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ኢንስቲትዩቱ የሕዝብ ክንፍ ስብሰባ አካሔደ

ኢንስቲትዩቱ ከሕዝብ ክንፍ ጋር 
በጋራ ለመስራት ያስችሉኛል በ
ማለት ለይቶ ባስቀመጣቸው የስ
ራ መስኮች ላይ በመመርኮዝ ባወ          . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ጣው ዕቅድ ላይ ለመወያየትና ለ
ማዳበር ጥር 27/2008 ስብሰባ አ
ካሔደ፡፡
ዶ/ር አምሐ ከበደ የኢንስቲትዩቱ 

ዋና ዳይሬክተር የስብሰባውን ተሳ
ታፊዎች እንኳን ደህና መጣችሁ 
ካሉ በኃላ የስብሰባውን ዓላማ አስ

ሁለተኛው አገር አቀፍ የስርዓተ ምግብ አውደ 
ጥናት  ተካሄደ 

የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት ሁለተኛውን አገር አቀፍ የ
ስርአተ ምግብ አውደ ጥናት ከጥር 
5 -7/2008 ዓ.ም በደሳለኝ ሆቴል አ
ከሄደ፡፡
በአውደ ጥናቱ ላይ ከፍተኛ የመንግ
ስት ባለስልጣናትና የጤና ባለሞያዎ
ች የተገኙ ሲሆን 170 የሚሆኑ የኢ
ንስቲትዩቱ ሰራተኞች ተገኝተዋል፡፡  
ስነ-ምግብን አስመልክቶ ከ30 በላይ 
የሚሆኑ ጥናቶችም ቀርበዋል፡፡ 
ዶክተር አመሃ ከበደ የኢንስቲትዩ ዋ
ና ዳይሬክተር የአውደ ጥናቱን ዋና 
አላማ እንደገለጹት በአገር አቀፍ ደ
ረጃ የስረአተ ምግብን ችግር ለመቅ
ረፍ ፕሮግራም ወጥቶ መንቀሳቀስ 
ከተጀመረ ከ8 ዓመት በላይ አስቆጥ
ሯል፡፡በመሆኑም  ሁሉን አቀፍ ያ
ልተመጣጠነ የምግብ ስርዓት ችግር 
በሃገር አቀፍ ደረጃ ለመቅረፍ የሚ
ደረገውን ፕሮግራም  ከማገዝም በ

ላይ እንደ ግብአት የሚያገለግሉ በ
ስረአተ ምግብ ዙሪያ  የተሰሩ በርካ
ታ ጥናቶች የሚቀርቡበት አውደ ጥ
ናት ነው፡፡ 
ስለዚህ በዚህ አውደ ጥናት ላይ የ
ሚቀርቡት ጥናቶች ኢንስቲትዩቱ የ
ሰራቸው ስራዎች  ብቻ ሳይሆኑ ተ

መሳሳይ ስራዎች የሚሰሩ ተቋማ
ት፣ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣ 
አጋር ድርጅቶች እና አለም አቀፍ 
ድርጅቶች የሰሯቸውን ስራዎች አብ
ረን በማካተት የምናቀርብበት ዝግጅ
ት ነው ብለዋል፡፡
         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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የኢንስቲትዩቱ የ6 ወር የዕቅድ አፈፃፀም 
ግምገማ ተደረገ

