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ቅጽ 1 ቁጥር 4 

የካቲት 16 ቀን 2002 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ዑኒ ስቴር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤና ና  ሥነ  ምግብ  ም ርምር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩት   

የሠራተኞች አጠቃሊይ ስብሰባ ተካሄዯ 

የኢንስቲትዩቱ አጠቃሊይ አሠራር ሊይ 
በሠራተኞች መካከሌ ግሌፅነት እና 
ተጠያቂነትን ሇመፍጠር ያስችሌ ዘንዴ 
በኢንስቲትዩቱ የስዴስት ወር አፈፃፀም ሊይ 
ያተኮረ አጠቃሊይ ስብሰባ የካቲት 16 ቀን 
2ዏዏ2 ዓ.ም በሜዴካሌ ሊቦራቶሪ ቴክኖልጂ 
ትምህርት ቤት አዲራሽ ተካሄዯ፡፡  
 
በስብሰባው መክፈቻ ሊይ ድ/ር ፀሐይነሽ መሰሇ 
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር ባሰሙት 
ንግግር ሪፖርቱን ማቅረብ ያስፈሇገው 
በኢንስቲትዩቱ አሠራር ሊይ ሠራተኛው ሙለ 
ግንዛቤ እንዱኖረው ሇማስቻሌና እና በአሠራሩ 
ሊይ ግሌጽነትንና ተጠያቂነትን ሇማስፈን 
እንዯሆነ ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
ዋና ዲይሬክተሯ እያንዲንደ ዲይሬክቶሬት 
የስዴስት ወር አፈፃፀሙን ሇአጠቃሊይ 
የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች እንዱያቀርብና  
በቀረበው አፈፃፀም ሊይ ውይይት እንዱያዯርጉ 
ጥያቄም ካሊቸው እንዱያነሱ አሳስበው በቅዯም 
ተከተሌ እያንዲንደ ዲይሬክቶሬት ሪፖርቱን 
እንዱያቀርብ እዴለን ሰጥተዋሌ፡፡ 
 
የመጀመሪያውን ሪፖርት ያቀረቡት የተሊሊፊና 
ተሊሊፊ ያሌሆኑ በሽታዎች ምርምር 
ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር ድ/ር አሌማዝ አበበ 
ሲሆኑ፤ እርሳቸውም በ ኤች አይቪ/ኤዴስ  
በወባና ላልች ቬክተር ወሇዴ በሽታዎች 
ምርምር  በሳንበ ነቀርሳ ምርምር  በኩፋኝ 

በፖሉዮ ሩበሊ በኢንፋለዌንዛ እና ሮታ ቫይረስ 
በሽታዎች፣ ከእንስሳት ወዯ ሰው በሚተሊሇፉ በሽታዎች፣ 
ተሊሊፊ ባሌሆኑ በሽታዎች ምርምር ዙሪያ የተሠሩ 
ሥራዎችን በዝርዝር በማስረዲት የስዴስት ወር አፈፃፀሙ 
ከ7ዏ እሰከ 75 በመቶ መዴረሱን ገሌፀዋሌ፡፡ 

ወዯ ገጽ 4 ዞሯሌ 
 

ውሃ በካይ ባክቴሪያዎችን 
የመሇየት ሥሌጠና ተሰጠ 

  

በጉዴጓዴ፣ በቧንቧ እና በወራጅ ውሃ ሊይ የሚገኙ 
በካይ ባክቴሪያዎችን በመሇየትና በማረጋገጥ ሊይ 
ያተኮረ ስሌጠና ከየክሌለ እና ከኢንስቲትዩቱ 
የምግብ ሳይንስ እና ሥነ ምግብ ምርምር 
ዲይሬክቶሬት ሇተውጣጡ የዘርፉ ባሇሙያዎች 
ከየካቲት 8 እስከ 12 ቀን 2002 ዓ.ም ተሰጠ፡፡ 
 
በሥሌጠናው መክፈቻ ሥነ-ስርዓት ሊይ የምግብ 
ሳይንስ እና ሥነ ምግብ ምርምር ዲይሬክቶሬት 
ዲይሬክተር ድ/ር ቸርነት አቡዬ ሥሌጠናው 
በተሇይ ሇኢትዮጵያ በጣም ጠቃሚ እንዯሆነና 
የክሌሌ ባሇሙያዎች ስሌጠናውን ወዯ ክሌሊቸው 
ማውረዴ እንዯሚገባቸው ተናግረዋሌ፡፡  

