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የኢንስቲትዩቱ ብሔራዊ የሕብረተሰብ ጤና ማሰልጠኛ 
ማዕከል ተመረቀ

ኢንስቲትዩቱ ከአሜሪካ መንግስት የ
በሽታዎች ቁጥጥር እና መከላከል 
ማዕከል (CDC) ጋር በጋራ በመተባ
በር ዘመናዊና በአይነቱ የመጀመሪያ 
የሆነ ብሔራዊ የሕበረተሰብ ማሰል
ጠኛ መዕከል ዶክተር ከበደ ወርቁ የ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሚ
ኒስትር ዲኤታ፣ ፒተር ቭሩማን በ
ኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ የበላይ 
ጉዳይ አስፈጻሚ፣ዶክተር ሬቤካ ማ
ርቲን ከአሜሪካ መንግስት የበሽታ 
ቁጥጥርና መከላከል ማእከል፣የኢን

ስቲትዩቱ የበላይ ሃላፊዎችና ሰራተ
ኞች በተገኙበት መጋቢት 19/2009 
ዓ.ም ተመርቆ ለኢንስትትዩቱ በይፋ 
የማረካከብ ስነ-ስርዓት ተካሄዷል፡፡ 

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

በሃገር አቀፍ ደረጃ ጨውን በአዮዲን የማበልጸግ ፕሮግራም 
ላይ ምክክር ተካሄደ

የኢንስቲትዩቱ የምግብ ሳይንስ እ
ና ኒውትሪሽን ምርምር ዳይሬክቶ
ሬት ከማይክሮ ኒውትረንት ኢንሸ
ቲቭ ጋር በጋራ በመተባበር በሃገር 
አቀፍ ደረጃ ጨውን በአዮዲን ማበ
ልጸግ ፐሮግራም ላይ በአዲስ አበ
ባ ካፒታል ሆቴል ከመጋቢት 8 እ
ስከ 9/2009 ዓ.ም የምክክር መድረ
ክ ተካሄደ፡፡
በምክክር መድረኩ ላይ ሁሉም የክ
ልል ጤና ቢሮ ባለሞያዎች፣የምግ
ብ መድሐኒትና ጤና ክብካቤ ቁጥ
ጥር ባለስልጣን፣የንግድ እና ኢንዱ
ስትሪ፣የትምህርት ሚኒስቴር ተወካ
ዮች፣የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ባለሞያዎ
ች እና የተለያዩ የጨው አምራች ባ

ለሃብቶች ተገኝተዋል፡፡
የምክክር አውደ ጥናቱ ዋና አላማ 
ጥራቱን የጠበቀ አዮዲን የያዘ ጨ
ው ለማምረት ያልተቻለበትን ዋና 
ዋና ምክንያቶች በመፈተሽ ከሁሉም 
ባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት ለ
ቀጣይ መደረግ የሚገባውን የመፍ
ትሄ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ነው፡፡
አቶ ተስፋዬ ሃይሉ የምግብ ሳይንስ 
እና ኒውትሪሽን ምርምር ዳይሬክቶ
ሬት ዳይሬክተር የመድረኩን የመክ
ፈቻ ንግግር ባቀረቡበት ወቅት እን
ደገለጹት ጨው በአዮዲን ባለመበል
ጸጉ ምክንያት በርካታ ችግሮች መ
ፈጠራቸው በቅርቡ በኢትዮጵያ ሕ
ብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በተደ

ረገው ሃገር አቀፍ የማይክሮ ኒውት
ረንት የዳሰሳ ጥናት  ለማረጋገጥ ተ
ችሏል ብለዋል፡፡ 
ዳይሬክተሩ አያይዘው እንደተናገሩት 
በጨው ውስጥ ያለው አዮዲን እጥ
ረት መንግስት አስቀድሞ በመረዳቱ  
ለሰው የሚውለውን በሃገሪቱ ውስ
ጥ የሚመረተውንም ሆነ ከውጭ የ
ሚገባውን የጨው ምርት በአዮዲን 
እንዲበለጽግ አስገዳጅ ህግ መጋቢት 
2011 በማውጣት ለተግባራዊነቱም 
የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው፤ ለ
ዚህም ይህ የምክክር መድረክ አመላ
ካች ነው ሲሉ አብራርተዋል፡፡
በምክክር መድረኩ ላይ ጨውን አ
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የእብድ ውሻ በሽታ ክትባት ዘመቻ 
ለማድረግ ለባለሞያዎች ስልጠና ተሰጠ

