
በውስጥ ገጾች፡- 
 
የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 
ስራውን እያፋጠነ 
እንዯሚገኝ ገሇፀ 

 
ከሰራተኞች 
ማህዯር 

 
 

በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ 

ክንውኖች ላይ በማተኮር 
የሚታተም 
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በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥነ  ምግብ  ም ርምር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩት   

በሊቦራቶሪ የጥራት ዕውቅና አቅም ግንባታ ሊይ ያተኮረ 
ሥሌጠና ተሰጠ 

ከሥልጠናው ተካፋዮች በከፊል 

የስብሰባው ዋና ዓሊማ  
ባሇዴርሻ አካሊትን 
ከዯንቡ ጋር 
ሇማስተዋወቅ እና 
ዯንቡን ተግባር ሊይ 
ሇማዋሌ አስፈፃሚ 
ግብረሀይሌ  
ሇማቋቋምና እንዱሁም 
አስፈፃሚውን 
ግብረሀይሌ  ከወዱሁ 
ሥራውን ሇማስጀመር 
እንዯሆነ ገሌፀዋሌ፡፡  
ዯንቡ ባዮልጂካሌ እና 
የኒኩላር ስጋቶችን 
ጨምሮ ማንኛውንም 
ዓይነት የጤና 
ስጋቶችን 

እንዱያዴግ እና የሚገኙበት 
ዯረጃ እውቅና እንዱያገኝ 

የሚዯረገው 
ጥረት አካሌ 
የሆነ አቅምን 
የማጎሌበት 
ሥሌጠና 
በኢንስቲትዩቱ 
አዲራሽ ሐምላ 
27 ቀን 2002 
ዓ.ም ጀምሮ 
ሇተከታታይ 
አራት ቀናት 
ተሰጠ፡፡ 
 በስሌጠናው 

መክፈቻ ወቅት ድ/ር 
ጉዯታ ትቢሶ 

ወደ ገጸ 3 ዞሯል 

ወደ ገጸ 2 ዞሯል 

የጤና ሊቦራቶሪ ሥራዎች 
የጥራት ዯረጃቸው 

በአሇም አቀፍ የጤና ዯንብ ሊይ ውይይት ተካሄዯ 
የአሇም ጤና ዴርጅት 
ባወጣው አሇም አቀፍ 
የጤና ዯንብ  ሊይ 
ያተኮረ  የባሇዴርሻ 
አካሊት  የግማሽ ቀን 
ውይይት ነሐሴ 5 ቀን 
2002 ዓ.ም በኢንተር 
ኮንትኔንታሌ ሆቴሌ 
ተካሄዯ፡፡  
 
ይሄንኑ በኢንስቲትዩቱ 
የተዘጋጀውን መዴረክ 
በንግግር የከፈቱት 
የኢንስቲትዩቱ ም/ዋና 
ዲይሬክተር ድ/ር ዲዱ 
ጂማ ሲሆኑ፤ 
በንግግራቸውም 

እንዯሚያካትት 
ያስረደት ድ/ር 
ዲዱ ዯንቦቹን 

ሇመፈጸም በጤና 
ሴክተሩና 

ድ/ር ዲዱ ጂማ  



ገጽ 2 

በአሇም አቀፍ የጤና መመሪያ .... 

ወደ ገጸ 3 ዞሯል 

ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ስራውን እያፋጠነ እንዯሚገኝ ገሇፀ 

በቅርቡ በኢንስቲትዩቱ 
የተዯረገውን የሥራ ዴሌዴሌ 
ተ ከ ት ል  የ ተ ሰ የ መ ው 
የኢንስቲትዩቱ ቅሬታ ሰሚ 
ኮሚቴ ቅሬታ ያቀረቡ 
ሠራተኞች ጥያቄ ሊይ 
በአፋጣኝ እየሰራ እንዯሚገኝ 
ገሇፀ፡፡  
በኢንስቲትዩቱ የሄሌዝ 
ሲስተም ዲይሬክቶሬት ተ/

