
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 5 ቁጥር 8 ህዳር 15  ቀን 2005 ዓ.ም 

በ ፌ ዴራል  ጤ ና  ጥ በ ቃ  ሚ ኒ ስቴ ር  

የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  የ ጤ ና ና  ሥ ነ  ምግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት   

ወደ ገጽ  3 ዞሯል 

   በውስጥ ገጾች፡  

 

ለኢንስቲትዩቱ ሥራ አመራር አባላት በሥርዓተ ፆታ ዙሪያ ሥልጠና ተሰጠ 
በላቦራቶሪ ደህንነት ላይ ያተኮረ የአሰልጣኞች ሥልጠና ተሰጠ  

 

 

በቲቢ በሽታ መመሪመሪያ መሳሪያ አጠቃቀምና ጥራት ላይ ያተኮረ የአሰልጣኞች ሥልጠና 

የኢትዩጵያ የጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት የኩባ ካምፓኒ ከሆነው 

Finlay Institute ጋር በመተባበር 

በክትባት ምርት ቴክኖሎጂ እና ጥራት 

ቁጥጥር ላይ ያዘጋጀው ሥልጠና ከህዳር 

6 እስከ 14 ቀን 2005 ዓ.ም 

በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ  ተሰጠ፡፡ 

በስልጠናው መክፈቻ ላይ በኢትዮጵያ 

የኩባ አምባሳደር የሆኑት ጁዋን ማኑኤል 

ሮድሪጊ እና  የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና 

ዳይሬክተር ዶክተር አመሀ ከበደ ንግግር 

አሰምተዋል፡፡ 

አምባሳደር ጁዋን ማኑኤል ሮድሪጊ 

ባሰሙት ንግግር እንደገለጹት የኩባ 

መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር በሌሎች 

መስኮች ብዙ የሠራ ቢሆንም ለሰዎች 

በሚውል ክትባት ዙሪያ ሲሰራ ይሄ 

ለመጀመሪያ ጊዜ  ነው፡፡ ‹‹ይሁን 

እንጅ ይህ ጅማሬ እንጂ የመጨረሻ 

አይደለም፡፡  ምክንያቱም  ለጋራ 

ጥ ቅማች ን  አ ብ ረ ን  መስራት 

የምንችልባቸው በርካታ የትኩረት 

አቅጣጫዎች እንዳሉን እናስባለን›› 
ሲሉ አምባሳደሩ አክለዋል፡፡  

 

ዶ/ር አመሃ ከበደ በበኩላቸው በግላችን 

በአስቸጋር ሁኔታዎች ብዙ ርቀት 

በክትባት ምርት ቴክኖሎጅ እና የጥራት ቁጥጥር ላይ ያተኮረ ሥልጠና ለኢንስቲትዩቱ 

ለክልል ላቦራቶሪዎች፣ ለከፍተኛ 

ትምህት ተቋማት፣ ለፌዴራል 

ሆስፕታሎች እና መንግስታዊ ላልሆኑ 

አጋር ድርጅቶች በዘመናዊ የቲቢ በሽታ 

መመርመሪያ መሳሪያ አጠቃቀምና 

ጥራት ላይ ያተኮረና  በሁለት ዙር 

የተከፈለ የአሰልጣኞች ሥልጠና 

ለተከታታይ አስር ቀናት ከ----እስከ-- 

በአዳማ ከተማ ተካሄደ፡፡  

 

በተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች 

ምርምር ዳይሬክቶሬት የቲቢ በሽታ 

ምርምር ቡድን አስተባባሪ የሆኑት አቶ 

አበባው ከበደ እንደገለጹት የሥልጠናው 

ዋና ዓላማ iLED የተባለ ዘመናዊ 

የላቦራቶሪ መሳሪያ ለክልል 

ላቦራቶሪዎችና የቲቢን በሽታ 

በመቆጣጠር በኩል ከፍተኛ የቲቢ 

ምርመራ ጫና ላለባቸው ላቦራቶሪዎች 

የተሰራጨ ሲሆን፤ ይሄንኑም መሳሪያ 

ZN ከሚባለው የላቦራቶሪ መሳሪያ ጋር 

በማጣመር እንዴት መጠቀም 

እንደሚቻል መሠረታው እውቀት 

ማስጨብጥ ነው፡፡ ሥልጠናው ከዚህም 

በተጨማሪ በላቦራቶሪ ውጤቶች ጥራት 

የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች ክበብ ዓመታዊ 

የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች ምሳ በማዘጋጀት 

ሠራተኞች ሥራቸው ላይ ተረጋግተው 

እነድሰሩ የሚያግዝ የሠራተኞች ክበብ 

ዓመታዊ በዓሉን በተለያዩ ዝግጅቶች 

አከበረ፡፡  

 

