
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 2 ቁጥር 16  ዏስከረም 30 ቀን 2003 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ዑኒ ስዳ ር  
የ ኢ ዴ ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥ ነ  ም ግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ስ ዱ ዴ ዩ ዴ   

ወደ ገጸ 4 ዞሯል ወደ ገጸ 2 ዞሯል 

   በውስጥ ገጾች፡- 

ኢንስቲትዩቱ የሊቦራቶሪ መሣሪያዎች ጥገና ስምምነት ተፈራረመ 

 ብሄራዊ የሰንደቅ ዓላዒ ቀን  በኢንስዱዴዩደ ዯከበረ 

ኢትዮጵያ የሳንባ በሽታ ዲሰሳ ጥናት ዓሇም አቀፍ ወርክሾፕ አስተናገዯች 

ሇሥነ ምግብ የመከሊከሌ ሥራዎች በመሇኪያነት የሚያገሌግሌ ጥናት ቀረበ 

የመጀመሪያው የሳንባ በሽታ ስርጭት ዳሰሳ ጥናት  
ትግበራ ተጀመረ 

የዯም ናሙናዎችን የማጓጓዝ 
ስምምነት ተፈረመ 

 
የታሸጉ የዯም ናሙናዎችን ከየጤና 
ተቋማቱ የመሰብሰብ እና ናሙናዎቹ 
አስፈሊጊው የሊቦራቶሪ ምርመራ 
ከተከናወነሊቸው በኋሊ የምርመራ 
ውጤቱን ናሙናዎቹ ተሰብስበው ወዯ 
መጡበት የጤና ጣቢያዎች የመመሇስ 
ሥራ ውሌ በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት፣ በአዱስ 
አበባ ጤና ቢሮ እና በኢትዮጵያ ፖስታ 
አገሌግልት ድርጅት መካከሌ መስከረም 
7 ቀን 2003 ዓ.ም ተፈረመ፡፡ 
 

የሳንባ በሽታን ስርጭት አስመልክቶ አገሪቱ 
የራሷ የሆነ የተጠናከረ መረጃ እንዲኖራት 
የሚያግዝ እና በመላው አገሪቱ የሚካሄድ 
በአክታ ምርመራ ሊሇይ የሚችል የሳንባ በሽታን 
ስርጭት ሇማወቅ የሚያስችል የዳሰሳ ጥናት 
መስከረም 21 ቀን 2003 ዓ.ም በይፋ 
ተጀመረ፡፡ 
 
ይህ የመጀመሪያው የሳንባ በሽታ ስርጭት ዳሰሳ 
ጥናት ትግበራ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ከኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር የሚያካሂደት 

 በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት 
የምግብ ሳይንስና ስነ ምግብ 
ምርምር ዲይሬክቶሬት በአገር አቀፍ 
ዯረጃ ሇሚከናወኑት የሥነ ምግብ 
የመከሊከሌ ሥራዎች በመሇኪያነት 
የሚያገሇግሌ መነሻ የሥነ ምግብ 
ዲሰሳ ጥናት በማጠናቀቅ ውጤቱን 
መንግሥታዊና መንግሥታዊ 
ሊሌሆኑ በ ዘርፉ ሇተሰማሩ 
ድርጅቶች ተወካዮች መስከረም 13 
ቀን 2003 ዓ.ም በቸርችሌ ሆቴሌ 
የስብሰባ አዲራሽ በተጠራ ጉባኤ ሊይ 
አቀረበ፡፡  
 
መነሻ ጥናቱ በቀረበበት ጉባኤ ሊይ 
የመክፈቻ ንግግር ያሰሙት 

ወደ ገጸ 2 ዞሯል 

ዶ/ር አዏሃ ከበደ የዏክፈቻ ንግግር ባሰዐበዴ ወቅዴ 

ዶ/ር ጸሐይነሽ ዏሸለ የጉባኤውን ዏክፈቻ ንግግር ባሰዐበዴ ወቅዴ 



ገጽ 2 

ሇሥነ ምግብ የመከሊከሌ ሥራዎች ... 

የኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር 
ዶ/ር ጸሏይነሽ መሰሇ 
እንዯገሇጹት በትግበራ ሊይ 
ያሇው ብሄራዊ የሥነ ምግብ 
ፕሮግራም በሰዎች ሊይ 
የሚዯርሰውን ጉዲት በመቀነስ 
የኢኮኖሚ ዕድገትን ሇማፋጠን 
የሚያግዝ ሲሆን፤ በፕሮግራሙ 
ሊይ የተዯረገው የዲሰሳ ጥናት 
ዯግሞ ፕሮግራሙን አጠናክሮ 
ሇመቀጠሌ የሚረዲ ነው፡፡  

 
በዚሁ ጉባኤ ሊይ በቅንጅት 
እየተሠራ ያሇው የመከሊከሌ 
ተግባር አንድ አካሌ የሆነውም 
የተመሊሊሽ የምግብ ህክምና 
ሽፋን (OTP) በተሇይ በአማራ፣ 
በትግራይ፣ በኦሮሚያና በዯቡብ 
ክሌልች ያስከተሇውን ሇውጥ 
የቃኘና ሇወዯፊቱም የመፍትሄ 

ኃሳቦችን ያመሊከተ አንድ የዲሰሳ 
ጥናት ውጤትም ቀርቧሌ፡፡ 
  
በዚሁ ጉባኤ ሊይ ከዚህም 
በተጨማሪ በሕዝቡ ዘንድ 

በስፋት በፍጆታ ሊይ የሚውለ 
ምግቦችን በንጥረ ምግብ 
ሇማበሌጸግ እንዱሁም የንጥረ 
ምግብ እጥረቶች ችግርን 
ሇመፍታት ሇሚካሄዯው ጥናት 
መነሻ የሚሆን ኃሳብ ሇማሰባሰብ 
ከባሇሙያዎች ጋር ውይይት 
የተካሄዯ ሲሆን፤ በቀረቡት 
በሦስቱ ተያያዥ ነጥቦች ሊይ 
የጉባኤው ተሳታፊዎች ከሆኑ 
ባሇሙያዎች በርካታ ግብአቶች 
ተገኝተዋሌ፡፡  
 
አገራችን ኢትዮጵያ በእድገት 
ወዯ ኋሊ ከቀሩት አገሮች ጎራ 
እንዯመሰሇፏ የሥነ ምግብ 
ችግር አንደ መሰናክሎ እንዯሆነ 
ይታወቃሌ፡፡ ይህንን ችግር 
አስወግዶ ጤናማ ኅብረተሰብ 
ሇማፍራትና ከስነ ምግብ 
እጥረት ጋር ተያይዘው 
የሚከሰቱ ጉዲቶችን ሇመታዯግ 

በጥር ወር 2002 ዓ.ም ብሄራዊ 
የሥነ ምግብ ስትራቴጂ ተነድፎ 
የትግበራ ፕሮግራሙ ከተጀመረ 
በኋሊ የሥነ ምግብ ችግሮችን 
ሇማስወገድ የሚመሇከታቸው 
አካሊት በቅንጅት በመንቀሳቀስ 
ሊይ ናቸው፡፡ 
  
በቅንጅት እየተሠራ ያሇው 
በመከሊከሌ ሊይ ያተኮረው 
ተግባር በርካታ ክንውኖችን 
የሚያጠቃሌሌ ሲሆን፤ ይህም 
አካሊዊና አዕምሮአዊ ጉዲቶችን 
የሚያዯርሱ የምግብ እጥረቶችን 
መቅረፍን፣ በተጠቂ አካባቢዎች 
የሚገኙ በስነ ምግብ እጥረት 
የተጎደ ሕጻናትን መታዯግን፣ 
ቫይታሚን ኤ ሇሕጻናት 
ማሟሊትን፣ በንጹህ የመጠጥ 
ውኃ ዙሪያ የተሇያዩ ተግባራትን 
ማከናወንን እንዱሁም ከዚሁ 
ጋር ተዛማጅ የሆኑ በርካታ 
ተግባራትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

ዶ/ር ቸርነ ዴ አቡዬ ጥናደን ባቀረቡበዴ ወቅዴ 

የመጀመሪያው የሳንባ በሽታ ... 

