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የ9 ወር የእቅድ 
አፈጻጸም ሪፖርት 

ቀረበ 
 

ስርዓተ ጤና 

ምርምር 

የህብረተሰቡን 

ፍላጎት መሠረት 

ያዯረገ የጤና 

ስርዓት ነው› 

ጠቅላላ ዕውቀት 

 
 

በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት 
አገሌግልት በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ 

ክንውኖች ሊይ 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   

‹‹ስርዓተ ጤና ምርምር የህብረተሰቡን ፍላጎት መሠረት ያዯረገ 

የጤና ስርዓት ነው›› 

ወደ ገጽ 3 ዞሯል 

ወደ ገጸ 2 ዞሯል 

የኢንስቲትዩቱ የ9 ወር የእቅድ አፈጻጸም 
ሪፖርት ቀረበ 

ስርዓተ ጤና ምርምር 

ምርምር በጥቅሌ ሲታይ 

ስርዓት ባሇው መንገዴ 

መረጃዎችን መሰብሰብ '  

መፈተሽ '  መተንተ ን ና 

ሇሌማትና እዴገት የሚበጁ 

ችግር ፈቺ የሆኑ የመፍትሔ 

ሐሳቦችን ሇውሳኔ ማቅረብ 

ነው፡፡ በምርምር ሙያ ሊይ 

የቆዩ ጠበብቶች እንዯሚለት 

የምርምር ሥራ ፍፁም  

ጨሇማ በሆነ ክፍሌ ውስጥ 

ያለትን ጥቋቁር ዴመቶችን 

አጥርቶ የማየት ያህሌ 

ጥረትና ትኩረትን በእጅጉ 

የሚጠይቅ ሥራ ነው፡፡ 

ጤና የማንኛውም 

ሌማት መሠረት ነው፡፡ 

በመሆኑም የህብረተሰብን 

ጤና መንከባከብና መጠበቅ 

በራሱ ሌማት ነው ማሇት 

ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም አንዴ 

አገር ሇጤና መሻሻሌና 

መጎሌበት የሚያዯርገው 

ጥረት መሠረታዊ ዓሊማው 

የህብረተሰቡ ጤና ተጠብቆ 

በማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

እንቅስቃሴው አምራች ዜጋ 

እንዱሆን ማዴረግ ነው፡፡ 

ይህን ዓሊማ ከዲር ሇማዴረስ 
አቶ አበበ በቀለ  

የጤና ስርዓት ምርምር ዲይሬክቶሬት 

ቀረበ፡፡ ሪፖርቱ 
እንዯሚያመሇክተው 
ኢንስቲትዩቱ ባሇፉት 
የበጀት አመታት 
የመሠረታዊ የስራ ሂዯት 
ሇውጥ ጥናት በማካሄድ 
ሦስት የትኩረት 
አቅጣጫዎችን በመሇየት 
ወዯስራ ገብቷል፡፡  
እነዚህም ችግር ፈቺ የሆኑ 

ምርምሮችን ማከናወን እና 
አስፈላጊ የሆኑ ከጤና ጋር 
የተያያዙ የቴክኖሎጂ 
ሽግግሮችን ማድረግ ፣ 
የህብረተሰብ ጤና አዯጋ 
ትንቢያ ፣ ዝግጁነት፣ 
መከላከልና ቁጥጥር 
እንዱሁም የክልል 
ላብራቶሪዎችን አቅም 
በመገንባት አስተማማኝና 

የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ልዩ ልዩ 
የስራ ክፍሎች በ2ዏዏ2 
ዓ.ም የዘጠኝ ወራት 
ውስጥ ያከናወኗቸውን 
የዕቅድ አፈጻጸሞች 
የሚተነትን ሪፖርተ በኘላን   
፣ክትትልና ግምገማ 
ዲይረክቶረት ተጠናቅሮ 