በበዓሉ መክፈቻ የኢንስቲትዩቱ ዋና 

ዳይሬክተር ዶ/ር አመሃ ከበደ የክበቡ 

መኖር ዋና ዓላማው ለኢንስቲትዩቱ 

ሠራተኞች የምሳ አገልግሎት በመስጠት 

ሠራተኞች በምሳ ሰዓት ለምሳ ወድያና 

ወድህ በማለት የሚያባክኑትን ሠዓት 

ወደ ገጽ  2 ዞሯል 

ወደ ገጽ  4 ዞሯል 



ገጽ 2 

ለኢንስቲትዩቱ ሥራ አመራር አባላት በሥርዓተ ፆታ ዙሪያ ሥልጠና ተሰጠ 

በሥርዓተ ፆታና የአመራር 

ሚና፣  በሥርዓተ ፆታ ጽንሰ 

ሃሳብ ላይ እና ሥርዓተ ፆታን 

ማካቴት ላይ ያተኮረው 

ሥልጠና ለኢንስቲትዩቱ ሥራ 

አመራር አባላትና ቡድን 

መሪዎች ከህዳር 7 እስከ 8 

ቀን 2005 ዓ.ም 

በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ 

ተሰጠ፡፡  

 

ሥልጠና የኢንስቲትዩቱ ሥራ 

አመራር አባላትና የቡድን 

መሪዎች በሥርዓተ ፆታና 

የመሪነት ሚና፣ በሥርዓተ 

ፆታ ጽንሰ ሃሳብ እንዲሁም 

ሥርዓተ ጾታን ማካቴት ዙሪያ 

አመራሩ ያለውን እውቀት 

በማዳበር የተሰጠ መሆኑን 

በኢንስቲትዩቱ ሥርዓተ ፆታና 

ሴቶችን የማብቃት 

ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 

የሆኑት ወ/ሮ ኑሪያ ዩሱፍ 

ገለጹ፡፡  

 

ወ/ሮ ኑሪያ ሥልጠናው 

ከአመራሩ መጀመሩ 

ለምንድነው ብለን ላነሳነው 

ጥያቄ ስመልሱ በሥርዓተ ፆታ 

ዙሪያ ግንዛቤ የመፊጠርን 

ሥራ ከአመራሩ በመጀመር 

ወደ ታች ለማውረድ ታስቦ 

እንደሆነና በኢንስቲትዩ 

ሥርዓተ ፆታ ዙሪያ  ግንዛቤ 

መፍጠርና  ሥርኣተ ፆታን 

አካቶ በመስራት  የአመራሩ 

ሚና ከፍተኛ ነው ብለዋል፡፡  

 

ስርዓተ ፆታና የመሪነት ሚና 

በቲቢ በሽታ መመሪመሪያ መሳሪያ አጠቃቀምና ጥራት ላይ ያተኮረ ... 

ቁጥጥር ላይ ማድረግ የሚገባ 

ጥንቃቀዎች ላይ ትኩረት 

በመስጠት ላይም ያተኮረ ነው 

ብለዋል፡፡  

 

አቶ አበባው አክለውም ከዚህ 

ሥልጠና በኃላ ከክልል 

ላቦራቶሮዎች የመጡ 

የላቦራቶሪ ባለሙያዎች 

መንግስታዊ ካልሆኑ አጋር 

ድርጅቶች ጋር  በመተባበር 

በክልላቸው ለሚገኙና iLED 
ማይክሮስኮፕ 

ለተሰራጨባቸው ጤና 

ተቋማት ቅድሚያ በመስጠት 

ባገኙት ሥልጠና ላይ 

በመንተራስ ሥልጠናውን ወደ 

ታች ማውረድ ይገባቸዋል፡፡ 

 

የፌዴራል ሆስፕታሎች 

በተቋማቸው ለሚገኙ 

ባለሙዎች ማውረድ 

እንዲሁም ከፍተኛ 

የትምህርት ተቋማት በሙያው 

ሥልጥነው የሚወጡ 

ባለሙዎችን ስለቴክኖሎጂው 

እና ስለፕሮግራሙ  ተገቢውን 

እውቀት ኖራቸው እንዲወጡ 

ማስቻል እንደሚጠበቅባቸው 

አቶ አበባው ገልጸዋል፡፡ 

 
ይሄው የላቦራቶሪ መሳሪያ 

መጀመሪያ ከነበረው (ZN 
Microscope) ጋር ሲነጻጸር 

በተለይም የቲቢን ህዋስ 

በምርመራ ለማግኘት 

የሚፈጀውን ጊዜ የሚያሳጥር 

ሲሆን፤ ከዚህም በተጨማሪ 

በርካታ የቲቢ ህሙማንን 

በኢንስቲትዩ 

ሥርዓተ ፆታ 

ዙሪያ  

ግንዛቤ 

መፍጠርና 

ሥርኣተ 

ፆታን አካቶ 



ገጽ 3 

በክትባት ምርት ቴክኖሎጅ እና የጥራት ቁጥጥር ላይ ያተኮረ ሥልጠና 

የተጓዝን ቢሆንም  ከኩባ ህዝብና 

መንግስትም በርካታ ድጋፍ እና 

እገዛ አግኝተናል፡፡ በሚቀጥሉ 

ሁለት ዓመታትም toxoid 
and meningococcal 
የተባሉ የክትባት ምርቶች 

ለመጀመር እንቅስቃሴ ላይ ነን 

ብለዋል፡፡  

 

