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ኢንስቲትዩቱ በ6ኛው የሳይንስና ቴክኖሎጂ የሀገር 
አቀፍ ሽልማት ተሸላሚ ሆነ

የካይዘን ትግበራ በይፋ ተጀመረ
የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢ
ንስቲትዩት የካይዘን ትግበራ መ
ጀመሩን ህዳር 24/2008 በተደረ
ገው ስነ ስረዓት ላይ ይፋ አደረ
ገ፡፡
ዶ/ር አመሀ ከበደ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር በስነ ስርዓቱ የ
መክፈቻ ንግግራቸው ማኔጅመን
ቱ በኢንስቲትዩቱ በመካሄድ ላይ 
ያለውን የካይዘን ሒደት ከመጀ
መሪያው አንስቶ ሲደግፍ እንደነ
በረ ጠቅሰው፡-
“በጋራ በመሆን ካይዘንን በተሳካ 
ሁኔታ በኢንስቲትዩታችን እንደ
ምንተገብር እናም አዎንታዊ ለ
ውጥ እንደምናመጣ እርግጠኛ ነ
ኝ” ብለዋል፡፡
የካይዘን ኤጀንሲ ተወካይ ሶልያና 

የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲ
ትዩት ከተባባሪ ድርጅቶች ጋር ባከና
ወነው የቀንድ ከብቶች ውጫዊ ጥገ
ኛ ተባይን የሚያጠፋ ከዕፅዋት የተ
ቀመሙ መድሐኒቶች ላይ በተደረገ 
ምርምር በ6ኛው የሳይንስና ቴክኖሎ
ጂ ሚኒሰቴር አገር አቀፍ ሽልማት 

ላይ ተሸላሚ ሆነ፡፡
ሽልማቱን ዶ/ር ጌታቸው አዲስ የጥ
ናቱ ቡድን አስተባባሪ ተቀብለዋል፡፡
ይህ የምርምር ሥራ የተፈጥሮ ሐ
ብትን ወይም እፅዋትን አምርቶ በግ
ብአትነት በመጠቀም ዘላቂ በሆነ መ
ንገድ የጸረ-ውጫዊ ጥገኛ ተባይ መ

ድሐኒት በሀገር ውስጥ ለማምረት የ
ሚጠቅም ከመሆኑም በላይ ለአረንጓ
ዴው ኢኮኖሚ እድገት የበኩሉን አ
ስተዋጽኦ ያበረክታል፡፡
እነዚህ የውጭ ጥገኛ ተዋሲያን በእ
ንስሳቱ ላይ በሚያስከትሉት ቀጥተ
ኛም ሆነ ቀጥተኛ ያልሆኑ ጥቃቶች 
ምክንያት በሥጋና ወተት ምርት እን
ዲሁም በቆዳና ሌጦ ጥራት ላይ ከፍተ
ኛ አሉታዊ ውጤት ከማስከተላቸው
ም በተጨማሪ ለእንስሳቱም ሞት እ
ንደ አንድ ምክንያት ይጠቀሳሉ፡፡ በመ
ሆኑም መንግስት የበግና ፍየል የውጭ 
ጥገኛ ተባዮችን ለመቆጣጠር ሀገር አ
ቀፍ ፕሮግራም በመንደፍ እየተንቀሳ
ቀሰ የሚገኝ ሲሆን በተለይም በዚህ 
ምርምር የተካተቱትን የእከክ በሽታ 
የሚያስከትለውን መንጂ፣ ቅማል እ
ና ሽፕኬድ የተባሉትን ለመቆጣጠር 
ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡
ኢንስቲትዩቱ ፕሮጀክት ቀርጾ በመን
ግስት የፋይናስ ድጋፍ በማግኘት ም
ርምሩ የተጀመረው ከዛሬ አስር ዓመ
ት በፊት ሲሆን በዚህ መሰረት በ14 

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሺን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ሲሳይ በበኩላቸው በኢንስቲትዩቱ 
የካይዘን ትግበራ በዋናነት የሚያ
ስፈልግባቸውን ነባራዊ ሁኔታዎች 