ወዯ ገጽ 4 ዞሯሌ 

ስብሰባው በተካሄዯብት ወቅት 



ገጽ 2 

 
‹‹ሥሌጠናው በናሙና አያያዝ እና 
አሰባሰብ፣ በበሸተኞች አያያዝ፣ 

ቫይረሱ በኢትዮጰያ ስሊሇበት ዯረጃ፣ 
በሊቦራቶር ናሙና እንዳት 

እንዯሚወሰዴ እና ምን ዓይነት 
መሣረያ መጠቀም እንዯሚገባ 

እንዱሁም ቫይረሱ በፍጥነት ተሊሊፊ 
በመሆኑ የጤና ባሇሙያዎች 

ከኢንፌክሸን እንዳት ራሳቸውን 
መጠበቅ እንዯሚገባቸው ግንዛቤ 
በማስጨበጥ ሊይ ያተኮረ ነው›› 

በአዱሱ ኢንፍልይንዛ (A/H1N1) ሊይ የዲሰሳ ጥናት ተዘጋጀ 

በአዱሱ ኢንፍልይንዛ (A/
H1N1) ዙርያ ፈጣን የዲሰሳ 
ጥናት ሇማካሄዴ እንዱያግዝ 
የአንዴ ቀን የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ሥሌጠና 
የካትቲ 13 ቀን 2002 
ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዲራሽ 
ተሰጠ፡፡ 
 
የዲሰሳ ጥናቱ የሚካሄዴበት 
ዋና አሊማ በአሁኑ ሰዓት 
የበሽታው ስርጭት መኖር 
አሇመኖሩን ሇማረጋገጥ 
ሲሆን፤ ጥናቱ 
የሚካሄዯውም በአዱስ አበባ 
ሆስፒታልች በመተንፈሻ 
አካሊት ህመም በሆስፒታሌ 
ተኝተው በሚታከሙ 
ህሙማን ሊይ ነው፡፡  
  
በኢንስቲትዩቱ 
የኢመርጀንሲ ማነጀመንት 
ኤክስፐርት የሆኑት አቶ 
ፍሰሃ ኪዲኔ እንዯገሇፁት 
ሥሌጠናው የተዘጋጀው 
በኢትዮጵያ ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት የማኅበረሰብ 
ጤና ዴንገተኛ የጤና 
አዯጋዎች ማኔጅመንት 
ብሄራዊ ሊቦራቶሪ፣ በሲዱሲ 
ኢትዮጵያ እና ጥቁር አንበሳ 
ሆስፒታሌ አማካኝነት 
ነው፡፡ 
 
አቶ ፍሰሃ እንዯገሇጹት 
ሥሌጠናው በናሙና 
አያያዝ እና አሰባሰብ፣ 
በበሸተኞች አያያዝ፣ ቫይረሱ 
በኢትዮጰያ ስሊሇበት ዯረጃ፣ 
በሊቦራቶር ናሙና እንዳት 
እንዯሚወሰዴ እና ምን 
ዓይነት መሣረያ መጠቀም 
እንዯሚገባ እንዱሁም 

ቫይረሱ በፍጥነት ተሊሊፊ በመሆኑ 
የጤና ባሇሙያዎች ከኢንፌክሸን 
እንዳት ራሳቸውን መጠበቅ 
እንዯሚገባቸው ግንዛቤ በማስጨበጥ 
ሊይ ያተኮረ ነው፡፡   
 
በስሌጠናው ከተሇያዩ የመንግስትና 
የግሌ ሆስፒታልች የተውጣጡ 
ባሇሙያዎች የተሳተፉ ሲሆን፤ 
ከመንግስት ሆስፒታልች የራስ ዯስታ፣ 
የየካትቲ 12፣ የዲግማዊ ሚሉኒክ፣ 
የቅደስ  ጳውልስ፣ የጥቁር አንበሳ  እና 
የዘውዱቱ ሆስፒታሌ ባሇሙያዎች 
ተገኝተዋሌ፡፡ ከግሌ የጤና ተቋማት 
የቤተዛታ ሆስፒታሌ፣ የሃያት 
ሆስፒታሌ እና የቤተሌ ሆስፒታልች 
ተሳትፈዋሌ፡፡            
   
ፈጣን የዲሰሳ ጥናቱ በአዱስ አበባ ብቻ 
የሚካሄዴ ሲሆን፤ እያንዲንደ 
ሆስፒታሌ በ15 ቀናት ውስጥ የዲሰሳ 
ጥናቱን በማካሄዴ ሇኢንስቲትዩቱ 
ብሄራዊ የኢንፍለዌንዛ ሊቦራቶሪ 
ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡ ጥናቱ በአዱስ አበባ 
ብቻ የሚካሄዯው የቦላው ዓሇም አቀፍ 
አውሮፕሊን ማረፊያ በአዱስ አበባ 
የሚገኝ በመሆኑና ከውጭ በሚመጡ 
መንገዯኞች ምክንያትም አዱስ አበባ 