ሥልጠናው በFinlay Insti-

tute የክትባት  ምርት 

ባለሙያዎች የተሰጠ ሲሆን፤ 

ሁሉም የክትባት ምርትና 

ዲያግኖስትክ ዳይሬክቶሬት 

ባ ለ ሙ ያ ዎ ች  ተ ሳ ታ ፍ 

ሆነዋል፡፡ 

 

የክትባት ምርትና ዲያግኖስትክ 

ም ር ት  ዳ ይ ሬ ክ ቶ ሬ ት 

ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ቀልቤሳ 

ኡርጋአ በሥልጠናው ወቅት 

እንደተናገሩት  ሥልጠናው 

ተሳታፊዎቹ በክትባት ምርት 

እና የጥራት ቁጥጥር ሂደት 

ወ ቅ ት  የ ሚ ገ ጥ ሙ ት ን  

ው ስ ብ ስ ብ ና  የ ተ ለ ያ ዩ 

ተ ግ ዳ ሮ ቶ ች ን  ለ ማ ወ ቅ 

በላቦራቶሪ ደህንነት ላይ ያተኮረ የአሰልጣኞች ሥልጠና ተሰጠ  

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ 

ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት 

ከሲዲስ ኢትዮጵያ ጋር 

በመተባበር በላቦራቶር 

ደህንነት ላይ ያዘጋጀው 

በሁለት ዙረ የተከፈለው 

የአሰልጣኞች ሥልጠና 

ከህዳርሶስት ጀምሮ 

ለተከታታይ አምስት ቀናት 

በአዳማ ከተማ ቲታስ 

ኢንተርናሽናል ሆቴል 

ተሰጠ፡፡  

 

በክልል ላቦራቶር አቅም 

ግንባታ ዳይሬክቶሬት ----

ባለሙና እና የሥልጠናው 

አሰተባባር የሆኑት አቶ 

ይህዓለም አዳሙ እንደገለጹት 

የዚህ ሥልጠና ዋና አላማ 

ለሰልጠኞቹ በላቦራቶር 

ደህንነት ዙሪያ ግንዛቤ 

በመፍጠር በሁሉም ክልሎች 

ተግባራው እንድያደርጉ 

ማስቻል ነው፡፡ ሥልጠናው 

የተግባር ልምምድን ጨምሮ 

14 የሥልጠና ማኑዋሎችን  

ያካቴቴ መሆኑን ገልጸዋል፡፡  

 

አቶ ይህዓለም  አክለውም  

እንደገለጹት ሰልጠኞች 

ከስልጠናው በፍትና 

ከስልጠናው በኃላ የክህሎት 

መለኪያ ፈተና የተሰጣቸው 

መሆኑን ጠቅሰው ከስልጠናው 

በኃላ ያመጡት ውጤት  

ሰልጣኖቹ በሥልጠናው ጥሩ 

ኢንስቲትዩቱ 

በሚቀጥሉ ሁለት 

ዓመታትም toxoid and 

meningococcal 

የተባሉ የክትባት 

ምርቶች ለመጀመር 

እንቅስቃሴ ላይ መሆኑ 

ያስችላቸዋል ብለዋል፡፡  

 

አቶ  ቀልቤሳ  አክለውም 

በክትባት  ምርት  ዙሪያ 

የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ 

እንዲቻል ለወደፊትም መሰል 

ሥልጠናዎች  እንደሚሰጡ 

ገልጸዋል፡፡  

  

ኩባ በአለም አቀፍ ደረጃ Hae-
mophillus influenza 
type b conjugated vac-
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በመቀነስ በተረጋጋ ሁኔታ ምሳቸውን አግኝተው ወደ ሥራ 

እንድመለሱ ማድረግ ነው ብለዋል፡፡  

የክበቡ መስራች ከሆኑት መካከል አንዱ የሆኑት አቶ አሰፋ --- 

የክበቡን አመሰራረት አስመልክተው ባደረጉት ንግግር ክበቡ 

አገልግሎት መስጠት የጀመረው  በአንድ ጭልፋ ኑፉሮ መሆኑንና  

ከዝያም ወደ ግማሽ እንጀራ መሸጋገሩን  ጠቅሰው እየቆየ ስሄድ 

ወደ አንድ እንጀራ መሸጋገሩን ገልጸዋል፡፡  

 

በበዓሉ 2004 ዓ.ም ክበቡን እንዲያገለግል ከሠራተኞች መካከል 

የተመረጠው ኮሚቴ የዓመቱን የሥራ አፈጻተም ሪፖርት ያቀረበ 

ሲሆን ሪፖርቱ በዓመቱ ያጋጠሙ ችግሮችንና ለሚቀጥለው ኮሚቴ 

የመፍትሄ አቅጣጫ ጠቁመዋል፡፡ 

 

በበዓሉ በ2004 ዓ.ም በጡረታ ለሚሰናበቱ የኢንስቲትዩቱ 

ሠራተኞች የኢንስቲትዩቱ ሶሻል ኮሚቴ ያዘጋጀው ሥጦታ 

የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች ክበብ ዓመታዊ በዓሉን አከበረ 