በተመረጡት የኢትዮጵያ 
መግብያ በሮች እንዱሁም 
በሚመሇከታቸው መ/ቤቶች 
አቅም መገንባት 
እንዯሚያስፈሌግ በመግሇጽ፤ 
የሚመሇከታቸው ባሇዴረሻ 
አካሊት ከወዱሁ አቅማቸውን 
እንዱፈትሹና ሇትግበራው 
እንዱዘጋጁ አሳስበዋሌ፡፡ 
በኢትዮጵያ ዯንቡን 
ሇማስፈጸም የኢትዮጰያ 
ጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሃሊፊነት 
የተሰጠው ተቋም ቢሆንም 
ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር አብሮ 
የመሥራቱ ሁኔታ እጅግ 
አስፈሊጊ ነው፡፡  የኢትዮጰያ 
ጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት በተሊሊፊ 
በሸታዎች እና ላልች 
የሕብረተሰብ ጤና አዯጋዎች  
ሪፖርት ማዴረግ የጀመረ 
ሲሆን ሁለም 
የሚመሇከታቸው  አካሊትም 
በመመሪያው መሠረት ወዯ 
ስራ መግባት 
ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  
በመዴረኩ ሊይ  ከአሇም 
አቀፍ የጤና ዴርጅት 
በኢትዮጵያ የተወከለት ድ/ር 
እስራኤሌ ታረቀ  sensiti-
zation on International 
health regulation [IHR] 

[2005] International 
health regulation [IHR] 
task force establishment 
በሚሌ ርዕስ ጽሑፍ ያቀረቡ 
ሲሆን፤ በጽሑፋቸው ሊይም 
አሇም አቀፍ የጤና ዯንቡ 
ቀዴም ሲሌ ሪፖርት 
እንዱዯረጉ ከሚያዝዛቸው 
ሦስቱ በሽታዎች በተጨማሪ 
አዲዱስ በሽታዎችና ላልች 
የሕብረተሰብ ጤና አዯጋዎች  
ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመሩ 
በመምጣታቸው፤ እነዚህን 
የሕብረተሰብ ጤና አዯጋዎች 
ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር  
ዯንቡ እ.ኢ.አ በ2005 
የወጣው እንዯገና ተሸሽል 
ከ2007 ጀምረው አገራት 
ወዯ ትግበራ እንዱገቡ  
ትኩረት እንዲዯረገና አሇም 
አንዴ መንዯር እየሆነች 
በመምጣቷም በሸታዎች 
በሰዓታት ከሀገር ወዯ ሀገር 
እየተዛመቱ 
በመምጣተታቸው እና 
ይህንንም የበሸታ ሥርጭት 
ወጥ በሆነ መንገዴ 
ሇመግታት በመታሰቡ አሇም 
አቀፉ የጤና ዴርጀት 
በእያንዲንደ ሀገራት 
የሚፈጸም አንዴ  ወጥ  
አሇም አቀፍ ዯንብ 
መዯንገጉን ገሌፀዋሌ፡፡  

እያንዲንደ ባሇዴርሻ አካሌ 
አንዴ ሊይ በአንዴ ሃሳብ 
መስራት እንዲሇበት 
ያሳሰቡት ድ/ር እስራኤሌ 
የአሇም አቀፍ የጤና ዯንቡን 
ተግባራዊ የሚያዯርገው 
አካሌ በቀን 24 ሰዓታት፤ 
በሳምንት ሰባት ቀናት እና 
በአመት 365 ቀናትን 
ያሇእረፍት መስራት 
እንዲሇበት ዯንቡ 
እንዯሚናገር ገሌፀዋሌ፡፡  
አቶ ሃፍቶም  ጣአመ Inter-
national Health Regula-
tion core capacity as-
sessment and POA de-
velopment በሚር ርዕስ 
ጽሑፍ አቅርበዋሌ፡፡  
ይሄንኑ አስመሌክቶ በቅርቡ 
በተመረጡ ክሌልች ሊይ 
አሇም አቀፍ የኢትዮጵያ 
መግቢያና መውጫ በሮች 
እንዱሁም በተመረጡ 
ላልች መ/ቤቶች ሊይ 
ዯንቦቹን ሇመተግበር 
የሚያስፈሌጉ አቅሞች አሰሳ 

የሚካሄዴ ሲሆን፤ 
ክሌልቹም አፋር፣ ኦሮሚያ፣ 
አማራ፣ ትግራይ፣ ዯቡብ 
ብሔር በሔረሰቦች እና 
ህዝቦች፣ ዴሬዲዋ ከተማ 
አስተዲዯር እና አዱስ አበባ 
ከተማ አስተዲዯር ናቸው፡፡  
የአሰሳው ሙለ ወጭም 
በኢትዮጰያ ጤናና ሥነ 

ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት እንዯሚሸፈን 
በውይይቱ ወቅት 
ተገሌጧሌ፡፡  
በስብሰባው ከባሇዴርሻ 
አካሊት ከስቪሌ አቪየሽን 
ባሇስሌጣን፣ ከኢትዮጵያ 
ጨረር መካሊከያ 
ባሇስሌጣን፣ ከንግዴና 
ኢንደስትሪ ሚኒስቴር፣ 
ከኢትዮጵያ አየር መንገዴ፣ 
ከአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን፣ 
ከመዴሃኒት አስተዲዯርና 
ቁጥጥር ባሇስሌጣን፣ ከአ.አ 
ዩኒቨርሲቲ የሕብረተሀብ 
ጤና ፋካሌቲ፣ከኢጤስምኢ 
ተሊሊፊና ተሊሊፊ ያሌሆኑ 
በሽታዎች ምርምር 
ዲይሬክቶሬት እንዱሁም 
ከክሌሌ ሊቦራቶሪ አቅም 
ግንባታ ዲይሬክቶሬት  
ባሇሙያዎች የተገኙ ሲሆን፤ 
እነዚሁ ባሇሙያዎች 
መስሪያ ቤቶቻቸው እንዯ 
ባሇዴርሻ አካሌ ከአሇም 
አቀፍ የጤና ዯንቡ አኳያ 
ምን ምን እየሰራ እንዯሚገኝ 
እና ወዯፊትም ምን 
ሇመሥራት እንዲቀዯ 
ረፖርት አቅርበዋሌ፡፡  

ዲይረክተር እና የቅሬታ ሰሚ 
ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ 
አበበ በቀሇ ሇዝግጅት ክፍሊችን 
እንዯገሇጹት ኮሚቴው ሰራውን 
ከመጀመሩ በፊት በቅሬታ 
አፈታት ዙሪያ የተሇያዩ መስርያ 
ቤቶችን ተሞክሮ ሇመውሰዴ 
ባዯረገው እንቅስቃሴ የመንግስት 
ሠ ራ ተ ኞ ች  ኤ ጀ ን ሲ ን ፣ 

አቶ አበበ በቀሇ  
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በኢንስቲትዩቱ የክሌሌ ሊቦራቶሪ አቅም 
ግንባታ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር 
ሥሌጠናውን በንግግር በከፈቱበት 
ወቅት የጤና ሊቦራቶሪ ጥራትን 
ማሳዯግ የህብረተሰቡን ጤና ሇመጠበቅ 
እና ሇመንከባከብ እንዱሁም በጤናው 
ዘርፍ የታቀዯውን የሚሉንየሙን 
የሌማት ዕቅዴ ከግብ ሇማዴረስ ዋና 
መሳርያ መሆኑን ጠቅሰዋሌ፡፡ ብሄራዊ 

የሊቦራቶሪ ጥራትን ማጠናከር 
ሇኢጤሥምኢ ቅዴምያ የሚሰጠው 
ተግባር እንዯሆነ የገሇፁት ድ/ር ጉዯታ 
ኢንስቲትዩቱ በየዯረጃው የሚገኙትን 
የባሇሙያዎችን አቅም በመገንባት 
ሊቦራቶሪዎች  የጥራት ዕውቅና 
ማረጋገጫ እንዴያገኙ እየሰራ መሆኑን 
ገሌፀዋሌ፡፡ 
በኢንስቲትዩቱ የክሌሌ ሊቦራቶሪ አቅም 

በሊቦራቶሪ የጥራት ዕውቅና... ግንባታ ዲይሬክቶሬት የሊቦራቶሪ 
ጥራት ኦፊሰር የሆኑት አቶ ጥሊሁን 
ሙጨ በበኩሊቸው ይህ ሥሌጠና 
ከዚህ ቀዯም ብል ከመጋቢት 7 እሰከ 
11 ቀን 2002 ዓ.ም በተሰጠው 
የክሌሌ ሊቦራቶሪዎችን የአሰራር 
ክፍተት የመፈተሻ መዴረክ ተሇይተው 
በወጡ ክፍተቶች ሊይ ያነጣጠረና 
ክፍተቶቹን በመሙሊት አቅምን 
የማጎሌበት ስሌጠና መሆኑን  
ገሌጸዋሌ፡፡ 
በዚህ ሥሌጠና ተሳታፊዎቹ በየሦስት 

ወሩ ሇሦስት ዙር ተከታታይ ስሌጠና 
በመውሰዴ የሙያ ዯረጃቸውን 
የሚያሻሽለ ሲሆን፤ እያንዲንደ 
ሠሌጣኝ ሇሶስት ተከታታይ ዙር 
ሰሌጥኖ በሥሌጠናው መጨረሻ  
ሁሇት የማሻሻያ ፕሮጀክት ይዞ 
በመሄዴ በየዙሩ ያገኘውን ሥሌጠና 
እና የወሰዯውን ግብዓት ሇሶስት 
ወራት ተግባር ሊይ ያውሊሌ፡፡  

የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ስራውን ... 

የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩትም በየጊዜው 
ወዯ ክሌሊዊ ሊቦራቶሪዎችና 
ሆስፒታልች በመሄዴ በስሌጠና 
የተገኘው እውቀትና ክህልት በሥራ 
ሊይ ምን ያህሌ እንዯዋሇ ክትትሌ 
ያዯርጋሌ፡፡  
ሥሌጠናው ከመቀላ ክሌሊዊ 
ሊቦራቶሪ፣ አክሱም ሆስፒታሌ፣ 
ሴሜን ዕዝ ሆስፒታሌ ፣ዯሴ 
ክሌሊዊ ሊቦራቶሪ፣ ጎንዯር 

ዩኒቨርሲቲ 
ሆስፒታሌ፣ ባህርዲር 
ክሌሊዊ ሊቦራቶሪ፣ 
ቅደስ ጳውልስ 
ሆስፒታሌ ፣ቅደስ 
ጴጥሮስ ሆስፒታሌ 
፣ አሇርት ሆስፒታሌ 
፣አዱስ አበባ ክሌሊዊ 
ሊቦራቶሪ፣ ቤሊ 
መከሊከያ 
ሆስፒታሌ፣ ፌዯራሌ 
ፖሉስ ሆስፒታሌ ፣ 

አዲማ ክሌሊዊ ሊቦራቶሪ፣ ሐረር 
ክሌሊዊ ሊቦራቶሪ፣ ሀዋሳ ክሌሊዊ 
ሊቦራቶሪ፣ ጂማ ዩኒቨርሲቲ 
ሆስፒታሌ፣ መቱ ካርሌ ሆስፒታሌ 
የተውጣጡ ባሇሙያዎችን እና 
የክሌሌ ሊቦራቶሪ ሃሊፊዎችን 
እንዱሁም የጥራት ኦፊሰሮችን 
ያካተተ ነው፡፡  

የመዴሃኒት ስርጭትና አቅርቦት ኤጀንሲን፣ የመዴሃኒት 
አስተዲዯርና ቁጥጥር እና የቅደስ ጳውልስ ሆስፒታሌን 
አሠራር ተመሌክቷሌ፡፡  
 
ሰብሳቢው እንዯገሇጹት ይሄም የተዯረገው የማያዲግም እና 
ጥራት ያሇው ሥራን ሇማከናወን ነው፡፡ 
በኢንስቲትዩቱ ያለት የአስተዲዯር ሠራተኞች በአጠቃሊይ 
216 ሲሆኑ፤ መንግስት ሇኢንስቲትዩቱ የፈቀዯው ክፍት 
የሥራ መዯብ ግን ወዯ 300 ይጠጋሌ፡፡ ይህ በመሆኑም 
ዴሌዴለ ስራን ከሰራተኛ በማገናኘት ሊይ ያተኮረ እንጂ 

የሚባረር ሰራተኛ አሇመኖሩን የኮሚቴው ሰብሳቢ 
ገሌፀዋሌ፡፡ ‹‹ችግሩ ያለን ሠራተኞች የትምህርት 
ዝግጀት ከተፈቀዯሌን የስራ መዯብ ጋር አሇመጣጣም 
ነው›› ሲለ አክሇው ገሌጸዋሌ፡፡  
 
እንዯኮሚቴው መረጃ እስካሁን በአጠቃሊይ ቅሬታ 
ያቀረበው ሰራተኛ 56 ሲሆን ይህም ከጠቅሊሊ ዴሌዴለ 
ቁጥር ሲታይ 27 በመቶ ይዯርሳሌ፡፡  የኢንስቲትዩቱ 
ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ግንቦት 26 ቀን 2002 ዓ.ም 
መቋቋሙ ይታወቃሌ፡፡  



የኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት 

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

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሉያስ 
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 