ካስቀመጡ በኃላ ሌሎች ተቋሞች 
ካይዘንን በመተግበር ያመጡትን 
ለውጥ እንደ ምሳሌ አቅርበዋል፡፡
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የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች የብሔር ብሔረ
ሰቦችን ቀን አከበሩ

ኢንስቲትዩቱ ከቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል 
ሚሊኒየም ሜዲካል  

ኮሌጅ ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረመ 

የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲ
ትዩት እና የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒ
ታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ጋ
ር በህብረት በመሆን ከፍተኛ ብቃት 
ያላቸው የጤና ባለሙያዎች ለማፍ
ራት አብረው ለመስራት የመግባቢያ 
ሰነድ ህዳር 27/2008 ተፈራረሙ፡፡

ሁለቱም ተቋሞች ህብረት በመፍጠ
ር አንደኛው ለሌላኛው የባለሙያ፣ የ
ዕውቀት እና የመገልገያ መሳሪያዎች
ን እንደ አስፈላጊነቱ በጋራ በመጠቀ
ም የሀገሪቱ የጤና ጉዳዮች ላይ በቅ
ድሚያነት ለሚሳተፉ የአቅም ግንባ
ታ እና ማጠናከር ስራ ለመስራት ተ

ስማምተዋል፡፡
በስምምነቱ ላይ እንደተመለከተው 
ኢንስቲትዩቱ የኤፒዴሚክ ምርመ
ራ፣ የአደጋ መከላከል እንቅስቃሴዎ
ች ላይ፣ የቤተ ሙከራ እና ዳሰሳዎ
ች ላይ ለሰልጣኞች የሚጠቅሙ እ
ንደ የመስክ፣ የኤፒዶሞሎጂ እና ላ
ብራቶሪ ስልጠና ፕሮግራሞች ስል
ጠናዎች ውስጥ መካተታቸውን ይ
ከታተላል፡፡
እንዲሁም ደግሞ ኮሌጁ የኤፒዶሞ
ሎጂ እና የላብራቶሪ ስልጠና፣ የማ
ይክሮ ባዮሎጂ እና ሌሎች ስልጠና
ዎች ላይ የክፍል ውስጥ እና የመስ
ክ ስልጠናዎችን እንደሚያመቻች የ
ተገለፀ ሲሆን በተጨማሪም ለስል
ጠናዎቹ መምህራንንና አሰልጣኞች
ን ከኢንስቲትዩቱ እንደሚቀጥር ተ
ገልጿል፡፡
ዶ/ር አመሀ ከበደ የኢንስቲትዩቱ ዋ
ና ዳይሬክተር እና ዶ/ር ውለታው 
ጫኔ የኮሌጁ ምክትል የትምህርት 
እና ምርምር ፕሮቮስት ተቋሞቻቸ
ውን በመወከል የስምምነት ሰነዱን 
ፈርመዋል፡፡ 
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የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች በየአመቱ 
ህዳር 29 ቀን የሚከበረውን የብሔ
ር ብሔረሰቦች ቀን በኢንስቲትዩቱ 
አዳራሽ ህገ መንግስቱ ያመጣቸው 
ለውጦችና ስላሉት ነባራዊ ሁኔታዎ
ች ላይ በመወያየት ህዳር 24/2008 
አከበሩ፡፡ 
ዶ/ር አመሃ ከበደ የኢንስቲትዩቱ ዋ
ና ዳይሬክተር በበአሉ መክፈቻ ስነ 
ስርአት ላይ በአሉን አስመልክቶ እን
ደገለጹት ማንኛውም ስራ የሚከናወ
ነው ህገመንግስቱን መሰረት በማድረ
ግ ነው ብለዋል፡፡ 
በመሆኑም በጤናው ዘርፍ ታላላቅ 
ውጤቶች ተመዝግበዋል፡፡ይህም ከሃ
ያ ዓመታት በፊት የነበሩ የተለያዩ 
እጥረቶች ተቀርፈዋል፤ከሁለት መቶ 
በላይ ሆስፒታሎች ስራ እየሰሩ ይገኛ
ሉ፤ከሶስት ሺ አራት መቶ በላይ ጤ
ና ጣቢያዎች ህብረተሰቡን በማገልገ
ል ላይ ናቸው፤ከአስራ ስድስት ሺ በ
ላይ ጤና ኬላዎች ደግሞ ከፍተኛ የ

