃቀምና ስሇ ቲቢ ካሌቸር 
የምርመራ አገሌግልት አሰራር 
በቂ ግንዛቤ ከአገኙ በኋሊ ወዯ 

መጡበት ክሌሌ ሊቦራቶሪ 
ሲመሇሱ በፈሳሽና በዯረቅ የአክታ 
ናሙና የቲቢ ካሌቸር እንዳት 
መስራት እንዯሚጠበቅባቸው 
በስሌጠናው ያገኙትን እውቀት 
ተጠቅመው በየሊቦራቶሪዎቻቸው 
የቲቢ ካሌቸር ሊቦራቶሪዎችን 
ማዯራጀት መሆኑን አክሇው አቶ 
አበባው ከበዯ አስታውቀዋሌ፡፡ 
   
   

በእነዚህ ሰሌጣኞች አማካኝነት በአዱስ አበባ 
የሚገኙ የላልች ሆስፒታልችን ባሇሙያዎች 
ተመሳሳይ ሁኔታ ስሌጠናው እንዯሚሰጥና 
የህክምና አገሌግልቱን ተዯራሽ ሇማዴረግ 
ጥረቱ እንዯሚቀጥሌ አሰታውቀዋሌ፡፡ 
በቀጣይም የእብዴ ውሻ በሽታ የህክምና 
አገሌግልት አሰጣጥ በሁለም ክሌልች 

ተዯራሽ ሇማዴረግ  በያዝነው በጀት ዓመት 
የኢንስቲትዩቱ እቅዴ የተያዘ ስሇሆነ የክሌሌ 
ሆሰፒታልች ባሇሙያዎችን የማሰሌጠንና 
የማብቃቱ ስራ እንዯሚከናወን ድ/ር 
አብርሀም አክሇው ገሌጸዋሌ፡፡ 

በመስጠት ሊይ የሚገኙትን ሀኪሞችና 
ነርሶች በሽታውን ሇማከም ማዯረግ 
ስሇሚገባቸው የምርመራ ሂዯቶች በቂ 
ግንዛቤ እንዱያገኙና በአካባቢያቸው 
ህክምናውን ሇማግኘት ሇሚመጡ ታካሚዎች 
የህክምና አገሌልቱን በየሆስፒታልች 
መስጥት የሚችለበትን አቅም ሇማጎሌበትና 
አገሌግልቱን ዯረጃ በዯረጃ ወዯ ሁለም 
የጤና ተቋማት ሇማስፋፋት መሆኑን 
የምርምር ቡዴኑና የስሌጠናው አስተባባሪ 
የሆኑት ድ;ር አብርሀም ዓሉ አስረዴተዋሌ፡፡ 
ሥሌጠናው በንዴፈ ሀሳብና በተግባር 
የተዯገፈ መሆኑንና ሇመጀመሪው ዙር 
ከቅደስ ጳውልስ ስፔሻሊይዝዴ ሆስፒታሌ፣ 
ከጥቁር አንበሣ ስፔሻሊይዝዴ ሆስፒታሌና 
ከ አ ቃቂ  ጤና  ጣቢ ያ  ሇ ተውጣጡ 
ባሇሙያዎች የተሰጠ ሲሆን በቀጣይም 

ጥናት መጀመሩን  ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
በጥናቱም በያዝነው ዓመት ጥቅምት ወር 
ተጀምሮ በመጪው ሰኔ ወር የሚጠናቀቀው 
ጥናት በስተምስራቅ አቅጣጫ መተሃራ፣ 
አዋሽና አፋር፣ በሰሜንና ሰሜን ምዕራብ 
አቅጣጫ ገብረጉራቻ፣ አባይ ሸሇቆ፣ ባህርዲር፣ 

ጎንዯርና ሁመራን፣ በምዕራብ አቅጣጫ 
አምቦ፣ ነቀምትና አሶሳን፣ በዯቡብ አቅጣጫ 
ዯግሞ ዝዋይ፣ ሻሸመኔ እና አርባ ምንጭ፣ 
በዯቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ቱለቦልን፣ ጅማን፣ 
በዴላንና ጋምቤሊን ያካትታሌ፡፡ በነዚህ 
አካባቢዎች የሚገኙ ሆስፒታልች፣ ጤና 
ጣቢያዎች፣ ጤና ኬሊዎች እና ክሉኒኮች 
እንዱሁም በየአካባቢው የሚገኙ የባህሌ 
ሐኪሞችና የጎሳ መሪዎች የጥናቱ አካሊት 