ነው፡፡ 
 
በጥናቱ ማስጀመሪያ ሥነ ሥርዓት ሊይ የመክፈቻ ንግግር ያሰሙት 
ዶ/ር አመሃ ከበዯ፤ የኢንስቲትዩቱ ም/ ዋና ዲይሬክተር እንዯገሇጹት 
ጥናቱ በሳይንሳዊ መረጃ ሊይ የተመሠረተ መረጃን በመስጠት 
የፖሉሲ አቅጣጫን እና የፕሮግራም ትግበራን በእቅድ ሇመምራት 
ማስችሌ ሲሆን፤ በዚሁም ሊይ በመመስረት ጥራቱን የጠበቀ የሳንባ 
በሽታ ህክምና አገሌግልትን ሇመሊው ኅብረተሰብ ሇማዲረስ 
የሚያስችሌ ነው፡፡ 
 
በመክፈቻ ሥነ ስርዓቱ እንዯተገሇጸው ከዚሁ በአገሪቱ ሇመጀመሪያ 
ጊዜ ከሚካሄዯው አገር አቀፍ ጥናት የሚገኘው መረጃ የአገሪቱን 
የሳንባ በሽታ ቁጥጥር መርሃ ግብር ከማጠናከሩ በተጨማሪ አገሪቱ 
በዚሁ መርሃ ግብር የምታመጣውን 
ሇውጥም ሇመከታተሌ የሚጠቅም ነው፡፡ 
ጥናቱ ከዚህም በተጨማሪ የሳንባ በሽታ 
ቁጥጥር በጤናው ዘርፍ ዓሇም አቀፍ 
የምዕተ ዓመቱ ግብ እንዯመሆኑ መጠን 
ኢትዮጵያ በ2015 በሽታውን 
አስመሌክቶ የምትዯርስበትን ዯረጃ 
ሇማወቅም የሚረዲ ነው፡፡   
 
ይህ የዲሰሳ ጥናት ከመሊው አገሪቱ 
በተመረጡ 85 ቀበላዎች ዕድሜያቸው 
15 እና ከዚያ በሊይ የሆኑና 46, 514 
የሚዯርሱ ነዋሪዎችን የሚሸፍን ሲሆን፤  
ጥናቱም በያዝነው 2003 ዓ.ም ተሠርቶ 
የሚጠናቀቅ ነው፡፡ 
  
በዚህ የኢትዮጵያ አገር አቀፍ የሳንባ 

በሽታ ዲሰሳ ጥናት ማስጀመሪያ ፕሮግራም ሊይ የክሌሌ ጤና 
ቢሮዎች እና በበሽታው ሊይ የሚሠሩ አጋር ድርጅቶች 
ተወካዮች የተገኙ ሲሆን፤ ጥናቱን አስመሌክቶም ሁለም 
ባሇድርሻ አካሊት ግንዛቤ እንዱኖራቸውና የበኩሊቸውን 
አስተዋጽኦ እንዱያበረክቱ የግንዛቤ ማስጨበጥ ተግባራት 
ተከናውነዋሌ፡፡ 
 
የሳንባ በሽታ በዓሇማችን ሊይ በመጀመሪያ ዯረጃ ከሚጠቀሱት 
ተሊሊፊ በሽታዎች አንደ እና በየዓመቱም በሚሉዮን የሚቆጠሩ 
ሰዎችን ህይወት የሚቀጥፍ ገዲይ በሽታ ነው፡፡ የዓሇማችን 
1/3ኛ ሕዝብ በዚህ በሽታ ስርጭት እንዯተጠቃ ሲገመት 
ታክመው መዲን እየቻለ ሇሞት የሚዲረጉ ሰዎችን ሞትም 
በሽታው 25 በመቶ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታሌ ተብል 
ይታመናሌ፡፡ 
  
