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የእብድ ውሻ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ቅንጅታዊ ስራ 
አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ

የኢንስቲትዩቱ የባክቴሪያል፣ፓራሳ
ይቲክና እንሰሳት ነክ በሽታዎች ም
ርምር ዳይሬክቶሬት የእብድ ውሻ በ
ሽታን በተሻለ መንገድ ለመከላከልና 
ለመቆጣጠር ይቻል ዘንድ ከባለድር
ሻ አካላት ጋር የአንድ ቀን የምክክር 
መድረክ አካሄደ፡፡
የምክክር መደረኩ ዋና አላማ የእ
ብድ ውሻ በሽታን ለመከላከልና ለ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

በደቡብ ክልል ሲሰጥ የነበረው  የመሰረታዊ  የፊልድ 
ኢፒዲሚዎሎጂ የ3ኛው ዙር ስልጠና ተጠናቀቀ

መቆጣጠር በተዘጋጀው ፍኖተ ካር
ታ መሰረት ላለፉጀት ሁለት አመ
ታት የተሰሩ ስራዎች ምን ደረጃ ላ
ይ እንደሚገኙ፣ በሽታውን ከመከላ
ከልና ከመቆጣጠር አንጻር ሲተገበ
ሩ የነበሩ የተለያዩ ስራዎች ምን ያ
ህል ውጤታማ እንደነበሩና ያጋጠ
ሙ ችግሮችን እንዲሁም ክፍተቶች
ን በመለየት ከተለያዩ ባለድርሻ ተቋ

ማት ሃላፊዎች ጋር በጉዳዩ ላይ በ
መካከር በ2030 ለማሳካት የተቀመ
ጠውን ግብ ከዳር ለማድረስና የጋራ 
አቅጣጫ ለማስቀመጥ የተዘጋጀ መ
ድረክ ነው፡፡
ዶ/ር አሰፋ ደሬሳ የእንሰሳት ነክ በሽ
ታዎች ምርመር ቡድን መሪ ተመ
ራማሪ የምክክር መድረኩን አስመል
ክቶ እንደገጹት የእብድ ውሻ በሽታ
ን  ለመከላከልና ለመቆጣጠር ብሎ
ም ለማጥፋት ይቻል ዘንድ የባለድ
ርሻ ተቋማት ቅንጅታዊ ሰራ እጅግ 
ወሳኝ ሲሆን የህብረተሰብ ጤና ኢን
ስቲትዩት ህብረተሰቡን ከሽታው ለ
መጠበቅ ለበርካታ አመታት ከፍተኛ 
ስራዎችን እየሰራ ያለ ቢሆንም ው
ጤታማ ለመሆን ግን ይህ ጉዳይ የ
ሚመለከታቸው ተቋማት ሁሉ በቀ
ጣይ በቅንጅት መስራት ስለሚገባቸ
ው በጋራ ውይይት ለማድረግ የም
ክክር መድረኩ አስፈላጊ ሆኖ አግኝ
ተነዋል ብለዋል፡፡
የጤና አገልግሎት የኮሚቴ ስራ 

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 3 ዞሯል

የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢን
ስቲትዩት የሕብረተሰብ ጤና አደጋ
ዎች ቁጥጥር ማዕከል በደቡብ ክል
ል ውስጥ ከሚገኙ ወረዳዎች ለተ
ውጣጡ የሕብረተሰብ ጤና አደጋ
ዎች ቁጥጥር ባለሙያዎች ከግንቦ
ት 15 እስከ 16/2011 ዓ.ም በሃዋሳ 
ከተማ በሴንተራል ሆቴል የሶስተኛ 
ዙር መሰረታዊ የፊልድ ኢፒዲሎጂ 
ስልጠና ላጠናቀቁ ባለሙያዎች የም
ስክር ወረቀት ሰጠ፡፡
የስልጠናው ዋና አላማ በደቡብ ክል
ል ባሉ ወረዳዎች ሊከሰቱ የሚችሉ 
የወረርሽኝ በሽታዎችን ከመከሰታቸ
ው አስቀድሞ ለመከላልና ቢከሰቱ  

እንኳን በፍጥነት መቆጣጠር ይቻል 
ዘንድ የባለሙያዎችን አቅም ማሳደ
ግ እና ማጠናከር አስፈላጊ ሆኖ በ

መገኘቱ ነው፡፡ 
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ኢንስቲትዩቱ የ2012 ዕቅዱን ገመገመ