ገጽ 2 

የዓሇም መንግስታት የዴርሻቸውን ያሊሰሇሰ 

ጥረት በማዴረግ ሊይ ይገኛለ፡ ፡ 

ከሚዯረጉት የጥረት አቅጣጫዎች መካከሌ 

ዋነኛዎቹ ሇጤና ዘርፍ ፍትሀዊ የሆነ 

የግብአት አመዲዯብ'  መሠረታዊ የጤና 

አገሌግልት ማዯራጀት'  ተመጣጣኝ የሆነ 

የአገሌግልት ሽፋንና ተዯራሽነት እንዱሁም 

ከመሠረታዊና  ዋነኛ የሕክምና አገሌግልት 

መስጫ ተቋማት ከፍ ብል በተሇያየ ዯረጃ 

ሊለ ሆስፒታልች ቀሌጣፋ የሪፈራሌ ስርዓት 

መዘርጋት ናቸው፡፡  

የኢትዮጵያ ጤናና ስነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት በጤና ዙሪያ በአገር 

አቀፍ ዯረጃ ጥናትና ምርምር የሚያካሒዴ 

የምርምር ማዕከሌ ነው፡፡ ኢንስቲትዩቱ 

በቅርቡ ባካሄዯው ስር ነቀሌ የአሰራር 

ስርዓት ሇውጥ መሠረት ከተሰየሙት ከአሥር 

የማያንሱ ዲይሬክቶሬቶች መካከሌ አንደ 

የጤና ስርዓት  /ሔሌዝ ሲስተም/ ምርምር 

ዲይሬክቶሬት ነው፡፡ 

የስርዓተ ጤና ምርምር በጤናው 

ዘርፍ ያለትን ማህበራዊ ጉዲዮች '  

የግብአት አጠቃቀም'  የጤና አገሌግልት 

አዯረጃጀትና ሥራ ሒዯት'  ዘመናዊ የጤና 

ቴክኖልጂ አጠቃቀም'  የጤና አገሌግልት 

አሰጣጥ ጥራት እንዱሁም ህብረተሰቡ 

በጤና አገሌግልት መስጫ ተቋማት 

ሇመገሌገሌ ያሇውን ፍሊጎትና ተመሳሳይ 

ሁኔታዎችን አካትቶ የሚያጠና ነው፡፡ 

የስርዓተ ጤና ምርምር ባሕሪያት 

  ቅዴሚያ በሚሰጣቸው የጤና 

አገሌግልት  ችግሮች ሊይ  ትኩረት    

መስጠት'  ከሚመሇከታቸው አገራዊና ዓሇም 

አቀፋዊ የሌማት አጋሮችን በተቀናጀ መሌኩ 

በማሳተፍ ወጪ ቆጣቢ የጥናት ስሌቶችን 

መጠቀም 'በዚህ ዘርፍ የጤና አገሌግልት 

አዯረጃጀት' አመራር ' አገሌግልት አሰጣጥና 

ተዯራሽነት  እንዱሁም የአገሌግልቱን ጥራት 

የሚያጠና ዘርፍ ነው፡፡  

 የመዴኃኒትና የሕክምና መገሌገያ 

መሳሪያዎች አቅርቦት'  

  

የህብረተሰቡን ፍሊጎት መሠረት ያዯረገ የጤና 

ስርዓት ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገዴ 

ህሙማንን ፍትሀዊ በሆነ መሌኩ መሠረታዊ 

የሆኑ ዯህንነታቸውና ፈዋሽነታቸው የተረጋገጠ 

መዴኃኒቶችን የሚያገኙበትን እንዱሁም 

ላልች የሕክምና መገሌገያዎች በምን ሁኔታ 

ሊይ እንዲለና የበሇጠ የሚሻሻለበትን ስሌት 

የሚያጠና ነው፡፡ 

  

የጤና ባሇሙያዎችን በተመሇከተ'  
  

በጤናው ዘርፍ የተሰማሩ ባሇሙያዎች በሙለ 

አመራሩን ጨምሮ ቀዲሚ ተግባራቸው የወገንን 

ማሇትም ህብረተሰቡን  ከበሽታ መከሊከሌና 

ጤናው የተጠበቀ አምራች ዜጋ ማፍራት ነው፡፡ 

በመሆኑም በጤናው ዘርፍ የተነዯፉትን 

የትምህርትና ሥሌጠና ይዘት  የባሇሙያዎችን ቅን 

አገሌግልት አሰጣጥ እንዱሀም በመንግሥትና በግሌ 

የሕክምና መስጫ ተቋማት የሚዯረገውን የጤና 

ባሇሙያዎች ፍሌሰት መንስኤውንና መፍትሔውን 

የሚያጠና ነው፡፡ 

  