እንዯሆኑ አክሇው ገሌጸዋሌ፡፡  
 
በመጨረሻም መረጃው በሚሰባሰብባቸው ከሊይ 
በተጠቀሱት አካባቢዎች የሚገኙ የጥናቱ 
አካሊትና ላልች የሚመሇከታቸው ወገኖች 
ሁለ ሇጥናቱ መሳካት አቅማቸው የፈቀዯውን 
ሁለ እገዛ እንዱያዯርጉ ጥሪ አቅርበዋሌ፡፡ 

 



ቇጽ 3 

በደቡብ ክልል በዯኯያአ ዞኖች ከዑቇኙ  ኟጤና 

ዯቋዒዴ ኟዯቧበቧቡ ናዐና ጥሢደን በጠበቀ ዏልኩ 

ደ ሡሦሢል ሆቬፒዲሎች እንድደሤቬና ኯዲካዑዎች 

ጥሢደን ኟጠበቀ ውጤዴ ከዏቬጠዴ ሏኳያ ኯኲቦሢድሡ 

ባኯዐያዎች ሏቅም ኟዒቍልበዴ ሥልጠና ከዲህቪቬ 2 

እቬከ 6ቀን 2004 ዓ.ም ኯዯከዲዲይ 5 ቀናዴ  

በደቡብ ክልል ሀዋቪ ከዯዒ በፒና ሆዳል ዯካሄደ፡፡  

በቫድች ኲይ ኟዑደሤቧውን ኟጾዲ ጥቃዴን 

ኯዒቬቆም ኟዑደሟቇውን ሤብሤብ ኯዏደቇረና 

በኢንቬዱዴአደ ኟዑቇኙ ንዶች ጥቃዴን 

ሏልሦጽምም ቬሦጸምም ዝም ሏልልም 

በዒኯዴ ቃል እንድቇቡ በዒድሟቌ በቫድች 

ኲኟይ ያኲችውን ሏቬዯቪቧብ ኯዏቀኟሤ በኟ 

ሏዏደ ኯ16 ቀናዴ ኟዑከበሟው ኟነጭ ሡቫን 

ቀን በዓል በኢንቬዱዴአደ በሥሤዓዯ ፆዲ 

ዯካይና ቫድች ሬሟም ዯከበሟ 

 

ቀኑን ምክንዴ በዒድሟቌ ኟዏክሦቻ 

ንቌቌሢዶውን ያደሟቈዴ በኢንቬዱዴአደ 

ዯጠባባቂ ዋና ዳይሣክድሤ  ዶ/ሤ ሏዏሀ 

ከበደ ኟኧንድሥ ኟጸሟ-ጾዲ ቀን ጥቃዴ ‘ጾዲዊ 

ጥቃዴን በዒቬቆም ኟህዳቫውን ኟልዒዴ ቈዞ 

እንሩጥናኯን’ በዑል በሡ ቃል በሀቇሢችን 

ኯ6ኛ ዜ ይከበሢል፡፡ ይህ በዓል  

ኟሏቇሢችን ህዝብ ቁጥሤ ከቌዒሽ  በኲይ  

ኟሆኑ  ቫድች ከዯኯያአ በቫድች ኲይ 

ከዑደሤቨ ጥቃድች በዏኲቀቅ  ሢቪዶውን 

በዏጠበቅ ኟልዒደ ዯቪዲረ እንድሆኑ 

ኯዒድሟቌ ኟንዶች ዑና ቪኝ ነው 

ብኯዋል፡፡ 

  
ሥሢ ዯቧሤቷል ዕኯደን ሏቬዏልክድ ኟዯኧቊዷ ቢሥሸሤ 

ኯዯቪዲረዎች እደኲ ዯካሂዷል፡፡  

ሏክኯውም ዶ/ሤ ሏዏሀ ኟኧንድሥውን በዓል 

ኯኟዴ ኟዑያደሤቇው ሏቇሢችን ሏኯም ሏቀራ 

ኟኤች ሏይቪና ኟሏባኲኧሤ በሽዲ ቈባኤ 

በዑዲቬዯናቌድበዴ ቅዴ በዏሆኑ ልዮ 

ያደሤቇዋል ብኯዋል፡፡  

 

