
 
 
 

 ጤ ና ች ን ጤ ና ች ን ጤ ና ች ን       
ልዩ ዕትም                                                                                                                                

ከእኛ ለእኛ                                                                                              

 ታህሳስ 2007 ዓ.ም  

ጤናው የተረጋገጠ አምራች ህብረተሰብ እንገነባለን፡፡ 
የኢፌዴሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 

አዲስ አበባ ላይ እንገኛለን፡፡ ሰፈረ ካዛንቺስ፡፡  

በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ 

የስብሰባ አዳራሽ፡፡ የምስራቅ አፍሪካ በይነ 

መንግስታት አባል ሀገራት ሰሞኑን ደግሞ አንድ 

የቀጣናውን አቢይ ጉዳይ ዋና ርዕሰ አድርገው 

አዲስ አበባ ላይ ተገኝተዋል፡፡ በቀጣናው የጤና 

ጉዳይ ላይ ለሚመከር አለም አቀፍ የውይይት 

መድረክ ጊዜያቸውን ሰጥተው ሰንብተዋል፡፡ 

ዋናው ጉዳያቸው የሚያጠነጥነው በተለይ 

በምስራቅ አፍሪካ ነዋሪ በሆኑት አርብቶ አደሮች 

እና በድንበር ተሻጋሪ የሰዎች እንቅስቃሴ ላይ 

ተሳታፊ በሆኑት ህዝቦቻቸው የጤና አጀንዳ ላይ 

መምከር ቢሆንም ከጤናው ዘርፍ ጋር ተያይዘው 

በሚነሱ አያሌ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል፡፡ 

ለአራት ቀናት ቆይታ ባደረገው ኮንፈረንስ ላይ 

የአባል አገራቱ ቱባ የጤና ሚኒስትሮች እና ሌሎች 

ባለሙያዎች እንዲሁም ጉዳዩን ለአለም 

ለማሰራጨት ጥሪ የተደረገላቸው የመገናኛ 

ብዙሃን ባለሙያዎች ተሣታፊ ሆነዋል፡፡ 

ጉባዔውን በንግግር የከፈቱት የኢፌዴሪ ጤና 
ጥበቃ ሚኒስትር የሆኑት ዶ/ር ከሰተብርሃን 
አድማሱ ሲሆኑ ከኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ 
ኬንያ፣ ጅቡቲና ሶማሊያ ለተወከሉ የጤናው ዘርፍ 
አጋሮቻቸው በተለይም ለጉባዔው ወሳኝ ናቸው 
ባሏቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥተው 
እንዲወያዩ በአደራ ጭምር አሳስበዋል፡፡ 
የቀጣናው ሀገራት ከጤና ጉዳዮች ጋር በተያያዘ 
በዋናነነት የተላላፊ በሽታዎችን መንስዔና ባህሪያት 
በመለየት፣ መልካም ተሞክሮዎቻቸውን 
በመቀመርና በማስፋት መለዋወጥ፣ ጉዳዩን 
በባለቤትነት እጥብቆ በመያዝ፣ የመጀመሪያ ህክምና 
አሰጣጥን ለባለሙያዎች በመስጠትና እንዲሁም 
የተጠያቂነትን አሠራር በማስፈኑ ረገድ ትኩረት 
አድርገው እንዲንቀሳቀሱ ዶ/ር ከሰተብርሃን 
ጠይቀዋል፡፡ 
እኛ ኢትዮጵያውያን የጊኒ ዎርም በሽታን 
ስለማጥፋት ስናወራ ጐረቤት አገሮች ከሆኑት 
ከሱዳንና ከኬንያ ጋር ሳንመካከር ከቶም ሊሣካልን 
አይችልም ያሉት ሚኒስትሩ በተለይም ድህነታችንን 
የሚያባብሱትን ተላላፊ በሽታዎች ለመከላከል 
ስንዘምት የቀጣናው አገራት አጅ ለእጅ ተያይዘን 
ካልሠራን ልፋታችን መና መቅረቱ አይቀሬ ነው 
ብለዋል፡፡ 

   
   
   

ፈር ቀዳጁ የምስራቅ አፍሪካ ሳይንሳዊ የጤና ጉባዔ 

 የኢጋድ የጤና ኮንፍራንስ ሲካሄድ 

ወደ ገጽ 3 ዞሯል 

   
   
   
   

በውስጥ ገጾቻችንበውስጥ ገጾቻችንበውስጥ ገጾቻችን   
   

መልእክት....ገጽ 2መልእክት....ገጽ 2መልእክት....ገጽ 2   
   

የጤና ባለሙያዎች የጤና ባለሙያዎች የጤና ባለሙያዎች 
ሽኝት...ገጽ 4ሽኝት...ገጽ 4ሽኝት...ገጽ 4   

   
ካይዘን. . .ገጽ 5ካይዘን. . .ገጽ 5ካይዘን. . .ገጽ 5   

   
የጊኒ ዎርም ግምገማ. . የጊኒ ዎርም ግምገማ. . የጊኒ ዎርም ግምገማ. . 
.ገጽ 8.ገጽ 8.ገጽ 8   

   
የህዝብ ክንፍ. . .ገጽ 9የህዝብ ክንፍ. . .ገጽ 9የህዝብ ክንፍ. . .ገጽ 9   

   
ጥቁር አንበሳ ጥቁር አንበሳ ጥቁር አንበሳ 
ሆስፒታል. . .ገጽ 10ሆስፒታል. . .ገጽ 10ሆስፒታል. . .ገጽ 10   

   
እና ሌሎች ምእና ሌሎች ምእና ሌሎች ም   

   

   ገጽ-4 



 

 
 

 
 

   2 

ዋና አዘጋጅ 
 

ዮርዳኖስ አለባቸው 
 

አዘጋጅ 
 

ታደሰ ማሞ 
 

ዴስክ ቶፕ 
ፐብሊሸርና ፅሁፍ 

 
ገነት አለሜሳ 

 

ግራፊክ 
አርቲሰት 

 
ተረፈ 

ወንድምአገኘሁ 
 

ዓለሙ ሐረጉ 
 

ፎቶግራፈር 
ሮማን ከዱ 

 
ንጉሡ ገ/ኢየሱስ 

 
አክሊሉ ዘውዴ 

ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን   

ከሁሉ በፊት ቀዳሚውን እንስራ! 
 