 የጤና መረጃ ፍሰትን በተመሇከተ 

የጤና መረጃ ስርዓት መረጃዎቹን በወቅቱ 

መሰብሰብ' መተንተንና  አስቸኳይ የመፍትሄ 

እርምጃዎች በሚመሇከታቸው የአመራር አካሊት 

እንዱወሰዴ ማዴረግ ነው፡፡፡ ይህ 

በአግባቡና ቀጣይነት ባሇው መሌክ 

መከናወን ያሇበት ሲሆን በህብረተሰቡ ሊይ 

ሉዯርስ የሚችሇውን የጤና ቀውስ በአጭር 

ጌዜና መጠነኛ  ወጪ መቅጨት 

የሚያስችሌ ነው፡፡ ይህን በተመሇተ 

በጤናው ዘርፍ ያሇውን የመረጃ ፍሰት 

እንዱሁም ስሌታዊ የመረጃ አጠቃቀምን 

አስመሌክቶ ጥናት ያካሒዲሌ፡፡ 

  
የጤና በጀት 

ቀሌጣፋ የሆነ የጤና ስርዓት የህብረተሰቡ 

ጤና እንዱጠበቅ ሇጤና የሚሆን በጀት 

የሚጎሇብትበትን የተሇያዩ ስሌቶች 

ይቀይሳሌ፡፡ ስሇሆነም ህብረተሰቡ 

የሚያስፈሌገውን የጤና አገሌግልት 

በወቅቱ እንዱያገኝ ያስችሇዋሌ፡፡ በቂ 

በጀት በሚኖርበት ጊዜ የሕክምና አገሌግል 

መስጫ ተቋማት ሇህብረተሰቡ ተመጣጣኝ 

የሆነ የማከም' የመከሊከሌና የመቆጣጠር 

አሌግልት እንዱሰጡ ያስችሊቸዋሌ፡፡ 

በመሆኑም ህብረተሰባችን በባህሊዊ 

ተቋማት እንዯ ዕዴር' ዕቁብ በመሳሰለት 

ያ ዲ በ ረ ው ን  መ ሌ ካ ም 

የመረዲዲት/የመተጋገዝ ተሞክሮ በዘመናዊ 

የጤና ኢንሹራንስ ሉዯራጅ የሚችሌበትን 

መንገዴ ያጠናሌ፡፡ 

 መሌካም አመራርና አስተዲዯር 

 በማንኛውም የሌማት ዘርፍ 

የአመራር ስርዓት የሚጫወተው ሚና እጅግ 

ወሳኝ ነው፡፡ በመሆኑም ውስን የሆነውን 

የአገር ሐብት ወጪ ቆጣቢ በሆነ መሌኩ 

መጠቀም የሚያስችሌ አመራር መስጠት 

የመሳሰለት ሲሆኑ ቁሌፍ የትኩረት 

አቅጣጫዎቹም ስሌታዊ ፓሉሲና የአፈጻጸም 

መመሪያ' ቅንጅታዊ የአሰራር ስሌት 

መዘርጋትና ተጠያቂነትን ማስፈን ነው፡፡   

በዚህ ዙሪያ በጤናው ዘርፍ ስሊሇው 

ወደ ገጸ 3 ዞሯል 

ስርዓተ ጤና ምርምር የህብረተሰቡን ...... 
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ስርዓተ ጤና ምርምር የህብረተሰቡን ...... 

