
በውስጥ ገጾች፡- 
 

የላቦራቶሪ U`S^
‹ ¾አሠራር 

መመሪያ እየተዘጋጀ 
ነው 
 

በወረርሽኝ ቁጥጥርና 
ምላሽ አሰጣጥ ላይ 
ያተኮረ ስልጠና 

ተሰጠ 
 
 

በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ 

ክንውኖች ላይ በማተኮር 
የሚታተም 
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የካዱዴ 2 ቀን 2002 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስዳር  
የ ኢ ዴ ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥነ  ምግብ  ም ርምር  ኢ ን ስ ዱ ዴ ዩዴ   

የእድሜ ማራዘሚያ መድሃኒት አጠቃቀምን በማሻሻል ዙሪያ  
ጥናት እየተካሄዯ ነው 

 

ሇመረጃ አሰባሳቢዎች ሥልጠና ተሰጠ 

በኢትዮጵያ የእድሜ ማራዘሚያ 
መድሃኒት አጠቃቀምን የበሇጠ 
በማሻሻል ላይ ጥናት እየተካሄዯ 
ሲሆን፤ ሇጥናቱ የሚሆኑ 
መረጃዎችን ሇማሰባሰብም 
ሇመረጃ ሰብሳቢዎች ስልጠና 
ተሰጥቷል፡፡ 
 
ስልጠናው ጥር 20 እና 21 ቀን 
2002 ዓ.ም ጥናቱ 
ከሚካሄድባቸው 25 
ሆስፒታሎች ሇመረጃ ሰብሳቢነት 
ሇተመረጡ 59 ባሇሙያዎች 
በኢንስቲትዩቱ የመሰብሰቢያ 
አዲራሽ ተሰጥቷል፡፡ ሥልጠናው 
በመረጃ አሰባሰብ እና ሇመረጃ 
መሰብሰቢያ በተዘጋጁ ቅጾች 
አጠቃቀምና አሞላል ላይ ያተኮረ 
ሲሆን ሰልጣኞቹም ስሇጥናቱ 

ግንዛቤ እንዱጨብጡ 
ተዯርጓል፡፡ ከስልጠናው ጋር 
ተያይዞም በስልጠናው ሁሇተኛ 
ቀን ሰልጣኞች በአዱስ አበባ 
ውስጥ በተመረጡ ሦስት 
ሆስፒታሎች ውስጥ የአንድ 
ቀን ቅድመ ሙከራ 
እንዱያካሂደ ተዯርጓል፡፡ 
ጥናቱ በኢትዮጵያ የእድሜ 
ማራዘሚያ መድሃኒት 
አጠቃቀም ላይ በማተኮር፤ 
ከኤድስ ጋር በተያያዘ የሚሞቱ 
ሰዎችን አስመልክቶ ያሇው 
ሁኔታ ምን እንዯሚመስል፣ 
የሆስፒታል አልጋዎች በኤድስ 
በሽተኞች የመያዝ ሁኔታ ምን 
እንዯሚመስል እና ከኤች አይ 
ቪ/ኤድስ ጋር በተያያዘ 
ሇተመላላሽ በሽተኞች በሚሰጥ 

የማማከር አገልግሎት ዙሪያ 
የሚያጠነጥን ነው፡፡ 
 
በመረጃ ሰብሳቢነት ስልጠና 
ላይ የተሳተፉት ሰልጣኞች 
ሇጥናቱ ከተመረጡ 25 
ሆስፒታሎች የተመረጡ 
ሲሆን፤ ሆስፒታሎቹም 
የመቀሌ፣ ሁመራ፣ አክሱም፣ 
ወልዱያ ፣ ዯሴ፣ 
ዯብረሀርሃን፣ ጎንዯር፣ 
ፈሇገህይወት፣ አዲማ፣ አሰላ፣ 
ድልጮራ፣ ህይወት ፋና፣ 
አምቦ፣ ነቀምቴ፣ መቱ፣ 
ጅማ፣ ጋምቤላ፣ አጣጥ፣ ሶዶ፣ 
አርባምንጭ፣ ይርጋሇም፣ 
ጳውሎስ፣ አሇርት፣ ጥቁር 
አንበሳና ዘውዱቱ ሆስፒታሎች 
ናቸው፡፡ 

የሥልጠናው ዯሳዲፊዎች በከፊል 
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‹‹ ከዚህ በኋላም 