2ኛው ዙር የጽዳት ዘመቻ ተካሄደ
የጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አሕ
መድን አዲስ አበባን ጽዱ እናድርግ የ
ሚለውን ጥሪ ተከትሎ የኢንስቲትዩ
ቱ ሰራተኞች የማኔጅመንት አባላትን 
ጨምሮ ግንቦት 11/2011 የኢንስቲት
ዩቱን ቅጥር ጊቢ እና አከባቢውን ያጸ
ዱ ሲሆን ይህም እንደ ባህል መቀጠ
ል እንዳለበት ታምኖበታል፡፡

የኢንስቲትዩቱ እቅድ፣ ክትትልና ግ
ምገማ ዳይሬክቶሬት ከግንቦት 23-
25/2011 በቢሸፍቱ ከተማ ቢን ሆ

ቴል ባዘጋጀው መድረክ ላይ የኢንስ
ቲትዩቱ ዳይሬክቶሬቶች እና ጽ/ቤቶ
ች የ2012 በጀት ዓመት እቅዶችን 

ገመገመ፡፡ ሁሉም ዳይሬክቶሬቶችና 
ጽ/ቤቶች ዕቅዳቸውን ያቀረቡ ሲሆን 
በዚሁ ላይም ውይይቶች ተደርጎባቸ
ው በቀጣይ ሁሉም በተቀናጀ መል
ኩ እንዴት መስራት እንዳለባቸው 
አቅጣጫ አስቀምጠዋል፡፡
ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኢንስቲትዩቱ 
መሪ ዕቅድ የመካከለኛ ዘመን አፈጻ
ጸም ተገምግሞ የመሪ ዕቅዱ የቀሪ 
ዘመን ማስተካከያ መነሻ ቀርቧል፡፡
በዚሁ መድረክ ላይም ከጸረ ሙስና 
ኮሚሽን በመጡ ባለሙያ የስነ-ምግ
ባር የሃብት ማስመዝገብ የግንዛቤ ገ
ለጻ የተደረገ ሲሆን ሁሉም የኢንስ
ቲትዩቱ ሰራተኞች ሀብታቸውን እን
ዲያስመዘግቡ ጥሪ ቀርቦላቸዋል፡፡

አራተኛው የኢንስቲትዩቱ የጤና ሳይንስ ጉባኤ ጉባኤ 
ተካሄደ

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢን
ስቲትዩት የተለያዩ የምርምር ው
ጤቶች የሚቀርቡበት እና በየሁለት  
ዓመቱ አንድ ጊዜ የሚደረገውን  አ
ገር አቀፍ   የጤና ሳይንስ ጉባኤ ከ
ሚያዚያ 28 እስከ 30 በኢንስቲትዩ
ቱ  ግቢ ውስጥ  ተካሄደ፡፡
የጤና ጉባኤው  ዋና ጭብጥ “Ad-
vancing Public Health Informa-
tion through revolution” ወይም 
በተቀናጀ የመረጃ ሽግግር የሕብረተ
ሰቡን ጤና ለማሻሻል የሚል ነው፡፡
ጉባኤው በተለያዩ ዝግጅቶችና ትም
ህርታዊ  በሆነ በህጻናት መዝሙር 
የተጀመረ ሲሆን በዶክተር ኤባ አባ
ተ በኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር 
የእንኳን ደህና መጣችሁ እና አጠቃ
ላይ ጤና ጉባኤውን አስመልክቶ በ
ተላለፈ መለዕክት ተከፍቷል፡፡
ዶ/ር አሚር አማን የኢፌዴሪ ጤና 
ሚኒስቴር ምንስተር ጉባኤውን በመ