ብዙ ጊዜዎትን የት ነው የሚያሣልፉት? በሥራ 
ቦታ? በእረፍት ቦታ? በመዝናኛ ቦታ? ወይስ … የት?  
የምንኖርባት ዓለም ሩጫና ጥድፊያ አይለያትም፡፡ 
በተለይ ደግሞ ለማደግ በሚፍጨረጨሩ ሀገራት 
ውስጥ የሚኖሩ ሕዝቦች የሩጫቸው ፍጥነት 
እጅጉን ይለያል፡፡  
በእነዚህ ሀገራት አዕምሮን ሳያሰሩ እጅና እግርን 

አጣጥፎ መዋል ከድህነት ጋር ቅርብ ዝምድና ፈጥሮ 

ለመኖር ካልተፈለገ በስተቀር በፍጽም አይቻልም፡፡ 

እንደ እኛ ባሉ ታዳጊ ሀገራት የሚኖሩ ሕዝቦች 
ሥራቸው ባህላቸው ነው፣ ሥራቸው ክብራቸው 
ነው፣  ሥራቸው ተስፋቸው ነው፡፡…. 
እነዚህ ሕዝቦች ብዙ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት 
በሥራ ገበታቸው ለአፍታም እንኳን ሣይቆሙ 
እየሰሩ ነው፡፡  

ለእነዚህ ሰዎች በተለየ ሁኔታ የሥራ ቦታቸው 

ከሕይወት ዘመናቸው ረጅሙን ጊዜ የሚያሳልፉበት 

ነው፡፡ የሥራ ቦታቸው ለደስታቸው ምንጪ፣ 

ለአይናቸው የሁልጊዜ ማረፍያ፣ ለሥራቸው እርካታ 

እንዲጨምርላቸው ዘወትር ስፍራውን ምቹና 

ማራኪ ፅዱና ውብ ያደርጉታል፡፡  

የሥራ አካባቢን (ክፍልን) ምቹና ጽዱ ማድረግ 
ለማንም አይደለም በቀዳሚነት ለራስ ነው፡፡ 
ጉልበት ጊዜና ወጪ ይቀንሳል፡፡ በምንሰራው ሥራ 
ላይ ጥራትንና መጠንን ይጨምራል፣ ግለሰባዊ 
ማንነትንና የተቋሞን ገጽታ ይገነባል፡፡ 
ባሳለፍነው የህዳር ወር መጨረሻ ቀናት የጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴር የሥራ አካባቢን ጽዱና ምቹ 

የማድረግ ኘሮግራም ይፋ አድርጓል፡፡ መሥሪያ ቤቱ 
እያስተገበረ ባለው የጤና ፖሊሲ ዜጎች የራሳቸውንና 
የቤተሰባቸውን ንጽህና እየጠበቁ አካባቢያቸውን ለኑራቸው 
ተስማሚ፣ ለሥራቸው ምቹ እያደረጉ ባለበት ወቅት 
የመሥሪያ ቤቱ የሥራ ማስኬጃ ሥፍራዎች ግን ለሥራ 
ምቹና ለዕይታ ማራኪ ናቸው ለማለት አያስደፍርም፡፡ 
የሥራ ቦታዎች ማራኪና ሳቢ ካልሆኑ ሰርቶ ውጤት 

ማምጣት ይቅርና ተረጋግቶ መሥራት አይቻልም፡፡ 

ውድ  የጤናችን ጋዜጣ አንባቢዎች! 
የሥራ አካባቢን ምቹና ማራኪ የማድረግ ተግባር 
የሚጀምረው ከአመለካከት ነው፡፡ ተግባሮች የአመለካከት 
ነፀብራቅ ናቸው ና !  ስለሆነም አመለካከታችን ፍፁም 
ቆሻሻንና አላስፈላጊ ግሳንግስን የሚፀየፉ እንዲሆን በማድረግ  
ክፍላችንና ተቋማችን ለሥራ ምቹ፣ ለአይን ማራኪ 
እናድርግ! 
 
 የሥራ አካባቢን ምቹ ማድረግ፣ ትጋትን ይጨምራል፡፡ 
ረጅም ሰዓት በሥራ ገበታ ላይ ማሳለፍን ያዳብራል፣. ይህ 
ሲሆን ሥራ በውጤት ይታጀባል፡፡ ስለዚህ ከሁሉ በፊት 
ብዙ ጊዜያችንን የምናሳልፍበትን የሥራ አካባቢ ምቹና 
ማራኪ በማድረግ የመሥሪያቤታችንን ተልዕኮ ራዕይ 
እናሳካ፡፡ 

                    የእርስዎ ቢሮ የቱ ነው? 

             አንድ   ወይስ   ሁለት 
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   3 

ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን   

በኢጋድ አባል አገራት ዘንድ በቂ የሚባል ልምድና ተሞክሮ እንዳለ እሙን 
መሆኑን የገለፁት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በሚሊኒየሙ የልማት ግቦች ላይ 
አስቀድማ የተቀዳጀቻቸውን ድሎች ዘዴ ለመረዳት የኬንያና የኡጋንዳ 
የጤና ሚኒስትሮች በኢትዮጵያ እንደተገኙ ሁሉ እኛም ከቀጣናው ሀገራት 
የምንማራቸው አያሌ ልምድና ተሞክሮዎች በእጃችን ይገኛሉ ብለዋል፡፡ 
ኡጋንዳውያን ኤች አይቪ/ኤድስን ለመመከት የከፈቱት ዘመቻና ያገኙት 
ውጤት ለሁላችንም መልካም ተሞክሮ ነው ፡፡ የዕውቀት ደሀ አይደለንም 
አንዳችን ከአንዳችን የምንቀዳው ሰፊ ሃብት አለንና በጋራ እንጠቀምበት 
በማለት አሳስበዋል፡፡ 

ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳንና በአዲስ የፌዴራል ስርዓት ራሷን እያደራጀች ላለችው 
ሶማሊያ ዜጐች የስኮላርሺፕ ትምህርት እያመቻቸችና እየሰጠች እንደሆነ ሁሉ 
ሱዳንና ኬንያም በዚህ ረገድ የተሻለ ዕድል ሊፈጥሩ የሚችሉበትን መንገድ ልምድ 
ያላቸውን ታላላቅ ሆስፒታሎቻቸውን ዋቢ በማድረግ ተመካክረናል ይላሉ ዶ/ር 
ከሰተብርን አድማሱ፡፡ 
 

በኢትዮጵያ ደረጃ በጤናው ዘርፍ ያለው የቅድመ መከላከል ተግባር ውጤታማ 

የሆነው በመንግስት ቁርጠኛ አመራር በጤና ፖሊሲው ውጤታማነት እና 

እንዲሁም ህብረተሰቡን መሰረት አድርጐ የተዋቀረው የልማት ሠራዊት ግንባታ 

በአግባቡ በመያዙ መሆኑን የገለፁት ሚኒስትሩ ይህንን መነሻ በማድረግም 

በዓለም አቀፍ ደረጃ የቅድመ መከላከል ኢንስቲቲዩት ለመክፈት በቅድመ ዝግጅት 

ላይ የምንገኘውም ለኢጋድ አባል አገራትና በአጠቃላይ ለአፍሪካና ለዓለም 

ህዝቦች ሁሉ ልምድና ተሞክሮዎቻችንን ለማጋራት ፅኑ ፍላጐት ስላለን ነው 

ብለዋል፡፡ 

በዚህ የመስጠትና የመቀበል ሂደትም የጀመርነውን በሽታን በቅድሚያ የመከላከል 

ተግባር ዘለቅ ወዳለ ደረጃ በማድረስ ከራሳችን አልፈን የቀጣናውንና ብሎም 

የአፍሪካ አገራትን ባሳተፈ መልኩ ለውጤት ለመብቃት እየተጋን በመሆናችን 

ፍፁም ደስተኞች መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ልገልፅላችሁ እሻለሁ ብለዋል፡፡ 