የኢንስቲትዩቱ የባክቴሪያል፣ፓራሳ
ይቲክ እና እንሰሳት ነክ በሽታዎች 
ምርምር ዳይሬክቶሬት ከሲዲሲ ኢ
ትዮጵያ ጋር በመተባበር የእብድ ው
ሻ በሽታ ክትባት ዘመቻ ለማካሄድ 
ለተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ባለሞያዎች፣ለ
አዲስ አበባ ግብርና ተወካች፣ለክፍ
ለ ከተማ የግብርና ስራ ሂደት ሃላፊ
ዎች፣ለክፍለ ከተማ የጤና ባለሞያ
ዎች ከመጋቢት 12 እስከ14/2009 
ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የስልጠና ማእ
ከል ስልጠና ሰጠ፡፡ 
የስልጠናው ዋና አላማ በቀጣይ ግ
ንቦትና ሰኔ 2009ዓ.ም ለሚካሄደው 
የክትባት ዘመቻ ካለፈው የክትባት 
ዘመቻ ተለይው የተቀመጡትን ክፍ
ተቶች እና ጠንካራ ጎኖች በሚገባ ለ
ሰልጣኞች በማሳየት በቀጣይ ለሚደ
ረገው ዘመቻ እንዴት መሰራት እን

ዳለበት ግንዛቤ በመፍጠር የተሳካ ስ
ራ ለመስራት ለማስቻል ነው፡፡ 
በሃገር አቀፍ ደረጃ የእብድ ውሻ በ
ሽታን ለመከላከል ብሎም ለማጥፋ
ት ኢንስቲትዩቱ ከሲዲሲ እና ከኦ
ሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ባገኘው ድጋ
ፍ የውሾችን ክትባት ዘመቻ ለማካ
ሄድ የተላያዩ ስልጠናዎችን እና የክ
ትባት ዘመቻዎችን ሲያካሂድ የቆየ 
ሲሆን ያለፉትን ዘመቻዎች ልምድ 
መነሻ በማድረግ በቀጣይ የውሻ በሽ
ታ ክትባትን በስፋት ለማካሄድ  ስ
ልጠናው ተሰጥቷል፡፡
ዶክተር አብርሃም ሃይሌ የባክቴሪያ
ል፣ፓራሳይቲክ እና እንሰሳት ነክ በ
ሽታዎች ምርምር ዳይሬክቶሬት ተ
መራማሪ እንደገለጹት ውሻን መከ
ተብ የውሻ በሽታ ወደ ሰው እንዳይ
ተላለፍ መከላከል ነው፤ነገር ግን ሰ

ውን መከተብ ቀጥሎ ሚመጣ አማ
ራጭ ነው ስለዚህ የተለያዩ ሃገሮች 
ውሾችን 70 በመቶ በማስከተብ የእ
ብድ ውሻ በሽታን ተቆጣጥረዋል፤በ
መሆኑም እንደመነሻነት በአዲስ አበ
ባ ከተማ የክትባት ዘመቻውን በመ
ጀመር ልምዱን በማዳበር በቀጣይ 
ደግሞ በኦሮሚያ፣በአማራ እና ትግ
ራይ ክልሎች እየሰፋ እንዲሄድ ይደ
ረጋል ብለዋል፡፡
ስልጠናውን የሰጡት ከሲዲሲ ኢት
ዮጵያ እና ከኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ 
የመጡ ባለሞያዎች ሲሆኑ በስልጠ
ናው ማጠቃለያ ላይ በቀጣዩ የክትባ
ት ዘመቻ ወቅት የሚሰሩ ስራዎች
ንና መሟላት ያለባቸውን ግብአቶች 
እንዲሟሉና ከአሰልጣኝ ባለሞያዎ
ች የሚሰጡ የተለያዩ ድጋፎች ምን 
መምሰል እንዳለባቸው ዝርዝር ሁኔ
ታዎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባ
ቸው ስምምነት ላይ ተደርሷል፡፡
ከዚህ ጎን ለጎን በአዲስ አበባ ከተ
ማ ያሉት የሰው ክትባት የሚያደር
ጉ ጤና ጣቢያዎች በጣም ጥቂት በ
መሆናቸው የተለያዩ ቅሬታዎች ይ
ነሳሉ፤ ችግሩን ለመፍታት በአንድ 
ክፍለ ከተማ አንድ ጤና ጣቢያ ክት
ባቱን እንዲሰጥ ለማድረግ ከክፍለ ከ
ተማ ጤና ባለሞያዎችና ሃላፊዎች 
ጋር ውይይት የተደረገ ሲሆን በቀጣ
ይ ክትባቱን የሚሰጡ ጤና ጣቢያ
ዎች ከመለየታቸውም በላይ የሚያ
ስፈልጉት መሳሪያዎች ተሟልተው 
ዘመናዊውን ክትባት መስጠት እን
ዲችሉ ስራ እየተሰራ መሆኑን ዶክ
ተር አብርሃም ተናግረዋል፡፡