ክፈቻ ንግግር ከመክፈታቸውም በላ
ይ ኢንስቲትዩቱ ሲጋራ የማይጨስ
በት ተቋም መሆኑንም የሚገልጸው
ን ምልክት መጋረጃ ከፍተዋል ፡፡   
በዚህ ጉባኤ ላይ ከ2ዐዐ በላይ የሚ
ሆኑ የተለያዩ የምርምር ፅሁፎች በ
ቃለ እና በጽሁፍ የቀረቡ ሲሆን ተላ
ላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች፣በ
ምግብና ስነ-ምግብ ዙሪያ፣በዘመናዊ 
መድሃኒት የተለመዱ በሽታዎች፣ 
በስርዓተ ጤና ዙሪያ፣በባህላዊ መ
ድሀኒቶች እና ጥራት ያለው የጤ
ና መረጃ አጠቃቀም እና ሌሎችም 
የምርምር ስራዎችን   ለፖሊሲ አ
ውጭ  አካላት በግብአትነት የሚያገ
ለግሉ የምርምር ፅሁፎች  ቀርበው  
ሰፊ ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡ 
ወ/ሮ ሳሀረላ አብዱላሂ የጤና ሚኒ
ስቴር ምንስትር ዲኤታ የጤና ጉባ
ኤውን የመዝግያ ስነ-ስርአት ላይ በ
መገኘት የመዝግያ ንግግር  ያደረጉ 
ሲሆን የተለያዩ የሽልማትና ስጦታ 

ፕሮግራሞች ተካይደው  ጉባኤው 
ተጠናቋል፡፡ 
በጤና ጉባኤ ላይ ከፍተኛ የፖሊሲ 
አውጪ አካላት፣ የተለያዩ አጋር ድ
ርጅቶች፣ የተለያዩ ሚኒስተር መ/
ቤት ሀላፊዎች፣ የክልል ጤና ቢሮ 
ሀላፊዎች፣ የምርምር ተቋማት እ
ና ዩኒቨርስቲዎች፣ እንዲሁም መን
ግስታዊ ያልሆኑ በጤናው ዘርፍ ላ
ይ የሚሳተፉ ድርጅቶች በአጠቃ ላ
ይ ከ5ዐዐ በላይ ተሳታፊዎች ተገኝ
ተዋል፡፡
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ሳይሆን የቅንጅት ስራ በመሆኑ እያ
ንዳንዱ ባላድርሻ ተቋማት በጀት እ
ና የሰው ሃይል በመመደብ በእቅድ 
ውስጥ አስገብቶ ከመስራት አኳያ ከ
ፍተኛ ክፍተት ይታያል በመሆኑም 
በዚህ መድረክ የተለያዩ ተቋማት ሃ
ላፊዎችና ባለሙያዎች የተገኙ ስለ
ሆነ  በቀጣይ በቅንጅት የሚሰሩ ስ
ራዎች ላይ እና ሁሉም የበኩሉን ድ
ርሻ  መወጣት እንዳለበት ሰፊ ው
ይይት ተደርጎ የጋራ ስምምነት ላይ 
ተደርሷል ሲሉ ደክተር አሰፋ አያይ
ዘው ተናግረዋል፡፡
ዶ/ር ፈይሳ ረጋሳ የህብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት ጊ
ዜያዊ ዳይሬክተር በበኩላቸው  በሽ
ታውን ከመከላከል አንጻር የተሰሩ ስ
ራዎች ጥሩ ናቸው መታረምና መስ
ተካከል ያለባቸው ክፍተቶች ግን በ
አስቸኳይ ሊፈቱ የሚገባ ሲሆን ሁ
ላችንም የተሰጠንን የስራ ድርሻ  ተ
ግባራዊ በማድረግ  የእብድ ውሻ በ
ሽታ የማጥፋት እስትራቴጂ ግብ ከ
ዳር  ልናደርስ ይገባል ሲሉ ተናግ
ረዋል፡፡
አቶ ብርሃኑ ሁሪሳ የኢንስቲትዩቱ 

