
uôÈ^M Ö?“ Øun T>’>e‚`
¾›=ƒÄåÁ ¾Qw[}cw Ö?“ ›=”e+ƒ¿ƒ

www.ephi.gov.et

²?“ ኢሕጤኢ
 መስከረም 2010 pê 2 lØ` 6

በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚደረገው የኤች.አይ.ቪ በሽታ ጥናት 
የመክፈቻ ስነ-ስርዓት ተካሄደ

በኢንስቲትዩቱ አስተባባሪነት ከአሜ
ሪካ መንግስት የበሽታዎች መቆጣጠ
ርና መከላከል ማዕከል(CDC) እና ኮ
ሎቢያ ዩኒቨርሲቲ አይካፕ ጋር በጋ
ራ በመተባበር መስከረም 23/2010 
ዓ.ም ለሚጀመረው የኤች አይ ቪ የ
መከላከል፣የህክምናና እንክብካቤ ላ
ይ ለሚደረገው አገር አቀፍ ጥናት 
መስከረም 20/2010 ዓ.ም የመክፈ
ቻ ስነ-ስርዓት ተካሄደ፡፡
የፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ሚንስተር ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃን 
፣የሁሉም ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊዎ
ች፣በአሜሪካ የበሽታዎች መቆጣጠ
ርና መከላከል /CDC/ተወካዮች፣የኢ
ንስቲትዩቱ የበላይ ሃላፊዎች፣የተለ
ያዩ የዩኒቨርሲቲ ተወካዮች፣የተለያዩ 
የሚዲያ ባለሙያዎች፣ባለድርሻ አካ
ላት እንዲሁም መንግስታዊና መን
ግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በመክፈ
ቻ ስነ-ስርዓቱ ላይ ተገኝተዋል፡፡
ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃን የፌዴራ
ል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሚንስተ
ር በመክፈቻ ስነ-ስርዓቱ ላይ እንደገ
ለጹት ይህ አገር አቀፋዊ ጥናት በር
ካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያካተተ 

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ከመሆኑም በላይ በአገር ደረጃ ቤት 
ለቤት የሚሰራ ጥናት ነው፡፡ከዚህ በ
ፊት ከተሰሩ ጥናቶች ልዩ የሚያደ
ርገው ላለፉት ሶስት አስር ዓመታ
ት በሶስቱ መዎች በርካታ ስራዎች 
ተሰርተዋል አሁን ግን መመርመር
ና መታከምን ሁለት መዎችን በመ
ጨመር በአምስት መዎች ኤች አይ 
ቨ ን ለመከላከል ከፍተኛ ስራ እየተ
ሰራ ይገኛል፡፡
በሽታውን 96 ፐርሰንት እንዳይተላ

ለፍ ለመከላከል በበሽታው ያተያዙ 
ግለሰቦች መድሃኒቱን መጠቀም አለ
ባቸው ለዚህ ደግሞ መጀመሪያ ሁ
ሉም ሰው መመርመር ሲችል ነው፡
፡ ስለዚህ እያንዳንዱ ግለሰብ ከተመ
ረመረ በበሽታው ሳይጎዳ ቀድሞ መ
ድሃኒት ስለሚጠቀም እድሜውን ከ
መጨመሩም በላይ ጤናማ ህይወ
ት መኖር ይችላል፡፡ በመሆኑም ይ
ህ ጥናት ህብረተሰቡ እንዲመረመር
         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ላይ የተሰሩ ጥናቶች ይፋ ሆኑ

የኢንስቲትዩቱ የስረዓተ ጤና እና ስ
ርዓተ ተዋልዶ ምርምር ዳይሬክቶ
ሬት ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ላ

ይ የተደረገውን ብሔራዊ የስቴፕስ 
ዳሰሳ ጥናቶችን ይፋ ለማድረግ ያ
ዘጋጀው ዓውደ ጥናት ከመስከረም 

11-12/2010 በኢንስቲትዩቱ የብሔ
ራዊ ስልጠና ማዕከል በተሳካ መል
ኩ ተካሄደ፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ ዋና 
ዳይሬክተር በእንኳን ደህና መጣች
ሁ ንግግራቸው ይህ አውደ ጥናት 
ኢትዮጵያ ውስጥ ተላላፊ በሽታዎች
ን በተመለከተ ሰፊ እና ጠቃሚ የሆ
ኑ ሁነቶች እና ውጤቶችን የሚዳስ
ስ መሆኑን ከገለጹ በኋላ ከዚህ በፊ
ት በሀገሪቱ በነዚህ በሽታዎች ላይ 
የተደረገ የዳሰሳ ጥናት ባለመኖሩ አ
ሁን የተደረሰባቸው የጥናት ውጤ
ቶች በመስኩ ያሉትን ክፍተቶች ለ
መሙላት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳ
ላቸው ተናግረዋል፡፡
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የኢፌዴሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር የኢንስቲትዩቱን አመራር አወያዩ

የኢፌዴሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር  
ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃን የኢትዮጵ
ያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲዩትን 
ከፍተኛ አመራር እና የማኔጅመንት 
አባላትን በኢንስቲትዩቱ አጠቃላይ 
የሥራ እንቅስቃሴ ዙሪያ መስከረም 
23/2010 ዓ.ም በሚኒስቴር መስሪያ 
ቤቱ የስብሰባ አዳራሽ አነጋገሩ፡፡
ዶ/ር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ ዋ
ና ዳይሬክተር ጠቅለል ያለ የስድስ
ት ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖር
ት ያቀረቡ ሲሆን ሚኒስተር ፕሮፌ

ሰር ይፍሩም በቀረበው ሪፖርት መ
ደሰታቸውንና ስለ ተቋሙም የተሻለ 
ግንዛቤ ማግኘታቸውን ገልጸው ኢን
ስቲትዩቱ ሀገራዊ ለውጥ ሊያመጡ 
የሚችሉ አበይት ጉዳዮች ላይ በማ
ተኮር መስራት እንደሚገባው አመ
ልክተዋል፡፡
ሚኒስተሩ አያይዘውም ከውጭ የም
ናስገባቸውን የሕክምና ግብአቶች በ
ሀገር ውስጥ በማምረት ሀገራዊ ፋ
ይዳ ያላቸውን ተግባራት በማከናወ
ን ረገድ ኢንስቲትዩቱ የበኩሉን ድ

ዓመታዊ የሴቶች ፎረም በዓል በኢንስቲትዩቱ ተከበረ 
የኢንስቲትዩቱ የሴቶች ፎረም ከኢን
ስቲትዩቱ የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ 
ዳይሬክቶሬት ጋር በጋራ በመተባበ
ር ዓመታዊ የሴቶች ፎረም ቀን መ
ስከረም 5/2010 ዓ.ም የፎረሙ አባ
ላትና የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች በተ
ገኙበት በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ አክ
ብረው ውለዋል፡፡
ወ/ሮ ኑሪያ ዩሱፍ የሴቶችና ወጣ
ቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተ
ር በበዓሉ የመክፈቻ ንግግር ባደረጉ
በት ወቅት የሴቶች ፎረም በ2004 
ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የተቋቋመ መ
ሆኑንና አላማውም ከኢንስቲትዩቱ 
የሴቶች እና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክ
ቶሬት ጋር በጋራ በመሆን ሴቶች በ
ተቋሙ ውስጥ ያላቸውን ተሳታፊነ
ትና ተጠቃሚነት ለማሳደግ መሆኑ
ንና አሁን በለበት ደረጃ በርካታ ው
ጤታማ ስራዎች መሰራታቸውን ገ
ልጸዋል፡፡
እየተገኘ ያለውን ውጤት በቀጣይነ

ርሻ ሊወጣ እንደሚገባ ለአብነት ያ
ህል ያነሱ ሲሆን ለዚህ ስራ ብቁ የ
ሆነና የሰለጠነ የሰው ኃይል ማፍራ
ት እንደሚያስፈልግም ገልጸው ለዚ
ህም ከአዲስ አበባ ውጭ በሌሎች ክ
ልሎች ቅርንጫፎችን በመክፈት ሴ
ክተሩን ማስፋት እንደሚገባ አመል
ክተዋል፡፡
በውይይቱ ወቅት ከኢንስቲትዩቱ አ
መራሮች የተለያዩ ጥያቄዎችና አስ
ተያየቶች ተሰንዝረው ሚኒስተሩ ም
ላሽ ሰጥተውበታል፡፡

ት ለማረጋገጥ የውጤቱ ተጠቃሚ 
የሆኑ ሴቶች ጉዳዩን ከመንግስት መ
ዋቅሮች በተጨማሪ በባለቤትነት ይ
ዘው ለተሻለ እድገትና የጾታ እኩልነ
ትን ለማረጋገጥ  ከፍተኛ እንቅስቃ
ሴ ማድረግ ስለሚያስፈልግ በአሁኑ 
ሰዓት የሴቶች ፎረም በኢንስቲትዩቱ  
ሴቶችን ከመርዳትና እራሳቸውን እ
ንዲችሉ ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ  