 

የአፍሪካ ህብረት ከአስራ አምስትና ሀያ ዓመታት በኋላ ባስቀመጠው ራዕይ 
በተለይ አባል አገራት ከተላላፊ በሽታ ስጋት ነፃ የሚሆኑበትን አሰራር መዘርጋት 
ዋናው እንደሆነ ሁላችንም ትረዳላችሁ ብዬ እገምታለሁ ያሉት ሚኒስትሩ ለዚህ 
ደግሞ አባል ሀገራት በእጃቸው ያለውን ሀብት ያለስስትና ቁጥብነት በጋራ 
እየተመካከሩ ሊጠቀሙበት እንደሚጋባ መክረዋል፡፡ 
 
ከሁሉም በላይ ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር ማስፈን ለኢጋድ አባል ሀገራት 
የጤናው ዘርፍ ባለሙያዎች የየዕለት መርህ ሊሆን እንደሚገባ ያስታወሱት 
ሚኒስትሩ አፍሪካውያን ተጠያቂነታችን ለምናገለግለው ህዝብ ብቻ ሳይሆን 
ለገባነው ቃል ኪዳንም ጭምር እንደሆነ ስለምንረዳ ተጠያቂነትን ለሚያጐለብቱ 
የአሰራር መርሆዎች ቅድሚያ እንደምሰጥ ሙሉ እምነት አለኝ ብለዋል፡፡ 
 
ሚኒስትሩ ዶ/ር ከሰተብርሃን አድማሱ ለጉባዔው የተጠሩ የኢጋድ እንግዶች 
ደስተኞች ሆነው የተሣካ ጊዜን በአዲስ አበባ እንዲያሳልፉ ኢትዮጵያውያን 
የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን ካሉ በኋላ “እንግዶቻችን በቤታችሁ ያላችሁ ያህል 
እንዲሰማችሁና ባይተዋር እንዳትሆኑ በመጨነቅ ጉባዔው በውጤት እንዲጠናቀቅ 
እናደርጋለን“ ብለዋል፡፡ 
 
ከ2015 በኋላ ስላሉት የጤና ልማት አጀንዳዎች በተለይ በአርብቶ አደርና 
በድንበር አካባቢዎች ስላሉ የጤና ልማት ጉዳዮች በስፋት የመከረው 
የመጀመሪያው የኢጋድ አለም አቀፍ ሳይንሳዊ ጉባዔ ለአራት ቀናት ያህል በኤች 
አይቪ/ኤድስ፣ በካንሰር፣ በወባ፣ በሳንባ፣ በኢቦላና በሌሎችም በሽታዎች ላይ 
ሲመክር ሰንብቶ በውጤት ተጠናቋል፡፡ 

 

 ከገጽ 1 የዞረ 

በኢትዮ - ኬንያ ጠረፍ አካባቢ የሚኖሩ ሞያሌ ከተማ ነዋሪዎች ኢቦላ 

ወደአገር ውስጥ እንዳይገባ በከተማ ከተቋቋመው የኢቦላ ግብረ ኃይል 

ጋር እየሠሩ መሆናቸውን ገለጹ፡፡  

የአካባቢው ኅብረተሰብ እያደረገ ያለው የተቀናጀ ጥረት መንግሥት 

የተያያዘውን የኢቦላ በሽታን የመከላከል ሂደት ያግዛልም ተብሏል፡፡ 

የሞያሌ ጠረፍ፤ ሰዎች ወደአገር ውስጥ የሚገቡበት በር መሆኑን 

የተረዱት የከተማዋ ነዋሪዎች ከኢትዮጵያ ሶማሌና ከኦሮሚያ ክልል 

አመራሮች ጋር በጋራ ሆነው በመሥራታቸው ሊፈጠር የሚችልን 

የኢቦላ ሥጋቶችን ቀድመው መከላከል አስችሏል 

በሞያሌ ከተማ ከተቋቋመው የኢቦላ ግብረ ኃይል ጋር በቅርበት ሲሰሩ 

ያገኘናቸው የሀገር ሽማግሌ አቶ በየነ በቀለ እንደነገሩን በሚገኙ 

የተለያዩ መድረኮች ላይ ስለኢቦላ በማስተማራቸው የማኅበረሰቡ 

ግንዛቤ እያደገ እንደሆነና ጠረፍ ላይ የሚካሄደውን የኢቦላን ምርመራ 

እንዳገዘ ገልጸዋል፡፡ 

በከተማዋ በተቋቋመው የኢቦላ ቁጥጥር የቴክኒክ ቡድኑ ሰብሳቢ 

የሆኑት አቶ ወንድሜነህ ዱባለ እንደሚሉት ኢቦላ የሀገራት ስጋት 

መሆኑ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ ነዋሪዎች ኢቦላን ለመከላከል 

የሚያስችል ግንዛቤ እንዲኖራቸው በመደረጉ ኅብረተሰቡ በከተማው 

ከተቋቋመው የኢቦላ ግብረ ኃይል ጋር  ለመሥራት መቻሉንና 

ተጨማሪ ግብዓት ቢሟላላቸው ኅብረተሰቡን ይበልጥ ማሳተፍ 

እንደሚቻል ያላቸውን እምነት ገልጸውልናል፡፡ 

 

የሞያሌ ከተማ ነዋሪዎች ከኢቦላ ግብረ ሀይል ጋር 
ተባብረው እየሠሩ መሆናቸውን ገለጹ 

በኢትዮ- ኬኒያ ጠረፍ የኢቦላ ምርመራ ሲደረግ 

 

የአብስራ ከበደ 

አፍሪካውያን ዋሽንግተንና ፖሪስ አሊያም ለንደን ላይ ምን አለ? ወይስ ምን 
ተደረገ? እያልን ከምንጨነቅ ይልቁንስ በቀጣናችን በእጃችን ባለው ጉዳይ 
አስተባባሪያችንን ኢጋድን ይዘን ብዙ ተዓምር ልንፈጥር እንደምንችል የጠቆሙት 
ሚኒስትሩ የረድኤት ድርጅቶች /ዶነሮች/ ለስራዎቻችን መሳለጥ መልካም 
አጋጣሚን እንዲፈጥሩና እንዲያመቻቹልን በማድረግ የዘላቂና የውጤታማ 
ተግባራት ባለቤቶች ለመሆን በራሳችን ጉዳይ ላይ ራሳችን መትጋት ይገባናል 
ብለዋል፡፡ 
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ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን   