የክትባትና ዳይግኖስቲክስ ዳይሬክቶ
ሬት ዳይሬክተር እንስቲትዩታችን 
ከ60 ዓመት በላይ የእብድ ውሻ በሽ
ታ ክትባት በማምረት እያቀረበ ይገ
ኛል፡፡ነገር ግን የመድሃኒቱ ፍላጎት 
በአሁኑ ሰአት እየጨመረ ሲሆን ይ
ህንን ፍለጎት ተደራሽ ለማድረግ በ
ከፍተኛ ደረጃ ተቋሙ እየሰራ ሲሆ
ን በአሀገር አቀፍ ደረጃ በየትኛውም 
የጤና ተቋም የክትባት መድሃኒቱ
ን ማግኘት ሚቻል ከመሆኑም በላ
ይ ኢንስቲትዩቱ ክትባቱን ዘመናዊ 
ለማድረግም ደረጃ በደረጃ የተለያዩ 
ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል ሲሉ 
ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡
የብድ ውሻ በሽታን ከመከላከልና ከ
መቆጣጠር ጋር ተያይዞ በርካታ ባ
ለሙያዎች በመድረኩ ላይ ለውይይ
ት መነሻ  የሚሆኑ ጥናታዊ ጽሁፎ
ች ያቀረቡ ሲሆን በሃገር አቀፍ ደረ
ጃ በ2030 በእብድ ውሻ በሽታ አንድ
ም ሰው መያዝ እንደሌለበት የተቀ
መጠውን ግብ ለማሳካት የተሰሩ ተ
ግባራትንና ያጋጠሙ ክፍተቶችን ለ
ይቶ  በማሳየት ላይ ያተኮሩ ነበሩ፡፡
በሃገር ደረጃ ከመቶ ሺ ሰዎች ውስ
ጥ 12 ሰዎች  በአመት በእብድ ው
ሻ በሽታ እንደሚያዙና እስከ ሁለ
ት ሰዎች ደግሞ  እንደሚሞቱ፣ ከ

መቶ ሚሊዮን ሰዎች ውስጥ በአመ
ት 2700 ሰዎች ለሞት እንደሚጋ
ለጡ ከነበርው መድረክ መረዳት ተ
ችሏል፡፡
የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት በርካታ ሰዎችን እየገደለ ያ
ለውን የእብድ ውሻ በሽታ ለመከላከ
ልና ለመቆጣጠር ይቻል ዘንድ የተ
ለያዩ ስራዎችን ከመስራት ጎን ለጎን 
ጥንት የነበረውን ለቡራቶሪ በዘመና
ዊ ላቡራቶሪ እና በሰለጠነ የሰው ሃ
ይል ከማጠናከሩም  በላይ በመቀሌ
ና በባህር ዳር ዘመናዊ  ለቡራቶሪ ገ
ብቶ በማጠናቀቅ ወደ ስራ እየተገባ 
ሲሆን በሌሎቹም የሃገሪቱ ክልሎች 
ዘመናዊ ላቡራቶሪዎችን ለማቋቋም 
ስራው እንደሚቀጥ ከመድረኩ አስ
ተባባሪዎች ለማወቅ ተችሏል፡፡  
ከጤና ሚኒስቴር፣ከግብርና ሚኒስቴ
ር የእንሰሳት ጤና የስራ ሂደት፣ከዱ
ር እንሰሳት አጠባበቅ ባለስልጣን፣ከ
አዲስ አበባ ጤና ቢሮ፣ከአዲስ አበ
ባ ግብርና የእንሰሳት ጤና አገልግ
ሎት፣ከኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና  
ኢንስቲትዩት እና ከተለያዩ ባለድር
ሻ አካላት የጠሩ ሃላፊዎችና ባለሙ
ያዎች በምክክር መድረኩ ላይ ተሳ
ትፈዋል፡፡  

. . . በደቡብ ክልል ሲሰጥ 
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አቶ አባተ አዶሳ የደቡብ ክልል ጤ
ና ቢሮ የሕብረተሰብ ጤና አደጋዎ
ች ቁጥጥር ሃላፊ በስልጠናው የመ
ክፈቻ ፕሮግራም ላይ እንደተናገሩ
ት ከመጀመሪያው ዙር ስልጠና ጀ
ምሮ ያገኛችሁት እውቀት ስራችሁ
ንና እራሳችሁን እንድትለኩ ከማድ
ረጉም በላይ በቀጣይ ለምሰሯቸው 
ስራዎች ውጤታማ እንደሚያድርጋ
ችሁ አያጠያይቅም ብለዋል፡፡በመሆ
ኑም በዚህ በመጨረሻው የስልጠና 
ፕሮግራም የሚሰጣችሁን አቅጣጫ 
እና እውቀት መሰረት በማድረግ በ
ስራችሁ ለሚገኙት ባለሙያዎች በ
ማካፈልና ከፍተኛ ድጋፍ በመስጠ
ት የሚታዩ ችግሮችን ሁሉ ለመፍ
ታት ጥረት ልታደርጉ ይገባል ሲሉ  
አሰስበዋል፡፡ 
ለሶስት ተከታታይ ዙር ሲሰጥ የነበ
ረው ስልጠና በተገቢው መንገድ የ