ጤና ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ይህ 
ደግሞ የህገመንግስቱ ውጤት ነው 
ሲሉ ተናግረዋል፡፡
ዋና ዳይሬክተሩ አያይዘው እንደገለጹ
ት የጤና ሽፋንን በተመለከተ በፊት 
ከነበረው 40 በመቶ በአሁኑ ሰአት 
91 በመቶ ተደርሷል፡፡ነገር ግን በቀ
ጣይ አምስት አመታት ሽፋን ላይ ሳ
ይሆን ጥራት ላይ አጥብቆ መስራት 
አስፈላጊ ነው ብለዋል፡፡

አቶ አቤል የሻነህ የኢንስቲትዩቱ ህ
ዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት ሐላፊ ህገ መ
ንግስቱ ያስገኛቸውን ጥቅሞች አስመል
ክቶ  የተዘጋጀ ጽሁፍ ያቀረቡ ሲሆን በ
ቀረበው ጽሁፍ ላይ በበአሉ ላይ የተገ
ኙት የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች የፊ
ት ለፊት ውይይት አድርገዋል፡፡
ለተነሱ ጥያቄዎች እና እስተያየቶች 
ከመድረኩ አስፈለጊውን መልስና አ
ቅጣጫ ተሰጥቷል፡፡ 
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የቢጫ ወባ የተጋላጭነት የዳሰሳ ጥናት 
ውጤት ይፋ ተደረገ

ረጃ የማጣራት ስራ ትኩረት የሚደ
ረገው በስድስት ክልሎች ሲሆን ይ
ህም በትግራይ፣ በአፋር፣ በአማራ፣ 
በኦሮሚያ፣ በሐረሪ እና በደቡብ ክ
ልል በ41 ወረዳዎች በሚገኙ ትም
ህርት ቤቶች ላይ ትኩረት በማድረ
ግ እንደገና ጥናት የሚካሄድበት እና 
ውጤቱም ለጤና ጥበቃ በማሳው
ቅ ለህብረተሰቡ የህክምናና የመከ
ላከል ስራ እንዲካሄድ ማስቻል ነ
ው ብለዋል፡፡
በስልጠናው ላይ 61 ባለሞያዎች  
የተሳተፉ መሆናቸውን ከስልጠናው 
አስተባባሪዎች ለማወቅ ተችሏል፡፡

www.ephi.gov.et

አዲስ አበባ ሰሜን ሆቴል ከህዳር 
10-11/2008 ዓ.ም ከባለድርሻ አካላ
ት ጋር በተደረገው ዓውደ ጥናት ላ
ይ ኢንስቲትዩቱ የቢጫ ወባ ተጋላ
ጭነት የዳሰሳ ጥናትን ውጤት ይ
ፋ አደረገ፡፡
በፕሮግራሙ መክፈቻ ስነ-ስረአት 
ወቅት ዶክተር አመሃ ከበደ የኢትዮ
ጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
ዋና ዳይሬክተር እንደገለጹት ይህ ዓ
ውደ ጥናት የቢጫ ወባ ወረርሽኝን 
ለመከላከል እና ለመቆጣጠር እጅግ 
አስፈላጊ ነው ካሉ በኋላ እንደሚታ
ወቀው ቢጫ ወባ በሃገራችን ከ50 አ
መት በላይ ትልቅ ችግር ሆኖ ቆይቷ
ል፡፡ ስለዚህ ይህ የውይይት መድረክ 
በመከላከሉ ሂደት ላይ ከፍተኛ ሚና 
አለው ብዬ አምናለሁ ብለዋል፡፡
አቶ መስፍን መንገሻ በኢንስቲትዩ
ቱ የብሔራዊ ኢንፉሉዌንዛ ላብራቶ
ሪ አስተባባሪ በበኩላቸው የአውደ ጥ
ናቱ ዋና አላማ አሰመልክቶ እንደተ
ናገሩት የቢጫ ወባ ወረርሺኝን ለመ
ከላከልና ለመቆጣጠር እዚህ የቀረቡ
ትን ጥናቶች መሰረት በማድረግ የ
መከላከያ  መንገድ በኢትዮጵያ ው

