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መድሐኒት በተለማመደ ቲቢ በሽታ ላይ የዳሰሳ ጥናት ለ
ማካሄድ የመክፈቻ አውደ ጥናት ተካሄደ

የኢንስቲትዩቱ ብሔራዊ የቲቢ ሪፈ
ራል ላቦራቶሪ ከፌዴራል ጤና ጥ
በቃ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በሃ
ገር አቀፍ ደረጃ መድሐኒት የተለ
ማመደ የቲቢ በሽታ ስርጭት የዳሰ
ሳ ጥናት ለማካሄድ የመክፈቻ ዓው
ደ-ጥናት ከሰኔ 26 እስከ 28/2009 
ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ አካሄ
ደ፡፡
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተወካይ፣የ
ኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ አመራሮች፣የ
ሲዲሲ ኢትዮጵያ፣የአለም አቀፍ የ
ጤና ድርጅት ተወካዮች እና በሃገ
ር አቀፍ ደረጃ ጥሪ ከተደረገላቸው 
500 የጤና ተቋማት የጤና ባለሞያ
ዎችና ሃላፊዎች በአውደ ጥናቱ ላ
ይ ተሳትፈዋል፡፡
በሃገር አቀፈ ደረጃ የሚደረገው የ
ዳሰሳ ጥናት መድሐኒቱን  የተለማ
መደ ቲቢ በሽታ መጠኑ ምን ያህ
ል ነው የሚለውን ለመለየት የሚያ
ግዝ  ሲሆን የአውደ ጥናቱ ዋና አላ
ማ  መረጃ  በማሰባሰቡ ረገድ በሚ
ደረገው ቅድመ ዝግጅት ለባለሞያዎ
ች ግንዛቤ ለመፍጠር  የተደረገ  የ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

መክፈቻ አውደ-ጥናት ነው፡፡ 
ዶክተር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር  በአውደ ጥናቱ መ
ክፈቻ ስነ-ስርዓት ላይ እንደገለጹት 
መድሃኒት የተለማመደ ቲቢ የዳሰ
ሳ ጥናት መደረጉ በሃገር አቀፍ ደ
ረጃ የስርጭት መጠኑን በሚገባ በ
ማወቅና በመለየት እስፈላጊውን እር
ምጃ ለመውሰድ ከፍተኛ ጥቅም ስ
ላለው በኢንስቲትዩታችን ትልቅ ት
ኩረት ተሰጥቶበት እየሰራን እንገኛ

ለን ብለዋል፡፡ 
አቶ ኤፍሬም ተስፋዬ የብሔራዊ ሪ
ፈረንስ ላብራቶሪ አስተባባሪ ስለ ዳሰ
ሳ ጥናቱ እንደገለጹት የአለም ጤና 
ድርጅት ባስቀመጠው መለኪያ መ
ስፈርት መሰረት አንድ ሃገር መደ
ሐኒት የተለማመደ ቲቢ የስርጭቱ 
መጠን ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ለ
ማወቅ በየ5 ዓመቱ አንድ ጊዜ ዳሰ
ሳ ጥናት ማድረግ ግዴታ ነው በዚህ 
         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

በእብድ ውሻ በሽታ መከላከያ ክትባት አያያዝና አጠቃቀም 
ዙሪያ ስልጠና ተሰጠ

የኢንስቲትዩቱ የክትባትና ዳይግኖስ
ቲክስ ምርት ዳይሬክቶሬት፣ የህብረ
ተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር አ
ስተዳደር እና የእንሰሳት ነክ በሽታ
ዎች ምርምር ቡድን በጋራ በመሆ
ን በእብድ ውሻ በሽታ መከላከያ ክ
ትባት አያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ ለ
ጤና ባለሙያዎች ከሰኔ 19 እስከ 
22/2009 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዳ
ራሽ ስልጠና ሰጠ፡፡
ሰልጣኞች ከተመረጡ የክልል ጤና 
ጣቢያዎች እና ሆስፒታሎች በሬቢ
ስ በሽታና በአንቲ ሬቢስ ቫክሲን ዙ
ሪያ የሚሰሩ የጤና ባለሞያዎች ሲ
ሆኑ፣ ነገር ግን በደቡብ እና በሶማ
ሌ ክልል ከሚገኙ የጤና ተቋማት 