የአመራር ሁኔታ ጥናት በማካሔዴ መጥፎ 

አዝማሚያዎች የሚወገደበትንና መሌካም 

አሰራሮች የበሇጠ የሚጠናከሩበትን መንገዴ 

ማጥናት ነው፡፡ 
 ከፍ ብል ከተዘረዘሩት የትኩረት አቅጣጫዎች 

አኳያ የተሇያዩ አገራት ሇየአገራቸው የሚበጅ 

የአሰራር ስርዓት ያሰፍናለ፡፡ ከተሇያዩ የአሰራር 

ስርዓቶች  የሚበጀውን ሇመምረጥ ዯግሞ ጥናት 

መካሔዴ በመረጃ የተዯገፈ ውሳኔ መስጠት 

ውጤቱን ጠቃሚና የጎሊ ያዯርገዋሌ፡፡ በመሆኑም 

ሊሇፉት በርካታ ዓመታት በተሇያየ ዯረጃ ያለ 

የጤና አመራር አካሊት በመረጃ ሊይ የተመሰረተ 

ውሳኔ የመስጠት አስፈሊጊነት ከምንጊዜም የሊቀ 

ነው፡፡  

በመሆኑም ከሊይ በተገሇፁት አቅጣጫዎች 

ዙሪያ የስርዓተ ጤና /ሄሌዝ ሲስተም/ 

ዲይሬክቶሬት ከላልች ዲይሬክቶሬቶች 

እንዱሁም በአገር/በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ከሚገኙ 

የሌማት አጋሮችና ተባባሪዎች ጋር በመሆን 

ችግር ፈቺ የሆኑ ጥናቶችን ያካሂዲሌ፡፡ 

‹‹ጠበብቶች 
እንዯሚለት 
የምርምር ሥራ 
ፍፁም  ጨሇማ በሆነ 
ክፍሌ ውስጥ ያለትን 
ጥቋቁር ዴመቶችን 
አጥርቶ የማየት 
ያህሌ ጥረትና 
ትኩረትን በእጅጉ 
የሚጠይቅ ሥራ 
ነው›› 

በኢንስትቲዩቱ ሇመመስረት ጥረት እየተዯረገ ይገኛል፡፡ 
 
 በዚህ 9 ወር ጊዜ ውስጥ በተላላፊና ተላላፊ 
ባልሆኑ በሽታዎች 26 ' በምግብ ሳይንስና ሥነ 
ምግብ 9' እንዱሁም በባህላዊ መድሀኒቶች 8 ችግር 
ፊቺ ምርምሮች እየተካሄደ መሆናቸው በሪፖርቱ 
ተገልጿል፡፡ 
 
 ከዚህ በተጨማሪም የክልል ላቦራቶሪዎችን 
አቅም ሇመገንባት  በጥራት ቁጥጥር ፣ የላብራቶሪ 
ባሇሙያዎችን በማሰልጠን ፣የቁሳቁስና  የገንዘብ ድጋፍ 
እና የላብራቶሪ መሣሪያዎችን ጥገና በማድረግ 
ተገልጋዩ ኀብረተሰብ ያልተቋረጠ የላብራቶሪ 
አገልግሎት እንዱያገኝ ጥረት መዯረጉን ሪፖርቱ 
ይጠቁማል፡፡  
 
 የዘጠኝ ወር እቅደ የየሥራ ክፍሎቹን ዕቅድ 
የተከናወኑ ተግባራትን ፣ያጋጠሙ ችግሮችን 
፣የተወሰደ የመፍትሄ እርምጃዎችን፣ የወዯፊት 
አቅጣጫዎቹን እና ስራዎችን ሇማከናወን በስራ ላይ 
የዋሇ በጀትን አካቶ ቀርቧል፡፡   
 

ቀጣይነት ያሇው የላብራቶሪ ስርዓት መዘርጋት 
ናቸው፡፡ 
በሪፖርቱ የጤናውን ዘርፍ የልማት ዕቅድ ዝግጅት 
ማዕቀፍ መነሻ በማድረግ የኢንስቲትዩቱ የ5 አመት 
ስትራቴጂክ እቅድ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በጋራ 
በመዘጋጀት ላይ ነው፡፡ 
 
 ሪፖርቱ እንዯሚጠቁመው የህብረተሰብ ጤና 
ስጋቶችን አስቀድሞ የመሇየትና የቅድመ ዝግጅት ስራ 
የተሠራ ስሆን  
 
 በወረርሽኝ መልክ የሚከሰቱትን በሽታዎችና የጤና 
ስጋቶች ላይ ቅኝት በማካሄድ ሇሚመሇከታቸው አካላት 
መረጃ የመስጠት ስራ ተከናውኗል፡፡  በ9 ወር ውስጥ 
ሇተከሰቱ ወረርሽኝ በሽታዎች ሇምሳሌ አጣዲፊ 
ተቅማጥና ትውከት እንዱሁም ማጅራት ገትር እና 
ሇሌሎች የጤና አዯጋዎች ተገቢው እርምጃ ተወስዷል፡፡  
የወረርሽኝ ጥቆማዎችን በማረጋገጥም የቁጥጥር 
ስራዎች ተሰርቷል፡፡ 
 
 ከዚህ በሻገር የድንገተኛ አዯጋ ማስተባበሪያ 
ማዕከል (Emergency Operation Center)  

የኢንስቲትዩቱ የ9 ወር ...  



የኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩት 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና 
ሥነምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት ጽ/ቤት 

በየአስራ አምስት ቀኑ 
ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

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

ጽሑፍ፡- 
    ክብነሽ እንግዲ 

 
 

+25112 751522 

+25112 753470 
 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 
 

 

1242/5654 
 
 

 

   ehnri@telecom.net.et 
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ኤች አይ ቪ ምርመራ የማዴረግ ፍሊጎትን 
ይጨምራሌ 
ፀረ ኤች አይ ቪ መዴሀኒት እንዱጠቀሙ 
ያበረታታሌ ፤ያመቻቻሌ 
ኮንድምን እንዱጠቀሙ ያስችሊሌ 
የመውሇጃ ቦታ ምርጫ ወሳኔን ያግዛሌ 
በተጓዲኞች መካከሌ ግሌፅ ውይይት እንዱኖር 
ያዯርጋሌ 
ሇሚወሇዯው ህፃን ሌጅ አመጋገብ ምርጫ ዴጋፍ 
ያስገኛሌ 
የቤተሰብ ምጣኔ ምርጫን ያግዛሌ፡፡ 

ሇግንዛቤዎት 
ኤች አይ ቪ እንዲሇባቸው በምርመራ ያረጋገጡ ሰዎች 
ኤች አይ ቪ ውጤታቸውን ሇማን ፤ ሇምንና እንዳት 
መናገር እንዲሇባቸው የመወሰን መብት አሊቸው ፡፡ 
ኤች አይ ቪ ያሇባቸው ተጓዲኞች  ሌጅ ሇመውሇዴና 
ሊሇመውሇዴ የመወሰን መብት አሊቸው ፡፡ ሇመውሇዴ 
የወሰኑ ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ባሌና ሚስት ጤናማ 
እርግዝናና ከኤች አይ ቪ ነፃ የሆነ ሌጅ እንዱኖራቸው 
ተገቢውን የህክምና እንክብካቤና ማህበራዊ ዴጋፍ 
ማግኘት አሇባቸው ፡፡ 
 ባሌና ሚስት ኤች አይ ቪ በዯማቸው እንዲሇ ከታወቀ 
ከእርግዝና በፊት ሇመውሇዴ ወይም ሊሇመውሇዴ 
መወሰን ይገባቸዋሌ ፡፡ መውሇዴ ካሌፈሇጉ የመረጡትን 
ዓይነት የእርግዝና መከሊከያ መጠቀም ይችሊለ ፡፡ 
ኮንድም እርግዝናን ከመከሊከለ ላሊ ተጨማሪ የኤች 
አይ ቪ ኢንፌክሽን እንዲይከሰት ስሇሚከሊከሌ  
አዘውትሮ መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡ 
መውሇዴ ከፈሇጉ ግን አስቀዴመው ከእናት ወዯ ሌጅ 
ኤች አይ ቪ  እንዲይተሊሇፍ የሚሰጠውን አገሌግልትና 
ላልች ዘዳዎችን በመጠቀም እራሳቸውንና 
የሚወሇዯውን ሌጅ ጤና መጠበቅ አሇባቸው ፡፡ 
ኤች አይ ቪ ከእናት ወዯ ሌጅ እንዲይተሊሇፍ የሚሰጥ 
አገሌግልት ተጠቃሚ ሇመሆን ወንድች አምነው 
መቀበሌና ያሇውን አማራጭ ሇመጠቀም ዝግጁ መሆን 
አሇባቸው፡፡  

              ምንጭ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር  

 

 