በኢቦላ የተጠቁትን የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት 

ለመደገፍ የኢትዮጵያ መንግስት በወሰነው መሠረት   

ለ187 የጤና በለሙያዎች ሽኝት ሲደረግ 

ተልዕኳቸውን  በሚወጡበት ጊዜ   የሀገራቸውን 

መልካም ስም ማስጠበቅ እንደሚገባቸው የኢፌዲሪ 

ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አሳሰቡ፡፡ 

በሽኝት ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የኢፌዲሪ ምክትል 

ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እንደተናገሩት 

ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ትግል አፍሪካውያን 

ወንድሞቻችን ላካሄዱት የነጻነት ትግል ድጋፍ 

እንዳደረገች ሁሉ  ዛሬም የፀረ ኢቦላ ፈጣን ምላሽ 

ለመስጠት ብሎም  በሽታው ወደ ሌሎች ሀገራት 

እንዳይዛመትና  ባለበት መግታት ወሳኝ በመሆኑ 

ወደ ሥፍራው የተንቀሳቀሱ 187 የጤና ባለሙያዎች 

ለተሰጣቸው የሰብዓዊ ወገን ጥሪ ምላሽ ሙያዊ 

ኃላፊነትን ሳያጓድሉ እንዲወጡ አሳስበዋል፡፡  

የኢፌዲሪ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶ/ር 

ከሰተብርሃን አድማሱ በበኩላቸው  ሀገራዊ 

ጥሪውን ተከትሎ በሙሉ ፈቃደኛነት 

ተልዕኮውን በተቀላቀሉት የጤና ባለሙያዎች 

ከፍተኛ ኩራት እንደተሰማቸው ገልጸው  

 

በኢቦላ የተጠቁትን የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ለመደገፍ ለጤና ባለሙያዎች ሽኝት ተደረገ የአብስራ ከበደ 

በሽኝት ፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የአፍሪካ ሕብረት 

ምክትል  ሊቀመንበር ኢራስመስ መዋንቻ በበኩላቸው 

ኢቦላን በመከላከሉ ረገድ ኢትዮጵያ በወጣት 

ሐኪሞቿ አማካኝነት ለአፍሪካውያን ወንድሞቿ 

በሰጠችው ፈጣን ምላሽ ተደስቻለሁ፤ በሽታው 

ለተከሰተባቸው ሀገራት ሕዝቦችም ከፍተኛ እፎይታ 

ይፈጥራል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡  

ወደሥፍራው የሚያመሩ የጤና ባለሙያዎች 

እንዳሉትም የተሰጣቸውን ተልዕኮ ከባድ በመሆኑ 

በብቃትና በጥንቃቄ በመወጣት ዳግም ከሕዝባቸው 

ጋር እንደሚገናኙና ከሕዝቡ ጋር እንደሚቀላቀሉ 

በከፍተኛ የሀገር ፍቅር ስሜት ገልጸዋል፡፡ 

በሽኝት ፕሮግራሙ ላይ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና 

የአፍሪካ ሕብረት በጤና ባለሙያዎች መብቶችና 

ጥቅማጥቅሞች ዙሪያ የመግባቢያ ሰነድ 

ተፈራርመዋል፡፡  

ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ወደምዕራብ አፍሪካ 

ባለሙያዎችን እየላኩ ሲሆን ኢትዮጵያ አሁን 

በሴራሊዮን 101፣ በላይቤሪያ 86  የጤና ባለሙያዎች 

ልካለች፤ ይህ ቁጥርም በአፍሪካ ከፍተኛ መሆኑ 

ተጠቁሟል፡፡  

በሽታው ድንበር የሌለው፣ በአንድ አካባቢ 

ከተነሳ ሁሉንም ሀገራት በፍጥነት በማዳረስ 

ለከፋ ሕመምና ለሞት የሚዳርግ በመሆኑ 

በሽታው በተነሳበት አካባቢ ከፍተኛ ርብርብ 

በማድረግ ሳይስፋፋ መከላከል ይቻላል፤ 

ኢትዮጵያም ይህንኑ ነው ያደረገችው 

ብለዋል፡ 

 

ወደሥፍራው 
የሚያመሩ የጤና 
ባለሙያዎች 
እንዳሉትም 
የተሰጣቸውን ተልዕኮ 
ከባድ በመሆኑ 
በብቃትና በጥንቃቄ 
በመወጣት ዳግም 
ከሕዝባቸው ጋር 
እንደሚገናኙና 
ከሕዝቡ ጋር 
እንደሚቀላቀሉ 
በከፍተኛ የሀገር ፍቅር 
ስሜት ገልጸዋል 

ለጤና ባለሙያዎች ሽኝት ሲደረግ 
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ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን   

 
ጥቂት ስለ ካይዘን  

 
በአሁኑ ጊዜ ለሀገራችን ፈጣን ልማትና 
ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉ የተለያዩ  
የስራ አመራር ውጤት ማምጫ  መሳሪያዎች 
ተጠንተው እንዲተገበሩ እየተደረጉ 
ይገኛሉ፡፡እየተተገበሩ ካሉ የለውጥ 
መሳሪያዎች ውስጥም  መሰረታዊ የስራ ሂደት 
ለውጥ ፣ ሚዛናዊ የውጤት ተኮር ምዘና 
ስርአት  እና ካይዘን  በግንባር ቀደምትነት 
የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ እነዚህ የለውጥ 
መሳሪያዎች በተተገበሩባቸው 
መሰሪያቤቶችም  ለአብነት የሚጠቀሱ 
ለውጦች  እና መሻሻሎች እየታዩ ናቸው፡፡ 
ቀና አመለካከት ፣ አሳታፊ  እና የማያቋርጥ 
ለውጥና መሻሻልን  መሰረት  ያደረገው 
የለውጥ መሳሪያ ካይዝን  በመባል 
ይታወቃል፡፡ በመሰረቱ  ዘላቂነት ያለው  
ለውጥና መሻሻል እንዲመጣ   የፈጻሚዎችን  
ቀና አመለካከት ማዳበር   ቁልፍ  ተግባር 
ነው፡፡ አዎንታዊ አመለካከት ያላቸው  
ፈጻሚዎች በማምረት /በማገልግል ሂደት 
ውስጥ  የሚኖራቸው ዘላቂ  ተሳትፎ  
የማያቋርጥ ለውጥና መሻሻል  እንዲመጣ  
ትልቅ እገዛ ይኖረዋል፡ ካይዘን  በዋናነት 
በሰዎች አመለካከት ላይ የሚሰራ ፍልስፍና 
ነው የሚባለውም ለዚህ ነው፡፡ 

 

 