በዕኯደ ኟዯኯያአ በቫድች ኲይ በዑደሤቨ 

ጥቃድች ኲይ ቌንዛቤ ኟዑያቬጨብጡ 

ዝቌጅድች ቌጥሞችና ሥነ-ጹሑሬች ኟቀሟቡ 

ቩሆን በዯኯያአ ጥቃድች ህይዲዶውን 

ኲጡ ቫድች ኟሏንድ ደቂቃ ኟህልና ፀሎዴ 

ዯደሤቇጓል፡፡   እንዲሁም በቫድች ኲይ 

ኯዑደሤቨ ጥቃድች ዋና ዏንቬኤያዶው 

ኟቫድች ኟኢኮኖዑ ጥቇኛ ዏሆን ዋናው 

ዯጠቃሽ ነው፡፡ በዏሆኑም ከዝህ ኟኢኮኖዑ 

ጥቇኝነዴ ኯዏኲቀቅ ብሎም ኟቫድችን ቇቢ 

ኯዒቪደቌ ኟዑሟዱ ባህኲዊ ሏልባቪዴን፣ 

ቋጣቋጥ፣ ኟባህል ቬሪዴ፣ ቬዕልና 

ኟዏቪቧኰዴን በሽያጭና በጨሟዲ ኟዯኯያአ 

ዏንቇዶችን በዏጠቀም  ኟቇቢ ኟዒቬባቧብ 

 

 

በሥልጠናው  ዏክሦቻ  ሥነ ሥሤዓዴ በደቡብ 

ክልል ኟክልኰ ሡሦሢልል ኲቦሢድሡ ኳዱ ኦረቧሤ 

ኟሆኑዴ ሏድ ቍሹ በኲይ ባቧዐዴ ንቌቌሤ  በሪዴሢል 

ደሟጃ ናዐና ኟዑያዏኲልቨ ኟዏልእክዴ ሠሢዯኞች 

ሥልጠና ዯቧጥቷዶው ሏቇልቌሎደን እኟቧጡ 

ዏሆናዶውን ቇልጸው በኟዞኖች ባኰ ሆቬፒዲሎች 

እንደኟ ሏካባቢያዶው ኟናዐና ሏዏኲኯቬ ቬሤዓዴ 

ዏኧሤቊዴ እንዳኯባዶው ጠቁዏው ጥሢዴ ያኯው 

ኟናዐና ሏኲኲክ ሥሤዓዴ ጥሢዴ ያኯውን ሏቇልቌሎዴ 

ኯህብሟዯቧቡ ኯዏቬጠዴ ያቬችኲል ብኯዋል፡፡  

  

በሥልጠናው ቀጣይነዴ ኲኯው ኟናዐና ሏኲኲክ 

ሥሤዓዴ ኟሥሢ ሏዏሢሠ ቁሤጠኝነዴ፣ ደሟጃውን 

ኟጠበቀ ኟሥሢ ዒኑዋል፣  ኟቧኯጠነ ኟቧው ኃይል፣  

ጥሠ ኟዏሟጃ ኯውውጥ ሥሤዓዴ፣ ኯዑቧሢ ቧው 

እውቅና ዏቬጠዴ፣ ክዴዴል፣ ኯሥሢው 

ኟዑያቬሦልቈ ቌብዓድችን ዒሟኲዴ እና ኟዏቪቧኰዴ 

ዏሟኲዴ እንዳኯባዶው ኟዯቇኯጸ ቩሆን ኯዲካዑው 

ኟዑቧጠው ውጤዴም ዴክክኯኛ፣ በቧዓዴ ኟዯቇደበ፣ 

በዐያው ብቃዴ እና እውቀዴ ባኯው ባኯዐያ  

ሆን እንደዑቇባ ዯጠቁሟል፡፡ 

  

ቧልጣኞች በሏብዛኛውን ኟሥልጠና ዝያዶውን 

በዯቌባሤ ኲይ ኟዯደቇሦ ልምምድ ሏድሤቇዋል፡፡ 

ሏንዳንድ ያነቊቇሤናዶው ኟሥልጠናው ዯቪዲረዎች 

ሥልጠናው ከዲካዑዎች ጥሢደን ኟጠበቀ ናዐና 

ኯዒቧባቧብ፣ ኯዒደሢዷዴና ጥሢደን ኟጤበቀ ውጤዴ 

ከመሊ አገሪቱ የተመረጡ 24 
የጤና ሊቦራቶሪዎችን የአሰራር 
ጥራታቸውንና ዯረጃቸውን 
በማሳዯግ ዓሇም ዓቀፍ የጥራት 
እውቅና እንዱያገኙ ሇማስቻሌ 
ከሐምላ 27 ቀን 2002 ዓ/ም 
ጀምሮ በተሇያዩ ዙሮች እሰከ 
አሁን ዴረስ ሲሰጥ የቆየው 
ስሌጠና አመርቂ ውጤት ሊይ 