ተከታተሉ ሰልጣኞች የተሰጣቸውን 
ሁለቱን የመስክ ስራዎች በሚጠበቀ
ው ደረጃ ሰርተው  በማጠናቀቅ  በ
ጽሁፍ እንዲያቀረቡ  የተደረገ ከመ
ሆኑም በላይ  ባቀረቧቸው ጽሁፎች 
ላይ  ጥልቅ ግምገማ እና አስተያየ
ት በማካሄድ  የሶስተኛውን ዙር ስ
ልጠና በብቃት ያጠናቀቁትን ባለሙ
ያዎች የመለየት ስራ መከናወኑን ከ
ስልጠናው አስተባባሪ ከአቶ ሙሉጌ
ታ አሰፋ መረዳት ተችሏል፡፡
የመረጃ አሰባሰብ፣አተናተን፣ሪፖር
ት አደራረግ፣ የበሽታ ወረርሽኝ ሲከ
ሰት የምላሽ አሰጣጥና  የመረጃ ጥ
ራት አስፈላጊነትን በተገቢው መን
ገድ እውቀት እንዲጨብጡና ድንገ
ት በሚከሰቱ የሕብረተሰብ ጤና አ
ደጋ በሆኑ በሽታዎች ላይ በቂ ግንዛ
ቤ እንዲኖራቸው ማስቻሉን አስተባ
ባሪው አክለው ገልጸዋል፡፡ 
የተሰጠው ስልጠና  የነበረባቸውን የ
ተለያዩ የእውቀትና የግንዛቤ ክፍተ

ቶች በከፍተኛ ደረጃ የሸፈነና መሆ
ኑን ሰልጣኞች በአስተያየታቸው የገ
ለጹ ሲሆን በስልጠናው ወቅት የታ
ዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችንም ቀርበ
ው  በቀጣይ መሻሻል ያለባቸው ላይ  
ውይይት ተካሄዶባቸዋል፡፡  
ዶ/ር ፈይሳ ረጋሳ የኢንስቲተርዩቱ 
የህብረተሰብ ጤና ድንገተኛ አደጋ
ዎች ቁጥጥር ማእከል ተ/ዳይሬክተ
ር በስልጠናው የመዝጊያ ፕሮግራ
ም ወቅት እንደገለጹት በዚህ ስልጠ
ና ያገኛችሁት እውቀት አጅግ ጠቃ
ሚ ነው ምክንያቱም መረጃ ትልቅ 
የሃገር ሃብት ከመሆኑም በላይ ሃገ
ርን የማዳን አቅም ያለው ነው፡፡ ከ
ዚህ አንጻር የህብረተሰብ ጤና አደጋ
ዎች ቁጥጥር ባለሙያዎች በርካታ 
ስራዎች የሚጠይቃችሁ ጉዳይ ያለ 
በመሆኑ  ከላይ እስከታች ተያይዘን 
የምንሰራበት ጉዳይ ከመሆኑም ባሻ
ገር በገኛችሁት እውቀት ህብረተሰቡ
ን በትጋት ልታገለግሉ ይገባል ሲሉ 
ተናግረዋል፡፡
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የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስቴር በአገሪ
ቱ የጤና አገለግሎት ሰጪ ተቋማ
ት ውስጥ በስፋት የሚታዩ የላቦራቶ
ሪ ምርመራ አገልግሎት የተደራሽነ
ት እና የጥራት ችግሮችን በአስቸኳ
ይ ለመቅረፍ በወሰዳቸው እርምጃዎ
ች በሃገሪቱ በሚገኙ 6 የተለያዩ ሆ
ስፒታሎች በሰዓት ከ1000 በላይ ም
ርመራዎች የማከናወን አቅም ያላቸ
ውን አውቶሜትድ የክሊኒካል ኬሚ
ስትሪ መሳሪያዎች እንዲተከሉ 
ለማድረግ ችሏል፡፡ 
በዚህም መሠረት የሚኒስቴር መ
ሥሪያ ቤቱ ዘመናዊ የቢዝነስ ሞዴ
ል አጠቃቀም እስትራቴጂ የአሠራር 
ሥርዓትን ተግባራዊ እንዲሆን በማ
ድረግ በሁሉም እርከኖች ማለትም 
ከስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እስከ ጤ
ና ጣቢያ ያሉ ተቋማት በዘመናዊ የ
ላቦራቶሪ መሣሪያዎች እንዲታጠቁ
ና ጥራት ያለው የምርመራ አገልግ
ሎት መስጠት እንዲችሉ 
ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው፡፡
ይህንንም ስትራቴጂ በአገራችን ተ
ጨባጭ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረ
ግ ይቻል ዘንድም የኢትየጵያ የመድ
ኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ እና የኢትዮ
ጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 
በቅንጅት ባዘጋጁት ዝርዝር የቴክኒ
ካል ስፔሲፊኬሽን መሠረት በቅርቡ 
በወጣው ዓለም አቀፍ የጨረታ ው
ድድር በላቦራቶሪ ዲያግኖስትክ መስ
ክ አሉ የሚባሉና አንቱታን ያተረፉ 
ብዛት ያላቸው አምራቾች ተወዳድ
ረው ሰባቶቹ በተናጠል ወይንም በ
ጋራ በጠቅላላው 568 የተለያየ አቅ
ም ያላቸው አውቶሜትድ የክሊኒካ
ል ኬሚስትሪና የሄማቶሎጂ መሣሪ
ያዎችን እንዲሁም 52ዐ1 ፈጣን የ
ደም ስኳር መጠን መመርመሪያዎ
ችን(POCs) ወደ አገር ለማስገባትና 
በአገልግሎት ላይ ለማዋል የሦስት 
ዓመታት ውሎችን ፈርመዋል፡፡
በተለይም  በጥቁር አንበሳ አጠቃላ
ይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ፣ በቅ
ድስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም 
ሜዲካል ኮሌጅ፣በጎንደር፣በሐዋሳ፣በ
አይደርና በጅማ ዩንቨርሲቲ ሆስፒ
ታሎች የተተከሉት የአውቶሜትድ 
የክሊኒካል ኬሚስትሪ መሣሪያዎች 
በአንድ ሰዓት ውስጥ ከ 1000 ም
ርመራዎች በላይ የማከናወን አቅም 
ስላላቸው የተቋማቱን የላቦራሪ ምር
መራ አገልግሎት በእጥፍ 