 
መነሻውን ከወደ  ጃፓን  ያደረገው  ይህ  
ፍልስፍና የተሻለ ለውጥ የሚል ፍች አለው፡፡ 
የፍልስፍናው የመጨረሻ ግቦችም እሴት 
በመጨመር የስራ ቦታ ደህንነትን ማሻሻልና 
መጠበቅ ፣የተወዳዳሪነት አቅምን ማጎልበትና 
ጠቅላላ እድገት ማምጣት 
ናቸው፡፡ፍልስፍናው ለጃፓን እድገት ትልቅ 
ሚና የተጫወተ ሲሆን በሌሎች ሀገሮችም 
ተሞክሮ ውጤታማነቱ ተረጋግጧል፡፡ 
በሀገራችንም እንደ ወንጂ ስኳር ፋብሪካ  
በመሳሰሉ ኢንዱስትሪዎች ተሞክሮ 
በምርታማነት  እና በቅልጥፍናቸው ላይ 
ከፍተኛ ለውጥ ማምጣቱ የሚታይ ሀቅ 
ነው፡፡ 
 ፍልስፍናው ከሀገራችን የስራ ባህል አንጻር  
የተሻለና ቀጣይነት ያለው ለውጥ ያመጣል ፣ 
የማምረትም ሆነ ጥራት ያለው  አገልግሎት  
የመስጠት ብቃትን ያጎለብታል፡፡ብክነትን 
በማስወገድ ወጤታማ ያደርጋል፡፡ ካይዘን 
የሰራተኞችን ብቃት፣ ቅልጥፍናና እውቀትን 
ከማሳደጉም በላይ ሁሉንም ሰራተኞች 
የሚያሳትፍ በመሆኑ ከላይ ወደታች በትእዛዝ 
ሰንሰለት የሚፈሰውን አሰራር ቀይሮ  
ከሰራተኞች የሚመነጩ ሀሳቦችን በተቋም 
መዋቅር ስር እንዲፈሱ ያደርጋል፡፡ ለስራ 
አመራር ግብአት ያስገኛል፡፡ የፈጠራ ስራንም 
ያበረታታል፡፡ በመሆኑም የካይዘን ፍልስፍናን 
መተግበር እነደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ላሉ 
ተቋማት  እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡   

                 

እኔ አልልም ከንቱ ኖርኩኝ 

ወላድ በምጥ ተሰቃይታ ደም ሲፈሳት 

ትንፋሽ አጥሯት አቅም አንሷት  

ሕይወት ሰጥታ እንዳታጣ የሷን ሕይወት  

በፍቃዴ ምትክ ደም ከለገስኳት 

ሳልጎዳ እኔ የሷን ህይወት ካተረፍኩኝ 

ማሙሽ ሚሚ ወላጅ አልባ እንዳይሆኑ ከረዳሁኝ 

እኔ አልልም ከንቱ ኖርኩኝ 

ሳያስበው  በአደጋ  ደም ፈሶበት  

ወይም ደግሞ ከበድ ያለ ሕመም ይዞት 

ያ ወገኔ ሲጎሳቆል ሲገረጣ በአይረን እጥረት 

ሆስፒታል ሲተኛ ወይም ቤት ሲውል ድክም 

ብሎት 

ደም ሰጥቼ የሱን ህይወት  ከመለስኩኝ 

እኔ አልልም ከንቱ ኖርኩኝ 

ክቡር የሆነውን  ደም በመስጠት 

ማዳን ከቻልኩ የሰው ህይወት  

አርዓያ ሆኜ ሌላውንም ካስተማርኩኝ 

በየወቅቱ ደም መለገስ እንደሚቻል ለሷም ለሱም 

ከነገርኩኝ 

በደም እጦት ሰው እንዳይሞት ከተጋሁኝ 

እኔ አልልም ከንቱ ኖርኩኝ 

“ሠውን ለመርዳት ሠው  መሆን ይበቃል” በሚል 

መርህ ከተጓዝኩኝ 

ሰው ሲቸገር እያየሁኝ እየሰማሁ ዝም ካላልኩኝ 

ያለችኝን ካካፈልኩኝ 

በሽተኛን በተቻለኝ ከረዳሁኝ 

የተጎዳን ከደገፍኩኝ፤ ካፅናናሁኝ 

በጉልበቴ፤ በዕውቀቴ፤ በገንዘቤ ለወገኔ ከደረስኩኝ 

ፈፅሞ አልልም ከንቱ ኖርኩኝ 

ዶ/ር ዙፋን አበራ 
ከሚ/ር ዴኤታ ጽ/ቤት 

የካይዘን መሰረታዊ አላማዎች 
ስራን ቀላል ማድረግ/ድካምን 
መቀነስ 
ስራን ጥሩ ማድረግ/ የምርት 
ወይም የአገልግሎት ጥራትን 
መጨመር 
ስራን ፈጣን ማድረግ/ጊዜን 
ማሳጠር 
የስራ ደህንነት እንዲኖር 
ማድረግ/በስራ ጊዜ አደጋን እና  
ከስራ ጋር በተያያዘ የሚፈጠር 
በሽታን መቀነስ 

አለማየሁ ታረቀኝ 
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ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን   

 

 

 

 

 

 

በሚል ከኢፌዲሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማኅበራዊ 

ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምስጋና ተችሮታል፡፡ 

የብሔራዊ ደም ባንክ አገልግሎት በ2007 ዓ.ም 160ሺህ ሲሲ 

ደም ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ እንደሆነና በሩብ ዓመቱ 

መጨረሻም 26ሺህ ሲሲ ደም መሰብሰብ መቻሉ ተገልጿል፡፡  

በአሁኑ ሰዓትም ባንኩ 87ሺህ በጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች ያሉት 

ሲሆን 90 ሚ. ሕዝብ ላላት ሀገር እየቀረበ ያለው ደም በቂ 

ባለመሆኑ የሁሉንም ከፍተኛ ጥረት እንደሚጠይቅም የደም ባንኩ  

 

ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ዳንኤል ገ/ሚካኤል አሳስበዋል፡፡ የደም ባንኩን አገልግሎት አሰጣጥ ተዟዙረው የጎበኙት የቋሚ ኮሚቴው አባላት እንዳሉት 

ባለፉት 2 ዓመታት የተከናወኑት ደም የማሰባሰብ ሥራዎች ስኬታማ በመሆናቸው በቀጣይ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ፣ ከፍተኛ ቁጥር ባለባቸው 

ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሜጋ ፕሮጀክቶች፣ የትምህርትና የኃይማኖት ተቋማት ላይ ትኩረት ተደርጎ ቢሰራ ያለውን የደም እጥረት ማሟላት እንደሚቻልም 

ጠቁመዋል፡፡ 

 

 

 

የብሔራዊ ደም ባንክ እየሰጠ ያለው አገልግሎት መሻሻል እያሳየ እንደሆነ ተጠቆመ 
የአብስራ ከበደ 

የሥርዓተ ምግብ  የግንዛቤ ማስጨበጫ 
ፕሮግራም  በአማራ ክልል ተካሄደ 

              
 