የኢንስቲትዩቱ አጠቃላይ የ6 ወር 
የዕቅድ አፈፃፀም ጥር 24/2008 በ
ተደረገ የግምገማ ስብሰባ 55.42 በ
መቶ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የዕቅ
ዱ ውስንነት እና ጠንካራ ጎኖች ላ
ይም ውይይት ተካሄደ፡፡
አቶ አረጋ ዘሩ የዕቅድ፣ ክትትልና 
ግምገማ ጊ/ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተ
ር የግምገማውን ፕሮግራም እና ዓ
ላማውን ለማስተዋወቅ ባደረጉት ን
ግግር ስብሰባው አሁን ምን ደረጃ 
ላይ ነው ያለነው ወደፊትስ የተሻለ 
ውጤት ለማምጣት ምን ማረም እ
ንዳለብንና እርስበእርስ የምንማማ
ርበትና እንዲሁም የልምድ ልውው
ጥ የምናደርግበት መድረክ ነው በ
ማለት ስብሰባውን አስጀምረዋል፡፡
ዶ/ር አምሐ ከበደ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው የእንኳ
ን ደህና መጣችሁ መልዕክት እና 
የግምገማውን አቅጣጫ ሲያስጨብ
ጡ በተለያዩ የስራ መደራረብ የዘገ
የንም ቢሆን እንዲህ ዓይነት ግምገ
ማ ወቅቱን ጠብቆ በየጊዜው ማድ
ረጉ ተገቢና አስፈላጊ መሆኑን ጠ
ቁመው እንደ ኢንስቲትዩት የአፈፃ
ፀም ውጤቱ አንስተኛ መሆኑን ገ
ልጸዋል፡፡
በመቀጠልም አቶ ሰዒድ ካሳይ የዕ
ቅድ፣ ክትትልና ግምገማ ጊ/ዳይሬ
ክቶሬት ባለሞያ ባቀረቡት አጠቃላ
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ይ የየክፍሎቹ የዕቅድ አፈፃፀም ሪ
ፖርት መሠረት በ6 ወራት ውስ
ጥ ታቅደው በተያዘላቸው የጊዜ ሰ
ሌዳ መሰረት የተለያዩ የምርምር አ
ውደ ጥናቶች መቅረብ እና በግቦች፣ 
ዓላማዎች እና ዝርዝር ተግባራት 
አፈፃፀም ጠንካራ ጎኖች የታዩ ሲ
ሆን በዳይሬክተሮች እና በኬዝ ቲ

የምግብ ሳይንስና ስነምግብ ምርምር 
………...................................85.7
የጤና ስርዓት ምርምር……...29
ኤች.አይ.ቪ እና ቲቢ ምርምር…78  
የክትባትና የዲያግኖስቲክ ምርት ም
ርምር…….........................….82.8
የባሕልና ዘመናዊ መድሐኒት ምር
ምር................... …………..19.25
የቴክኖሎጂ ሽግግርና የምርምር 
................…………………..62.61
የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥ
ር...................... ……………80.2
የክልል ላብራቶሪ አቅም ግንባታ 
…...................……………….51.6
ሳይንቲፊክና ኤቲካል ሪቪው ጽ/ቤት 
…………………………........83.3
ባክትዮሮሎጂ፣ ፓራሲቲዮሎጂ እና 
እንስሳት ነክ በሽታዎች ……..90.3
የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ……86.4
የሰው ሀብት ስራ አመራር….54
ጠቅላላ አገልግሎት ..……….100
የሕዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት……84.3
ዕቅድ፣ ክትትልና ግምገማ…..98
አቅርቦትና ፋይናንስ .....……38.4
ኦዲትና ኢንስፔክሽን ጽ/ቤት….62
በመጨረሻም መታየት የሚገባቸው 
የካፒታል ግራንት የሆኑ እና አፈፃ
ፀማቸው ዝቅተኛ የሆኑ ፕሮጀክቶ
ች እና ሌሎች ክፍሎች ላይ ትኩረ
ት በማድረግ መሰራት እንደሚገባ ተ
ጠቁሟል፡፡

በተያዘላቸው የጊዜ ሰ
ሌዳ መሰረት የተለያዩ 
የምርምር አውደ ጥና
ቶች መቅረብ እና በግቦ
ች፣ ዓላማዎች እና ዝ
ርዝር ተግባራት አፈፃ
ፀም ጠንካራ ጎኖች ታ
ይተዋል