መዴረሱን የስሌጠናው አስተባባሪ 
ኦፊሰር የሆኑት አቶ ጥሊሁን 
ሙጬ ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
የስሌጠናው ዋና ዓሊማ እነዚህ 
የተመረጡ ሊቦራቶሪዎች 
የመፈጸም አቅማቸው ዓሇም 
ዓቀፍ ዯረጃውን የጠበቀ እንዱሆን 
ሇማስቻሌ በተሇያዩ ዙሮች 

የተሇያዩ መርሀ ግብሮች 
ተቀርጸው በየሊቦራቶሪዎቹ 
የሚታዩትን ክፍተቶችና የግብዓት 
አቅርቦቶች ዯረጃ በዯረጃ 
እንዱያሟለ በማዴረግ ጥራት 
ያሇውና ዯረጃውን የጠበቀ 
አገሌግልት የመስጠት 
አቅማቸውን በማሳዯግ ዓሇም 
ዓቀፍ እውቅና እንዱያገኙ 

ሇማብቃት መሆኑን አቶ ጥሊሁን 
አስረዴተዋሌ፡፡  
 
በተሇያዩ ዙሮች በተካሄዯው 
የሊቦራቶሪዎችን አቅም የማሳዯግ 
ስራ በየዙሩ በእያንዲንደ ሊቦራቶሪ 
ስሇ አዯረገው መሻሻሌና 
ስሇአጋጠሙ ችግሮች ግምገማ 
በማካሄዴ እንዱሁም የሌምዴ 



ኟኢዴዮጵያ  
¾ጤናና ሥነ ምቌብ 
ምሤምሤ ኢንቬዱዴአዴ 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ
-ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሉያስ 
     
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ህዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት 
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
ሐረገወይን ይግዛው 
 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 

 

ቇጽ 4 

ኟብሔሤ ብሐሟቧቦችንና ሕዝቦች 

እኩልነዴን፣ ኟሢቪዶውን ባህል 

ኟዒቪደቌና  በሢቬ ቋንቋ ኟዏናቇሤ 

ዏብዴን ኟዯቍናጸሧበዴ ቀን ምክንያዴ 

በዒድሟቌ በኟዓዏደ ህዳሤ 29 

ኟዑከበሟውን ኟብሔሤ ብሔሟቧቦችና 

ህዝቦች ቀን ኯቬድቬዯኛ ዜ ኟዯከበሟ 

ቩሆን ኢንቬዱዴአዲችንም ዕኯደን 

ምክንያዴ በዒድሟቌ በህዳሤ 29ቀን 

2004ዓ.ም በኢንቬዱዴአደ ቅጥሤ ቢ 

ውቬጥና ከጤና ጥበቃና ኯጤና ጥበቃ 

ዯጠሡ ከሆኑ ኤዷንቩዎችና 

ይሄንኑ ህዴዏዴ በ www.ehnri.gov.et ኲይ ያቇኙዲል 

ሆቬፒዲሎች  ቊሤ በሏንድነዴ በዯኯያአ 

ቀናዴ በዯኯያአ ዝቌጅድች ዯከበሟ፡፡  

 