ሇዴንበር ዘሇሌ ተሊሊፊ በሽታ የተጋሇጠች 
በመሆኗ፣ አዱስ አበባ ከሁለም ክሌሌ 
የሚመጡ ነዋሪዎችን እንዯማስተናገዶ 
ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር የሚገኝባት ከተማ 
በመሆኗ እና ከዚህ ቀዯምም በአዱስ አበባ 
መሰሌ ጥናቶችን የማካሄዴ ተሞክሮ 
በመኖሩ ያሇውን ቁሳቁስና አዯረጃጀት 
ሇመጠቀም የሚቀሌ በመሆኑ ነው፡፡ 
 

ስልጠናው በዯቧጠበት ወቅት 



ገጽ 3 

 

ሥሌጠናው  የእንግዲ መቀበያ 

ሠራተኞች የምግብና የውሃ ምርመራ 

ናሙናዎችን ከማን መቀበሌ 

እንዲሇባቸው እና ውጤቶችንም ሇማን 

የምግብና የውሃ ናሙና አቀባበሌ ሊይ ሥሌጠና ተሰጠ 

ወዯ ኢንስቱትዩቱ የሚመጡ የውጭ እንግድችን 
የአቀባበሌ ሥራዎችን በማሻሻሌ ሊይ ያተኮረ 
የአንዴ ቀን የግንዛቤ ማስጨበጫ መዴረክ 
በኢንስቲትዩቱ አዲራሽ የካትቲ 6 ቀን 2002 
ዓ.ም ተካሄዯ፡፡  

   
የግንዛቤ ማስጨበጫ መዴረኩ የውሃ እና 
የምግብ ምርመራ ናሙናዎች አቀባበሌ  ሊይ 
ያተኮረ እንዯሆነ በኢንስቲትዩቱ የPublic 
Health Bacteriology Laboratory 
ቴክኖልጂስት የሆኑት አቶ ሳምሶን ግርማ 
ገሌጸዋሌ፡፡ አቶ ሳምሶን  እንዲለት  ሥሌጠናው  
የእንግዲ መቀበያ ሠራተኞች የምግብና የውሃ 

ምርመራ ናሙናዎችን ከማን መቀበሌ እንዲሇባቸው 
እና ውጤቶችንም ሇማን መስጠት  እንዯሚገባ 
ግንዛቤ ሇማስጨበጥ የተዘጋጀ መዴረክ ነው፡፡   
 
በሥሌጠናው ወቅት ሰራተኞቹ  የምግብና እና 
የውሃ ናሙና ምርመራዎች በጤና ሙያተኞች 

በኩሌ መቀበሌ እንዲሇባቸው እና ውጤቶቹንም 
ናሙናውን ሊመጡት አስመርማረዎች ብቻ 
መስጠት እንዲሇባቸው ተብራርቷሌ፡፡ አንዲንዴ 
ፋብርካዎችና የምግብ አምራች ዴርጀቶች 
የራሳቸው ሙያተኞች ካለዋቸው ግን 
ምርመራዎችን ሠራተኞቹ መቀበሌ እንዯሚችለ 
ባሇሙያዎቹ አስረዴተዋሌ፡፡   
 
በስሌጠናው ሊይ 13 የክፍለ ሠራተኞች የተሳተፉ 
ሲሆን፤ አቶ አዲሙ በሊይ፣ አቶ አንደአሇም 
መኮንን እና አቶ ሳምሶን ግርማ በአሰሌጣኝነት 
ተሳትፈዋሌ፡፡ 

ሥልጠናው በዯቧጠበት ወቅት 



የኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሐይነሽ ኤሌያስ 
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
ጽሑፍ፡- 
    ክብነሽ እንግዲ 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 

 

 
ehnri@telecom.net.et 

 

ገጽ 4 

ውሃ በካይ ባክቴሪያዎችን ... 