ባለሞያዎች በተለያዩ ምክንያቶች ያ
ልተገኙ ቢሆንም ከሌሎቹ ክልሎች 
የመጡ ከ130 በላይ የሚሆኑ ባለሞ
ያዎች በሁለት ዙር በስልጠናው ላ
ይ ተሳትፈዋል፡፡
አቶ መኮሮ በየነ በክትባትና ዲያግ
ኖስቲክስ ምርት ዳይሬክቶሬት የፈ
ርሚ የእብድ ውሻ በሽታ መከላከያ 
ክትባት ምርት (Fermi-type Anti-
rabies vaccine production) ቡድ
ን አስተባባሪ የስልጠናውን ዋና አላ
ማ እንደገለጹት በክልል የሚገኙ የ
ጤና ተቋማት ባለሞያዎች በሬቢስ 
በሽታና በመከላከያው ክትባት አያያ
ዝና አጠቃቀም ዙሪያ የታየውን ከ
ፍተኛ ክፍተት ለመቅረፍና ለባለሞ

ያዎች በቂ ግንዛቤ በመፍጠር የታካ
ሚዎችን አያያዝና እንክብካቤ በማሻ
ሻል ተገቢውን አገልግሎት ለህብረተ
ሰቡ እንዲሰጡ ለማድረግ ታስቦ የተ
ዘጋጀ ስልጠና ነው ብለዋል፡፡ 
ስልጠናው በእብድ ውሻ በሽታ ዙሪ
ያ፣ በእብድ ውሻ በሽታ መከላከያ ክ
ትባት አያያዝና አጠቃቀም፣ በእብ
ድ ውሻ በሽታ ምርመራ ዙሪያ እ
ና የእብድ ውሻ በሽታን ለመከላከ
ልና ለመቆጣጠር እየተዘጋጀ ባለው 
መመሪያ (Human Rabies Guide 
line) ላይ ወይይትና ስልጠና ተሰጥ
ቷል ሲሉ አሰተባባሪው አያይዘው ገ
ልጸዋል፡፡
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ወባን ለማጥፋት ለሚካሄደው ፕሮግራም 
የዳሰሳ ጥናት ስልጠና ተሰጠ

የኢንስቲትዩቱ ባክቴርያል፣ፓራሳይ
ቲክ እና እንስሳት ነክ በሽታዎች ዳ
ይሬክቶሬት በመጪው ወባን የማጥ
ፋት ፕሮግራም ጋር ተያይዞ ለሚካ
ሄደው የዳሰሳ ጥናት ላይ ለሚሳተፉ 
ባለሙያዎች በአዳማ ከተማ ከሰኔ 5 

የኢንስቲትዩቱ የኬሚስትሪ ላቦራቶሪ እውቅና አገኘ
የኢንስቲትዩቱ የብሔራዊ ኬሚስ
ትሪ ሪፈረንስ ላቦራቶሪ ከኢትዮጵያ 
ብሔራዊ አክሬዲቴሽን ጽ/ቤት ሰኔ 
2/2009 ዓ.ም የእውቅና የምስክር 
ወረቀት ተቀበለ፡፡
ለላቦራቶሪው እውቅናው የተሰጠው 
በAST, ALT, Creatinine, Urea, 
Cholesterol, Trigyceride, Glu-
cose እና Total Protein ምርመራ
ዎች በISO 15189:2012 የመለኪ
ያ መስፈርት መሰረት ነው፡፡ ይህን
ንም እውቅና ለማግኘት የኢንስቲት
ዩቱ የላቦራቶሪ ባለሙያዎች ከኢንስ
ቲትዩቱ አመራር ጋር እና አጋር ድ
ርጅቶች ጋር በመሆን ከፍተኛ አስተ
ዋጽኦ አድርገዋል፡፡
እንደ ኢንስቲትዩቱ የኬሚስትሪ ሪ
ፈረንስ ላቦራቶሪ ባለሙያ አቶ ዘለ
ቀ ጌቶ ይሄ ለሀገሪቱ የጤና እንክብ
ካቤ ቀጣይነት እና እድገት ከፍተኛ 
መሰረት ነው፡፡