በሥርዓተ ምግብ የክብር አምባሳደር ቀዳማይ እመቤት 
ወ/ሮ ሮማን ተስፋዬ እና የጤና ጥበቃ ሚኒስትር 
ዴኤታ ዶክተር ከበደ ወርቁ ተካፋይ የሆኑበት የስርዓተ 
ምግብ  የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ጉዞ 
ከፕሮግራሞቹ መካከል አንዱ ሲሆን ከልዩ ልዩ የስራ 
ሃላፊዎችና ከጤና ልማት ቡድን አባላት ጋር በስርዓተ 
ምግብ ዙሪያ የግንዛቤ ውይይትም አድርገዋል፡፡ 
 
በአማራ ክልል የተካሄደው የግንዛቤ ማስጨበጫ ልዩ 

ልዩ ፕሮግራሞች በስርዓተ-ምግብ ዙሪያ እየተሰሩ ያሉ 

ስራዎች በበለጠ ሁኔታ በቅንጅት እንዲሰሩ 

ለማግባባት፣ አጋር ድርጅቶች በስርዓተ ምግብ ዙሪያ 

እየሰሩ ያሉትን ስራ ለመንግስት ስራ ሀላፊዎች 

ለማስገንዘብና በአማራ ክልል በስርዓተ ምግብ ዙሪያ 

ያለውን መልካም ተሞክሮ ለማስፋት ዓላማ የተዘጋጀ 

ነበር፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

በአማራ ክልል የሚገኙ ጤና ተቋማትን ፅዱና 
ምቹ ለማድረግ የሚያስችል ፕሮግራም ተበሰረ 

በዕለቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዴኤታ 
ዶክተር ከበደ ወርቁ ባደረጉት ንግግር 
የሆስፒታሎች ሪፎርም ከ4 ዓመታት 
ወዲህ እየተተገበረ ያለና ጥሩ ውጤት 
የተገኘበት ቢሆንም የፅዳትና ምቹነት 
ጉዳይ ገና ሊሰራበት የሚገባ እንደሆነ 
ገልጸዋል፡፡ 

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ 
መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው 
በበኩላቸው ፅዱና ምቹ የጤና ተቋማትን 
በመፍጠር የተገልጋይን እርካታ ለማግኘት 
የጤና ተቋማት ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን 
የመላውን ኅብረተሰብ ርብርብ 
እንደሚጠይቅ አስታውሰዋል፡፡ 
 

በአማራ ክልል የሚገኙ ጤና ተቋማትን 

ፅዱና ምቹ ለማድረግ ይፋ በሆነው 

ፕሮግራም ላይ በክልሉ የሚገኙ ጤና 

ተቋማትን የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች 

ቀጥተኛ ክትትል እንዲያደርጉባቸው 

በአደራነት ተሰጥተዋቸዋል፡፡ በአማራ ክልል 

የሚገኙ ጤና ተቋማትን ፅዱና ምቹ 

ለማድረግ ይፋ ለማድረግ የሚያስችለው 

ፕሮግራም ይፋ የተደረገው ጥቅምት 30 ቀን 

2007 ዓ.ም ይፋ የሆነውን ፅዱና ምቹ 

የጤና ተቋማት ለመፍጠር የሚያስችለውን 

አገራዊ ፕሮግራም ተከትሎ ነው፡፡                                                                                                           

ህይወት ይመር 

በ2004 ዓ.ም በሀገር አቀፍ ደረጃ የሰበሰበው ዓመታዊ 
የደም መጠን 40ሺህ ሲሲ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት 
ከ88ሺህ ሲሲ በላይ ደም ከበጎ ፈቃደኞች መሰብሰብ 
ችሏል፡፡ ይህም ብሔራዊ ደም ባንክ የተያያዘውን 
ሕይወትን የማዳን ተግባር እየተወጣ መሆኑን ያሳያል  

ቋሚ ኮሚቴው በጉብኝት ላይ 

የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ከበደ ወርቁ  
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ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን   

በዕለቱም ከ3000 በላይ ሰዎች በፈቃደኛነት የደም ምርመራ በማድረጋቸው አገራችንን በድንቃ ድንቅ መዝገብ በጊነስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድ ላይ 
በቀዳሚነት ሊያስመዘግባት ይችላል ተብሏል፡፡ 
 

የጋምቤላ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር አቶ 
ጋትሉዋክ ቱት ኩት በዝግጅቱ ላይ ባደረጉት ንግግር በአሉ በክልሉ 
መዘጋጀቱ ህብረተሰቡ ስለ ኤች አይ ቪ ያለዉን ግንዛቤ ለማሣደግ 
እንደሚረዳና ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጥ የሚያስችል ምቹ አጋጣሚ 
ነው ብለዋል፡፡ የክልሉ መንግሥት ባለፉት ዓመታት የቫይረሱን 
ስርጭት ለመቀነስና አድሎና መገለልን ለመከላከል ከህብረተሰቡ፣ 
ከሀይማኖት ተቋማትና ከአጋር ድርጅቶች ጋር ቅንጅታዊ አሰራር 
ዘርግቶ እየሰራ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረው፣ አሁንም 
ስርጭቱን ከመቀነስ አንፃር የተጠናከረ ሥራ ማድረግ ይጠበቅብናል 
ብለዋል፡፡ 

 
 
 

በዕለቱ የተባበሩት መንግሥታት ዋና ፀሐፊ ባንኪሞን በተወካያቸው 
በኩል ባስተላለፉት መልዕክት የኢትዮጵያ መንግሥትና ህዝብ የኤችአይቪ ቫይረስ ስርጭትን በመከላከል ሂደት ያሣዩትን ቁርጠኝነትና ያከናወኗቸዉን ዘርፈ 
ብዙ ጥረቶችን አበረታተዋል፡፡ ኢትዮጵያም በዚሁ ከቀጠለች በ2030 ከኤችአይቪ ቫይረስ ነፃ የሆነ ህብረተሰብ ለመፍጠር የተያዘዉን ግብ ቀድማ ማሣካት 
የሚያስችል ትክክለኛ መስመር ላይ መሆኗን ገልጸዋል፡፡ 
 

በዝግጅቱ ዕለት ቁጥራቸዉ ከ3,300 በላይ ፈቃደኞች የደም ምርመራ ያደረጉ ሲሆን ቁጥሩም ኢትዮጵያን በ8 ሰዓት ውስጥ በርካታ ሰዎችን በፈቃደኛነት 
በማስመርመር በድንቃ ድንቅ የዓለም መዝገብ በጊነስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድ ላይ በቀዳሚነት ሊያስመዘግባት ይችላል ተብሏል፡፡ 

የዘንድሮ የዓለም የኤች አይ ቪ ኤድስ ቀን አንድም ሰዉ በኤች አይ ቪ ኤድስ እንዳይያዝ ኃላፊነታችንን እንወጣ በሚል መሪ ቃል  
በጋምቤላ ክልል ተከበረ 

 አቶ ብርሃኑ ፈይሳ-የብሔራዊ የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤት ዋና ዳይሬክተር 