ስጥ ለመቀየስ ታስቦ የተዘጋጀ ነው 
ብለዋል፡፡
የውይይት መድረኩም እንደተጀመረ 
በወረርሽኝ መልክ የሚዛመቱ በሽታ
ዎች ላይ የተሰሩ የተለያዩ የምርም
ር ውጤቶች ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ 
ጤና ኢንስቲትዩት እና ከዓለም የጤ
ና ድርጅት የቀረቡ ሲሆን በቀረቡት 
ጽሁፎች ላይም ሰፋ ያለ ጊዜ ተወስ
ዶ ወይይት ተደርጓል፡፡ 
በውይይቱ መጨረሻም በርካታ ጥያ

ቄዎች የተነሱ ሲሆን የተለያዩ አስተ
ያየቶች እና አቅጣጫዎች ከጤና ጥበ
ቃ ሚኒስቴር እንዲሁም ከዓለም የጤ
ና ድርጅት ተወካዮች ተሰጥቷል፡፡ በ
አጠቃላይ የቀረቡት ጥናቶች አስፍላ
ጊና በቀጣይ የቢጫ ወባን ወረርሽኝ 
ለመከላከል እና ለመቆጣጠር አቅጣ
ጫ ለማስቀመጥ እንደመነሻ እንደሚ
ያገለግሉ በወቅቱ ከቀረቡት ጥናቶች 
መረዳት ተችሏል፡፡ 

የዝሆኔን በሽታ ስርጭት ለመግታት 
መረጃ አሰባሰብ ላይ ስልጠና ተሰጠ

ኢንስቲትዩቱ የዝሆኔን በሽታ ስርጭ
ትን ለመግታት በመረጃ አሰባበሰብ 
ሂደት ላይ ከየክልሉ ተመርጠው 
ለተላኩ የጤና ባለሙያዎች በኢ
ንስቲትዩቱ አዳራሽ ከህዳር 27 - 
28/2008 ድረስ ስልጠና ሰጠ፡፡
ስልጠናውም የበሽታውን ስርጭ
ት በጥልቀት መረጃ ለማሰባሰብ 
ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑ ተገልጿ
ል፡፡
የዝሆኔ በሽታ ስርጭትን አስመል
ክቶ ከዚህ በፊት ዝቅተኛ ስርጭት 
ባለባቸው ቦታዎች ጥናት በማካሄድ 
ከሁለት መቶ ሰዎች ናሙና ተወስ
ዶ አንድ ሰው ብቻ በበሽታው ተይዞ 
ተገኝቷል፡፡ስለዚህ ይህንን ጥናት በ
ሚገባ ለመፈተሽ እና ትክክለኝነቱን 

ለማርጋገጥ በድጋሚ መረጃ ማሰባሰ
ብ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ለባለሞያ
ዎች በመረጃ አሰባሰብ ሂደቱ ላይ ስ
ለጠና ተሰጥቷል፡፡ 
ዶክተር አዱኛ ወዬሣ በኢንስቲት
ዩቱ የባክቴሪያል፣ ፓራሳይቲክ እ
ና እንስሳት ነክ በሽታዎች ምርም
ር ዳሬክቶሬት ሃላፊ የስልጠናው
ን ዋና አላማ እንደገለጹት ለዝቅ
ተኛ የዝሆኔ በሽታ ስርጭት ባለ
ባቸው ቦታዎች ህብረተሰቡን  መ
ሰረት ያደረገ የመረጃ አሰባሰብ አዋ
ጪነት ማጥናትና (ውጤታቸው ጫ
ፍ ላይ ከ200 ናሙናዎች አንድ ፖ
ዘቲቭ የተገኘባቸውን) የማጣራት ስ
ራ ለመስራት ነው በለዋል፡፡
ሃላፊው አያይዘው እንደገለጹት በመ
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. . .ትግበራ በይፋ ተጀመረ