“እውቅናው ለደንበኞቻችን የምንሰጠ
ውን የአገልግሎት ጥራት እና የባለ
ሙያዎቻችንን ጥረት የሚያሳይ ከ
መሆኑም በላይ አለም አቀፍ ደረጃ
ውን የጠበቀ አገልግሎት እንደምንሰ
ጥ ያረጋገጠ ነው፡፡ ውጤቱ በሌላ ሶ

ስተኛ ወገን የተረጋገጠ በመሆኑ ከ
ፍተኛ ኩራት የተሰማን ሲሆን ይህ
ንኑ አስጠብቀን የበለጠ መስራት እ
ንድንችል ያስችላል፣” በማለት አቶ 
ዘለቀ አክለዋል፡፡

እስከ 16/2009 ስልጠና ሰጠ፡፡
ሰልጣኞቹ በኢትዮጵያ ከስድስት ክ
ልሎች በተመረጡ 239 ወረዳዎች 
የሚካሄደውን ወባን ከሀገሪቱ የማጥ
ፋት ፕሮግራም ከሰኔ 10 እስከ ሐ
ምሌ 30/2009 በሚካሄደው የዳሰሳ 

ጥናት ላይ የሚሳተፉ ናቸው፡፡
የዳሰሳ ጥናቱ የሚካሄደው በኢንስቲ
ትዩቱ፣ በፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚ
ኒስቴር እና አጋር ድርጅቶች በጋራ 
በመሆን ሲሆን በወረዳዎቹ ስለ ወ
ባ በሽታ ያለውን መረጃ፣ ወባ በሚ
ያጠቃቸው ቀበሌዎች ስላሉ የጤና 
ኬላዎች ያለውን የሰው ሃይል አቅ
ም፣ ከበሽታው ጋር በተያያዘ ያለው
ን የገንዘብ እና ነባራዊ ሁኔታ፣ ያለ
ውን የላቦራቶሪ እና የመድሐኒት አ
ቅርቦት ብሎም የሕክምና ሁኔታዎ
ችን መዳሰስ ከጥናቱ ዓላማዎች ጥ
ቂቶቹ ናቸው፡፡
እንደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
የ2013/2014 እ.ኤ.አ መረጃ መሰረ
ት 2,627,182 ግለሰቦች ላይ በሽታ
ው በላቦራቶሪ እና በፈጣን መመር
መሪያ መገኘቱ የተረጋገጠ ሲሆን ከ
ዚህ ውስጥ 64 በመቶ የፋልሲፈረ
ም እና 36 በመቶ ደግሞ የቫይቫክስ 
ተጠቂዎች ናቸው፡፡

የሂፒታይተስ ቢ ክትባት ለኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች ተሰጠ
የፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርን 
ሁሉንም የጤና ባለሙያዎች የሂፒ
ታይተስ ቢ ክትባትን ለመከተብ ማ
ቀድን ተከትሎ የኢንስቲትዩቱ የክል
ል ላቦራቶሪዎች አቅም ግንባታ ዳይ
ሬክቶሬት ለኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች 
ክትባቱን ሰጠ፡፡

እንደ የክትባቱ አስተባባሪ አቶ አብነ
ት አበበ ገለጻ የኢንስቲትዩቱ ባለሙ
ያዎች በስራቸው ወቅት ከተለያዩ የ
ደም ናሙናዎች እና የሰውነት ፈሳ
ሾች ጋር ቀጥተኛ ንክኪ ያላቸው ሲ
ሆን ቫይረሱ ደግሞ የሚተላለፈው 
ከበሽተኛው ሰው በነዚህ ነው፡፡ ስለ

ዚህ ይህ ክትባት ባለሙያዎቹን ከ
በሽታው ለመከላከል በጣም አስፈላ
ጊ ነው፡፡
ለኢንስቲትዩቱ 460 ሰራተኞች ሁለ
ት ዙር ክትባት የተሰጠ ሲሆን ይ
ህንን የተከተቡ ደግሞ ለክትባቱ ው
         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል



         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ሰኔ  2009 
pê 2 lØ` 3 Ñê 3

www.ephi.gov.et

  በኢንስቲትዩቱ የፐብሊክ ሰርቪስ ቀን ተከበረ
የኢንስቲትዩቱ የሰው ሐብት እስተ
ዳደር፣የህዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት ለፐ
ብሊክ ሰርቪስ በአል ቀን ከተቋቋመ
ው ኮሚቴ ጋር በጋራ በመተባበር የ
ኢንስቲትዩቱ ዋና እና ምክትል ዋ
ና ዳይሬክተር፣የማኔጅመንት አባላ
ትና የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች በተ
ገኙበት የፐብሊክ ሰርቪስ በዓል ቀ
ን በታላቅ ድምቀት ሰኔ 30/2009 
ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ አክብረ
ው ውለዋል፡፡
ዶክተር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር የበዓሉን የመክፈቻ 
ንግግር በአደረጉበት ወቅት እንደገለ
ጹት ይህ በዓል የእኛ ስለሆነ እያንዳ
ንዳችን በአሉን ስናከብር በሌሎች ጎ
ትጓችነት ሳይሆን በራሳችን ተነሳሽነ
ት መከበሩ ከሚሰጠን ጥቅም ጋር በ
ማያያዝ መሆን አለበት፤በመሆኑም 
በዚህ የበዓል ስነ-ስርዓት ላይ እያን
ዳንዱ ሰራተኛ ከ12ቱ ስነ-ምግባር 
መርሆዎች አኳያ ስራውን ተግባራ
ዊ ስለማድረጉ እራሱን የሚያይበት 
መሆን አለበት፤ እነዚህ የስነ-ምግባ
ር መርሆች በመንፈሳዊም ሆነ በዓ
ለማዊ መንገድ ወደ አንድ የሚያመ
ጡ ናቸው ልዩነቱ የአተገባበር ጉዳ
ይ ነው ስለዚህ በዓሉ  መከበሩ ከመ

ብትም አንጻር አስፈላጊ በመሆኑ መ
ንግስትም አምኖበት በሃገር አቀፍ ደ
ረጃ እየተከበረ ይገኛል ሲሉ ሰፋ ያለ 
ገለጻና ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 
አቶ ገዛኸኝ ተስፋዬ ህዝብ ግንኙነ
ት ጽ/ቤት ሀላፊ በዓሉን አስመልክ
ቶ ከ12ቱ ስነ-ምግባር መርሆዎች 
ጋር የተያያዘ ጽሁፍ ያቀረቡ ሲሆ
ን በቀረበው ጽሁፍ ላይ በኢንስቲት
ዩቱ ዋና እና ምክትል ዋና ዳይሬክ
ተሮች አወያይነት ውይይት የተደረ
ገ ሲሆን በርካታ ጥያቄዎችና አስተ

ያየቶች ከሰራተኛው ተነስተው አስ
ፈላጊው ምላሾች ከመድረክ ተሰጥቶ
ባቸዋል፡፡
በበዓሉ ስነ-ስረዓት ላይ ስነ-ግጥ
ም፣አዝናኝ እና አስተማሪ ፕሮግራ
ሞች የቀረቡ ሲሆን የኢንስቲትዩቱ 
ስፖርት ክለብ በአሸናፊነት ያገኘው
ን ዋንጫ ለኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬ
ክተር የማስረከብ ስነ-ስርዓት ከመደ
ረጉም በላይ በአሉን አስመልክቶ የሻ
ማ ማብራትና የዳቦ ቆረሳ ስነ-ስርዓ
ት ተካሂዷል፡፡

በኢንስቲትዩቱ የካይዘን ትግበራ በተሻለ መንገድ 
እየተተገበረ መሆኑ ታወቀ

በኢንስቲትዩቱ የካይዘን ትግበራ 
በ2008 ዓ.ም በሪከርድና ማህደር 
፣በንብረት አስተዳደር፣በግቢ ውበት
ና ጽዳት የስራ ክፍሎች እና በቢሮ 
አስተዳደር ላይ የካይዘን ትግበራ በ
አራት የስራ ክፍሎች ላይ ሲከናወ
ን ቆይቷል፡፡ 
በ2009 ዓ.ም ደግሞ የ2008 ዓ.ም 
የአፈጻጸም ሂደቱን በኢንስቲትዩቱ 
ከፍተኛ አመራር አካላት በሚገባ በ
መገምገም ካይዘን እጅግ አስፈላጊ እ
ንደሆነ ስለታመነበት የላቦራቶሪ መ
ሳሪያዎች ጥገና የስራ ዘርፍ ፣ከአቅ
ርቦትና ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት ውስ
ጥ የፋይናንስና ግዥ ክፍል እንዲሁ
ም የባህል መድሃኒት ላብራቶሪ እን
ዲካተቱ በማድረግ በ8 የስራ ዘርፎ
ች ላይ ካይዘን ተግባራዊ እንዲሆን 
በከፍተኛ አመራሩ አቅጣጫ ተሰጥ
ቶበት ወደ ስራ ተገብቷል፡፡
አቶ አለሙ ሽፈራው የኢንስቲትዩቱ 
የካይዘን ትግበራ ቡድን ሃላፊ በበጀ