ም መሪዎች መካከል የመረጃ ክፍ
ተቶች መኖራቸው፣ ሪፖርት በጊዜ
ው እና በጥራት አለማቅረብ፣ የሚ
ላኩ ሪፖርቶች ሁሉም ሠራተኞች 
ገምግመው ያለመላክና ለሚፈጠሩ 
ችግሮች ወቅታዊ የማስተካከያ እር
ምጃ አለመውሰድ የዕቅድ የአፈፃፀ
ሙ ውሱንነቶች መሆናቸውን አስ
ረድተዋል፡፡
ለግምገማ በቀረበው ሪፖርት መሰረ
ት የየዳይሬክቶሬቶቹ እና የተለያዩ 
ክፍሎች አፈፃፀም ከመቶኛ እንደሚ
ከተለው ቀርቧል፡- 
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ለኢንስቲትዩቱ አዲስ ሰራተኞች የቢ.ኤስ.ሲ 
ስልጠና ተሰጠ

የኢንስቲትዩቱ እቅድ ክትትልና ግ
ምገማ ጊዜያዊ ዳይሬክቶሬት ጥር 
26/2008 ለኢንስቲትዩቱ አዲስ ሰራ
ተኞች የሚዛናዊ የአፈጻጸም መለኪ
ያ አመራር ስርዓት /ቢ.ኤስ.ሲ/ እና 
የጤና ልማት ሠራዊት ምንነትን አ
ስመልክቶ መሠረታዊ የግንዛቤ ማስ
ጨበጫ ስልጠና አካሄደ፡፡
አቶ አረጋ ዘሩ የጊዜያዊ ዳይሬክቶ
ሬቱ ዳይሬክተር የስልጠናው ዓላማ 
መጀመሪያ ቢ.ኤስ.ሲ ምን እንደሆነ 
እና ከሌሎች የለውጥ ስራ አመራር 
መሳሪያዎች የሚለይበትንና እሱንም 
በመተግበር እንዴት የኢንስቲትዩቱን 
የስራ አፈፃፀም ማሻሻል እንደሚቻል 
ማሳየት መሆኑን ገልፀዋል፡፡
በተጨማሪም በስልጠናው ላይ የጤ
ና ልማት ሰራዊት የኢንስቲትዩቱን 
የመስፋፋት ስትራቴጂውን ለመተግ
በርና የተቀመጡትን ግቦች በማሳካ
ት ከማይቀለበሱበት ደረጃ ለማድረ
ስ ዓይነተኛ መሳሪያ መሆኑንና በዚ
ህ ሠራዊት እመርታዊ የሆነና አብ
ዛኛውን ሕብረተሰብ ተጠቃሚ የሚ
ያደርግ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻ

ል የተገለፀ ሲሆን ይህ ሠራዊት ከ
ሌሎች የለውጥ ስራ አመራር መሳ
ሪያዎች ጋር በዕቅድ ዝግጅት፣ ተግ
ባቦት፣ ልኬት፣ አገልግሎት አሰጣ

ችን በመለየትና በመፍታት የማስፈ
ፀም አቅማችንን የምናጎለብትበትና 
ምርጥ ተሞክሮዎችን የምንለዋወጥ
በት ስርዓት ነው፡፡” በማለት አቶ አ

ጥ፣ ቁርጠኝነት እና የመተግበር አቅ
ም ላይ ያለው ትስስር በዝርዝር ተ
ተንትኗል፡፡
“የጤና ልማት ሠራዊት ስንል ቀጣ
ይነት ባለው መልኩ በየዳይሬክቶሬ
ቶቹ እና ጽ/ቤቶች ስር ያሉ ማነቆዎ

ረጋ አብራርተዋል፡፡
በስልጠናው ላይ ከ40 በላይ የኢን
ስቲትዩቱ ሠራተኞች የተሳተፉ ሲ
ሆን ከመካከላቸውም ተጨማሪ ማ
ብራርያ ለጠየቁ ተገቢው ምላሽ ተ
ሰጥቷል፡፡