  ሚሉዮን ከበዯ 
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
    ክብነሽ እንግዲ 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 
 

 

ehnri@telecom.net.et 
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ድ/ር ጥበቡ  ቢንያም ሳድ (ፊሌዴ ቲም ሉዯር) 
 

ድ/ር ሚኒሌክ ባሌቻ ታከሇ (ፊሌዴ ቲም ሉዯር) 
 

አቶ ፋሲሌ ፀጋዬ ካሣ (አሲስታንት ኮኦርዴኔተር) 
 

ድ/ር አሰግዴ ገሇታ ቱ ፊሌዴ ቲም ሉዯር) 
 

ድ/ር ዘነበ አካለ  (ኤክስሬይ ሪዯር) 
 
ወ/ት ዓሇምነሽ አስፋው ወሌዯገሪማ (ክሇርክ ሪሰኘሽንስት) 
 

አቶ ዮሐንስ ወሌዯጊዮርጊስ (ሴንሰስ ቴኬር ኢኑምሬተርና ኢንተርቪውኤር) 
 

አቶ ኤርሚያስ አቸንፍ ዘሇቀ (ሊቦራቶሪ ቴክኒሺያን ስፔስመን ኮሇክተር) 
 

አቶ ዲምጤ ገ/የሱስ ወሌዳ (ኤክስሬይ ቴክኒሺያን) 
 

ወ/ት ቀነኒ መኮንን ዳሲሳ (ሴንሰስ ቴኬር፣ ኢኑምሬተርና ኢንተርቪወር) 
 
አቶ ፈሇቀ ዲና ታንጋ (ዲታ ማናጀር) 

ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘረው ሠራተኞች በአገር አቀፍ ደረጃ በኢንስቲትዩቱ ሃላፊነት ለሚካሄደው ብሔራዊ የሣንባ ነቀርሣ 

በሽታ የዳሰሳ ጥናት በኮንትራት ተቀጥረው  በቅርቡ ኢንስቲትዩቱን ተቀላቅለዋል፡፡   እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት መልካም 

የሥራ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን፡፡ 

ኢትዮጵያን ጨምሮ 20 አገራት በአሜሪካ ዓለም ዓቀፍ የጤና ኢኒሽዬቲቭ 
ተጠቃሚ ሆነዋል  

አገራቱ በስድስት ዓመታት የ63 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ያገኛሉ 

ኢትዮጵያን ጨምሮ 20 የዓለም አገራት 
በአሜሪካ ዓለም ዓቀፍ የጤና ኢኒሽዬቲቭ 
ተጠቃሚ መሆናቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡ በኢኒሽዬቲቭ ኢትዮጵያን 
ጨምሮ 20 የዓለም አገራት በስድስት ዓመታት 
የ63 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ያገኛሉ፡፡ 

በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ሕዝባዊ ጉዳዮች 
ክፍል የሚያሰራጨው ዘገባ እንዳመለከተው 
አሜሪካ በምታዯርገው ዓለም ዓቀፍ የጤና 
ኢኒሽዬቲቭ ኢትዮጵያን ጨምሮ ስምንት 
አገራት ተመርጠው ስራው ተግባራዊ መሆን 
ጀምሯል፡፡ 

በኢኒሽዬቲቩ አገራቱ የቴክኒክና የማኔጅመት 

ሃብት ድጋፍ በማግኘት ፈጠራዊ የጤና 
መፍትሄዎችን በአፋጣኝ ተግባራዊ ማድረግ 
ይችላሉ፡፡ 

ለመጀመሪያ ጊዜ ኢኒሽዬቲቩ ተግባራዊ 
እንዲዯረግባቸው የተመረጡት ስምንቱ አገራት 
ኢትዮጵያ፣ ባንግላዴሽ፣ ጓቲማላ፣ ኬንያ፣ 
ማላዊ፣ ማሊ፣ ኔፓልና ሩዋንዳ ናቸው፡፡ 

አሜሪካ በኢኒሽዬቲቩ የምታዯርገው ድጋፍ 
የየአገራቱን የጤና ሥርዓት ለማጠናከር፣ 
የእናቶችና ሕጻናትን ጤና አጠባበቅ ለማሻሻል፣ 
ወባ፣ የሳንባ ነቀርሳና ሌሎችንም በሽታዎች 
ለመከላከልና ለጤና ምርምርና ልማት የሚውል 
እንዯሆነ አስታውቋል፡፡ (ኢዜአ) 