አለም አቀፍ የሴቶች ቀን በኢንስቲትዩቱ ተከበረ
የኢንስቲትዩቱ ሴቶች እና ወጣቶ
ች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት አለም አቀ
ፍ የሴቶች ቀን በአልን የኢንስቲት
ዩቱ ሰራተኞች በተገኙበት መጋቢ
ት 6/2009 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የ
ስልጠና አዳራሽ በታላቅ ድምቀት አ
ከበረ፡፡
በዓሉ በአለም አቀፍ ደረጃ ለ106ኛ 
ጊዜ Be bold for change በሚል 
መሪ ቃል የተከበረ ሲሆን በሃገራች
ን ደግሞ ለ41ኛ ጊዜ እንዲሁም በኢ
ንስቲትዩቱ ለ7ኛ ጊዜ የሴቶችን የቁ
ጠባ ባህል ማሳደግ ለህዳሴያችን መ
ሰረት ነው በሚል መሪ ቃል ተከብ
ሮ ውሏል፡፡
የሴቶች በዓል ቀን መከበር ያስፈለገ
በት ለሴቶች እኩልነት መስፈን መ

ስዋትነት ከፍለው ያለፉትን  ለማስ
ታወስና ከእነሱም የትግል አርአያነ
ት ለመማር፣ሴቶች ሴት በመሆናቸ
ው የሚደርስባቸውን የጾታ ጥቃት 

በመከላከል ለመጪው ትውልድ አ
ርአያ ለመሆን እና ሴቶች ለራሳቸ
ው መብት መከበር ከሌላ ጠባቂ ሳይ
         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል
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በኢንስቲትዩቱ ውስጥ የተገነባው የስፖርት ማዘወተሪያ ተመረቀ
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢን
ስቲትዩት የሰራተኞችን ጤንነት በተ
ለያዩ የስፖርት አይነቶች በማስጠበ
ቅ አምራች ዜጋን ለመፍጠር 1050 
ካሬ ሜትር ቦታ ላይ በ222 ሺህ ብ
ር ያስገነባውን የስፖርት ማዘውተ
ሪያ ሜዳ የእንስቲትዩቱ የበላይ ሃላ
ፊዎች እና ሰራተኞች በተገኙበት በ
ኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር በዶክ
ተር ኤባ አባተ መጋቢት 28/2009 
ዓ.ም ተመርቋል፡፡
የስፖርት ማዘወተሪያው ሜዳ መገ
ንባት ዋና አላማ ተቋሙ የጤና ተ
ቋም በመሆኑ ስፖርት ለጤንነት ወ
ሳኝ መሆኑን ግንዛቤ ለመፍጠር እ
ና የኢንስቲትዩቱን ሰራተኞች ጤንነ
ታቸውን በስፖርት በመገንባት አም
ራች እና ሕብረተሰቡን በበቂ ሁኔታ 
የሚያገለግሉ ዜጎችን ለፍጠር ታስቦ 
የተዘጋጀ ነው ሲሊ አቶ ፍጹም ተስ
ፋ የተቋሙ የተለያዩ ስፖርቶች ቡ
ድን መሪ ገልጸዋል፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ ዋና 
ዳይሬክተር በምረቃ ስነ-ስርዓቱ መ
ክፈቻ ላይ እንደገለጹት ወደ እዚህ 
ተቋም ስመጣ ከሳቡኝና ከማረኩኝ በ
ርካታ ቦታዎች አንዱ ይህ የስፖር
ት ማዘውተሪያ ቦታ አረንጓዴ ሆኖ 
እና አምሮ ሳየው ነበር፤ይህም እጅ
ግ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ጤን
ነትን ከማስጠበቅ ባሻገር እንደ አዲ
ስ አበባ ከተማ አረንጓዴ ልማት እ
ጅግ አስፈላጊ  በመሆኑ ተደስቼበታ
ለሁ ብለዋል፡፡

