
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 4 ቁጥር 10 መጋቢት 15 ቀን 2005 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴ ር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥ ነ  ም ግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት   

   በውስጥ ገጾች፡ - 

ዜና እረፍት  
8ተኛው ዓመታዊ የቲቢ ሳይንሳዊ ኮንፈራንስ የዓለም የቲቢ ቀን ሊከበር ነው 
 

 
 
 

በውሃ ደህንነት ዕቅድና በውሃ ጥራት 
ጥናት ስትራቴጅ ላይ ያሉ እምነቶችን፣ 
መመሪያዎችን  በማብራራትና ከባለድርሻ 
አካላት  ጋር የጋራ በማድረግ በሀገሪቱ 
ሁለት ስትራቴጅዎችን ተግባራዊ 
ለማድረግ ነው፡፡  
 
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተርን 
በመወከል  ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ 
በሽታዎች ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር አልማዝ አበበ  
ባደረጉት ንግግር የመጠጥ ውሃ ጥራት፣ 
ንጽህናና ደህንነት ለዕድገት ያለውን  
ጠቀሜታ በመገንዘብ ድህነትን ለመቀነስ 
ጤናውን የሚያመርት  አምራች ዜጋ 
ለመፍጠር በመንግስተ በኩል ብዙ 

አዳራሽ አካሄደ፡፡  
 
በኢንስቲትዩቱ የምግብ ሳይንስና ሥነ 
ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት ተመራማሪ 
የሆኑት ወ/ሮ ፍሬህይወት አበራ 
እንደገለጹት የሥልጠናው ዋና ዓላማ 

የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት የምግብ ሣይንስና ሥነ 
ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት በሀገራችን 
ስለሚገኘው የመጠጥ ውሃ ጥራት  ዕቅድ 
ላይ ያተኮረ አውደ ጥናት ከየካቲት 18-
20 ቀን 2005 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ 

አዲስ አሰራር ሞሉኩዩላር 
ም ር መ ራ  ለ ማ ካ ሄ ድ 
የሚያስችል ሥልጠና 
ከየካቲት 18 እስከ 22 ቀን 
2004 ዓ.ም ለኢንስቲትዩቱ 
ተ መ ራ ማ ሪ ዎ ች 
ተሰጥቷል፡፡  
 
በኢንስቲትዩቱ ተላላፊና 
ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች 
ምርምር ዳይሬክቶሬት 
የ ባ ክ ቴ ሮ ሎ ጅ  እ ና 
ማይኮሎጅ ጥናት ቡድን 
አሰተባባሪ የሆኑት አቶ 

በግብረ ሥጋ ግንኙነት 
በሚተላለፉ በሽታዎች 
ዙሪያ real time-multiplex 
PCR Assays በሚባል 

የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ 
ም ግ ብ  ም ር ም ር 
ኢንስቲትዩት ከሲዲስ 
ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር 

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት የሥርዓተ ፆታና 
ሴቶችን የማብቃት ዳይቴክቶሬት 
አስተባባሪነት የተዘጋጀው ማርች 8 
አለም አቀፍ የሴቶች ቀን  በተለያዩ 
ዕለቱን በሚያውሱ ዝግጅቶች መጋቢት 
9 ቀን 2005ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ 
ተከበረ፡፡  
 
በዓሉ በአለም አቀፍ ደረጃ ለ102ኛ ጊዜ 
በሀገራችን ደግሞ ለ37ኛ ጊዜ ‘በመለስ 

ወደ ገጽ 2 ዞሯል 

ወደ ገጽ 2 ዞሯል 

የሥልጠናው ተሳተፊዎች በከፊል  

ተመራማሪዎች በላቦራቶሪ ልምምድ ሲያደርጉ   

ወደ ገጽ 3 ዞሯል 



ገጽ 2 

ጠቅልል ብዛ እንደገለጹት 
የ ሥ ል ጠ ና ው  ዓ ላ ማ 
በባክቴሮሎጅና ማይኮሎጅ 
ጥናት ቡድን ውስጥ 
የታቀደው በግብረ ሥጋ 
ግ ን ኙ ነ ት  የሚተ ላ ለ ፉ 
በሽታዎች ጥናትን በታቀደው 
ጊዜ ለማከናወን ይቻል ዘንድ 
የጥናት ቡድኑ አሰተማማኝ 
የሞሎኩዩላር ላቦራቶሪ 
ምርመራ ማካሄድ እንዲቻል 
በአዲሱ ሞለኩላር ምርመራ 
መሳሪያ  ላይ  ግን ዛቤ 
ለመፍጠርና በምርመራው 
ላይ ሰልጣኞች በቂ እውቀት 
እንዲኖራቸው ማስቻል ነው 
ብለዋል፡፡ 
 