በተመሳሳይ ሁኔታ በሽታው በአገራችን በርካቶችን ሇህሌፈተ 

ህይወትና ሇስቃይ እየዲረገ 
በመሆኑ በአገራችን የጤና 
ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት 
ከተሰጣቸው በሽታዎች 
አንደ ሇመሆን በቅቷሌ፡፡ 
ይህ በመሆኑም ከዚህ 
አስከፊ በሽታ ኅብረተሰቡን 
ሇመጠበቅ እና በሽታውንም 
በቁጥጥር ስር ሇማዋሌ 
በመሊው አገሪቱ ጤና 
ተቋማትን በማስፋፋት 
ይሄንንም ሇኅብረተሰቡ 
ተዯራሽነቱን ሇማረጋገጥ 
ከፍተኛ ርብርብ በመካሄድ 
ሊይ ይገኛሌ 
  

የዏክፈቻ ሥነ-ስርዓደ ዯሳዲፊዎች በከፊል 
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የኢትዮጵያ ጤናና ሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት የጤና ሊቦራቶሪ መሣሪያዎችን 
ሇኢንስቲትዩቱ ከሚያቀርቡ የውጭ ድርጅቶች 
መካከሌ አንደ ከሆነው እና በጀርመን አገር 
ከሚገኘው HUMAN GmbH ጋር በካምፓኒው 
ወኪሌ አማካኝነት መስከረም 13 ቀን 2003 
ዓ.ም የጥገናና የስሌጠና ስምምነት ተፈራረመ፡፡ 
 
ስምምነቱ ካምፓኒው ሇኢንስቲትዩቱ 
ባቀረባቸው ሇኩሊሉትና ሇጉበት እንዱሁም 
ሇላልች ህመሞች መመርመሪያ የሚያገሇግለ  
የጤና ሊቦራቶሪ መሣሪያዎች የጥገና 
አገሌግልት እና ሥሌጠና በመስጠት ሊይ 
ያተኮረ ሲሆን፤  ይህም ከክፍያ ነጻ የሆነ 
የጥገና አገሌግልት መስጠትንና 
የባሇሙያዎችንም የአጠቃቀምና የጥገና አቅምን 
የመገንባት ሥራዎችን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 
  
የጥገና ስምምነት የሚዯረግባቸው መሣሪያዎች 
ድርጅቱ በዋራንቲ መሌክ የሰጠው የጥገና 
ጊዜያቸው ያሇፈባቸው ሲሆኑ፤ ይሄንን 
አገሌግልት ሇማስቀጠሌም ኢንስቲትዩቱ HU-

MAN GmbH የጥገና ሥራውን ሰብ ኮንትራት 
ከሰጠው ሜስሮይ ከተሰኘ ተቀማጭነቱ አዱስ 
አበባ ከሆነ ካምፓኒ ጋር ተፈጽሟሌ፡፡  
  

ኢንስቲትዩቱ የሊቦራቶሪ መሣሪያዎች ጥገና 
ስምምነት ተፈራረመ 

የሊቦራቶሪ መሣሪያዎቹ ሇኩሊሉትና ሇጉበት 
እንዱሁም ሇላልች  ህመሞች መመርመሪያ 
የሚያገሇግለ ሲሆን፣ በተሇይም ኤች አይ ቪ 
በዯማቸው የሚገኝ ወገኖች የእድሜ ማራዘሚያ 
መድሃኒት ከመጀመራቸውና ከጀመሩም በኋሊ 

 ብሄራዊ የሰንደቅ ዓላዒ ቀን  በኢንስዱዴዩደ 

ዯከበረ 

ከነዚህ ህመሞች አንጻር የሚገኙበትን ዯረጃ 
ሇመሇየት የሚያስችሌ ነው፡፡ 
  
ይህ ስምምነት ኤች አይ ቪ/ኤድስን 

ሇመከሊከሌ እና ሇመቆጣጠር የሚዯረገውን 
ርብርብ ከማገዙ በተጨማሪ ኢንስቲትዩቱ 
ሇመሳሪያ ጥገና የሚያወጣውን ወጪ 
የሚቀንስ እንዱሁም ከዚህ በኋሊ ሇሚፈጠሩ 
የመሳሪያ ብሌሽቶች በራሱ ባሇሙያዎች 
የመጠገን አቅም የሚገነባሇት ነው፡፡ 