ት አመቱ ያላውን የካይዘን እንቅስ
ቃሴ አስመልክቶ እንደገለጹት የዘር
ፉ ባለሙያዎችም ለአራት ተከታታ
ይ ቀናት በተለያዩ ዙሮች ተገቢውን 
ስልጠና እንዲያገኙ ከመደረጉም በላ
ይ ለአዲሶቹ የማኔጅመንት አባላት
ም ለግማሽ ቀን ስልጠናውን በመስ
ጠት የካይዘን ትግበራ ተጀምሮ በመ
ሰራት ላይ ይገኛል ብለዋል፡፡
ሃላፊው አያይዘው እንዳብራሩት እ
ስከ ሰኔ 30/2009 ዓ.ም የካይዘን ል
ማት ቡድን የካይዘን የመጀመሪያ ት
ግባራ ሂደትን የሚያጠናቀቅ ሲሆን 
ሁለተኛውን የትግበራ ምዕራፍ ደግ
ሞ በሚቀጥለው በጀት አመት ይተ
ገበራል፤ነገር ግን እስከ አሁን ባለው 
ትግበራ ውጤታማ ለመሆኑ የካይዘ
ን ኢንስቲትዩት ምልከታ አድርጎ ጅ
ማሬው ጥሩ መሆኑን በጽሁፍ ግብ
ረ-መልስ ሰጥቶበታል፡፡የ2009 ዓ.ም 
የካይዘን ትግበራ ልዩ የሚያደርገው 
የቴክኒክ ዘርፉ አላማ ፈጻሚ በመ

ሆን በአንድ ክንፍ መካተት መቻ
ሉ የተሻለ ስራ እንዲሰራ አድርጎታ
ል፡፡ከዚህ ጎን ለጎን ለካይዘን ትግበራ
ው ኢንስቲትዩቱ በቂ በጀት መመደ
ቡም ለየት ያደርገዋል ሲሉ አብራ
ርተዋል፡፡
በአጠቃላይ ሃላፊው እንደገለጹት ካ
ይዘን በባህሪው ንብረት የማስወገድ 
ስራ ሳይሆን የአሰራር ስርዓትን ማ
ሻሻል ነው፤ስለሆም የጊዜ፣የአሰራ
ር፣የንብረት እና የመሳሰሉትን ብክነ
ቶች ማስተካከል ነው፤ነገር ግን ንብ
ረት ማስወገድን አስመልክቶ በመን
ግስት አስተዳደር መመሪያ መሰረት 
የማስወገዱ ስራ የተጀመረ ሲሆን 
ቁርጥራጭ ብረቶችን ወደ 124000 
ብር የሚገመት ለብረት አቅላጭ ፋ
ብሪካ በማስረከብ ከመወገዱም በላ
ይ ሌሎች እቃዎችንም በጨረታ የ
ማስወገድ ሂደት ላይ እንገኛለን ብ
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 . .መድሐኒት በተለማመደ 
         ከገጽ 1 የዞረ

በዚህም መሰረት እ.ኤ.አ የተደረገ ሲ
ሆን በ2017 ደግሞ ጥናቱን ለማካሄ
ድ እየተዘጋጀን እንገኛለን ብለዋል፡፡
አስተባባሪው አያይዘውም እንደገለጹ
ት መድሃኒቱን የተለማመደ ቲቢ በ
ሃገር አቀፍ ደረጃ  የዳሰሳ ጥናት ለ
ማድረግ መረጃ ለሚሰበስቡት ባለሞ
ያዎች ለሶስት ቀናት በመረጃ አሰባ
ሰብ  ዙሪያ እና ስለ መሰብሰቢያ መ
ሳሪዎች አጠቃቀም በሚገባ ስልጠ
ና ተሰጥቷል፤ አንድ አይነት የመረ
ጃ አሰባሰብ እንዲኖርም በቀጣይ በባ
ህር ዳር፣በሀዋሳ እና በአዳማ  ከተ
ማዎች ላይ ተከታታይ አውደ-ጥና
ቶች በማካሄድ የዳሰሳ ጥናቱ መረ
ጃ ማሰባሰብ የጀመራል  ሲሉ አብ
ራርተዋል፡፡ 
 . .በእብድ ውሻ በሽታ 