 

9ኛው የብሔር ብሔርሰቦችና ሕዝቦች ቀን በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተከበረ 

ብሔርሰቦችና ሕዝቦች  በሃገራችን ውስጥ 

ሠላም እንዲሰፍን፣ ዋስትና ያለው 

ዴሞክራሲ እንዲገነባ  ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ልማቶች እንዲፋጠኑ መሠረት 

የሆነው ሕገ መንግሥታችን የፀደቀበትን ቀን 

የምናስብበትና ቃላችንን የምናድስበት 

ነው፡፡ 

እየተከበረ የሚገኘው የሕገ መንግሥቱ 2ዐኛ 

ዓመት ሃገሪቱ ፈጣን ዕድገት እያስመዘገቡ 

ካሉ ሃገሮች ተርታ በተሰለፈችበትና በጤና 

ዘርፍ አመርቂ አፈፃፀም እያሳየች ባለበት 

ወቅት እንደሆነ የተናገሩት አቶ አሰፋ አይዴ 

ሕገ መንግሥቱ እየገነባን ላለነው 

አስተማማኝ ሠላምና ጠንካራ የኢኮኖሚ 

ሥርዓት የማእዘን ድንጋይ ነው 

ብለዋል፡፡ በጤናው ዘርፍ ለሕዝቦች 

ያበረከትነው የተሳኩ ውጤቶችን 

ጠብቀንና አስጠብቀን ለቀጣዩ የተሻለ 

ጥራት ባለው የጤና አገልግሎት 

ጠንክረን ለመሥራት ቃላችንን ማደስ 

ይገባናል  ብለዋል፡፡  

በዕለቱ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ባህላዊ አልባሳትና 

ሙዚቃዎች የቀረቡ ሲሆን የሻማ 

ማብራትና ለዚህ ፍሬ የታገሉ የትግሉ 

ሰማዕታት በህሊና ፀሎት ታስበዋል፡፡ 

በሕገ መንግስታችን የደመቀ ኢትዮጵያዊነታችን ለህዳሴያችን”  በሚል መሪ ቃል 

ህዳር 26/2ዐዐ7 ዓ.ም በዋቤ ሸበሌ ሆቴል በተከበረው በዚህ በዓል የሚኒስቴሩ 

የሕዝብ ግንኙነትና የኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ የኮሙኒኬሽን ባለሙያ 

የሆኑት አቶ አሰፋ አይዴ የበአሉን አላማ አስመልክተው እንደገለፁት የብሔር  

አለማየሁ ታረቀኝ 

በበዓሉ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የጤና ጥበቃ ሚኒስትር 
ዶክተር ከሰተብርሃን አድማሱ እንደገለፁት የጤና ፖሊሲውን 
መሠረት ያደረገ የመከላከልና የመቆጣጠር ኘሮግራም ተግባራዊ 
በመደረጉ በአገር አቀፍ ደረጃ በቫይረሱ አዲስ የሚያዙት ሰዎች 
ቁጥር ዘጠና በመቶ መቀነሱን፣ ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፈዉ 
የቫይረስ ስርጭት መጠን ወደ57 በመቶ መውረዱንና  በአገር 
አቀፍ ደረጃ ጥቅል የቫይረሱ ስርጭትም አንድ ነጥብ አምስት 
መሆኑን ገልጸዋል፡፡  

 በአሉ ሲከበር  
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                                 ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን   

 ሚኒስቴሩ ከህዝብ ክንፍ አጋሮች ውይይት ጠቃሚ  ነጥቦች ማግኘቱን አስታወቀ 

 
 

 
 

 
 

 

 

የጊኒ ዎርም በሽታ በሀገራችን ያለበትን ሁኔታ በተመለከተ የሁለት ቀናት ግምገማ በጅማ ከተማ ተካሄደ         በማሚት  

 

በግምገማዉ ላይ በመገኘት 

የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት 

የጋምቤላ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግሥት የማህበራዊ ጉዳዮች 

አማካሪ የሆኑት አቶ ኤልያስ ገዳሙ፤ 

በሽታውን ከሀገራችን  ለማጥፋት 

ክልሉ  ከወረዳ አመራሮች 

ከባለድርሻ አካላትና አጋር ድርጅቶች 

ጋር በመቀናጀት እየሰራ እንደሚገኝ 

ገልፀው በሽታውን በከፍተኛ ደረጃ 

መቀነስ የተቻለዉ በሀገራችን የተሻለ 

የጤና ስርዓት በመኖሩ ነው ሲሉ 

ተናግረዋል፡፡ አቶ ኤልያስ አክለውም 

በሽታውን ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት 

የተያያዝነዉን እርምጃ ለማሳካት 

የጤና ልማት ሠራዊቱን ይበልጥ 

በማነቃነቅ የህብረተሰባችንና የጤና 

ግንዛቤ መጨመር ሲቻል 

ነውብለዋል፡፡ 

በኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ሳይንስ 

ኢንስቲትዩት የጊኒ ዎርም በሽታ  

መከላከልና መቆጣጠር አስተባባሪ  

አቶ ጎሌ እጀታ በበኩላቸዉ በሽታውን 

ለመፈወስ ወይም ለመከላከል 

መድኃኒትም ሆነ ክትባት  አለመኖሩን 

ህብረተሰባችን ተገንዝቦ ውሃን በንፁህ 

ጨርቅ በማጣራት መጠቀም 

እንደሚገባና የውሃ ኩሬዎችንም 

የኬሚካል ርጭት ማድረግ እንዳለበት 

ማሳወቅ ይገባል ብለዋል፡፡  

በግምገማ ጉባኤውም ለይ ከጋምቤላ፣ 

ከደቡብ ኦሞ ዞን ከቤንች ማጂ 

ከዓለም ጤና ድርጅት ከካርተር 

ሴንተር፣ ከሌሎችም አጋር ድርጅቶች 

የተውጣጡ የሥራ ኃላፊዎች የጊኒ 

ዎርምን ከሀገራት ማጥፋት 

የሚያስችል የ14 ነጥብ የአቋም 

መግለጫ በማዉጣት የግምገማ 

ጉባኤው ተጠናቋል፡፡  

የጊኒ ዎርም በሽታን ከሀገራችን ለማጥፋት 

ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ የተለያዩ 

እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ሲሆን 

ታማሚዎችን ቁጥር እጅጉን በመቀነስ 

በ1987 ዓ.ም ከነበረበት 1225 ታማሚዎች 

ቁጥር በ2006 ዓ.ም ወደ 2 መቀነስ የተቻለ 

መሆኑ በግምገማው ላይ ተጠቁሟል፡፡ 

የግምገማው ተሳታፊዎች 
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                              ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን   

ሚኒስቴሩ ከህዝብ ክንፍ አጋሮች ውይይት ጠቃሚ  ነጥቦች ማግኘቱን አስታወቀ 

 
 

 
 

 
 

 

 