ዋና ዳይሬክተሩ አያይዘው ይህንን 
ሃሳብ ያመነጩትን እና ኮሚቴውን
ም ጭምር ለማመሰግን እወዳለሁ በ
ቀጣይም አስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ሁ
ሉ ከጎናችሁ መሆኔን ላረጋግጥላች
ሁ እወዳለሁ በማለት ንግግራቸውን 
ቋጭተዋል፡፡
የተቋሙ የስፖርት ቡድን ዋና ዳይ
ሬክተሩ ንግግራቸውን ሲያጠናቅቁ 
የስፖርት ማልያ ሽልማት የተደረገ
ላቸው ሲሆን ዋና ዳይሬክተሩም የ
ምርቃውን ሪቫን ከቆረጡ በኋላ ኳስ 
ወደ ጎል በመምታት በይፋ የተመረ
ቀ መሆኑን አብስረዋል፡፡ 
ከዚሁ ጋር በተያያዘ ፍሰሃ ሞገስ የ
ተቋሙ የተለያዩ የስፖርቶች ቡድን 
ኮሚቴ አባል እንደገለጹት የኢንስቲ

ትዩቱ የእግር ኳስ ቡድን 42 አባላ
ት ያሉት መሆኑንና ከተለያዩ ተቋ
ማት ቡድኖች ጋር 6 ግጥሚያዎች
ን አድርጎ በአራቱ ሲያሸንፍ በሁለ
ቱ ጨዋታዎች ደግሞ መሸነፉን ተ
ናግረዋል፡፡
አቶ ፍሰሃ አያይዘውም አሁን በሩ
ጫ፣በቼዝ፣በዳማ እና በመረብ ኳስ 
ሴቶች እና ወንዶች ተወዳዳሪዎችን 
እያደራጁ መሆናቸውን እና በቀጣይ
ም ሁሉንም የስፖርት ዓይነት የሚ
ያካትት ጅምናዚየም ለማስገንባት እ
የተዘጋጁ እና ለዚህም በጀት ከኢን
ስቲትዩቱ እንዲሁም ከተለያዩ ስፖ
ንሰሮችን እያፈላለጉ መሆኑን ገልጸ
ዋል፡፡ 

 . .ብሔራዊ የሕብረተሰብ ጤና

የስልጠና ማእከሉ 150 ሚሊዮን ብ
ር የተገነባ ሲሆን ከአሜሪካ ፕሬዝ
ዳንት የአስቸኳይ ጊዜ ዕቅድ ለኤድ
ስ ድጋፍ በተገኘ ብር መሆኑ ታው
ቋል፡፡ 
ማዕከሉ በ10ሺ ካሬ ሜትር ቦታ ላ
ይ ያረፈ ባለ አምስት ወለል ሁለገብ 
የስልጠና ማዕከል ሲሆን የሕብረተሰ
ብ ጤና ቁጥጥር የተለያዩ ምርምሮ
ችንና የላብራቶሪ ትስስር የስልጠና 
ድጋፍ ማእከል በመሆን የሚያገለግ
ልና የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣የተለ
ያዩ ዩኒቨርሲቲዎች፣ዓለም አቀፍ የ
ጤና ድርጅቶች በምርምርና ስልጠ
ና ያላቸውን ትብብር የሚጠናከርበ
ትን መንገድ የሚያመቻች የስልጠና 

ማዕከል ነው፡፡
ዶክተር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር በምርቃ ስነ-ስረዓቱ 
ላይ በመክፈቻ ንግግራቸው እንደገለ
ጹት ይህ የስልጠና ማእከል በሃገር 
አቀፍ ደረጃ በጤናው ዘርፍ ዘመና
ዊ እና ጥራቱን የጠበቀ ከሃገሪቱ የ
ተለያዩ ክፍሎች ለሚመጡ ባለሞያ
ዎች በበቂና በተፈለገው ደረጃ የተለ
ያዩ የስልጠና አይነቶችን ሊያስተና
ግድ የሚችል የስልጠና ማእከል ከ
መሆኑም በላይ አለም አቀፍ የህንጻ 
ግንባታ መስፍርቶችን ያሟላ በበቂ 
ሁኔታ የተደራጁ የመሰብሰቢያና መ
ልቲ ሚዲያዎች መጠቀም በሚያስ
ችሉ ክፍሎች የተደራጀ በመሆኑ በ
ሃገር አቀፍ ደረጃ ጥራቱን የጠበቀ 
የላብራቶሪ ስራ ለመስራት እና ለማ
ሳደግ የሚያስችል  ማዕከል ነው ሲ