ሥሌጠናው የተሰጠው ከኔዘርሊንዴ ማኅበረሰብ ጤና እና 
ኢንቫይሮመንት ብሄራዊ ኢንስቲትዩት በመጡ ባሇሙያ 
ሲሆን፤ ከአዱስ አበባ፣ ከአማራ፣ ከኦሮሚያ፣ ከሐረሪ፣ 
ከዯቡብ እና ከትግራይ ክሌልች የተውጣጡ 17 
ባሇሙያዎችም ተሳትፈውበታሌ፡፡ 
በምግብ ሳይንስ እና ሥነ ምግብ ምርምር ዲይሬክቶሬት 
ከምግብ ሳይንስና ዲይቴቲክስ ኬዝ ቲም ወ/ሮ አረጋሽ 

ሳሙኤሌ እንዯገሇጹት ሥሌጠናው በውሃ ብክሇት 
ምክንያት የታመሙ ህሙማንን በምን ዓይነት ውሃ በካይ 
ባክቴሪያ እንዯተጠቁ ሇመሇየት የሚያስችሌ ነው፡፡  
 
  

የሥልጠናው ዯሳታፊዎች በከፊል 

የሠራተኞች አጠቃሊይ ስብሰባ ... 

በመቀጠሌ ሪፖርታቸውን ያቀረቡት 
የምግብ ሳይንስና ሥነ ምግብ ምርምር 
ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር ድ/ር ቸርነት 
አቡዬ ናቸው፡፡ እርሳቸውም በአገር 
አቀፍ የሥነ-ምግብ ኘሮግራም ሊይ፣ 
የአዩዱን እጥረት በሽታ ጥናት ሊይ፣ 
የካሳቫ ምግብን የመርዝ መጠን 
በመቀነስ የንጥረ ምግብ መጠን 
መጨመርና ተቀባይነቱን ማስፋፋትን 
በተመሇከተ የዲይሬክቶሬቱን የስዴስት 
ወር አፈፃፀም በዝርዝር አቅርበዋሌ፡፡ 
 
በመቀጠሌም   የባህሌ   መዴሐኒት       

የክትባትና ዱያግኖስቲክ ምርት 
የቴክኖሎጂ ሽግግርና ትግበራ የኤቲካል
ክሊራንስ ጽ ቤት የክልል ላቦራቶሪዎች
ሏቅም ግንባታ የድንገዯኛ የሕብረዯቧብ
ጤና ሏደጋዎች ቁጥጥር ዒዕከል የኗላን
ፋይናንስ ክትትልና ግምገዒ የቧው
ሀብት ሥራ ሏዏራርና ጠቅላላ
ሏገልግሎት የሏቅርቦት ዳይሬክቶሬቶች
እንዲሁም የሥነ ምግባርና ፀረ ዐሥና
የኦዲት ሏገለግሎት እና የሕዝብ ግንኘነት
ጽ ቤት የሥራ ኧርፋቷውን የስድስት ወር

ዝርዝር የክንውን ሪፖርት በቅደም
ዯከዯል ሏቅርበዋል፡፡

 
ከሪፖርቱ በኋሊ በነበረው የጥያቄና 
መሌስ ጊዜ አዱስ የተቀጠሩ ሰራተኞች 
ቢሮ ባሇማግኘታቸው ምክንያት 
መቸገራቸውን ፣ ጊዜ ያሇፈባቸውን 
ኬሚካልች የሚረከብ አካሌ ስሊሌተገኘ 
መፍትሄ ቢፈሇግ ፣ የሰራተኞች 
ዴሌዴሌ ስሇዘገየ ቢፋጠን የሚለና 
ላልችም ጥያቄዎች ተነስተው በቂ 
ምሊሽ ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡   
 
በመጨረሻም ድ/ር ፀሐይነሽ መሰሇ 
‹‹በሲቪሌ ሰርቪስ ኤጀንሲ የፀዯቀሌንን 
የሥራ መዯቦችን መሰረት በማዴረግ 
ኮሚቴ አቋቁመን እየሠራን ነው›› ካለ 
በኋሊ ዴሌዴለን አስመሌክቶ 
ግሌፅነትንና ተጠያቂነትን ሇማስፈን 
የተሇያዩ መዴረኮች መፈጠራቸውንም 
ገሌጸዋሌ፡፡   
 
ድ/ር ፀሐይነሽ አያይዘውም ያሇው 
የዕዴገት መሰሊሌ ሠራተኞችን 

ሉያበረታታ ባሇመቻለ 
ኢንስቲትዩቱ ከቱላን ዩኒቨርስቲ 
የኢትዮጵያ ቴክኒካሌ አሲስታንስ 
ፕሮግራም ጋር እየሠራ እንዯሚገኝና 
የግዥ አፈፃፀምን በተመሇከተም 
የተንጠባጠበ ግዥ ኢንስቲትዩቱን 
ሇችግር እየዲረገ በመሆኑ ጉዲዩ 
የማኔጅመንቱ ዋነኛ አጀንዲ 
እንዯሆነና መፍትሄ እየተፈሇገሇት 
እንዯሚገኝም ገሌፀዋሌ፡፡ 
 
 