የጤና ጥበቃ ሚኒቴር ዕቅዶቹንና 
ቁልፍ ተግባራቱን ለማሳካት 
እንዲያስችለው ከህዝብ ክንፍ 
አጋሮቹና የማህበረሰብ ተወካዮች 
እንዲሁም ከሙያ ማህበራትና 
ተጠቀሚዎች ጋር ለመወያየት 
ያዘጋጀው የጋራ መድረክ ለቀጣይ 
ሥራ አጋዥ የሆኑ ነጥቦች የተገኙበት 
መሆኑን ሚኒስትሩ ክቡር ዶ/ር 
ከሰተብርሃን አድማሱ አስታወቁ፡፡ 
 
በዋቢ ሸበሌ ሆቴል በተዘጋጀው 
የውይይት መድረክ ላይ የተሳተፉት 
የህዝብ ክንፍ አጋሮች ሚኒስትሩ 
ለነደፋቸው የአጭርና የረጅም ጊዜ 
ዕቅዶች ድጋፍ መስጠታቸው 
የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን 
ለማጠናቀቅ ዘንድሮ ለሚደረገው 
ርብርብና የቀጣዩን አምስት ዓመት 
ዕቅድ ለመንደፍ ለተያያዘው ሥራ 
ትልቅ አቅም ይፈጥራል ብለዋል 
ክቡር ሚኒስትሩ፡፡ 
 

ከሃያ ዓመት በኋላ የኢትዮጵያ የጤና 
ሥርዓት የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶ/ር 
ከሰተብርሃን አድማሱ የዕለቱን ውይይት 
በመሩበት ወቅት የህዝብ ክንፍ አጋሮችና 
የማህበረሰብ ተወካዮች እንዲሁም የሙያ 
ማህበራንትንና ተጠቃሚዎችን ወክለው 
የተገኙት ተሳታፊዎች ላነሷቸው የተለያዩ 
ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ 
 
በዕለቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የ2007 
የመልካም አስተዳደር ዕቅድን 
በማስመልከት በክቡር ሚኒስትር ዴኤታ 
ዶ/ር ከበደ ወርቁ፣ የሚኒስቴሩን 
የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ክንውን 
አስመልክቶ በተከበሩ ዶ/ር ታዬ ቶሌራ 
እና የ2007 ዓመት ቁልፍ ተግባራትን /

Flag ship initiatives/ 
በተመለከተ በዶ/ር አዲስ ታምሬ 
የመወያያ ፅሁፎች ቀርበው የህዝብ ክንፍ 
አባላቱ ተጨማሪ አስተያየቶችን 
ሰጥተውባቸዋል፡  
 

የት መድረስ አለበት የሚለውን ቅኝት 
ለማስቀመጥም የህዝብ ክንፍ 
አባሎቻችን ድጋፍ በእጅጉ ያስፈልገናል 
ያሉት ዶ/ር ከሰተብርሃን በእስከዛሬው 
ሂደታችንም ውጤታማ ሆነን 
በተባበሩት መንግስታት ሳይቀር ሙሉ 
ዕውቅና የተሰጣቸውን ሥራዎች 
በማሳለጡ ረገድም አጋሮቻችን 
ያደርጉልን ድጋፍ ቀላል አልነበረም 
ብለዋል፡፡ 

 ከህዝብ ክንፍ አጋሮች ጋር ውይይት ሲደረግ 
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                              ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን  ጤ ና ች ን   

የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የአገልግሎት አሠጣጡን በማዘመን የተገልጋዩን እርካታ ማሻሻል 

እንዳለበት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አሳሰቡ 

ሆስፒታሉ በተለያዩ ዘርፎች ስፒሻላይዝድ ያደረጉ በርካታና አንጋፋ 

የሕክምና ዶክተሮች ያሉት በመሆኑ የብዙ ኢትዮጵያውያን ሕሙማን 

የዓይን ማረፊያ ቢሆንም አሁን ባለው የፅዳትና የምቹነት መጓደል 

ምክንያት የሚሰጠው አገልግሎት በዝቅተኛ ደረጃ ላይ በመገኘቱ 

ሁሉም የሆስፒታል አካላት በጋራ በመሥራት ተገልጋዩ የሚፈልገውን 

ለውጥ መምጣት እንደሚገባም ገልጸዋል፡፡ 

በሀገር አቀፍ ደረጃ ይፋ የተደረገውን ሀገራዊ ምቹና ፅዱ የጤና 

ተቋማት የመፍጠር ፕሮግራም ተከትሎ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ 

ሆስፒታል ሕዳር 26/ 2007 የራሱን ፕሮግራም ይፋ አድርጓል፡ 

የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶ/ር ከሰተ ብርሃን አድማሱ በበኩላቸው 

ጥቁር አንበሳ ሆስፒታልን የፅዳትና የምቹነት መጓደል በማስተካከል 

ለተገልጋዩ ተገቢውን አገልግሎት መስጠት እንዲቻል የሆስፒታሉ 

ማኅበረሰብ ከዳር ሆኖ መመልከቱን በማቆም መስራት እንደሚገባ 

አሳስበዋል፡፡ 

የሆስፒታሉ የቦርድ ሰብሳቢና የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዲኤታ ዶ/ር 

ከበደ ወርቁ እንዳረጋገጡት የጽዳትና የምቹነት መጓደልን ለመቅረፍ 

ከሆስፒታሉ አካላት ጋር በቅርበት ሆነው ይሰራሉ፡፡ 

የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ይፋ ባደረገው የፅዱ፣ ምቹና 

ደኅንነቱ የተጠበቀ ንቅናቄ ላይ የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎች፣ ታዋቂ 

ሰዎችና የአገር አቀፉ ፕሮግራም አምባሳደር ሆነው የተመረጡት 

አትሌት ደራርቱ ቱሉና አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ፣ ዶ/ር ይገረሙ አበበና 

አርክቴክት ሕላዊት ሽብሩ ተገኝተው የተሰጣቸውን ኃላፊነት 

ለመወጣት እንደሚሠሩ አረጋግጠዋል፡፡  

 

 

ሆስፒታሉ እየሰጠ ያለውን የሕክምና አገልግሎት በተሟላ 
መልኩ መስጠት እንዲችል ያለበትን የፅዳትና የምቾት መጓደል 
እንዲያስተካክል በአደራነት የተረከቡት አቶ ደመቀ መኮንን 
በሆስፒታሉ ተገኝተው አጠቃላይ ይዘቱን ጎብኝተዋል፡፡ 

ማሳሰቢያ 
ለሽልማት የሚያበቃው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 

የሎጎ ቀረጻ ውድድር የማስረከቢያ ጊዜው 
እየተጠናቀቀ ስለሆነ በውድድሩ ይሳተፉ! 

 

እስከ ታህሳስ 15፣2007 ዓ.ም ያስረክቡ ! 

ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን  ሆስፒታሉን ሲጎበኙ 

የአብስራ ከበደ 