         ከገጽ 1 የዞረ
ስልጠናውም ለባለሞያዎች በቂ ግን
ዛቤ በሚያስጨብጥ መንገድ ኢንስቲ
ትዩቱ ለብዙ ዘመናት በእብድ ውሻ 
በሽታ መከላከል በኩል ያበረከተውን 
አስተዋጽኦ በመግቢያነት የቀረበላቸ
ው ሲሆን በቀጣይ ከጊዜ ወደ ጊዜ 

 . .የሂፒታይተስ ቢ 
         ከገጽ 2 የዞረ

ጤታማነት ሶስተኛውን ዙር መከተ
ብ ይኖርባቸዋል፡፡
የሂፒታይተስ ቢ ክትባት በሶስት ዙ
ር የሚሰጥ ሲሆን ሁለተኛው ዙር 
ከመጀመሪያው ክትባት ከአንድ ወር 
በኋላ እና የመጨረሻው ደግሞ ከሁ
ለተኛው ክትባት ከስድስት ወር በኋ
ላ የሚሰጥ ሲሆን በትክክል ከተወሰ
ደ 95 በመቶ ውጤታማ ነው፡፡

 . .የካይዘን ትግበራ 
         ከገጽ 3 የዞረ

ለዋል፡፡
በኢንስቲትዩቱ በየቦታው ተበታትነ
ው የሚገኙ እቃዎችንና ከየስራ ክ
ፍሉ አገልግሎት የማይሰጡ ተመላ
ሽ እቃዎችን ለማከማቸት እንዲረዳ 
ጊዜያዊ መጋዘን በመሰራቱም ተመ
ላሽ ንብረቶችን የመረከብና በአግባቡ 
የማስወገድ ብሎም መገዛት የሚገባ
ቸውን ግብአቶች የመግዛት ስራው 
እስከ ሰኔ 30/2009 ዓ.ም እንዲጠና
ቀቅ እየተሰራ ይገኛል፡፡
በኢንስቲትዩቱ ውስጥ የካይዘን የል
ማት ቡድን እርስ በእርሳቸው የል
ምድ ልውውጥ በማድረግ አሰራሩን 
ለማሻሻል ጥረት በመደረግ ላይ መ
ሆኑ ከኢንስቲትዩቱ ካይዘን ቡድን  
ለማወቅ ተችሏል፡፡

እየጨመረ የሚሄደውን የበሽታውን 
ስርጭት  ለመከላከልና ለመቆጣጠ
ር ምን መደረግ አለበት፣ ከፌዴራል 
እና ከክልል ጤና ቢሮዎች ጋር እን
ዴት በቅንጅት እንስራ የሚሉትን እ
ና በየክልል ጤና ተቋማት የታዩ ክ
ፍተቶችን በስእል በማስደገፍ ለማሳ
የት በሚያስችል መልኩ  በስልጠና
ው ላይ ተካተው መሰጠታቸውን አ
ስተባባሪው አብራርተዋል፡፡ 
የስልጠናውን አጠቃላይ ወጪ የሸ
ፈነው የኢንስቲትዩቱ የህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር አስተዳደር 
(PHEM) ሲሆን ሌሎቹን ስራዎች 
ግን በቅንጅት የተሰሩ መሆኑን የስ
ልጠናው አስተባባሪዎች ገልጸዋል፡፡   

የሂፒታይተስ ቢ ቫይረስ በደም እ
ና በሌሎች የሰውነት ፈሳሾች ውስ
ጥ የሚገኝ ሲሆን የጉበት መመረዝ
ን ያስከትላል፡፡ በተለይ ደግሞ ከደ
ም ጋር እና ከሌሎች የሰውነት ፈሳ
ሾች ጋር ቀጥታ ግንኙነት ላላቸው 
የጤና ባለሙያዎች ክትባቱን እንዲ
ወስዱ በጥብቅ ይመከራል፡፡