ኤች አይ ቪ ከእናት ወዯ ሌጀ መተሊሇፍ ስንሌ አንዴ ኤች አይ ቪ 
ያሇባት እናት ቫይረሱን ወዯ ምትወሌዯው ሌጅ በእርግዝና ፤ በምጥ 
፤ በወሉዴ ወይም ጡት በማጥባት ወቅት ስታሰተሊሌፍ ነው፡፡፡ ኤች 
አይ ቪ ያሇባቸው እናቶች ቫይረሱ ወዯ ህጻኑ እንዲይተሊሇፍ 
የሚያስችሇውን መዴሃኒት እስካሌተጠቀሙ ዴረስ ከ15-30 በመቶ 
ከሚጠጉ ኤች አይ ቪ ካሇባቸው እናቶች የሚወሇደ ህጻናት 
በእርግዝናና በወሉዴ ወቅት በኤች አይ ቪ ይያዛለ ፡፡ ከ5-20 በመቶ 
የሚዯርሱ ላልች ህጻናት ዯግሞ በጡት ወተት አማካኝነት ኤች አይ 
ቪ  ይተሊሇፍባቸዋሌ፡፡  

አባወራ ከእናት ወዯ ሌጅ ኤች አይ ቪ እንዲይተሊሇፍ 
በሚሰጠው አገሌግልቶች ምን ተሳጥፎ ሉያዯርግ 
ይችሊሌ? 

የኤች አይ ቪ ምርመራና የምክር አገሌግልት በማዴረግ 
    የቤተሰብ ምጣኔ አማራጭን በመወሰን 

የትዲር አጋሩ የእርግዝና ክትትሌ እንዴታዯርግ ዴጋፍ በመስጠት 
ከእናት ወዯ ሌጅ ኤች አይ ቪ እንዲይተሊሇፍ በሚሰጡት  
የምክር አገሌግልቶች ተሳታፊ በመሆን 
የትዲር አጋሩ በጤና ባሇሙያዎች እንክብካቤ በጤና ዴርጅቶች 
እንዴትወሌዴ በማበረታታትና በማመቻቸትየ ትዲር አጋሩ ኤች 
አይ ቪ ወዯ ህጻኑ እንዲይተሊሇፍ የሚሰጠውን ፀረ ኤች አይ ቪ 
መዴሃኒት በትክክሌ እንዴትወስዴ በመርዲት 
ሌጁ ከተወሇዯ በኃሊ  እናቲቱ ተገቢው የህፃናት አመጋገብ 
ሠርዓት እንዴትከተሌ እገዛ በማዴረግ 
የትዲር ተጓዲኙ ከወሇዯች በኃሊ የእርሷንና የህፃኑን ጤንነት 
በመንከባከብ 
የተወሇዯ ህፃን ኤች አይ ቪ እንዱመረመር በማዴረግ 
አስፈሊጊ ምግቦችን በመግዛት ጉዲይ 
የትዲር ተጓዲኙ ወዯ ክሉኒክ ስትሄዴ ምግብ በማቅረብ ፤ 
መጓጓዣ በማመቻቸት 
ሇተጓዲኙ የስነ ሌቦናና ማህበራዊ ዴጋፍ በማዴረግ ሉያግዝ 
ይችሊሌ፡፡ 

ከእናት ወዯ ሌጅ ኤች አይ ቪ እንዲይተሊሇፍ በሚሰጠው 
አገሌግልት የወንድች ተሳትፎ ጠቀሜታ አሇው 

ያሇመከሊከያ የኤች አይ ቪ ከእናት ወዯ ሌጅ  
የመተሊሇፊያ መጠን 
 በእርግዝና ወቅት ………………ከ5-10በመቶ 
በምጥና በወሉዴ ወቅት ………..ከ10-15በመቶ 
ጡት በማጥባት ወቅት…………..ከ5-20 በመቶ 
በአጠቃሊይ ጡት ባሇማጥባት …..ከ15-25በመቶ 
በአጠቃሊይ እስከ ስዴሰት ወር ዴረስ ጡት በማጥባት ….20-35በመቶ 
በአጠቃሊይ  ከአስራ ስምንት እስከ ሃያ አራት ወር ዴረስ ጡት 

 በማጥባት ….ከ30-45በመቶ 

ኤች አይ ቪ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይዯላለፍ የወንዶች ሚና  