አክለውም አቶ ጠቅልል 
የሥልጠናው ዋና ግብ 
ዘ መ ና ዊ  ሞ ሎ ኩ ዩ ላ ር 
ላቦራቶሪ በባክቴሮሎጂና 
ማይኮሎጂ ጥናት ቡድን 
ውስጥ ተግባራዊ በማድረግ 
በቀላሉ በላቦራቶሪ ካልቸር 
የምርመራ ዜዴ ምርመራ 
ሊካሄድባቸው የማይችሉ ጎጅ 

ባክቴሪያዎችን በዘመናዊ 
የላቦራቶሪ ምርመራ ዜዴ 
ባክቴሪያዎችን በመለየት 

ውጤቱንም በአጭር ጊዜ 
ው ስጥ  ለ ደ ን በ ኞ ቻች ን 
ለመስጠት የሚያስችል ነው 
ብለዋል፡፡ 
 

ሥልጠናውን  የ ሰጡት 
ከሲዲስ አትላንታየ የመጡና 

በ ሞ ለ ኩ ላ ር  ላ ቦ ራ ቶ ሪ 
ምርመራ ከፍተኛ ልምድ 
ያላቸው ዶ/ር ቼንግ የን ችን 
እና ዶ/ር ሴምራ ሲሆኑ 
የሥልጠናው ተሳታፊዎች 

በዋናነት በኢንስቲትዩቱ 
የባክቴሮሎጂና ማይኮሎጅ 

ጥናት ቡድን ባለሙያዎች 
ሲሆኑ በጥናቱ ውስጥ ያሉት 
የቫይሮሎጂና የኤች አይ ቪ 
ጥናት ቡድን ተወካዮች እና 
የሲዲስ ኢትዮጵያ ባለሙዎች 
መሆናቸው ታውቋል፡፡ 

ጉዳይ ቅድሚያ በመስጠት ሀገሪቱ 
ያለባትን የወቅታዊ መረጃ ውስንነት 
በአስቸኳይ ጥናት በማካሄድ በ2005 
ዓ.ም ሀገራዊ በውሃ ደህንነት ዕቅድና 
በውሃ ጥራት ጥናት ስትራቴጅ ላይ 
ሪፖርት ማቅረብ እንደሚጠበቅባቸው 
ገልጸዋል፡፡  
  
ለሦስት ቀን በቆየው አውደ ጥናት 
የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ 
ሲሆን ከጤና ጥበቃ ሚኒስተር፣ ከአዲስ 
አበባ ውሃ አቅርቦት ባለሥልጣን፣ 
ከኢትዮጵያ ደረጃዎች ባለሥልጣን፣ 
ከአለም ጤና ድርጅት፣ Vitens Evides 
Internatational እና ከተለያዩ የክልል 
ላቦራቶሪዎች ባለሙያዎች  የተሳተፉ 
ሲሆን የየራሳቸውን ተሞክሮም 
አቅርበዋል፡፡ 

በመጨረሻም የአውደ ጥናቱ 
ተሳታፊዎች የውሃ ደህንነት ዕቅድና 
የውሃ ጥራት ጥናት ስትራቴጅ የብዙ  
ሚሊዮን ህዝብን የማዳን ጉዳይ መሆኑን 
በማመን በኢትዮጵያ ተግባራዊ 
እናደርጋለን ብለዋል፡፡ ይሁን እንጂ 
ጥናቱ ተግባራዊ ለማድረግ የብዙ 
ተቋማት እገዛ እንደሚያስፈልግና 
ለጥናቱ ስኬት የሁሉም ተቋማት እገዛ 
ወሳኝ  መሆኑ ተገልጹዋል፡፡ 

ጥናቱ በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት በNational insti-
tute of Public Health and the En-
vironment (RIVM) of Netherlands 
and UBA of Germany ጋር 
በመተባበር እንደሚካሂድ ለማወቅ 
ተችሏል፡፡ 

ሥራዎች የተከናወኑ ሲሆን፣ ጥራቱ 
ያልተጠበቀ የመጠጥ ውሃ  በሀገሪቱ 
ጤና ላይ የሚያስከትለውን ጫና 
ለመቀነስና የውሃ ጥራትን ለማሳደግ 
የሚረዳ ጥናት ነው ብለዋል፡፡ 
  
ፕሮፈሰር አና ማሪአ እና አቶ ሃሮልድ 
ከRIVM እና ቤቲና ከUBA ድርጅቶች 
የተወከሉ ባለሙያዎች ባደረጉት ንግግር 
ሀገሪቱ የውሃ ደህንነት ዕቅድና የውሃ 
ጥራት ጥናት ስትራቴጅን በማሳደግ 
ጥራቱና ደህንነቱ ካልተጠበቀ ውሃ 
አቅርቦት ጋር ተያይዘው የሚመጡ 
ስጋቶችን በመላ ሀገሪቱ ለመቀነስ 
ያስችላል ብለዋል፡፡ 
 