ስራ እየተስራ መሆኑን ዳይሬክተሯ 
አያይዘው ተናግረዋል፡፡
በበዓሉ ስነ-ስርዓት ላይ የሴቶች ፎረ
ሙ በ2009 ዓ.ም ያከናወናቸውን የ
እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረበ ሲ
ሆን 5 ሴት የኢንስቲትዩቱን ሰራተ
ኞች በግማሽ ክፍያ እና 8 ስራተኞ
ችን በሙሉ ክፍያ እያስተማረ ከመ
         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል
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. .በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚደረገው

         ከገጽ 1 የዞረ

 . . ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች
         ከገጽ 1 የዞረ

ና እንዲታከም ትልቅ ስራ የሚሰራ 
ጥናት ነው ሲሉ ተናግረዋል፡፡
ዶክተር ኤባ አባተ የኢንስቲትዩቱ 
ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው ጥናቱ
ን አስመልክቶ እንደተናገሩት እንስ
ቲትዩቱ በሃገር አቀፍ ደረጃ ችግር 
ፈቺ ምርምሮችን በማድረግ ከፍተኛ 
ስራን እየሰራ ይገኛል፡፡ኤች አይ ቪ
ን ከመከላከልና ከመቆጣጠርም አን
ጻር በሃገር አቀፍ  ደረጃ የተያዘውን 
ፕሮግራም በሚጠበቀው ጊዜና ጥራ
ት እንዲጠናቀቅ የማስተባበሩን ሃላ
ፊነት በመውሰድ  ዝግጅቱን አጠና
ቆ ወደ ስራ ገብቷል ብለዋል፡፡
ጥናቱ በሃገር አቀፍ ደረጃ ኤች አ
ይ ቪን የመከላከል እና የህክምና አ
ገልግሎት ተደራሽነት የሚለካ ፣ከተ
ሞችን ማዕከል ያደረገ  የቤት ለቤ

ት ጥናት ሲሆን በአዋቂዎች፣ በህጻ
ናት እንዲሁም ቫይረሱ በደማቸው 
ውስጥ በሚገኙ ወገኖች ላይ የቫይረ
ሱን መጠን በምን ደረጃ ላይ እንደ
ሚገኝ ለመገመት የሚረዳ ምርምር 
ነው፡፡ ውጤቱም በሃገር አቀፍ ደረ
ጃ በእያንዳንዱ ክልል የኤች አይ ቪ 
ኤድስ ፕሮግራም ያለበትን ደረጃ እ
ና ወደ ፊት ሊሻሻሉ የሚገባቸውን 
ጉዳዩች ለማስተካከል የሚያስችል ሰ
ፊ ጥናት ነው፡፡
ለጥናቱ የሚያስፈልጉ መረጃዎችን 
የሚሰበስቡ የህክምና ባለሙያዎች
ም ለዚሁ ተግባር ተጨማሪ ስልጠ
ና የወሰዱ ሲሆን መረጃውም በእጣ 
ከተመረጡ 12000 በሚሆኑ ቤተሰ
ቦች ውስጥ የሚገኙ 25000 የሚሆ
ኑ አዋቂዎችና ህጻናትን ከማካተቱ
ም በላይ በተጓዳኝ የጉበትና የአባላዘ
ር በሽታ ምርመራዎችን የሚያካት
ት ነው፡፡ውጤቱም በተመሳሳይ እለ

ት በጥናቱ ለተሳተፉ ግለሰቦች የሚ
ሰጥ መሆኑ ታውቋል፡፡ 
በተጨማሪም የህክምና ክትትል የ
ሚያስፈልጋቸውን ግለሰቦች በአካባ
ቢያቸው ባለ የጤና ተቋም አገልግ
ሎት እንዲያገኙ ሁኔታዎች የሚመ
ቻቹ መሆኑን በመክፈቻ ስነ-ስርዓቱ 
ወቅት ለማወቅ ተችሏል፡፡  
ጥናቱን አስመልክቶ መስከረም 
12/2010 ዓ.ም የኢንስቲትዩቱ ዋ
ና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ አባተ ለ
ጋዜጠኞችጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡ 
ሲሆን ጥናቱ የሚያተኩርባቸውን
ና የጥናቱ አስፈላጊነት ላይ ዝርዝር 
መግለጫ ሰጥተዋል፡፡ 
ለጥናቱ የሚያስፈልገው የገንዘብ 
መጠን ከአሜሪካ መንግስት የበሽታ
ዎች መቆጣጠርና መከላከል ማዕከ
ል(CDC) ድጋፍ የተገኘ ነው፡፡