የኢንስቲትዩቱ የህብረተሰብ ጤና አ
ደጋዎች ቁጥጥር  አስተዳደር የሰው
ን የመተንፈሻ አካል የሚያጠቃውን 
MERS-COV ቫይረስ አስቀድሞ ለ
መከላከል 22 ከክልል ጤና ቢሮዎች 
እና 30 ከሆስፒታሎች ለመጡ  ባለ
ሞያዎች ከሰኔ 8 እስከ 9 እና በድጋ
ሚ ከሰኔ 26 እስከ 28/2009 በኢንስ
ቲትዩቱ አዳራሽ ስልጠና ተሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና አላማም ለጤና ባ
ለሞያዎች የበሽታውን ባህሪ፣ የመ
ተላለፊያ መንገዶቹን እና የመከላከ
ያ ዘዴዎቹን በሚገባ ግንዛቤ በመፍ
ጠር በሽታው ከመከሰቱ በፊት ለመ
ከላከልና ከተከሰተም በኋላ አስፍላጊ
ውን  የቁጥጥር ስራ ለመስራት ታ
ስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡
ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ የህብረተሰብ 
ጤና አደጋዎች ቁጥጥር አስተዳደር 
ባለሙያ እንደገለጹት የሰውን መተ
ንፈሻ አካላት የሚያጠቃው MERS-
COV የተባለ ቫይረስ ከመስከረም 
2012 እ.ኤ.አ በሳዑዲ አረቢያ ከተ

የሰውን የመተንፈሻ አካል የሚያጠቃውን MERS-COV 
ቫይረስ አስቀድሞ ለመከላከል ለባለሞያዎች ስልጠና ተሰጠ

ከሰተ ጊዜ ጀምሮ የአለም ጤና ድር
ጅትም (WHO) የበሽታውን ስርጭ
ት ወደ ተለያዩ የአለም ክፍሎች ሊ
ዛመት እንደሚችል ስጋቱን በመግለ
ጹ ከ10ሺ በላይ የሚሆኑ የሃገራችን 
የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ዜ
ጎቻችን በሐጂ እና ዑምራ መንፈሳ
ዊ ጉዞ ላይ ስለሚታደሙና በውጪ 
ጉዳይ ሚኒስቴር እንደገለጸው ብዛት 
ያላቸው ወገኖቻችን ከሳዑዲ አረቢ
ያ እንደሚመለሱ ይታወቃል፤በመ
ሆኑም የበሽታው ቫይረስ ወዳገራች
ን ሊገባ ስለሚችል ኢንስቲትዩታች

ን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና ከአጋር 
ድርጅቶች ጋር በመተባበር በሽታው 
ወደ ሃገራችን እንዳይገባ ለመከላከል
ና ለመቆጣጠር ብሎም የሚከሰትም 
ከሆነ ወዲያውኑ ለመለየትና አስፈላ
ጊውን የቁጥጥር ስራ ለመስራት ቅ
ድመ ዝግጅቱ ላይ ስራ እየሰራን እ
ንገኛለን ሲሉ አብራርተዋል፡፡ 
ዶክተር ፈይሳ አያይዘው ቫይረሱ የ
ሚተላለፍባቸውን መንገዶችን እንደ
ገለጹት ከእንሰሳት ወደ ሰው በቀጥ
ተኛ በአፍንጫ በመገናኘት እና ቀጥ
ተኛ ባልሆነ መንገድ የእንሰሳትን ተ
ዋጽኦ በመጠቀም የሚተላለፍ ሲሆ
ን ከሰው ወደ ሰው ደግሞ በበሽታ
ው የተያዘው ግለሰብ በሚስልበት እ
ና በፈሳሽ መንገድ ይተላለፋል፡፡ስለ
ዚህ እነዚህንና ሌሎችም የቫይረሱ
ን ባህሪ በሚገባ ባለሙያዎች ግንዛ
ቤ እንዲኖራቸው ለማድረግ ተደጋጋ
ሚ ስልጠናዎችን እየሰጠን እንገኛለ
ን ብለዋል፡፡