የላቦራቶሪ የምርምር 
አገልግሎቶች በዚሁ 
መመሪያ መሠረት 
እንዯሚከናወኑ 
ታውቋል›› 

 በኢንስቲትዩቱ በሚገኙ 
የተሇያዩ ላቦራቶሪዎች Ÿ²=I kÅU 

�¾c\v†¨< ¾’u\�” ¾}KÁ¿ 

›c^a‹ uThhM u›=”e+�¿~ 

wKAU uSL HÑ^‹” ወጥነት 
ያሇው ¾Lx^�] U`S^‹ 

አሰራር እንዱኖር ሇማስቻል 

የተግባር �¡’>ካ© መመሪያ 
(SOP) ማዘጋጀቱ አስፈላጊ ሆኖ 
በመገኘቱ ከተሇያዩ የኢንስቲትዩቱ 

ላቦራቶሪዎች የተውጣጡ የቡድን 
መሪዎች እና ¾Lx^�] የጥ^ዴ 

የላቦራቶሪ U`S^‹ TŸ“¨— መመሪያ እየተዘጋጀ ነው 

ወደ ገጽ 3 ዞሯል 
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‹‹ዋና ዓላማው 

ባሇሙያዎች ከዚህ 

በፊት 

የሚሠሯቸውን 

አሰራሮች በተሻሇና 

በተጠናከረ መልኩ 

እንዱሠሩ 

ሇማስቻል ነው›› 

በወረርሽኝ ቁጥጥርና ምላሽ አሰጣጥ ላይ ያተኮረ ስልጠና ተሰጠ 

አዯጋዎች ቁጥጥር ማዕከል 
ሠራተኞች ከጥር 17 እስከ 21 
ቀን 2002 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ 
አዲሱ አዳራሽ ተሰጠ፡፡ 
 
ይህ በCDC-ኢትዮጵያ የተሰጠው 
በንድፈ ኃሳብና በተግባር 

ሥልጠናው በተሰጠበት ወቅት 

lØØ` }Ö]‹ የተሳተፉበት የምክክር 
መድረክ በአዲማ አዋሽ ብሄራዊ ሆቴል 
ከጥር 20 እስከ 23 ቀን 2002 ዓ.ም 
ዯካH>ÇDM፡፡ 
በኢንስቲትዩቱ የክልል ላቦራቶሪዎች አቅም 
ግንባታ ዲይሬክቶሬት እንዲስታወቀው፤ ይህ 
መመሪያ ቀዯም ብሎም በ¾ዳይሬክድሬደ 
በሚገኙ የላቦራቶሪ ባሇሙያዎች ዝግጅት 
ሲዯረግበት የቆየ �”ÅJ’ }ÑMéDM፡፡ 
የአዲማው ስብሰባ ዋና አላማ ሰነደ 
በባሇሙያዎች አስተያየት ተሰጥቶበት 
ከዲበረ በኋላ uኢንስቲትዩቱ KT>Ÿ“¨’<� 
የላቦራቶሪ ምርS^‹ አገልግሎት 
የተግባር መመሪያ ሆኖ እንዱያገሇግል 

የተዯገፈው ስልጠና ዋና ዓላማ 
በድንገተኛ ጤና አዯጋዎች ቁጥጥር 
ማዕከል በመሥራት ላይ የሚገኙ 
ባሇሙያዎች ከዚህ በፊት 
የሚሠሯቸውን አሰራሮች በተሻሇና 
በተጠናከረ መልኩ እንዲሠሩ 
ሇማስቻል ነው፡፡ 

መሠረታዊ በሆነ 
የወረርሽኝ 
ቁጥጥርና ምላሽ 
አሰጣጥ ላይ 
Áተኮረ ስልጠና 
ሇኅብረተሰብ 
ድንገተኛ ጤና 

ThhM“ Ke^ �”Ç=¨<M Tp[w 
ነበር፡፡ 
 
በዚሁም መሰረት ተሳታፊ ባሇሙያዎቹ 
በመመሪያው ላይ ሊካተቱ የሚገባቸውን 
ነጥቦች በማካተትና በማጠናከር መመሪያ
‹” የተግባር መመሪያ ሆ’¨< 
እንዱያገKÓK< ›²ÒÏ}ªM፡፡ ይህ 
በመሆኑም ከዚህ በኋላም የላቦራቶሪ 
የምርS^ አገልግሎቶች በ�’ዚሁ መመሪያ
‹  መሠረት እንደሚከናወኑ ታውቋል፡፡ 
በስብሰባው ላይ ከተላላፊና ሌሎች በሽታዎች 
ምርምር ፣ ከመድሃኒት ምርምር ፣ ከምግብ 
ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር እና ከክልል 
ላቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ ዲይሬክቶሬ�‹ 
የተውጣጡ ከ30 የሚበልጡ ባሇሙያዎች 
ተሳትፈዋል፡፡ 

  የላቦራቶሪ U`S^‹... 



የኢዴዮጵያ ¾ጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስዱዴዩዴ 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
አዘጋጆች፡- 
    አቤል የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሐይነሽ ኤልያስ 
 
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 

 

 
ehnri@telecom.net.et 
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 ጤናማ፣ አምራችና የበሇፀጉ ኢትዮጵያውያንን ማየት 
 
 
 

   ቅድሚያ የሚሰጣቸውን የጤናና የሥነ-ምግብ ችግሮች 
ተዯራሽ ያዯረጉ ችግር-ፈቺ ምርምሮችን በማካሄድ ፣ ሇድንገተኛ የሕዝብ 
ጤና ችግሮች ትንበያ በመዘጋጀት ፣ በመከላከልና በመቆጣጠር ፣ 
አስተማማኝና ቀጣይነት ያሇው የላቦራቶሪ ሥርዏት በመገንባት 
የህብረተሰቡን ጤና መጠበቅና ማሳዯግ::  
 
 
 

   To see healthy, productive and  
     prosperous Ethiopians. 

 
 

 

To protect and promote the health of   
the       Ethiopian people by addressing priority pub-
lic Health and Nutrition problems through problem-
solving research, public health emergency management, 
establishing and maintaining quality laboratory system. 
 