         ከገጽ 1 የዞረ
  . . .የሕዝብ ክንፍ ስብሰባ አካሄደ

ረድተዋል፡፡
“በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራች
ሁ ስለመጣችሁ በኢንስቲትዩቱ እ
ና በስራ ባለደረቦቼ ስም ላመሰግና
ችሁ እወዳለሁ፡፡ በዚህ የመጀመሪ
ያ ስብሰባችን በጋራ ሊያሰሩን ይ
ችላሉ ባልናቸው ነጥቦች ተመርኩ
ዘን ያወጣነው የጋራ ዕቅድ ላይ በ
መወያየት በቀጣይ እንዴት በጋ
ራ መስራት እንዳለብን እንወያያ
ለን፡፡” በማለት ዶ/ር አምሐ አስረ
ድተዋል፡፡
በስብሰባውም ላይ የኢንስቲትዩቱ 
ስትራቴጂክ ጭብጦች እና ስትራ
ቴጂያዊ አላማዎች ከጤና ሴክተሩ 
ትራንስፎርሜሽን አንፃር እንዲሁ
ም ከህዝብ ክንፍ ጋር ያለውን የዋ
ና ዋና ተግባራት ዕቅድ በኢንስቲ
ትዩቱ የዕቅድ ክትትልና ግምገማ 
ዳይሬክቶሬት ቀርቧል፡፡ በኢንስ
ቲትዩቱ እና በሕዝብ ክንፍ መካ

ከል የጋራ ዕቅድ ማዘጋጀት፣ ከሕ
ዝብ ክንፍ ጋር ያለውን የጋራ ዕቅ
ድ አፈፃፀም መገምገም፣ በየሦስት 
ወሩ የጋራ ስብሰባ ማካሄድ ማስቻ
ል፣ በስኳር ህመም እና የማህፀን 
ካንሰር ላይ የተሰሩ የምርምር ስ
ራዎችን ማዘጋጀትና ማሰራጨት፣ 
የምግብ ጥራት እና ደህንነት ላይ 
ትምህርት መስጠትና የላብራቶሪ
ዎች የአቅም እና የጥራት ግንባታ 
ላይ በተያዘው ዓመት እና በመጪ
ው አምስት ዓመታት ስትራቴጂያ
ዊ ዕቅድ ወቅት ከሕዝብ ክንፉ ጋ
ር በዋናነት ሊሰሩባቸው የታቀዱ 
መሆናቸው በስብሰባው ዋና ዓላማ
ነት ተቀምጠዋል፡፡ 
የስብሰባው ተሳታፊዎችም የተለያ
ዩ ገንቢ ሀሳቦችን እና በምርምር 
ዙሪያ ከኢንስቲትዩቱ ጋር በጋራ 
ሊሰሩ የሚቻልባቸውን መስኮች አ
ቅርበዋል፡፡ የኢንደስትሪ - ኢንስ
ቲትዩት ትስስር መፍጠር፣ በምር
ምር ዙሪያ በጋራ መስራት እና የ
ላብራቶሪዎችን አቅም መገንባትን 

በተመለከተ፣ እና ሌሎች በዕቅዱ 
ውስጥ መካተት ያለባቸው ተግባራ
ትን በተመለከተ ከሕዝብ ክንፉ በ
ርከት ያሉ ሀሳቦች ቀርበዋል፡፡
በመጨረሻም ተሳታፊዎቹ ከኢን
ስቲትዩቱ ጋር በጋራ ሊሰሩባቸው 
የሚችሏቸውን ወይም የሚፈልጓቸ
ውን መስኮች በዕቅዱ ውስጥ አካተ
ው ግብረ መልሳቸውን እንዲልኩ 
በኢንስቲትዩቱ ተጠይቀዋል፡፡
በጋራ መድረኩ ላይ የኢትዮጵያ 
ሕብረተሰብ ጤና ማህበር፣ የኢት
ዮጵያ መድሐኒት ማህበር፣ የኢት
ዮጵያ መድሐኒት አምራቾች እና 
አቅራቢዎች ሴክተር ማህበር፣ የ
ኢትዮጵያ ምግብ እና ስነ ምግብ 
ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሜዲካል ላቦ
ራቶሪ ማህበር፣ ኔትዎርክ ኦፍ ኔ
ትዎርክስ ለኤች.አይ.ቪ ፖዘቲቭ
ስ በኢትዮጵያ፣ የጉለሌ ክፍለ ከ
ተማ ሴቶችና ወጣቶች ማህበር እ
ንዲሁም የኢንስቲትዩቱ የተለያዩ 
ዳይሬክቶሬት ተወካዮች ተሳትፈ
ዋል፡፡
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         ከገጽ 1 የዞረ