በዓሉ በዯከበረበዴ ወቅዴ 

ዋና ዳይሬክዯረሯ ከድርጅደ ዯወካይ ጋር በዯፈራረዐበዴ ወቅዴ 

ብሄራዊ የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን 
መስከረም 10 ቀን 2003 ዓ.ም 
በኢንስቲትዩቱ ህዝብ ግንኙነት ጽ/
ቤት አስተባባሪነት የኢንስቲትዩቱ 
ሠራተኞች በተገኙበት በድምቀት 
ተከበረ፡፡  
በበዓለ አከባበር ሥነ-ስርአት 
የእንስቲትዩቱ የህዝብ ግንኙነት ጽ/
ቤት ኃሊፊ የሆኑት አቶ አበሌ የሻነህ 
ሰንዯቅ ዓሊማው የኢትዮጵያ ሕዝቦች 
ከፍተኛ መስዕዋትነት በጠየቀ 
የዘመናት ትግሌ የተገኘውን 
የሀገራችንን ለአሊዊነት ጠብቀን 
ሇማቆየት፣ ሀይማኖቶች በእኩሌነትና 
በአንድነት ሇመኖር ያሊቸውን ብሩህ 
ተስፋ የሚያንፀባርቅ እንዯሆነ 
ገሌፀዋሌ፡፡ 
በዚሁ ሇሦስተኛ ጊዜ በተከበረው 
ብሄራዊ በዓሌ ሊይ ሇኢንስቲትዩቱ 

ሠራተኞች ስሇ ሰንዯቅ ዓሊማው እና 
ቀሇማቱ ገሇጻ የተዯረገ ሲሆን፤ 
በኢንስቲትዩቱ ባንዱራ በሚሰቀሌበት 
አዯባባይ ዙሪያ በመሰባሰብም 
የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር 
ተዘምሮ የበዓለ ፍጻሜ ሆኗሌ፡፡ 
 “ስንዯቅ” የሚሇው ትርጉሙ 
ምርኩዝ፣ ምሶሶ ፣በትር ሕዝብ 
ማሇት ሲሆን፤ “ዓሊማ” ማሇት 
ዯግሞ ምሌክት፣ አቋም ፣ስብስብ 
ህብር ማሇት ነው፡፡ ሁሇቱ ቃሊት  
ሲጣመሩ የሰንዯቅ ዓሊማ የሚሇውን 
ቃሌ የሚሰጡ ሲሆን፤ ይህም የሀገር 
መታወቂያ፣ የህዝብ አንድነት 
መጠበቂያ እንዱሁም የክብር መሇያ 
ምሌክት የሚሇውን ትርጉም 
የሚሰጥ ነው፡፡   
 



የኢዴዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 
ኢንስዱዴዩዴ 

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

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሏይነሸ ኤሉያስ 
    ዲግም መርሻ 
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 

  ሚሉዮን ከበዯ 
 
የኮምፒውተር ጽሐፍ፡- 
    ክብነሽ እንግዲ 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet..et 
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ኢትዮጵያ የሳንባ በሽታ ዲሰሳ ጥናት ዓሇም አቀፍ ወርክሾፕ አስተናገዯች 

የሳንባ በሽታ ጥናት ሌምድ ሌውውጥ 
ዓሇም አቀፍ ወርክሾፕ በኢትዮጵያ 
ከመስከረም 25 እስከ 28 ቀን 2003 
ዓ.ም ተካሄዯ፡፡ 
 
ወርክሾፑ የዓሇም ጤና ድርጅትን 
ጨምሮ ከአፍሪካ፣ ከኤሲያ እና 
ከአውሮፓ የተውጣጡ ከፍተኛ የሳንባ 
በሽታ ዲሰሳ ጥናት ባሇሙያዎችን ያሳተፈ 
ሲሆን፤ ኢትዮጵያ የዲሰሳ ጥናቱን ቀድማ 
በመጀመሯ ዓሇም አቀፍ ወርክሾፕ 
የማስተናገድ እድሌ ከማግኘቷም 
በተጨማሪ የጥናቱን ጅማሮ 
ተሳታፊዎቹን ጥናቱ የተጀመረበት ቦታ 
ድረስ በማጓጓዝ አሳይታ ጠቃሚ የሌምድ 
ሌውውጥ ተዯርጓሌ፡፡ 
 