በዓኰ በጤና ጥበቃ ዑኒቬዯሤ ቬሤ ካኰ 

ኤዷንቩዎችና ሆቬፒዲሎች ቊሤ 

በጥምሟዴ በጳውሎቬ ሆቬፒዲል 

ሏዳሢሽ ኟዯከበሟ ቩሆን በዚሁ በዓል  

ህቇ ዏንቌቬደ ኯብሔሤ ብሔሟቧቦችን 

ህዝቦች  ያቍናጸሩዶውን ዏብድች 

በኢዴዮጵያ ኟጤናና ሥነ ምቌብ 

ምሤምሤ ኢንቬዱዴአዴ ም/ዋና 

ዳይሣክዯሤ በዶ/ሤ ዳዲ ጅዒ እና 

በጤና ጥበቃ ዑኒቬዯሤ ከራዯኛ 

ኟህዝብ ቌንኙነዴ ባኯዐያ በሆኑ በሏድ 

ሏቧሩ ሏይዴ ኟዯኧቊዷ ጹሁራ 

ቀሤቧል፡፡ 

በዕኯደ ጽሁራ ሏቅሢቢዎች 

እንደዯቇኯጸው ህቇ ዏንቌቬደ በሏንቀጽ 

35 እና 36 ኯቫድችና ኯህፃናዴ 

ያቍናጸሩዶውን ዏብድች ኯበዓኰ 

ዲዳዑዎች ሏቅሤበዋል፡፡      

በኢንቬዱዴአደ ዕኯደን በዒቬዏልከዴ 

በዯደሟቇው በዓል ኟኢንቬዱዴአደ 

ሠሢዯኞ በዯኯያአ ኟብሔሤ ብሔሟቧቦች  

ሏኯባበቬ ኯብቧውና ሏቌጠው ኟበዓኰ 

ዯካሩይ ሆነዋል፡፡ ከብሔሟቧብ 

አንዴ ተመራማሪ ሶስት 
የጥናት ጽሁፎችን፣አንዴ 
ተመራማሪ ዯግሞ ሁሇት 
የምርምር ጽሁፎችን እና 
ላ ል ች  ስ ዴ ስ ት 
ተመራማሪዎች ዯግሞ 
አ ን ዲ ን ዴ  የ ም ር ም ር 
ጽሁፎችን ማቅረባቸውን 
የዲይሬክቶሬቱ ዲይሬክተር 
ድ / ር  አሌማዝ  አ በ በ 
ገሌጸዋሌ፡፡ 
በጉባኤው ሊይ የቀረቡት 

የ ጥ ና ት  ጽ ሁ ፎ ች ም 
በአብዛኛው በኤች አይቪ 
ኤዴስ ዙሪያ እየተሰጠ ባሇው 
የምርመራና  የ ህ ክም ና 
አገሌግልት የሚታዩ አንዲንዴ 
ች ግ ሮ ች ን  መ ፍ ታ ት 
በሚያስችለ ጥናቶች ሊይ 
ያተኮሩ ሲሆኑ የተወሰኑት 
ዯግሞ በኤች አይቪና በቲቢ 
በሽታዎች ተያያዥ ጉዲዮች 
ሊይ ያተኮሩ  እንዯነበሩና 
በ አ ጠ ቃ ሊ ይ  ከ ቀ ረ ቡ ት 

አስራአንዴ የቃሌና የፖስተር 
ጽሁፎች መካከሌ አንዯኛው 
በኢካሳ 2011 ሇሽሌማት 
ከ ተመረጡት  ጥ ናታዊ 
ጽሁፎች አንደ በመሆኑ 
ተ ሸ ሊ ሚ  መ ሆ ኑ ን 
አስረዴተዋሌ፡፡ 
የኢ ን ስቲትዩቱ  ተ / ዋ ና 
ዲይሬክተር ድ/ር አምሀ ከበዯ 
ኢንስቲትዩቱን በመወከሌ 
የምርምር ጽሁፎቻቸውን 
በ16ኛው ዓሇም ዓቀፍ የኤች 
አይቪና የአባሊዘር በሽታዎች 
ጉባኤ ሊይ ሊቀረቡት 

ተመራማሪዎች ሊበረከቱት 
አስተዋጽኦና ወዯፊትም 
በተመሳሳይ ሁኔታ የምርምር 
ስራቸውን  አጠናክረው 
እንዯሚቀጥለ  እምነታቸው 
መ ሆ ኑ ን  በ መ ግ ሇ ጽ 
በኢንስቲትዩቱ ማኔጅመንት 
እና በራሳቸው ስም የምስጋና 
ዯብዲቤ ሇእያንዲንዲቸው 
የ ጻ ፉ ሊ ቸ ው  መ ሆ ኑ 
ታውቋሌ፡፡ 

ሌውውጥ እንዱያዯርጉ 
በማዴረግ የመፈጸም 
አቅማቸውን ሇማጎሌበት 
ያሊሰሇሰ ክትትሌና እገዛ 
ሲዯረግ መቆየቱን 
አስታውሰው በዚህም 
ምክንያት ብዙዎቹ 

ሊቦራቶሪዎች መሻሻሌ 
ማሳየታቸውንና በሇውጥ 
ሂዯት ሊይ እንዯሚገኙ 
አክሇው አስረዴተዋሌ፡፡ 
 
እስከ አሁን በተካሄደት 
ስሌጠናዎች ከተመረጡት 

24 የመጀመሪው ዙር 
ተመራጭ ሊቦራቶሪዎች 
መካከሌ ስሊዯረጉት መሻሻሌ 
በተዯረው ግምገማ አንዴ 
ሊቦራቶሪ እስታር 4 ዯረጃ፣ 
ሁሇት ሊቦራቶሪዎች ዯግሞ 
እስታር 3 ዯረጃ፣ ሶስት 
ሊቦራቶሪዎች እስታር 2 

ዯረጃ እና 8 ሊቦራቶሪዎች 
ዯግሞ እስታር 1 ዯርጃ ሊይ 
እንዯሚገኙ እና ሇነዚሁ 
ሊቦራቶሪዎች የዯረጃ 
ማሳወቂያ ሰርቲፊኬት 
የተሰጣቸው መሆኑ 
ተውቋሌ፡፡ 