  . . .የስርዓተ ምግብ አውደ ጥናት

ስለዚህ በዚህ አውደ ጥናት ላይ የ
ሚቀርቡት ጥናቶች ኢንስቲትዩቱ 
የሰራቸው ስራዎች  ብቻ ሳይሆኑ 
ተመሳሳይ ስራዎች የሚሰሩ ተቋ
ማት፣ከፍተኛ የትምህርት ተቋማ
ት፣ አጋር ድርጅቶች እና አለም አ
ቀፍ ድርጅቶች የሰሯቸውን ስራዎ
ች አብረን በማካተት የምናቀርብበ
ት ዝግጅት ነው ብለዋል፡፡
ዋና ዳይሬክተሩ አያይዘው እንደገለ
ጹት በዚህ አውደ ጥናት ላይ በር
ካታ የሆኑ ጥናቶች የሚቀርቡ ሲ
ሆን በተለይም ደግሞ ኢንስቲትዩ
ቱ ለመጀመሪያ ጊዜ  በሃገር አቀፍ 
ደረጃ የተሰራውን የንጥረ ምግቦች 
እጥረት አገር አቀፍ የጥናት ው
ጤት ፣ የንጥረ ምግብ ሁኔታዎች 
ምን ይመስላሉ  የሚሉትን የፈተ
ሹ ጥናቶችና ሌሎችም በስነ-ምግ
ብ ዙሪያ የተሰሩ ጥናቶች ይቀርባ
ሉ ብለዋል፡፡
በመጨረሻም ዋና ዳሬክተሩ እንደ
ተናገሩት እነዚህ አውደ ጥናቱ ላ
ይ የሚቀርቡ ጥናቶች ለህብረተሰ
ቡ በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠቅሙ ና
ቸው  ምክንያቱም የስረአተ ምግ
ብ ችግርን ለመቅረፍ ከፍተኛ ቴ
ክኖሎጂ አይጠይቅም በስረዓተ ም
ግብ ዙሪያ የምንጎዳው ከምግብ እ
ጥረቱ በላይ የአመጋገብ ስርአታች
ን ጉድለት ነው፡፡ስለዚህ በማንኛው
ም ውጤት ሊመጣ በሚችል መል
ኩ የህብረተሰቡን የአመጋገብ ስር
ዓት ግንዛቤውን ከፍ ለማድረግ የ
ሚያስችል ስራ መሰራት አለበት ፡
፡በኢንስቲትዩታችን በኩል ግን እን
ደ አገር አቀፍ የተቀመጠውን ፕሮ
ግራም ለማሳካት እንዲሁም ለቀጣ
ዩ ትውልድ የተመቻቸ የአመጋገብ 
ስርአት ለመፍጠር እየሰራን እንገ
ኛለን ሲሉ ተናግረዋል፡፡
አውደ ጥናቱም በቀረቡት ጥናቶች 
ላይ ሰፊ ውይይቶችንና ወሳኝ አ
ስተያየቶችን ሲያስተናግድ ለሶስት 
ቀናት ሰንብቶ ተጠናቋል፡፡

www.ephi.gov.et

ወቅታዊ መረጃ
ኢንፍሉዌንዛ /ጉንፋን መሰል/ በሽታ

የኢንፍሉዌንዛ በሽታ የሚመጣ
ው ተላላፊ በሆኑ ረቂቅ ህዋሳ
ት /ቫይረሶች/ ሲሆን ብዙ ሰዎ
ችን በዓመት ውስጥ ከአንድ ጊ
ዜ በላይ ለህመም ሊያጋልጥ ይ
ችላል፡፡
የኢንፍሉዌንዛ በሽታ የሚተላ
ለፍባቸው መንገዶች ከተለመደ
ው የጉንፋን በሽታ ጋር ተመሳ
ሳይ ሲሆኑ ከነዚህም ውስጥ ለ
መጥቀስ ያህል የታመሙ ሰዎ
ች በሚያስነጥሱበትና በሚያስ
ሉበት ወቅት ከህመምተኛው የ
ሚወጣው ቫይረስ ያዘለ አየር /
ትንፋሽ/ ሌሎች በቅርበት የሚ
ገኙትን ጤነኛ ሰዎች በመበከል 
እንዲሁም በበሽታው ከተያዙ ሰ
ዎች ጋር በመጨባበጥና የተበከ
ሉ እቃዎችን በመንካት ሊተላለ
ፍ ይችላል፡፡
የኢንፍሉዌንዛ በሽታ ምልክቶች 
ከጉንፋን ጋር ተመሳሳይ ሲሆኑ 
የሚከተሉት ናቸው፡-