ወርክሾፑ የተካሄዯው በመንግሥታቱ 
ድርጅት የአፍሪካ የኢኮኖሚ ኮሚሽን 
(UNECA) የስብሰባ አዲራሽ ሲሆን፤ 
እያንዲንደ አገርም በመጪው 

የአውሮፓውያኑ ዓመት 
ያሇውን እቅድ አቅርቧሌ፡፡ 
በዚሁ ውርክሾፕ የመዝጊያ 
ሥነ ስርዓት ሊይም 
በሽታውን የመከሊከለና 
የመቆጣጠሩ ተግባር 
ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ 

የተገሇጸ ሲሆን ኢትዮጵያ 
በሽታውን አስመሌክቶ 
እየወሰዯች ያሇችው 
እንቅስቃሴም አድናቆትን 
አግኝቷሌ፡፡ 
 

የዏስክ ጉብኝደ በዯካሄደበዴ ወቅዴ 

ይህ ስምምነት  የዯም ናሙናዎች 
ዯረጃውን በጠበቀ እና በተቀሊጠፈ 
መሌኩ ምርመራው 
ወዯሚካሄድባቸው የጤና 
ሊቦራቶሪዎች ዯርሰው የምርመራ 
ውጤቱ በአፋጣኝ ወዯ ጤና ተቋማቱ 
እንዱዯርስ ከማስቻለም በተጨማሪ 
ቫይረሱ በዯማቸው የሚገኝ ወገኖች 
የእድሜ ማራዘሚያ  መድኃኒቶቹን 
በአፋጣኝ እንዱጀምሩ እና ጀምረውም 
በመታከም ሊይ ሊለ ተገቢውን 
እንክብካቤ እንዱያገኙ የሚያስችሌ 
ነው፡፡  
 
በስምምነቱ መሠረት የኢትዮጵያ 
ፖስታ አገሌግልት ድርጅት 
በሚያሰማራቸው ባሇሙያዎቹ 
አማካኝነት በሣምንት አንድ ቀን 
በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ ከሚገኙ 
ብዛታቸው 26 ከሆኑ  የጤና 
ጣቢያዎች የታሸጉ የዯም 
ናሙናዎችን እየሰበሰበ የሊቦራቶሪ 
ምርመራ ወዯሚከናወንባቸው የአዱስ 
አበባ ክሌሌ ሊቦራቶሪና የመንግሥት 
ሆስፒታሌ ሊቦራቶሪዎች የማድረስ 
ተግባር ያከናውናሌ፡፡ ስምምነቱም 
በአይነቱ አዱስ የሆነ የአሠራር 
ስሌትን የተከተሇ ነው ተብሎሌ፡፡ 
የዚህ አይነቱ ተግባር ቫይረሱ 

በዯማቸው የሚገኝ ወገኖች የእድሜ 
ማራዘሚያ መድኃኒቶችን 
ከመጀመራቸው በፊት በሽታቸው 
የሚገኝበትን ዯረጃ በጤና ሊቦራቶሪ 
ምርመራ ሇማወቅና የሚሰጠውን 
የእድሜ ማራዘሚያ መድኃኒት 
ፍቱንነት ሇማረጋገጥ ወሳኝ ሚና 
ያሇው ሲሆን፤ ከበሽታው 

ተጠቂዎች በሚወሰደ የዯም 
ናሙናዎች ሊይ ጥራት ያሇው 
ምርመራ በማካሄድ ተገቢውን 

የህክምና አገሌግልት ባፋጣኝ 
እንዱያገኙ ያስችሊሌ፡፡ 
  
 የኤች አይ ቪ ወረርሽኝን ስርጭት 
ሇመግታት በአገር አቀፍ ዯረጃ 
ከሚዯረገው ያሊሰሇሰ ርብርብ ጎን 
ሇጎን ቫይረሱ በዯማቸው የሚገኝ 
ወገኖችን የመታዯጉ ሥራም 

ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት 
በመከናወን ሊይ እንዯሚገኝ 
ይታወቃሌ፡፡ 

የዯም ናሙናዎችን ... 

የስምምነደ ዯፈራራዑዎች 