         ከገጽ 1 የዞረ

         ከገጽ 1 የዞረ

. . .አቀፍ ሽልማት ተሸላሚ ሆነ ኢንስቲትዩቱ 10ኛውን የነጭ ሪቫን እና 
የኤች. አይ. ቪ ቀኖችን በጋራ አከበረ

አቶ ሁሴን ፋሪስ የኢንስቲትዩቱ አቅ
ርቦትና ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት ዳይ
ሬክተርም እስካሁን በኢንስቲቲዩቱ 
ካይዘን ላይ የተሰሩ ስራዎችን እና የ
ወደፊት ዕቅዱን አስረድተዋል፡፡
እንደ አቶ ሁሴን ገለፃ የካይዘን 
ትግበራ ቡድን የተቋቋመ ሲሆን 
የስልጠና፣ የልምድ ልውውጥ ጉ
ብኝት፣ የሁኔታዎችን ነባራዊ ሁ
ኔታ የመገምገም እና በጀት የማስ
መደብ ስራዎች የተከናወኑ ሲሆን እ
ስከመጪው ሰኔ ድረስ ካይዘን እስከ 
87.8% ድረስ ለማሳካት ዕቅድ መያ
ዙን አመልክተዋል፡፡
በመጨረሻም የካይዘን ትግበራ በ
ይፋ መጀመሩን በማስመልከት የ
ግቢው ሰራተኞች የፅዳት ስራ ካ
ካሔዱ በኋላም ትግበራው የተሳካ 
እንዲሆን የበኩላቸውን ለመወጣ
ት ቃለ መሐላ ፈፅመዋል፡፡

የእጽዋት ዝርያ ጭማቂዎች በላቦራ
ቶሪ ደረጃ የተካሄደውን የምርምር 
ውጤታማነት መሰረት በማድረግ የ
ሁለት ዕፅዋት ማለትም የሎሚ ሳር 
እና የነጭ ባሕር ዛፍ ጭማቂዎችን መ
ሰረት በማድረግ የተቀመሙት መድሐኒ
ቶች በቅማልና ሽፕኬድ በተጠቁ በጎች 
እንዲሁም በእከክ በተጠቁ ፍየሎች ላይ 
የፍቱንነት ሙከራው ተካሂዶ አጥጋቢ 
ውጤት ተገኝቷል፡፡
በዚህ ምርምር ላይም የደብረዘይት 
እንስሳት ሕክምናና ግብርና ኮሌጅ እ
ንዲሁም የወንዶ ገነት ግብርና ምር
ምር ማዕከል የተሳተፉ ሲሆን የም
ርምሩ ውጤት ተስፋ ሰጪ እየሆነ ሲ
መጣም በኢንዱስትሪ ደረጃ መድሐኒቱ
ን ሊያመርት የሚችለው የአዳሚቱሉ የ
ጸረ-ተባይ ማዘጋጃ አክሲዮን ማሕበር በ
ምርምሩ እንዲሳተፍ ተደርጓል፡፡
እነዚህ በምርምር የተገኙትን የውጭ 
ጥገኛ ተባዮችን የሚያጠፉ መድሐኒቶ
ች በብዛት በማምረት ለተጠቃሚው ለ
ማድረስ እንዲቻል በፋብሪካ ደረጃ አ
ዋጭነት ባለው መልኩ የሚመረትበ
ት ሁኔታ በጥናት ላይ የሚገኝ ሲሆ
ን እነዚህ ከተፈጥሮ ሐብት የሚመ
ረቱ መድሐኒቶችን የማመንጨት ም
ርምር በአርሶና አርብቶ አደሮች ዘን
ድ በቀላሉ ጥቅም ላይ ማዋል እንደ
ሚቻል ታውቋል፡፡
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የኢንስቲትዩቱ የሴቶችና የወጣቶች 
ጉዳይ ዳሬክቶሬት አስረኛውን የነጭ 
ሪቫን ቀን ህዳር 22/2008 በታላቅ 
ድምቀት አከበረ፡፡
የዘንድሮው አስረኛው  የነጭ ሪቫን 
ቀን “በወንዶች አጋርነት የጾታን ጥ
ቃት እንከላከል” በሚል መሪ ቃል የ
ተከበረ ሲሆን በበአሉ መክፈቻ ስነ
ስርአት ላይ የኢንስቲትዩቱን ዋና ዳ
ሬክተር በመወከል አቶ ሁሴን ፋሪ
ስ የአቅርቦትና ፋይናንስ ዳይሬክቶሬ
ት ዳይሬክተር እንኳን ለአስረኛው የ
ነጭ ሪቫን ቀን አደረሳችሁ የሚል የ
መክፈቻ ንግግር አድረገዋል፡፡
የነጭ ሪቫን ቀን አጀማመርን በተመ
ለከተ የሥርዓተ ፆታ ኦፊሰር የሆኑ
ት ወ/ት ሙና መኩሪያ በመግቢያ 
ጽሁፍ እንዳቀረቡት “ሚራባልስ ሲስ
ተር” በመባል የሚታወቁትን ሶስት 
እህትማማቾች አምባገነኑን ራፋኤል 
ከስልጣን ለማውረድ በነበረው ጥረት 
በመሳተፋቸው የተገደሉትን በማሰብ 
በላቲን አሜሪካ የሴቶች መብት ተ
ሟጋቾች ለህትማማቾቹ መታሰቢያ 
እና በሴቶች ላይ የሚፈጸመውን የሃ
ይል ጥቃት ለማውገዝ ታሳቢ በማ
ድረግ በአለም አቀፍ ደረጃ እንደተጀ
መረ አብራርተዋል፡፡
ኦፊሰሯ አያይዘው እንደገለጹት 
በ1999 እ.ኤ.አ በተባበሩት መንግስ
ታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ እንደጸ