መስከረም 2010 
pê 2 lØ` 6

የኢፌዴሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ሚኒስተር ዲኤታ ዶ/ር ወርቁ ከበ
ደ በመክፈቻ ንግግራቸው በጤና ተ
ቋማት በየወቅቱ እየጨመረ የመጣ
ው የተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ጫ
ና ለዚህ ጥናት መካሄድ ዋና መንስ
ኤ እንደሆነ ጠቅሰው፣ የዳሰሳ ጥና
ቱ የተካሄደው በዓለም የጤና ድርጅ
ት በስቴፕስ ጥናት የዳሰሳ መሳሪያ
ዎች መሰረት እንደሆነና በጤና ጥበ
ቃ ሚኒስቴር፣ በኢትዮጵያ የሕብረ

ተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና አጋ
ር ድርጅቶች ትብብር ሲሆን የተገ
ኙት ውጤቶችም ለሀገሪቱ አጠቃ
ላይ የጤና ስርዓት ከፍተኛ ግብዓ
ት እንደሆኑ ከገለጹ በኋላ በዚህ ጥ
ናት ላይ የተሳተፉትን በሙሉ አ
መስግነዋል፡፡ 
ዶ/ር ጽጌሬዳ ክፍሌ የኢንስቲትዩቱ 
ምክትል ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸ
ው በመዝጊያ ንግግራቸው ተሳታፊ
ዎች በዓውደ ጥናቱ ላይ ለነበራቸ
ው ንቁ ተሳትፎ ካመሰገኑ በኋላ የ
ተነሱ አስተያየቶች እና የተሰጡ ሀ
ሳቦች እንደ አስፈላጊነቱ በዓውደ ጥ
ናቱ ቃለ ጉባዔ ተጠናክረው ለሚ
መለከታቸው ሁሉ እንዲደርስ እን
ደሚደረግ አስታውቀዋል፡፡
በአጠቃላይ በዓውደ ጥናቱ ላይ ወ
ደ 13 የሚጠጉ የጥናት ውጤቶች 
የቀረቡ ሲሆን በዳሰሳ ጥናቱ ወቅት
ም የቴክኒክ ስራ ቡድን በመሆን ለ
ተሳተፉ ባለሙያዎች በክቡር ሚኒ
ስተር ዲኤታው የምስክር ወረቀት 
ተሰጥቷል፡፡

ሆኑም በላይ በሴቶች መብት ዙሪያ
ም ከሴቶች ዳይሬክቶሬት ጋር በጋ
ራ በመሆን በርካታ ስራዎችን መ
ስራት መቻሉን በሪፖርቱ ተጠቅሷ
ል፡፡

 . . ዓመታዊ የሴቶች ፎረም
         ከገጽ 2 የዞረ

በኢንስቲትዩቱ የመረጃ ማዕከል የነ
በረውን ሰርቨር ኦፐሬቲንግ ሲስተም 
ከማይክሮ ሶፍት ሰርቨር 2003 ወደ 
2012 እና ዘመናዊ ወደ ሆነ ሰርቨ
ር ኮምፒውተር ከፍ እንዲል በማድ
ረግ አሁን ያለውን ወቅታዊ ቴክኖ
ሎጂ ባገናዘበ መልኩ እንዲሻሻል ተ
ደርጓል፡፡እንዲሁም የኢንስቲትዩቱን 
የመረጃ አያያዝ ስርዓት ወቅቱ ከሚ
ጠይቀው የቴክኖሎጂ ግብአትና የአ
ሰራር ዘዴዎች ጋር በተጣጣመ መ
ልኩ እንዲደራጅ ተደርጓል፡፡ 

 በመጨረሻም በቀረበው ሪፖርት ላ
ይ ውይይት ተደረጎ  አስተያየት የ
ተሰጠ ሲሆን  የፎረሙ አባላት ለሆ
ኑ መደገፍ ለሚገባቸው ሰራተኞች 
የትምህርት መሳሪያዎች ድጋፍ ተ
ደርጎላቸዋል፡፡

የኢንስቲትዩቱ የአይሲቲ 
የመረጃ ማዕከል
አቅም ተሻሻለ

በአጠቃላይ የመረጃ ማዕከሉ በዘመ
ናዊ እና በአዲስ መልክ ሲደራጅ ከ
ፍተኛ ወጪ የተከፈለበት ከመሆኑ
ም በላይ የተመጠነ የአየር ሙቀት 
ለማሰጠቀም የሚያስችል መሳሪያ እ
ንዲሁም የደህንነት ካሜራዎች እና 
በአሻራ የሚሰሩ የውስጥና የውጪ 
በሮች ተገጥመውለታል፡፡ 
የመረጃ ማዕከሉን የማሻሻልና አቅም 
የማሳደግ ስራ የተሰራው ከአጋር ድ
ርጅቶች ጋር በተደረገው የገንዘብና 
የቁሳቁስ ድጋፍ መሆኑ ተገልጿል፡፡