         ከገጽ 1 የዞረ

ሉ አብራርተዋል፡፡
በምርቃ ስነ-ስረዓቱ ላይ ዶክተር ኤ
ባ አባተ ከፒተር ቭሩማን የስልጠና 
ማዕከሉን ቁልፍ የተረከቡ ሲሆን ለ
አሜሪካ መንግስት የበሽታዎች ቁጥ
ጥር እና መከላከል ማእከል ለተደረ
ገው የገንዘብ ድጋፍ፣በኢትዮጵያ ለ
አሜሪካ ኢምባሲ፣ለጤና ጥበቃ ሚ
ኒስቴር እና ለኢንስቲትዩቱ የበላይ 
ሃላፊዎች ማእከሉ ሲገነባ ላበረከቱ
ት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የእውቅና ሽ
ማት ተሰጥቷል፡፡
 ከምርቃቱ ስነ-ስርዓት መጠናቀቅ በ
ኋላ እንግዶቹ እና የኢንስቲትዩቱ የ
በላይ ሃላፊዎችና ሰራተኞች  የስል
ጠና ማዕከሉን የተለያዩ ክፍሎች ከ
መጎብኘታቸውም  በላይ የፎቶ መነ
ሳት ስነ-ስርዓትም ተካሂዷል፡፡
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ስመልክቶ የተለያዩ ጥናቶች ቀርበ
ው ውይይት የተደረገባቸው ሲሆን 
የጨው አምራች ባለሃብቶች  በመ
ድረኩ እንዲቀርቡ ተደርጎ ከምክክር 
መድረኩ ከተሳታፊዎች ለተነሱ በር
ካታ ጥያቄዎች  መልስና ማብራሪያ 
እንዲሰጡ ተደርጓል፡፡
ዶክተር መብራቱ ኪሮስ የኢንዱስ
ትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር በምክክር 

መድረኩ ማጠቃላያ ፕሮግራም ላይ 
ተገኝተው እንደገለጹት የተለያዩ ም
ግቦች በተገቢው ንጥረ ነገሮች ባለመ
በልጸጋቸው ምክንያት የሕብረተሰቡ
ን ጤንነት ያጓድላሉ፤ስለዚህ በሃገ
ር አቀፍ ደረጃ መሰራት ያለበት ስ
ራ መሰራት አለበት፤ክፍተቶችን እ
የለየን መሙላት አለብን፤ በጨው
ም ሆነ በሌሎች ምግቦች ላይ መሞ
ላት ያለባቸው ክፍተቶች መሞላት 
አለባቸው ለዚህም ፈጥነን እስታንዳ
ርድ ማውጣት እና ወደ ስራ መግባ
ት ይገባል፡፡ እንደመንግስት ምግብን 

አስመልክቶ የተለያዩ ስራዎች እየተ
ሰሩ ነው ስለዚህ በቀጣይ ሁሉም ነ
ገር እየተስተካከለ የሚሄድ ይሆናል 
ብለዋል፡፡     
ከውይይት መድረኩ  ጎን ለጎን ም
ግብን በተለያዩ ንጥረ ነገሮች እና በ
ቫይታሚኖች እንዴት ማበልጸግ  እ
ንደሚቻል ለባለድርሻ አካላት እና ለ
ባለሞያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስ
ልጠና ከላይ በተገለጸው ሆቴልና በ
ተመሳሳይ ቀናት ተሰጥቷል፡፡

 . .ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን

         ከገጽ 2 የዞረ
ሆኑ በራሳቸው መፍትሄን አምጪ 
እንዲሆኑ በሕብረተሰቡ ዘንድ ግንዛ
ቤን ለማስረጽ በዓሉ በአለም አቀፍ 
ደረጃ ይከበራል፡፡
የበዓሉ ፕሮግራም ከመጀመሩ አስቀ
ድሞ መጋቢት 2/2009 ዓ.ም በተለ
ምዶ ቆሼ እየተባለ በሚጠራው ቦታ 
የቆሻሻ ክምር ተደርምሶ ህይወታቸ
ው ላለፈው ኢትዮጵያዊያን የአንድ 
ደቂቃ የህሊና ጸሎት ተደርጓል፡፡ 
ዶክተር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር በበዓሉ ፕሮግራም 