ድርብ የሚያረኩ ይሆናል፡፡ የሄማቶ
ሎጂ መሳሪያዎችም ቢሆኑ በአንድ 
ሰዓት ውስጥ ከ 100 ምረመራዎች 
የማከናወን አቅም ያላቸው ናቸው፡፡
ወደ 300 የሚጠጉ ፈጣን የደም ስኳ
ር መመርመሪያ መሣሪያዎችም ከነ
ሙሉ ሪኤጀንታቸው (test strips) 
ጋር ለሁሉም የአዲስ አበባ ሆስፒታ
ሎች በመከፋፈል ላይ ይገኛሉ፡፡
በአገር አቀፍ ደረጃ የኘሮጀክቱን ሙ
ሉ ትግበራ በቅንጅት አየመሩ ያሉት  
የመድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ እና የ
ኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት ባዘጋጁት መርሃ ግብር መ
ሰረት የመሳሪያዎቹ ስርጭትና ተከ
ላ በአራት ዙሮች የሚከናወን ሲሆን 
በመጀመሪያው ዙር ሁሉም በአዲስ 
አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ሆስፒ
ታሎችና በክልሎች ያሉ ከፍተኛ የ
ጤና አገልግሎት የሚሰጡ የዩኒቨር
ሲቲ ሆስፒታሎች ሥራ እንዲጀም
ሩ ሆኖ በሁለተኛ፣ በሦስተኛና በአ
ራተኛ ዙሮች ደግሞ በክልሎች የሚ
ገኙ የሪፈራል ሆስፒታሎች፣ አጠቃ
ላይና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎ
ች በተቀመጠው ቅደም ተከተል መ
ሣሪያዎቹ የሚተከሉላቸው 
ይሆናል፡፡ 
አሁን ባለው ሁኔታ ለአዲስ አበባ ከ
ተማ ሆስፒታሎችና ለትላልቅ የዩኒ
ቨርሲቲ ሆስፒታሎች የተመደቡት 
መሣሪያዎች በሙሉ ወደ አገር ው
ስጥ የገቡ ሲሆን ከሞላ ጐደል ሁሉ
ም ተቋማት የየድርሻቸውን ተረክበ
ው  በተከላና በባለሙያዎች የአጠቃ
ቀም ሥልጠና ሂደቶች ላይ 
ይገኛሉ፡፡ 
እስካሁን ድረስ  ሙሉ በሙሉ ወይ
ንም በከፊል መሣሪያዎችን ያላገኙ 
ጥቂት ተቋማት በቅርቡ የሚሰራጭ
ላቸው ይሆናል፡፡
የተከላና የባለሙያ የአጠቃቀም ሥ
ልጠና ሥራዎችም እንዳለቁ ሁሉም 
ተቋማት ተገቢውን አገለግሎት መ
ስጠት ይጀምሩ ዘንድ የኢትየጵያ የ
መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ ለምር
መራዎቹ የሚያስፈልጉ ሪኤጀንቶች
ንና አላቂ ግብዓቶችን ወደ አገር በ
ማስገባት ላይ የሚገኝ ሲሆን ለጥ
ቁር አንበሳ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ 
ሆስፒታል የታዘዙት በሙሉ፤ የቅ
ዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም 
ሜዲካል ኮሌጅ ደግሞ በከፊል ወደ 