ደቀና ከ1991 አንስቶ እስካሁን ድረስ 
በአለም አቀፍ ደረጃ ለ25ኛ ጊዜ በሃ
ገራችን ደግሞ ለ10ኛ ጊዜ እንደተከበ
ረ በጥልቀት ገልጸዋል፡፡
ተጋባዥ እንግዳ ወ/ሮ ትግስት ዘለቀ 
የህግ ባለሞያ እና የህግ ባለሞያ ሴቶ
ች ማህበር አባል የሆኑት የሴቶችን 
መብትና ጾታዊ ጥቃት ከአለም አቀ
ፍ እና ከኢትዮጵያ ህግ አንጻር በበአ
ሉ ላይ ለተሳተፉት ሰራተኞች የግን
ዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በፊልም 
አስደግፈው በጥልቀት ሰጥተዋል፡፡
በሌላ በኩል ኤች አይ ቪ ኤድስን አ
ስመልክቶ በአቶ ይማም ጌታነህ ከኤ
ች አይ ቪ ኤድስ ምርምር ዳሬክቶ
ሬት ተመራማሪ ጥናታዊ ጽሁፍ የ
ቀረበ ሲሆን የበሽታው ስርጭት በአ
ፍሪካ ምን እንደሚመስልና በኢትዮ
ጵያም ከ1984 ዓ.ም ከታየበት እስካ
ሁን ያለውን ስርጭት ጥናቱ አካቶ 
ለማየት ችሏል፡፡
 በቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ ላይም በ
በአሉ ላይ የተሳተፉት ሰራተኞች በ
ተለይም በሴቶች ተሳትፎ ጥያቄ የ
ቀረበ ሲሆን ከባለሞያው በቂ መልስ
ና ማብራሪያ ተሰጥቶበታል፡፡በበአሉ 
መጨረሻ ላይ የዳቦ ቆረሳ ስነስርአት 
ተካሂዶ የእለቱ የበአል ፕሮግራም 
ተጠናቋል፡፡