ላይ ተገኝተው የመክፍቻ ንግግር ያ
ደረጉ ሲሆን በየዳይሬክቶሬቱ በስራ 
አፈጻጸማቸው ከፍተኛ ውጤት ላስ
መዘገቡ ለኢንስቲትዩቱ ሴት ሰራተ
ኞች በሴቶች እና ወጣቶች ጉዳይ ዳ
ይሬክቶሬት ስም የእውቅና ሰርተፍ
ኬት ሽልማት ሰጥተዋል፡፡ 
አለም አቀፍ የሴቶች ቀን ታሪካዊ አ
መጣጥ አስመልክቶ ወ/ሮ ኑሪያ ዩ
ሱፍ የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይ
ሬክቶሬት ዳይሬክተር በጽሁፍ ያቀ
ረቡ ሲሆን ሴቶች በአመራርነት በ
አለም አቀፍና በሃገራችን ደረጃ ም
ን ስራ ሰርተው ነበር የሚለውን በ
ፎቶ የተደገፈ የሴቶችን የጀግንነት

ና የታላቅነት ታሪክ አብራርተው አ
ቅርበዋል፡፡
በዓሉን አስመልክቶም  የሻማ ማብ
ራትና የዳቦ ቆረሳ ስነ-ስርዓት የተካ
ሄደ ሲሆን ለመቆዶኒያ የአረጋውያ
ን እና ለሙዳይ የህጻናት መርጃ ድ
ርጅት የተሰበሰቡ አልባሳትን በኢን
ስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር በዶክተር 
ኤባ አባተ በኩል ተለግሷል፡፡
በመጨረሻም ኢንስቲትዩቱን ለረጅ
ም አመታት ባገለገሉት በዶክተር እ
ሸቱ ለማ የፕሮግራሙ የመዝጊያ ን
ግግር ተደርጎ የበዓሉ ስነ-ስርዓት ተ
ጠናቋል፡፡

ኢንስቲትዩቱ የድህረ ኩፍኛ የክትባት ዘመቻ ጀመረ
የኢፌዴሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በ
አገር አቀፍ ደረጃ ያካሄደውን የኩ
ፍኝ ክትባት ዘመቻ ተከትሎ የኢ
ትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲ
ትዩት የድህረ ኩፍኝ ክትባት ዘመ
ቻ ጀመረ፡፡ የድህረ ኩፍኝ የክትባ
ት ዘመቻው  ከመጋቢት 11/2009 
ዓ.ም ጀምሮ ለሁለት ተከታታይ ወ
ራት የሚደረግ ሲሆን  የኢትዮጵያ 
የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ይ
ህን አስመልክቶ ለመረጃ ሰብሳቢዎ
ችና የክልል አስተባባሪዎች ከመጋቢ
ት 6/2009 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታ
ይ ሦስት ቀናት ስልጠና ሰጥቷል፡፡ 
መረጃ ሰብሳቢዎች የኩፍኝ ክትባት 
ሽፋኑን ለማጥናት በዘጠኙ ክልሎች
ና ሁለቱ የከተማ መስተዳድሮች  የ
ተሰማሩ ሲሆን መረጃው እድሚያቸ
ው ከ9 ወር እስከ 15 ዓመት ካሉ 
ህፃናት ይሰበሰባል፡፡ 
የጥናቱ አላማ የአገሪቱን የኩፍኝ ክ
ትባት ሽፋን በአገር አቀፍ፤ በክልል 
እንዲሁም በዞን ደረጃ ምን ያህል እ
ንደሆነ ለማወቅና በቀጣይ የሽፋን ደ

ረጃን ከፍ ለማድረግ የሚረዱ የውሳ
ኔ ሀሳቦችን ለማገዝ የሚረዱ መረጃ
ዎችን ለማግኘት ነው፡፡ የኩፍኝ ክት
ባት ዘመቻ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 

አስተባባሪነት የዚህን ዓመት ጨም
ሮ በአገር አቀፍ ደረጃ በተደጋጋሚ 
መሰጠቱ ይታወቃል፡፡

የ. . .አገሪቱን የኩፍኝ ክትባት ሽፋን በአገር አቀፍ፤ በክል
ል እንዲሁም በዞን ደረጃ ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅና በ
ቀጣይ የሽፋን ደረጃን ከፍ ለማድረግ የሚረዱ የውሳኔ ሀሳ
ቦችን ለማገዝ የሚረዱ መረጃዎችን ለማግኘት . . .