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የውሃ ሃብት 
ልማት ሚኒስቴር ይህንን የመጠጥ ውሃ 

የሥልጠናው ተሳተፍዎች በከፊል  
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የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ በተደራጀ የሴቶች 
ተሳትፎ ተጠናክሮ ይቀጥላል’ በሚል መሪ 
ቃል በጤናው  ዘርፍ ደግሞ ‘በመለስ 
የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ በጤናው ዘርፍ 
ልማትና በተደራጀ የሴቶች ተሳትፎ 
ተጠናክሮ ይቀጥላል’ በሚል መሪ ቃል 
በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል፡፡   
 
በኢንስቲትዩታችን በዓሉ በተለያዩ 
ዝግጅቶች የተከበረ ሲሆን በዓሉን በንግግር 
የ ከፈቱት የኢንስቲትዩቱ  ም /ዋና 
ዳይሬክተር ዶ/ር ዳዲ ጂማ ባሰሙት 
ንግግር በዋናነት ይህ በዓል የሚከበረው 
ለሴቶች እኩልነት መብት ሲታገሉ 
የተሰውትን ሴቶች በማሰብና በመዘከር 
ሲሆን ዋና ዓላማውም ሴቶች ለራሳቸው 
መብት ከሰው የሚጠብቁ ሳይሆኑ ራሳቸው 
ለመብታቸው የሚታገሉ እንዲሆኑ 
ለማስቻል ነው፡፡  
 
በመሆኑም ኢንስቲትዩታችንም ይህንን 
ዓላማ በማንገብ የሥርዓተ ፆታ ጉዳይን 
በዳይሬክቶሬት ደረጃ በማቋቋም የተለያዩ 
ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል:: ለዚህም 
ማሳያ የሚሆኑ የኢንስቲትዩታችንን ሴቶች 
በፎረም በማደራጀት በአነስተኛ የሥራ 
ዘርፍ ላይ ለተሰማሩ ሶስት ሴት 
ሠራተኞች በግማሽ ክፍያ የትምህር እድል 
እንዲያገኙ መደረጉና ኢንስቲትዩቱ 
ከሚያከናውናቸው በርካታ ምርምሮች 
መካከል በቁጥር ሦስት የሚሆኑት  
የሴቶችን ችግር ሊፈቱ የሚችሉ የምርምር 

ጥናቶች   ናቸው  ብለዋል ዶ/ር ዳዲ፡፡ 
 
አክለውም ዶ/ር ዳዲ ሴቶችን የረዥም ጊዜ 
ሥልጠናና የአጭር ጊዜ ሥልጠናዎችን 
በመስጠት በሥራቸው ብቁ የማድረግ 
ሥራ በቀጣይም ትኩረት ተሰጥቶበት 

እንደሚሰራ ቃል ገብተዋል፡፡  
 
ማርች 8 አለም አቀፍ የሴቶች ቀን ለምን 
ይከበራል በሚልና ታሪካዊ አመጣጡን 
በሚመለከት በሥርዓተ ፆታና ሴቶችን 
የማብቃት ዳይሬክቶሬት ዳሬክተር በወ/ሮ 
ኑሪያ ዩሱፍ ገለጻ የቀረበ ሲሆን 
ከተሳታፊዎችም ጋር ሰፊ ውይይት  
ተካሂዷል፡፡ 
 

በበዓሉ የተለያዩ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን 
‘ቃል ግባ’ በሚል ርዕስ በወ/ሮ አስቴር 
ማሞ ግጥም፣ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ 
የሃይል ጥቃቶችን ለማስቆም በሚወሰዱ 
እርምጃዎች የጤናው ዘርፍ ወሳኝ ሚና 
የሚጫወትበት ጊዜ አሁን ነው፡፡ ቃላችንን 

እንጠብቅ የሚል መፈክር የያዘ ቲ-ሸርት 
እደላ፣ ማርች 8 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን 
የሚከበርበት ዓላማና ታሪካዊ አመጣጡን 
የሚገልጽ ብሮሹርና በራሪ  ወረቀት 
ለታዳሚዊች ተሰራጭቷል፡፡ 

ከሥርዓተ ፆታ ጋር የተያያዘ የጥያቄና 
መልስ ውድድር የተካሄደ ሲሆን  
በውድድሩ ለተሳተፉት የሽልማት አሰጣጥ 
ሥነ ሥርዓት ተከናውኗል፡፡     

ዶ/ር ዳዲ ጅማ የመክፈቻ ንግግር ባደረጉበት ወቅት  



የኢትዮጵያ  
¾ጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት 

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

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤል የሻነህ 
    ፍቃዱ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሊያስ 
     