አገር ውስጥ ገብተው እንዲደርሷቸ
ው ተደርጓል፡፡ 
በመሆኑም የጥቁር አንበሳ አጠቃላ
ይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በይፋ አ
ገልግሎት መስጠት የጀመረ ሲሆን 
ሌሎች የአዲስ አበባ ከተማ ሆስፒታ
ሎችና በክልሎች የሚገኙ የየኒቨርሲ
ቲ ሆስፒታሎች  በአጭር ቀናት ው
ስጥ የተሟላ አገልግሎት መስጠት 
እንደሚጀምሩ ታውቋል፡፡ 
ይህ በእንዲህ እንዳለ በሁለተኛው፣ 
በሦስተኛውና በአራተኛው ዙሮች ወ
ደ ክልሎች ሊሰራጩ የታቀዱት መ
ሣሪያዎች በአፋጣኝ ወደ አገር እን
ዲገቡ የኢትየጵያ የመድኃኒት አቅ
ራቢ ኤጀንሲና የሚመለከታቸው አ
ምራቾች አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅ
ቶች እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ 
እነዚህ የተጀመሩት ሥራዎች ተጠ
ናክረው እንዲቀጥሉ እና በዚሁ እስ
ትራቴጂ ውስጥ ታቅፈው ተደራሽነ
ታቸው እንደረጋገጥ እንዲሁም ጥ
ራታቸውም እንዲሻሻል ዓለም አቀ
ፍ የጨረታ ውደድሮች በቀጣይነት 
የሚወጡ ይሆናል፡፡
ይህ በኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ 
ኤጀንሲ እና በኢትዮጵያ የህብረተሰ
ብ ጤና ኢንስቲትዩት በጋራ ተወጥ
ኖና በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዕውቅ
ና አግኝቶ ሙሉ ድጋፍ እየተሰጠው 
በመላ ሀገሪቱ መተግበር የጀመረው 
የ Placement ወይንም Reagent 
Rental ስትራቴጅክ የላቦራቶሪዎች 
እቅም ግንባታ መርሃ-ግብር  በሁሉ
ም ደረጃዎች በሚገኙት የጤና አገ
ልግሎት  ሰጪ ተቋማት በአግባቡ 
ስራ ላይ ከዋለ እየታዩ ያሉትን የላቦ
ራቶሪ ምርመራ አገልግሎት ችግሮ
ችን በወሳኝነት ይቀርፋል ተብሎ ይ
ታመናል፡፡ስለሆለም ሁሉም ባለድረ
ሻ አካላት ለስኬታማነቱ የበኩላቸው
ን አስተዋፅኦ ማድረግ የጠበቅባቸዋ
ል፡፡ከዚህም አንፃር የጤና ቢሮዎች
ና ሆስፒታል አመራሮች ጠንካራ የ
ቅርብ ድጋፍና ክትትል ሥራዎች፣ 
የላቦራቶሪ ባለሙያ ብቃትና ትጋት 
እንዲሁም የአምራቾችና የኢትዮጵያ 
የመድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲና ኢት
ዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩ
ት  ጠንካራ ትብብርና አጋርነት 
ወሳኝነት እንዳላቸው ይታወቃል፡፡

ስለ ኢትዮጵያ የላቦራቶሪ መሣሪያዎች ዘመናዊነት ኘሮግራም 
አጭር መግለጫ