ትኩሳት
የራስ ምታት
ሳል
የጉሮሮ መከርከር
የጡንቻና የመገጣጠሚያ 

ህመም
ማስነጠስ ወይም/እና የአፍ

ንጫ 
ፈሳሽ መብዛትና
የመተንፈስ ችግር ናቸው፡

፡
ከነዚህም ምልክቶች በተጨማሪ 
በአንዳንድ ሰዎች እና በህፃናት 
ላይ የማቅለሽለሽ ወይም የማስ
መለስ ስሜት እንዲሁም የሆ
ድ ህመምና ተቅማጥ ይኖራቸ
ዋል፡፡ በተጨማሪም ዕድሜያቸ
ው ከ5 ዓመት በታች በሆኑ ህ
ፃናት ላይ ከሳልና ከአተነፋፈስ 
ችግር በተጨማሪ ምግብ መመ
ገብ አለመቻል፣ ጡት አለመጥ
ባት፣ ማንኛውም ነገር ማስመለ
ስ፣ ማንዘፍዘፍ፣ መልፈስፈስና 

ራስን መሳት ያስከትላል፡፡
ህመሙ ተባብሶ የመተንፈስ ች
ግር ካጋጠመ፣ ትኩሳት በተከ
ታታይ ከሶስት ቀናት በላይ ከ
ቆየ በአቅራቢያ ወደሚገኘው የ
ጤና ድርጅት በመሄድ ምርመ
ራ ማድረግ እና የህክምና እርዳ
ታ ማግኘት ያስፈልጋል፡፡
የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ በሰውነ
ታችን ስለመኖሩ ብቸኛው ማረ
ጋገጫ መንገድ የላብራቶሪ ምር
መራ ማድረግ ነው፡፡ ምርመራ
ው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ 
የሚከናወን ሲሆን በቂ ልምድ 
ባካበቱ የጤና ባለሞያዎች ከጉ
ሮሮ ላይ በሚወሰድ ናሙና ይ
ሆናል፡፡ የተወሰደው ናሙናም 
በኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት ተመርምሮ የኢን
ፍሉዌንዛ መኖር ወይም አለመ
ኖር ይረጋገጣል፡፡
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና 
ኢንስቲትዩት ከክልል ጤና ቢ
ሮዎች ጋር በመተባበር የበሽታ
ውን ሁኔታ በአገር አቀፍ ደረጃ 
ለመከታተል 8 የጤና ተቋማት 
/3 ጤና ጣቢያዎችና 5 ሆስፒ
ታሎች/ ተመርጠው በስራ ላይ 
ይገኛሉ፡፡ ተቋማቱም በዚህ በ
ሽታ የተጠረጠሩ ህመምተኞች
ን በመለየት የጤና ምርመራ ያ
ካሂዳሉ፡፡
በኢንፍሉዌንዛ በሽታ ከተያዙ የ
ሚከተሉትን ማድረግ ይመከራ
ል፡-
   በቂ እረፍት ማድረግ፣
በተቻለ መጠን ጥሩ መመ

ገብ፣
ብዙ ፈሳሽ ነገሮችን መው

ሰድ፣
እጆችን በሳሙናና በውሃ በ

የጊዜው መታጠብ እና
በሚያስሉበትና በሚያስነጥ

ሱበት ጊዜ አፍና አፍንጫን 
በሶፍት ወረቀት ወይም በእጅ 
ክርን መሸፈን ተገቢ ነው፡፡