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ሚሊዮን ወልደ  
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
ሐረገወይን ይግዛው 
 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 
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የኢንስቲትዩቱ ባልደረባ የነበሩት ወ/ት በሐይሏ ተስፋዬ ባደረባቸው ህመም ከዚህ ዓለም 
በሞት ተለዩ 

ወ/ት በሐይሏ ተስፋዬ 
ከአባታቸው ከአቶ 
ተስፋዬ አዳሙ እና 
ከእናታቸው ከወ/ሮ 
ዘነበች በየነ በ1950 
ዓ.ም በአዲስ አበባ 
ከተማ ነበር 
የተወለዱት፡፡ 
 
በኢትዮጵያ የጤናና 
ሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ከሚያዝያ 
4  ቀን 1975 ዓ.ም 
ጀምሮ በቋሚ 
ሠራተኛነት ተቀጥረው እስከ የካቲት 26 ቀን 
2005 ዓ.ም ድረስ  በተለያዩ የሥራ መደቦች 

ያገለገሉ ሲሆን በህመም ምክንያት በሆስፒታል 
በህክምና ሲረዱ ቆይተው የካቲት 28 ቀን 2005 
ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል፡፡  
 
ወ/ት በሐይሏ ተስፋዬ  በሥራ ላይ በቆዩባቸው 
ረዥም ዓመታት ከሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር 
ተግባቢና ቅን እንደነበሩ የሥራ ባልደረቦቻቸው 
ተናግረዋል፡፡  
 
በወ/ት በሐይሏ ተስፋዬ ሞት 09የተሰማንን 
ጥልቅ ሃዘን በኢንስቲትዩቱ ማኅበረሰብ ስም  
እየገለጽን፤ ለቤተሰቦቻቸውና ለዘመድ 
ወዳጆቻቸው መጽናናትን እንዲሰጣቸው 
እንመኛለን፡፡ 

የፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚ/ር የቲቢ አማካሪ 
ኮሚቴ ከኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት እና ከአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር 8ኛውን 
ዓመታዊ የቲቢ ምርምር ጉባዔና የ2005 ዓ.ም 
የዓለም የቲቢ ቀንን በአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ 
የመንግስት ባለስልጣናት፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ 
አርቲስቶችና የተለያዩ የመንግስትና የግል 
የምርምር ተቋማት ተወካዮች በሚገኙበት 
ከመጋቢት 12-15/2005 ዓ.ም በአዲስ አበባ 
ሂልተን ሆቴል እንደሚካሄድ ተገለጸ፡፡  
 
የቲቢ ምርምር ጉባዔ በየዓመቱ የሚካሄድበት 
ዓላማ የቲቢ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር 
በመላ ሀገራችን በመንግስትና መንግስታዊ 
ባልሆኑ የጤና ተቋማት እየተደረገ ያለውን 
ጥረት በመዳሰስ በዘርፉ የተደረጉ ችግር ፈቺ 
ምርምሮችን፣ የተሻለ ተሞክሮ ያላቸውን የጤና 
ተቋማት አሰራር ለማስፋት በሚቻልበት ሁኔታ 
ላይ በመምከር የቲቢ በሽታን በተጠናከረ መንገድ 
ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ቀጣይ 

አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ እንደሚያግዝ 
በመታመኑ መሆኑን አዘጋጅ ኮሚቴው ገልጿል፡፡ 
  
ጉባዔው ሁለት አበይት ተግባራትን የሚያከናወን 
ሲሆን፣ ከመጋቢት 12 እስከ 14 ቀን 2005 
ዓ.ም ባሉት ቀናት የተለያዩ የምርምር ውጤቶች 
የ ሚ ቀ ር ቡ በ ት ና  ሰ ፋ  ያ ለ  ው ይ ይ ት 
የሚካሄድባቸው መሆኑንና መጋቢት 15 ቀን 
2005 ዓ.ም ደግሞ ከጧቱ 1፡30 ጀምሮ 
የዘንድሮው የዓለም የቲቢ ቀን አከባበር በተለያዩ 
ዝግጅቶች በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የባህል 
ማዕከል አዳራሽ እንደሚከበር ታውቋል፡፡ 
 
በዚህ ጉባዔ ላይ ከሁሉም ክልሎች የጤና ቢሮ 
ኃላፊዎች፣ የቲቢ ላቦራቶሪ ኃላፊዎች፣ የቲቢ 
በሽታ ተወካይ ባለሙያዎች፣ በመላ ሀገሪቱ 
ከሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች፣ከተለያዩ በቲቢ በሽታ  
ዙሪያ በመስራት ላይ ከሚገኙ የጤና 
ተቋማትና፣ ከባለ ድርሻ አካላት የሚወከሉ እስከ 
አምስት  መቶ የሚደርሱ  ታዳሚዎች 
እንደሚሳተፉ ታውቋል፡፡      


